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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen henkilökohtainen tausta
Tutkielman aihe on kirkastunut opiskeluvuosieni varrella. Aluksi olin kiinnostunut Pohjois-Amerikan
intiaanien tekstiilikoruista ja niiden yhtenevyyksistä nykyajan alakulttuureiden koristautumiseen ja
elektronisen musiikin tanssitapahtumissa käytettäviin asusteisiin. Suunnittelin erityyppisiä tanssiesiliinoja, rannekoruja ja muita tanssiasusteita kokeilukäyttöön. Tämän jälkeen suunnittelin tekstiilejä meditaatiotilanteeseen ja päädyin miettimään, mitä voisi tarkoittaa meditatiivisuus tekstiilissä. Tein kan didaatin tutkielmani meditatiivisesta tekstiilistä 1. Tämä johti siihen, että aloin huomioida aluksi kirjallisuudesta ja sittemmin ympäristöstä tekstiilejä, jotka voitaisiin määritellä rituaalisiksi. Minua alkoi
vaivata, että tätä mielenkiintoista näkökulmaa ei oltu otettu huomioon suunnitteluteorioissa. Kirkkotekstiilisuunnitteluun liittyvä tieto ei tuntunut riittävän avaamaan aihetta tarpeeksi, sillä näin läheisten
ihmisten kokevan tärkeimmät olemassaolon kokemuksensa muissa yhteyksissä. Niinpä halusin selvittää, mitä rituaalitekstiilisuunnittelu voi olla laajemmin ymmärrettynä, ja miten tätä näkökulmaa voitaisiin soveltaa tulevaisuuden tekstiilisuunnittelussa.
Tutkimusaiheeni kehitykseen on vaikuttanut kiinnostukseni alkuperäiskulttuureja kohtaan. Olen ihaillut Pohjois-Amerikan intiaanien tekstiilien lisäksi monien muiden alkuperäiskulttuurien tekstiilejä.
Olen käynyt mielessäni kaukana, ja vasta viime aikoina olen löytänyt lähellä olevan saamelaisen ja
erityisesti karjalaisen tekstiilien maailman. Karjalaiseen käspaikkaan tutustuminen on tutkimuksen tekemisen varrella avannut minulle tien karjalaisiin juuriini, mikä osaltaan taas on lisännyt motivaatiotani ammentaa suunnitteluteoriaa perinnesidonnaisten kulttuurien tekstiileistä. Olen katsellut paljon kuvia tekstiileistä, joissa alkuperäiskulttuurien perinteet elävät tai joissa on säilynyt jotain kansanperinteistä, jotain myyttiseen mentaliteettiin viittaavaa. Olen myös etsinyt ajastamme ja ympäristöstämme
vastaavia esimerkkejä ja huomannut, että ne ovat hyvin sirpaleisesti ympärillämme: monet vastaani
tulleet nykypäivän rituaalitekstiilit eivät tunnu olevan tarpeeksi sidoksissa omaan ympäristöömme.
Aloin kaivata rituaalitekstiilejä, joissa olisi henkilökohtaisempi näkökulma. Toisaalta kiinnostuin erityisesti niistä tekstiilien meditatiivisista piirteistä, jotka olivat samoja eri kulttuureissa. Huomasinkin,
että C.G. Jungin ja Mircea Eliaden teoriat valaisivat ajatusta tekstiilien universaaleista piirteistä ja niiden vaikutuksesta yksilöön.
Olen ollut pitkään kiinnostunut myös tekstiilien psykologisesta puolesta. Löydettyäni termin rituaalitekstiili löysin hyvän työvälineen parantamiskykyisten tekstiilien erittelyyn. Olin leikitellyt tekstiilite1
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rapia-ajatuksella tutkiessani väriterapia- ja taideterapiakirjallisuutta. Lopulta tutustuin paremmin C.G.
Jungin teoksiin ja sain käsiini parempaa kirjallisuutta taiteen terapeuttisuudesta. Olin etsinyt pitkään
tietoa tekstiilien parantavuudesta, mutta en ollut sitä juurikaan löytänyt, joten päätin alkaa soveltaa
teorioiden tietoa tekstiileihin. Luontevin tapa oli aloittaa Jungin teorioista, sillä hänellä oli jo valmiiksi
näkökulmia taiteeseen ja rituaaleihin. Luonteva jatkumo oli etsiä lisää vastauksia Mircea Eliaden teoksista, ja hänen kauttaan opinkin paremmin ymmärtämään rituaaliobjektien merkityksiä ja arkkityyppisiä kaavoja.
Aloin ymmärtämään paremmin aikamme rituaalitekstiilejä vasta sen jälkeen, kun perehdyin muinaisten aikojen ja arkaaisten kulttuurien rituaalitekstiileihin. Tajusin, että rituaalitekstiilejä on jatkuvasti
ympärilläni: teatterissa tuli vastaan esirippu, juhlissa valonheijastavat vaatetuskankaat ja juhlapyhinä
kausisisustuskankaat ja koristeet. Verratessani omaa kokemusta kirjojen kertomuksiin huomasin, että
rituaalitekstiilien käytössä on paljon samoja tapoja eri puolilla maailmaa. Tämä syvensi pohdiskelua
siitä, mikä näiden tekstiilien merkitys on ihmiselle, ja mitkä tekstiilien piirteet ovat yleisiä rituaalisessa
käytössä. Myöhemmin hahmotin, miten eri lailla lokeroituneita rituaalitekstiilimme ovat verrattuna alkuperäiskulttuurien tekstiileihin. Oman ympäristön sirpaleisen rituaalikentän kautta oli vaikea ymmärtää rituaalitekstiilien syvällisiä merkityksiä. Kirjojen kuvien ja tekstien kautta oli helpompi lähestyä ri tuaalitekstiilejä, koska niiden kautta näistä tekstiileistä sai syvällisemmän ja kokonaisvaltaisemman
kuvan. Täten minun täytyi tehdä transkulttuurinen retki maailman ääriin ja takaisin, tai oikeastaan her meneuttisen spiraalin tavoin monin kertainen maailman kiertäminen, jonkinlainen kokonaisvaltainen
maailmanympärysmatka.
Tekstiilit ovat aina, varhaisimmista yhteisöistä asti, toimineet tärkeässä roolissa rituaaleissa. Tekstiilit
ovat toimineet uhrilahjoina tai niitä on annettu muuten lahjoiksi. Tekstiilejä on poltettu tai haudattu
elämän suurissa tapahtumissa, jotka ovat voineet olla uskonnollisia, yhteiskunnallisia tai sotaan liittyviä tapahtumia. Kirjottuja tekstiilejä on käytetty ihmisen elämänkierron eri vaiheissa siirtymäriiteissä:
syntymässä, kuolemassa ja avioliittoon vihkimisessä. Tekstiilein on juhlittu siirtymistä yhdestä olomuodosta toiseen. Koristeellisilla kuvioilla on myös suojauduttu pahoilta hengiltä. 2 Sen lisäksi, että
tekstiilillä on ilmiselviä käyttötarkoituksia lämmöneristämisessä ja häveliäisyydessä, sitä on kaikissa
kulttuureissa käytetty myös monessa muodossa muihin tarkoituksiin. Tekstiileillä voidaan välittää uskomuksia ja voimia. Tekstiilin kuviot, värit, muoto ja koko viestivät näitä voimia ihmisen keholla ja
ympäristössä.3 Tekstiileitä voidaan asettaa keholle ja tilaan vertauskuvallisella tavalla, tai niiden kuosit
voivat toimia vertauskuvallisesti4.

2
3

Paine 2008, 216.
Barnard 1995, 75. Tekstiilit kommunikoivat myös statuksesta ja vauraudesta. (Ibid.)
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1.2. Rituaalitekstiilit ja nyky-yhteiskunta
Mary B. Kellyn mukaan rituaalitekstiilejä, kuten rituaaliliinoja, käytetään ja valmistetaan nykyään hyvin harvassa paikassa. Rituaalitekstiilejä valmistetaan enää lähinnä paikoissa, joissa naiset ovat eristyksissä muusta maailmasta joko maantieteellisesti tai perinteiden vuoksi: Intiassa, Perun Andeilla,
Meksikon maya-alueella, Kaakkois-Aasian saarilla ja Karpaateilla Ukrainassa. Niiden varsinainen arkikäyttö on vieläkin harvinaisempaa. Läntisen ja itäisen Euroopan maissa oli vielä jokin aika sitten kyliä, joissa niitä käytettiin, mutta nyt kylät ovat autioituneet, ja rituaalitekstiilejä säilytetään kotien kaa peissa tai museoissa jäänteinä menneisyydestä. Tosin esimerkiksi ortodoksisen kirkon piirissä rituaali liinoja käytetään vielä, ja luostareissa liinat ovat mukana juhlamenoissa. Käspaikkojen valmistamista
ja käyttöä voidaankin yhä pitää pyhänä ja rituaalisena toimintana: siltana tekstiilien maailman ja hengellisen maailman välillä.5 Rituaalitekstiilit voivat toimia meidänkin ajassamme yhteytenä pyhään. Rituaalitekstiilisuunnittelu tarvitseekin elävöittämistä. Näen tosin rituaalitekstiili-käsitteen laajemmin
kuin Kelly, ja siksi näenkin ajassamme jo olevan paljon rituaalitekstiilejä. Ymmärrän kuitenkin Kellyn
tarkan rajauksen käsitteelle, koska hänen kertomansa esimerkit tekstiileistä kohdistuvat alueille, joissa
on runsaasti erilaisia mielenkiintoisia rituaalitekstiileitä, joiden suhde paikalliseen ihmiseen ja kulttuuriin tuntuu autenttiselta.
Yleensä nimenomaan uskonnollisia tekstiilejä, maailman valtauskontojen, kuten kristillisten kirkkojen
tekstiilejä, pidetään rituaalitekstiileinä. Uskonnolliset tekstiilit ovat osa rituaalista symboliviestintää,
joka toimii yhteisön kokeman pyhän funktiona. Uskonnollisella kielellä on omat pyhän kielen symbo linsa, kuten jumalien nimet, ja sanattomalla tasolla esimerkiksi tuohukset, seppeleet, kruunut, häämaljat, kellojen soitto ja alttari. Uskonnollisen rituaalin kulttiympäristö ja sen vaikuttavuus yksilöllisine
osallistumismahdollisuuksineen on yhteisöllisesti rituaalin onnistumisen edellytys. Sanattoman symbolikielen osuus viestinnästä on 70 – 95 %, joten se on merkityksellinen vaikutuskanava. Rituaalista
sanatonta symbolikieltä käytetään liikkeissä, palvontapaikan muodossa, ja luodessa mystistä ilmapiiriä. Esimerkiksi morsiuspuku, telta (juutalaisuudessa huppa `katos´) ja vihkiryijy ovat osa rituaalista
sanatonta symboliviestintää.6 Rituaaleilla ja symboleilla on siis voimaa, ja rituaalitekstiili on hyvin
keskeinen asia sanattomassa symboliviestinnässä.
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutosprosessit vaikuttavat siihen, että on tarvetta ymmärtää paremmin,
4

5
6

Harris 1993, 11. Tekstiilien rooli ja funktio on jokaisessa yhteiskunnassa sekä yleinen että erityinen. Tekstiilit
huolehtivat jokapäiväisistä tarpeistamme syntymästä kuolemaan, ja samalla ne myös auttavat erottamaan yksilöitä, yhteisöjä, luokkia, sukupuolia toisistaan sekä ilmentämään asemaa ja ammattia. (Ibid.)
Kelly 2010, 36. Mary B Kelly on tutkinut erityisesti rituaaliliinoja.
Suojanen 2000, 200 – 201. Hän viittaa semiootikko Eero Tarastin käsitykseen siinä, että jopa 95 % uskonnollisen kielen kokonaisviestinnästä olisi sanatonta symboliviestintää.
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kuinka rituaalitekstiilien mahdollisuuksia voidaan soveltaa. Uutta tietotaitoa tarvitaan, jotta tekstiilisuunnittelija pystyy luomaan mahdollisimman vaikuttavia tekstiilejä uusiin rituaaleihin. Läntiset kulttuuri-ilmiöt ovat muuttuneet radikaalisti 1900-luvun alusta asti, ja muutosaalto on levinnyt taiteen eri
aloille, kuten maalaustaiteesta runouteen, musiikkiin ja teatteriin. Samalla kiinnostus psykoanalyysiin
on kasvanut, ja syvyyspsykologia on tuonut esille kiinnostusta alkuperusteisiin, mikä onkin ollut tärkeää taiteen muutosprosessissa. 7 Muutosaalto on levinnyt myös uskonnon eri aloille. Kristinuskon vaikutusvallan vähenemisestä seurasi eksistentiaalinen tyhjiö, jonka täytteeksi syntyi 1960-luvun lopulla
uusi uskonnollinen tietoisuus. Materialismi ei riittänyt monille nuorille, vaan he alkoivat etsiä rajoja
rikkovia kokemuksia huumeista, itämaisista uskonnoista ja okkultismista. Uuden aikakauden hengellisyyteen perehtyneen Håkan Arlebrandin mukaan okkultismin ja itämaisen mystiikan käsitykset maailman synnystä ja todellisuuden laadusta ovat paljolti samanlaiset: kummankin tavoitteena on se, että ihminen pääsee tunkeutumaan todellisuuden kätkettyihin ulottuvuuksiin ja herää tajuamaan uinuvan jumalallisuutensa. Hänen mukaansa uuden hengellisyyden okkultismi on tulevaisuuden uskonnollisuus:
materialismin ja idealismin yhdistelmällisenä kolmantena tienä. 8 Tällainen tai muunlainen uudenlainen
hengellisyys tarvitsee rituaalitekstiilejä, jotka ilmentävät hengellisyyttä uudella tavalla.
Jungilaisen myytintutkijan Joseph Campbellin mukaan nykyaikana on puutetta uskonnollisesta ekstaattisesta kokemuksesta: uskonnollisen, taiteellisen ja mystisen kokemuksen puute ja transsendenssin
kieltäminen näkyy nuorten oireiluissa ja ongelmissa. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että nykyaikana
ajattelemme pääosin sanallisesti ja konkreettisesti, ja olemme menettäneet metaforisen ajattelun taidon. Kuvassa on enemmän todellisuutta kuin sanassa.9 Myös vaatteessa voi olla enemmän todellisuut7

8

9

Eliade 1968, 72 – 73. Eliade kertoo näkemyksiään modernista taiteesta. Vuonna 1963 julkaistussa teoksessaan hän puhuu modernin ihmisen suhteesta taiteeseen ja viittaa, että uudenlaiset taiteen muodot muistuttavat
arkaaisten ja traditionaalisten yhteiskuntien initiaatioriittien henkisen kriisin vaihetta. Tämän hän perustelee
sillä, että molemmat sekä moderni taide että perinteiset initiaatioriitit edustavat suljettuja maailmoja, umpi naisia universumeja, joihin ei voida astua sisälle ilman esteen voittamista. Tämä este on taipumus pitäytyä
vanhassa, sillä esteen ylittäminen tarkoittaa uusien, salaisten, tähän asti tuntemattomina pysyneiden maailman ja ihmiselämän merkitysten löytämistä. Eliade mainitseekin, että taiteilijat ovat sellaisessa tilanteessa,
että he saavat sitä enemmän tunnustusta, ylistystä ja ihannointia mitä enemmän he ovat rohkeita, kapinallisia,
absurdeja ja saavuttamattomia. Lumoutuminen esteistä ja vaikeasti ymmärrettävistä taideteoksista viittaakin
sinällään mytologiseen käyttäytymiseen. Eliade näkee moderniin taiteeseen liittyvien aitojen vallankumouksellisten kokemusten heijastavan nykyajan henkisen kriisin eräitä puolia, kuten modernin maailman siirtymäriittiä, siitä nousevaa uutta tietoa ja uutta maailmaa. Tämä monimutkainen prosessi, joka tunnetaan arkaaisis sa ja traditionaalisissa yhteyksissä syklisenä prosessina, alkaa kaaoksesta, kaikkien muotojen taantumisesta
materia priman epäselvyyteen, alkuperäiseen massa confusaan, jolloin taiteilija etsii jotain, mitä hän ei ole
vielä ilmaissut. Hän idättää tätä jotain, jotta voi osallistua uuden universumin uudelleen luomiseen. Modernien taiteilijoiden asenne muistuttaakin primitiivien asennetta: he osallistuvat heidän maailmansa tuhoamiseen, taiteilijat erityisesti taiteellisen universuminsa tuhoamiseen, jotta jotain uutta voi syntyä. Tämä uusi on
kulttuurinen ilmiö, jota vievät eteenpäin taiteilijat, sillä he edustavat sivilisaation tai yhteiskunnan aitoja luo via voimia. Taiteilijat ennakoivat luomistöidensä kautta, mitä on tulossa muilla sosiaalisen ja kulttuurisen elämän vyöhykkeillä. (Eliade 1968, 73 – 74, 187 – 190.)
Arlebrand 1994, 13 – 14, 172. Arlebrand ottaa myös esille norjalaisen tutkijan Arild Romarheimin näkemyksen, jonka mukaan okkultismi ilmenee nykyajassa kolmella tavalla: taloudellisen voitontavoittelun muodossa,
viihteenä ja syvänä henkilökohtaisena vakaumuksena. (Arlebrand 1994, 10.)
Campbell 1991, 71, 73 – 74.
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ta kuin sanassa. Tästä kertoo Gwendolyn O'Neal esseessään, joka koskee afrikkalais-amerikkalaista
voimakasta kirkkopukeutumista, joka perustuu afrikkalaiseen perinnetapaan ilmaista tunteet suoraan
jumalanpalveluksessa. Hän esittää näkökulman, että eksoottinen kirkkopukeutuminen on yhteydessä
transformaation kokemukseen. Se tehdään luomalla itsestä vaatetuksen avulla toisen maailman kaltai nen kuva, joka rituaalissa yhtyy transsendenssiin. Tässä jumalkokemuksessa pyhä ja profaani kulkevat
yhdessä. Tämä tapahtuu vaatetustyylillä, johon kuuluvat voimakasvaikutteiset värit, vaatekappaleiden
epätavalliset yhdistelmät ja erikoiset piirteet asusteissa. 10 Tekstiilit voivatkin olla keskiössä luotaessa
uskonnollista ekstaattista kokemusta. Niillä voidaan luoda monenlaisia syvällisiä kokemuksia erityisesti rituaaleissa, jolloin ihminen ajattelee enemmän metaforisesti.
Mircea Eliaden mukaan juhlakalenteri muodostuu kaikkialla samojen myyttisten tapahtumien kertautumisesta ja siten pyhän ajan toistumisesta. Vaikka nykyään esimerkiksi uudenvuoden vietto on maallistunut, seremonioiden rakenne on silti edelleen sama kuin uudistusrituaalien rakenne yleisesti. Esikuvallisten toimintojen toistaminen luo toivoa, koska jokainen toisto antaa mahdollisuuden muuttaa olemassaoloa. Kosmisen ajan ajoittainen pyhittäminen on hyvin merkityksellistä, sillä uskonnollisesta si sällöstä tyhjennetty toistaminen johtaa pessimistiseen näkemykseen olemassaolosta. 11 Eliade täsmentääkin, että ”pyhyydestä riisuttuun sykliseen aikaan sisältyy kauhea piirre: siitä tulee ympyrä, joka
kiertyy hellittämättä itsensä ympäri, toistaa ikuisesti itseään” 12. Eliade miettiikin nykyajan tilannetta ja
sitä, missä määrin maallinen voi muuttua pyhäksi. Symbolien ja rituaalien arvottomuus ja olemassaolon maallistuneisuus voivatkin hänen mukaansa muodostua uudenlaisen ”uskonnon” lähtökohdaksi:
”tulemalla tietoiseksi maailman ja inhimillisen olemassaolon radikaalin maallisesta luonteesta ihminen
kuitenkin kykenee, jonkin salaisen ja paradoksaalisen vastakohtien ykseyden, coincidentia
oppositorumin, kautta luomaan uudentyyppisen 'uskonnollisen olemassaolon' muodon”. 13
Nuorisokulttuurien piirissä on ilmennyt halua löytää uudenlainen olemassaolon muoto. Tämä on näkynyt tyytymättömyytenä olemassa olevia uskonnollisia, eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia instituutioita
kohtaan. Tämä viittaa modernien sosiaalisten rakenteiden ja moraaliarvojen hylkäämiseen, ja sen tilalle etsitään jotain uutta. Jotkin nuorisokulttuuriryhmät ovat löytäneet uudelleen kosmisen uskonnon,
yhteyden luontoon ja olemassaolon pyhään ulottuvuuteen. Kiinnostus on herännyt esimerkiksi okkultismiin, alkemiaan, magiaan, joogaan ja muihin vanhoihin uskonnollisiin ideoihin, jotka eivät ole olleet kristillisen kirkon suosiossa. Nuoret haluavat tuoda eloon vanhoja uskoja ja kehittää ei-kristillisiä
metodeja: he haluavat löytää kadotetun merkityksen ja autuuden sekä toivon, joka auttaa löytämään

10
11
12
13

O'Neal 1999, 123, 126, 130.
Eliade 2003, 128, 225.
Eliade 2003, 129.
Eliade 2003, 28 – 29.
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uusia luovia tapoja maailmassa olemiseen. 14 Nykyaikana tuntuukin olevan keskiössä luontoyhteyden
elvyttäminen. Campbellin mukaan nykyään meidän on opittava kunnioittamaan luonnon viisautta ja
ymmärtämään yhteytemme esimerkiksi eläimiin ja mereen. Luonto koetaan tällöin määrittämättömänä
mystisenä voimana ja kaiken olemassaolon lähteenä ja perustana. Tämä idea on transteologinen, ja lähitulevaisuutta ajatellen ihmiskunnan tärkein myytti tuleekin liittymään planeettaamme: ei siis kaupunkiin ja ihmisiin, vaan planeetan päällä kaikkeen olevaan. 15
Kulttuureissa, joissa on suora riippuvuus luonnosta ja sen antamasta jokapäiväisestä ravinnosta, on tärkeää korostaa yhteyksiä voimiin, jotka pitävät yllä tätä järjestystä ja turvaavat sen jatkoa ajatellen.
Liittolaisuus ihmisen ja luonnon jumalten välillä takaa selviytymisen ja tuo turvallisuutta elämään.
Monien tekstiilienkin voimallisuus syntyy tästä: niitä ei ole tehty taideteoksiksi, vaan houkuttelemaan
hyviä henkiä lähemmäksi ja ilkeitä henkiä kauemmaksi. Tekstiileihin on ladattu velvollisuus uhrautua
ihmisen ja jumalan välisissä vaihtokaupoissa.16 Nykyisessä maailmantilassa alamme huomata, että
olemme kaikki riippuvaisia luonnosta ja niinkin ”kaukaisista” asioista kuin sademetsistä. Onko luonnonsuojeluliiton paita meidän tapamme osoittaa sitoutumistamme suurempiin asioihin ja luonnonjumalaan? Tai ehkä se jumala onkin jokin voimavara meissä, joka saa ahneuden loppumaan. Minkälainen tekstiili sopisi kommunikoimaan tällaisen jumalan kanssa?
Ihmisellä, joka on keskittynyt mytologisuuteen, on korostunut analogioiden ja elämän symbolisuuden
taju. Ihminen ja luonto ovat vastaavuussuhteessa. Luonto ja luomakunta ovat peili, josta ihminen voi
analogioita tulkiten ammentaa erityistä viisautta. 17 Samaistuminen luontoon kuuluu esimerkiksi shamanistiseen mystiseen kokemukseen. Marjo Remes tiivistää shamanismia käsittelevässä väitöskirjassaan Katseen kulttuuriset rajat, että ruumiillinen kokeminen on ensisijaista luontomystiikassa, ja ruumis ja minä nähdään olevan perimmäiseltä olemukseltaan sama kuin luonto. Remes viittaa
shamanismia tutkineen psykiatrin Torsten Passien ryhmittelyyn, jossa mystiset kokemukset jaetaan
kahteen ryhmään: luontomystiikan ja korkeakulttuurien mystisiin kokemuksiin. Korkeakulttuurien
mystiseen kokemukseen liittyy sulkeutuminen sisäiseen tapahtumaan, kun taas luontomystiikassa keskeistä on ärsyketulva ja ulospäin suuntautuneisuus sekä samastuminen luontoon. Luontomystiikan tavoitteisiin kuuluu myös parantaminen ja yhteisön elämän jatkumon ylläpitäminen, kun taas korkeakulttuurien mystisessä kokemuksessa tavoitteena on henkilökohtainen kasvu ja kehitys. 18
Tutkimukseni lähtee siitä näkökulmasta, että nykyaikana tarvitaan sekä henkilökohtaisia että yhteisiä
14
15
16

17

Eliade 1978, 92.
Campbell 1991, 40 – 41.
Kahlenberg 1998a, 37. Mary Hunt Kahlenbergin kirjoitukset alkuperäiskulttuurien tekstiileistä ovat tärkeitä
lähteitä tutkielmassani. Kahlenbergin kirjoituksissa on ymmärrystä eri kulttuurien erikoisten esineiden merkityksiä kohtaan.
Broms 1984, 134 -135.
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mystisiä kokemuksia. Meidän täytyy ottaa huomioon myös luonnon hyvinvointi. Ekologisuus on muodostumassa tärkeäksi arvoksi, koska maailmanlaajuisesti huolestuttavassa tilassa oleva luonto pakottaa
ihmiset miettimään luonnon arvoa. Eliadelle uskonnollisuus merkitseekin sitä, että luonto ja yhteisöt
ovat täynnä pyhyyttä, ja uskonnollinen ihminen kokee niillä olevan arvoa. Eliaden mukaan myytti kertoo pyhän tarinan. Se kuvaa pyhän erilaisia, usein dramaattisia, tunkeutumistapoja maailmaan. Myytin
päätehtävä on asettaa esikuva kaikille riiteille ja ihmisen kaikelle olennaisesti merkittävälle toiminnalle. Uskonnollinen ihminen ei ole jotain annettua, vaan hän luo itsensä lähentymällä jumalaisia malleja,
jotka siis sisältyvät myytteihin. Myyttien kautta ihminen liittyy todelliseen, jolloin hän on vähemmän
vaarassa kadottaa itsensä harhaanvieviin, esikuvaa vailla oleviin, toimintoihin. 19 Jungin mukaan myytit viittaavat psyykkisiin tapahtumiin, piilotajunnan sisäiseen draamaan. Sama pätee uskontojen kuviin,
jotka sisältävät tietoa siitä, mikä on ollut muinoin piilossa. Tällaiset loistokkaat kuvat paljastavat sielun salaisuuksia.20
Tieto piilotajunnasta ja siellä muotoutuvista symboleista on ollut kadoksissa, ja jotta se löydettäisiin
uudestaan meidän täytyy Jungin mukaan tutkia vanhoja kulttuureita. Vertailevan tutkimuksen avulla
saamme tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään psyykkisiä ilmiöitä. 21 Symbolit ovat välikappaleita
eheyttämisessä, ja näitä on primitiivisessä yhteiskunnassa pidetty pyhinä. Modernin kulttuurin ”sivis tynyt” ihminen ei Jungin mukaan uskalla kokea numinooseja psyykkisiä voimia, sillä hän on riisunut
kaikki asiat niiden pyhyydestä: hänen ”edistynyt” tietoisuutensa on riistänyt itseltään keinot, joiden
avulla vaistojen sisältö voitaisiin sulauttaa kokonaisuuteen. Muinoin, kun vaistomaiset käsitteet nousivat pintaan, ihmisen tietoinen mieli jäsensi ne eheäksi psyykkiseksi kokonaisuudeksi. 22 Kun perinteinen elämäntapa katoaa, ollaan vaarassa kadottaa ymmärrys tekstiilien syvempään merkitykseen. Poliittinen ja taloudellinen paine johtaa siihen, että perinnekulttuureissa eläneet ihmiset kääntyvät urbaanin
elämäntavan puoleen. Kudottujen ja kirjottujen kuvioaiheiden merkitykset unohtuvat, ja on vaara, että
kuvioista tulee vain pelkkiä koristekuvioita, jotka eivät liity uskomuksiin. 23

18

19
20
21
22
23

Remes 2005, 211, 571. Nykyisen amerikkalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin näkökulmasta, jonka maailmankatsomus usein näyttää ylikorostavan henkilökohtaista hallintaa ja yksilön vastuuta, perinnesidonnaisten
kulttuurien maailmankatsomus voi tuntua hyvin oudolta. Esimerkiksi haitilaisessa voodoossa maailma nähdään täysin eri tavalla kuin länsimaisessa nykykulttuurissa: voodoouskomukset ja -toiminnat ovat osoitus
maailmankatsomuksesta, jossa yksilö nähdään suhteellisen voimattomana olentona henkimaailman edessä.
Tällöin ihmisille tapahtuvat asiat koetaan liittyvän laajasti henkiin ja henkimaailmaan, jolloin yksilöllä on
vain rajatussa määrin ja epäsuorin keinoin mahdollisuus vaikuttaa tapahtuviin asioihin. (Bell 1997, 186.)
Eliade 2003, 116 – 119, 121.
Jung 1990a, 7. Temppeleiden kuvat tuovat esiin herkkiä näkyjä ja kaukaisia ajatuksia, jotka ovat aikojen saatossa etääntyneet henkilökohtaisesta kokemuksesta kulkiessaan perinnetietona. (Ibid.)
Jung 1990a, 383 – 384.
Jung 2003, 94. Jungin mukaan nykyajan hengelliset johtajat ovat olleet kiinnostuneempia instituutioidensa
säilyttämisestä kuin symbolien edustaman mysteerin ymmärtämisestä. (Ibid.)
Harvey 1997, 45.
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1.3. Taiteentutkimukselliset lähtökohdat ja aikaisempi tutkimus
Tutkielmani tarkastelee olemassa olevia tekstiilejä ja etsii piirteitä, joiden kautta uudet tekstiilit voivat
syntyä. Rituaalitekstiilit eivät karkeasti määriteltynä sijoitu selkeästi funktionaalisuutta korostavaan
käyttöesineiden tutkimukseen, eivätkä esteettisyyttä korostavaan taide-esineiden tutkimukseen. Silti
niissä voidaan nähdä olevan molemmat puolet. Parhaiten näihin tulevaisuudessa syntyviin esineisiin
sopii laaja taide-esineen määrittely ja taidekäsitys. Oman käsityksen perustan John Deweyn ajatuksiin,
joista hän luennoi 1930-luvulla taiteenfilosofian luennoillaan. Nämä ajatukset tuntuvat keskeiseltä nykysuunnittelun arvoja hahmotettaessa. Hänen mukaansa elinvoimaisimpia taiteenmuotoja ovat sellaiset, joita ei pidetä taiteena. Hän puhuu siitä, kuinka alkuperäiskulttuureissa taide on sitoutunut tavalli seen elämään. Kiiltävät ornamentit, heiluvat sulat ja muut elämiseen sitoutuvat esteettiset objektit tehostavat välitöntä elämäntuntua, ja niillä on oma merkityksellinen roolinsa yhteisössä, toisin kuin korkeakulttuurien ”taidetta taiteen vuoksi” teoksilla, jotka ovat erkaantuneet yhteisön spontaanista kulttuurista. Myös massatuotettujen esteettisten esineiden suunnittelu on vain heikosti yhteydessä tavalliseen sosiaalisen toiminnan virtaan, ja kummallinen normaalista elämänprosessista irrallinen esteettinen itseilmaisu on osana esteettisten objektien suunnittelua. 24
Dewey tarkoittaa taideteoksella fyysisen taidetuoteobjektin aktiivista ja kokemuksellista puolta. Hänen
mukaansa taiteellinen kokemus on epäesteettinen, jos se on mekaaninen eli keinot ja tarkoitus eivät
kulje yhdessä. Näin on esimerkiksi matkalla, jonne ei kiinnosta lähteä, ja jossa meitä ohjaa ulkoinen
päämäärä. Esteettinen kokemus syntyy, kun kuljemme liikkumisen ilosta ja katselemme maisemia näkemisen ilosta. Taidetuote ei myöskään ole mekaaninen tuotos, vaan siihen sisältyy luonnollista vaihtelua, kuten huippulaulajien äänenkorkeudessa, jossa on vapaita ylityksiä ja alituksia. 25 Eero Tarastin
mukaan estetiikan ongelmat ovat merkityksen ongelmia. Tällä hän ei pyri typistämään esteettistä pelkäksi ”merkiksi”, jolla ei ole fenomenologista merkitystä subjektille. Merkillä tarkoitetaan sitä, että se
rakentuu tiettyjen lakien mukaan, jotka ovat selitettävissä. Toisaalta esteettisen arvon ilmeneminen on
arvovalinta, joka on mahdollinen vain, jos subjektilla on siihen edellytykset. Toisaalta tulee korostaa
esteettisen sanoman itseään heijastelevuutta, esteettisyyden merkityksellisyyttä itsessään. Merkin idea
liittää esteettisen niin sanottuun lumeen ideaan. Esteettisen lumeen idea liittyy esteettisen sisältämään
leikkiviettiin: esteettinen ja taide ovat leikkiä, eivät totta. 26
Taustanäkökulmani rituaalitekstiileihin, joita voidaan siis laajasti määriteltynä pitää leikkiviettiin ve24
25
26

Dewey 1980, 5 – 9. John Dewey (1859 – 1952) oli muun muassa filosofi ja psykologi.
Dewey 1980, 162, 164, 198.
Tarasti 2004, 118 – 119, 126 – 127, 141. Eero Tarasti (1948 - ) on suomalainen musiikintutkija ja semiootikko, joka on perustanut eksistentiaalisemiotiikan.
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toavina taide-esineinä, on terapeuttinen. Kari Kurkela määrittääkin, että terapeuttinen asenne on yhteydessä sekä ymmärtävään että taiteelliseen asenteeseen. Terapeuttisen asenteen pääkiinnostuksen kohteena ovat emootiot sekä eettiset ja esteettiset pyrkimykset. Kurkela kutsuu tätä eetokselliseksi orientaatioksi, ja täsmentää, että käyttöesineissä tämä näkyy elementteinä, jotka eivät ole välttämättömiä
sen toimivuuden kannalta, mutta jotka ovat oleellisia ihmisenä olemisen kokonaisuudesta käsin tarkasteltuna. Käsityömäisessä ratkaisussa elämän ymmärtäneisyys sisältää usein tunteen ilmauksia, kauneuden kaipuuta ja eettisiä viisauksia.27 Victoria Rivers, joka on tutkinut valonheijastelevia tekstiilejä, näkee vastaavalla tavalla kimaltelevat tekstiilit: vaikka kimmeltävät tekstiilit eivät olekaan keskeisessä
asemassa kehollisessa selviytymisessämme, niin ne saattavat olla avainasemassa sielumme ruokinnassa. Silkki, polyester ja lurex pysyvät ihmisille viehättävinä, koska ne muistuttavat taivaankappaleiden
hehkusta eikä niiden kiilto koskaan tunnu loppuvan, mikä antaa ihmisille toivoa. 28
Kärt Summatavet etsii nykysuunnittelun sieluttomuuteen ratkaisua perinteen tutkimisesta. Hänen mu kaansa tutkijalla ja taiteilijalla on erilaiset tavoitteet ja täten erilaiset lähestymistavat perinteiseen ma teriaaliin: tutkija käsittelee tiettyjen menetelmien avulla jotain osaa perinteestä, kun taiteilija suunnittelee jotain perinnetiedon perusteella ja kommunikoi tuloksen teoksillaan. Tutkimuksesta hän saa ideoita
ja sisältöjä, ja hänen maailmankatsomuksensa laajenee. Suunnitteluun tulee lisäulottuvuuksia ja ym märrystä, mitkä liittyvät syvään luovaan prosessiin ja esineen välittämään viestiin. 29 Perinteisen kulttuurin esineet ympäri maapalloa ovat sisältäneet henkisen ulottuvuuden, ja kulttuuriartefakteissa on
yhdistynyt taide ja elämä. Tällaisia tekstiileitä ei oltu tehty taideteoksiksi, vaan niiden ensisijainen
merkitys oli karkottaa pahaa ja tuoda hyvää. Tällaisiin tekstiileihin oli ladattu vastuuta edistää ihmisen
ja jumalan välistä toimintaa. Perinnetekstiileistä löytyy nykyäänkin tärkeitä ulottuvuuksia. Tekstiileissä voi nähdä ajattomia ominaisuuksia: ne ovat aina koskettaneet ja ne koskettavat edelleen ihmistä
syntymästä kuolemaan. Vastasyntynyt lapsi kokee tekstiilintunnun heti äidin ihonkosketuksen jälkeen,
ja kuollutkin ympäröidään tekstiilein. Tässä välissä tekstiilit liittyvät juhlimiseen, palvomiseen, suojaamiseen, parantamiseen ja niihin pukeutumalla voimme muuttua ja luoda itsemme uudelleen. 30
Taideteollisen korkeakoulun opinnäytteiden joukossa on rituaaliaiheinen tutkielma. Tämä on Sari Kristiina Dhiman tila- ja kalustesuunnittelun lopputyö Kaanon – rituaalitiloja sillalla. Dhiman aiheena on
kaikille avoin, tunnustukseton rituaalitila, ja pyrkimyksenä luoda elämyksellinen tilakokemusten sarja,
27

28
29
30

Kurkela 1997, 132, 134. Kari Kurkela hahmottaa käsityön teoreettisen idyllin sirpaloitumisesta syntyneitä eri
asenteita, jotka hän tiivistää käsitteisiin tekninen, ymmärtävä, taiteellinen, tieteellinen ja terapeuttinen asenne.
Kun nykymaailmassa toiminta on pirstoutunut yhä pienempiin osiin, jokin inhimillisen olemisen päätehtävistä saattaa surkastua. Erikoistuminen vain tiettyjen asenteiden suuntiin voi johtaa kokonaisuuden unohtamiseen, ja rajoittaa yhteisöllisen olemisen haasteiden ratkomista. (Kurkela 1997, 128, 145 – 146.)
Rivers 1999, 162. Victoria Rivers – taiteilija, opettaja, tekstiilikeräilijä – on ollut Kalifornian yliopiston muo toiluosaston professori.
Summatavet 2005, 21, 24, 151. Kärt Summatavet on virolainen korusuunnittelija ja taiteen tohtori.
Kahlenberg 1998a, 36 – 37.
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joista jokainen voisi valita omaan tunnetilaansa sopivan hiljentymispaikan tai juhlatilan. Rituaaleja
hän tarkastelee inhimillisyyden ja elämänkaaren näkökulmasta, ja hän on valinnut suunnittelunsa lähtökohdiksi erityisesti sellaiset rituaaliset juhlamenot, joita vietetään uskontokuntaan kuuluvien ja kuulumattomien keskuudessa. Hän on tutkielmassaan tarkastellut myös olemassa olevia uskonnollisia rituaalitiloja. Niiden pohjalta hän on ottanut suunnitteluunsa tiettyjä ominaisuuksia ja teemoja, jotka liittyvät esimerkiksi vertikaalisten ja horisontaalisten linjojen käyttöön ja polkuaiheeseen. 31
Useimmat tutkielmat, jotka ovat aihettani lähellä, liittyvät kirkollisiin, myyttisiin ja elämyksellisiin
esineisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusalan pro gradu -tutkielmat, kuten Sanna Loposen Kuolema pukeutuu tekstiiliin: tuhkauurna tekstiilistä, Johanna Saarivaaran Morsian ja prinsessamorsian: myyttien vaikutus morsiuspukuun, ja Leena Janhilan Vaate elämyksellisenä tilana. Tärkein on
Annareetta Rahkon teollisen muotoilun pro gradu -tutkielma: Pyhän muotokieli – Ehtoolliskalkki arjen ja pyhän rajapinnassa. Hän on päätynyt näkemykseen, että kalkkimalja itsessään on pyhän muotokieltä, sillä se houkuttelee projisointiin ja siten tarjoaa mahdollisuuden kokea pyhyyden. Rahkon mukaan tätä tapahtumaa voidaan tukea muotoilun keinoin. 32 Kirkkotekstiilin viestin tasoja on hahmotellut
puolestaan Riikka Ryökäs väitöskirjassaan Maiestas Domini: Dora Jungin liturgisten tekstiilien viesti.
Tällaisia rajattuun rituaalikohteeseen suunnattuja tutkimuksia on tehty paljon, mutta tutkielmani kannalta ei ole oleellista käsitellä niitä syvällisesti.
Jotkin tutkielmat, jotka käyttävät jungilaista tulkintamenetelmää, ovat lähellä tutkielmani näkökulmaa.
Tällaisia ovat esimerkiksi Riitta Lehtomaan Kuvamatka tuonpuoleiseen: Johannes Setälän piirustusten arkkityyppistä tulkintaa, ja Nina Kokkisen Tuonelan varjosta paratiisin valoon: Disneyn Fantasiaanimaatioelokuvan myyttis-psykologista tulkintaa. Myös Inka Guttormin pro gradu -tutkielman
Gáktista nykypäivään: saamelaisten vanha pukeutumisviisaus tämän päivän vaatteessa näkökulma
liittyy tutkielmani näkökulmaan. Tässä tutkielmassa perinneviisautta sovelletaan nykypäivän suunnitteluun: tavoitteena on uuden luominen vanhan viisauden pohjalta soveltamalla vanhaa viisautta nykyajan materiaaleihin, menetelmiin ja käyttöön33. Omassa tutkielmassani teen sovellusta nykypäivän
suunnittelua varten, mutta en mene konkreettisesti tuotesuunnittelutasolle asti. Tutkielmani johtopäätökset ovat kategorisointia sekä luovaa ideoiden ja piirteiden hahmottelua. Tutkielmani ideoinnin on
tarkoitus olla strukturoitua eli on tarkoitus hahmotella rituaalitekstiilisuunnittelun välineeksi kehys ja
erityisesti meditatiivisten ulottuvuuksien kategoriat. 34

31
32
33

Dhima 2004.
Rahko 2006, 1.
Guttorm 2002, 8.
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1.4. Tutkimustehtävä, aineisto ja rajaus
Tutkielmassani haen rituaalitekstiilin merkitystä. Rituaalitekstiilillä tarkoitan alustavasti sekä rituaalissa että rituaalinomaisessa toiminnassa käytettäviä tekstiilejä. Tavoitteena on ymmärtää tekstiilin asemaa rituaalissa ja tekstiilin rituaalisia yleismaailmallisia piirteitä. Tutkimukseni pääkysymykset ovat:
Mikä on rituaalitekstiili ja mitä meditatiivisia ulottuvuuksia sillä on? Alakysymyksiä ovat: minkälaisia
arkkityyppisiä piirteitä rituaalitekstiileillä on, minkälaisia haltioittavia voimia rituaalitekstiileillä on, ja
miten rituaalitekstiilin asemointi ja luonne ovat meditatiivisia?
Meditatiiviset ulottuvuudet tulen esittämään kategorioina ja niiden sisällöt ilmenevät läpi tutkielmani
kahdessa pääkäsittelykappaleessa. Lopussa pyrinkin tiivistämään meditatiiviset ulottuvuudet ja sen,
mikä on rituaalitekstiili. Lopuksi nousee myös esille se, miten tätä tietoa voidaan käyttää tekstiilisuunnittelussa: pyrin luomaan rituaalitekstiilisuunnittelun kehyksen, jonka yhtenä osana ovat tutkimusongelman vastaukset eli rituaalitekstiilin meditatiiviset ulottuvuudet sekä rituaalitekstiilien meditatiivisten ulottuvuuksien suhde nykyaikaan.
Makroskooppinen näkökulma on silloin hyödyllinen, kun tutkitaan uusia alueita ja halutaan paikantaa
jonkun aiheen suhteet ja suurempi konteksti; makroskooppisen lähestymisen kautta maisemoidaan aihe35. Teen siis maisemanhahmotuksen rituaalitekstiilistä eri kulttuurien tekstiilien avulla, sillä tällaista
hahmotusta siitä tarvitaan. En koe järkeväksi tutkia suurennuslasilla yhtä osa-aluetta aiheesta, joka on
kokonaisuudessaan vierasta maata ja epämääräistä maastonmuotoa. Minua kiinnostaa saada parempi
maisemakuva. Aihe on hyvä ensiksi kartoittaa ja selvittää kokonaisuudessaan ydinkysymysten osalta:
makroskooppisuuden avulla selvittää rituaalitekstiiliin liittyvä käsiteongelma ennen kuin tutkitaan syvällisesti yhtä osa-aluetta. Tutkimuksessa muodostetaan luova perushahmotus aiheesta. Tämä tapahtuu
tietyllä periaatteella valittujen teorioiden ja kuvien avulla.
Näkökulmani tutkimuksessa on ensisijaisesti psykologinen. Psykologinen tietämys auttaa jäsentämään
tuotteen ja yksilön välistä suhdetta 36. Tähän näkökulmaan liitän myös uskonnolliset merkitykset. Teks34

35

36

Se, että johtopäätökset ovat minulla sanallisella tasolla johtuu monesta asiasta: 1) tutkielmani on liian laaja,
jotta siihen voisi ottaa enää käytännönläheistä osiota mukaan, 2) monien rituaalitekstiilien idea on heikosti
esitettävissä luonnosten kautta, koska niihin liittyy paljon ei-kuvallisia ulottuvuuksia, 3) tarkoituksena on
käyttää johtopäätöksiä suunnitteluvälineinä tehdessäni tekstiilejä tutkielman valmistumisen jälkeen, ja luoda
niiden tekstiilien pohjalta uutta tutkimusta.
Martinelli 2007. Makroskooppinen näkökulma jättää huomiotta yksityiskohtaisuudet, jotka ovat tärkeitä yleisemmin käytetyssä mikroskooppisen näkökulman tutkimuksessa, jossa tukija selvittää tietyn tarkasti rajatun
kohteen perinpohjaisesti. Dario Martinelli on itse käyttänyt makroskooppista näkökulmaa väitöskirjassaan
How Musical is a Whale? – Towards the Theory of Zoömusicology.
Anttila 2005, 359.
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tiilin ja yksilön suhteen lisäksi tutkin siis ihmisen olemassaolokokemuksen suhdetta rituaalitekstiilikokemukseen. Teoriat avaavat sitä, kuinka tekstiilin asettelu ja sen piirteet voivat avata pääsyn arkitason
yli pyhään, jossa eksistentiaalinen tilanteemme näyttäytyy meille uudessa valossa. Vertailen erilaisia
rituaalisia tekstiilejä ja etsin johtolankoja niiden tyypittelyyn ja ymmärtämiseen. Etsin pohjaa rituaalitekstiilin nykysuunnittelulle: kategorioita ja kehystä suunnittelun avuksi. Tutkimuskenttä on monitieteellinen, ja tämä onkin erittäin tärkeää tutkielmassani, sillä yhden alan käyttäminen jättäisi hahmotuksen vajaaksi. Eri suuntausten muodostama kokonaisuus ja erilaisten tekstiilien samankaltaisuuksien
kokoaminen yhteen on jo sinänsä ratkaisu tutkimusongelmaan.
Tutkielmaani kuuluu kuva-aineistoa tekstiileistä ja niihin liittyvää tietoa (kts. kaavio 1 kohdassa viitekehys). Kuvat ovat esimerkkejä rituaalisesta tekstiilistä ja tukevat täten käsitystä tästä ilmiöstä ja ri tuaalitekstiilin olemassaolosta. Kuvien tekstiilejä on lähteissä kutsuttu rituaalisiksi, meditatiivisiksi, terapeuttisiksi, parantaviksi, väkeviksi, eläviksi, henkisiksi, pyhiksi, haltioittaviksi, lumoaviksi, fantasiaa
stimuloiviksi, seremoniallisiksi, maagisiksi ja mystisiksi objekteiksi. Täytyy ottaa huomioon, että tekstiileistä löytyvä tieto on usein jonkun tulkintaa siitä merkityksestä, jonka tekstiilin käyttäjä on sille antanut alkuperäisessä yhteydessään. Kuvien tekstiilit olen valinnut laajasti eri rituaalisista yhteyksistä ja
muiden rituaaliesineiden joukosta. Olenkin pitänyt huolta, että nämä rituaaliobjektit voidaan määritellä
nimenomaan tekstiileiksi. Tutkielmassani tekstiili määritelläänkin pehmeäksi ja notkeaksi tai sellaiseksi, joka koostuu pääpiirteittäin tekstiilimateriaalista. Tämän rajauksen avulla haluan korostaa näkemys tä tekstiilin luonteesta pehmeänä kokonaisuutena, joka on perusolemukseltaankin jo erilainen kuin ko vien materiaalien esineet.
En tutki rituaalisia ulottuvuuksia, joissa mieli halutaan tyhjentää ja joissa meditaatio on hiljentymistä,
vaan tutkin sisältömeditaatioon liittyviä meditatiivisia ulottuvuuksia 37. Sisältömeditaatiossa käytetään
usein selkeitä rituaaliobjekteja, kuten voimallisuudessaan erikoisia rituaalitekstiilejä, joiden kanssa ihminen on syvässä vuorovaikutuksessa. Tämä näkökulma ohjaa tutkimukseni suuntautumaan tekstiileihin, jotka ovat rituaalisia enemmänkin musiikillisessa kuin hiljaisessa mielessä. Taide voikin avata
pääsyn pyhään: musiikillinen tekstiili voi johdattaa toisille olemassaolon tasoille ja välittää parantavaa
voimaa.
Tutkielmani aineisto ei rajaudu erityisesti minkään tietyn kulttuurin tekstiileihin, koska tämä olisi ra joittanut piirteiden tyypittelyä. Löysin eri kulttuureista mielenkiintoisia esimerkkejä eri kategorioista,
ja näiden kategorioiden yhteydestä teorioihin tuli tärkein kiinnostukseni kohde. Eri kulttuurien tekstiiliesimerkit toimivat laajana tyypittelyn pohjana luodessa kategorioita nykysuunnittelulle. Niiden histo37

Olen kanditutkielmassani perehtynyt sisältömeditaatioon, ja tutkielman taiteellisessa osiossa olen luonut sisältömeditaatioon sopivia meditatiivisia tekstiilejä. Kts. Kovero 2006.
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riallinen ja kulttuurinen puoli on tärkeä vain siinä määrin kuin se auttaa avaamaan kokonaisnäkemystä.
Tämän rajauksen perustelu on syvästi sidoksissa pääaineeni näkökulmaan ja opintojeni minut valmistamaan kykyyn ymmärtää maailmaa; en ole uskontotieteilijä, psykologi, semiootikko, antropologi tai
filosofi vaan tekstiilisuunnittelija, joka pyrkii keräämään tietoa suunnittelun apuvälineeksi. Olen tekstiilisuunnittelija, jota näiden alojen ihmiset ovat innoittaneet ja opettaneet teoksillaan (kts. viitekehys),
ja tarvitsen heidän jokaisen teoksia selvittäessäni tutkimusongelmaani. Ensisijaisesti kuitenkin olen
käyttänyt C.G. Jungin ja Mircea Eliaden teoksia ja teorioita. Muiden teorioiden kautta olen ennemminkin paikannut epäselviä teoriakohtia sekä aukkoja kategorioiden sisällössä.
Olen valinnut tutkielmaani sellaisia tekstiilejä, jotka mielestäni ovat hyviä avaamaan rituaalitekstiilin
hahmotusongelmaa: tekstiilejä, joilla on jokin erityinen ominaisuus tai käyttötapa. Aineiston etsimisessä olen aluksi tukeutunut sattumaan ja intuitioon. Olen selaillut paljon kirjallisuutta, jotta löytäisin kuvia rituaalitekstiileistä. Löytäessäni tietyn tyyppistä kirjallisuutta, josta olen löytänyt kuvia rituaalisista
tekstiileistä, olen ajautunut tutkimaan vastaavanlaisesti suuntautuneita teoksia. Kirjallisuus on levinnyt
ensilöytöjen kautta kirjallisuusverkostoksi, jossa tukipisteinä toimivat eri alojen, kuten kansatieteen ja
tekstiilitekniikan kirjallisuus. Tämän jälkeen aineiston valikointia on ohjannut se, mistä kuvista on löytynyt myös tietoa rituaalisesta käytöstä, ja mitkä kuvat kertovat jotain erilaista ja erityistä rituaalisen
tekstiilin luonteesta. Tässä yhteydessä valikoimasta ovat jääneet pois rituaaleissa käytetyt tekstiilit, joiden symbolisesta luonteesta en ole saanut käsitystä. Esimerkiksi polvisuojat, joita käytetään maahan
heittäytyvässä rukoilussa, näyttäytyivät vain fyysisinä suojina, ja siksi ne rajautuvat pois tutkielmastani. Samoin toimin tekstiileiden kanssa, joiden rituaalisesta käyttöyhteydestä en löytänyt vihjeitä. Vihjeiden löytyminen siis vaikuttaa otantaan. 38 Aineistoa voidaan täydentää, kunnes saavutetaan sellainen
saturaatiopiste eli täydentymistaso, ettei uusia näkökulmia ilmiön selittymiseksi enää ole tarjolla 39. Rajaus tapahtuu tekstiilien ideoiden tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen rajat tulevat vastaan,
kun tutkija kokee saturaatiopisteen kuva-aineistonsa kanssa, kun samat rituaalisen tekstiilin ideat alkavat toistua. Jos kyseinen tekstiili tuo jonkin uuden näkökulman asiaan ja selventää rituaalitekstiilien
meditatiivisia ulottuvuuksia, silloin näen tarpeelliseksi ottaa sen mukaan tutkimukseen.
Olen ottanut tutkielmaani mukaan tekstiilejä, jotka liittyvät joihinkin tiettyihin arkkityyppisiin teemoi hin, ja täten teoria osittain ohjaa valintaani. Pyrin siis teorioiden avulla löytämään tekstiilin
transkulttuurisesti toimivia piirteitä. Teoriat ohjaavat kiinnittämään huomiota nimenomaan symboliikan universaalisuuteen. Sheila Paine on miettinyt amuletteja tästä näkökulmasta. Hän kuvailee amulet38

39

Aineiston keruumenetelmääni voidaan verrata lumipallo-otantaan, mikä tarkoittaa sitä, että jokin yhdessä aineiston osassa johdattaa toiseen. Toisaalta se muistuttaa myös eliittiotantaa, koska kerätyistä kuvista valitaan
kuvat, joiden oletetaan parhaiten antavan tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 88. )
Anttila 2005, 280. Saturaatiolla eli kyllääntymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa it seään, kun tietty määrä aineistoa tuo esiin sen teoreettisen peruskuvion. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 89.)
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tien universaalit rajat: asiat, jotka ovat yhteisiä eri kulttuureille, mutta jotka ilmenevät täsmällisellä tasollaan eri tavoin eri kulttuureissa. Esimerkiksi on universaalia käyttää eläinten osia voima-amuletteina, mutta kulttuurisidonnaista on tietyn eläinlajin voimallisuus. Tekstiilin kannalta olennaisimpia amulettien universaalisia ominaisuuksia ovat seuraavat asiat: usko niiden objektien voimaan, jotka ovat
harvinaisia, erikoislaatuisia tai muuten ilmentävät vahvuutta ja väkevyyttä; usko eteeriseen liittyvien
asioiden voimaan, kuten sulkiin ja hiuksiin; usko erikoisiin ääniin ja tuoksuihin, kuten amulettien yrttituoksuihin ja kiliseviin osiin; usko kimalteleviin objekteihin, kuten nappeihin ja paljetteihin; usko ob jekteihin, jotka sekoittavat vihollisen tai pakottavat sen kohtaamaan itsensä, kuten peileihin, sotkuisiin
lankoihin ja solmittuihin riepuihin.40
Kun esimerkit ovat universaaleja, on helpompi löytää tekstiilin idea. Tutkiessa yhden alueen tekstiilejä
hukkuu helposti kulttuurin luomiin siteisiin, ja käyttäessä tällaista tietoa suunnittelussa tulevat vastaan
jäljittelyn ja aitouden kysymykset. Kun taas pyrkii löytämään idean, joka toistuu eri puolilla maailmaa
tekstiileissä, voi vapaasti rakentaa idean päälle omaan kulttuuriin sopivan ilmaisun, joka spontaanisti
on aito. Tästä syystä on hyvä rajautua tutkimaan rituaalitekstiilien universaaleja ajattomia piirteitä.
Niiden kautta on hyvä luoda transkulttuurinen pohja rituaalitekstiilisuunnittelulle.

40

Paine 2004, 70. Sheila Paine on tutkinut amuletteja matkustelemalla ympäri maapalloa ja tutkimalla museoiden kokoelmia, ja hän on kirjoittanut useita teoksia aiheesta. Hän on rajannut tutkimuksestaan pois länsimaiden innostuksen kohteena olevat amuletit, kuten New Age -kristallit, koska hänen mielestään ne liittyvät vain
ohuesti perinteisten amulettien syvähenkisyyteen. (Paine 2004, 182).
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1.5. Viitekehys
Viitekehykseni perustuu teorioihin, joissa käsitellään rituaaleja sekä niihin liittyvää myyttistä ajattelua
ja arkkityyppisiä piirteitä. Tärkeimmät teoreetikot ovat Carl Gustav Jung ja jungilaisuuden edustajat:
Marie-Louise von Franz, Joseph Henderson, Joland Jacobi, Aniela Jaffé ja Gaston Bachelard. He valaisevat ensisijaisesti käsitteitä symboli, arkkityyppi, kollektiivinen piilotajunta, haltioittavuus ja parantavuus. Tärkeä teoreetikko on myös Mircea Eliade, joka on saanut vaikutteita Jungin teorioista.
Hän käsittää kuitenkin arkkityypin eri lailla kuin C.G. Jung, ja kertoo arkkityyppisestä kuvakielestä
hieman eri näkökulmista kuin jungilaiset teoreetikot. Tämän lisäksi Eliade valaisee käsitteitä, pyhä,
pyhä tila, pyhä objekti ja myytti. Muut teoreetikot selventävät pääteoreetikkojen näkökulmia: Eero
Tarasti valaisee myytin kanavoimiseen liittyvää estetiikkaa, Catherine Bell rituaalin perusulottuvuuksia, Bani Shorter rituaalin henkis-psykologisia puolia ja meditatiivisuutta, Gerardus van der Leeuw rituaalista liikkumista ja Mary Douglas rituaalisia rajanvetoja. Nämä teoreetikot auttavat ymmärtämään
maailman eri puolilta löytyneitä esimerkkejä rituaalisista tekstiileistä. Kehykseen kuuluukin aineistomaailma: kuvat ja tiedot tekstiileistä sekä tietoa tekstiilien rituaalisuudesta. (Kaavio 1.)
Rituaali voidaan määritellä myytin todellistamiseksi, ja rituaaliin osallistuminen on mytologiseen elä mään eläytymistä41. Henri Broms viittaa kahteen tietoisuuden tyyppiin, luonnontieteelliseen ja myyttiseen tietoisuuteen. Hänen mukaansa mytologiseen tietoisuuteen liittyvät mytologiset kertomukset, jotka heijastelevat kosmoksen toistuvia ilmiöitä, yön ja päivän, talven ja kesän vaiheluita. Tämä analogisoiva, metaforia käyttävä tiede on luonnontieteellisesti asennoituneessa lännessä hyväksytty joissain tapauksissa, kuten Jungin arkkityyppiteorian kohdalla. 42 Myyttinen ajattelu liittyykin fantasian perinteeseen, joka ulottuu Platonin ideaoppiin, ja joka ilmenee esimerkiksi romantiikassa ja symbolismissa.
Fantasia ei ole otollinen kausille, jolloin korostus on ulkoisella, mutta se herää eloon aikoina, jolloin
rationaalinen ei tunnu antavan vastauksia. 43 Eero Tarastin esimerkeissä transsendenssin voidaan nähdä
vastaavan luontoa ja Platonin ideoita, kun taas elämismaailma nähdään silloin kulttuurina ja Platonin
varjoina. Romantikkojen ajattelussa luonto edusti ihmisen sisäistä ääntä, ja kuunnellessaan sitä transsendentin kosmisen järjestyksen voitiin nähdä toteutuvan ihmisen sisäisellä ulottuvuudella. 44

41
42
43
44

Campbell 1991, 228.
Broms 1984, 133, 136.
Ylimartimo 2007.
Tarasti 2004, 136, 159 – 161.
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Kaavio 1. Viitekehys. Kehys koostuu tekstiilinäkökulman kuvista ja tiedoista sekä rituaalinäkökulman teorioista. Käsitys rituaalitekstiilistä muodostuu teoria- ja aineistomaailman kohtaamisesta.
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Myytin totuus ei ole järjen totuus, vaan uskon ja elämän totuus. Tätä voidaan kutsua myytin eksisten tiaaliseksi arvoksi. Myytti on pyhää totta yksilölle ja yhteisölle, koska sen ilmaiseman syvän ymmär ryksen voidaan nähdä vastaavan olemassaolon tärkeitä merkitysrakenteita. Myytin voidaan nähdä toimivan kulttuurin ja yhteiskunnan rakenteen peilinä. Maailmankuvana myytti voi toimia sopeuttajana
todellisuuteen.45 Myytti on ihmisen ontologinen kokemistapa, ja siinä on aina kysymys metafyysisestä
tilanteesta. Myytti on ahistoriallinen, syklinen ja pikemminkin poeettinen kuin praktinen. Se on myös
kollektiivinen pikemmin kuin yksilöllinen ja se pyrkii tarjoamaan ratkaisumalleja ihmisen metafyysisiin ongelmiin sekä nojautumalla vanhaan että luoden uutta. Myytti rakentuu oman konkreetin logiikan mukaan ja on myös spatiaalinen. 46 Spatiaalisuus tarkoittaa, että aikaa ei koeta lineaarisesti vaan tilana, jossa nykyisyys, menneisyys ja tulevaisuus ovat yhtä. Tämä on pyhää aikaa, jossa kohdataan arkkityyppiset ideat.47 Tilallinen synteettinen ajattelu aktivoikin aivojen eri aluetta kuin looginen ja analyyttinen ajattelu. Tilallinen ja kuvallinen ajattelu aktivoi molempia aivopuoliskoita, mutta kuitenkin
voimakkaammin oikeata aivopuoliskoa toisin kuin lineaarinen ajattelu, joka aktivoi siis pääosin vasenta aivopuoliskoa. Tilallinen ja kuvallinen ajattelu ei ole jaksoittaista, vaan yhtäaikaisesti tapahtuvaa
muotojen hahmottamista.48
Carl Gustav Jungia ja hänen uskontopsykologisia käsityksiään lähestyessä pitää kertoa hänen edeltä jänsä ja psykoanalyysin perustajan Sigmund Freudin näkemyksistä. Freudin tutkimukset keskittyivät
neurooseihin, ja hänen mukaansa erityisesti seksuaalisilla toiveilla on vaikutusta neuroosien syntyyn.
Hänen teoriansa ovat avanneet uusia näköaloja sekä psykologisen että psykiatrisen tutkimuksen ja uskontohistorian, mytologian ja pedagogiikan aloilla. Freudin näkemys uskonnoista poikkeaa huomattavasti Jungin uskontonäkemyksestä. Hänen uskontokriittisen näkemyksensä mukaan uskonto on toimiva illuusio, ihmissuvun neuroosi, josta me tulemme paranemaan. Sekä uskonnon että taiteen alkujuuret
ovat oidipuskompleksissa, jossa uskonto on vanhempi-lapsi-suhteen psykologinen projektio. Toisenlaista syvyyspsykologiaa edustavalle Jungille uskonto näyttäytyi positiivisempana asiana. Analyyttisen
psykologian perustaja Jung antoi seksuaalisuudelle pienemmän merkityksen kuin Freud, ja näin
Jungilla käsite libido merkitseekin yleistä sielullista energiaa. Jungin moniulotteinen psykologia suhtautuu myönteisesti uskontoon: Jung otti vakavasti sielun uskonnollisen funktion, sielullisen todellisuuden uskonnolliset puolet ja uskonnollisten symbolien sisällön. 49 Filosofisesti ajateltuna Jungin ajatukset olivat kahden eri aikakauden välissä: 1800-luvun romantiikan ja 1900-luvun relativismin. Ro45
46

47
48

49

Suojanen 2000, 48 – 49.
Louhivuori, 1988, 32, 38. Konkreetin logiikka on antropologi Claude Lévi-Straussin termi, joka tarkoittaa
epärationaalista logiikkaa, jossa aistikvaliteetit toimivat välittäjinä konkreetin ja abstraktin välillä. Se on lähellä ”villiä ajattelua”, joka on ominaista sekä askartelijoille että taiteilijoille.(Louhivuori 1988, 34-35.)
Pettersson 1996, 203.
Abt 2005, 18 – 19. Lineaariseen ajatteluun liittyy päämääräsuuntautuneisuus ja ego-tietoisuuden voimistaminen. Tämä on nykyään läntisessä maailmassa dominoiva tapa sopeutua maailmaan. Lineaarinen ajattelu on
voimistunut viimeisen 200 vuoden aikana, ja kyky lukea kuvia on puolestaan heikentynyt. (Abt 2005, 17.)
Suojanen 2000, 95 – 97.
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mantiikasta lähtöisin oli halu löytää avain symbolien merkitykseen, ja relativismista sen tunnistami nen, että kaikkien merkityksien luonne on rakennettu.50
Syvyyspsykologi C. G. Jung (1875 – 1961) oli kiinnostunut egon muutoksista ja kehittymisestä. Hän
ajatteli, että yksipuolinen rationaalisuus ei johda egon evoluutiossa tarpeeksi pitkälle, vaan kypsymi nen tapahtuu suuremman itsetietoisuuden avauduttua. Tärkeä tavoite oli itseyden kokonaisuuden löytäminen. Tätä voitiin lähestyä esimerkiksi olemalla herkkänä sisäisille asioille, kuten unille, ja käyttämällä uskonnollisia kuvia parantavina symboleina. 51 Keskeinen Jungin käsite on kollektiivinen piilotajunta, mikä tarkoittaa piilotajunnan universaalia osaa. Tämä sisäsyntyinen alitajunnan kerros poikkeaa
persoonallisen piilotajunnan alueesta, joka on lähempänä pintaa ja juontuu henkilökohtaisista kokemuksista. Kollektiivisessa piilotajunnassa on sisältöjä ja käyttäytymismuotoja, jotka ovat enemmän tai
vähemmän samanlaisia kaikissa yksilöissä. Kollektiivinen piilotajunta käsittää yhteisen psyykkisen
kerroksen, jolla on ylipersoonallinen luonne, ja joka sisältää arkkityypit. 52 Jungin arkkityyppiteoria tuo
esiin ihmiskunnalle yhteiset kokemusrakenteet. Tähän liittyykin käsite piilotajunta, joka voi viitata yksilölliseen tai kollektiiviseen alitajuntaan. Arkkityypit ovatkin kollektiivisesta piilotajunnasta tietoisuuteen kumpuavia alitajunnan rakenteita, jotka ilmenevät unissa, myyteissä ja yleensäkin luovassa toiminnassa. Jungin arkkityyppioppi on herättänyt uskontotieteessä keskustelua, ja se on vaikuttanut uskontofenomenologi Mircea Eliaden tutkimuksiin.53
Mircea Eliade (1907 – 1986) oli uskontotieteilijä, joka tarkasteli uskontoa hermeneuttisella lähestymistavalla. Hän pyrki kuvaamaan uskontoa sekä yleisenä viitekehyksenä että yksittäisinä valintoina ja
yhdistämään tutkijan ja kokijan näkemykset. Hän oli kiinnostunut uskonnosta järjestelmänä, jota voitiin ymmärtää esimerkiksi käyttämällä käsitteitä pyhä ja profaani. Nämä käsitteet luovat abstraktin
mallin, joka kuvaa uskonnollisiksi ymmärrettyjen ilmiöiden yleistä luonnetta, ja ihmisten yleistä tapaa
soveltaa niitä eri elämäntilanteissa. Se, mitä Eliade kutsuu pyhäksi, ei ole ilmiöiden tai asioiden omi naisuus, vaan kokijan, ja näin myös tutkijan, näkökulma. 54 Teuvo Laitilan mukaan todellinen ja pyhä
ovat Eliadelle sama asia: ”Kun ihminen on olemassa, kokee olevansa olemassa joka solullaan, tuo tila
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Paden 1992, 64. Jungilaisesta näkemyksestä muodostuu eräänlainen metamytologia. Kun uskonnollisille
symboleille annetaan psykologista pätevyyttä, tästä syntyy vaihtoehtoinen uskonnollinen kehys, jolla on
omanlainen kulttuurinen funktio. Jungin tulkinnoilla on siis vaikutus luoda metamytologiaa, jonka kautta uskonnollisista symboleista tulee ”sisäisen matkan” symboleita. Näin uskonto koetaan yhtä todellisena kuin sen
edustamat psykologiset todellisuudet. Uskonnon tulkitseminen psykologiana olikin luonnollinen askel juutalais-kristilliselle kulttuurille, josta oli tullut kerralla jälkiuskonnollinen, tieteellinen ja individualistinen. Jos
henkiä ei voitu järkevästi sijoittaa ihmisen ulkopuolelle, niin ainakin ne voitiin nähdä olevan ihmisen sisällä.
Näin koettiin, että jumalat ovat sittenkin elossa, koska ne ovat psyykessä. (Paden 1992, 63 – 64.)
Paden 1992, 49, 65.
Jung 1990a, 3 – 4. Freud piti piilotajuntaa yksinomaa persoonallisena, vaikka olikin tietoinen sen arkaaisista
ja mytologisista ajatusmuodoista. (Jung 1990a, 3.)
Suojanen 2000, 97 – 98.
Laitila 2003, 7 – 9, 12.
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ja se konteksti, jossa kokemus tapahtuu, ovat pyhiä.” (…) ”Vastaavasti kieltäytymällä elämästä maail man tai luonnon, kosmoksen, järjestyksen, rytmin mukaisesti ihminen elää pinnallisesti, profaanisti”. 55
Eliade kritisoikin vallitsevaa profaania elämäntapaa ja esittää näkemyksiä, joita voisi Laitilan mukaan
kutsua ekologisiksi. Eliaden näkemyksissä maaviljelyksen ensisijainen tarkoitus ei ole voiton tavoittelu, vaan maan pyhyyden, aidon olemassaolotavan, säilyttäminen. 56
Laitilan mukaan Eliade uskoi, että kansankulttuurilla on paljon annettavaa ja opetettavaa. Hän pyrki
osoittamaan, että kansanperinne ja myytit eivät ole merkityksettömiä, vaan niihin kätkeytyy arkkityyppi, esimerkin antava malli, joka on samalla kertaa sekä käyttäytymisohje että ohjeen tulkinta ja arvon
määrittely. Eliade onkin pyrkinyt kuvaamaan kansanomaista filosofista järjestelmää, ja toisaalta hän
on arvostellut modernia ihmistä elämän transsendentin merkityksen kadottamisesta: traditionaalisten
yhteiskuntien ihmisten keskus ei ollut yksittäinen ihminen, vaan maailmankaikkeus kokonaisuudessaan. Tällöin elämän kokeminen perustuu luonnon periaatteisiin, yleisiin merkityksiin ja luovaan toi mintaan, ja tämän todellisuuden nykyihminen on kadottanut. Eliade siis painottaa myyttistä aikakäsitystä, jossa ihminen luo itsensä kumoamalla myyttien ja symbolien avulla sen, mikä todellisuudessa on
epäolennaista.57
Eliaden mukaan monet meidän nykyaikaiset kulttuurimuotomme eivät vie meitä pyhään aikaan. Hänen
mukaansa modernille, uskonnolliset tarpeensa piilottaneelle, ihmiselle romaanien lukeminen on enemmänkin harhautus, joka auttaa pakoon tästä hetkestä. Romaaneissa mytologiset hahmot on naamioitu
nykyaikaisiksi henkilöhahmoiksi ja siirtymäriittiskenaariot on piilotettu jokapäiväisiin tapahtumiin.
Toisaalta näiden kertomusten laaja suosio osoittaa, että moderni ihminen edelleen liikuttuu syvyyksissään siirtymäriiteistä.58 Laitila tiivistääkin, että Eliade puhuu pyhyyden katoamisesta, maallistumisesta, joka johtuu yhteiskunnan modernisaatiosta. Toisaalta Eliaden käsityksiin liittyy romanttista toivoa,
55
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Sit. Laitila 2003, 18, 20.
Laitila 2003, 17. Eliade etsii aidointa uskonnollisuutta nimenomaan sellaisista yhteisöistä, jotka ovat historiallisesti tai aatteellisesti varsin kaukana perinteisestä kristillisyydestä. (Laitila 2003, 15 – 16.) Eliaden kris tillisyyden kritiikki perustuukin Laitilan mukaan siihen, että Eliade näkee kristinuskon aineellisen elämän ja
sen luovien voimien kieltämisenä. Vastakohtana tälle voidaan nähdä dionyysinen elämän myöntäminen ja sen
yhdistäminen henkiseen elämään. (Laitila 1993, xxxii.) Tähän liittyvät myös Eliaden näkemykset siitä, kuinka juutalais-kristillisyys sivuuttaa syklisen aikakäsityksen: ”Jahve ei enää ilmaannu kosmisessa ajassa kuten
muiden uskontojen jumalat, vaan historiallisessa ajassa, joka on palautumatonta”. Tämä on vastakohtaista
ikuisen paluun käsityksille, joita on arkaaisissa ja muinaisitämaisissa uskonnoissa sekä Intiassa ja Kreikassa
muodostuneissa myyttis-filosofisissa käsityksissä. Eliadea kiinnostaa arkaainen käsitys myyttisestä ajasta.
Esikristillisten, erityisesti arkaaisten uskontojen pyhä, ajoittain uudelleen palautettava aika on myyttistä ai kaa, perustavaa laatua olevaa aikaa, jota ei samaisteta historialliseen aikaan. Eliade kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan maaseutuväestön kristillisyyteen yhdistyy huomattava määrä esikristillisen uskonnollisuuden perintöä, jossa on säilynyt kosminen rakenne, joka on melkein kokonaan kadonnut kristittyjen kaupunki laisten kokemuksesta. Tätä kosmisen rakenteen sisältävää uskoa Eliade kutsuu alkuperäiseksi,
ahistorialliseksi kristinuskoksi. (Eliade 2003, 94, 131, 184.)
Laitila 1993, xi, xxiii, xxxiii, takakansi. Myyttisen historiakäsityksen vastapuolella on lineaarinen historiakäsitys, jossa keskeistä ovat uudet ainutlaatuisiksi uskotut tapahtumat ja ihmisen todellisen olemuksen katoaminen maailman epätodelliseen pintakuohuun. (Laitila 1993, takakansi.)
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sillä hän uskoo, että uskonnollisuus ei missään vaiheessa katoa, vaan piiloutuu ihmisen tiedostamattoman syvyyksiin. Tämä ajatus onkin erityisen ajankohtainen nyt, kun uususkonnollisuus ja suunnaltaan
epävarma henkistyminen ovat yhteiskunnassamme nousussa. 59
Uskontotieteellistä näkemystä edustaa myös Gerardus van der Leeuw, joka on tutkinut taiteen teologiaa fenomenologisesta ja historiallisesta lähtökohdasta. Hän on käsitellyt eri taidemuotoja, kuten
tanssia, draamaa, musiikkia, arkkitehtuuria, kuvanveistoa ja maalaustaidetta. Eliaden mukaan van der
Leeuw korostaa taiteen alkuperäistä pyhyyttä, ja kertoo uskonnon ja taiteen toisistaan erkaantumisesta,
joka on johtanut taiteen maallistumiseen. Hän korostaa taiteen kykyä välittää pyhää kokonaisvaltaisesti. Sacred and Profane Beauty: the Holy in Art -teos on van der Leeuwin keskeinen teos, ja se alkaa
kappaleella, joka kertoo liikkeen kauneudesta ja sen ykseydestä uskonnon kanssa. Hän tuo myös esille,
että tanssi on se alkuperäinen taiteenmuoto. 60 Van der Leeuwin tekstit ovatkin hyviä valaisemaan tanssissa käytettävien rituaalitekstiilien merkitystä. Joitain muita uskontotieteellisiä selvennyksiä olen ha kenut myös suomalaisilta pyhän tutkijoilta, kuten Veikko Anttoselta. 61 Tärkein käyttämäni uskontotieteellinen perusteos on Catherine Bellin teos Ritual – Perspectives and Dimensions, joka kertoo
rituaali-käsitteestä monipuolisesti eri näkökulmista.
Jungilainen psykoanalyytikko Bani Shorter kiinnittää erityisesti huomiota sekä uskonnollisiin että psykologisiin rituaalin ulottuvuuksiin. Hän huomioi sekä rituaalin pyhyyden että siihen liittyvän psykologisen kokemuksen, jonka avulla nykypäivän ihminen voi löytää elämälleen merkityksen ja kokea uudenlaisen motivaation ja muutoksen.62 Eksistentiaalisemiootikko Eero Tarasti puolestaan tuo lisänäkökulman myytteihin sekä olemassaolon ja taiteen merkkeihin. Tarasti huomauttaa, että voimme ymmär tää jotain merkkejä myös ilman kielen ymmärtämistä, koska lapsenomaisella semioottisella tasolla
voidaan vastaanottaa ja päätellä merkkien affektiivinen sisältö. Tämä alkuperäinen arkaainen näyttämö
toimii viestintämme taustalla tiedostamattakin esimerkiksi rytmin kautta. 63 Voimme ajatella, että tietyt
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Eliade 2005, 134 – 135. Eliade viittaa myös Jungin käsitteeseen individuaatio, ja ottaa huomioon, että tämä
ihmiselämän perimmäinen tavoite saavutetaan käymällä läpi initiaatiotyyppisiä koettelemusjaksoja. Eliaden
mukaan initiaatio sijaitsee jokaisen aidon ihmiselämän ytimessä. (Eliade 2005, 135.)
Laitila 2003, 15, takakansi. Eliade ei määritä 'transsendentista' muutoin kuin sanomalla, että se on pyhä ja
maallisen vastakohta, joten sen sisällöllinen käsittäminen jää lukijalle. (Laitila 2003, 21.)
Eliade 1963, v, vii, ix. Gerardus van der Leeuw on hollantilainen teologi, filosofi, ja uskonnonhistorioitsija.
(Eliade 1963, x.) Gerardus van der Leeuw (1890 – 1950) tutki uskonnon yleisiä fenomenologisia struktuureja. Hän koki ne universaaleina muotoina, jotka ylittivät tietyt historialliset muodot. Pyhyys olikin hänelle ele mentti tietoisuuden rakenteessa. Myös muut uskontofenomenologit yrittivät tunnistaa moninaisia
ahistoriallisia universaaleja muotoja, kuten juuri Mircea Eliade, joka onkin kuuluisin fenomenologisen us konnontutkimuksen puolestapuhuja. (Bell 1997, 9 – 10.)
Veikko Anttosen uskontotieteen ja folkloristiikan väitöskirja vuodelta 1996 on käsitellyt pyhää otsikolla Ihmisen ja maan rajat. 'Pyhä' kulttuurisena kategoriana. (Anttonen 2008.)
Shorter 1996, i, ix.
Tarasti 2004, 34–35. Tarasti viitaa kohdassa Julia Kristevan käsitteeseen khora, joka tarkoittaa esikielellistä
tasoa: viettien, rytmien, eleiden ja kineettisen energian semioottista tasoa. (Ibid.)
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tekstiilinkin ominaisuudet vaikuttavat tällä arkaaisella tasolla, joka voi ilmetä kuvion rytmikkyydessä
tai kankaanpalan rituaalisessa heilutuksessa. Vaistotoiminnalla on oma osuutensa esineiden tulkinnassa: tämä universaali esineen taso onkin esineen tunteenomainen arkkityyppinen taso.
Mary Douglasin tekstit auttavat ymmärtämään tekstiileillä tehtäviä rituaalisia rajanvetoja. Hänen mu kaansa ihminen näkee maailman kategorioiden kautta, ja näiden reunoille ja ulkopuolelle jäävät alueet
ovat kaaoksen, epäjärjestyksen ja epäpuhtauden valtakuntaa. Näihin reuna-alueisiin, jotka koskevat
sekä ihmisiä, eläimiä että ilmiöitä, liittyvät myös käsitykset pyhästä. Douglas ymmärtääkin pyhän pe rusrakenteeksi, joka tekee yhteisön symbolisesta todellisuudesta toimivan. Rajojen rituaalisella kohtaamisella ja sitä edustavilla symboleilla uusinnetaan yhteisön sosiaalisia arvoja, ja esimerkiksi taiteella ylitetään arkikokemiseen perustuvien kategorioiden rajoja. Myös uskonto voi olla tällaisen luovuuden lähde, kun otetaan rituaaliseen käsittelyyn sen poikkeamia: käytetään niiden luovaa muodotto muutta uuden voiman ammentamiseen. Sosiaaliset järjestelmät, olkoon ne primitiivisiä, moderneja tai
postmoderneja, uusintavat itseään aika ajoin muodon ja ei-muodon rituaalisella dialogilla. 64
Douglasin ajatuksilla on yhtäläisyyksiä psykoanalyysin ajatuksiin kehollisten ja tunneperäisten tilojen
alitajuisista yhtäläisyyksistä. Ihmisen keho on yhteinen asia, mutta sosiaaliset olosuhteet vaihtelevat.
Luonnollinen ilmaisu ja siihen liittyvä kehollinen tyyli synnytetään suhteessa paikalliseen sosiaaliseen
tilanteeseen, ja täten se määrittyy kulttuurisesti. Jokainen kulttuurinen ympäristö luo omat rajansa ilmaisujen muodoille. Yhteiskunnan luonteeseen ja yleisiin sosiaalisiin kokemuksiin liittyy se, että samanlaisia symbolisia muotoja muodostuu historiallisesta ja kulttuurisesta sijainnista riippumatta. Kehollisuuteen liittyvät symbolit ilmentävätkin erilaisia sosiaalisia kokemuksia: esimerkiksi hallitut liikkeet ja fyysinen etäisyys liittyvät muodollisiin sosiaalisiin suhteisiin, ja rentoutuneet asennot, liikkeet
ja vaatteet liittyvät epämuodollisiin suhteisiin.65
Gaston Bachelardin ajatuksilla on juurensa Jungin syvyyspsykologiassa. Heitä yhdistää se, että molemmat näkevät todellisuuden transsubjektiivisena arkkityypillisellä tasolla. Bachelardille todellisuus
on kuvallista, ja hän näkee kuvittelun psyykeen primitiivisenä tasona ja täten poeettisen kuvan arkkityyppisenä. Vaikka kuvalla on transsubjektiivinen ulottuvuus, niin yksilöllinen tietoisuus henkilökohtaisine tulkintoineen on se paikka, missä todellisuus todellistuu. 66 Bachelardin mukaan uneksinta vah64
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Anttonen & Viljanen 2005, 11 – 12, 21- 23. Mary Douglas (1921-) on antropologi, joka edustaa brittiläisen
sosiaaliantropologian strukturalistista linjaa, jossa kiinnostus on kohdistunut yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen. Hänen lähestymistapansa ihmisen ajattelun, havaitsemisen ja käyttäytymisen kulttuuriseen logiikkaan on kategoriateoreettinen. Ilmestyessään Puhtaus ja vaara -teos herätti kulttuuri- ja yhteiskuntatieteilijät,
psykologit ja monet esittävien taiteiden suunnannäyttäjät huomaamaan, mitä tällaisella vertailevalla tutkimuksella on annettavaa. Se onkin häivyttänyt erottavia raja-aitoja sosiologisten, kulttuuriantropologisten, uskonto- ja perinnetieteellisten tutkimusaiheiden väliltä. (Anttonen & Viljanen 2005, 7, 9 – 11.)
Douglas 1982, vii – viii, xx, 63, 65, 69.
Roinila 2003, 12 – 14, 24.
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vistaa arvoja, jotka leimaavat ihmisen koko syvyyttä. Naiivin tarkkailijan olisi otettava ensimmäinen
ihmetys kestävän kiinnostuksensa lähtökohdaksi, sillä todentaminen tappaa kuvat, mutta kuvitteleminen on aina jotain enemmän kuin eläminen. Kuvittelun vaikutus ei rajoitu geometrisiin mittasuhteisiin,
vaan se ulottuu myös voimiin ja nopeuksiin. Kuvittelun psykologi voi harjoittaa ”kosmista” lukemista
ja huomata, että kosmos kasvattaa ihmistä.67
Eliade viittaa Platonin oppiin ideoista ja hänen arkkityypin käsitteeseensä. Platonin ideat, ikuiset totuudet, ovat todellisuuden rakenteita, joita kohtaamme, kun elämme älykkäästi: kun opettelemme tuntemaan totuuden, kauneuden ja hyvyyden sekä muistamaan puhtaasti henkisen olemassaolon. Platonille oppiminen on asioiden uudelleen muistamista, ja fyysiset objektit auttavat tässä prosessissa: ne aut tavat sielua vetäytymään itseensä ja löytämään sekä saamaan takaisin alkuperäisen tiedon. Eliaden
mukaan tätä voidaan verrata arkaaisten ja perinnesidonnaisten yhteisöjen ihmisten käyttäytymiseen ja
asenteisiin, jotka perustuvat siihen, että myytit välittävät arkkityyppistä tietoa ja palauttavat ihmisen
alkuaikaan. Arkkityypit ovat transpersoonallisia, ja ne eivät ole mukana yksilön historiallisessa ajassa.
Eliade mainitsee myös Jungin arkkityypit, ja selittää, että Jungin arkkityyppien maailma muistuttaa
tiettyyn rajaan asti Platonin ideoiden maailmaa. 68 Arkkityyppi-sanaa onkin käytetty ennen Jungia vuosisatoja merkityksessä perikuva tai alkumuoto. Se nähdään muottina, jolla voidaan ottaa jäljennöksiä,
ja se onkin verrattavissa Platonin käsityksiin muuttumattomista ideoista. Jungilla arkkityypit tarkoittavat vaistomaisen toiminnan muotoja: vaistomainen taipumus mieltää ja toimia. Arkkityyppi on erilais ten yksityistapausten yhtäläisyyksiä, ja sitä ei voi tyhjentävästi sanoin selittää. Arkkityypit vastaavat
kaikkia inhimillisiä tilanteita, sillä kaikki yleisinhimilliset toimintamuodot ovat arkkityyppejä, jotka
saavat lukemattomia ilmenemismuotoja erilaisina mielikuvina ja mielikuvitushahmoina. 69
Jungilaisuudessa arkkityyppi tarkoittaakin vaistomaista taipumusta muodostaa vaihtelevia mielikuvia,
jotka voivat vaihdella paljonkin menettämättä perushahmoaan. Arkkityyppiset muodot eivät ole staattisia vaan dynaamisia tekijöitä, jotka ilmenevät yllykkeinä aivan yhtä spontaanisti kuin vaistot. Ne vaikuttavat yksilöön silloin, kun hän joutuu outojen tunteiden valtaan ymmärtämättä syytä. Tällaiset reaktiot näyttävät persoonallisilta, mutta ne perustuvatkin ihmiselle ominaiseen vaistojärjestelmään; tällaisten ajattelumuotojen yleishahmo on kollektiivinen ja niiden emotionaaliset ilmaukset ovat tunnistettavissa samoiksi kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina. Nämä ilmaukset pystytään tunnistamaan jopa
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Bachelard 2003, 79, 216, 248 – 249, 255 – 256. Gaston Bachelard (1884 – 1963) kuului viime vuosisadan
ranskalaisen filosofian suuriin vaikuttajiin. (Roinila 2003, 7.) Hänen teoksensa Tilan poetiikka kertoo tilan
kätkettyjen merkityksien ja tunnesisältöjen ymmärtämisestä ja vaistoamisesta, ja niiden punoutumisesta eksistentiaalisiin kokemuksiimme. Bachelard osoittaa kuinka rakennukset ja niiden osat luovat tunteilla ladattuja mielikuvia ja itse asiassa ovat mielen- ja sieluntiloja. (Pallasmaa 2003, 486, 488, 493.)
Eliade 1968, 124 – 125. Kreikkalainen filosofinen ajattelu jatkoi muinaista olemassaolon ja kosmisen todellisuuden myyttistä visiota: kreikkalaiset fyysikot ja metafyysikot kehittivät joitain myyttisen ajattelun perus teemoja, kuten alkuperusteen, arkhē. (Eliade 1968, 112 – 113.)
Bennet 1968, 50, 52, 119.
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eläimistä, sillä eri lajien eläimet pystyvät ymmärtämään toisiaan juuri näiden vaistojen avulla. Vaisto jen tavoin ihmismielen kollektiiviset ajattelumuodot ovat synnynnäisiä ja perittyjä, ja tilaisuuden tul len ne toimivat melko samalla tavalla meissä kaikissa. Vaistomaisia taipumuksia ja niiden henkisiä
muotoja ei voi selittää mikään yksilön omassa elämässä oleva asia, vaan ne tulevat ihmismielen alkuperäisiltä, synnynnäisiltä ja perityiltä muodostumilta. Freud nimitti näitä arkaaisiksi jäänteiksi ja Jung
käytti niistä nimitystä perikuvat tai juuri arkkityypit. 70
Laitila tiivistää, että Eliade kutsuu arkkityypeiksi asioita, jotka ihmiset kokevat osana kokonaisuutta ja
jotka he tulkitsevat jonkin yleisen merkitysjärjestelmän avulla. Arkkityyppeihin ja niiden toistamiseen
eivät siis liity kokemukset, jotka ovat toisistaan irrallisia tapahtumasarjoja tai historiallisista, taloudellisista tai yhteiskunnallisista seikoista johtuvia sattumia, joilla ei ole yleisinhimillistä merkitystä.
Eliade käyttää arkkityyppi-ilmaisua myyteistä ja symboleista, sillä ne ovat esimerkin antavia malleja.
Eliade ei kuitenkaan käytä arkkityypin käsitettä samassa mielessä kuin Jung, vaan sen alkuperäisessä
uusplatonisessa merkityksessä: malli, esimerkki. 71 Wendy Donigerin mukaan Eliade torjuu idean peritystä kollektiivisesta alitajunnasta, mutta hänen ajattelussaan on silti keskeisenä aiheena ihmisen kulttuurit läpäisevä, melkein universaali, rakenne. Hänen mukaansa jokainen ihminen on pohjimmiltaan
uskonnollinen tietoisesti ja tietämättään. Tämä tarkoittaa, että ihmisellä on tarve löytää merkitys, ja
että merkitykset ilmenevät eri yksilöissä ja kulttuureissa eri tavoin. 72 Laitilan mukaan Eliade yrittää
ratkaista kysymyksen uskonnon psykologiasta ja piilotajuisesta ulottuvuudesta puhumalla ihmisen tavasta olla maailmassa. Eliadelle maailmassa oleminen on joko autenttista eli todellista ja uskonnollista
tai epäautenttista eli epäaitoa ja maallista. Tässä on kyse ihmisen itserealisaatiosta, ihmiseksi tulemi sesta ja ihmisenä olemisesta. Uskonto tai pyhä on siis Eliaden termi olemiselle, ja termi profaani viittaa maalliseen epäaitoon olemiseen ja todellisen itsen, pyhän, kadottamiseen. 73
Eliade puhuu piilotajunnan lisäksi myös tietoisuuden ylittävästä rakenteesta. Hän sanookin, että jos perimmäinen ihmiskunnan solidaarisuus on olemassa, sen voi tuntea ja aktivoida vain kuvien tasolla, jolla hän viittaa tietoisuuden ylittävään tasoon. Käsitteet eivät pysty ilmentämään asioita niin kuin kuvat:
kuvat ovat rakenteeltaan monimerkityksellisiä ja siksi kuvia käytetään ilmaisemaan ristiriitaisin tavoin
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Jung 2003, 67, 69, 75 – 76. Arkkityyppien alkuperää ei tunneta, mutta niiden vaistomainen taipumus on yhtä
vahva kuin muurahaisten yllyke järjestyneiden yhdyskuntien muodostamiseen. Vaistot sinänsä ovat synnynnäisiä fysiologisia taipumuksia, jotka ovat aistein havaittavia, mutta samalla ne ilmenevät symbolisina kuvina. Psyyke onkin enemmän kuin tietoisuus. Eläimillä on vähän tietoisuutta, mutta niillä on monia impulsseja
ja reaktioita, jotka ilmaisevat psyyken olemassaolon. Myös ihmiset käyttäytyvät oudosti ja tekevät asioita,
joiden merkitystä he eivät ymmärrä. Harva ihminen tietää joulupuun tai pääsiäismunan todellista merkitystä.
Tähän tarvitaankin sekä psykologista että mytologista ymmärrystä. Arkkityyppien käsittämisen kautta voidaan myös ymmärtää esimerkiksi yhteys pakkoneuroosin ja klassisen demonien riivauksen välillä. (Jung
2003, 67, 69, 75.)
Laitila 1993, xiv – xv, xviii.
Doniger 2004, xiv.
Laitila 2003, 9 – 10.
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ilmenevää todellisuutta. Eliade mainitseekin, että Jungin suurin ansio on se, että hän on mennyt pi demmälle kuin freudilainen psykoanalyysi, ja täten saattanut entiselleen kuvan henkisen merkityksen.
Eliaden mukaan primitiivisen mentaliteetin tutkimus on myös paljastanut arkaaisen ajattelun symboliikan tärkeyden, ja näin moderni maailma voi alkaa palauttaa symbolin asemaa tiedon välineenä. Eliade
on huolissaan modernin ihmisen elämästä, joka on täynnä puoliunohdettuja myyttejä, sekularisoituneita symboleita ja rappeutuneita hierofanioita eli pyhän ilmentymiä. Eurooppalaisen kulttuurin täytyy
Eliaden mukaan ymmärtää syvällisesti ei-eurooppalaisten kulttuurien arvoja sekä muita tietämisen tapoja, kuten erilaisia ilmiöitä liittyen irrationaalisuuteen, piilotajuntaan, symbolismiin, poeettisuuteen ja
kokemuksiin. Symbolit, myytit ja kuvat ovat henkisen elämän ydinainetta, ja siksi niitä ei voi poistaa.
Ei ole välttämätöntä edes lähestyä asiaa mytologian kautta, koska elääkseen myyttisiä teemoja voi esimerkiksi tarkkailla uniaan tai antautua automaattikirjoitukselle, kuten surrealistit ehdottivat. 74
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Eliade 1991, 9 – 11, 13 – 15, 17 – 18. Eliaden käsite tietoisuuden ylittävä rakenne on englanniksi
transconscious, ja hän käyttää myös piilotajunnasta termiä subconscious ja joskus unconscious. Jung käytää
piilotajunnasta termiä unconscious: personal unconscious on persoonallinen piilotajunta ja collective
unconscious on kollektiivinen piilotajunta. Suomentaessani subconscious ja unconscious termit käytän synonyymien kaltaisesti sanoja piilotajunta, alitajunta ja tiedostamaton.
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1.6. Metodologiset ratkaisut ja tutkijan positio
Monet erilaiset näkökulmat ovat vaikuttaneet tutkimusprosessin rakenteeseen. Ensinnäkin tutkielmani
liittyy fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Tämä tarkoittaa, että tutkija rajaa maailmaa tulkinnan kautta, jotta elämismaailma avautuisi ymmärtämiselle ja käsitteellistämiselle. Tutkimuksessa yritetään nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se, jonka tottumus on hävittänyt huomaamattomaksi
ja itsestään selväksi. Pyrkimys ymmärtämiseen voidaan nähdä eläytymisenä tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. 75 Hermeneuttisessa kehässä kierrettäessä päästään lähemmäksi tutkimuskohdetta, ja samalla erottuvat tutkittavan kohteen oma olemus ja
tutkijan oma lähestymistapa. Siinä käydään ilmiön kuvailun ja luokittelun, sisältöelementtien yhdistelyn sekä ilmiön kokoamisen ja selittymisen kierroksilla. 76
Tutkimusprosessin painopiste on teorian ja aineiston vuorovaikutuksessa, kuten yleensäkin laadullisessa tutkimuksessa. Päättelyprosessia, jossa teorian ja käytännön näkökulmat vuorottelevat johtopäätösten vuorottelussa, sanotaan abduktioksi. Abduktiivisen päättelyn ideana on, että tutkijan kiinnostus
kohdistuu tiettyihin tärkeäksi oletettuihin seikkoihin, joiden kautta saadaan tutkimukselle johtoajatus.
Johtoajatus voi olla intuitiivinen käsitys tai pidemmälle muotoiltu hypoteesi, joka toimii johtolankana
tutkimuksessa. Johtolanka ohjaa etenemistä, ja sen avulla keskitytään aineiston olennaisiin seikkoihin,
joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä.77
Abduktiivinen päättely liittyy teoriasidonnaisen päättelyn logiikkaan. Teoriaohjaavassa analyysissa
tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, ja tutkija pyrkii yhdistelemään näitä pakolla, puolipakolla ja luovasti. 78 Teoria siis ohjaa tyypittelyä tietyissä hermeneuttisen
spiraalin kohdissa, vaikka tyypittelyn prosessi välillä eteneekin vain kuvien ja niihin liittyvän kontekstitiedon kautta. Prosessissa on tilaa löytää yhteyksiä teorioihin, sillä asetettaessa alkuperäiset yksityis kohtaisuudet hieman sivummalle on mahdollista hahmotella teorioiden ja tekstiilien välisiä yhtäläisyyksiä. Mielenkiintoisiin kulttuurikohtaisiin yksityiskohtiin uppoutuminen voisi hallita uuden kokonaisuuden muodostumista, ideoiden tason löytymistä, ja nykysuunnitteluvälineiden ytimien hahmottamista. On siis tärkeää pitää sekä aineistoa että teoriaa prosessissa tasapainoisesti mukana.
Aineiston tulkinta on teoriaan sitoutuvaa, mutta paikoittain myös kokemuksellista. Tähän sisältyy
eläytyvä ja elämyksellisyyteen painottuva tutkimusote: tutkijan luomat kuvaukset ovat mahdollisia ta 75
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Tuomi & Sarajärvi 2006, 27, 35.
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Anttila 2005, 118, 120, 282.
Tuomi & Sarajärvi 2006, 99.

30

rinoita siitä, mitä eri asiat merkitsevät. Sommitellut kertomukset auttavat järjestämään eri aikoina tapahtuneita kokemuksia. Myös artefaktit edustavat narratiiveja eli kertomuksia. Narratiivisuus ja hermeneutiikka yhdistyvät hermeneuttisen ymmärtämisen kautta. Narratiivinen ymmärtäminen ei ole alkuperäisen tapahtuman toistamista samankaltaisessa tapahtumassa, vaan uuden tapahtuman syntymistä, jotta päästään käsiksi jutun ytimeen. 79 Eläydyn luomaan, sekä teorian kautta että sen opastuksella,
uuden kertomuksen vanhaan kehykseen. Tämä ei aina liity tekstiilien alkuperäisiin todellisuuksiin,
vaan niiden mahdollisiin maailmoihin.
Yhdistän monialaisesti teorioita, kuvia ja menetelmiä, ja täten tutkimusongelmaa selvitetäänkin
triangulaatiossa olevien ratkaisujen kautta. Tämä tarkoittaa erilaisten metodien, tiedonlähteiden ja teo rioiden yhdistämistä tutkimuksessa, jotta tutkittava ilmiön kokonaisuus hahmotettaisiin, ja uudet mielenkiintoiset tulokset mahdollistuisivat. Tätä voidaan sanoa monitriangulaatioksi, kun yhdistetään sekä
metodeja, teorioita että erilaisia tutkimusaineistoja. 80 Tutkielmani monitriangulaatio syntyykin näillä
alueilla, sillä tutkielmassa yhdistyy erityisesti psykologian ja uskontotieteen, sekä taiteen, semiotiikan,
antropologian ja filosofian teorioita ja joitain menetelmällisiä malleja, joilla on välillä myös yhteys
teorioihin. Tutkimusaineistossa puolestaan yhdistyvät kuvat ja niihin liittyvät tekstimuodossa olevat
tiedot.
Tutkimuksen keskiössä on tekstiilejä, joista löydän myös yhteyden omiin tekstiiliin liittyviin kokemuksiini. Tutkija, joka korostaa saadun tiedon henkilökohtaista viitekehystä, voidaan nähdä fenomenologisesti suuntautuneena. Fenomenologinen metodi korostaakin tutkijan omaa havaintojen tekoa,
jolloin tutkittava ilmiö avautuu tutkijalle aitona, ennakkoluulottomana, rikkaana ja monimuotoisena.
Fenomenologisen menetelmän primus motorina toimii ihmettely ja kyseleminen, mutta siihen kuuluu
myös kriittisyys, jolla tarkoitetaan pyrkimystä tulla tietoiseksi omaa ajattelua ohjaavista perusedellytyksistä. Fenomenologisella otteella etsitään uutta syvää näkökulmaa tutkimuskohteeseen, ja tutkittavan ilmiön tulee avautua tutkijalle elettynä todellisuutena, ei passiivisina mielikuvina. 81 Jungin mukaan mielikuvitus ja intuitio ovat ratkaisevan tärkeitä meidän kaikelle ymmärtämisellemme, ja ne ovat
arvokkaita taiteessa niin kuin tieteessäkin. Niillä on yhä lisääntyvä rooli täydentäessään rationaalista
älyä ongelmien ratkaisussa.82
Eräs menetelmä, josta olen hakenut vaikutteita, on epäsuora kuva-analyysimenetelmä, jonka esittelee
Malcolm Collier artikkelissaan Approaches to Analysis in Visual Anthropology. Epäsuora kuva-analyysi hyödyntää taideterapeuttisen työskentelyn tyylisesti kuvista mieleen tulevaa tietoa. Collier muistut79
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taa, että visuaalinen maailma ylittää kuvitelmamme, ja leikkiessämme kuvien kanssa voimme saada
niistä tietoa, johon emme muuten pääsisi käsiksi. Kuvat toimivat tiedonvälineinä ja ymmärryksen lisääjinä laukaisemalla meissä reaktioita. Menetelmään kuuluu usein se, että mehevimmät tulokset saadaan, kun kuvat laukaisevat eloisia mielikuvia, jotka eivät ole kovin kiinteästi yhteydessä kuvan yksityiskohtiin. Menetelmän etuna on myös se, että voidaan käyttää laaja määrä kuvia, joilla ei tarvitse olla
kiinteää yhteyttä tutkittavaan kohteeseen, ja usein puuttuvat kuvan kontekstitiedot eivät ole välttämättömiä, kuten suorassa kuva-analyysissa. 83 Käytänkin vaikutteita tästä menetelmästä kuvien tulkinnan
taustalla ja erityisesti silloin, kun muuta kuvaan liittyvää tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla tai tarvitsen
kuvasta jonkin syvällisemmän asian sanallistetussa muodossa.
Bachelard kertoo siitä, kuinka kuvan transsubjektiivista luonnetta voidaan ymmärtää ainoastaan subjektiivisuuden kautta. Fenomenologia voi auttaa mittaamaan kuvan transsubjektiivisuuden laajuuden,
mielen ja voiman. Kuvittelun fenomenologia on kiinnostunut ongelmista, jotka koskevat olennon sulautumista tilaan. Poeettisen kuvittelun fenomenologia mahdollistaa näkemään ihmisen olemisen pintana, joka erottaa itseyden alueen toiseuden alueesta. Kun objektille annetaan poeettinen tila, seuraa
sen kotoisen tilan laajeneminen. Tulkinnan ei ole hyvä olla liian täsmällistä, koska silloin on vaarana
murtaa arkkityypin yhtenäisyys. On syytä olla vihjaileva ja antaa arkkityyppiä hallitsevan arvon verhota sen ambivalentit piirteet. 84 Collier kertoo, että runsailla yksityiskohdilla on vain rajallisesti arvoa,
ellei niitä jäsennetä merkitykselliseksi päätelmäksi. Päätelmän tekemiseen tarvitaan, että yksityiskohdat nähdään osana suurempia kaavoja. Tähän tarvitaan myös tutkijan roolia kulttuurisena olentona;
tässä roolissa tutkijalla on kyky tunnistaa kulttuurisia kaavoja. Kaavojen etsiminen on keskeistä, sillä
maailma koostuu tällaisista malleista ja niiden yhteyksistä, ja on syytä olettaa, että näillä kaavoilla on
merkitystä ja merkittävyyttä.85
Rituaali-termi on työkalu, jonka avulla muodostetaan tulkintaa. Bellin mukaan rituaali-käsitteen avulla
luodaan tulkintoja ja selityksiä. Taustalla on kuitenkin aina käsitys, että käytettävät teoriat ja kontekstit
vaikuttavat siihen, mikä nähdään rituaalina. Rituaali on suhteellisen uusi termi, joka on puristettu kokoon, että voisimme keskustella erilaisista sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista. Rituaalitermistä onkin tullut keskeinen tapa rakentaa ja ymmärtää maailmaa. Sen kautta käsittelemme maail83
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maa sekä siinä havaittavia voimia ja voimanlähteitä. Vaikka maailman ja siitä tehtävien tulkintojen
eroavuuksia täytyykin kunnioittaa, niin ei voi olla väärin myös tutkia asioita näkökulmasta, joka valaisee meidän yhteistä ihmisyyttämme. Tulkinnallisten kategorioiden luonnilla yritämme hahmottaa
maailmaa. Maailmanlaajuisessa keskustelussa rituaali ymmärretäänkin ihmismielen transkulttuurisena
kielenä, jonka kautta edistetään yhteisen ihmisyyden ymmärrystä. Toisin kuin yksittäisten uskonnollisten riittien ”totuuden” tutkimisella, yhteisen rituaaliymmärryksen kautta lisätään todennäköisemmin
kulttuurien välistä kunnioitusta ja tunnetta yhteisestä ihmisyydestä. 86
Tutkimukseni teoriat sopivat hyvin käytettäväksi rituaali-termillä avattavan näkökulman kanssa. Laitila tiivistääkin Eliaden näkemyksiä, joista käy ilmi, että Eliaden tutkimuksellakin on 'pelastava' tavoite;
Eliadelle uskontotieteen tehtävänä on edistää idän ja lännen vuoropuhelua ja luoda sen avulla edellytykset sellaisen henkisen tietoisuuden kehittymiselle, jota hän kutsuu 'uudeksi humanismiksi'. Tähän
liittyy, että uskontojen tutkimus nähdään luovana voimana, jonka avulla voidaan henkisesti uudistaa
sekä ihmistä että maailmaa. Eliadelle tällainen tutkimusmenetelmä on luovaa hermeneutiikkaa: tiettyyn asiaan liittyvässä aineistossa on löydettävissä yleisiä toistuvia piirteitä, vaikka ne ilmenevätkin eri
tavoin eri kulttuureissa ja yksilöissä. Tutkimalla pitkään ja tarkoin tutkija saa eräänlaisen kyvyn erottaa
arkaainen ja pysyvä toisarvoisesta ja paikallisesta. Näin ylitetään ajan ja paikan rajoitukset kiinnittämällä huomio myytteihin, riitteihin, symboleihin ja arkkityyppeihin eli esimerkin antaviin malleihin.
Luova hermeneutiikka ei siis ole uutuuksien etsimistä, vaan aineistossa jo olemassa olevan löytämistä,
joka tapahtuu, kun avaudutaan tutkittaville ilmiöille ja samaistutaan ilmiön kokijaan. 87 Eliaden tutkimusmenetelmässä on myös keskeistä hänen ihmiskäsityksensä. ”Eliade ei tutki yksittäistä ihmistä vaan
ihmistä yleensä, sellaisena kuin tämä ilmenee maailman eri kulttuureissa. Kun Eliade puhuu ihmisestä,
hän ei tarkoita niinkään tiettyyn kulttuuriin tai historialliseen kauteen kuuluvaa ihmistä kuin tietyn
ajattelutavan, tietyn maailmankatsomuksen omaavaa ihmistä, lyhyesti: tiettyä perusasennoitumista olemassaoloon.”88
Eliade kertoo, että tällaisen tutkimuksen tekemisessä on se vaara, että ”valmius asioiden hyväntahtoiseen avoimeen esittämiseen voidaan nimittäin helposti tulkita jonkinlaiseksi salatuksi kaipuuksi palata
varhaisen homo religiosuksen menneeseen olotilaan”89. Eliade selittää, että tämä ei ole ollut hänen tarkoituksensa, vaan hän on halunnut osoittaa varhaisen ja perinteisen uskonnollisen olemistavan kauneuden ja suurenmoisuuden. Hän on myös halunnut valaista tällaisen olemassaolon erityispiirteitä ja tunnustaa se päteväksi inhimilliseksi valinnaksi. Hän esitteleekin uskonnollisen kokemuksen erityisulottuvuuksia ja osoittaa, miten ne eroavat maailman profaanista kokemisesta. Hän kuvaa pyhän ilmenemis86
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muotoja ja ihmisen tilaa uskonnollisten arvojen täyttämässä maailmassa. Eliade onkin valinnut esimerkkinsä suuresta joukosta eri uskontoja sekä eri aikakausilta ja kulttuureista. Hän mainitsee, että uskontotieteilijällä on käytössään paljon esimerkkejä, mutta jo muutamilla tapauksilla voidaan osoittaa,
kuinka uskonnollinen ihminen voi kokea tilan. 90 Eliade on myös kiinnostunut etsimään samanlaisuuksia, eikä hän juurikaan kiinnitä huomiota aineistoon, joka ei sisällä samanlaisuuksia. Häntä onkin kritisoitu siitä, ettei hän etsi eroja. Eliaden halu pitäytyä samanlaisuuksissa voidaankin ymmärtää haluksi
kieltäytyä vertailemasta uskontoja. Monen ”vakavan tutkijan” mielestä Eliade on liian epätieteellinen
ja romantiikkaan taipuvainen. Olennaisinta Eliaden teorioiden käyttämisessä on kuitenkin se, millaisia
uusia näkökulmia sen kautta löydetään, ja se ”miten me käytämme Eliadea”. 91
Eliade tiivistää, että kuvat mahdollistavat avautumisen transhistorialliselle maailmalle, ja tämä on arvokas asia, koska näin erilaiset ”historiat” voivat olla yhteydessä toisiinsa. Aloittaessa tutkimaan mitä
tahansa tietyn tyylin tai historiallisen tilanteen hengentuotetta voidaan saada mielikuva arkkityypistä.
Kuvat ja symbolit pitävät kulttuuria avoinna, ja ne ovat avaus kohti transsendenttia. 92 Kun ymmärrämme myyttien rakenteen ja tarkoituksen perinnesidonnaisissa yhteisöissä, ymmärrämme paremmin nykyaikaisten vastaavien ilmiöiden kategoriat. Ymmärrämme myös paremmin ihmisyyteen, kulttuuriin ja
hengentuotteisiin liittyviä ilmiöitä, joita on joskus tietämättömyydessä määritelty esimerkiksi patologiseksi purkautumiseksi, eläimellisyydeksi tai pelkäksi lapsellisuudeksi. Eliaden mukaan myytit ovat
yleisimpiä ja tehokkaimpia keinoja herättää ja ylläpitää tietoisuutta toisesta maailmasta, transsendentista tasosta. Pyhän kokemus ja herääminen toisenlaiseen todellisuuteen voi johtaa ihmisen absoluuttisten arvojen luo, joilla on kyky tuoda olemassaololle merkitys. 93 Esimerkiksi initiaatio on eksistentiaalinen kokemus, jolla on transhistoriallinen ja metakulttuurinen ulottuvuus. Initiaation metakulttuurinen
luonne ja sama siirtymäriittikaava tulee esille sekä primitiivisen että modernin ihmisen unissa ja mielikuvituksessa. Tällainen kokemus on siis ihmistilalle tavallinen, ja siksi se voidaan elvyttää myös korkeasti kehittyneissä yhteiskunnissa.94
Keskeistä tutkielmassani on kategorioiden muodostaminen: rituaalisten tekstiilien meditatiivisten ulottuvuuksien tyypittely, jotta rituaalitekstiilin eri puolia voitaisiin ymmärtää paremmin. Eri tyyppien
kristallisoimisen kautta luodaan luovat kategoriat, jotka kattavat koko aineiston. Tyyppianalyysi onkin
metodi, joka perustuu aineiston ryhmittämiseen: kategorioiden ja ulottuvuuksien luomiseen, ja ideaalityyppien muodostamiseen. Aineiston tunnusomaisten piirteiden kautta luonnehditaan ja kuvataan il90
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miötä. Voidaan puhua tyypillisten piirteiden kristallisoimisesta. Kristallisoimisessa ei ole tarkoitus kartoittaa koko ilmiötä, vaan nostaa esiin keskeisiä piirteitä. Kristallisoituvat tyypit eroavat hyvin toisistaan, ja tyyppejä tulee olla niin monta erilaista, että ne yhdessä kattavat koko tutkittavan ilmiön. Tämä
metodi voi vaatia mielikuvitusta, jotta kaikki ilmiön piiriin kuuluvat asiat saadaan sijoitettua jollakin
tavalla mainittujen piirteiden piiriin.95
Rituaalitekstiilejä ja erityisesti rituaaleja onkin kategorisoitu hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Päikki Priha
on Suomen Käsityön Ystävien kirkkotekstiileitä koskevassa tutkimuksessaan esitellyt kirkkotekstiililajit. Luokitellussa tekstiililuettelosta tulee esille Suomen Käsityön Ystävien 1904 – 1980 valmistamat
kirkkotekstiilityypit.96 Rituaalien tyypittely puolestaan voidaan jakaa kahtia, uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin rituaaleihin, tai rituaalit voidaan jakaa neljään kategoriaan: kalendaari-, siirtymä-, kriisirituaalit ja muut uskonnolliset rituaalit, kuten meditaatio, uhraaminen ja rukoilu. Kalendaarirituaalilla
tarkoitetaan siis vuodenaikaan liittyviä juhlia, kuten joulua ja vappua, ja siirtymärituaaleilla tarkoitetaan henkilön tai yhteisön siirtymistä toiseen asemaan esimerkiksi häiden tai penkinpainajaisten kautta. Kriisirituaaleja ovat parannusrituaalit ja muu toiminta, jolla kohdataan ihmisen tai yhteisön kriisi. 97
Rituaalit voidaan myös jakaa rituaalitutkija Bellin mukaan rituaalisiin toimintoihin ja rituaalinkaltaisiin toimintoihin. Rituaalisen toiminnan peruslajityyppejä ovat siirtymäriitit, kalendaaririitit, vaihtamisen ja kanssakäymisen riitit, kärsimysriitit, poliittiset riitit sekä juhlat, paastot ja festivaalit. Rituaalinkaltaisten toimintojen piirteitä puolestaan ovat muodollisuus, perinteellisyys, muuttumattomuus, sääntöjohtoisuus, performanssi ja pyhä symboliikka.98 En kuitenkaan lähde näiden tyypittelyiden jäsentelystä, vaan etsin rituaalitekstiilin kategoriat tutkimusaineiston tekstiilien ja käyttämieni teorioiden lähtökohdista. Bellin jaotteluita tosin käytän teoriapohjana niin kuin muitakin teorioitani, eli soveltaen
niitä kuva-aineistoon ja toisiin teorioihin.
Bellin eräs kategorisointi jakaa rituaalisen toiminnan rituaalinkaltaiseen toimintaan ja varsinaisiin rituaaleihin. Bellin tarkoittamat varsinaiset rituaalit ovat rituaaleja, jotka ovat yleisesti katsottuina selkeitä esimerkkejä värikkyytensä ja erityslaatuisuutensa takia, ja rituaalinkaltaisiin toimintoihin, jotka
ovat joustavia tapoja toimia ritualisointiprosessissa. Bellin esittelemät varsinaiset erilliset rituaalit ovat
niin selkeitä tapahtumia, että jos vieras ihminen pudotettaisiin niiden rituaalien keskelle, niin hän ei
voisi erehtyä pitämään näitä toimintoja tavallisen elämän rutiinimaisina tapahtumina. Erilliset rituaalit
ovat enemmänkin klassisia esimerkkejä rituaalisesta toiminnasta, ja niiden avulla emme saa kokonais95
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Priha 1991, 7, 21 – 22, 225 – 226. Näitä kirkkotekstiilityyppejä ovat esimerkiksi alttariliina, kalkkiliina, kasteliina, kastemekko, messukasukka, vihkiryijy ja tyyny alttarille. (Priha 1991, 225 – 226.)
Rituaali – Wikipedia 2011.
Bell 1997, xiv.
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ta kuvaa rituaalisesta toiminnasta. Rituaalinkaltaiseen toimintaan perehtymällä löydämme toisenlaisia
rituaalisen toiminannan ulottuvuuksia, liittyen niiden merkityksiin ja tehokkuuteen. Rituaalinkaltainen
toiminta tuo hyvin esille tärkeitä asioita liittyen ihmiskehoon ja sen tapoihin liikkua tilassa. Mutkikas
vastavuoroisuus kehon ja ympäristön välillä on vaikeampi erottaa tutkittaessa vain klassisia rituaaleja,
sillä tällöin monet tarkkaan määritellyt liikkeenmuodot tulevat otetuksi itsestään selvänä ja ihmisen
luonnolliset tavat rituaaliseen liikehdintään jäävät huomioimatta. Rituaalinkaltaisten toimintojen kautta voikin valaista ritualisoinnissa tapahtuvia sisäisiä asioita. Rituaalinkaltaiset toiminnat ovatkin vähemmän vakiintuneita julkisina tapahtumina ja ne ovat vähemmän perinteiden luokittelemia kuin varsinaiset rituaalit. Rituaalinkaltainen toiminta myös herättää monenlaisia vastineita ja se sitoutuu usein
päivittäiseen elämään.99
Tutkimukseni sisältää nämä molemmat näkökulmat: siis rituaalitekstiilit sinänsä ja rituaaliset tai rituaalinomaiset tekstiilit, jotka toimivat meditatiivisesti jopa arjen keskellä ilman varsinaista rituaalia.
Myös rituaalinkaltaiset toiminnot ja tekstiilit ovat tärkeitä tutkimuksessa, sillä niiden kautta pääsee paremmin ymmärtämään rituaalista liikehdintää ja rituaalitekstiilin kosketuksessa tapahtuvia syvällisiä
asioita. Tämän lisäksi tutkijan positioni taustalla on tietysti myös materiaalien tuntemukseen liittyvä
ammattitaito ja hiljainen tieto tekstiilin moniaistimuksellisista ulottuvuuksista. Usein hiljaiseen tietoon
kuuluu tietynlainen ”kosketus”, ja tieto on usein hankittu kokemusten kautta ja aistien avulla: tätä voidaan kutsua haptis-kinesteettiseksi kokemuksellisuudeksi eli ihon ja kehon aisteihin liittyväksi kokemuksellisuudeksi100. Tekstiilintutkija Mary Hunt Kahlenberg kertookin syvästä kokemuksellisuudesta.
Hänen mukaansa emme voi koskaan varmasti tietää, kuinka nämä kankaat vaikuttivat alkuperäisiin
omistajiinsa, mutta näissä tekstiileissä oleva ”ihmisyys” resonoi edelleen kanssamme. Tätä kautta
meille herää monia kysymyksiä, ja tekstiilit houkuttelevat meidät löytämään mahdollisia vastauksia. 101

99

Bell 1997, 138 – 139.
2005, 74, 80 – 81.
101 Kahlenberg 2001, 16.
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2. Rituaalitekstiilin käsitteet
Rituaalitekstiiliin liittyy kiinteästi tietyt käsitteet, joiden kautta käsitystä rituaalitekstiileistä ja rituaalisista tekstiileistä voidaan ymmärtää. Ensinnäkin sana rituaali ja rituaalinkaltainen toiminta: rituaalitekstiili on osa rituaalia, ja vaihtoehtoisesti rituaalinen tekstiili on osa rituaalinkaltaista toimintaa. Toi seksi on ymmärrettävä käsitteiden pyhä, symboli ja arkkityyppi liittyminen toisiinsa. Pyhässä tilassa
oleva pyhä tekstiili on symboli, arkkityyppinen kuva, joka ilmenee arkkityyppisen mielen mielikuvina.
Arkkityyppi, joka sinällään on todellistumaton idea, ilmenee siis tekstiileinä ja kokijan mielikuvina.
Kolmanneksi on ymmärrettävä meditatiivisuus, haltioittavuus ja parantavuus käsitteiden suhteet ja
psykologiset merkitykset. Meditatiivisuus on eläytyvää keskittymistä rituaalitekstiiliin, mikä voi
haltioittaa ja parantaa. Haltioituminen on yhteyttä arkkityyppisiin voimiin, jotka aktivoivat tunteita ja
psyykkisiä prosesseja. Parantuminen on eheytymistä, individuaatiota, liikettä kohti itseksi tulemista.
(Kaavio 2.)

2.1. Rituaali ja rituaalitekstiili

Rituaali on symbolista toimintaa
Rituaali on laajassa merkityksessä mikä tahansa toistuva teko. Rituaalit ovat toistuvia suorituksia ja
käyttäytymisen muotoja, joihin ei liity suoranaista teknistä intressiä tai tiedostettuja instrumentaalisia
tavoitteita. Niitä voidaan pitää sekä kulttuurisina kommentteina todellisuuden luonteesta ja maailmanjärjestyksestä että ekspressiivisinä suorituksina, jotka ilmaisevat symbolisesti keskeisiä arvoja välittäen niitä osallistujilleen.102 Douglas vertaa rituaalin kehystä matkalaukkuun: laukku on opittava pakkaamaan niin, että arki rajautuu lomamatkan ulkopuolelle. Ajattelun raamit auttavat rajaamaan kokemuksia niin, että rajatut teemat pääsevät ajattelun sisäpuolelle ja häiritsevät jäävät sen ulkopuolelle.
Rituaali antaa kehyksen, erityisen ajan ja paikan, joka valmistaa tietynlaisille odotuksille, aivan kuten
'olipa kerran' valmistaa sadun kuulemiseen. Tämä on symbolista toimintaa, joka auttaa hallitsemaan
kokemuksia ja keskittämään huomiota.103
Rituaalit antavat elämälle merkitystä ja turvallisuutta. Rituaalisen toiminnan avulla siirrytään toiseen
aikaan, asemaan tai paikkaan. Kun seremonioilla on rikottu arjen rutiinit, ja kun rituaaleilla on saatettu
102 Rituaalinen
103 Douglas

konteksti 2008.
2005, 118.
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Kaavio 2. Käsitteet: rituaali, rituaalitekstiili, arkkityyppi, symboli, pyhä tila, pyhä tekstiili, meditatiivisuus, haltioittavuus ja parantavuus.
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asiat turvallisesti päätökseen, voidaan palata arkeen. 104 Eliaden mukaan rituaali kumoaa maallisen kronologisen ajan ja elvyttää pyhän myyttisen ajan. Näin todellisuus paljastaa itsensä ja transsendentaalisen tasonsa. Tämä transsendenssi voidaan kokea rituaalisesti ja lopulta siitä tulee kiinteä osa ihmiselämää. Myytin eläminen eroaa tavallisista päivittäisen elämän kokemuksista, sillä silloin jotain uutta,
voimakasta ja tärkeää tulee ilmi. Rituaalien toistamisella paljastuu, että jokin osa universaalista virrasta on pysyvää, jokin on olemassa todellisesti. Tämä myyttien toistaminen ei kuitenkaan ole vain samojen arkkityyppisten tekojen toistamista, vaan ihminen valloittaa uupumattomasti maailmaa: hän organisoi sitä ja muuttaa luonnonmaisemia kulttuuriympäristöiksi. 105

Rituaalitekstiili on kanava piilotajuntaan
Rituaaliesine on kommunikointikanava. Tarastin mukaan myyttisessä kommunikaatiotilanteessa, jossa
kontekstina on rituaali, kanava on se konkreettinen muoto, jolla kommunikointi toteutetaan. Kanava
voi olla ihmisääni, ele, soitin tai muu objekti, kuten rituaalin suorittajien koristautuminen. Tarasti viit taa esimerkissään alkuasukasheimoon ja kasvomaalauksiin, ja lisää tähän, että muut vastaavat kanavat
ovat tärkeitä modernissa rock-esityksessä. 106
Rituaalitekstiilit ovat pyhän ja maallisen välissä, ja niiden kautta tietoinen mieli kohtaa piilotajunnan.
Pyrkimyksenä on saavuttaa jotain uutta: kahden maailman yhteydellä haetaan harmoniaa ihmiselle ja
maailmalle. Shorterin mukaan rituaali on ikkuna, joka on toiselta puolelta auki kohti ikuisuutta. Rituaali tapahtuu kahden maailman kohtaamispaikalla: pyhän ja piilotajuisen kohdatessa maallinen ja
tietoinen. Kohtaamalla pyhä peilataan olemisen mahdollisuuksia, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Rituaaliin kuuluu aina eri arkkityyppi sen mukaan millainen henkilön elämäntilanne ja -rakenne on. Tärkeää on pyhän arkkityyppisen läsnäolon luova hyväksyntä. Elämämme kokemukset voidaan nähdä
olevan yhtä aikaa tietoisia ja tiedostamattomia, psykologisia ja uskonnollisia, materiaalisia ja henkisiä.
Näiden kaksijakoisuuksien integraatiolla saavutetaan tasapaino ja eheys. Rituaalien kautta on mahdollista saavuttaa tämä kolmas asema. 107
Himalajalla on asetettu erityisen suuri rituaalitekstiili luonnonmaisemaan. Tämä on jättiläismäinen
kankainen hartaustaulu, suuri thangka (kuva 1). Thangka on laitettu esille lähelle Drepungin luostaria,
joka on tärkeä pyhiinvaelluskohde. Syksyisen Shoton-juhlan takia esiin kaivettu valtavan suuri kangas
104 Turunen

2002, 5, 164 – 165.
1968, 19, 140.
106 Tarasti 1994, 41.
107 Shorter 1996, ix – x, 73 – 74, 109, 121. Rituaalin voidaan nähdä sisältävän rutiinia, vaikka se ei olekaan rutii ni. Rituaalin tarkoitus on suojella ja toteuttaa mysteeriä. Rituaali sinänsä ei varmista, että muutos onnistuu,
mutta se varmistaa, että siihen muutosprosessiin kiinnitetään huomiota. (Shorter 1996, 110 – 111.)
105 Eliade
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Kuva 1. Thangka, kankainen hartaustaulu. Shoton-juhla, Drepungin luostari, Lhasa, Tiibet.
(Christensen, 2009.)
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Kuva 2. Tanssipuku Neitojen kunnia -naamiaisiin. Agbogho mmuo (nuoret naiset), Ude
Agbogho -naamiaiset, luoteiset igbot, Kaakkois-Nigeria, Afrikka, 1900-luku. 145 cm x 140
cm. Kirjonta, puuvilla- ja huopa-applikaatio puuvillapalttinalle. (Schildkrout 1998, 183.)
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on osana juhlintaa, joka perustuu jugurttipitoihin. Tämän juhlan takana on perinne, että munkit ovat
saaneet jugurttia satapäiväisen ankaran kesäretriitin jälkeen. Himalajalla on tyypillistä, että suuret käärölle laitettavat tekstiilit aukaistaan ja asetetaan majesteetillisesti vuorenrinteille ja laaksoihin tiettyjen
juhlien aikaan. Tällaiset suuret teokset ovat yhteisön keskipisteenä vietettäessä juhlia, ja niiden koetaan kerryttävän kaikkien juhliin osallistuvien ansioita. 108 Thangkat avaavat pääsyn pyhään; niiden
kautta ihminen voi olla yhteydessä piilotajuisiin voimiinsa.
Kuten Drepungin luostarin thangka on suuri rituaalitekstiili, jopa asetettuna vuorenrinteelle, niin eräs
nigerialainen koko kehon koristava puku on suuri tekstiili suhteessa kehoon. Kokopuku on laajuudessaan kuin koko kehon tatuointi. Nigeriassa applikoitua kokopukua käytetään puunaamarin kanssa Neitojen kunnia -naamiaisissa (kuva 2). Pukeutuneena naiset esittävät naishenkiä tapahtumassa, jonka tarkoitus on viihdyttämisen lisäksi palvella vakavia sosiaalisia ja rituaalisia tarkoitusperiä. Pukuun kuuluva naamari on valkoinen ja edustaa ideaalista kauneutta ja puhtautta. Asun applikoidut raidat puolestaan viittaavat igbo-naisten kehomaalauksiin. Puvun ja performanssin, johon kuuluu laulua, tanssia ja
erilaisia eleitä, koetaan edustavan ruumiillista kauneutta, joka kuitenkin on kytköksissä hyveellisyyteen. Juhlien aikana tehdään uhrauksia esi-isille ja maalle, joka käsitetään naisena. Nuoria naisia kun nioitetaan puhtaina, kauniina, hedelmällisinä ja arvostettuina henkilöinä. Naamiaisissa kunnioitetaan
kuolleita, ja heidän uskotaan palaavan elävien keskuuteen henkinä valvomaan elämää. Nämä henget
muistuttavat ihmisiä kunnollisista käyttäytymistavoista, jotka ovatkin välttämättömiä turvatessa hyvinvointia.109 Puku raitoineen auttaa pääsemään lähemmäksi pyhää: ihanteellista kuvaa ihmisestä. Puku
on kanava henkimaailman kohtaamiseen; se on kanava piilotajunnan voimien kohtaamiseen.
Nigerialaisen rituaalipuvun tavoin kastemekko edustaa ideaalia. Kulttuurissamme lapsen ensimmäinen
rituaalivaate onkin kastemekko. Empiretyylinen kastemekko, joka on säilynyt nykyaikaan asti, viestittää maagisia uskomuksia, koska se on kaksi kertaa pidempi kuin kastettava. Sen viestinä voidaan nähdä olevan vanhempien toive siitä, että lapsi jäisi henkiin ja kasvaisi. Yleisesti ottaen vaatemagiikka ei
vaikuta vain muihin, vaan myös itseen: karhuturkkiin varustautunut henkilö saa karhun voimat ja korkeaan silinterihattuun pukeutunut kasvaa hatun mukana. Magiikkaa on myös primitiivisen puvun höyhenillä, joilla voidaan nähdä olevan samanlainen tarkoitus kuin rukouksella, sillä ne voivat maagisesti
korvata ääneen lausutun loitsun.110
Shamaanin puku on kokonaisvaltainen rituaaliasu. Shamaanin puku itsessään muodostaa uskonnollisen hierofanian ja kosmografian: se paljastaa pyhän olemassaolon sekä kosmiset symbolit ja meta psyykkiset reitit. Asianmukaisesti tutkittuna puku tuo ilmi shamanismin rakenteen ja käytännön yhtä
108 Christensen
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110 Franck 1997, 56 – 57, 243.
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selvästi kuin shamanistiset myytit ja tekniikat. 111 Kosmologiset kuvat ja symbolit ovat sekä uskonnollisten ideoiden rakennelma että uskonnollisen käyttäytymisen kaava 112. Tämmöinen kosminen symboliikka lisää esineeseen tai toimintoon uuden arvon hävittämättä sen omaa välitöntä arvoa. Tietyllä kulttuurin asteella ihmistä pidetäänkin mikrokosmoksena: ihminen löytää itsestään saman pyhyyden kuin
kosmoksesta. Ihmisen elämään kuuluu tällöin lisäulottuvuus, joka ei ole vain inhimillinen vaan kosminen eli siihen sisältyy yli-inhimillinen rakenne. Uskonnolliselle ihmiselle avoimuus maailmalle antaa
mahdollisuuden tunnistaa itsensä samalla, kun hän tunnistaa maailman. Tämä uskonnollinen käsitys ilmaistaan projisoimalla tietty pyhä asia esimerkiksi myyttiseen tai todelliseen esineeseen. 113 Piilotajuiset voimat voidaan projisoida rituaalitekstiiliin.

Rituaalitekstiilien kuvioiden ja käsialojen merkityksistä
Joidenkin rituaalitekstiilien voima tulee niiden voimakkaasta vaikutelmasta. Tällaiset voimakaskuvioiset ja -väriset tekstiilit dominoivat tilaa, varsinkin kauempaa katsottuna, sillä silloin niiden komposition kokonaisefekti pääsee vaikuttamaan. Myös kirkkailla väreillä vahvistetaan tekstiilin huomionherättävyyttä. Tällaisista tekstiileistä käytetään monesti termiä eye-dazzler eli katseen häikäisijä. Tällaisia ovat jotkin itämaiset durrie- ja kelim-kudonnaiset ja alkuperäisamerikkalaiset kirkkaat keskuskuvioiset kuvakudokset. Hätkähdyttävimmät ja henkeäsalpaavimmat väriyhdistelmät ovat navajointiaanien varhaisissa eye-dazzler-malleissa ja vanhoissa qashqai-paimentolaisten kelim-tekstiileissä.
Itse asiassa Persian, Anatolian, Kaukasian ja Tunisian eteläisten keitaiden vanhat kelimit tunnetaan
luonnollisen kirkkaista iloisista väreistä.114
Kudottujen kankaiden lisäksi erityisesti kirjotuilla kankailla on voimaa. Kirjontakuvioilla on yhteys
myytteihin ja magiikkaan. Heimo- ja maanviljely-yhteisöjen kirjontakuvioilla, joiden symboliikka
juontuu esihistorialliselta ajalta, on rituaalinen ja sosiaalinen tarkoitus. Tarkasteltaessa rinnakkain eri
puolilla maailmaa esiintyvää arkaaista kirjontaa korostuu yhteinen teema: usko koristamisen voimaan,
mikä pitää jumalat säyseinä ja hallitsee ihmisen kohtaloa. Jos kirjottuja kankaita käytetään rituaaleissa,
kuten siirtymäriiteissä, tai jossain symbolisessa yhteydessä, niiden merkitys on todennäköisesti alku perältään mytologinen. Primitiivistä mytologiaa voidaan kuvailla monitasoiseksi yritykseksi tajuta käsitteitä, kuten hedelmällisyys, elämä, kuolema ja kosmoksen luominen. Myytit ovat limittyneet tai olleet vastakkain, ja täten eri paikoista peräisin olevat kuviot ovat yhdistyneet. Loppujen lopuksi voidaan ajatella, että myytit ovat kehittyneet ihmisten samoista perustarpeista ja vaistoista, jotka ovat ol111
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leet olemassa vuosituhansia. Kuvat, jotka välittävät mytologisia uskomuksia sekä rituaalisia ja sosiaalisia velvoitteita, ovat meille edelleen mystisiä kuvia. 115
Etelä-Amerikan panoan-heimon kankaissa on maalattuja mutkikkaita geometrisia kuvioita. Niiden sanotaan tulleen henkimaailmasta: tämä kuvio on välittynyt maalaajalle unessa. Jokaisen kankaita maa laavan henkilön kuviot ovat samalla sekä omaperäisiä että yhdenmukaisia yhteisön yleisen tyylin
kanssa.116 Piilotajunnasta kumpuavat unisymbolit vaikuttavat siis tekstiilisuunnitteluun ja sen kautta
tietoiseen toimintaan. Unet tuovatkin esiin tietoisuuden reuna-alueita, ja niiden kautta vaistomaiset
voimat pääsevät vaikuttamaan elämäämme. Unisymboleilla on luonnollinen merkitys, ja Jungin mu kaan psyyke luokin symbolinsa niin kuin kasvi tuottaa kukan. Tietoisuuden kynnyksen alla olevat kuvat ovat alemmalla jännitetasolla, ja saadessaan suuremman jännitteen ne tulevat esiin unissa, intui tioissa, yllykkeissä, spontaaneissa tapahtumissa ja unenkaltaisissa tiloissa, kuten väsymyksessä, kuumeessa tai lääkeaineissa.117 Yksilön voidaan nähdä identifioituvan taideteoksiin samantyylisesti kuin
uniin, ikään kuin ne olisivat potentiaalisia todellisuuksia ja mahdollisia maailmoja. Muodoilla, joilla
on symbolinen funktio, tehdään läsnä olevaa siitä, mikä on poissaolevaa. Jotta yksilö voi saada kohteesta mielihyvää, hänen täytyy muuttaa se fetissiksi lataamalla objektiin merkitys, jota siinä ei ole.
Yksilö uskoo ja ei usko objektiin samanaikaisesti: hän uskoo, että se on totta; tietäen, että se ei ole tot ta.118 Kankaiden unisymboleihin uskotaan, ja tämä tekee tekstiilistä meditatiivisen.
Rituaalisen tekstiilin voima voi piillä kuvioiden lisäksi niiden käsialassa. Mangbetu-naiset, Kongon
demokraattisesta tasavallasta, kantavat pieniä palasia kuorikangasta, jotka on maalattu abstrakteilla kuvioilla. Yksikään näistä sommitelmista ei ole samanlainen, vaikka sama aihe toistuukin yhä uudestaan
eri yhdistelmissä. Kangas on ollut pintana luovuudelle. Myös Länsi-Afrikan käsinkudotut, kirjotut ja
kuviovärjätyt tekstiilit ovat syntyneet tietyn henkilön luovuudesta hänen käsialallaan. Tekstiilin kuviossa oleva hienoinen vaihtelu, jota on tulkittu lännessä virheenä, on tarkoituksenmukainen luovuuden ilmennys, intuitiivinen osa suunnitteluestetiikkaa. Vaikka kuvioiden merkitystä ei ymmärtäisikään,
niiden voimakkaan myötävärähtelyn voi huomata. Tämä taiteen resonanssi voi myös muuttaa ihmistä,
ja esimerkiksi auttaa häntä löytämään luovuuden voiman. 119
Afrikkalaisen adinkra-kankaan (kuva 3) kuvioissa on käsialan voimaa. Puunpaloilla käsinpainettava
115

Paine 2008, 126, 130, 228. Meidän aikanamme tieto muinaisten kirjontakuvioiden merkityksistä on ollut häviämässä. (Paine 2008, 228.)
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kuvio muodostaa eloisan kokonaisuuden inhimillisen rytmin ja erilaisten toistuvien kuvioiden kautta.
Näitä kankaita käytetään erityisissä tilanteissa ja rituaaleissa kuten hautajaisissa, ja kankaiden eri kuvioilla on omat erityiset maagiset tai allegoriset merkityksensä. Kangas on jaettu neliöihin osiin, jotka
on täytetty painamalla yhteen neliöön tietyn ryhmän kuviota. 120 Jokainen kuvio on aavistuksen verran
erilainen ottaen huomioon blokkipainannassa spontaanisti ilmenevän vaihtelun, joka johtuu käden liikkeiden ja painovärin määrän muutoksista. Peruskuvio on kuitenkin aina samassa ruudussa sama, joten
tietty toistuvuus muodostaa ornamenttipintaa, joka on saman merkityksellisen kuvion kyllästämä.
Jungilaisesti tulkittuna tällaisen kuvion käsiala viittaa liikkeeseen, jossa näkyy ilmaus tunteista. Kuvapinnan liikkeet antavat myös vihjeitä siitä, kuinka voimakkaasti tekijän energia virtaa. 121

Rituaalitekstiili ja kokemuksellisuus
Rituaalissa, jossa aistitaan eleiden ja liikkeiden toistoa, on tärkeää kokemuksellisuus. Deweyn mukaan
kokemuksellinen lippu on taideteos. Laivan kantta tanssiaisissa koristavat liput ovat kokemuksellisia,
mutta toiselle laivalle viestittävä lippu ei ole kokemukseen perustuva vaan sen viittaus on ulkoinen. 122
Ortodoksisiin menoihin kuuluu kirkkolippu, joka liittyy kokemukseen pyhästä. Kirkkolippu on tangon
päähän kiinnitetty ikonilla varustettu lippu, jota kannetaan mukana kirkollisina juhlina toimitetuissa
ristisaatoissa, ja niitä on yleensä pyhäkössä kaksi tai useampia. Kirkkolippu toimii ”pyhänä voiton merkkinä Vapahtajasta, maailman ruhtinaasta”. Kirkkolipun juurien voidaan nähdä olevan keisarillisessa lipussa ja sotalipuissa. 123 Sotaliput ja muut vastaavat taistelumerkit voidaan nähdä taisteluvalmiuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistajina 124. Vaikka sota- ja jopa kirkkoliput viestivätkin ulkoisesti
kyseessä olevasta tilanteesta, niiden syvempi merkitys välittyy kokemuksellisesti: molemmat voimistavat tietyn yhteisön tunnetta ja uskoa.
Tekstiili voi muuttua arkisesta ulkoisen asian viestittäjästä kokemukselliseksi ja rituaaliseksi objektiksi. Esimerkiksi Suomen poliisin merkkilippu voi näin muuttua poliisin sijainnin merkitsijästä ilmaisemaan sitä mielenlaatua ja tunnetilaa, jota tällainen työ vaatii. Poliisin lipun edessä voi kokea leijonan
asenteen ja miekan voiman, ja tunnistaa itsessään tämän sankari-arkkityypin elävän. Tällöin lippu voi
muuttua pyhäksi. Arkiset kuvat ja teot voivatkin muuttua symboleiksi. Samoin rituaalitekstiilien jokin
120 Gillow
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2005, 74.
122 Dewey 1980, 83.
123 Arseni 1999, 152.
124 Biedermann 1993, 198. Esimerkiksi vaakunoiden alkuperäiseen sotaisaan funktioon viittaa se, että niissä olevat eläimet ovat yleensä julman näköisiä. Tämän merkityksen lisäksi näiden merkkien käyttö maan, kansan,
suvun tai ryhmän tunnuksena liittyy sosiaalisiin voimiin. Vaakunat ovat syvään juurtuneita merkkejä, jotka
vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja kuvaavat niitä tiivistäen, ja eräissä tapauksissa ne ovat kuin kivettyneitä
narratiiveja, kertomuksia, jotka kuvaavat jotain vanhaa mallia. (Tarasti 2004, 12 – 13.)
121 Abt
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Kuva 3. Osa adinkra-kangasta. Adinkra-kankaissa on maagisia kuvioita, ja kankaita käytetään rituaaleissa, kuten hautajaisissa. Ashantit, Ghana, Länsi-Afrikka. Blokkipainanta. (Gillow & Sentance 1999,
111.)

Kuva 4. Polvityynyt rituaaliseen polvistumiseen ja maahan heittäytymiseen. Monet arvokkaat kiinalaiset seremoniat, Yuan-dynastia, Kiina, 1200-1300 -luku. 18,5 cm x 23 cm x 17,5 cm. Kirjottu palttina.
(Vollmer 2003, 26.)
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Kuva 6. Rituaalilangat. Hinduilla
tapa käyttää lankoja symbolisesti
mm. hartaushetkissä. Indore,
Madhya, Pradesh, Intia, 1987. Protoikat, estovärjätty puuvilla. (Crill
1998, 16.)

Kuva 5. Morsiamen sormet sidottuna löyhästi
kierretyllä villalangalla. Berberit, Marokko,
Luoteis-Afrikka. (Baldizzone 2001, 33.)

Kuva 8. Geringsing, pyhä huivi. Bali Aga,
Tenganan Pageringsingan kylä, Bali, Indonesia. Kaksois-ikat, kude ja loimi värjätään ennen kudontaa sinisellä ja ruosteenvärillä.
(Fraser-Lu 1993, 163.)

Kuva 7. Pyhät huivit shamaanin päässä ja
olalla. Tai Daeng, Laos, Kaakkois-Aasia.
(Paine 2004, 145.)
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lähtökohta voi olla käytännönläheinen. Esimerkiksi rituaalissa käytettävien mattojen eräs lähtökohta
on maasta eristäminen ja sen tuoma lämpöarvo. Joistain rituaalitekstiileistä ei löydy tätä käytännöntasoa ollenkaan, vaan niiden koko olemus on symbolinen. Toisilla rituaalitekstiileillä on puolestaan vah va yhteys konkreettisuuteen ja suojaavuuteen, kuten rituaalissa käytettävillä polvisuojilla. Rituaaliseen
maahan heittäytymiseen ja polvistumiseen voidaan käyttää polvityynyjä (kuva 4). Nämä varusteet ovat
pehmustettu, ja niiden yläreunaa on muotoiltu. Niitä on käytetty polven taakse sidottuna pohkeen kohouman yläpuolella.125 Tässä rituaalitekstiilissä käytännön funktio tuntuu keskeisemmältä kuin symbolinen funktio.
Karjalaisessa käspaikassa symboliarvo tulee voimakkaasti esille, vaikka käspaikoilla on myös käyttöarvoa. Käspaikkoja onkin ollut sekä arkisessa että juhlavassa käytössä; niitä on ollut ihmisten tarpeiksi
ja Jumalan kunniaksi. Näillä rituaaliliinoilla on siis yhteys käytännön toimiin. Esimerkiksi käsienpesuastian viereisessä naulassa olevaa käspaikkaa on käytetty käsien pyyhkimistä varten, ja käspaikalla on
runsaan teenjuonnin ohessa pyyhitty hikeä otsalta saunan korvikkeena toimivien teeiltojen aikana. Ortodoksisessa kirkossa käspaikkoja on käytetty piispojen, pappien ja diakonien käsien pesemisen yhteydessä: he ovat pesseet ja kuivanneet kätensä käspaikkaan aina ennen ehtoollisleipään koskettamista.126
Rukousnauhaa käytetään monissa uskonnoissa, ja sen konkreettinen käyttö rukousten laskemisessa on
suoraan yhteydessä symboliseen toimintaan, rukoiluun. Rukousnauha on rituaalitekstiili, kun se on
tehty tekstiilimateriaalista. Ortodoksisuuteen kuuluu rukousnauhoja, joita on tehty helmien lisäksi
myös langasta punomalla. Rukousnauhan avulla siis luetaan rukouksia, ja erityisesti luostariasukkaat
ovat käyttäneet sitä apuna, jotta he ovat voineet lukea päivittäiset Jeesuksen rukoukset ilman valoa.
Nauhan suljettu muoto kuvaa jatkuvaa iankaikkista rukousta. Venäjällä tunnetaan myös nahasta erityisesti punomalla valmistettu rukousnauha, lestvitsa tai lestovka, joka merkitsee ”portaita”: rukousnauha
voi muodostua käyttäjälleen pelastuksen portaiksi tai hengelliseksi miekaksi taistelussa sielunvihollisen juonia vastaan.127 Rukousnauhaa voidaan myös pitää kaulassa hartauskoruna, mutta sen ensisijai125 Vollmer

2003, 26. Polvityynyjen kangas on koristeellinen ja siinä kuviona erilaisia kukkia. Satiiniin on kirjottu lentäviä lintuja ja kukkien oksakiekuroita lehdillä. Tämän kuvion koetaan herättävän vuodenkierron mukaisen syklisen muutoksen. (Ibid.) Kuvion idea siis viittaa siihen, että polvisuojilla olisi myös symbolinen
arvo, koska niiden edustaman syklisyyden idean voidaan nähdä innostavan toistuvaa liikettä tekevää rukoili jaa. Tosin tämä symbolinen ulottuvuus tuntuu hyvin toissijaiselta, koska kuvio ei ole kovin keskeisessä asemassa ollessaan polvien alla. Tutkimuksessani en olekaan käsitellyt sellaisia rituaaleissa käytettäviä tekstiilejä, joiden symbolinen funktio vaikuttaa näin toissijaiselta.
126 Piiroinen 1995, 48 – 49, 59. Käspaikka ei siis ole tavallinen käsipyyhe, vaan juhlamenoissa käytettävä rituaaliesine, jolla on symboliarvo. On koettu, että käytön myötä käspaikkoihin on kerääntynyt pyhyyttä ja parantavaa voimaa. Käspaikat ovat olleet suvun aarteita ja esivanhempien symboleita. Tekijälleen ne olivat hyvin lä heisiä ja korvaamattoman arvokkaita. Muuttaessaan ihmiset ottivat symbolein koristellut liinansa mukaan,
kuten jokapäiväiset tapansakin. Tällaiset muistiliinat olivat myös esihistoriallisen symboliperinnön kantajia,
ja muinoin niillä uskottiin olevan taikavoimia. Uudessakin paikassa ihmiset saattoivat ottaa rituaaliliinat
käyttöönsä huomattuaan niiden voiman. (Kelly 2010, 8 – 9, 36.)
127 Arseni 1999, 239 – 240.
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nen tarkoitus on toimia apuvälineenä rukousten määrän laskemisessa. Tätä käytäntöä pidetään palvonnan muotona, jolla rukoilija ansaitsee jumalan suosion ja ylimaallisen suopeuden. 128
Hyvä esimerkki vahvasti symbolisesta rituaalitekstiilistä, on berberimorsiamen sormien ympäri sidot tava herkkä villalanka, jonka asettelu ja utuinen rakenne eivät käytännössä pysty estämään sormien liikettä. Marokon berberien häärituaaleihin siis kuuluu, että morsiamen sormet sidotaan löyhästi kierretyllä villalangalla (kuva 5). Tämän herkän langan tarkoitus on estää sormien liikettä, jotta ne pysyisi vät toimettomina ja olisivat rauhassa. Tämä liittyy yhteen perinteen kanssa, jonka mukaan morsiamen
jalat eivät saa koskettaa maata hääpäivänä ja hän kulkee tekstiilien päällä. 129 Materiaaliset symbolit
voivatkin toimia muistiin painamisen välineinä ja auttaa keskittymään toiveisiin. Esimerkiksi sitomalla
solmu nenäliinaan voidaan hallita muistia ulkoisen merkin avulla. Rituaalit tosin eivät vain auta ul koistamaan kokemusta ja kokemaan elävämmin, vaan ilmaistessaan kokemusta rituaali samalla myös
muokkaa sitä. Materiaaliset symbolit eivät ole vain visuaalinen apukeino, kuten käyttöohjekuvat ja toiminnan kaaviot, vaan ne voivat tehdä mahdolliseksi tiedon, joka ei muussa tapauksessa tulisi tiedetyksi. Päivänvaloon tullessaan kokemus on muuttunut ja jotain uutta on syntynyt. 130

Rituaalitekstiilien muodoista ja historiasta: pyhistä langoista huiveihin ja jumalattarien vaatteisiin
Lankoja pidetään rituaaliobjekteina monissa kulttuureissa. Berberit pitävät villaa taivaanlahjana, jolla
voitetaan pahat henget. Turkmenistanissa puolestaan kamelin villalla nähdään olevan maagisia voimia.131 Hindulaisuuteen kuuluvat rituaalilangat voivat olla punakeltaisia estovärjäyksellä kuvioituja
puuvillalankoja (kuva 6). Näitä lankoja käytetään symbolisesti ja niillä uskotaan olevan hyväenteisiä
voimia. Niitä voidaan kietoa ranteen ympärille tai lahjoittaa toisille ihmisille juhlissa. 132 Tällainen on
rakhi, solmittu nauha tai lanka, jota käytetään suojelusta symboloivana koristeena. Intiassa siihen liit tyy aate maagisuudesta, ja täten langan koetaan sitovan jumaluutta, karkottavan pahoja henkiä ja luo128 Untracht

1997, 69. Rukousnauhan uskotaan saaneen alkunsa hindulaisuudesta ja sitten levinneen buddhalaisuuteen, islamilaisuuteen ja kristillisyyteen. (Ibid.)
129 Baldizzone 2001, 32 – 34.
130 Douglas 2005, 119 – 120.
131 Paine 2004, 145 – 146. Rituaaliesineitä voidaan hahmottaa eräiden termien kautta. Rituaaliesineen luonne voi
olla amulettimainen ja fetissimäinen. Amuletin tarkoitus on olla suojelevana apuvälineenä maagisin, ei fyysi sin keinoin. Amuletti toimii kärpäspaperin tavoin houkutellen ja torjuen, ja yleensä näin suojaten pahalta silmältä. Fetissi puolestaan on esine, jonka uskotaan sisältävän hengen. Fetissi voi olla amulettimainen, mutta
usein fetisseihin on kiinnitetty myös amuletteja, joilla varmistetaan fetissin suojaava funktio. Rituaaliesine
voi olla myös muunlainen taikaesine. Onnenkalun (charm) ensisijainen funktio ei ole suojelu, vaan sen tarkoitus on tuoda onnea ja onnellisuutta. Talismaani on esine, joka on täynnä maagisia ominaisuuksia: se voi
suojella, säteillä voimaa ja sitä usein käytetään rituaalissa. (Paine 2004, 16, 72.)
132 Crill 1998, 16.
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van eheyttävää voimaa. Rakhi on perinteisesti ollut monisäikeinen pätkä kierrettyä tai punottua puuvilla- tai silkkilankaa, joka on värjätty punaiseksi hennalla ja keltaiseksi kurkumalla tai sahramilla. Nykyään rakhi voi olla myös toisenlainen mutkikkaampi koriste, jossa on esimerkiksi metallinhohtoisella
langalla tehty ruusuke. Hindulaisilla onkin vahvat perinteet langan symboliseen käyttöön. Muinaiset
hindut valitsivat langan pyhän symboliksi, sillä se edustaa luonnollisesti yhdistävyyttä, jatkuvuutta ja
päättymättömyyttä. Lankaa on pidetty hyvin tärkeänä uskonnollisena ja hengellisenä objektina, joka
on kertonut käyttäjänsä arvostuksesta jumalia kohtaan. 133
Huivi voi olla rituaalinen tekstiili, kuten kaakkois-aasialaisen Tai Daeng shamaanin huivit, jotka suojaavat häntä (kuva 7). Sekä hänen olkapäiden ympärillä oleva huivinsa että hänen pään päällä oleva
suorakaiteen muotoinen huivinsa auttavat häntä puhumaan henkien kanssa. On olemassa suojaavan
roolin omaavia asusteita, ja juuri päähineitä käytetään usein amulettimaisesti. Eräs suojaava liina on
maaginen kaksois-ikat-tekniikalla tehty seremoniallinen kangas, joka tunnetaan nimellä gerinsing.134
Geringsing, sinisen ja ruosteenvärinen kaksois-ikat-puuvillatekstiili, on ollut arvostettu erityislaatuisuudestaan (kuva 8). Tämä on pohjautunut geringsing-tekstiilin valmistukseen, johon on liittynyt tabuja. Siihen liittyy myös valmistustekniikan monimutkaisuus. Balilaisten lisäksi muutkin ihmisryhmät
pitivät tätä tekstiiliä tehokkaana karkottamaan sairauksia ja epäonnea. Tätä tekstiiliä käytettiin myös
siirtymäriiteissä sekä rituaaleissa, joissa kunnioitettiin esi-isä ja manattiin jumalien suosiota. 135 Erityisesti Indonesiassa niitä käytettiin siirtymäriiteissä hampaiden viilaamisesta ruumiin polttamiseen.
Geringsing on kuuluisin balilainen tekstiili, jolla uskottiin olevan suojaavia ominaisuuksia. Sitä valmistettiin vain yhdessä tietyssä paikassa, perinteisessä balilaisessa kylässä nimeltään Tenganan
Pergeringsingan.136
Geringsing onkin Balin pyhin tekstiili. Sen rituaaliseen käyttöön vaikuttaa erityisesti kankaan värjäyksen laatu, joka on sidoksissa indigovärjäysprosessiin. Värjäysprosessi voi kestää jopa kahdeksan vuotta. Huivin tyypillinen syvä ruskea sävy, joka muistuttaa kuivunutta verta, syntyy indigon ja
morindanpunaisen sekoituksesta. Tekstiilien seremoniallisuus voidaankin siis joskus liittää indigoon
133 Untracht

1997, 42 – 43. Naru tai lanka voi hyvinkin olla ensimmäinen käsityötuotos, josta ornamentti on luotu. (Untracht 1997, 42.)
134 Paine 2004, 144 – 146. Tällaisia on tehty Balilla, kun taas Jaavalla on tehty monia batiikkitekniikalla koristeltuja kankaita. Borneolla iban-kansa on kutonut loimi-ikat-tekniikalla kankaita seremonialliseen käyttöön.
Tämä rituaalitekstiili, pua, on toiminut seremoniallisena ripustuksena tai peittona. Sen tiilenpunainen pohja
on koristeltu ”sähköisillä” geometrisillä kuvioilla, jotka tuntuvat valtaavan aistit ylivoimaisella olemuksellaan. Monilla Indonesian saarilla hienoja ikat-tekstiilejä ripustetaan temppeliin tai kotiin, jolloin ne ovat kiinteä elementti vuodenkierron seremoniallisissa tapahtumissa. Tällaisten kudottujen ripustettavien tekstiilien
asettelulla ja kuvioinneilla onkin symbolinen merkitys. (Barnard 1995, 56, 58, 90.)
135 Fraser-Lu 1993, 163.
136 Mittersakschmöller & Leigh-Theisen 1997, 51. Indonesiassa tekstiileillä on erityisen suuri rituaalinen merkitys, ja siellä tekstiileihin viitataan ilmaisulla ”elämän kude ja loimi”: tässä ajatuksessa loimi edustaa sitä,
mikä on muuttumatonta ja ennalta määrättyä, ja kude on synonyymi ohimenevän olemassaolon irtonaisuudelle ja muutoksille. (Fraser-Lu 1993, 161.)
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väriin ja sen erikoiseen värjäysprosessiin. Muutokset, jotka tapahtuvat indigovärjäyksessä, vaikuttavat
edustavan ihmisen elämänprosessin mystisiä muutoksia. Indigon värjäysprosessin merkillisyys, ja joskus jopa oikullisuus, on peili sellaiseen tilaan, jonka ympärille monet myytit, uskomukset ja uskonnolliset rituaalit ovat muodostuneet. Tämän lisäksi indigoa arvostetaan monessa kulttuurissa esteettisistä
syistä, ja indigon symboliikka voidaan kokea yhtä mystisenä kuin itse värjäystapahtuma. Indigosta
heijastuu meren ääretön runsaus ja taivaan keskiöinen tunnelma, ja monet pitävät sitä henkisyyden värinä.137
Rituaaliesineen symboliikka voi syntyä esineen rituaalisen valmistusprosessin kautta. Näin on Andeilla, jossa ihmiset ja kankaat ovat pyhiä ja liittyvät läheisesti toisiinsa. Nykyäänkin Andien joissain ete läisissä osissa kutojat antropomorfisoivat tekstiilejä. Tämä tapahtuu, kun kangasta kudotaan ja samalla
kankaan osille annetaan ihmisen kehon osien nimiä. Esimerkiksi keskimmäistä raitaa sanotaan sydämeksi, ja reunaloimia nimitetään suuksi, koska ne avautuvat ja sulkeutuvat syöden lankaa, kun sitä kudotaan. Antamalla tekstiilille ihmismäisiä ominaisuuksia korotetaan kangas elävän olennon asemaan.138 Intiassa Punjabin ja Haryanan alueilla tunnettuja ovat maaseudun naisten perinteiseen pukuun ennen kuuluneet bagh-huivit. Ne valmistettiin kirjomalla geometristä kuviointia, ja koko pohjakangas peitettiin kirjonnalla. Huivin valmistus aloitettiin seremoniallisella rukouksella, ja sen teko vei
useita vuosia. Bagh-huivin valmistusta johti isoäiti, ja sen kirjontaan osallistuivat perheen naispuoliset
jäsenet. Huivia käytettiin lapsenlapsen häissä, ja se liitettiin perheen perintötekstiileihin. Huivista kuvastuu kaikkien sitä valmistaneiden ihmisten rakkaus. 139
Mary B. Kelly tiivistää asioita rituaalitekstiilistä ja pyrkii selittämään niiden historiaa. Hän kirjoittaa
rituaalitekstiilin matkasta nykyaikaan, ja aloittaa paleoliittisen kivikauden jumalatarveistoksen vaatekappaleesta, naruhameesta, jolla ei luultavasti ole ollut mitään käyttöarvoa, vaan tämä tekstiili on liit tynyt hedelmällisyysriitteihin. Neoliittiselta kaudelta on tietoa, että temppeleissä on ollut kangaspuut
rituaalitekstiilien valmistusta varten. Anatoliasta Catal Hüyükin alueen temppeleistä on löytynyt erittäin vanhaa, noin 7000 eaa. kuvitusta rituaaleista: maalauksia hapsureunaisista kelim-matoista, jotka
on ilmeisesti ripustettu temppelin seinälle. Pronssikauden temppelien kaivauksista on löytynyt tekstiililahjoja ja pieniä jumalattarelle lahjaksi tehtyjä mekkoja. Myöhemmin, klassisen kauden Kreikassa
papittaret valmistivat joka vuosi tunikan Pallas Athenelle, sillä hänen pukemisensa kuului kevätrituaaliin. Sen jälkeen, kun kristinusko oli kukistanut pakanalliset jumalataruskonnot, pyhät tekstiilit yhdistettiin Neitsyt Mariaan. Ikoneissa Marian punainen huntu peittää suojelevasti kaupunkia, ja joissain
137 Balfour-Paul

1998, 6, 180, 182. Indigossa on jotain mystistä, sillä kankaan väri syntyy vasta sen jälkeen, kun
se on nostettu pois värjäysliemestä. On hyvin lumoonnuttavaa nähdä liemestä nostetun keltaisen kankaan
muuttuvan hiljaa siniseksi kuin happi velhoaisi sen. (Balfour-Paul 1998, 115.)
138 Meisch 1997, 13 – 14.
139 Amin-Patel 1996, 18. Huiveja käytetään juhlatilaisuuksissa, mutta nykyään niiden valmistus on harvinaista,
koska naisten elämäntapa on muuttunut tekniikan kehittymisen myötä. (Ibid.)

51

kuvissa Marialla saattaa olla pieni liina kädessä tai vyön alle laskostettuna. Joka tapauksessa naiset
ovat valmistaneet kirjottuja tekstiilejä rituaaleja varten vuosituhansien ajan. He ovat valmistaneet vastasyntyneelle lumivalkoiset kastevaatteet ja morsiamelle ja sulhaselle seinätekstiilit ja vihkimatot.
Kuoleman tullessa vainaja on huolella kääritty koristeltuihin käärinliinoihin tai laskettu hautaan kirjottujen liinojen avulla. Tekstiileitä on kaikkialla maailmassa käytetty kietomaan vastasyntyneet, yhdistä mään vastanaineet ja suojelemaan vainajia heidän viimeisessä levossaan. 140

140 Kelly

2010, 9 – 11.
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2.2. Symboli ja arkkityyppi

Symbolinen ajattelu ja symboliset esineet
Jungilaisena terminä symboli tarkoittaa parasta mahdollista ilmausta sellaiselle, joka on olennaisesti
tiedostamattomissa. Symbolinen ajattelu on epälineaarista ja se on keskittynyt oikeaan aivopuoliskoon; se täydentää loogista, lineaarista vasemman aivopuoliskon ajattelua. 141 Symbolinen kuva viittaa
johonkin aavistuksenomaiseen, tuntemattomaan tai meiltä kätkettyyn; se viittaa johonkin enempään
kuin siihen, mikä on sen ilmeinen, sovinnainen ja välitön merkitys. Tällaisella kuvalla on laaja piilotajuinen puoli, jota ei ole koskaan täsmällisesti määritelty tai täysin selvitetty. Symbolit edustavat käsitteitä, joita emme pysty täysin tajuamaan, sillä niiden kautta ihminen kohtaa ideoita, jotka ovat järjen
ulottumattomissa. Siksi kaikki uskonnot käyttävät symbolista kieltä ja symbolisia kuvia. Tämä on
symbolien tietoista käyttöä, mutta ihminen tuottaa myös tiedostamattaan ja spontaanisti symboleja
unien muodossa ja kaikenlaisissa psyykkisissä ilmauksissa. On olemassa symbolisia ajatuksia, tunteita, tekoja, tilanteita ja esineitä. Jotkut niistä ovat luonteeltaan kollektiivisia, kuten etupäässä uskonnolliset kuvat. Uskonnolliset symbolit juontuvatkin ikivanhoista unista ja luovista fantasioista: ne ovat alkujaan olleet luonnollisia symboleja, spontaaneja piilotajunnan ilmauksia laajoina muunnelmina arkkityyppisistä perikuvista, jotka ovat muuttuneet ajan mittaan kulttuurisiksi symboleiksi. Kulttuuriset
symbolit ovat kokeneet muutoksia, myös tietoisen kehityksen, ja niistä on tullut yhteiskuntaan hyväksyttyjä kollektiivisia kuvia, joilla kuitenkin on vielä alkuperäistä taikavoimaa – erityistä energiaa, joka
herättää syviä emotionaalisia reaktioita.142
Symbolinen ajattelu mahdollistaa uskonnollisten symboleiden arvon ymmärtämisen. Jungin mukaan
uskonnollinen myytti on yksi ihmisen suurimmista ja tärkeimmistä saavutuksista, sillä se antaa ihmi selle turvallisuuden tunteen ja sisäistä voimaa olla murtumatta universumin suunnattomuuksien paineessa. Realistisen näkökulman mukaan symboli ei ole todellinen ulkoisesti, vaan se on totta psykologisesti. Näin symboli on ollut ja on edelleen silta siihen, mikä on ihmisyydessä parasta. Silloin, kun
usko hylätään, on vaara, että alitajunnan brutaalit puolet ottavat ihmiset valtaansa. Näin tapahtuu, kun
olemme tottuneet yhteen elämisenmuotoon, ja kun meillä ei ole uutta muotoa, jonka puoleen voisimme kääntyä. Ihminen tarvitsee symboleja, jotka toimivat hänen elinvoimansa kanavana. 143
Eliade määrittää symbolia monin tavoin. Hänen mukaansa symboli paljastaa hetkessä monta eri merki 141 Perera

1981, 96.
2003, 20 – 21, 55. Luonnolliset symbolit voidaan jäljittää arkaaisiin juuriinsa eli kuviin, joita tavataan
alkukantaisissa yhteiskunnissa. (Jung 2003, 55.)

142 Jung
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tystä, sillä se samaistaa itseensä niin monta asiaa, tilannetta ja olemistapaa kuin vain pystyy. Symboli
paljastaa kontekstista riippumatta todellisuuden eri vyöhykkeiden perusykseyden. Se vie pidemmälle
kuin hierofania, pyhän ilmentymä, sillä symboli muuttaa asioita enemmän muuksi kuin mitä ne ovat
hierofaniaa kokiessa. Esimerkiksi kivestä, joka ilmentää pyhää, tulee myös maailman keskipisteen
symboli. Symbolit ovat merkkejä transsendenttisesta todellisuudesta, ja parhaimmillaan niillä on taipumus tulla yhdeksi kokonaisuuden kanssa. Jokainen symboliikka pyrkii yhdistämään mahdollisimman
monta vyöhykettä ja kokemuksen tasoa.144
Symboleilla on kyky ilmaista valtavat määrät tarkkoja yksityiskohtia samanaikaisesti. Tämä eroaa puheen ja kirjoituksen peräkkäisestä tavasta ilmaista asioita. Symboli, joka suhteutuu ihmisen tarkoitukseen, pystyy yhdistämään eri todellisuuden tasot tekemättä niitä tyhjiksi. Se kääntää ihmisen tilanteen
kosmologisille termeille, jotta ihminen voi tuntea oman erityisen tilansa olevan myös maailman tila. 145
Uskonnollinen symboli välittää sanomaansa, vaikka sitä ei ymmärrettäisikään tietoisesti täysin, sillä
symboli puhuttelee koko ihmistä, ei vain hänen järkeään. Symboleilla onkin tärkeä rooli ihmiskunnan
uskonnollisessa elämässä, sillä ne näyttävät transsendenttisen ja tekevät maailmasta läpinäkyvän. 146
Douglas kertoo luonnollisista symboleista, joita käytetään yli kulttuurirajojen. Hänen mukaansa ne
ovat luonnollisesti syntyviä symboleja, jotka ovat olemassa ilman pitkälle kehitettyjä selityksiä, teennäisesti rakennettuja koodeja ja monimutkaista kaksoisviestintää. Luonnolliset symbolit ovat tulkittavissa helposti ja niiden kommunikointi on yksinkertaista, koska ne perustuvat kaikille yhteisen ihmis luonnon ominaisuuksiin ja viestin lähettäjän välittömyyteen. Tällaisia symboleja ovat esimerkiksi vitsit, jotka ovat luonnollisia ja välttämättömiä ilmaisuja sosiaalisissa tilanteissa. Siirtymäriittien yhteydessä esiintyvä epäjärjestyksen sosiaalinen kokeminen, ja siihen liittyvät vaikutusvaltaiset vaaran ja
epäpuhtauden symbolit ovat luonnollisia symboleja. On välttämätöntä käyttää siirtymään tällaisia ma143 Jung

1990b, 229 – 231. Jung viittaa natsisaksalaisten toimiin kertoessaan esimerkkiä aikamme brutaalista toiminnasta. Jungin mukaan koimme karvaasti sen, mitä tapahtuu, kun kokonainen kansa alkaa pitää moraalista
maskiaan tyhmänä. Tällöin peto pääsee irti; rappeutumisesta tuleva raivo pyyhkäisee sivistyneen maailman
yli. Jungin mukaan vaaran aiheuttaa liiallinen rationalisointi, joka yhtäkkiä keksii kaikkien uskonnollisten
dogmien irrationaalisuuden. Tällöin korvaamattomasti menetetään symbolisen totuuden korkeimmat arvot.
(Jung 1990b, 229 – 230.)
144 Eliade 1996, 450, 452. Eliade puhuu sekä maagis-uskonnollisesta symboliikasta että ihmisen alitajunnan ja
tietoisuuden ylittävän rakenteen ilmaisemasta symboliikasta. Ibid, 450. Maagis-uskonnollisesta symboliikasta
puhuessaan Eliadella on kaksi erilaista käsitystä symboliikan samankaltaisuudesta: joko symboliikka on periytynyt historiallisesti imitoinnin kautta tai se on seurausta maailmassa olevan ihmisen perustilanteesta, joka
tuottaa samojen arkkityyppien pohjalta vaihtelevia symboleja kulttuurin eri alueille. Arkkityyppinen symboliikka ilmenee myös monella eri tasolla: alitajunnassa unina ja hallusinaatioina sekä tietoisuudessa ja sen ylit tävässä rakenteessa esteettisinä visioina, rituaaleina ja mytologioina. Eliade myös huomauttaa, että piilotajunta edustaa arvoja ja rakenteita, jotka sitten esiintyvät tietoisina ilmentyminä: arvot ja rakenteet syntyvät tie dostamattoman ja sen ylittävän ”logiikan” alueella, joka on erilainen kuin klassinen tietoinen logiikka, ja ne
muuttuvat järkeenkäyviksi tietoisuudelle. (Eliade 1991, 118 – 120.)
145 Eliade 1986, 13, 141.
146 Eliade 2003, 150. Historia ei kykene muuttamaan arkaaisen symboliikan perimmäistä rakennetta, vaan historia lisää siihen jatkuvasti uusia merkityksiä, jotka eivät tuhoa symbolin rakennetta. (Eliade 2003, 158 – 159.)
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teriaalisia symboleja siirryttäessä yhdestä sosiaalisesta asemasta toiseen. Yhteiskunnan laidalla, sosiaalisessa periferiassa oleminen voi ilmetä samanlaisena muotona eri kulttuureissa. Luonnollinen symboli
sosiaalisen verkon reunalla elävälle ihmiselle on hoitamaton, epäsiisti, takkuinen, huolittelematon ja
omituinen ilmiasu, joka on yhteydessä hänen kehollisen kontrollinsa rentouteen. Tällainen kehollinen
tyyli nousee spontaanisti ja on myös tulkittavissa spontaanilla tavalla. 147

Arkkityyppinen mieli ja arkkityyppiset kuvat
Arkkityyppinen mieli tarkoittaa tunnepitoista mieltä, arkkityyppisesti asioita käsittelevää ajattelumuotoa, vastakohtana järkiperäiselle mielelle. Looginen analyysi kuuluu tietoisuuteen, kun puolestaan runollinen ilmaisu ja vaistomainen pyrkimys kuuluvat piilotajuntaan. Piilotajunta käsittelee arkkityyppisesti nimenomaan asioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän tuntemattomia, ja tietoisen mielen käyttämän päättelyn sijasta arkkityyppisen mielen tehtävänä on ennakoiminen. Arkkityyppien aloitteellisuuden ja oman erityisen energian avulla ne voivat sekä tuottaa merkitsevän tulkinnan omalla symbolisella tavallaan että puuttua tiettyyn tilanteeseen omilla yllykkeillään ja omilla ajatusmuodostelmillaan.
Voidaan myös sanoa, että nykyajan arkkityyppinen mieli käsittelee asiat samalla tavalla, kuin se on
muinoinkin käsitellyt.148
Jungilaisin termein arkkityypit ovat siis sinänsä esiintymättömiä, mutta niiden vaikutukset esiintyvät
tietoisuudessa arkkityyppisinä kuvina ja ideoina. Nämä ovat universaaleja aiheita tai kuvioita, jotka tulevat kollektiivisesta piilotajunnasta. Arkkityypit ovat perussisältöjä uskonnoissa, mytologioissa, legendoissa ja saduissa. Yksilöissä ne ilmestyvät unien ja näkyjen kautta. 149 Arkkityypit omaavat tiettyä
autonomiaa ja energiaa. Symbolit toimivat muuntajina, joiden on tarkoitus muuntaa libido matalasta
korkeaan muotoon. Symboli toimii suggestion avulla: symboli kantaa näkemystä ja samalla ilmaisee
näkemyksen sisällön, sillä se pitää sisällään erityistä energiaa. Tämä energia on varastoituneena arkkityyppiin, ja sen kokeminen perustuu lapsenomaiseen uskoon. Erotuksena tästä on usko, joka perustuu
perinteille ja niiden auktoriteeteille. Jungin mukaan uskomusten perinteiset sisällöt menettävät vähitel147 Douglas

1982, ix, 69, 81, 85, 89.
2003, 78. Mielikuvituksen universaaleja kaavoja voidaan ymmärtää paremmin katsomalla metsästäjä- ja
keräilijäheimojen elämän henkistä puolta, joka perustuu shamaanien ja parantajien kykyyn kommunikoida
maailman henkisten voimien kanssa. Tällainen samanlainen rituaalisen kokemuksen määrätty muoto esiintyy
ympäri maapalloa, myös erillä toisistaan olleilla alueilla. Tämä samanlainen rituaalinen kokeminen on universaali ilmiö, joka ei selity maailman kansojen muuttoliikkeillä. Ihmisissä ympäri maapalloa on siis jokin
samanlainen ihmisluonnon kaava, jota voidaan selvittää vertailevalla monitieteellisellä tutkimuksella, johon
kuuluu uskonnollisen, mytologisen ja sosiaalisen käyttäytymisen tutkimus. Tällainen tutkimus tuo esille,
kuinka ihmisten perusrakenteissa on paljon samanlaisia piirteitä. Tämän saman asian havaitsi myös Jung tutkimalla modernin ihmisen unia, joista löytyi mytologisia elementtejä, jotka olivat unennäkijälle tuntematto mia. (Abt 2005, 25.)
149 Perera 1981, 95.
148 Jung
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len todellisen merkityksensä ja niihin uskotaan vain muodollisesti. Tällöin kokemukseen liittyvä usko
ei ole eläväistä ja siksi uskolla ei ole todellista vaikusta elämänkulkuun. Symbolin taustalla pitää olla
elävää voimaa. Silloin arkkityypin kokeminen on vaikuttavaa, ja se valtaa ja ottaa hallintaansa koko
persoonallisuuden.150
Kun kuvaan latautuu emootioita, se saa psyykkistä energiaa ja siitä tulee dynaaminen. Tämmöinen
kuva on arkkityyppinen kuva. Se on yhtaikaa sekä kuva että emootio. Kun nämä molemmat aspektit
ovat samanaikaisia, voidaan puhua kokemuksesta, jossa ilmenee arkkityyppi. Arkkityyppien tunteisiin
vetoava erityinen energia ilmenee arkkityyppisten aiheiden outona kiehtovuutena ja lumouksena.
Tämä emotionaalinen arvo osoittaa arkkityyppisen tapahtuman arvon. Arkkityypit ovat elämän osia, ja
arkkityyppiset kuvat ovat sisäisesti yhteydessä elävään yksilöön emootioiden sillan välityksellä. Ilman
arkkityypin erityisen tunnesävyn tajuamista yksilö ei erota merkityksiä, jotka liittyvät myyttisen tason
kuvastoon, vaan sotkeutuu mytologisten käsitteiden sekamelskaan ja merkityksettömyyteen. Arkkityypit elävät, kun ymmärretään, millä tavalla ne ovat merkityksellisiä elävälle yksilölle; ne saavat arvon
suhteessa elävään yksilöön. Tunteminen tunnearvoineen on fyysisten tapahtumien ja elämän välinen
yhdistävä rengas. Symbolit ovatkin luonnollisia pyrkimyksiä psyyken sisäisten vastakohtien yhdistämiseen, ja uskonnolliset myytit voidaankin tulkita ihmiskunnan henkiseksi terapiaksi. Arkkityypit luovat myyttejä, uskontoja ja filosofioita, jotka luonnehtivat kokonaisia kansoja. 151
Kollektiivinen piilotajunta koostuu olennaisesti arkkityypeistä toisin kuin persoonallinen piilotajunta,
joka koostuu suurimmaksi osaksi komplekseista. Persoonallinen piilotajunta koostuu suurimmaksi
osaksi sisällöistä, jotka ovat jossain vaiheessa olleet tietoisia, mutta jotka ovat unohtuneet tai tulleet tukahdutetuiksi, kun taas kollektiivisen piilotajunnan sisällöt eivät ole koskaan olleetkaan tietoista. Tä män toisen psyykkisen järjestelmän luonne on kollektiivinen, universaalinen, persoonaton ja yhtenevä
kaikissa yksilöissä. Jungin mukaan se ei kehity yksilöllisesti, vaan periytyy arkkityyppeineen, jotka
voidaan tuoda tietoisuuteen vain välillisesti ja tietyissä muodoissa. Alitajuisista asioista voidaan käsittää vain niitä sisältöjä, joita tietoisuus kykenee ottamaan esille. Käsite arkkityyppi viittaakin vain nii hin psyyken sisältöihin, joita ei vielä ole altistettu tietoisuuden monimutkaisuudelle. Arkkityypillä ja
siitä kehittyneellä historiallisella ilmentymällä on huomattava ero. Arkkityyppi onkin olennaisesti pii lotajuinen sisältö, joka muuntuu tullessaan tietoisuuteen. Silloin siitä muodostetaan havainto, joka on
kyseisen yksilön tietoisuuden sävyttämä hahmotus. Myös myyteissä arkkityypit ovat muuntuneet tietoiseen muotoon, mutta silloin ne ovat kokeneet pitkän muutosprosessin. Esimerkiksi korkeatasoisissa
150 Jung

1990b, 232.
2003, 79, 96, 98 – 99. Arkkityyppien luonteeseen kuuluu, että niitä ei voi täsmällisesti määritellä. Arkkityypit eivät ole osa mekaanista järjestelmää ja niille ei voi antaa yleispätevää tulkintaa. Symbolien kautta luo daan yhteys primitiiviseen psyykkiseen energiaan, ja tuntemisen kautta pyritään psyykeen synteesiin. Tunteminen on tärkeää, sillä sen kautta syntyy tunnearvoja, kun taas tuntemiselle vastakohtainen ajatteleminen karkottaa näitä emotionaalisia arvoja. (Ibid.)

151 Jung
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esoteerisissa opetuksissa arkkityypit ilmenevät muodossa, josta huomaa selvästi tietoisen kriittisyyden
ja arvottamisen vaikutuksen.152

Arkkityyppien todellistuminen
Arkkityypit eivät ole määrättyjä sisällöltään vaan ainoastaan muodoltaan, ja sitäkin rajoitetussa määrin. Arkkityyppi voidaan osoittaa sisällöltään määrätyksi vain silloin, kun se on tullut tietoiseksi, sillä
se on puhtaasti muodollinen tekijä, a priori olemassa oleva mielikuvamuoto.153 Symboli on siis yhdistelmä arkkityyppiä ja tiettyä ympäristön hetkeä. Siksi Jung onkin halunnut selvästi erottaa arkkityyppiset kuvat ja symbolit arkkityypistä sinänsä. Arkkityyppi sinänsä ei vaikuta olevan näkyvästi missään,
mutta silti se on järjestyksen periaatteena, joka vaikuttaa symboliin. Kun tämä arkkityyppi aktualisoituu, niin siitä tulee arkkityyppinen kuva tai symboli, joka on ympäristöön yhteydessä oleva yksilöllinen muoto. Tätä muotoa siis määrittävät paikalliset yksilölliset olosuhteet. Arkkityyppi sinänsä on perusrakenne ja näin potentiaalinen muoto. Arkkityypit ovat näkymättömiä kunnes ne toteutuvat sisäisten tai ulkoisten voimien toimesta; ne tulevat näkyväksi järjestäytyessään ihmisten ideoiksi, tunteiksi
ja kuviksi. Näistä symboleista voimme päätellä, mikä arkkityyppi on pääosin aktivoitunut. Symboliset
kuvat kertovatkin psyykkisistä kaavoista ja peilaavat sielun olosuhteita. Kuvat voivat näin toimia siltana piilotajuntaan.154
Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisiksi erilaiset arkkityyppiset rakenteet muotoutuvat myyteissä, symboleissa ja rituaalisessa käyttäytymisessä. Jungilaisuudessa nähdään, että uskonto on yhteyttä kollektiivisen piilotajunnan arkkityyppeihin, jotka ovat myötäsyntyisiä kuvia maailmasta ja inhimillisestä olemassaolosta. Arkkityyppiset aiheet, kuten äiti, isä, sankari, auttava eläin, syntymä, kuolema ja uudelleensyntyminen, sisäistetään ihmisen henkisen kypsymisen eri vaiheissa. Jumala-arkkityypin, joka merkitsee Itseä, sisäistyminen on individuaation päämäärä. Uskonto on siis osa piilotajuntaa;
piilotajunta on siis pohjimmiltaan aina uskonnollinen. 155 Jungilaisuudessa nähdäänkin, että uskonnolliset symbolit toimivat positiivisina mediaattoreina syvemmän itsen ja egon välillä. Uskonnollinen kieli
on osa psyykeen luonnollista kieltä, ja näin mytologian vaiheilla voidaan kuvata egon kehityksen vaiheita. Arkkityyppinen tilanne on tyypillinen tilanne, jossa ihmisen ego, minä, löytää suhteen piilota juntaan. Eri arkkityypit ilmentymineen kuvaavatkin egon kehityksen eri vaiheita; mytologiset kuvat ja
uskonnolliset kokemukset kertovat psyykeen kypsymisestä ja itsen löytämisestä. 156

152 Jung

1990a, 4 – 5, 42 – 43.
2001, 434.
154 Abt 2005, 27 – 29.
155 Suojanen 2000, 97 – 98.
153 Jung
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Eliaden mukaan ihmisellä on jatkuva tarve todellistaa arkkityyppejä eri olemisen tasoilla. Tämä perustuu kaipaukseen, joka kohdistuu transsendenttisiin muotoihin, ja joka ilmenee esimerkiksi pyhien tilojen luonnissa.157 Arkkityypit realisoituvat siis monilla tasoilla, kuten unissa, myyteissä, rituaaleissa,
teologiassa, mystiikassa ja metafysiikassa, ja ne tuottavat loputtoman määrän erilaisia symboleja, kuten esimerkiksi nousemiseen ja sitomiseen liittyvät moninaiset symbolit osoittavat. Arkkityyppien häviäminen johtaisi kaaokseen. Myytit, riitit ja jumaluudet ilmentävät moninaisia muotoja siitä, kun arkkityyppi pyrkii tulemaan julki, jotta täydellinen muoto palautuisi: uskonnolliset muodot pyrkivät irtaantumaan ajan ja paikan olosuhteista tullakseen universaaleiksi, palatakseen arkkityyppiin. Arkkityypit ovatkin yhteys kulttuurien välillä.158
Jotkut arkkityypit, kuten varjo ja vanha viisas mies, voidaan suoraan kokea personoidussa muodossa.
Tällaiset arkkityypit voivat ilmetä unissa ja fantasioissa aktiivisina persoonina. Toiseen luokkaan kuuluvat arkkityypit, joita voidaan kutsua transformaation arkkityypeiksi, eivät ole persoonia, vaan tilanteita, paikkoja, tapoja ja keinoja, jotka symboloivat muutosprosessia. Molemman luokan arkkityypit
ovat aitoja symboleja, ja niillä on sekä positiivinen että negatiivinen puoli. 159 Tietyt arkkityypit puolestaan ovat dominantteja, kuten anima, animus, vanha viisas mies, noita, varjo ja Maa Äiti. Toiset arkkityypit puolestaan ovat organisoivia dominantteja, kuten Itse sekä ympyrä, neliteema, kuten tietoisuuden tai Itsen neljä eri puolta. Tieto näistä tyypeistä auttaa unien ja myyttien tulkinnassa ja psykologisen perustan huomioimisessa. Myytit ovat piilotajuisia draamoja, joita nähdään projektioina, kuten
Platonin luolavertauksessa nähdään tapahtumat varjoina. Kuten unet, fantasiat, visiot ja harhakuvat,
myös myytit kompensoivat tietoista tilannetta tai tuovat esille sen, mikä tietoisuudelta puuttuu. 160
Primitiivinen ihminen ei ole ollut kiinnostunut ilmiselvistä objektiivista selityksistä, vaan hänellä on
ollut pakottava tarve sulauttaa kaikki ulkoiset aistikokemukset ja tuntemukset sisäisiin psyykkisiin tapahtumiin. Primitiiviselle ihmiselle ei ole riittänyt, että hän vain näkee auringon nousevan ja laskevan,
vaan hänen ulkoisen havainnoinnin on täytynyt olla samalla psyykkinen tapahtuma. Jungilaisesti ajateltuna aurinko liikkeineen edustaakin jumalan tai sankarin kohtaloa ja ihmisen sielussa piilevää voimaa.161 Aurinko ja jumala edustavatkin itse-arkkityyppiä samoin kuin kivi. Muslimit kantavatkin pyhää kiveä pyhässä liinassa, joten sekin on mukana liikkeessä, ja tämä voikin olla eräs keino pyrittäessä
156 Paden

1992, 49 – 51. Jung poikkeaa Freudista siinä, että kun Jung näki uskonnolliset symbolit positiivisina
mediaattoreina, niin Freud piti uskonnollisia symboleita ironisina valeasuisina fragmentteina, jotka kuvasivat
yksilön selvittämätöntä lapsuutta. (Paden 1992, 49.)
157 Eliade 1996, 385.
158 Eliade 1991, 120 – 121, 181.
159 Jung 1990a, 37 – 38. Transformaation arkkityypit voidaan esittää tarotkorttien kuvissa. Tällä kuvasarjalla
voidaan ilmentää symbolista prosessia, jossa negatiivisten ja positiivisten voimien rytmi tulee esille. (Jung
1990a, 38.)
160 Jung 1990b, 390 – 391.
161 Jung 1990a, 6.
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kohtaamaan jumala.

Itse-arkkityyppi
Arabialaisen käsikirjoituksen kuvassa kuvattu liina liittyy siunatun kiven kantoon (kuva 9). Liinan
päälle on kuvattu Mekan Musta kivi, jonka Muhammad on siunannut, ja joka kuljetetaan Kaabaan.
Mustan kiven sijaintipaikka Kaaba on Mekassa oleva islamilaisen maailman pyhin pyhäkkö, joka on
muslimien jokavuotisten pyhiinvaellusten kohde. Monet uskonnolliset kultit käyttävätkin kiveä merkitsemään Jumalaa tai osoittamaan palvontapaikkaa. Jungilaisuudessa kiviä pidetään Itsen symboleina.
Tämä pohjautuu kiven muuttumattomaan luonteeseen, jonka koetaan symboloivan pysyviä ja ikuisia
asioita, ja täten juuri ihmisen sisintä keskusta Itseä. Olemme yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen ympäristöömme piilotajuisen luontomme välityksellä. Tämä voi tarkoittaa sisimmän ytimen kohtaamista
lähestymällä sitä ulkoisen kiven kautta: pysyvän sisäisen kumppanin, Itsen, löytämistä kiven kuvaaman muuttumattomuuden kautta.162
Pyhää kiveä suojataan kankaalla, kuten ihmisen ydintä suojaavat monet psyykkiset rakenteet. Kiveä
suojaavassa rukousliinassa voi olla myös kuvioita, joista voi peilata Itseä. Afganistanissa rukouskiven
käärimiseen on käytetty erästä hyvin runsaasti kirjailtua rukousliinaa (kuva 10). Tällä kirjotulla liinalla
on erityinen tarkoitus islamilaisuudessa rukouskiven säilytyksessä ja sitä pidetään pyhänä objektina,
jota ei saa koskaan myydä tai käyttää muunlaisiin tarkoituksiin. Rukousliina asetetaan hartaushetken
ajaksi rukousmaton päälle. Rukousliinan kuvio osoittaa sen, mihin kohtaa rukouskivi pitäisi laittaa,
jotta rukoilijan otsa osuisi oikealle kohdalle ja koskettaisi kiveä rukoilijan mennessä kohti maata. Kuvion tietyt piirteet johdattelevat tähän, kuten pitkillä satiinipistoilla tehdyt moniväriset ja silkkiset säteittäin keskeltä lähtevät geometriset kuvioinnit.163 Rukousliinan kuvio muistuttaa aurinkoa säteilevän
säteittäisen keskustansa takia.
Jungin mukaan aurinko on jumalan kuva, katsoipa asiaa primitiivisen ihmisen tai modernin tieteen näkökulmasta. Kummassakin tapauksessa aurinko on jumala, voima, josta jokainen elävä olento saa elinvoimansa. Aurinko on hedelmöittäjä, luoja ja maailman energialähde. Ihmisen sielun epäsopuisuutta
162 Franz

2003a, 208 – 211.
2008, 180. Šiialaisten hartaushetkeen kuuluu rukouskivi, mohr, jonka päälle asetetaan otsa jokaisella
rukouksella. Tätä kiveä kannetaan rukousliinassa, jota käytetään myös rukousalustana rukousmaton tapaan.
Rukouskivi on helpommin käärittävissä liinaan kuin mattoon, ja siksi rukousliina monikäyttöisenä on yleinen
käytössä. Rukousliinaa on siis käytetty sekä alustana hartaushetkessä, että kotelomaisena kankaana, jossa rukouskiveä on säilytetty ja jolla sitä on kuljetettu. Joitain suurempia rukousliinoja on myös käytetty kodeissa
ripustuksina, ja näiden keskuskuviona on usein ollut elämänpuu holvikaarisyvennyksen tilalla. Rukousliinoja
on hyvin erilaisia: jotkin ovat koristelemattomia kun taas toiset voivat olla hyvinkin koristeltuja. (Spurr
2002.)

163 Paine
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Kuva 9. Siunatun kiven kanto liinalla. Arabialaisen käsikirjoituksen kuva, jossa Muhammadin siunaama kivi on neljän heimopäällikön kannettavana Kaabaan. (Franz 2003a, 210.)

Kuva 10. Rukousliina, kirjailtu alusta, jota käytettiin rukouskivien käärimiseen. Šiialaiset, Hazara, Afganistan. (Paine 2008, 169.)
60

Kuva 11. Messukasukka ehtoollismaljan kohotta- Kuva 12. Messukasukka aurinkosymbolilla.
misessa. Roomalaiskatolinen messu. (Henderson Botkyrkan kirkko, Tukholman lääni, Ruotsi. (Jhwh
Botkyrka - Wikimedia Commons 2010.)
2003, 143.)

Kuva 13. Tanssijat seremoniavaatetuksessa.
Intiaaniheimojen yhteinen tanssi, Pow wow Kuva 14. Tasankointiaanisoturin Höyheninen aurinko
-kokoontuminen, Black Hills -vuoret, Poh- -viitta. Lakota-intiaanit, Pohjois-Amerikka, noin. 1870.
jois-Amerikka, 1993. (Dubin 1999, 565.)
Pituus 3,05 m. The University of Pennsylvania Museum,
NA 3985. (Dubin 1999, 236.)
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voidaan harmonisoida aurinkosymboliikan kautta, sillä aurinko on luonnollinen objekti, jolla ei ole sisäistä ristiriitaa. Kristilliset tarinat ovat käyttäneet tätä universaalia symboliikkaa kuvioissaan. Auringon, puun ja ristin välillä on symbolisia yhteneväisyyksiä, ja jokainen niistä symboloi elämää. Aurinkokulteissa risti ja swastika ovat symboloineet aurinkopyörää, ja kristillisyydessä ristillä on yhteys elä mänpuusymboliin. Kristillisessä tarinassa Jeesuksen risti, kuoleman puu, muuttuu elämän puuksi.
Nämä symbolit ovat yhteydessä itse-arkkityyppiin. Kristus merkitsee sankarina ja jumalmiehenä psykologisesti Itseä, joka on arkkityypeistä keskeisin. Kristus siis edustaa Itsen projektiota, ja itse arkkityyppi toimiikin sisäisen maailman hallitsijana. 164
Aurinkosymboliikka perustuu muinaisiin uskomuksiin. Kirjontakuviot, jotka periytyvät alun perin primitiivisestä symboliikasta, ovat myöhemmin sekoittuneet buddhalaisiin, hindulaisiin, islamilaisiin ja
kristillisiin symboleihin. Samalla tavalla kuin pakanalliset juhlat ovat sulautuneet maailmanuskontojen
kalendaaririitteihin, myös pakanalliset symbolit ovat sulautuneet yhteen virallisten uskontojen symbolien kanssa. Esimerkiksi Intian Gurajatin hääkatokset, jotka asetetaan pihamaalle roikkumaan häiden
ylle, sisältävät tällaista symboliikkaa: katoksen keskuskuviona on lootuskuvio, joka on sekä buddhalainen symboli että muinainen aurinkosymboli.165
Eri kulttuureista voidaan löytää samankaltaisia sielun symboleja, joiden käytöllä vahvistetaan ihmisen
suhdetta Itseen. Kristillisen papin päällä on ajoittain Kristus- ja ristisymbolin sisältävä messukasukka,
kun hän kohottaa ilmaan ehtoollismaljan ja viinin henkistäminen tapahtuu, viini alkaa vastata Kristuksesta vuotanutta verta (kuva 11). Pyhän kristillisen ehtoolliskalkin rituaali viittaa toivoon transsendentin jumalan kanssa yhtymisestä. Näin hengellistä varmuutta haetaan kristinuskon keskeisestä hahmosta, Jumalan pojasta.166 Kristillisessä messukasukassa voi olla myös aurinkosymboli, ja eräässä mallissa
auringossa on tetragrammi JHWH, joka merkitsee Jahvea, Jumalan nimeä (kuva 12) 167. Kasukan auringon sijainti papin keholla muistuttaa aurinkosymbolin sijoittumista joidenkin intiaanien keholle.
Pohjois-Amerikan intiaanien heimojen välisen Pow-wow-kokoontumisen tansseissa erään tanssijan selässä on pyöreä höyhenkoriste (kuva 13)168, ja muinaisen tasankointiaanisoturinkin viitassa on höyheninen aurinko -symboli (kuva 14). Tämä symboli viittaa keskivoimaisilla ympyröillä ja säteilevillä viivoilla aurinkoon, ja on yhteydessä myös täysin aukaistuun kotkansulkasotapäähineeseen (vrt. kuva 113
kohdassa voimayksiköt). Molemmat, aurinko ja kotkansulat, kuuluvat tasankosoturin menestykselli164 Jung

1990b, 121, 247, 368. Muinaisten aurinkojumaluuksien pyhä olemus siirtyi aikojen kuluessa tunnustetuille hallitsijoille, joiden kultaiset ja valoa heijastavat vaatteet heijastivat tätä pyhyyttä. Kullasta tuli synonyymi voimalle, vallalle ja lopulta vauraudelle. Tultaessa 1800-luvulle johtajia ei enää pidetty pyhinä, mutta
arvokas pukeutuminen edelleen vahvisti visuaalisesti kerroksellista yhteiskuntaa. (Rivers 1999, 79.)
165 Paine 2008, 11.
166 Henderson 2003, 142 – 143. Avustaja voi nostaa messukasukan reunaa. (Ibid.) Tämä viittaa kohottavuuteen
samoin kuin ehtoollismaljan nostaminen. Tällainen kohottavuus viittaa siis henkistämiseen.
167 Jhwh Botkyrka – Wikimedia Commons 2010.
168 Dubin 1999, 565.
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syyteen. Soturin pukeutuessa tähän majesteetilliseen puhvelintaljaviittaan hän liittoutui keskellä olevaan säteilevään voimaan.169
Eri kulttuurien aurinkoon ja korkeampaan voimaan liittyvät kuviot voidaan nähdä symboloivan samaa
arkkityyppiä, Itseä. Jungin mukaan aurinkovertaus voidaan tehdä, koska sankarimyytti on solaarinen
myytti. Sankarit ovat yleensä vaeltajia, ja siksi he ovat kuin kiertävä aurinko. Vaeltaminen on kaipaamisen symboli, ja kertoo piilotajunnan kaipauksesta, sammumattomasta halusta kohti tietoisuuden valoa. Tietoisuus kuitenkin on jatkuvassa vaarassa tulla johdetuksi harhaan oman valonsa kautta. Vaarana
on juurettomuus ja yhteydettömyys elämän erilaisiin muotoihin, ja siksi tietoisuus kaipaa luonnon parantavaa voimaa ja yhteyttä piilotajuntaan. 170 Kiertävää aurinkoa tai aurinkopyörää voidaan tulkita
psykologisesti liikkeenä Itsen ympäri: päivä ja yö vaihtuu; valoisat ja pimeät puolet pyörivät ja yhdistyvät. Tämä tarkoittaa psykologisten vastakohtien, eri persoonallisuuden piirteiden ja eri ihmisluonnon
puolien aktivointia, mikä johtaa suurempaan itsetietoisuuteen. 171

169 Dubin

1999, 237.
1990b, 205.
171 Jung 1997, 80.
170 Jung
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2.3. Pyhä tila ja pyhä tekstiili

Pyhän tilan luonti ja merkitys
Pyhä on maallisen vastakohta. Me saamme tietoa pyhästä, koska se ilmenee. Hierofania, pyhän ilmentymä, tarkoittaa, että jokin pyhä näyttäytyy meille. Kun jokin esine ilmentää pyhää, siitä tulee jotain
muuta, ilman että se lakkaa olemasta oma itsensä, sillä se on edelleen osa omaa maailmaansa.
Hierofania kuvaa täten paradoksia: esimerkiksi pyhä kivi pysyy kivenä ja täten myös maallisen maailman osana. Varhaiskantaisten yhteisöjen ja esimodernin yhteiskunnan ihmiselle pyhä tarkoittaa samaa
kuin voima, ja pyhä voima tarkoittaa samalla todellisuutta, ikuisuutta ja vaikuttavuutta. Pyhä on myös
elämän ja hedelmällisyyden lähde. Uskonnollinen ihminen kaipaa perimmäistä todellisuutta, olemassaoloa, itsensä kyllästämistä voimalla. Pyhä ja maallinen, sakraali ja profaani, ovat kaksi tapaa olla
maailmassa. Uskonnollinen ihminen voi elää vain pyhyyden täyttämässä ilmapiirissä, sillä hänellä on
kaipuu elää objektiivisessa ja vaikutuskykyisessä todellisuudessa; hän ei halua elää harhakuvitelmien
maailmassa ja jäädä subjektiivisten kokemusten loputtoman suhteellisuuden vangiksi. Uskonnollisella
ihmisellä on toive kulkea pyhitetyssä maailmassa eli pyhässä tilassa. Hän onkin luonut suuntautumis keinoja, pyhän tilan rakentamistapoja, jotka kumoavat tilan yhtenäisyyden ja paljastavat kiintopis teen.172
Pyhä tila voi ilmetä hierofanian kautta tai se voidaan rakentaa rituaalisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että
pyhä tila on vahva merkityksellinen tila. Tila, joka ei ole pyhä, on amorfinen: se on vailla muotoa ja
siltä puuttuu selkeä rakenne ja pysyvyys. Profaanin tilan yhdenmukaisuuteen ja suhteellisuuteen tarvitaan kiintopiste, jotta ihminen voi rituaalisesti suunnistaa maailmassa. Pyhän tilan rakentamisella on
maailmaa luova merkitys, sillä ihminen näin luo maailmansa voidakseen elää maailmassa. Pyhä tila
antaa ihmiselle kiintopisteen ja mahdollisuuden suunnistaa kaoottisessa samanlaisuudessa sekä mahdollisuuden luoda maailma ja elää todellisesti.173
Eliaden mukaan pyhitetyt alueet muuntuvat maailman keskuksiksi, kuten rituaalinen aika muuntuu
myyttiseksi ajaksi. Pyhitetty tila on laadullisesti erilainen kuin profaani tila. Alkuperäiskansoilla on lu172 Eliade

2003, 33 – 35, 37, 50 .
2003, 43 – 45, 51. Yleiseen suunnistautumisen kokemukseen kuuluu, että jokaisella suunnalla ja ulottuvuudella on erityinen arvonsa, ja esimerkiksi vertikaalilla ja horisontaalisella akselilla on erilainen arvo.
Eliade miettiikin, onko uskonnollisen ihmisen, homo religiosus, pyhä tila samanlainen kuin esimerkiksi taiteellinen tai arkkitehtoninen tila, jossa orientoidutaan tarkoituksenmukaisten rakenteiden mukaan. Eliade kuitenkin jättää kysymyksen avoimeksi, vaikka viittaakin siihen, että näiden tilojen tulkitsijoiden olisi hyvä ym märtää traditionaalisten asumusten kosmista symboliikkaa. (Eliade 1978, 30 – 31.)

173 Eliade
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kemattomia tapoja, joilla alueita, esineitä tai ihmisiä pyhitetään. Sakraalia on tällainen varsinainen todellisuus, jossa pyhä luo asioita ja tekee ne kestäviksi. Arkaaiselle ajattelutavalle todellisuus ilmeneekin voimana, vaikuttavuutena ja kestävyytenä. 174 Pyhä tila on myös mikrokosmos, koska se heijastaa
kokonaisuutta. Alttarit, temppelit, palatsit, hautamuistomerkit ja muut primitiivisten pyhien tilojen
pohjalta syntyneet tilat ovat kaikki mikrokosmoksia, koska ne ovat maailmankeskuksia ja muodostavat
imago mundin.175
Pyhä tila on sekä saavutettava että saavuttamaton, ainutlaatuinen ja transsendenttinen. Pyhällä tilalla
on myös ambivalentti luonne, sillä se on samalla sekä hyödyllinen että vaarallinen, ja se tuo sekä kuolemattomuutta että kuolemaa. Pyhän ambivalenssiin kuuluvat siis sekä negatiiviset puolet, kuten kauheudet, vaarat ja hirviöt, että positiiviset puolet joita toistamisen kautta haetaan. 176 Pyhän tilan ja pyhän ajan kokemukseen liittyvä tarkoitus ilmaisee toiveen palata alkutilanteeseen, aikaan, jolloin juma lat ja myyttiset esi-isät, jotka loivat ja järjestivät maailman ja ilmaisivat ihmiselle kulttuurin perusasiat,
olivat läsnä. Kyse on myyttisestä alun ajasta. Ihminen haluaa asettua tilaan, joka on yhteydessä jumal ten maailmaan eli on ylhäältä avoin. Jumalten pyhittämä aika voidaan tuoda tähän hetkeen esimerkiksi
juhlan avulla: pyhä, historiaan kuulumaton, aika voi riittien avulla katkaista profaanin ajallisen keston.
Pyhä aika on paradoksaalisesti kertautuva, palautuva, uudelleen tavoitettava aika: se on eräänlainen
myyttinen ikuinen nyt-hetki, johon on mahdollista yhtyä ajoittain riittien avulla. Rituaalinen alun ajan
toistaminen on kaikkien uskonnollisten kalenterien perusta. Juhla ei ole myyttisen ja siitä juontuvan
uskonnollisen tapahtuman muistojuhla, vaan sen toistamista. 177
Anttosen mukaan pyhä ilmaisee paitsi erottamisen ja rajauksen, myös arvon. Pyhäksi erottamisella ilmaistaan suhde siihen, millä on erityistä arvoa. Pyhä ei olekaan ihmisestä riippumaton kohde, vaan
suhde kohteen ja merkityksenantajan välillä. Pyhä perustuu tähän symboliseen suhteeseen. Tämä suhde voi olla joko yhteisöllinen tai yksilöllinen. Ihmiskunnan historiassa pyhät asiat ovat olleet ensisijai sesti kollektiivisia eli yhteisöllisyyttä voimistavia symboleja. Tietty kulttuuriyhteisö on erottanut pyhäksi eri asioita: niin henkilöt, eläimet, ja esineet kuin ilmiöt, paikat, tapahtumat ja kokemuksetkin
voivat olla pyhiä. Yhteisö onkin asettanut tietyt pyhät asiat rajojensa, arvojensa ja ihanteidensa symboleiksi. Näihin symboleihin ovat tiivistyneet yhteisön jäsenten tunteet ja moraaliset käsitykset esimerkiksi voimasta, erinomaisuudesta, edistyksellisyydestä ja alueellisesta loukkaamattomuudesta. ”Totee174 Eliade

1993, 15, 23.
1996, 271. Pyhät tilat, jotka ovat kehittyneet metsässä olevista puu-kivi-alttari-kokonaisuuksista, ovat
aikojen saatossa muuttuneet myös asettelumalleiksi: keskipisteen merkiksi puiden ja kivien keskelle on voinut tulla esimerkiksi toteemipaalu. (Eliade 1996, 269 – 270.)
176 Eliade 1996, 384.
177 Eliade 2003, 92 – 93, 103, 112 – 113. Myös ei-uskonnollinen ihminen on tietoinen ajan epäyhtenäisyydestä,
ja hänelläkin on olemassa jokseenkin yksitoikkoisen työajan lisäksi huvittelun ja hauskanpidon aika. (Eliade
2003, 92 – 93.)
175 Eliade
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mitunnukset”, kuten valtioiden liput sekä myyttiset sankarit ja eläimet, voivat muodostua yhteisöä ja
yhteiskuntaa ilmentäviksi pyhiksi symboleiksi.178 Pyysiäisen mukaan ”pyhyys ilmenee, kun jokin tärkeä raja ylitetään. Raja voi olla yhtä hyvin maantieteellinen, ruumiillinen, yhteiskunnallinen kuin metafyysinenkin. Mitä pidemmälle jokin perinne teologisoituu, sitä abstraktimman merkityksen pyhät rajat saavat.” Hän myös selventää, että ”rajanylitykset on ritualisoitava yhtä hyvin pronssikautisessa
kuin postmodernissa yhteiskunnassa. Logiikka on sama vaikka sisällöt muuttuvat ja perspektiivit laajenevat.”179
Pyhiä tiloja voidaan rakentaa monissa korkeustasoissa ja monenlaisilla tekstiileillä. Eräillä indonesialaisilla tekstiileillä on muinaisperäinen ja laajalle levinnyt funktio objekteina, jotka selvästi määrittävät
tietyn uskonnollisen alueen. Roten saarella yhdeksän isoa tekstiiliä ripustetaan lähelle häähuonetta,
jotta huone jäljittelisi ”taivaalla olevaa huonetta”, ja ruumis suljetaan tekstiilin sisään, joka tunnetaan
nimellä ”taivaan laaja kangas”. Etelä-Sumatralla käytetään suurissa seremonioissa palepai-ripustusta,
laivakangasta, jotta luotaisiin sisimpään huoneeseen rituaalisesti merkityksellinen tila. Borneon saarella iban-kansa käyttää erikoisen koristeellisia pua-kankaita kuolleiden peittämiseen, pyhän suljetun
alueen muodostamiseen ja pitkän talon huoneen koristamiseen, jotta se toimisi unihuoneena, jossa ihminen voisi odottaa henkiauttajaansa. 180 Pyhä tila voidaankin muodostaa rajaamalla luonteva rituaalitila. Pascal Boyer kertoo, kuinka erilaisista kulttuuriympäristöistä huolimatta jotkin rituaalin piirteet
voidaan nähdä tavallisina ja yleisinä, kuten pakkomielle rajojen tekemiseen. Esimerkkinä hän pitää seremoniallisen tilan jonkin osan merkitsemistä erityiseksi. Boyer viittaa Veikko Anttoseen, ja hänen näkemykseensä siitä, että rajojen merkitseminen on luultavasti ainut yhteinen juoni ´pyhän´ tilan ja ´pyhien´ objektien käsittämisessä.181 Tekstiileillä on luonnollista muodostaa tällaisia rajoja, ja korostaa
niitä. Rituaalikankaat ovat tästä hyvä esimerkki: ne rajaavat pyhän tilan, ja niiden kuviot voivat korostaa rajausta ja pyhän tilan tunnelmaa.
Rituaalinkaltaisella toiminnalla luodaan tehokkaasti pyhää tilaa. Rituaalinkaltaisten symbolien luonteella on mahdollista luoda tila, joka on erillään maallisesta tilasta. Tällaiset symbolit ovat laadultaan
hyvin erityisiä, ne pitävät sisällään suurta merkittävyyttä ja edustavat tärkeitä asioita. Symboleilla on
kyky nostattaa tunteentäyteisiä kuvia ja kokemuksia. Kun esineitä tai paikkoja pidetään pyhinä symbo178 Anttonen

2008. ”Pyhä” on ihmisen vuosituhantisiin perinteisiin perustuva tapa merkitä eri asiat ja paikat
muusta erilleen ja antaa niille erityisasema kulttuurisidonnaisessa ajattelussa ja käyttäytymisessä. (Ibid.)
179 Pyysiäinen 2002, 144, 154.
180 Barnard 1995, 127. Indonesiassa tällainen tekstiileillä luotu henkinen kunnianosoitus on laajentunut muihinkin tilanteisiin, kuten yhteisön johtajien ja kuninkaiden lepopaikkojen ympäröimiseen. Tällaiset tekstiilikoristukset ja runsaat kaunistukset muistuttavat keskiajan eurooppalaisia baldakiineja ja ruumispaareja. Näiden
kahden kulttuurin yhteiset nimittäjät tällaisille tekstiilien esille laitoille ovat vauraus ja menestyneisyys, mutta indonesialaiseen tekstiilien käyttöön liittyy kuitenkin aina syvempi merkitys: tekstiilien seremoniallisen
käytön kautta välittyy voimia, jotka edistävät hedelmällisyyttä ja hyvinvointia. (Ibid.)
181 Boyer 2002, 272. Pascal Boyer on antropologi.
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leina, niiden pyhyydellä viitataan johonkin tämän maailman ylittävään asiaan. Näillä symboleilla herätellään ja ilmaistaan arvoja ja asenteita, jotka liittyvät suurempiin abstrakteihin kokonaisuuksiin ja
transsendenttisiin ideoihin. Myös rituaalinkaltaisella performatiivisuudella luodaan pyhää tilaa. Esityksellisillä ulottuvuuksilla kehystetään tiettyä ympäristöä, kuten alttaria, areenaa tai näyttämöä, ja siitä
luodaan kokonaisvaltainen mikrokosmos. Tällöin tilassa suoritetut toimet nähdään luonnollisina ja sopivina vastineina ympäristölle, sillä tämä tila on muodostettu tietynlaiseksi, tietyille toiminnoille sopivaksi. Esimerkiksi alttarilla, joka on luotu keskipöydästä, valaisimista, uhrilahjoista ja siunaavista rukouksista, pappi voi luonnollisesti puhutella jumalaa. Ritualisoinnilla luodaan hiljaisesti tila, jossa voi
esiintyä erikoislaatuista symbolista toimintaa, joka kykenee herättämään voimakasta vastakaikua. 182
Temppelit ja teatterit ovat paikkoja, jossa voidaan kohdata pyhä. Ne ovat tiiviitä paikkoja, jossa muutoksen on mahdollista tapahtua. Ilmaisut sielun temppeli ja sielun teatteri viittaavat esiintymistilaan,
psyyken näyttämöön, jossa ego ja Itse toimivat yhdessä. Pyhään tilaan, jossa vaihtokauppa tapahtuu,
projisoidaan rituaaliset loitsut, ja niiden vastaus riivaa ihmistä, kunnes vapautumisen kautta tapahtuu
muutos. Pyhä tila on tila, joka on muutettu rituaaliseksi tilaksi, jotta yhteydenotto tuonpuoleiseen voisi
tapahtua.183 Tällaista pyhää tilaa symboloivat satujen ja mystisten kertomusten lentävät matot. Niihin
liittyvillä kertomuksilla on juuret idässä, Aasian taiteessa, jossa ylellisillä esineillä, kuten silkkinukkamatoilla on ollut henkinen merkitys. Niitä on käytetty uskonnollisissa seremonioissa, ja niiden muinaiset aiheet liitettiin usein käsityksiin hedelmällisyydestä tai luontevasta siirtymästä tuonpuoleiseen. 184
Lentävän maton symboliikkaa löytyy myös muiden kulttuurien rituaaleista, joissa taljalla on luotu
pyhä tila näkyjen näkemiselle. Saaliseläimen taljaa ja kotieläimen vuotaa on käytetty enteiden otossa.
Peloponnesoksen ja Apulian niemimaan kansojen keskuudessa on ollut tapana olla taljan päällä tiedusteltaessa jumalilta neuvoja: temppelissä on asetuttu makuulle uhratun eläimen taljalle ja odotettu siinä
ilmestystä. Myös muinaisten germaanien tiedetään asettuneen härän vuodalle halutessaan nähdä tule vaisuuteen. Obinugrilaisten parista puolestaan tunnetaan tapa asettua karhuntaljalle suorittamaan arpomistaikoja.185

Pyhän tilan luonti alustoilla: taljojen ja mattojen taianomaisuus
Pyhää tilaa voidaan lähestyä tutkimalla maton tai muun maahan asetetun tekstiilin tapaa luoda rituaali nen tila. Aikaisemmin näihin tiloihin on liittynyt magiikka, mutta myöhemmin monista tämäntapaisista tiloista on tullut enemmänkin arvon merkkejä. Uhrieläimen taljaa ja vuotaa on käytetty riiteissä. Iki 182 Bell

1997, 157, 168.
1996, 37 – 38, 40 – 42.
184 Franses 1997, 87.
185 Korhonen 1999, 137.
183 Shorter
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vanhassa karhukultissa talja oli itse asiassa heimon toteemieläin, ja näin talja omasi eläimen sielun ja
voiman. Karhuntaljaa käytettiinkin vihkipaikkana, jonka päällä vannottiin valat. Tällaisia uskomuksia
on tavattu vielä 1900-luvun puolella lappalaisten keskuudessa, joista ainakin koltat ovat solmineet
lemmenliittonsakin taljalla seisten. Karhuntaljaan liittyikin uskomuksia, joiden mukaan karhuntaljalla
vannotut valat olivat kaikkein lujimpia ja pysyvimpiä. Karhuntalja otettiin esille esimerkiksi annettaessa keisarille uskollisuudenvakuutus: tällöin vannoja pantiin seisomaan tai istumaan taljan päälle. Islannissa ja Norjassa on käytetty jääkarhun taljaa alttarimattona, ja tällaisia valkeita taljoja on voinut olla
alttarin ääressä ympäri vuoden. Pohjois-Euroopassa ainakin viime vuosisatoina turkille ja taljalle asettuminen on ollut itäinen tapa, mutta ryijylle asettuminen puolestaan on ollut läntinen ilmiö. 186
Suomen kirkon alttarivarustukseen on kuulunut karhuntalja. Ajallisesti tällaiset tiedot ulottuvat keskiajalta 1800-luvun alkuun. Taljaa onkin käytetty alttarimattona papin jalkojen alla. Sitä on käytetty
myös polvistumisjakkaranpeitteenä ja saarnatuolin mattona. Lappalaisilla tärkein kirkkouhritalja on ollut peuran tai poron talja. Pohjanmaata ja Etelä-Karjalaa myöten on käytetty eri eläinten taljoja alttarin
eteen sijoitettuna. Papin jalkojen alla käytetty talja on täten ollut, ajallisesta ja paikallisesta sijainnista
riippuen, karhun, suden, hylkeen, peuran tai lampaan. Tämä alttarin edessä oleva talja korvattiin myöhemmin kudotulla tekstiilillä, ja sillä on yhteytensä vihkiryijyihin. Ryijy jäljitteleekin eläimen taljaa.
Vanhimmissa ryijyissä on jopa todettavissa eläimen karvapeitteen mukaisesti alus- ja päällyskarva eli
kahtalainen nukitus.187 Eläinten turkkien ja niiden pohjalta syntyneiden nukkamattojen ja ryijyjen
käyttö pyhänä alustana ja alueena on siis ollut hyvin yleistä. Joitakin paikallisia eläimiä on pidetty voi mallisina, ja niiden pintaa on jäljitelty kudottuihin tekstiileihin. Karva- ja nukkapintaiset tekstiilit ovatkin olleet kosketuksellisesti miellyttäviä luotaessa pyhä tila maahan rajatun alueen kautta.
Tiikerintalja luo pyhän tilan intialaiselle gurulle, joka edustaa jungilaisesti tulkittuna vanhaa viisasta
suojelijamiestä (kuva 15). Guru symboloi Itseä, psyykeen sisintä ydintä. Miehen unissa tätä keskusta
tavallisesti personoi jokin mieshahmo, kuten maskuliininen initiaattori, opettaja, suojelija, luonnon
henki tai vanha viisas mies. 188 Tiikerintaljoja ja tiikerimattoja on käytetty tantrisissa rituaaleissa, kuten
186 Korhonen

1999, 106, 114 – 115, 172 – 173. Ajan mukana saaliseläimen talja muuttui kotieläimen taljaksi.
Esimerkiksi karhuntalja vaihtui helpommin saatavaan lampaantaljaan, jonka myös uskottiin pitkään vaikuttavan positiivisesti nuoren parin elämään. Vasta 1900-luvulla hääryijy on saanut nykyään tunnetun funktion
vihkiseremonian kaunistajana ja sen huippukohdan alustana, avioliittolupauksen ja Jumalan siunauksen antamisen tilana. (Korhonen 1999, 106, 173.)
187 Korhonen 1999, 114 – 115, 169, 172 – 173. Eläinten nahkoja ja turkkeja on käytetty yleisesti suojana pahaa
silmää vastaan. Turkki torjui karvaisena pahat voimat, ja esimerkiksi karhuntaljalla on koettu erityisesti olevan taianomaista voimaa pahaa silmää vastaan. Taljalla onkin ollut vanhoissa häämenoissa tärkeä merkitys
halutessa suojella vihittäviä kaikelta pahalta. Itä-Suomessa ja eräiden suomensukuisten kansojen parissa sulhasen isä tai äiti levitti morsiamen tullessa vihkitaloon maahan turkin tai viskoosisen vaipan, jolle neito astui
kärryltä tai reestä laskeutuessaan. Slaavien uskomusten mukaan nuorenparin istuminen hääriittien aikana taljalla edisti hedelmällisyyttä ja toi rikkautta. Mitä tiheämpi karvoitus taljassa oli, sen suurempi menestys tuli
nuorenparin osaksi. (Korhonen 1999, 170.)
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todennäköisesti myös erästä melko realistisen tiikerintaljan näköistä tiikerimattoa, jonka reunassa on
sahalaitakuvio (kuva 16). Tämän tiikerimaton selkämys ja raidat ovat esitetty melko luonnollisesti ja
turkin reunat on tehty vaaleammalla sävyllä. 189 Tiikerimattoihin kuuluu luontevasti seremoniallinen
käyttö, ja ne voivat olla joko seinätekstiilinä tai istuma-alustana. Joidenkin petoeläinten, kuten tiikerin,
ja voimakkaiden lintujen, kuten kotkan, symboliikan voidaan nähdä olevan universaalia, ja niitä on
yleisesti käytetty symbolisesti.190 Ortodoksisuudessa on kotkamatto, jota käytetään piispaa vihittäessä
ja piispan toimittamissa jumalanpalveluksissa. Kotkamatossa on kuva lentävästä kotkasta, jonka alapuolella on kaupunki. Piispanvihkimyksessä matto on suorakulmainen ja riittävän pitkä, jotta vihittävä
mahtuu ottamaan sen päällä kolme askelta. Piispan toimittamissa palveluksissa matto on pyöreä, ja se
asetetaan paikkoihin, joissa piispa palveluksen aikana kulloinkin seisoo. 191
Pyhän tilan rakenteet luovat kehyksen projisoinnille: kehysten sisällä olevat kuviot haltioittavat eli herättävät ihmisissä syvän vastineen. Aasiassa tiikeriin liittyvät kuvat ja elementit herättävät monenlaisia
tunteita. Tiikeriaihe on arkaainen ja shamaaninen siinä merkityksessä, että tiikeri on vihkimyksen mestari. Keski-Aasiassa, Indonesiassa ja muualla tiikerin ja muiden villieläimien nähdään vievän vihittävä
henkilö selässään viidakkoon, joka symboloi tuonpuoleista. 192 Tällaiseen initiaatioon liittyy, että kandidaatti tahattomasti ratsastaa tiikerin selässä. Tiikerillä on muutenkin merkityksellinen rooli siirtymä riittiseremonioissa, ja joissain päin Aasiaa kokelaitten henkioppaan voidaan nähdä ilmestyvän tiikerin
muodossa.193 Tiibetissä tiikerit ovat myyttisiä petoja ja hyväntahtoisia olentoja, eivätkä muistuta länsimaisten legendojen hirviöitä. Tiikerikuviota käytetään hyvän onnen talismaaneissa ja buddhalaisissa
rukouslipuissa. Buddhalaisessa mytologiassa tiikerillä on tärkeä suojeleva rooli, mikä voidaan nähdä
tiikerimaton käytössä. Tiikerimaton suojaava funktio nähdään esimerkiksi käyttöyhteydessä, jossa aarrearkku peitetään tiikerimatolla.194 Tiikerin luomilla tunteilla luodaan pyhää tilaa ja suojelusta.
188 Franz

2003a, 196. Joogin mietiskelyn tavoitteena on tulla sisäisesti tietoiseksi jumaluudesta, joka voidaan samaistaa keskuksen energialähteeseen. Mietiskelemällä joogi tunnistaa itsestään Jumalan, ja täten hän palaa
yksilökohtaisen olemassaolon illuusiosta jumalallisen olotilan universaaliseen kokonaisuuteen. Joogi vaihtaa
egonsa Buddhaan tai Shivaan, ja näin hän saa aikaan persoonallisuuden psykologisen keskuksen muutoksen
persoonallisesta egosta persoonattomaan ei-egoon. Ego on ilmaus individuaalisesta olemassaolosta, josta joogi pyrkii kohti Jumalaa. Ihmisen olennaisimman osan, keskusytimen, ja jumalan välillä ei nähdä olevan eroa vuuksia. Symbolit, jotka ilmaisevat jumalkuvaa, ilmentävät myös ihmisen sisäistä jumalallista olemusta. Ju malkuva on täten kuva jumalallisuudesta, joka avautuu maailmassa, luonnossa ja ihmisessä. (Jung 1990a, 357
– 358, 389.)
189 Ford 1988, 172.
190 Barrett 1988, 147 – 148.
191 Arseni 1999, 161 – 162.
192 Eliade 1970, 306.
193 Goldman 1988, 136. Goldmanilla on kirjoituksessaan Metaphors of Power viittauksia sekä C.G. Jungiin että
Mircea Eliadeen. Tiikerin monimerkityksellinen luonne tulee esille suhteessa ihmiseen. Tiikerin ja ihmisen
suhde heijastaa vastakohtia, joita on ihmisen ja pedon, luonnon ja sivilisaation, hallitun ja hallitsemattoman
voiman välillä. Tiikerin symbolisen voiman nähdään myös tulevan sen asemasta välittäjänä. Tiikerin nähdään
olevan tämän puoleisen ja tuonpuoleisen maailman välillä, ja ylittävän molempien maailmojen rajat.
(Goldman 1988, 143.)
194 Ford 1988, 153, 171.
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Kuva 16. Tiikerimatto: realistinen
tyyli. Tiibet, 1900-luku. 160 cm x 92
cm. Puuvillaloimi, villanukka.
(Lipton 1988b, 88.)

Kuva 15. Guru, vanha viisas mies, tiikerintaljalla. Intia, 1700-luvun maalaus. (Franz 2003a,
198.)

Kuva 18. Rukousmatto. Mughal, todennäköisesti Kashmir, Intia. 1700luku. 188,6 cm x 121,2 cm. Villanukka puuvillasilkkipohjalle. Joseph V.
McMullanin lahja, 1970: 1970.302.7.
(Prayer rug 2006.)

Kuva 17. Nainen rukousmatolla. Muslimien
tapa rukoilla, islaminusko. (Chebel 1997, 101.)
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Kuva 19. Islamilainen rukousmatto
Neitsyt Marian jalkojen alla. Gentile
Bellinin maalaus Maria ja lapsi valtaistuimella, 1400-luvun loppu. Rosamond
Mack, For Bazar to Piazza. (Oriental
carpets in Renaissance painting – Wikipedia, the free encyclopedia 2010.)

Kuva 20. Puettu häätupa ja vihkisija.
Vöyrin viimeiset suurhäät, 1934. Achrén
Tuckor, Svenska Litteratursällskapets
Folkkultursarkiv, E. Hägglund. (Heikinmäki 1981, 353.)

Kuva 21. Maitreya-Buddha liina käsissään. 7,5 metrinen pronssipatsas rukoushallissa, Tsuklhakhang, Lhasa, Tiibet.
(Luosantselie 1981, 223.)

Kuva 22. Khata, pyhä huivi. Tiibetin buddhalaisuus. Valkoinen seremoniallinen
silkkihuivi, jonka antaminen on kunnioittava ja puhdas ele. (Levenson 1997, 47.)
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Islamilaisille rukousmatto on tärkeä osa maahan asettautuvassa rukoilussa (kuva 17). 195 Rukous täytyy
suorittaa tiettyyn suuntaan eli kohti Kaabaa, joka sijaitsee Mekassa. Hartaushetket kuuluvat islaminuskoon, ja alun perin niitä pidettiin kolme kertaa päivässä, mutta myöhemmin kertoja lisättiin kaksi, joten yhteensä hartaushetkiä on viisi päivässä. Huomattavimmat hartaushetket ovat yhteisiä, kuten perjantain rukoushetki, joka ihanteellisessa tilanteessa tapahtuu kokoonnuttaessa moskeijaan. Hartaushetki tulee suorittaa rituaalisen puhtauden tilassa, joka kehon pesun lisäksi voi tarkoittaa rukousmaton
asettamista itsensä ja maan väliin. Rukousmaton käyttö ei ole välttämätöntä, vaan riittävää on, että
jonkinlainen kangas asetetaan maahan rukoilijan alle. Suufilaiset sheikit ovat käyttäneet vaihtoehtona
erityisille rukousalustoillensa myös lampaantaljoja. 196
Rukousmatot luovat pyhän tilan, osoittavat pyhän suunnan ja tämän lisäksi niiden kuvioissa on erityistä voimaa. Islamilaisessa rukousmatossa oleva holvikaari symboloi porttia taivaaseen (kuva 18). Tässä
samettimaisessa matossa on myös vaasi, josta kukat puhkeavat täyttäen kaarevan syvennyksen, jota rajaa sivuilta sypressipuut ja kukkaiskuvioiset ikkunapalkit. Islamissa paratiisi on kuvattu muurien ympäröimänä puutarhana, joka on täynnä sypressipuita ja värikkäitä kukkia. Holvikaaren suojaama paratiisi kukkineen on yleinen taiteellinen metafora islamilaisessa kulttuurissa: se ilmenee arkkitehtuurissa,
tekstiileissä ja muissa objekteissa, ja on erityisen sopiva koristeaihe juuri rukousmattoihin, sillä se
muistuttaa rukoilijaa paratiisin iloista. 197
Pyhää tilaa voidaan vahvistaa kuvioilla. Islamilaisella rukousmatolla voidaan nähdä olevan samanlainen funktio kuin myytillä. Islamilaisessa kulttuurissa ornamentit ilmentävät logiikkaa ja järjestystä,
joka on ominaista islamilaiselle käsitykselle universumista. Ornamentit ilmentävät jumalallista yhteyt tä, ja kuvioiden rakentamisen säännöt tarjoavat visuaalisen analogian jumalan lakeihin. 198 Tarasti kertoo, kuinka sekä myytti että musiikki voi toimia ristiriidan symbolisena ratkaisuna. Molemmissa voidaan nähdä rakenteita, joissa spiraalimaisen kasvun synnyttämät ristiriidat ja vastakohdat, kuten rönsyilevän melodian ja suhteellisen monotonisen rytmin vastakohtaisuus, pyritään saamaan sopusointuun
ja löytämään ratkaisu ristiriidalle. 199 Samoin voidaan ajatella rukousmatosta, jossa suhteellisen monotoninen kuvioreuna ja keskustan kuviorönsyily voidaan nähdä ristiriitana, joka saa ratkaisunsa keskuskuvion kärjessä. Tämä tarkoittaa, että myyttisyys piilee itse tekstiilin rakenteessa: myytin ristiriidan
ratkaisuun pyrkivä rakenne on tällöin sisäistetty tekstiilin visuaaliseen merkkijärjestelmään.200
195 Chebel

1997, 36, 100.
2002.
197 Prayer rug 2006.
198 Simanainen 2008.
199 Tarasti 1994, 35. Hän viittaa tässä myös Lévi-Straussin tulkintoihin.
200 Tarastin mukaan myyttisyytä voi havaita sävellyksen rakenteessa; tällöin myytin rakenne on sisäistetty musiikin merkkijärjestelmään (Tarasti 1994, 285).
196 Spurr
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Rukousmaton kuvion ristiriitaisuus voi syntyä kahdenlaisen rytmin sekoittumisesta: järjestyksestä epäjärjestyksessä. Schuyler Camman on tutkinut islamilaisten mattokuosien symboliikkaa, ja on sitä mieltä, että monissa persialasissa matoissa on kysymys juuri tämänkaltaisesta epäsymmetrisenoloisten kuvioiden ja rytmisten säntillisten kuvioiden liitosta. Hän väittää, että näiden mattojen koko alueen kuvio
esittää mikrokosmisen kuvan universumista, jossa yhdistyy kahdenlainen kuviotyyli, joka kertoo
maailman kahdesta puolesta. Keskustan loputtomasti toistuvat kuviot, jotka näyttävät virtaavan reunojen alle, edustavat loputtomuutta, äärettömyyttä ja henkisyyttä. Reunojen rytmisesti toistuvat elementit
edustavat ajan järjestyksenmukaista kulkua, rajallisuutta ja maallisuutta. 201 Tunteella, että rukoillessa
voi mennä rajatun tilan sisälle rajattomuuteen, on voimakas psykologinen ulottuvuus. Samalla on mahdollista kokea eri maailman tasojen yhdistyminen ja keskipisteen voima. Nämä asiat ovatkin keskiössä
luotaessa rituaalista tilaa.
Rukousmaton luoma pyhyyden tunne on niin ytimekäs, että se välittyy kristillisaiheisista maalauksistakin. Islamilainen rukousmatto on kuvattu Neitsyt Marian jalkojen alle renessanssin taiteilijan Gentile
Bellinin maalauksessa Maria ja lapsi valtaistuimella (kuva 19). Tässä maalauksessa rukousmaton syvennyksen kärki on kohti katsojaa, ja täten oikein päin hahmon alla. Lähi-idästä kotoisin olevat itämaiset matot olivat renessanssimaalauksissa huomattavalla paikalla koristeellisina piirteinä. Usein ne olivat dekoratiivisina elementteinä uskonnollisissa kohtauksissa yhdistettynä kristilliseen kuvastoon.
Maalauksissa on monesti kuvattu orientaalinen matto päähenkilön alueella: usein matto on alttarin
edessä, korokkeella tai rappusilla pyhimysten, hallitsijoiden tai Neitsyt Marian edessä. Jotkut kristillisissä uskonnollisissa maalauksissa olevat rukousmatot ovat islamilaisia rukousmattoja, joiden kuvioina
on avaimenreikä tai mirhab, rukoussuunnan osoittava syvennys, tai Kaaba, Mekassa sijaitseva islamilaisen maailman pyhin paikka. Nämä ”sisäänpalaajan” matot ovat saaneet myös nimen ”Bellinityyppiset” matot, koska Gentile Bellini ja hänen veljensä Giovanni käyttivät niitä maalauksissaan. 202
Rukousmaton kärjen ja koristeellisten elementtien luoma erityinen tunnelma ja eheä pyhän tilan tuntu
voi visuaalisesti kohottaa Neitsyt Marian, ja luoda mielikuvan hänestä pyhänä naisena.
Matoilla ja kankailla on kohotettu pyhyyteen myös morsiamia ja sulhasia. Suomessa kotivihkiäisissä
201 Sit.

Harris 1993, 12.
carpets in Renaissance painting – Wikipedia, the free encyclopedia 2010. Olen kääntänyt termin sisäänpalaaja englanninkielen sanasta re-entrant. Jungilaisittain tulkittuna Neitsyt Maria voidaan nähdä uskonnollisena hahmona, joka on virallisesti hyväksytty kohde palvonnalle. Naishahmo voidaan nähdä arkkityyp pisen anima-projektion kohteena. Tämä tarkoittaa miehen sisäisen naisen, animan, symbolisen naishahmon
piirteiden sijoittamista naisolentoon, johon mies kokee kiehtovuutta ja täten kutoo kuvitelmansa tämän olennon ympärille. Jungin mukaan Neitsyt Maria voidaan nähdä personoivan animan kolmatta vaihetta, jossa rakkaus kohoaa henkiselle tasolle. Neitsyt Marian voidaan nähdä toimivan välittäjänä minän ja I tsen välillä. Hänen roolinsa avulla miehen psyykeen tietyt naiselliset psykologiset tendenssit aktivoituvat, ja mies on yhteydessä piilotajuisiin puoliinsa. (Franz 2003a, 177, 180, 185, 188.)

202 Oriental
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vihkipaikka on luotu vihkiryijyn lisäksi vihkiraanulla tai vihkitäkänällä. Hätätilanteessa voitiin käyttää
sänkyvaatetta, kuten vilttiä tai jopa lakanaa. Suomessa 1900-luvun alkukymmenillä oli voimakkaana
kansanomaisena tapana toimittaa vihkiminen ryijyn, täkin tai raanun päällä. Tällöin elvytettiin vihki ryijyn käyttöä kirkossa: vihkitilaisuuksissa pari sijaitsi nyt seremonian ajan taideryijyn päällä. Ryijy
omaksuttiin kirkkoon kotivihkiäisistä, ja monesti alun perin ryijy tuotiinkin kirkkoon kotoa. Kotivihkiäisissä tekstiilejä käytettiinkin runsaasti. Eteläpohjalaisessa perinteisessä häätuvassa on ollut lattialla
vihkiraanu, jonka päällä oli verhottu alttaripöytä ja polvistumistyynyt, ja yläpuolella rimpsureunainen
morsiustaivas.203
Vöyrin viimeisissä suurhäissä vuonna 1934 on nähty perinteisesti puettu häätupa ja vihkisija (kuva
20). Suomessa kotona vihittäessä vihkisija on rakennettu tupaan tai saliin, ja lattialle on asetettu LänsiSuomessa ryijy, Pohjanmaalla raanu ja Itä-Suomessa täkki. Vihkisijaan on kuulunut ruotsalaisella ja
Keski-Pohjanmaalla myös alttaripöytä, joka on rakennettu kumotuista tuoleista, pitkästä tyynystä, silmikkoraanusta sekä kylän kauneimmista huiveista ja liinoista. Tuolien päälle kasattiin tyyny ja muut
tekstiilit niin, että isot liinat olivat alla ja pienet päällä, jotta ripsut näkyivät alta. Vihkisijaan kuului
myös vihkipallit, jos kyseessä oli ns. pitkä vihkikaava, jolloin vihkipari polvistui niiden päälle. Varsinkin Suomen itäosissa korokkeet joskus tehtiin pelkistä tyynyistä. Korokkeita oli tapana koota jakkaroiden päälle tyynyin ja silkkihuivein. 204 Pyhän tilan sisällä voi siis olla erilaisia ulottuvuuksia, kuten tyynyillä tehtyjä korotuksia.

Pyhät tekstiilit ja pyhien liinojen lumoavuus
Indonesian Sumballa tekstiileitä pidetään pyhinä esineinä. Tämä perustuu Sumban perinteisiin uskomuksiin, joiden mukaan esineet ja eläimet eivät ole vain ulkokohtaisia omaisuutta, vaan niillä koetaan
olevan niiden oma voima. Tämän takia alueen ihmiset kokevat olevansa hyvin läheisessä suhteessa
esineidensä kanssa. Tämä yhdysside näkyy tilanteessa, jossa mies hävittää olkapäillä pidettävän kan kaansa ja täten tuntee itsensä voimattomaksi. Mies rukoilee, jotta saisi elämänvoimansa takaisin. 205
Eliade kirjoittaa, että arkaaisen ajattelutavan mukaan esineillä ei ole itseisarvoa, vaan esineet ovat to203 Korhonen

1999, 162 – 165, 173. Alueittain vihkiryijyihin on liittynyt erilaisia tapoja. Huittisista kerrotaan,
että se kumpi parista astui saapuessaan ensiksi vihkiryijylle, määräsi tulevaisuudessa asioista kotona. Mikäli
ryijy oli riittävän suuri, seisoivat sen päällä sekä vihittävä pari että pappi, ja pienemmän ryijyn päällä seisoi
vain vihkipari. Tammelassa vihkiseremonian päätyttyä morsiustytöt käänsivät ryijyn heti kääröksi ja veivät
sen pois. Hauholla, ryijyn päällä vihkimisen jälkeen, vihkiryijy nostettiin huoneen perälle penkille, jonne
nuoripari istui. (Korhonen 1999, 164 – 165.)
204 Heikinmäki 1981, 352 – 353.
205 Adams 1999, 21.
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dellisia ja niillä on identiteetti vain sikäli, kun ne ovat osa transsendenttia todellisuutta. Tällaisen esi neen todellisuus yhdistyy pysyvyyteen ja uhmaa aikaa. Esineestä tulee pyhä siksi, että sen muoto kertoo yhteydestä tiettyyn symboliin tai se muistuttaa myyttisistä teoista tai koska se on pyhän ilmentymä
tai omaa manaa. Esine näyttää olevan kuin vieraan voiman tihentymä, ja tämä erottaa sen ympäristöstään ja antaa sille arvon ja merkityksen. Voima voi siirtyä esineeseen rituaalisesti tai pyhän ilmentymästä, ja voima voi olla esineen materiassa tai sen muodossa. Esine on todellinen vain sikäli kuin se
jäljittelee tai toistaa alkukuvaa eli arkkityyppiä. Kaikki se, millä ei ole esikuvaa, on puutteellisesti todellista. Esimerkiksi kaikella tanssilla on sakraali alkuperä; tanssi perustuu ei-inhimilliselle esikuvalle,
ja sen koreografiankin esikuva on maallisen ihmiselämän ulkopuolella. Toteemieläimen liikkeiden
toistolla on voitu loihtia maagisesti esiin kyseinen olento, ja rituaaliesineillä tehdyillä eleiden toistolla
kerrataan esikuvaa ja palautetaan mieleen jokin myyttinen tapahtuma. 206
Pyhillä tekstiileillä voidaan tehdä rituaalisia liikkeitä ja esikuvallisia eleitä. Pyhä liina voidaan rituaali sesti asettaa patsaan tai ihmisen luo. Tiibetissä Lhasan eräässä rukoushallissa on suuri pronssipatsas,
joka pitää liinaa käsissään (kuva 21). Tämä 7,5 metrinen patsas esittää Maitreya Buddhaa. 207 Yleensä
tällaiset liinat ovat pyhiä huiveja, khatoja, joita kiedotaan sekä patsaiden että ihmisten ympärille hyväntahtoisena eleenä, ja siihen liittyy kunnioittavan antamisen kädenliike (kuva 22). Ne ovat lahjoja,
joihin liittyy huomaavaista vaihtoa ja yksinkertaista kohteliaisuutta. Tiibetinbuddhalaisuudessa khata
on läsnä kaikissa seremonioissa: sekä suurissa ja pienissä että julkisissa ja yksityisissä. Khatan antaminen noudattaa tiettyjä periaatteita, joilla on hyvin paljon erilaisia merkityksiä. Khata-huivin antamiseen ja vastaanottamiseen liittyy tiettyjä tunnuspiirteitä. Esimerkiksi arvohenkilöille huivi annetaan seremoniallisessa asennossa, jossa laitetaan kädet otsan korkeudelle ja taivutetaan ylävartaloa osoittaen
kunnioitusta ja hyvää tarkoitusperää. Jos tällaisen khata-huivin saa takaisin keskustelutoveriltaan, niin
huivista tulee talismaanin kaltainen siunauksen kantaja ja haltija. 208 Liinoilla voidaankin pyhittää tila
ja aktivoida tunteita monin tavoin.
Käspaikka209 on symboliselta funktioltaan hyvin samanlainen liina kuin khata. Käspaikkakin on moniin tilanteisiin sopiva lahjaesine, joka kertoo lahjan antajan hyvistä tunteista ja ajatuksista lahjan saa jaa kohtaan. Taidokkaasti tehty käspaikka on taideteos, jolla on ollut arvokas tehtävä toimia sekä koristeena että syvän surun, iloisen juhlamielen tai uskonnollisen tunteen ilmaisijana. Käspaikkaa on
käytetty ikonin ympärillä, pöydän päällä, ikkunassa ja naisen tai miehen vyötäröllä. Käspaikkoja on
aseteltu ikonien ympärille sekä kotialttarilla että kirkossa. Seurakuntalainen on voinut lahjoittaa
käspaikan nimenomaan Jeesukselle, Jumalan äidille tai jollekin pyhälle ihmiselle, ja kirkon palvelijat
206 Eliade

1993, 9 – 10, 29 – 30, 34 – 35. Periaate, jonka mukaan inhimillinen taide on jumalallisen taiteen jäljittelyä, on arkaaisen estetiikan kantava teema. (Eliade 1993, 32 – 33.)
207 Luosantselie 1981, 222.
208 Levenson 1997, 46.
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ovat pyrkineet kunnioittamaan lahjoittajan toivomusta ja asettamaan sen halutun ikonin ympärille. Pyhät käspaikat on valmistettu hyvistä langoista kutomalla, ja niiden päätyihin on tehty koristeellinen pitsi tai kudottu kuvio. Yleisin kuitenkin on ollut punainen ommeltu koristekuvio. Eri tarkoituksiin valmistettiin monenkokoisia käspaikkoja. Karjalaisissa juhlissa, praasniekoissa, käytettiin jopa värikkäitä
käspaikkoja. Praasniekan kunniaksi on ripustettu värikkäitä käspaikkoja pyhäkön ikonien ympärille, ja
juhla-aterioilla istuvien polville on asetettu myös värikkäitä käspaikkoja, jos sellaisia on ollut riittäväs ti.210
Käspaikkojen eri piirteiden ja niiden eri asettelutapojen kautta voidaan luoda lukemattomia määriä erilaisia pyhyyden ilmauksia ja rituaalisia tiloja. Jungilaisessa kuvantulkinnassa kerrotaan kohteen koon,
materiaalin ja siinä käytetyn tekniikan psykologisesta merkityksestä: objektin ominaisuudet kertovatkin, missä energia piilee, ja miten eri asiat ovat suhteessa toisiinsa. 211 Tekstiilimateriaalin määrällä,
laadulla ja siihen käytetyllä työmäärällä onkin vaikutettu tekstiilin pyhyyteen. Käspaikat, jotka oli tarkoitettu juhlaliinoiksi, olivat 3 – 4 metriä pitkiä, ja pisimmät olivat jopa 7 metriä. Arkikäyttöön ja lah joina jaettaviksi tarkoitetut käspaikat olivat lyhyempiä. Arkikäyttöön valmistetut käspaikat tehtiin rohdinlangasta, kun taas juhlakäspaikat kudottiin aivinasta tiheiksi ja kestäviksi. Myös tekstiilin historia ja
käyttö on vaikuttanut tekstiilin pyhyyteen. Vanhoja käspaikkoja arvostettiin enemmän kuin uusia: ainakin suuritöisiä käspaikkoja, jotka kulkivat perintönä äidiltä tyttärelle, ja jotka olivat juhlamenoissa
keränneet itseensä pyhyyttä ja parannusvoimaa. Käspaikkoihin voitiin ladata pyhyyttä monissa tilanteissa, kuten muistajaisjuhlissa, jonne vieraat toivat omia käspaikkojaan ja asettelivat ne pöydille, sei nille, ikkunoiden ja oven pieliin keräämään parannusvoimaa. Myös pitkät käspaikat, joilla laskettiin
arkku hautaan, keräsivät tässä tehtävässään pyhitystä. 212
Kun käspaikoilla laskettiin arkku hautaan, niitä kutsuttiin kantoliinoiksi, laskuliinoiksi tai heittopalttinoiksi. Näitä liinoja ei jätetty hautaan, vaan ne annettiin lahjaksi kantajille ja köyhille, sillä tämän us kottiin helpottavan vainajan pääsyä tuonpuoleiseen. Samalla käspaikka sitoi itseensä pyhyyttä, paran209 Käspaikka

on ortodoksien käyttämä pitkä ja kapea liina, jonka päissä on kuviointeja. Nimitys muodostuu sanoista käsi ja paikka, sillä karjalankielessä paikka tarkoittaa liinaa ja huivia. Käspaikka on ollut arkisen käsipyyhkeen lisäksi myös rituaaliesine. (Härkönen 2008.) Käspaikkaperinne on ollut rikasta luovutetussa Karjalassa, Venäjän Karjalassa ja Virossa setukaisten alueella. Käspaikkoja käytetään myös muualla Venäjällä, kuten Keski- ja Etelä-Venäjällä, ja Itä-Euroopassa, kuten Romaniassa, Bulgariassa, Puolassa ja Ukrainassa. Yhdysvaltalaiset ja englantilaiset käspaikkatutkijat käyttävät käspaikka-sanaa selittäen sen termillä ritual cloth
tai ritual towel, joka tarkoittaa rituaalista tai seremoniallista liina tai pyyhettä. (Säppi & Korhonen 2010, 182
– 183, 204.) Käspaikoilla on monenlaisia rituaalisia tehtäviä, ja niistä on käytetty hyvin erilaisia nimityksiä:
käspyyhin, pyyhinliina, käzpaikka, käziräpäkkä, käsriepu, pomeniekku, luokkiliina, luokkaliina, vuarupaikka,
voarnapaikka, vaarnikko, vaarnike, seinärätti, vyörätti, laskuliina, heittopalttina, itkuliina, silmipyyhe, muistiliina, uhriliina, tuulipaikka, obraaznikka, pellavaiset portaat. (Korhonen 2010, 248.)
210 Piiroinen 1995, 47, 49, 54, 56.
211 Abt 2005, 71.
212 Härkönen 2008. Vanhoissa käspaikoissa käytettiin materiaalina kotikutoista pellavaa ja sidoksena palttinaa.
Tavallisen käspaikan pituus oli 2 – 2,5 metriä, ja leveys 30 – 40 senttimetriä. (Ibid.)
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nusvoimaa ja muistoja.213 Käspaikkoja annettiin lahjoiksi myös häissä, jolloin niillä osoitettiin rakkautta ja kiitollisuutta. Sotapalvelukseen lähtijälle annettiin käspaikka samoin kuin taloa rakentamassa
olleelle kirvesmiehelle. Uuteen kotiin tuotiin käspaikka ja arvostetulle vieraalle on tarjottu ojennetuin
käsivarsin käspaikan päältä leipää ja suolaa. 214
Käspaikkatutkijan Mary B Kellyn mukaan Kreikkassa, jota voi melkein kutsua rituaaliliinojen luva tuksi maaksi, joissain kirkoissa ja kodeissa on valtavat määrät kirjottuja liinoja roikkumassa ikoneiden,
alttarien, kynttilänjalkojen ja lamppujen ympärillä. Varsinkin ortodoksisissa maissa liinoja tehdään yhä
ja lahjoitetaan kirkoille. Niitä käytetään juhlamenojen koristeena ja hautaristien siunaajina.
Käspaikkoja on ollut runsaasti tietyissä osissa Suomea: käspaikoilla on pitkä historia Itä-Suomen ja
Karjalan alueilla. Käspaikkoja käytettiin perheen ja kirkon rituaaleissa kaikissa elämäntilanteissa. Niitä valmistettiin ja lahjoitettiin rakkauden ja kunnioituksen osoitukseksi, sekä tiettyjen henkilöiden kunniaksi. Varsinkin vanhoja juhlissa käytettyjä käspaikkoja pidettiin arvossa, koska niihin oli ehtinyt kerääntyä enemmän maagista voimaa: pyhyyttä ja parantavaa voimaa. 215
Eri puolilta maailmaa on löydettävissä erilaisia rituaaliliinoja: esimerkiksi Kaakkois-Aasiasta esi-isien
liinoja, Norjasta juhlaliinoja, Intiasta kantha-liinoja ja Perusta muumiokääreliinoja. Pohjoismaissa pitkiä likkross-liinoja on asetettu arkun päälle ristinmuotoon, ja näiden pellavaliinojen on uskottu johdattavan sielut tuonpuoleiseen. Monet talonpoikaisyhteiskunnan kansantavat sisältävät rituaaliliinojen
käyttöä: yleistä oli, että tekstiilejä käytettiin hoito- ja parannuskeinona, siunauksen pyytämisessä sekä
ihmisten ja eläinten suojelemisessa. Elämän ensimmäisiä viikkoja voitiin juhlistaa rituaalitekstiilein,
jotka suojelivat äitiä ja lasta, ja olivat sukuun kuulumisen merkkejä. Eri tilanteisiin tehdyt liinat seurasivat ihmistä läpi elämän ja tasoittivat koko elämän kulkua. Rituaaliliinojen uskottiin yleisesti sekä
suojaavan sairaudelta ja pahoilta voimilta että parantavan ihmisten ja eläinten hedelmällisyyttä. Liinoilla myös toivotettiin onnea naapureille ja ystäville, ja niillä vahvistettiin kihlausten ja häiden kaltaiset sopimukset. Rituaaliliinoilla myös merkittiin uskonnollisten toimitusten paikat. 216 Rituaaliliinoja
on siis ollut eri puolilla maailmaa ja niillä on luotu pyhiä tiloja hyvin erilaisin keinoin. Liinat ovat sekä
tämän toiminnan että muiden ominaisuuksiensa takia pyhiä tekstiilejä.

213 Komulainen

& Tirronen 1979, 13.
2008.
215 Kelly 2010, 9, 15. Antiikin Kreikan maljakkomaalauksista selviää, että myös jumalattarelle, Pallas Athenelle,
annettiin lahjaksi kirjottuja rituaaliliinoja. Maalauksissa on kuvattu istuvaa jumalatarta palvovia naisia ojentamassa hänelle liinoja, ja liinoja on kuvattu ripustettuina temppeliin. (Kelly 2010, 11.)
216 Kelly 2010, 9, 12 – 13.
214 Härkönen
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2.4. Meditatiivisuus, haltioittavuus ja parantavuus

Meditatiivisuus on välittäjyyttä
Taiteilijan luomat pyhät objektit tulevat meditaatiossa metafyysisen olemassaolon metaforiksi, tai ne
tuovat esille meidän oman luonteemme olemuksen. Meditaatiossa taide paljastaa ja todellistaa elävän
hengen. Taiteen juuret ovatkin temppeleissä, ja taide voikin johtaa takaisin sinne. Taide, joka muuttaa
aikaa, tilaa ja orientaatiota, on kehittynyt piilotajuisesta ykseydestä, jonka jokainen osa on yhteydessä
uskonnolliseen keskustaan. Taide kasvattaakin tietoisuutta ja synnyttää uudenlaista riemua. Taideteoksella on kyky stimuloida myyttinen vastine. Se välittää myytin totuuden kuvainnollisesti ja paremmin
kuin sanat, sillä sanojen ottaminen liian kirjaimellisesti estää myytin aidon funktion toteutumisen.
Myytin välittymisessä on tärkeää, että se on samalla avoin äärettömyydelle, kun se tuo sitä kohti sisäi syyttämme ajasta ja paikasta riippumatta. Seremoniallisessa rituaalissa käytettävä aito symboli toimii
peilinä: se heijastaa uusia oivalluksia, mahdollisuuksia ja uutta viisautta sekä muita psykologisia ja
henkisiä ilmiöitä, joita emme muuten vielä ole uskaltaneet kokea. Esimerkiksi pukujen avulla voimme
virittäytyä universaaliin teemaan ihmisolennon mittakaavassa, jolloin kaikki ympärillä oleva vastaanotetaan symbolisesti ja avoimella sielulla. 217
Bani Shorter määrittää meditatiivisuuden monella tavalla. Meditaatio liitetään usein sekä uskontoon
että psykologiaan, ja Shorter tutkiikin meditaatiota rituaalina, jolla on pyhä ja parantava ulottuvuus.
Hän ei tarkastele meditaatiota askeettisena harjoitteena, vaan välittäjänä ihmisen ja esineen, sielun ja
kuvion välillä. Tällaisessa rituaalisessa harjoitteessa henkilö oleilee materiaalisen kuvion äärellä, kunnes kuvion vaikutelma on välittynyt katsojaan. Tässä prosessissa kuviosta tulee yhtä ja samaa katsojan
kanssa, ja tällöin sitä voidaan käyttää vaistomaisena oppaana, jotta voitaisiin ymmärtää alkuperäisen
kuvion luonne. Uskonnollisesta näkökulmasta katsottuna kyseessä voi olla esimerkiksi kristillinen
kontemplatiivinen kohtaaminen Jumalan kanssa, jossa Pyhä Henki tunkeutuu yksilöön ja heistä tulee
yhtä. Psykologisesta näkökulmasta kontemplaatio on psyykkisen vaihtamisen muoto, jossa psyyke
muodostaa uudelleen vastineen kuviolle, joka koetaan samalla sekä ylempi arvoisena että sisäisenä.
Tämä kiihdyttää muutoksia käyttäytymisessä, sillä yllättävät taipumukset aktivoituvat. Yksilö löytää
yhteyden metaforiin, jotka energisoivat elämää. Kun aiemmin piilossa olleet elementit paljastuvat,
henkilön kokonaisuus kokee transformaation. Tämän psykologisen vaikutuksen laatu riippuu meditoitavasta kuvasta: erilaiset kuvat luovat erilaisen vaikutelman, kuten Suureksi Äidiksi ja Vanhaksi Pat-

217 Shorter

1996, 61, 63, 65, 71.
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riarkaksi tunnistetut elämänvoimat kasvattavat erilaiset mielikuvat. 218
Meditatiivisuuden määritelmää voidaan lähestyä C. G. Jungin teorioiden kautta. Jungin termi
transkendoiva funktio kuvaa psyyken sisäsyntyistä funktiota ja viittaa meditatiiviseen prosessiin.
Tämä funktio perustuu välittäjyyteen, joka yhdistää psyyken vastakohtaisuudet, vapauttaa energiaa, ja
ohjaa yksilön uuteen asenteeseen, suuntaan ja uudelle elämäntasolle. Prosessi on luova ja integroiva:
symbolinen leikki ja aktiivinen kuvittelu johtavat tietoisten ja piilotajuisten aineksien yhdistymiseen.
Symbolinen leikki voi olla taideterapeuttinen maalausprosessi tai keskittymistä johonkin objektiin,
kunnes se elävöityy. Tällaisen prosessin aikana voi tapahtua luonnollista paranemista, ja Jungin mukaan prosessin terapeuttinen vaikutus voi olla melkein taianomaista. 219 Tämä perustuu siihen, että mielikuvituksen avulla voidaan laukaista jokin vaisto, tai kuvan haltioittavan vaikutuksen kautta voidaan
muuntaa tunteita. Kuvissa vastakohdat yhdistyvät, koska ne on luotu tietoisuuden ja piilotajunnan yhteistyössä, ja siksi kuvilla on vaikutus sekä piilotajuntaan että tietoisuuteen. Parantava vaikutus saa daan aikaiseksi, kun muuten yhteensopimattomat psyyken puolet, piilotajunta ja tietoisuus, ohjataan
yhteen symbolisilla kuvilla. Nämä kuvat ovatkin siltoja yö- ja päivätajunnan välillä. 220
Kuvat, ideat, uskomukset ja ideaalit vaikuttavat yksilöön tietyn energian kautta, jota ei saada aktivoi tua tahdonvoimalla. Uskomme tukkivamme pelkojemme lähteet toteamalla rationaalisesti niiden epärealistisuuden, mutta psyykkinen todellisuus on se, että pelot ja ahdistukset lisääntyvät, jos ne yritetään
kieltää. Sisäisen todellisuuden ja unimaailman henkien, esi-isien, demonien, jumalien, maagikoiden ja
noitien kanssa toimitaan hengellisin keinoin. Kuvien numinositeetti saa aikaiseksi tunteen, että ympä ristössä itsessään olisi suggestiivista voimaa. Kääntyessään yksilöä kohti tämä energia voimistuu ja
kuvien voima saa ihmisessä olevan energian pyrkimään ulos. Ilman suggestiota kuvan kollektiivinen
vaikutus on vähäpätöinen tai olematon, vaikka kokemus voisikin olla erittäin voimakas henkilökohtaisella tasolla. Tärkeää on, että voidaan erotella sisäiset kuvat, jotka viittaavat ulkoiseen ympäristöön, ja
kollektiiviset kuvat, jotka syntyvät aidosti spontaaneina kokemuksina. 221
Meditatiivisen kohtaamisen hetkellä koemme olemuksessamme kohonneen intensiivisyyden, kun symbolinen suhde taideteokseen syntyy. Symboli toimii arkkityyppisen voiman välittäjänä ja johdattimena,
ja se myös edustaa todellisella muodollaan pyhää. Symbolin ytimessä on todiste muotoilusta, joka koskettaa ainutlaatuisuudellaan olemuksemme perustaa ja kutsuu pyhän kohtaamiseen. Psykologisesti kat218 Shorter

1996, 14 – 17. Meditaatio poikkeaa transsista tai riivauksen alaisena olemisesta, sillä
kontemplaatiossa on tietoinen asenne, kun puolestaan transsissa sielu tai psyyke on varauksettomasti hengen
tai alitajunnan hallinnassa. (Shorter 1996, 15.)
219 Jung 1997, 2 – 7, 14.
220 Abt 2005, 33. Piilotajunta on lumoava, jatkuvasti virtaava ja ylitsevuotava. Tietoisuus puolestaan on raken teellinen, kiinteytynyt ja rajattu. (Ibid.)
221 Jung 1990b, 156 – 157.
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sottuna rituaali kerää yhteen ihmisen piilotajuisia hajonneita yksittäisiä elementtejä ja muuttaa niitä,
jotta määrittelemätön tunne nousisi tietoisuuteen. Symbolisessa kommunikaatiossa viestin vastaanottamiseen kuuluu resonoimista: symbolien voima on suggestiivisissa metaforissa, jotka resonoivat ajasta
ja paikasta riippumatta ja näin parantavat henkilökohtaisen merkityksen tunnetta. Olemassaolon ydin
löytyy mysteereihin verhotuista kuvista. Luomalla suhteen näihin mysteereihin henkilökohtainen totuutemme alkaa paljastua. Tämä johtaa lopulta sisäiseen heräämiseen ja muutokseen, kun persoonallisuus vapautuu lamauttavasta riippuvuudesta elämän loogiseen ja itsestään selvään puoleen. Silloin vapautuu psyykkistä energiaa ja luovuutta, joka kasvattaa toivoa ja välittää merkityksiä. Jungilaisuudessa
tätä kutsutaankin individuaatioksi: yksilö löytää tunteen omasta erityislaatuisesta potentiaalistaan, ja
lopulta hän ilmaisee itsensä sellaisena kuin hän kaikessa laajuudessaan on. 222

Haltioittavuus on pyhien tekstiileiden lumoavaa vaikutusta ja vaistoja aktivoivaa voimaa
Jungin mukaan pyhien kuvien kuten ikoneiden, idoleiden ja mandaloiden maaginen käyttö perustuu
siihen, että projisoimalla itsensä kuvaan kuva peilautuu katsojan sisään. Tämä tarkoittaa, että kuvalla
on haltioittava vaikutus: suggestiivinen vaikutus reagoi ihmisen psykologisen järjestelmän kanssa ja
ihminen lumoutuu. Peilatessa itseä ikonista sen hahmo alkaa vaikuttaa katsojaan, näin ikonilla on lu moava vaikutus.223 Pyhä taide haltioittaa. Pyhä taide, kuten thangkat, toimivat ovena ihmisen henkiseen tietoisuuteen, ja ne ilmentävät hyveitä ja kanavoivat uskoa. Thangkat auttavat ymmärtämään uskonnollisia ja henkisiä oivalluksia toimimalla siltana tavallisen mielen ja valaistuneen mielen välillä.
Työskenneltäessä thangkan mielikuvilla mieli tasapainottuu ja on mahdollista kokea mielen sisäinen
luonne. Meditatiiviseen oivallukseen perustuvat kuvat voivat olla meditatiivisen kokemuksen lähteenä,
ja ne vievät historian tason tuolle puolen. Tiibetiläinen pyhä taide ruokkii sielua, sillä se antaa symbolisia merkityksiä ihmisen jokapäiväiseen elämänkokemukseen. Tiibetiläisen käsityötaidon välityksellä
tarjotaan keinoa muuttumiseen.224
Ihminen lumoutuu, kun jokin koskettaa hänen piilotajuntaansa. Hän löytää inhimillisen siteen taideteokseen, vaikka teos ei muistutakaan häntä hänen omasta maailmastaan. Tästä esimerkkinä on moder 222 Shorter

1996, 23 – 26.
1997, 152. Esimerkiksi taideterapeuttisilla kuvilla on voima saada aikaan sama vaikutelma, jonka yksilö
kuvaan laittaa. Katsoessaan omaa teostaan voi kokea, että alitajunta on tullut ilmaistuksi, sillä objektiivinen
muoto siitä koskettaa teoksen tekijää ja hän haltioituu. (Ibid.)
224 Yeshe & Zangmo 2007. Tiibetin pyhä taide perustuu Vajrayana buddhalaisuuden kirjoituksiin. Riippuen
thangkan tarkoituksesta muotojen suhteet, värit ja kokonaissommitelma on tarkoin määrätty, jotta opetus todella siirtyisi thangkojen välityksellä. Kun Tiibetin eri koulukuntien taide kehittyi vuosisatojen aikana, taiteilijat luottivat valaistuneen ohjeiston perintöön. Meditatiiviseen näkemykseen perustuen taiteilijoiden tuottamat kuvat olivat sukupolvesta toiseen elävän harjoituksen kohteena rikastuttaen luostarien pyhää tehtävää,
kuten esimerkiksi silkkikankaalle maalatut thangkat, joita käytettiin erityisissä uskonnollisissa rituaaleissa.
(Ibid.)
223 Jung
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ni taide, jonka epäkonkreettisuus tekee teoksesta kollektiivisen, monia henkilöitä koskettavan. 225
Wassily Kandinsky, joka puhui intohimoisesti taiteen mystisestä sisällöstä, nimittikin teoksiaan ”kos moksen henkiseksi ilmaukseksi”. Hänen mukaansa ”muoto on henkinen olento tuota muotoa täysin
vastaavine vaikutuksineen”.226 Arkkityypeillä onkin erityinen energia, joka ilmenee niiden oudossa
kiehtovuudessa. Jungin mukaan arkkityyppien energiaa voidaan käyttää ihmisten innostamisessa kollektiiviseen toimintaan. Innostaminen voi tapahtua rituaalien ja muiden keinojen avulla, jotka vaikuttavat joukkojen tunteisiin. Pyhien seremonioiden rituaalinen toistaminen, johon kuuluu tansseja, musiikkia, hymnejä ja rukouksia, saa ihmiset numinoosien emootioiden valtaan. 227
Jung puhuu pyhästä käyttäen termiä numinoosi 228. Jungin mukaan numinositeetti on possessiivinen tai
obsessiivinen voima, joka perustuu arkkityyppien erityiseen energiaan. Arkkityypit osallistuvat vaistojen dynaamiseen luonteeseen, mikä onkin psyykkisen energian perusta. Energian syntyprosessi alkaa
vastakohtien välisestä jännityksestä. Kun tiedostamattomasta tuleva energia lähestyy tietoisuutta, se ilmenee ensin projisioituna sellaisiin hahmoihin kuin jumalat, demonit ja mana. Niiden numen on vitaali
voimanlähde niin kauan, kun energia nähdään näiden hahmojen muodossa. Esimerkiksi jumalkuva on
sisäisen jumalkokemuksen projektio, ja sitä edustavat objektit, joista sisäinen kokemus on saanut alkunsa, ovat numinooseja. Kun nämä kuvat tulevat tehottomiksi, ihminen pyrkii hallitsemaan tätä energiaa ja kuvittelee omistavansa sen, vaikka se toisaalta omistaakin hänet. Kun projektioiden sisällöt
myönnetään, ne voidaan integroida vaistomaisiin apriorisiin rakennemuotoihin, arkkityyppeihin. Vaistojen kohtaaminen on olemuksen perustason, piilotajunnan ja sen sisältöjen, kohtaamista, mikä johtaa
itsetuntemuksen syvenemiseen. Vaistot ovatkin a priori olemassa olevia dynaamisia tekijöitä, joista
meidän tietoisesti tekemämme eettiset ratkaisut perimmältään riippuvat. 229
Myyttisten kuvien numinositeetti takaa niiden terapeuttisen vaikutuksen ja suoran yhteyden piilotajuntaan. Myytin merkityksen ymmärtämisellä ei ole väliä sen vaikutukseen, vaan tärkeää on se, että myytillä on haltioittava vaikutus. Jos tarkastellaan joulukuusen käyttöä ja pääsiäismunien piilotusta, voidaan huomata, että niiden alkuperää ei tarvitse ymmärtää kokeakseen niiden taikavoiman. Arkkityyppiset kuvat ovatkin niin voimakasvaikutteisia ja täynnä merkitystä, että niiden muunlaisia merkityksiä
225 Jaffé

2003, 250 – 251.
Jaffé 2003, 263.
227 Jung 2003, 79. Natsit olivat hyvin tietoisia siitä, kuinka ihmiset innostetaan kollektiiviseen toimintaan. Heidän juhlissaan oli myös piirteitä ikivanhoista pakanallisista juhlista. (Ibid.)
228 Numinosum on ”Rudolf Otton termi, ”pyhä”, sille mikä on sanoin ilmaisematonta, mystillistä, kauhistuttavaa,
”täysin muuta”, vain jumaluuteen kuuluvaa. Tästä ominaisuudesta ihminen voi saada välittömän kokemuksen.” (Jung 2001, 440.)
229 Jung 2001, 352, 357, 367 – 368. Mana on ”melanesialainen käsite, joka tarkoittaa hyvin voimakkaasti vaikuttavaa voimaa, joka lähtee jostakin ihmisestä, esineestä, tapahtumasta tai yliluonnollisista olennoista ja hengistä. Merkitsee myös terveyttä, arvonantoa, taikavoimaa ja parantavaa voimaa. Psyykkistä energiaa tarkoittava primitiivinen käsite.” (Jung 2001, 438 – 439.)
226 Sit.
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harvoin mietitään. Voimakkailla kuvilla on taikavoimaa outoja asioita vastaan: asioita, jotka elävät
psyyken syvyyksissä ja herättävät levottomuutta ja pelkoa. Piilotajunnan hahmot ovat aina tulleet ilmaistuiksi kuvina, joita on käytetty suojeluun ja parantamiseen. Näin nämä hahmot on karkotettu
psyykestä. Psyyken polaarisen luonteen yhdistävä ja eheyttävä tekijä on kahden tietoisuuden tason vä lillä. Jung kuvaa tätä keskellä olevaa dynaamista yhdistäjää vesiputouksella, joka yhdistää ylä- ja alapuolen luoden elävän yhtenäisen kokonaisuuden. Myytin eloisa vaikutus koetaan, kun korkeampi tietoisuus kohtaa mytologisen hahmon autonomisuuden eikä pääse karkuun haltioitumiseltaan. 230
Jungin mukaan eheytymiseen tarvitaan symboleja, sillä eheyttä ei voida saavuttaa tietoisella tahdonvoimalla: on välttämätöntä käyttää symboleiden haltioittavuutta hyväksi, koska se puhuttelee piilotajuntaa231. Jungilaisuuden mukaan alkemistit projisoivat valon ja pimeyden, hyvän ja pahan ongelmat
aineisiin. Jung totesi aikalaistensa kamppailevan samojen ongelmien kanssa, mutta projisoivan ongelmat aineen sijasta ihmisiin ja kansoihin. 232 Materiaalisiin objekteihin projisoinnin avulla ja meditatiivisia prosesseja läpikäymällä voidaankin käsitellä asioita, jotka muuten voisivat salakavalasti sekoittaa
elämämme.

Individuaatioprosessi on Itsen löytämistä ja eheytymistä, kokonaisvaltaista paranemista
Muinaisista ajoista lähtien mytologisilla kuvilla on esitetty psyykkisiä prosesseja liittyen muutokseen.
Arkkityypit ja muut numinoosit sisällöt ovat suhteellisen autonomisia, ja niitä ei voi siksi integroida
rationaalisin keinoin, vaan ne vaativat dialektisen käytännön, jota voidaan kutsua myös meditaatioksi.
Sisältöjen todellinen hyväksyminen johtaa tajunnan ja piilotajunnan integroitumiseen, synteettiseen
prosessiin, individuaatioon.233
Individuaatio on prosessi, jonka kautta ihmisestä tulee jakamaton ykseys, kokonaisuus. Se on itseksi
tulemista ja itsensä toteuttamista: yksilöksi tulemista, joka on ainutlaatuisen kaikkein sisimmän osan
löytämistä. Individuaatioprosessia ei tule sekoittaa minän tietoiseksi tulemiseen, sillä tämä johtaisi
vain itsekeskeisyyteen. Itseen sisältyy loputtoman paljon enemmän kuin minään, sillä Itse ei sulje pois
maailmaa, vaan sulkee sen sisäänsä. Itse ei ole vain keskipiste vaan myös laajuus. Se sulkee sisäänsä
tietoisuuden ja piilotajunnan, ja samalla se on tämän kokonaisuuden keskus, kuten minä on tietoisuuden keskus. Itse onkin jungilaisuudessa keskeinen arkkityyppi, järjestyksen arkkityyppi ja ihmisen ko230 Jung

1990a, 12 – 13, 267 – 270. Kahden tietoisuuden tason konflikti on ilmaus psyyken polaarisesta raken teesta, joka perustuu vastakohtien väliseen jännitteeseen. (Jung 1990a, 269.)
231 Jung 1997, 82.
232 Bennet 1968, 123. Viittaus 1930-luvun Saksaan ja juutalaisvihaan.
233 Jung 1990a, 40 – 41.
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konaisuus, ja sitä edustavat symbolisesti esimerkiksi mandala ja lapsi. 234 Jungin termi Itse tarkoittaakin psyykkisen järjestelmämme ydintä, ja sitä voidaan nimittää myös keksijäksi, organisaattoriksi ja
unikuvien lähteeksi. Minä, tietoisuuden keskus, puolestaan muodostaa vain pienen osan psyykettä. 235
Eheytyminen on kuulumista elämän kokonaisuuteen taiteen avulla. Dewey kertoo taiteen tervehenkisyydestä, ja hän viittaa primitiivisten kulttuurien esteettisyyteen, joka on muutakin kuin esteettisyyttä.
Riitit, seremoniat ja tarut voivat sitoa kuolleet ja elävät yhteiseen kumppanuuteen. Käytännöllinen, sosiaalinen ja opettava esiintyvät yhdessä esteettisenä muotona, joka tutustuttaa sosiaalisiin arvoihin kokemuksen kautta, ja näin vaikuttavalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Taide on riittien ja seremonioiden
voiman jatke, ja sen avulla yhdistetään ihmisiä ja elämän tapahtumia, ja saadaan aikaan tunne hetken
uskonnollisesta luonteesta. Taiteen kokemiseen liittyy mystisyys, koska emme voi koskaan täysin vapautua tunteesta, että jotakin on olemassa tämän elämän tuolla puolen. Meitä sitovat ulottuvuudet liikkuvat tässä intensiivisessä kokemuksessa, ja mielikuvitus kutsuu universumia. Tällainen avara ja alkuperäinen tunne kokonaisuudesta on tervehenkisyyden ydin. Taideteos voi houkutella esiin ja korostaa
tätä kokemusta kuulumisesta laajempaan kokonaisuuteen. Kokonaisuus voidaan kokea itsemme laajentumana ja itsemme eheytymänä. Tätä selkeyden tunnetta elämästä voidaan sanoa myös uskonnolliseksi tunteeksi. Intensiivinen esteettinen kokemus tutustuttaa meitä tuonpuoleiseen syvempään todellisuuteen ja ohjaa meitä ylittämään itsemme, jotta löytäisimme itsemme. 236
Jungilaisuuden mukaan uskonnollinen kokemus vastaa egon ja Itsen suhdetta. Sisällämme olevat hyvät
ja pahat asiat voidaan kokea jonakin ulkopuolisena ja toisena, sillä ego kokee itsensä vastaanottajana
voimille, jotka eivät tunnu sen omille. Nämä voimat voivat olla innostavia tai masentavia: jumalat ja
demonit ovat egon kokemuksia alitajunnan omista puolista. Näin jumalat voidaan nähdä piilotajunnan
symboleina, ja kokemus jumalan armosta voidaan nähdä uskonnollisena kokemuksena, jossa ego saa
kokea muutoksen, kun laajempi itseys avautuu. Erilaisilla uskonnollisilla poluilla ja psykologisilla
prosesseilla on vastaavuutensa. Näitä itsekehityksen vaiheita ovat kuvanneet aikojen saatossa monet
uskonnolliset ja henkisyyttä korostavat ajattelijat. Esimerkiksi psykologiseen synteesiin ovat viitanneet
kertomukset vastakohtien harmoniasta ja mystisestä avioliitosta sekä symbolit sisäisestä rauhasta ja
eheydestä. Rukoillessa ihminen on yhteydessä korkeampaan voimaan, jota teologi kutsuu jumalan armoksi, mutta jungilainen psykologi piilotajunnaksi. Rukoilu voidaankin nähdä piilotajunnan toimin234 Jung

2001, 435 – 437. Jung käytti alkuvaiheessa käsitteitä ylittäminen ja transkendoiminen puhuessaan siitä,
kuinka päästään yhteyteen piilotajunnan kanssa. Ylittävä toiminta ja transkendoiva funktio ovat käsitteitä,
jotka Jung korvasi individuaatio käsitteellä, koska hän huomasi tietoisuuden ja piilotajunnan vuorovaikutuksen selvittämisen olevan tietoisuutta avartava tapahtumasarja, joka johti yksilöitymiseen. Jung käytti sanaa
individuaatio niistä tapahtumista, joiden tuloksena ihmisestä tulee psykologisesti jakamaton yksikkö eli kokonaisuus. Individuaatio on tietoisuuden ja piilotajunnan yhdentymistä, tai paremminkin minuuden yhtymistä
laajempaan persoonallisuuteen. (Bennet 1968, 127, 133 – 134.)
235 Franz 2003a, 161.
236 Dewey 1980, 193 – 195, 270 – 271, 327 – 328.
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nan ja egon tarpeiden välisenä salaliittona. Rukoilussa tapahtuva nöyrä avoinna oleminen mahdollistaa
yhteyden alitajuntaan, mikä onkin ensimmäinen askel kohti egon muutosprosessia ja paranemista. 237
Bachelardilla eettis-terapeuttinen ulottuvuus tarkoittaa taideteoksen poeettisen kielen uudistavaa voimaa, joka uudistaa ihmistä ja laajentaa hänen elämäänsä. Poeettisten kuvien vastaanottaminen on niiden elämistä: haltioitumista, joka on kuvan elämistä yksilöllisenä ja uutena; kuvittelua, joka auttaa ihmistä palaamaan juurilleen ja rakentamaan luottamussuhdetta maailmankaikkeuteen. 238 Taideteoksen
edessä ihminen voi peilata elämismaailmansa kuolemattomia transsendentteja aineksia tähän siitä esitettyyn malliin ja näin tulla tietoiseksi niistä. Transsendenssin täyteyttä voi päästä kokemaan, jos ym märtää ohentaa olemassaolonsa rajoja suhteessa transsendenssiin. Elämismaailman rajan hämärtyessä
ihminen voi nähdä merkkiensä ja tekojensa yhteyden niiden varsinaiseen ajattomaan transsendenssiin.239
Eliaden mukaan symbolien tehtävä on palauttaa henkinen tasapaino. Symboli tekee maailmasta avoimen ja tarjoaa uskonnolliselle ihmiselle pääsymahdollisuuden universaaliin. Maailman näkeminen uskonnollisesti tekee yksilöllisestä kokemuksestaan hedelmällisen. Symbolien avulla ihminen jättää tietyn tilanteen, kun symbolit herättävät yksilöllisen kokemuksen ja muuttavat sen henkiseksi metafyysi sen maailman käsittämiseksi. Eliaden mukaan modernin yhteiskunnan uskonnoton ihminen ei pysty
kokemaan todellista uskonnollista maailmaa, vaikka tiedostamattoman toiminta tarjoaakin hänelle yhä
ravintoa ja apua. Uskonnoton ihminen on kadottanut kyvyn tietoisiin uskonnollisiin kokemuksiin, ja
samalla hän on kadottanut itsetuntemuksensa. Tiedostamaton tarjoaa hänelle ratkaisuja hänen oman
olemassaolonsa vaikeuksiin ja täyttää tässä mielessä uskonnon tehtävän. Uskonto turvaakin olemisen
eheyden ennen kuin sen kautta saadaan arvoja luova olemassaolo. 240
Laitila tiivistää Eliaden käsityksiä parantavuudesta. Eliadelle kosmos ja historia ovat dialektisessa suhteessa, ja siksi kosmos voi antaa vastauksia. Historia tuo mukanaan murheita, mutta kosmos on täynnä
vastauksia näihin eksistentiaalisiin kriiseihin. Joskus luovaan rakentuvuuteen kuuluu myös repivyyttä:
paradoksaalisesti rakentuvuus voi syntyä repimällä, kuten tuskallisissa initiaatiomenoissa. 241 Täydelliseen initiaatioon kuuluvat sekä apolloniset että dionyysiset ulottuvuudet. Initiaation perustavoite on
jungilaisen näkökulman mukaan nuoren ihmisen alkuperäisen veijariluonteen rajuuden kesyttäminen.
Täten siirtymäriitillä on sivistävä ja henkistävä tavoite, vaikka tämän prosessin käynnistämiseen tarvittavat rituaalit voivat olla hyvinkin rajuja. Initiaatio on prosessi, jossa vapautumisriittien ja rajoittunei237 Paden

1992, 50 – 51, 53, 62.
2003, 17 – 18.
239 Tarasti 2004, 75–76.
240 Eliade 2003, 231 – 233.
241 Laitila 1993, xii, xxx.
238 Roinila
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suuden vaiheiden kautta yksilö saa persoonallisuutensa ristiriitaiset ainekset sopusointuun keskenään.
Vapautumisen ja rajoittumisen välillä on kuitenkin ristiriitaa. Tämä ambivalenssi on vapauden ja turvallisuuden sekä seikkailun ja kurinalaisuuden välinen ristiriita. Ratkaisu löytyy näiden voimien kosketuskohdasta, joka pyritään löytämään initiaatioriiteissä. Rituaalit mahdollistavat yksilöiden ja yhteisöiden tasapainon saavuttamisen. Tällöin vastakkaiset voimat saadaan yhdistettyä. Turvallisen rajoittumisen ja vapautumisen välinen vanha ristiriita koskettaa nykyajan ihmistä aivan yhtä lailla kuin menneitä sukupolvia. Vaikka arkaaisten hahmojen erityiset muodot muuttuvat, niin niiden psyykkinen
merkitys ei.242
Pohjois-Amerikan navajo-intiaanien parantavat hiekkamaalaukset voidaan nähdä mandala-aiheena,
maagisena ympyränä, jonka tarkoitus on palauttaa menetetty sisäinen tasapaino. Parannusrituaalissa
terveyden palauttamiseen liittyy ihmisen saaminen tasapainoon itsensä ja kosmoksen kanssa. 243 Traditionaalisessa parantamisessa on olennaista keskeisten sosiaalisten suhteiden korjaaminen, sillä tällaisessa parantamisessa sairauden nähdään johtuvan tärkeiden sosiaalisten suhteiden häiriöistä. Tämä
eroaa länsimaisen lääketieteen vallitsevasta näkemyksestä, jonka mukaan sairaus on tila henkilön ke hossa. Traditionaalinen parantaminen ei tosin pyrikään poistamaan fyysisiä sairauksia samalla tavalla
kuin länsimainen parantaminen, vaan keskittyy monesti sellaisiin asioihin, joihin lääketiede ei kiinnitä
huomiota. Perinteiset parannusrituaalit liittyvät kaikkialla oleviin asioihin, kuten psyykkisiin, sosiaalisiin ja kosmologisiin ulottuvuuksiin, ja ne ilmentävät ymmärrystä sekä fyysisiin että psyykkisiin heikkouksiin. Tämä tarkoittaa, että terveys ja sairaus ymmärretään oireina, jotka ovat sidoksissa laajoihin
käsityksiin järjestyksestä ja epäjärjestyksestä. Ihminen ei ole erillinen maailmasta: yksilön ja yhteisön,
mielen ja kehon, materiaalisen ja henkisen välillä ei ole tiukkoja rajoja. 244
Arkkityyppisten symbolien järjestelmä on yhteydessä yksilön psyyken kokonaisuuteen, mikä tarkoittaa, että symbolien asianmukaisella ymmärtämisellä voi olla parantava vaikutus. Arkkityypeillä on
valtavan suuri vaikutus yksilöön, sillä ne muovaavat hänen emootioitaan sekä hänen eettistä ja henkistä asennoitumistaan. Ne myös vaikuttavat hänen ihmissuhteisiin ja täten koko hänen kohtaloonsa. Arkkityyppisillä symboleilla onkin erityisiä yksilöllisiä ja kulttuurisia arvoja, joita ei tule hukata kaava242 Henderson

2003, 149, 156 – 157. Dionyysinen kuvaa antiikin Dionysos-kultin mukaisesti kiihkeän
hurmioitunutta elämänasennetta, jonka vastakohtana on tyyni, itsehillintään perustuva apolloninen maailmankatsomus (Tarasti 2004, 240).
243 Henderson 2003, 213 – 214. Navajo-intiaanien matoilla, joissa on hiekkamaalausten kuvia, ei koeta olevan
samanlaista parantavaa vaikutusta kuin varsinaisilla hiekkamaalauksilla, vaan ne nähdään vanhan tiedon säilyttäjinä. Näitä mattoja ei käytetä rituaaleissa, vaikka niissä on samanlainen kompositio, joka parantajilla oli
tapana maalata maahan värillisellä hiekalla ja muilla kuivilla materiaaleilla parannusseremonian yhteydessä.
Vaikka matot eivät sinänsä ole pyhiä, niitä kuitenkin kuvittavat kudotut uskonnolliset teemat. Tosin vain
muutamia pyhiä kompositioita on kudottu mattoihin, sillä monet navajot kokivat, että hiekkamaalausten kuvien pysyvään muotoon asettaminen olisi vaarallista ja pyhää häpäisevää. Parantavat hiekkamaalaukset täytyi
tuhota samana päivänä kun ne oli tehty. (Kent 1985, 92.)
244 Bell 1997, 116.
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maisen tulkinnan alle. Arkkityypit voivat toimia luovina tai tuhoavina voimina: luovina herättäessään
uusia ajatuksia ja tuhoavina jäykistäessään samat ajatukset tietoisiksi ennakkoluuloiksi, jotka estävät
uusien asioiden löytämisen.245
Arkkityyppiset kuvat muodostavat sillan tietoisten ilmaisumuotojen ja primitiivisemmän, värikkäämmän ja tunteisiin vetoavamman ilmaisumuodon välille. Symbolit osoittavat eri suuntaan, kuin asiat,
joita ymmärrämme tietoisesti. Symbolit ottavat meidät valtaansa ja tekevät meistä jotakin enemmän.
Uskonnollisten symbolien tehtävänä on antaa merkitystä ihmisen elämälle. Jungin mukaan tällainen
tunne oman elämän laajemmasta merkityksestä kohottaa ihmisen pelkän rahan hankkimisen ja kuluttamisen yläpuolelle. Sisäinen merkitys nostaa ihmisen pois surkeudestaan, sillä ideat ja vakaumukset
auttavat häntä löytämään oman paikkansa universumissa. Uskonnollisessa symboliikassa on niin pal jon psyykkistä energiaa, että ihmisen on pakko kiinnittää siihen huomiota. Tällöin ihmisen asenteessa
ja käyttäytymisessä voi tapahtua muutoksia. Tietoisuuden yhtenäisyys on hauras ja uhanalainen asia,
sillä tietoisuus on haavoittuva ja altis pirstoutumaan. Henkisen tasapainon ja jopa fyysisen terveyden
säilyttämiseksi tietoisuuden ja piilotajunnan on oltava yhteydessä toisiinsa. 246

Parantuminen on pelon poissaoloa
Parantavat rituaalit ja uskon parantavat voimat ovat nykyajan lääketieteellistenkin tutkimuksien koh teena. Herbert Benson, sydäntautilääkäri ja Harvard Medical Schoolin apulaisprofessori, on tutkinut
henkisen tilan ja fyysisen terveyden yhteyttä. Benson on tutkinut jo 40 vuotta sitten meditatiivisia uskonnollisia rituaaleja ja huomannut, että eri puolilla maailmaa nämä rituaalit ovat hyvin samanlaisia.
Keskeistä niissä on keskittynyt toisto ja mielen keskittäminen. Toisto voi olla esimerkiksi rukouksen
tai liikkeen toistoa, ja mielen keskittämisellä tyhjennetään mieli estämällä muiden asioiden mieleen tuleminen. Bensonin mukaan jokaisessa tuntemassamme kulttuurissa nämä kaksi asiaa ovat olleet läsnä.
Tutkimuksissaan Benson huomasi, että niiden avulla kehossa tapahtuu fysiologisia muutoksia, jotka
ovat täysin päinvastaisia kuin stressitilassa tai ”taistele tai pakene” -reaktiossa: syke, hengitystahti ja
aineenvaihdunta hidastuu sekä verenpaine laskee. Tutkimuksen mukaan keholla on stressinvastainen
tila, rentoutustila, joka voidaan saavuttaa sekä uskonnollisessa että ei-uskonnollisessa meditaatiossa.
Bensonin mukaan stressi ja sen aiheuttamat sairaudet voidaan poistaa jo yksinkertaisella mielikuvaharjoittelulla. Hänen mukaansa meditaatio vähentää stressiä, torjuu tulehduksia ja hidastaa vanhenemista
eli mielikuvaharjoitukset ovat vahva ase sairauksia vastaan. 247 Stressissä ihminen lukkiintuu ja tietyt
energiavirtaukset estyvät. Meditatiivinen visualisaatio voi pitää meidän psyykkisen energian elämän245 Franz
246 Jung

2003b, 304.
2003, 47, 49, 52, 89 – 91.
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virrassa vaikuttamalla mieleen ja sen kautta kehoon. Elämänvirrassa pysyminen eli lukkiintumisen estäminen voi edistää terveyttä ja parantumista, sillä se estää stressiä.
Pelko voi aiheuttaa stressin ja sairastumisen. Kun stressihormonia erittyy niin pulssi kiihtyy, sisäelinten verenkierto estyy, immuunijärjestelmä lamaantuu, soluja tuhoutuu ja lopulta ihminen sairastuu.
Stressi on alkuperäisen vaiston sanelema reaktio, joka valmistaa elimistöä taisteluun tai pakoon esimerkiksi petoeläimen hyökätessä. Nykyään stressi on kuitenkin laajimmalle levinnyt sairaus yhteiskunnassamme. Stressi on myös sairaus, johon pystymme itse parhaiten vaikuttamaan, sillä siihen voi daan tehokkaasti vaikuttaa ajattelulla. Stressi on terveydelle hyvin vaarallista, mutta mielikuvien voimalla voimme vähentää sitä. Visualisoinnissa, joka on mielikuvituksen kanssa työskentelyä, keho ja
mieli ovat yhteydessä toisiinsa. Ajatukset ja tunteet ovatkin osa kehoamme, ja ne voivat vaikuttaa ke hon moniin biologisiin prosesseihin. Mielikuvat voivat mahdollistaa aivojen ja immuunijärjestelmän
välisen viestinnän. Mielikuvaharjoittelulla voidaankin vahvistaa immuunipuolustusta. Visualisaation ja
meditaation yhdistelmällä voidaan vaikuttaa monin tavoin kehoon, ja sillä voidaan tehokkaasti vähentää stressiä, joka on niin monien sairauksiemme syy. Kyse on uskon voimasta. Uskoon liittyy lumevaikutus eli parannevaikutus, plasebo. Joskus uskon voimaan liittyy myös pahennevaikutus, nosebo, joka
on yhteydessä stressihormonin erityksen aktivoitumiseen, mikä johtaa immuunijärjestelmän pysähtymiseen ja solujen puolustautumisreaktioon: tästä seuraa kehon uusiutumisen estyminen ja altistuminen
sairauksille.248 Mielikuvien täytyy olla siis ohjattu positiiviseen suuntaan, jotta niiden lumevaikutus
olisi parannevaikutus ja stressin väheneminen. Tällaisten mielikuvien luomiseen voidaan käyttää rituaalitekstiilejä.
Tekstiilien avulla voidaan suojautua stressiltä suojautumalla peloilta, joiden symboli on paha silmä .
Kansanperinteessä paha silmä merkitsee pahantahtoisen katseen tai tuijotuksen voimaa, mikä voi tuo-

247 Mielen

salattu voima 2011. Bensonin perustamassaan Mind Body Medicine -instituutissa on tutkittu stressin
vaikutusta terveyteen. Siellä tehtyjen tutkimusten mukaan länsimaissa tehtävien lääkärikäyntien syynä on alkuperältään stressi 60 – 90 prosentissa tapauksia. Benson alkoi vuonna 2008 tutkimaan ensimmäisenä maailmassa, voiko meditaatiolla aktivoida geenejä. Tutkimustulokset osoittavat, että meditaation tuomat muutokset
aktivoivat perimäämme: ajatusten voima näkyy nopeasti geeniemme toiminnassa, sillä tutkimuksessa runsaita muutoksia näkyi jo ihmisillä, jotka olivat meditoineet vain kaksi kuukautta. Myös muut tutkimukset vah vistavat tätä käsitystä, että meditaatio aiheuttaa muutoksia kehossa ja aivoissa. Erässä tutkimuksessa todettiin
myös, että meditoijien aivot poikkeavat kahdella tavalla ei-meditoijien aivoista: meditoijilla aivojen harmaan
alueen tiheys kasvaa kahdella alueella, otsalohkossa ja aivorungossa. Otsalohkossa tämä viittaa huomiokyvyn
paranemiseen ja aivorungossa tämä viittaa sydämen ja hengityksen muutoksiin sekä vastustuskyvyn paranemiseen. Molemmat alueet ovat yhteydessä stressiin, ja siksi tulos osoittaa, että meditaatio muuttaa aivojen
alueita vähentäen stressiä. (Ibid.)
248 Mielen salattu voima 2011. Eräs tutkimus osoittaa, että mielikuvaharjoittelulla voi muuttaa kehon biologiaa
ja nopeuttaa paranemista. Solubiologi Bruce H. Liptonin mukaan ihmisen aivot erittävät kemiallisia aineita,
jotka sopivat hänen henkiseen tilaansa, ja kehosta vapautuvat kemialliset aineet muuttavat dynaamisesti fysiikkaamme ja geenejämme. (Ibid.) Esimerkiksi rukous voi toimia plasebona, joka on dokumentissa on visualisoitu enkeliksi, ja kirous nosebona, joka on kuvattu piruksi.
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da mukanaan huonoa onnea ja muita vahingollisia asioita249. Paha silmä tarkoittaakin kansanpsykologiassa kateuden voimaa. Idea pahasta silmästä kuuluu erityisesti indoeurooppalaiseen ja seemiläiseen
kulttuuriin. Pahan silmän kateelliselta katseelta suojaudutaan monin keinoin. Eräs tapa on käyttää tekstiileissä epätäydellisiä muotoja ja epäsopivia värejä, koska täydellisyys ja kauneus vetävät kateutta
puoleensa. Ajatus pahasta silmästä on hyvin vanha ja se on tunnettu jo 2000-3000 e.a.a. Muinaisilla
egyptiläisillä oli tapa uhmata pahaa silmää Horuksen silmä -amuletilla. Marokon berberien viitassa on
takana valtavan kokoinen punainen ”silmä”, jonka uskotaan suojaavan viitankantajaa pahalta silmäl tä.250 Kateuden ja muiden negatiivisten asioiden kokeminen tukkii energian luonnollista virtausta, joten suojauduttaessa siltä ”mitä toiset ajattelevat” itse asiassa suojelemme omaa elämänvirrassa pysymistä: suojelemme itseämme stressin lamauttavalta voimalta. Tällöin emme keskity pelkoihimme, jotka muistuttavat kirouksia, vaan keskitymme toiveisiimme, jotka ovat kuin rukouksia.

Parantuminen on puhdistautumista ja uudistumista
Meditatiiviseen tilaan valmistautumiseen on muinaisista ajoista lähtien liittynyt psyykkinen puhdistautuminen: puhdistautuminen narsistisista ja itsekeskeisistä tehokeinoista ja vääristymistä. Rituaalisen
osallistumisen tehokkuus ja parantavuus perustuukin psykologiseen rehellisyyteen. Rituaalia tarvitaan,
kun ihmisen käsitys itsestään on jähmettynyt, ja hän tarvitsee ulottumattomissa olleita voimia lähelleen, jotta voisi muuttua ja parantua. Psykologisesti tarve rituaaliin syntyy, kun haluamme ymmärtää
tietoisuuden ja piilotajunnan välisiä risteyskohtia. Jos niitä ei pyritä ymmärtämään, niin voimme sairastua; jos jumalille ei anneta paikkaa ja huomiota, niistä tulee sairauksia. Jumalkuvien kautta puolestaan tervehdymme, sillä näin annamme jumalille pääsyn sydämiimme. Taide ja rituaalit ovatkin mahdollisuus ihmisen terveydelle, ja niiden avulla voidaan luoda turvapaikka tai pyhäkkö, joka suojelee
ihmistä tärkeällä hetkellä. Rituaalit ja taide luovatkin suojelualueita, joissa elämän virtaa suojellaan ja
pidetään tiettyjen rajojen sisässä.251
Rituaaleilla voidaan nähdä olevan katharttinen vaikutus, kuten sururiiteillä, joiden avulla ihmiset voivat vapauttaa suruntunteita turvallisessa ja järjestyneessä ympäristössä. Katharttiset rituaaliset seremo249 Rivers

1999, 12. Uskomus pahasta silmästä tunnetaan ympäri maailmaa, esimerkiksi Keski-Amerikassa, Lähi-Idässä ja osassa Aasiaa. Valonheijastavilla materiaaleilla voidaan suojautua negatiivisilta voimilta, sillä
nämä voimat yhdistetään pimeyteen. Pahalta silmältä voidaan suojautua myös amuletein, joilla on jokin erityisvoima: tiikerin kuvalla tai osalla on tiikerinvoima ja aromaattisen ytimen sisältävällä tekstiiliamuletilla on
tuoksunvoima. (Rivers 1999, 12 – 13.)
250 Paine 2004, 66 – 68. Myös muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset ovat tunteneet pahan silmän, ja sen voima
on edelleen tunnettu ja pelätty välimerenalueella. Islamilaisessa kulttuurissa paha silmä on myös hyvin tun nettu. (Ibid.)
251 Shorter 1996, 31 – 32, 34. Taiteen tekeminen ja psykoterapiassa oleminen tulkitaan myös puhdistumisprosesseiksi, joissa vapautetaan oikea itse väärän itsen vaatimuksista. (Shorter 1996, 69.)
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niat nähdään samantyylisesti kuin psykoanalyytikot näkevät unet: ne kanavoivat laajenevat haitalliset
taipumukset, jotka johtavat suunnattomaan henkilökohtaiseen ahdistukseen ja sosiaalisen harmonian
hajaannukseen. Rituaalinen katharsis suojelee yhteisöä vaarallisilta konflikteilta kommunikoimalla ja
täten vapauttamalla vahingollisia ajatuksia ja tunteita. Voidaan ajatella, että rituaalinen katharsis on rituaalin vaikutuksien yksi puoli, joka perustuu sosiaalisten draamojen ilmaisuun ja niiden dramatisoitiin, sillä rituaalit eivät vain ylläpidä sosiaalista tasapainoa, vaan ne ovat myös osa jatkuvaa dynaamis ta prosessia, jonka kautta yhteisö määrittää ja uudistaa itseään. 252 Katharsis voidaankin nähdä enemmän joidenkin tiettyjen rituaalien erityisominaisuutena tai meditatiiviseen rituaaliin, kuten sisältömeditaatioon, valmistumisen lähtökohtana.
Shorter mainitsee katharsiksen yhteyden uudistumiseen ja pyhään. Kun teatteri oli osa uskontoa ja
siellä kohdattiin myytit arvostuksella, se vapautti henkistä energiaa: kun tunteet kohdattiin ja koettiin
katharsis, sekä katsojien että näyttelijöiden henkilökohtainen tietoisuus myös uudistui myytin ja pyhän
kokemuksen kautta.253 Myytin rituaalinen resitointi on alkuajan tapahtuman toistamista, jossa projisoidutaan maagisella tavalla tuohon maailman alkuun. Tällainen on arkaaista terapiaa, ja sillä on merkittävä rooli parantamisessa. Parantamisrituaalit näyttävät perustuvan käsitykseen, että elämää ei voida
korjata vaan vain luoda uudestaan. Kosmogonia, maailman syntyminen, toistetaan symbolisesti, sillä
kosmogonia on kaiken luomisen esikuvallinen malli. Tähän arkkityyppiseen malliin perustuvan rituaalisen toiminnan terapeuttisena tarkoituksena on symbolinen uudestaan syntyminen. Myös arkaaisen
kulttuurin initiaatioissa ihmisen on synnyttävä uudelleen: tullakseen todelliseksi ihmiseksi hänen on
synnyttävä korkeampaan, uskonnolliseen ja kulttuuriseen elämään. Uskonnollinen ihminen pyrkii kohti ihannetta, myyteissä ilmaistua kuvaa.254
Myyttis-rituaalisella uuden vuoden mallilla on ollut tärkeä rooli ihmisen uudistumisessa. Vuoden kiertoon liittyy ambivalentti kosmis-vitaalinen symboliikka, koska ajan kulku viittaa alkuperäisen täydellisyyden menettämiseen ja uusi vuosi aina alkuvoiman takaisin saantiin. Kosmoksen uudistuminen luo
toivoa ihmiselle, että alun onni on saavutettavissa. Syklisyys kertoo, että se mikä kulutetaan ja kärsitään myös häviää lopulta. Vuoden uudelleen aloittaminen ja palautuminen alun aikaan on täynnä voi maa. Täyteläisyys on siis nopeasti menetettävää, mutta kausittain uudelleen jälleen saavutettavissa.
Tämä idea on liitettävissä loputtomasti erilaisiin uskonnollisiin kokonaisuuksiin, ja sitä voidaan uudelleen tulkita tilanteesta riippuen. Vitaalisuus siis saavutetaan, kun saadaan yhteys alkulähteeseen. 255
252 Bell

1997, 33, 39 – 40, 240. Bellin mukaan rituaalin vaikutus voi olla hyvin monenlainen. Katharttisuuden lisäksi se voi olla esimerkiksi prosessi, joka liittyy sosiaaliseen transformaatioon, symbolisten arvojen ilmentämiseen, todellisuuden luonteen määrittämiseen tai merkin hallinnasta irtaantumiseen. Useimmissa yhteisöissä
rituaalit ovat moninkertaisia, ja niillä ei ole vain yhtä sanomaa tai tarkoitusta. (Bell 1997, 89, 136.)
253 Shorter 1996, 47.
254 Eliade 2003, 104 – 105, 206 – 207.
255 Eliade 1968, 50 – 51.
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Eliaden mukaan arkaaisilla yhteiskunnilla on tarve syntyä ajoittain uudelleen hävittämällä aika, sillä
historia on samaa kuin kärsimys. Uudelleen syntymisen riitit voivat olla sekä yksilöllisiä että kollektiivisia, satunnaisia ja säännöllisesti toistuvia, ja niihin kuuluu aina arkkityyppisen toiminnan toistaminen. Perinteisen kulttuurin ihmiselle eläminen merkitsee elämistä yli-inhimillisten, arkkityyppien vahvistamien esikuvien mukaan. Tämä tarkoittaa elämistä todellisuuden ytimessä, sillä todella todellista
ovat nimenomaan arkkityypit. Jos arkaainen ihminen onnistuu esikuvallisten toimien kertaamisella kumoamaan ajan, hän elää sopusoinnussa kosmisten rytmien kanssa, hän ikään kuin yhtyy näihin rytmeihin. Primitiivisen maailmankatsomuksen omaavalla ihmisellä on tarve vapautua synnin, toisin sanoin
historian, muodostavien tapahtumien muistamisesta. Jokainen initiaatio on uusi syntymä, joka koostuu
kuoleman ja henkiin heräämisen riiteistä. Uusi aikakausi alkaa esimerkiksi jokaisen uuden avioliiton
täyttymisestä. Myös vuoden loppumisessa ja uuden vuoden odotuksessa kerrataan myyttiset hetket
kaaoksen vaihtumisesta järjestäytyneeksi maailmaksi. Kosmos ja ihminen syntyvät lakkaamatta ja lukuisin eri tavoin uudestaan: menneisyys kulutetaan pois ja paha eliminoidaan. 256

256 Eliade

1993, 50, 67, 71 – 73, 81, 83.
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3. Rituaalitekstiilin meditatiiviset ulottuvuudet: näkymätön näkyväksi
3.1. Orientaatio suhteessa vertikaalisuuteen
Kätkevyys: kätköt ja peittävyys
Kätkevyys liittyy sekä ihmisiin että esineisiin. Ihminen voidaan meditatiivisesti peittää tekstiilin alle
tai esine piilottaa kankaaseen. Selkeimmin tekstiilin taipumuksen symboliseen kätkevyyteen huomaa
kankaissa, jotka peittävät jonkin pyhän esineen tai pyhässä vaiheessa olevan ihmisen. Yleensä ihmisen
peittäminen on keskeistä siirtymäriiteissä, joissa vanha identiteetti pitää verhota ja häivyttää uuden
tieltä. Esineille puolestaan on olemassa seremoniallisia kätköjä, jotka toimivat piilottavina kankaina
jossain erityisissä tilanteissa. On myös olemassa pysyviä kätköjä, kuten amuletteja ja kuolleen henkilön peittäviä pehmeitä materiaalikääröjä. Kätköt voivat olla siis aukaistavia säilytyskoteloita ja rituaalisesti peittäviä kankaita tai lopullisesti suljettuja säiliöitä. Esimerkiksi Sanna Loposen suunnittelemat
villasta huovutetut tuhkauurnat257 ovat kätkötyyppisiä rituaalitekstiilejä, jotka kätkevät vainajien tuhkat ikuisiksi ajoiksi pyhään ulottuvuuteen.
Intian brahmaaneilla on kirjailtu käsine, gaumukhi (kuva 23), joka sisältää pyhät rukoushelmet 258. Kätkevä käsine on kirjailtu näyttävillä kuvioilla, ja se esiintyy visuaalisesti hyvin keskeisessä osassa ri tuaalia. Myös Pohjois-Amerikassa on rituaaleissa ollut pyhän kätköjä. Tasankointiaanien Mustajalkojen uskontoon kuuluivat laajasti käytettävät pyhät nyytit. Ne sisälsivät voimasymboleita, jotka liittyivät uniin tai näkykokemuksiin. Nämä yksilöllistetyt voimalähteet aukaistiin ajoittain rituaaleissa, joissa pyrittiin lisäämään yhteistä hyvää, kuten ryhmän terveyttä, metsästysonnea tai vaikutusvaltaa. 259
Karjalaisilla puolestaan on käytetty käspaikkaa pyhän kätkönä tai kääreenä. Morsiamella on uuteen
kotiin tulleessaan ollut käspaikkaan käärittynä oma pyhäinkuva, perintöikoni, jolle hän on juhlatapaan
kuuluen etsinyt itkien paikkaa.260 Jokaisella yhteisöllä on omat tärkeysjärjestyksensä, jonka perusteella
eri esineitä on suojeltu kätkemällä. Kirjotuilla kankailla on voitu suojella arvokkaita asioita: vauvoista
kameleihin ja aseista lusikoihin. Intian Bengalissa kantha-kankaat suojelevat kaikenlaisia rakkaita esineitä, kuten peilejä, soittimia, kirjoja ja Koraania. Afgaaninaiset puolestaan kirjovat peitteitä melkein
kaikelle, belutšit kirjovat laukkuja lusikoille ja juutalaiset tekevät suojelevia laukkuja miesten rukous257 Loponen

2008, 77 – 78.
& Barnard 1993, 9.
259 Johnson 2001, 86. Pyhät nyytit pitivät sisällään yleensä jäännöspaloja esineistä, linnuista tai muista eläimistä.
(Ibid.)
260 Komulainen & Tirronen 1979, 18. Juhlatavan mukaan anoppi lopulta asetti ikonin ja sen ympärillä olleen
käspaikan toisten pyhäinkuivien joukkoon. Uuteen kotiin tullessa morsiamella oli myös mukanaan
käspaikkaan kääritty suuri leipä. (Ibid.)
258 Gillow
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shaaleille.261
Keski-Aasiassa monilla heimoilla on ollut käytössä pieni seremoniallinen kangas, lali posh. Se on kääre ruokalahjoille, kuten leiville ja halvalle, joita perinteisesti annettiin morsiamen perheelle kihlauksessa tai häissä. Kankaan ovat kirjailleet sulhasen perheen naiset. 262 Japanissa on monenlaisia käärekätköjä, kuten suuria neliönmallisia furoshiki-käärekankaita, joita käytetään paketointiin. Niillä on ollut tärkeä asema maaseutujen hääseremonioissa, ja tällöin ne ovat yleensä olleet indigon värisiä ja si sältäneet sashiko-tikkauksia. Tällaiset käärekankaat ovat koreita kolmiulotteisia objekteja, ja nykyään
ne ovat yleisiä lahjoina.263 Näiden kangaskääreiden lisäksi Japanissa on käytetty muitakin kätkötyyppisiä kankaita. Vaalittaville kunnianarvoisille teeseremonian esineille on ollut säilytyskankaita eli
”kunniakankaita”, meibutsu-gire264. Lahjakäärö, fukusa, on ollut keskeinen elementti seremoniallisessa
lahjojen esittelyssä. Näihin koristeltuihin kankaisiin oli piilotettu lahjat tärkeiden tapahtumien, kuten
häiden ja uudenvuodenjuhlien, aikaan. Lahjakäärön kuviointi oli riippuvainen vuodenajasta ja tilaisuu desta.265 Lahjojen piilottaminen kuvioituihin kääreisiin, ja niiden avaaminen juhlissa on yleinen rituaali nykyäänkin. Ennen lahjoja on pidetty kankaisissa lahjakääröissä, kuten koristeliinoissa. Käspaikkaa
on esimerkiksi käytetty tuliaiskääreenä: synnytyksen jälkeen oli tapana tuoda äidille ruokatuliaisia, jotka saattoivat olla käärittynä käspaikkaan266.
Monet amuletit ovat koteloita, jotka pitävät sisällään maagisen aineen tai ytimen. Monesti kysymyk sessä on pyhä teksti. Yleensä kotelo ja sen sisin muodostavat kokonaisuuden, mutta kotelot voivat olla
myös sinänsä tyhjillään säiliömallisina vahvoja amuletteja. Pohjois- ja Länsi-Afrikassa käytetään kankaan palasia ja nahkaa asioiden koteloimiseen. Nahkapaloihin laitetaan maagisia yrttisekoituksia tai
taiteltuja paperinpaloja, jotka sisältävät pyhää tai muuta poikkeuksellista tekstiä. Keski-Aasiassa kät ketään tekstejä ja esineitä kolmionmuotoisiin kangaspaloihin, joiden pinnalla voi olla tupsuja, paljetteja, kirjontaa ja kiiltävää brokadia. On myös olemassa kimppuamuletteja, joissa on sisällä yhdistelmä
erilaisia asioita: Venäjällä pienessä kaulanympäryslaukussa pidetään yrttejä ja muita erikoisia aineksia.267 Tällainen kätkevyyteen perustuva amuletti on eräänlainen miniatyyri. Esimerkiksi tuoksuamuletti voidaan nähdä hajuaistiin liittyvänä miniatyyrina, sillä Bachelardin mukaan pienuuden kausaali261 Paine

2008, 225. Arvokkaiden vaatteiden ja esineiden kietominen koristeltuihin kankaisiin on peräisin paimentolaisilta, mutta näin tehdään myös muissa yhteisöissä. Koristeltujen kankaiden tekeminen on usein rituaalista toimintaa, ja esimerkiksi musliminaisten mielestä perjantai, ja hindunaisten mielestä tiistai, on suo tuisa päivä aloittaa. (Ibid.)
262 Harvey 1997, 126 – 127.
263 Balfour-Paul 1998, 174 – 175.
264 Guy 1998, 170.
265 Best 1993, 151.
266 Härkönen 2008. Tyttölapsi saattoi saada kääreenä käytetyn käspaikan samalla lahjaksi, jolloin se oli ensimmäinen käspaikka hänen kapioitaan varten. (Ibid.) Näin lahjakäärö on ollut lahjaa arvokkaampi.
267 Paine 2004, 70-72, 162 – 163.
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suus koskettaa kaikkia aisteja, ja hitusen tuoksua voidaan kokea määrittävän kokonaisen ilmapiirin. 268
Amuletti voi symboloida ihmistä, jonka sielun voimat vaikuttavat hänen ympärilleen.
Marokossa Tetouanin alueella on käytetty pitkää kapeaa tekstiiliä, tensifaa (kuva 24), peittämään peilejä juhlien aikana. Tensifa on verhonnut peilit erityisesti häissä, jolloin pahan silmän katseen torjuminen on ollut tärkeää.269 Tensifa on myös peittänyt aviovuodetta vastapäätä olevan peilin häiden jälkeisen 40 vuorokauden ajan. Peileihin ripustetaankin kirjailtuja kankaita monissa maissa Kiinasta Itä-Eurooppaan. Syyriassa pieniä kilpimäisiä suojaavia paneeleita, mikhala, ripustetaan peilien päälle, jotta
vältettäisiin pahan silmän katse.270 Myös buddhalaisuuden muodonmuutosrituaalissa on kohta, jossa
peili rituaalisesti peitetään. Rituaalissa on kohta, jossa peili sinetöidään punaisella kankaalla. Rituaali
suoritetaan, kun jokin pyhä kuva pitää korjata tai uudistaa. Kuvan sisältämät viisauden henget, jotka
on kutsuttu kuvaan pyhitysrituaalissa, siirretään väliaikaisesti peiliin ja peitetään kankaan alle. Kun
peili rituaalisesti paljastetaan, viisauden henget pääsevät palaamaan korjattuun kuvaan. 271 Meditatiivinen suhde pitää katkaista korjauksen ajaksi, jotta sen aikainen pyhän kuvan prosessi ei vaikuta mieli kuvamaailmaan. Punainen kangas pitää henget piilossa peilissä samalla tavalla kuin esimerkiksi keskeneräisten nukkejen henki pidetään piilossa peittämällä ne silkkihuiviin. 272
Haltioittava, mielikuvituselämään sidoksissa oleva objekti, voidaan rajata pois mielestä peittämällä se
omaan ulottuvuuteensa. Samoin voidaan avata mieltä ja päästää uusia pyhiä asioita ja symbolisia esineitä elämäämme. Taideteosten julkistamistilaisuudessa teoksen paljastus kiteytyy ”kankaan pois ottamisen rituaalissa”. Samalla tavalla toimitaan myös joidenkin pyhien kuvien kanssa. Buddhalaisessa
luostarijuhlassa Korzok Gompa -luostarin pihalla on pyhän kuvan, thangkan, peitteenä käytetty keltapunaista silkkikangasta. Jokavuotisessa juhlassa lamat käärivät silkkisuojan ylös, kun on aika näyttää
suuri Guru Padmasambhava -thangka.273
Matkamuistot, jotka kätkevät palan vieraan paikan luonnonmateriaalia, tuntuvat luovan meditatiivisen
ulottuvuuden, jossa pidämme yhteyttä matkan kohdepaikkaan. Samoin kuin ihmiselle jää muistoja sisimpään, niin kätkö pitää sisällään jotain matkasta. Muinoin pyhiinvaeltajien pienet litteät pullot, nah kaiset ampullit, kätkivät pyhiinvaellusmatkoilta tuotavaa öljyä, vettä tai maata. Nämä ampullit voidaan
268 Bachelard

2003, 363.
The Fabric of Moroccan Life 2003. Peileihin liittyy paljon uskomuksia. Toiset uskovat, että peilit torjuvat pahaa, kun taas toiset pitävät peilejä portteina, joiden kautta häijyt voimat voivat tulla kotiin. Turkissa
peilejä on käsitelty pelokkaasti, ja siksi niitä on peitetty rakkaudella kirjotuilla kankailla. (Rivers 1999, 63.)
270 Paine 2008, 66, 224. Mikhala-kaistaleet on kirjailtu pienillä siksak-kuvioilla, joiden on tarkoitus häikäistä.
(Paine 2008, 224.) Lisää tensifojen kirjailuista kohdassa orgaaninen ornamentiikka.
271 Schicklgruber & Pommaret 1997, 146.
272 Rovaniemen nukketeatteriyhdistyksellä käydessäni huomasin, että nukenrakentamiseen kuuluu tapa, jossa
keskeneräinen nukke peitetään silkkiliinalla tai muulla kankaalla siksi aikaa kun sitä ei olla rakentamassa.
273 Ahmed 2002, 35, 50.
269 Rural;
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nähdä varhaisimpina matkamuistoina, sillä pyhiinvaeltajat hankkivat ne matkakohteestaan. Ortodoksisessa kirkossa puolestaan ehtoolliskaluston peitteet toimivat ehtoollisastioiden suojapeittona ja alttaripöydälle asetettujen lahjojen peitteenä.274 Karjalassa praasniekan viettoon kuuluvassa ristisaatossa ikonien suojana on ollut käspaikkoja275.
Monissa kulttuureissa kankailla peitetään uhrilahjat. Siperian mansien liinat säilytettiin uhriaitassa ja
otettiin esille Taivaanjumalalle uhratessa, jolloin liinoilla peitettiin uhriateria ja -juoma276. Pohjoisilla
hanteilla on ollut rituaalirekvisiittana uhripeitteitä, joita he käyttivät uhrieläimen peittämiseen Taivaanjumalalle uhratessa (kuva 25). Ne ovat rituaalisymboliikan kannalta tärkeitä riitin välineitä. Tärkeitä
riitin välineitä ovat myös pukeutumisessa käytettävät asusteet, joilla valmistetaan ruumis rituaaliin sopivaksi. Tämä tapahtuu sekä paljastamalla että juuri peittämällä. Naiset käyttävät huivia, joka mahdollistaa kasvojen peittämisen, välttämiskäyttäytymisessä, itkuja esittäessä ja hautausmaalla vainajahenkien kanssa keskusteltaessa. Riittipaikan välttämiskäyttäytyminen valmistaa supranormaalin kohtaamiseen. Naiset eivät korosta välttämiskäyttäytymistä rajoituksena, vaan he korostavat erillään olemisen
merkitystä. Kasvojen verhoaminen huivinkulmalla koetaan kunnioittavana eleenä, joka on tehokas
tapa säädellä sosiaalista läheisyyttä ja etäisyyttä. 277
Suremiseen voi kuulua kätkeytymistä, kuten Papua-Uuden-Guinean leskillä, jotka käyttävät kuorikangasta peitteenä liikkuessaan kodin ulkopuolella suruaikana (kuva 26). Miehen kuoleman jälkeen hänen
vaimonsa eristäytyvät tietyksi ajaksi kotiinsa suruasussa, johon kuuluu kehon maalaaminen savella.
Kun he liikkuvat kodin ulkopuolella, heidän täytyy ryömiä maantasolla ja olla piiloutuneena kuorikangasliuskan alle seuraten uraa, joka syntyy kun edessä oleva henkilö vetää keppiä perässään. Lopuksi
nämä kuorikankaat asetetaan miehen haudalle. 278 Meidän kulttuurissammekin on tuttua ryömiminen
siirtymäriiteissä silmät sidottuna, kuten ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävissä juhlissa,
jossa heidät otetaan kouluyhteisön osaksi vanhempien opiskelijoiden toimesta. Myös polttareissa saatetaan kuljettaa tulevaa morsianta tai sulhasta kankaan alla juhlanvietossa, jossa hänen vapaana olevan
-identiteettiään kadotetaan. Hautajaisissakin on oltu kankaan alla silloin, kun tapana on ollut käyttää
suruhuntua.
Douglasin mukaan synkkien teemojen, kuten kuoleman ja kärsimyksen, kuvaamisessa saastumisen
274 Arseni

1999, 27, 65. Ampulleja suosittiin varhaisbysanttilaisella kaudella noin 300–600-luvuilla, ja niitä oli
myös metallisia ja keraamisia (Arseni 1999, 27).
275 Härkönen 2008.
276 Lehtinen 2002a, 30.
277 Siikala & Uljašev 2002, 171, 177, 179 – 180. Välttämiskäyttäytymistä noudatetaan vielä perinteistä kiinni pitävissä etäkylissä, vaikka neuvostoaika toi tasa-arvon pohjoisen kansojen sukupuolijärjestelmään. (Siikala &
Uljašev 2002, 177.)
278 Neich & Pendergrast 1997, 136.
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symbolit ovat yhtä välttämättömiä kuin musta väri maalaustaiteessa. Pyhitetyt paikat ja hetket pitävät
sisällään mädänneisyyttä, jonka hyväksyminen rituaalissa takaa mielenterveyden. Kuoleman symbolien vapaaehtoinen hellintä ja kuoleman rituaalinen esittäminen on ehkäisy- ja suojakeino hulluutta
vastaan. Eräissä primitiivisten kulttuurien sururituaaleissa keskeinen teko on toivottaa saasta tervetulleeksi esimerkiksi lakaisemalla surevien päälle roskia. 279 Monin paikoin Afrikassa surevat lesket eivät
voi pestä kehoaan tai vaihtaa vaatteitaan. Heidän täytyy pitää yllään vanhimpia repeytyneitä vaatteitaan tai tavallisia vaatteitaan sisäpuoli ulos käännettynä. Kuolema niin kuin initiaatiokin voi tarkoittaa
identiteetin menettämistä.280
Siirtymäriitteihin liittyy muotoa ja muodottomuutta koskevia käsityksiä. Erityisrituaaleissa likaisuus,
hävyttömyys ja laittomuus ovat symbolisesti aivan yhtä olennaisia kuin muutkin initioitavien tilojen rituaaliset ilmaisut. Muodoissa on voimaa, mutta niin on myös jäsentymättömillä alueilla: marginaaleissa, rajalinjojen harmaalla alueella ja ulkoisten rajojen tuolla puolen. Rituaalinen saastuminen syntyy
muodon ja sitä ympäröivän muodottomuuden välisestä vuorovaikutuksesta. Muodon kyseenalaistuessa
syntyy saastumisen uhka, joka samalla on ilmaus moniselitteisyydestä. Tiedostamattomat voimat pyrkivät vaikuttamaan sosiaaliseen rakenteeseen ja luomaan uusia sosiaalisia muotoja. 281 Siirtymäriitit,
kuten syntyminen, vanheneminen, naimisiinmeno ja kuolema, ovat juhlia, joihin liittyy pyhien tekstiilien läsnäolo. Näiden liminaalivaiheiden aikana, jolloin sosiaalinen asema muuttuu, ihmistä pidetään
erittäin helposti vahingoittuvana. Tämän takia näissä elämänvaiheissa käytetään paljon tekstiilejä, joilla on suojelevia voimia. Indonesiassa seitsemännellä kuulla raskaana olevan batak-naisen vatsan ym pärille perinteisesti kääritään suvun elinvoimaa kantava ”sielukangas”, jonka suojelevan voiman uskotaan ylettyvän hänen lapseensa asti.282
Pakistanissa hääseremonioiden ensimmäisenä päivänä morsian istuu ruusunkukilla koristellulla korokkeella kasvot hunnun peitossa (kuva 27). Samana päivänä morsian on myös saanut peseytyä ensimmäistä kertaa viikkoon, sillä hänet on viikkoa ennen häitä voideltu yltä päältä yrttiöljyllä ja hänen olemuksensa on ollut tuhruinen kertoen vanhempien kodin jättämisen ja miehelään joutumisen tuskasta.283 Kätkeytyminen liittyy muodottomuuden symboliikkaan identiteetin kadottamisena. Douglasin
mukaan muodottomuus on symboli hajoamiselle, alkamiselle ja kasvulle. Muodottomuus on luova tila,
jolle sopiva symboli on lika. Kadotetun esineen etsiminen jätteistä on epämiellyttävää, koska tällöin
roskien jo menetetty identiteetti herää jälleen henkiin ja voi tuottaa moniselitteisiä havaintoja, jotka
luovat epäjärjestystä. Saastumista käytetään usein uudistumisrituaaleissa, joissa lika ja
279 Douglas

2005, 257 – 258, 260.
1998, 175.
281 Douglas 2005, 160 – 161, 165, 167, 169.
282 Hitchcock 1991, 136, 174.
283 Pulkkinen 1994, 84, 88.
280 Schildkrout
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Kuva 23. Pyhät rukoushelmet sisältävä käsine. Sinarth brahmaanit, Intia. Kirjonta. (Gillow & Barnard
1993, 9.)

Kuva 24. Tensifa, peilin peite. Tétouan, Marokko,
1700-luvun alku. 262 x 50 cm. Silkillä kirjottu pellava. Indianapolis Museum of Art, The Eliza M.
and Sarah L. Niblack Collection. (Rural; The
Fabric of Moroccan Life 2003.)
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Kuva 25. Uhripeite. Hantit, Synjajoki, Siperia. Kuviona Ort-iki, Ruhtinasukko, Taivaanjumalanpoika hevosen selässä. Valmistus rituaalinomaisesti shamaanin ohjeiden mukaan.
Marianna Flinckenberg-Gluschkoff 1991, SU
6072:1,2. (Siikala & Uljašev 2002, 171.)

Kuva 26. Lesket eristäytyneenä kuorikankaiden alle suruaikana. Wanigela-kylä, Collingwood Bay,
Papua-Uusi-Guinea, Melanesia, Oseania, 1922. (Neich & Pendergrast 1997, 136.)

Kuva 27. Morsian korokkeella kasvot hunnun peitossa.
Hääseremonioiden ensimmäinen päivä, Pakistan, Etelä-Aasia. (Pulkkinen 1994, 84.)
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Kuva 28. Abroc, kaksoiskärkinen huppu,
peittää morsiamen kasvot hääpäivänä. Berberit, Marokko, Luoteis-Afrikka.
(Baldizzone 2001, 30.)

Kuva 29. Kasvosuoja, sehra. Sulhanen tulossa yöllä hääseremoniaan, hindulainen hääperinne, New Delhi, Intia. (Untracht 1997, 165.)
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Kuva 30. Sehra, kasvopeite. Kuninkaallisten perheiden miehet käyttävät verhoamaan kasvojaan hääpäivänä. Bangalore,
Etelä-Intia. 92 cm x 27 cm. Paljetein koristellut kultaiset nyörit ja tupsut, värjätty
silkki, metallilanka; kultaisia suikaleita
jasmiininkukilla, helmillä ja rubiinikoristeilla. (Berinstain 2001b, 87.)

Kuva 31. Tärkeitä symbolisia merkityksiä sisältävä kangas, x'kajkoj zut, näkijän pään ympärillä. Pyhän Santiagon juhlakulkue, Santiago
Atitlán, Guatemala, Keski-Amerikka. (Foxx &
Schevill 1997, 209.)

Kuva 33. Roikkuvat hapsut peittämässä shamaanin kasvoja. Mongolit,
Baikal-järven rannalla, Siperia. (Hoppál 2003, 105.)
<<<Kuva 32. Shamaanin hattu roikkuvilla tupsuilla. Yukaghirit, Itä-Siperia.
Nuoren täplähylkeen pehmeät turkistupsut, värjätty punaiseksi lehtikuusen ja
lepän sisäkuorella. (Serov 1988, 247.)
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muut voimat, jotka uhkaavat tuhota järjestyksen, valjastetaan hyvän palvelukseen. Douglas viittaa
Eliadeen, jonka mukaan uudistumisen symboleita ovat myös vesi ja pimeys, ja jatkaa että tätä symboliikkaa voidaan jatkaa tomuun ja maatumiseen. Kehyksellä varmistetaan, että lika pidetään erillään
muista kokemuksista ja muodoltaan selkeät kategoriat saadaan pidettyä muuttumattomina. 284
Tekstiileillä on ollut hyvin keskeinen asema Kaakkois-Aasian hautajaisriiteissä. Arvostetuilla tekstiileillä on kääritty ruumis ja verhottu arkku. Niillä on suljettu myös kulkuaukko tilaan, jossa ruumis on
ollut. Arvokkaat tekstiilit ovat olleet perhekalleuksia ja niillä on nähty olevan maagisia ominaisuuksia.
Tämän takia ne on koettu vaikutuskykyisinä objekteina hautajaisriiteissä ja henkimaailmaan yhteydessä ollessa.285 Indonesian Sumballa korkea-arvoinen vainaja voidaan kääriä ja haudata yli sataan hinggikankaaseen. Yksi tällainen kangas on peitehuovan kokoinen, ja siinä on tärkeätä sekä väri että kuvioai heet. Myös päällimmäisen kankaan laadulla on merkitystä. Ruumiin käärimisellä tällaisiin kankaisiin
pyritään suojelemaan sielua pahansuovilta voimilta, ja kankaiden piirteiden avulla autetaan seuraavan
maailman esi-isiä tunnistamaan edesmennyt henkilö. 286
Tekstiilit, joilla ihminen peitetään, auttavat luomaan psykologista vaikutelmaa kuolemasta. Kun
initioitava ihminen menee kankaan alle, hän pimeyden kautta pääsee kohtumaiseen tilaan, jossa uudelleen syntyminen on mahdollista. Eliaden mukaan symbolinen kuolema puberteettiriiteissä tarkoittaa
kuolemaa lapsuudelle ja profaanille tilalle, ja vihittävä tutustuu pyhään tilaan. Initiaatiossa saatujen
paljastusten kautta vihityt voivat nähdä maailman pyhänä. Pyhään tilaan pääsemiseen vaikuttaa käytettävä kuoleman ja kohdussa olemisen symboliikka, johon kuuluu pimeys esimerkiksi peittämällä
initioitava viltillä tai sitomalla hänen silmänsä kankaalla. Noviisi pakotetaan keskittymään ja meditoimaan. Askeettisilla harjoituksilla, kuten peittämällä noviisi eläimennahkaan tai mattoon, on henkinen
tarkoitus.287 Myyttisen uudelleen syntymisen symboliikkaa ilmaistaan rituaalisella pukeutumisella esimerkiksi juuri eläimen nahkaan. Siirtyminen henkiseen elämään ilmaistaan arkaaisissa yhteisöissä
kuoleman ja uudelleen syntymisen symboliikan avulla. Initiaatio merkitsee henkistä kypsymistä. Ini tiaatioseremoniaan kuuluu, että vihittävä erotetaan perheestään ja viedään paikkaan, kuten metsään tai
johonkin pimeään, joka symboloi tuonpuoleista. Tähän ”aliseen maailmaan” menemiseen sisältyy
symbolinen kuolema. Vihittävän kuolema on paluuta sikiön olotilaan. Kosmisella ja inhimillisellä tasolla kyse on siis sikiön olotilasta; sikiönkaltainen tila on tilapäinen paluu kosmosta edeltäneeseen
284 Douglas

2005, 237 – 239, 243. Douglas kutsuu tätä kompostoivaksi uskonnoksi, koska se muistuttaa rikkaruohojen leikkuujätteiden hyödyntämistä kompostissa: se, mikä on torjuttu, onkin uuden elämän lähde. Hän
viittaa primitiivikulttuureihin, joissa iljetyksestä voi tulla rituaalisessa kehyksessä valtavien voimien lähde.
(Douglas 2005, 241, 246.)
285 Guy 1998, 10.
286 Forshee 1999, 39. Hinggi, miehen saronki, yleensä tehdään ikat-tekniikalla: eri väriset loimilangat muodostavat kuvion tähän puuvillakudonnaiseen, joka koostuu kahdesta samanlaisesta loimi-ikat-tekniikalla kuvioidusta yhteen ommellusta kankaasta. (Djajasoebrata & Hanssen 1999, 53.)
287 Eliade 2005, 8, 16, 18 – 19.
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mahdollisuuksien maailmaan sekä kosmologisessa että ihmisfysiologisessa mielessä. 288
Marokon berberimorsiamen kasvot peittää hääpäivänä kaksoiskärkinen huppu, abroc (kuva 28). Hupun päähän pistämistä edeltää morsiamen kaunistaminen ja koristelu hänen kotonaan naisväen kesken.
Hän on piilossa tämän punakeltaisen silkin alla hääriittien loppuun asti. Kasvojen peittäminen häärituaalin ajaksi perustuu muinaiseen perinteeseen, ja se ei ole käytäntönä arkisessa elämässä. 289 Naisen
pään peittäminen liittyy hänen kodista irtautumiseensa. Jungilaisen käsityksen mukaan tällainen rituaali korostaa kuoleman ja jälleensyntymisen riittiä, joka tarjoaa noviisille siirtymäriitin yhdestä elämänvaiheesta toiseen. Rituaali ilmenee sekä heimoryhmissä että monimuotoisemmissa yhteisöissä,
joissa esimerkiksi nuoret ihmiset vieroitetaan vanhemmistaan ja liitetään uuden ryhmän jäseniksi. Täs sä lapsuuden maailmasta eroamisessa alkuperäinen vanhempien arkkityyppi vaurioituu, ja vaurio korjataan prosessilla, jossa nuori sopeutuu omaan ryhmäänsä. Näin siis ryhmä tavallaan korvaa vaurioituneen arkkityypin. Ryhmästä tulee usein jonkinlainen toinen vanhempi, jolle nuori ensin symbolisesti
uhrataan, jotta hän syntyisi uuteen elämään. Noviisi johdatetaan rituaalilla takaisin äiti-lapsiidentiteetin tai minä-itse-identiteetin syvimmälle tasolle. Hänen identiteettinsä pakotetaan sulautumaan
ohimenevästi kollektiiviseen piilotajuntaan. Hänet pelastetaan sitten seremoniallisesti symbolisesta
kuolemasta uuden syntymän riitin kautta. Läpi yksilön elämän jokaiseen uuteen kehitysvaiheeseen liittyy Itsen ja minän vaatimusten alkuperäisen ristiriidan toistuminen. 290
Hindulaiseen hääperinteeseen kuuluu sulhasen kasvot peittävä kasvosuoja, sehra, joka voi kullanhohtoisena välkkyä sulhasen päässä, kun hän pimeällä saapuu hevosen selässä hääseremoniaan (kuva 29).
Kasvoverho suojaa pahalta silmältä eli kateellisuudelta. Pohjoisintialaisissa hääseremonioissa usein
sekä sulhanen että morsian pitävät kasvoverhoja suojautuakseen vahingollisilta vaikutuksilta, joita kateelliset vieraat huomaamattomasti voivat siirtää heidän päälleen. 291 Etelä-Intiassa kuninkaallisten perheiden miehet käyttävät kasvopeitettä verhoamaan kasvojaan hääpäivänä. Sehra koostuu kultaisista
nyöreistä ja tupsuista, jotka ovat metallilangasta ja värjätystä silkistä, ja joissa on muun muassa paljetteja, helmiä ja jasmiininkukkia (kuva 30).292
Kansanperinteessä on ajateltu, että ruumis on sielun asunto, kuten talo ihmisen. Ruumista, kuten mitä
tahansa pyhää rakennusta, on pyritty suojelemaan pahoilta hengiltä. Myös sielun karkaamista ruumiis288 Eliade

2003, 208 – 209, 211
2001, 30, 34. Berberit ovatkin kääntyneet islamiin 1700-luvvun lopussa. (Baldizzone 2001, 34.)
290 Henderson 2003, 129 – 130. ”Initiaation arkkityyppiset muodot uskonnollisessa merkityksessä – niitä on
muinaisista ajoista alkaen nimitetty 'mysteereiksi' – on kudottu kaikkien sellaisten kirkollisten rituaalien ku dokseen, jotka edellyttävät erityistä palvonnan muotoa syntymän, avioliiton solmimisen tai kuoleman aikaan.” (Henderson 2003, 131.)
291 Untracht 1997, 165.
292 Berinstain 2001b, 87.
289 Baldizzone
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ta on pelätty. Sielun läsnäolon on uskottu tuntuvan sydämen sykkeenä tai veren kohinana. Suomalaisugrilaisissa kielissä sielua merkitsevät sanat tarkoittavat mm. hengitystä, höyryä ja itse henkeä. 293 Suuta ja nenää onkin yleisesti pidetty haavoittuvina aukkoina, ja niitä on suojattu esimerkiksi hunnuttamalla, jotta estettäisiin sielun karkaaminen ja pahojen henkien sisään tuleminen 294. Eurooppalainen
häähuntu tulee traditiosta, jossa uskotaan hunnun suojaavan siirtymäriitin läpikäyvää morsianta, joka
on alttiina pahalle silmälle295. Hunnuksi voidaan sanoa osittain läpinäkyvää kasvojen peitettä, jonka
voidaan nähdä ilmaisevan ihmisen eristäytymistä muusta maailmasta tai hänen kainouttaan ja hyveelli syyttään. Hunnut liittyvät myös suremiseen, ja lesket ovat käyttäneet suruharsoja. Hunnuksi on usein
nimitetty sumua tai taivasta verhoavia pilviä. ”Hunnutettu” voi tarkoittaa myös salaista ja epäselvää, ja
sillä voidaan ilmaista halua pysyä erillään maallisesta turhamaisuudesta. 296
Guatemalassa Pyhän Santiagon juhlakulkueessa kävelee näkijä, ennustajamies, jonka päätä peittää huivimainen kangas, x'kajkoj zut (kuva 31). Tämä kangas sisältää tärkeitä symbolisia merkityksiä, jotka
liittyvät mayakansojen perinteisiin uskomuksiin ja on täten tärkeä vaatekappale tämän alueen tietyissä
seremonioissa. Kangaskappale kuuluu Santiago Atitlánissa ”Aamunsarastuksen polku, auringon
polku” -rituaaliin. Siinä sitä pitävät pään päällä miehet, jotka liittyvät paikalliseen cofradía-yhteisöön.
Tämä tarkoittaa jäsenyyttä uskonnollisessa organisaatiossa, jossa on omistauduttu oman alueen pyhimyksen kunnioitukseen. Rituaali liittyy ”taakan kantamiseen”, ja tämä pään päällä pidettävä kangas
esittää symbolisesti kannettavaa taakkaa. Kankaan symboliikka heijastaa kokonaista 360 asteen horisonttia katsottuna Santiago Atitlánista, ja näin kannettavana on kokonaisen ympyrän aurinkopolku,
joka on yhdistelmä auringonnousuja ja -laskuja. Tämä graafinen esitys syklisestä prosessista pohjautuu
vanhoihin mayauskomuksiin, että maailman elintärkeitä toimintoja tulee ylläpitää ihmisen rituaalisella
toiminnalla. Juhlakulkueen jäsenten harteilla on kosmisten kaavojen sujuva toimiminen ja vuotuisten
aurinkosyklien virittäminen. Tämä taakka rituaalisesti kannetaan seremoniallisen kalenterin mukaan
aina uudestaan. Auringon siirtäminen taivaan ympäri ”lihasvoimalla” on rankkaa työtä, vaikka se ta pahtuisikin henkisesti. Monen päivän fiesta on monin tavoin hyvin rankka osallistujille, ja seremonia
vaatii uhrauksia. Yleensä kokemukseen liittyy synestesiaa eli aistimusten sekoittumista, joka johtuu
äänten, tuoksujen ja näköhavaintojen intensiivisyydestä sekoittuneena kuumuuteen, alkoholinkäyttöön
ja väsymykseen. Joskus tähän liittyy myös ekstaasi- tai pyörtymistila. 297
Eliade kertookin shamaanin initiaatiossa kyseessä olevan enemmästä kuin vain symbolisesta kaaoksesta. Kyse on todellisesta kriisistä, joka toisinaan johtaa persoonallisuuden hajoamiseen. Tulevan sha293 Turunen
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2004, 32.
295 Paine 2004, 19.
296 Biedermann 1993, 78.
297 Foxx & Schevill 1997, 178, 184, 190 – 191.
294 Paine
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maanin initiaatioon kuuluvassa mielen sairastumisessa on kyse paluusta kaaokseen. Initiaatiossa tapahtuvassa kuolemassa toistuu esikuvallinen paluu kaaokseen, joka on maailman luomisen toistamisen
edellytys. Maailmansyntymyyttiä resitoidaan terapeuttisessa tarkoituksessa, ja käydään läpi syntymän
arkkityyppinen malli. Peittäminen valmistelee uudelleen syntymistä. Psyykkinen kaaos osoittaa, että
profaani ihminen on aikeissa hajottaa itsensä ja että uusi persoonallisuus on syntymässä. Symbolinen
hautaaminen merkitsee paluuta alkuajan pimeyteen kosmiseen yöhön, ja pimeästä ulos tuleminen on
verrattavissa maailman luomiseen. Initiaatiossa erottaminen varjoon tarkoittaa liittymistä yhteisöön ja
sen salaisuuksiin ja mysteereihin. Yhteisöjen jäseneksiottamisriitit sisältävät samanlaisia kokeita ja initiaatiomenoja kuin ikäkausiriititkin. Tosin kuuluminen miesten salaiseen yhteisöön on valinta toisin
kuin puberteetti-initiaatio. Salaiseen yhteisöön liittymisen riitit vastaavat ikäkausi-initiaation vaiheita,
ja kaikkien näiden riittien ja mysteerien taustalla on syvä uskonnollinen kokemus. 298
Peittävät tekstiilit liittyvät shamaaneilla henkimaailmaan astumiseen. Siperian yukaghiri-shamaanin
hatussa on peittävät turkistupsut (kuva 32). Tupsut, jotka voivat toimia sekä virkamerkkinä että eläväisenä heiluvana koristeena, kuuluvat Siperian henkielämään. Nämä tupsut ovat punaiseksi värjättyä
täplähylkeenturkista.299 Kun mongolishamaani Baikalin rannalla kutsuu henkiä rummuttamalla, hänen
kasvonsa ja silmänsä peittävät täysin roikkuvat hapsut (kuva 33). Eri puolilla Siperiaa shamaanin päähineen etupuolella, ja usein myös niskapuolella, roikkuu eripituisia nauhoja, nahkahihnoja ja helmiä.
Niiden tarkoituksena on peittää shamaanin silmät, jotta valo ja ympäristö eivät häiritsisi shamaania ja
jotta hän pääsisi helpommin ja nopeammin muuttuneen tietoisuuden tilaan. Symbolisella tasolla tämän
voidaan nähdä tarkoittavan shamaanin sisäisen näön käyttöä hänen tunkeutuessaan henkien maailmaan.300
Peite voi luoda turvallista rajallisuuden tunnetta, kun siirrytään rajattomuuteen. Sisä- ja ulkopuolen
dialektiikkaan liittyen Bachelardilla on ajatus turvapaikoista ja niihin liittyvästä hyvänolontunteesta.
Olento, joka kokee tällaisen turvallisen tunteen, sulkeutuu itseensä, vetäytyy, käpertyy, kätkeytyy, kääriytyy. Alkukantainen kokemus turvapaikasta on yhteydessä syrjään vetäytymisen fyysiseen dynamiikkaan; vetäytymisliikkeisiin, jotka on kirjoitettu lihaksiimme ja joihin liittyy psykologisia ulottuvuuksia. Kaarevuuteen liittyy pesän voimaa, ja kaareva viiva voidaan nähdä äärimmilleen yksinkertaistettuna lepouneksinnan mallina ja pienimpänä mahdollisena turvana. Uneksija voi kokea tällaiset piirretyn
viivan yksinkertaiset ilot, kun taivuttaa itsensäkin kaarelle. 301
298 Eliade

2003, 212 – 216.
1988, 247.
300 Hoppál 2003, 105 – 106.
301 Bachelard 2003, 221, 299, 316. Bachelardin mukaan ”poeettisessa tilallisuudessa toteutuva vaihto ulottuu syvästä kotoisuudesta avaraan rajattomuuteen ja liittää ne yhdeksi ainoaksi laajenevuudeksi, josta voi tuntea
suuruuden kumpuavan”. (Bachelard 2003, 412.)
299 Serov
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Joka yö kääriydymme peittoon ja laskeudumme unimaailmaan. Tässäkin arkisessa toiminnossa voidaan nähdä rituaalinkaltaisia piirteitä, jotka ovat verrattavissa varsinaisten kätkeytymisriittien piirteisiin. Yömyssyyn liittyvä kokemuksellisuus kertoo myös hyvin tähän kategoriaan liittyvän laskeutumisen idean. Varsinainen päähän laitettava yömyssy, joka on jäänyt pois käytöstä, on alkanut tarkoittaa
vastaavan idean sisältävää juomaa. Yömyssy juomana on rentouttava, ja saman voi kokea päänkätkevästä ja lämmittävästä myssystäkin. Pään rajaaminen uuteen tilaan, meditatiiviseen myssyyn, helpottaa
unimaailmaan laskeutumista. Aivan kuin myssy antaisi suojan, jossa alitajunta voi avautua. Saman voi
huomata myös nuorten masentuneiden tai päihteidenalaisten ihmisten tavasta käyttää huppua. Vaikuttaa siltä, että he suojaavat omaa tilaansa peittämällä päänsä. Ehkä he käyvät siellä kätkettynä läpi
omaa siirtymäriittiään.
Ihmistä verhoavat kankaat voivat olla lempeitä suojia. Niiden sisäisyys voi tuntua turvalliselta, jos turvaa kaipaa, kuten kaipaavat pienet itkuiset lapset, joita rauhoitetaan villavilttiin käärimällä. Tekstiilillä
suojautuminen vaikuttaa oivalta keinolta pehmentää erikoisten tilanteiden hämmentävää voimaa. Sen
tuoman turvallisuuden tunteen avulla siirtymä uuteen tilaan voi olla vähemmän pelottavaa kuin ollessa
välittömässä yhteydessä siihen. Pahat henget, joilta suojaudutaan, ovat pelkoja, jonka liian jyrkkä
muutos elämässä voi aiheuttaa. Suojaava tekstiili voi helpottaa psyyken sopeutumista uuteen elämään
luomalla kohtumaisen tilan, jossa voi rauhassa olla ja kasvaa. Hunnuttautuminenkin voi olla tuntoaistiin perustuva meditatiivinen kokemus silloin, kun se on omaan sisäiseen tilaan sopivaa ja osuvaa.
Myös kätkemällä pyhiä esineitä kankaaseen luodaan meditatiivinen tila, ja avaamalla lahjoja voidaan
riemuita uusista peilinä toimivista esineistä, jotka voivat heijastaa itsen uusia puolia.
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Kohottavuus: päähineet, siivet ja nostattavuus
Alentuminen voi tapahtua ottamalla päähine pois. Päähineisiin liittyvän perussymboliikan mukaan
päähineen pois ottaminen kuvaa kunnian osoittamista toiselle, koska se saa kantajan näyttämään pienemmältä302. Rituaaleissa usein kuitenkin korostuu ylentyminen päähineen avulla. Kruunut, kuten sulkakruunut, ovat pään päällä kannettavia koristeita, jotka näyttävät kohottavan kantajansa muita korkeammalle. Nostamalla tietty henkilö muita ihmisiä ylemmäksi korostetaan hänellä olevan yli-inhimillisiä ominaisuuksia. Tällä osoitetaan hänen olevan sidoksissa korkeampaan maailmaan. Päähineet
myös antavat välittömän vaikutelman, ne näyttävät suurentavan kantajaansa. 303 Päähineet nostavat ihmistä kohti taivasta niin kuin siivet, joita viitat jäljittelevät. Pyhien henkilöiden lisäksi viittoja on kor keassa asemassa olevilla henkilöillä: kuninkailla, tuomareilla ja rehtoreilla. Kuninkaiden kruunujen lisäksi kohottavia päähineitä ovat muun muassa ylioppilaslakit ja tohtorinhatut. Nykyajan roolipeleissä
on myös kohottavien päähineiden ja viittojen yhdistelmiä: huppuviittoja, jotka tekevät käyttäjästään
eläytymisen ja mielikuvituksen avulla mystisen hahmon, jolla on korkeampia maagisia voimia.
Intiassa lokakuisessa Diwali-juhlassa tanssijoilla on korkeusvaikutelmaa korostavat päähineet (kuva
34). Tällaisia tansseja ja hienotekoisia rituaaleja pidetään, jotta saavutettaisiin voimakkaiden kohtaloon vaikuttavien demonisten olentojen suosio. Tanssijoiden korkeissa päähineissä on paljon riikinkukonsulkia, jotta saataisiin aikaan ylväs korkeusvaikutelma ja korostusta tanssiliikkeille. Sulilla voidaan
myös nähdä olevan linnunvoimia, jotka siirtyvät käyttäjäänsä. 304 Kohottavuudella voidaan korostaa ihmisen henkistä suuruutta tai pyrkimystä siihen. Bachelard kuvailee sitä, kuinka suuruuden mietiskely
saa uneksijassa aikaan erikoislaatuisen asenteen, joka vie hänet välittömän ympäristön ulkopuolelle:
erityinen sieluntila kuljettaa hänet äärettömän maailman eteen. Tällainen uneksinta johtaa tietoisuuteen
suurentumisesta ja tunteeseen, että ylennytään ihailtavan olennon arvoasemaan. 305
Päähine on oleellinen osa myös shamaanin rituaalista pukeutumista, ja kruunu on erityisen keskeinen
elementti shamaanin rituaalivarusteissa. Sulkapäähineiden symboliikka liittyy lintusymboliikkaan. Sulat edustavat keveyttä ja lintujen lentokykyä, sillä lintuja pidetään ilmojen herroina. Linnut liittyvät
myös valon symboliikkaan, ja sulkapäähine voidaan nähdä valokruununa, joka ympäröi shamaanin
302 Biedermann

1993, 294. Elokuvassa Dersu Uzala on koskettava kohtaus, jossa kapteeni, tiedemies Vladimir
Arsenijev, tulee tunnistamaan ystävänsä taigan metsästäjän Dersu Uzalan ruumiin. Kun kangas poistetaan
kuolleen kasvojen päältä, henkilö ottaa hatun pois ikään kuin reagoiden tunteeseen, joka hänet valtaa.
(Kurosawa 1975.) Vaikka hatun pois ottamista voidaan pitää tapana osoittaa arvoa vainajalle, tämän tilanteen
kautta se voidaan tulkita myös olevan tunnereaktio, jolla hän laskeutuu lähemmäksi ruumista. Laskeutumisen
voidaan nähdä tunnetasolla olevan laskeutuminen syviin tunteisiin.
303 Biedermann 1993, 152, 294.
304 Untracht 1997, 44 – 45.
305 Bachelard 2003, 380 – 381.
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päätä. Sulkapäähineen avulla shamaani pystyy pitämään yhteyttä yliseen maailmaan. Shamaani ilmaisee sulilla apueläimensä, kuten joutsenen tai kotkan. Tällaisen symboliikan syvällisempi merkitys on
siinä, että shamaani vahvistaa lentoaan päälleen pukemillaan lintuattribuuteilla. Tämä intensiivinen
lentokokemus raportoidaan transsin aikana. Shamaanin asun ylin osa edustaa kosmisen symboliikan
mukaisesti ylistä maailmaa. Shamaani on siis yhteydessä yliseen kruununsa kautta. Shamaanin läpikäymien initiaatioiden määrä voi myös vaikuttaa kruunun muotoon, ja osoittaahan kruunu yleensäkin
sen kantajan olevan valittu henkilö.306
Eliaden mukaan ylempien ilmakerrosten pyhyys tekee korkeudesta arvokasta ja pyhää. Korkeat paikat
ovat täynnä pyhiä voimia. Itse taivas on pyhä. Kaikki, mikä on erilaisilla voimakkuuksilla lähempänä
taivasta, on yhteydessä tuonpuoleisen kanssa. Siitä mikä on korkeammalla tulee transsendenttia ja yliinhimillistä. Se on poispääsy maallisesta tilasta ja ihmisen asemasta. Taivas ilmavyöhykkeenä ja tähtiä
täynnä olevana holvikattona on merkityksellinen mytologisissa ja uskonnollisissa yhteyksissä. Loppumaton tila, korkeus ja korkealla oleminen ilmentävät sen, mikä on erittäin pyhää ja tuonpuoleista. Taivaisiin lennetään esimerkiksi shamaanien riiteissä, joissa siipien avulla kohotaan korkeuksiin. 307
Siperian sagai-tataareiden shamaanin puku symboloi yksinomaan lintua (kuva 35). Iän ja kokemuksen
karttuessa shamaani on ripustanut pukuunsa enemmän ominaisuuksia, joista tärkeimmät ovat olleet
huuhkajan tai kotkan siivet. Siivet on kiinnitetty pareittain molemmin puolin symmetrisesti joko olalle
tai rinnalle.308 Tiibetiläisellä nykyajan shamaanilla on brokadinen pilvikaulus (kuva 36) 309. Pilvikauluksen muoto muistuttaa siipiä, ja sen hapsut muistuttavat siipien kärkiä. Myös pilvikuviot luovat
mielleyhtymän lentämiseen. Siivillä ilmaistaan jonkun kuuluvan taivaan piiriin ja kykenevän sulillaan
nousemaan ihmisten maailman rajoitusten yläpuolelle 310. Indonesialaisessa shamaanin puserossa on
selän puolella kaksi siipeä, joilla shamaani lentää tuonpuoleiseen (kuva 37). Tämä kuorikankainen pusero on koristeltu maalaamalla, mikä on usein ollut shamaanipappien työtä. 311
Seremoniaviitat voivat olla symboliikaltaan tarkkoja, kuten meksikolaiset nahkaviitat, joiden tuli toimia seremonian aikana jumaluuden ruumiillistumana. Sachem-intiaanien suurissa juhlatilaisuuksissa
käytettiin viittoja, jotka oli kokonaan peitetty höyhenillä. 312 Päällysviitat luovat mielikuvan ihmisen
arvoasemasta verhoamalla hänen kehoaan. Viittojen on myös nähty auttavan kantajaansa ja kantavan
ihmisen luonteenpiirteitä. Kun joku jakaa viittansa toisen kanssa, kantajan ominaisuudet siirtyvät sym306 Hoppál

2003, 105 – 110.
1996, 101, 108 – 109.
308 Salminen 2002, 70.
309 Graham 2006, 38.
310 Biedermann 1993, 334, 354.
311 Miettinen et al. 1993, 29.
312 Amerikkalainen maalaustaide 1980, 188.
307 Eliade

106

bolisesti toiseen. Viittaan liittyy myös ajatus suojelusviitasta. 313
Ortodoksisuudessa feloni, papin ja alkuaan myös piispan käyttämä liturginen vaate, on viittamainen: se
on yhtenäinen, leveä, kellohelmainen, hihaton ja takaosaltaan täyspitkä vaatekappale, jossa on ainoastaan kaula-aukko. Pyhän felonin voidaan nähdä kuvaavan korkeaa ja korkeammalta annettua voimaa
sekä jumalallista kaitselmusta. ”Jumalanpalvelusten aikana feloni kohoaa käsiemme varassa, ja kätemme kuin siivet kuvaavat enkelimäistä otollisuutta.”314 Felonia vastaa lännen kristillisessä kirkossa
messukasukka. Messukasukka antaa papille uuden muodon inhimillisistä ominaisuuksista huolimatta;
”Samalla tavalla Jumala näkee häneen uskovat ihmiset vanhurskaina heidän synneistään huolimatta”
315

. Messukasukan viittamaista ja siipimäistä kohottavuutta lisää katolisessa messussa tapa, jossa avus-

taja nostaa messukasukan helmaa papin kohottaessa ehtoollismaljaa (kuva 11 kohdassa itsearkkityyppi).
Eräs viittamainen piispan tai papin liturginen vaate, kuorikaapu, on käytössä evankelis-luterilaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa. Kuorikaapu on pitkä, maahan asti ulottuva, jonka ajatellaan muistuttavan elämän pyhittämisestä. Kuorikaapu on edestä avoin, mikä kuvaa avointa taivasta. 316 Tärkeä viittamainen vaate on myös alba, jota rippilapset yleensä käyttävät konfirmaatiossa. Alba on pitkä valkea
vaate, jota käytetään jumalanpalveluspuvun perusosana. Alban väri kuvaa ihmisen pukemista ”Kristuksen vanhurskauteen”, Jumalan yhteyteen armoon. Kastemekko pohjautuu albaan, ja myös morsiuspuvussa ja kuolinpaidassa on vaikutteita albasta.317 Alba kohottaa viittamaisuutensa lisäksi valkeudellaan. Valkea väri yhdistettynä kehoa verhoavaan vaatteeseen muistuttaa ihmisen puhtaasta henkisestä
puolesta. Myös monet valkealla taitetut värit, kuten pastellisävyt, voivat kohottaa. 318
Korkeammalle nousemisen symboliikka vastaa psyyken arkkityyppistä pyrkimystä päästä kosmisen
järjestelmän taivaskerroksiin. Ihminen, joka pystyy nousemaan arkisen elämän tasojen yläpuolelle, on
päässyt lähemmäksi jumaluutta.319 Slaavilaisen uskomuksen mukaan tanssivien tyttöjen mekkojen heiluvat hihat muuttuvat lintujen siiviksi. Linnut yleensä nähdään taivaan ja maan välittäjinä, ja lentäminen osana henkimaailmaa. Täten materiaalit, jotka toimivat kuten linnun sulat, voidaan nähdä olevan
yhteydessä henkimaailmaan. Kuten siivet, jotka koostuvat herkistä säikeistä, niin myös muut herkät
313 Biedermann
314 Arseni

1993, 294 – 295.
1999, 87 – 88. Felonin merkityksen kuvauksessa viitataan Tessalonikan arkkipiispa Simeonin tulkin-

taan.
315 Messukasukka

– Aamenesta Öylättiin - kirkon ja uskon sanasto 2011.
– Aamenesta Öylättiin - kirkon ja uskon sanasto 2011.
317 Alba – Aamenesta Öylättiin - kirkon ja uskon sanasto 2011. Alba eli messupaita on myös papin liturgisen, jumalanpalveluksessa käytetyn, asun perusvaate. (Ibid.)
318 Värisymboliikkaa käsittelen luvussa väristimet: musta ja valkea osiossa kontrastiset kuosit, ja kirkkaat värit
osioissa energeettiset hapsut ja orgaaninen ornamentiikka.
319 Biedermann 1993, 280.
316 Kuorikaapu
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materiaalit, kuten langat ja hiukset voidaan nähdä jakavan tilaa ilman kanssa, ja siksi viittaavan henki maailmaan.320
Sarjakuvahahmo Teräsmiehellä on viitta, joka ilmentää lentokykyä. Eliaden mukaan Teräsmiehen
myytti vastaa modernin ihmisen kaipaukseen todentaa itsensä sankariksi. Projisoinnin alitajuisen prosessin kautta ihminen tuntee liittyvänsä henkilökohtaisesti sankarin toimintaan. Teräsmiehen, tämän
modernin maailman sankarin, kautta rajallinen ihminen pääsee mukaan sankarillisiin tapahtumiin. Te räsmies vastaa kansanperinteen ja mytologian sankareita. 321 Yleensäkin kaikenlainen nouseminen korkeuksiin viittaa moniin myytteihin. Tällaisia teemoja, jotka merkitsevät korkeammille kosmisille kerroksille tunkeutumista, ovat esimerkiksi kiipeäminen vuorelle ja lentäminen taivaalla. Taivaan pyhyyteen ja yläilmoissa olemiseen liittyvät mystiset visiot ja ekstaasit, kuten myös initiaatioriitit, shamanistiset riitit ja unenkaltaiset näyt. 322 Taivaansymboliikka läpäisee myös kuninkuuteen liittyviä riittejä,
maailmankeskuksen symboliikkaa, ja taivaan ja maan yhdistämiseen liittyviä myyttejä ja legendoja,
joissa voi esiintyä kosminen puu tai maagista lentämistä. Taivas on uskonnollisessa elämässä läsnä
symbolien kautta. Se, mikä on ylhäällä tai korkealla, ilmaisee kaikissa uskonnollisissa yhteyksissä jotain transsendenttia.323
Jungilaisuudessa puhutaan transkendenssisymboleista, jotka edustavat ihmisen vapautumista olemassaoloa rajoittavista muodoista. Tällainen symboli on lintu, jolla on kyky irtautua maasta. Se edustaa
erityistä intuition lajia: kykyä saada tietoa etäisistä tapahtumista tai asioista, joita ei vielä tiedosteta.
Transkendenssisymboliikka ilmenee lintujen lennon lisäksi myös pyhiinvaellusmatkassa. Ihmisen siirtyessä kehityksessään kohti ylempää tai kypsempää vaihetta vapaudutaan liian kypsymättömistä ja
liian kiinteistä olemisen tasoista. Tämä tapahtuu irtautumalla rajoittavista elämäntavoista ja vapautu malla vanhoista arvoista. Päämääränä on yksilöllisen itsen mahdollisuuksien toteuttaminen ja uuden
elämänmuodon luominen. Pyrkimys on kohti eheyttä: eheä kokonaisuuden tunne saavutetaan tietoisuuden ja piilotajuisen mielen yhtymisen kautta. Minän onkin jatkuvasti ylläpidettävä yhteyttä Itseen,
jotta psyykkinen terveys säilyisi. Toisin kuin nuoren yksilön initiaatioissa, vanhemman ihmisen ei tar vitse välttämättä vapautua kaikista turvallisuuden symboleista vapautuakseen ja eheytyäkseen, ”mutta
siitä huolimatta häntä saattaa elähdyttää se jumalallisen tyytymättömyyden henki, joka pakottaa kaikki
vapaat ihmiset etsimään jotakin uutta tai elämään elämänsä uudella tavalla”. 324
Nigerialainen iäkäs nainen on pukeutunut juhlaan, ja hänen päässään on perinteisesti kiedottu kangas
(kuva 38). Vaikka kangas on länsimainen, se on puettu perinnettä kunnioittavalla tavalla. Nainen osoit320 Paine

2004, 117, 119. Kts. lisää kohdasta energeettiset hapsut.
1968, 184 – 185.
322 Eliade 1996, 108.
323 Eliade 2003, 149.
321 Eliade
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taa, kuinka tietoisuus tapahtumasta, ja omasta asemasta siinä, voi tuoda itsevarmuuden ja seesteisyyden tunteen. Mielihyvän saaminen koristautumisesta vaikuttaa olevan universaalia, ja koristautuminen
ilmenee ulkoisen loistokkuuden lisäksi myös hyvinvoinnintunteena. Kun ihminen laittautuu koreaksi,
hänessä syntyy hehku ja omanarvontunto, jonka myös muut pystyvät vaistoamaan. 325 Päähineillä on
vaikutus myös ryhtiin ja elinvoiman virtaamiseen, joten päähineet voivat kohottaa vapauttamalla tätä
voimaa kehossamme. Nainen päähineineen vaikuttaa löytäneen olotilan, jossa hänen sisäinen maailmansa ei ole ristiriidassa ulkomaailman kanssa. Tämä tarkoittaa, että hänen tietoinen ja alitajuinen
mielensä ovat yhteydessä toisiinsa. Hän on eheä. Toisaalta nainen vaikuttaisi olevan vapautumisen
prosessissa ja kohonneessa tilassa, jossa hän kuuntelee intuitiotaan ja lentelee korkeuksissa etsien
omaa reittiään.
Indonesialainen pappi toimittaa seremoniaa (kuva 39), jonka rituaaleja järjestetään nykyään myös tu risteja varten.326 Pyhässä ympäristössä voidaan ylittää profaani maailma. Kulttuurin varhaisvaiheissa
profaanin maailman ylittämisen mahdollisuus ilmaistiin kuvaamalla eri tavoin avautumista. Tällöin
pyhässä tilassa koettiin olevan mahdollisuus olla yhteydessä jumaliin. 327 Indonesialaisen papin alusta,
päähine ja taikasauva tupsuineen kuvaavat tätä avautumista. Hänen ryhdikäs asentonsa korostaa pyrkimystä ylös. Alusta ylevöittää hänet pois maasta, ja kankaista koostuvan päähineen ylös osoittava ”sarvi” nostattaa häntä yhä korkeammalle. Papin kohoava päähine liittyy taivaaseen, kuten temppelin liehuvat liput liittyvät ilmaelementtiin. Henkilö vaikuttaa ottavan yhteyttä taivaan voimiin kepin ja tekstiilien avulla. Myös päähineen tuntu ja sen vaikutus ryhtiin voi vaikuttaa henkilön kykyyn olla avoimessa tilassa pyhälle.
Myös saamelaisilla on päähineissään sarvimaisia elementtejä, kuten neljäntuulenhatussa, jossa on ym päri taivasta osoittavia lakinkulmia. Miesten hatuissa on ollut myös iso ylöspäin asettuva tupsu. Saamelaisilla naisilla oli muinoin yleisesti käytössä sarvilakki (kuvat 41 & 42): yhden ison paksun sarven
mallinen takaraivolta ylös ojentuva lakki, jonka kärki kääntyy eteenpäin. Sarvilakki hävisi käytöstä
1800-luvulla lestadiolaisen herätysliikkeen tuomittua sen pirun sarveksi. 328 Sarvilakki on kuitenkin
säilynyt kolttavaimon päähineenä. Miesten perinteisistä hatuista on parhaiten säilynyt nelikolkkainen

324 Henderson

2003, 128, 149, 151 – 152. Ihminen kaipaa transkendenssisymboleja yleensä siirtymävaiheiden
yhteydessä. Elämän alkupuolella on tarve vapautua perheestä ja ensimmäisestä sosiaalisesta ryhmästä, kun
täytyy yksin tehdä tärkeitä päätöksiä. Elämän myöhemmässä vaiheessa ihmiselle voi muuten tulla tarve muu tokseen ja aitoon sisäiseen vapautumiseen. Näiden siirtymävaiheiden symbolit eroavat täysin niistä symboleista, joilla noviisi pyritään saamaan jonkin uskonnollisen opin tai ryhmätietoisuuden piiriin.
Transkendenssisymbolit nimenomaan vapauttavat tällaisista ryhmistä, opeista ja olemisen tasoista. (Ibid.)
325 Sieber 1972, 12 – 13.
326 De Fraye & ter Keurs 1999, 106.
327 Eliade 2003, 48.
328 Pennanen & Näkkäläjärvi 2003, 82 – 83.

109

Kuva 34. Tanssijoiden päähineitä, jotka korostavat korkeusvaikutelmaa. Gusari-tanssijat, Raj
Gond -heimon miehet, Diwali-juhla, Adilabad alue, Andhra Pradesh, Intia. (Untracht 1997, 45.)
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Kuva 35. Shamaanin lintupuku. Sagai-tataarit,
Abakanin aro, Siperia. Geologi Jacob Johannes
Sederholmin tutkimusmatkalta Länsi-Altaille vuodelta 1916. (Salminen 2002, 70.)

Kuva 36. Shamaani brokadisessa pilvikauluksessa. Repkong/Tongren, Amdo, Tiibet, 2000-luvun
alku. (Graham 2006, 38.)

Kuva 37. Shamaanin pusero siivillä. Keski-Sulawesi, Indonesia, Kaakkois-Aasia. Kuorikangas. Suomen kansallismuseo. VK5114:174. Visa Nurmi. (Miettinen & Lainela & Parpola 1993, 29.)
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Kuva 39. Pappi suorittaa seremoniaa. Batak, Pohjois-SuKuva 38. Nainen perinteisen kietaisuvaa- matra, Indonesia, Kaakkois-Aasia. (de Fraye & ter Keurs
tetyylin tuomassa hyvinvoinnin tunnel1999, 106.)
massa omanarvontunto korkealla.
Yorubat, Sango-festivaali, Iseyin, Nigeria,
Länsi-Afrikka, 1968. (Sieber 1972, 13.)

Kuva 40. Joogit tiikerinturkilla mietiskelyn eri vaiheissa. Nepal, 1800-luvun maalaus.
(Lipton 1988a, 10.)
112

Kuva 42. Pohjoissaamelainen sarvilakki. Vanhemman
Kuva 41. Saamelaisnainen sarvilakki päässä. tyylinen malli. Valokuvaaja Olve Utne. Norsk
Karasjok, Norjan Lappi. Valokuva vuodelta Folkemuseum, Bygdøy, Oslo. (Nordsamisk kvinnehue
1867. Museovirasto. (Nojonen 1979, 12.)
– Lokalhistoriewiki.no 2008.)
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Kuva 43. Monikerroksinen morsiantaivas. Hääsalin katto, Kokkola, 1940. Museovirasto, E. Pulkkis.
(Heikinmäki 1981, 217.)

Kuva 44. Panchen Laman valtaistuin. Trashilungpo luostarin rukoushalli, Tiibet.
(Luosantselie 1981, 272.)
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Kuva 45. Ras mandal, hääkatos. Kanbi, Bhimalad, Saurashtra, Länsi-Intia. (Gillow & Barnard
1993, 76a.)

Kuva 46. Päivänvarjon alla rituaalin kunnioitettu tantrinen mestari. Ngakpojen rituaalikulkue,
Vajrakīlaya-rituaali, Repkong, Amdo, Tiibet. (Hyytiäinen 2008, 125.)
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Kuva 47. Pyhä mies, jota opetuslapset vievät rituaalikylpyyn. Kumbha-mela-juhla,
Allahabad, Intia. (Intia 1988, 43.)
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eli neljäntuulenlakki.329 Kolttanaisten sarvilakilla on yhteneväisyyksiä slovakialaisten naisten sarvilakkien kanssa: molemmissa päähineissä on yksi sarvekas muoto, joka on tuettu sisäpuolelta puuosalla.
Slovakialaisilla sarvilakin tekemiseen liittyi rituaali, jossa puunoksa haettiin sarven tekemistä varten.
Naiset käyttivät sarvipäähineitä erityistilaisuuksissa, kuten kirkossa käydessään. Heidät myös haudattiin näissä lakeissa, joiden sarvi symboloi yhteyttä henkimaailmaan. Moldovialaisilla naisillakin on ollut tapana käyttää sarvellista päähinettä käydessään kirkossa, ja he ovat pukeutuneet siihen myös leipoessaan sakramenttia varten siunattua leipää. 330 Sarvipäähineillä oli tärkeä symbolinen tehtävä, ja ne
olivat tavallisia Rjazanin alueella, Mordvassa, Marissa ja Kazanin alueella sekä Slovakiassa. Sarvet
symboloivat myös hedelmällisyyttä. Esimerkiksi venäläisnaiset käyttivät yksi- tai kaksisarvisia päähineitä hedelmällisyysriiteissä.331
Rituaalialusta voi lähteä visualisoinnin kautta irti maasta kuin sadun lentävä matto. Rajattu rituaalitila
on pyhä ja se voi nostattaa siinä olevan henkilön henkisesti virittyneeseen tilaan. Hatha-joogan opettajani puhuu siitä, kuinka ”pitää luottaa, että alusta kantaa”. Puhuessaan näin joogamatosta opettaja yh distää meidän jokaisen tuntemuksen matosta tähän mielikuvaan, ja näin rakentaa meille rituaalisen tilan, jossa olomme kohoaa, koska ”matto kantaa meitä”. Eliaden mukaan joogit lentävät ilmassa ja pys tyvät tekemään lyhyessä ajassa pitkiäkin matkoja. Kyky nousta ilmaan avaa pääsyn lopullisiin todelli suuksiin, ja kyvystä lentää tulee symbolinen kaava ihmistilan ylittämiseen. Yhteys tähtiä täynnä olevaan tilaan tekee ihmisistä jumalaisia. Lentotavoissa on kuitenkin eroavuuksia, kun verrataan keskenään pyhimyksen haltioitumista taivaisiin ja joogin voimainponnistelua lentää. Joka tapauksessa il maan nousu asettaa heidät erilleen vihkiytymättömistä sieluista. Toisin kuin asiaan perehtymättömät,
joogit voivat siis nousta täynnä pyhyyttä oleviin taivaisiin. 332 Tämä pyrkimys transkendenttiseen vapautumiseen ja syvälliseen oivallukseen on jungilaisuuden mukaan initiaatiotoiminnan korkeimmalla
tasolla: hindulaiset mestarijoogit ovat kaukana maagisista taikatempuista, sillä transsitiloissaan he pääsevät kauas ajattelun normaalien kategorioiden tuolle puolen. 333
Tiikerinturkeilla on rajattu rituaalista tilaa. Tiibetin joogien alustana ne ovat suojelleet heitä esteiltä ja
ympäristön häiriötekijöiltä. Niitä on pidetty sopivina istuimina tantristen harjoitusten tekemiseen
329 Lehtola

2006. Neljäntuulenhattu voidaan nähdä myös neljään ilmansuuntaan ja maailmankolkkaan osoittavana mandalana. Kts. mandalat ja neliteema.
330 Paine 2008, 156 – 157. Maailman tekstiileiden tutkijan Sheila Painen mukaan sarvilakilla on juurensa
shamanismissa. Kallionmaalausten perusteella on päätelty, että shamaaneilla on ollut sarvipäähineitä, joiden
avulla on otettu yhteyttä henkimaailmaan. Myös Egyptin hautaholvien maalauksissa on kuvattu kaksisarvisessa päähineessään rakkauden jumalatar Hathor. Nämä muinaiset ideat ja niiden ilmentymät, sarvelliset pää hineet, ovat säilyneet Venäjällä, ja ne ovat yleisiä myös Bulgariassa, Romaniassa ja Albaniassa. (Ibid.)
331 Kelly 2010, 32. Sarvellisia päähineitä, sarvia ja muita hedelmällisyyden symboleja on myös kirjailtu liinoihin, joita on käytetty kylvöjuhlissa ja häärituaaleissa. (Ibid.)
332 Eliade 1996, 108.
333 Henderson 2003, 151.
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(kuva 40). Kudotuilla abstrakteilla tiikerimatoilla on ollut erityinen kontemplatiivinen tarkoitus. Vanhojen tiikerimattojen keskikohdan kuluma viittaa siitä, että niiden keskellä ollaan oltu todella pitkiä aikoja rituaalisten performanssien aikana: askeetikot ja tantrismin harjoittajat ovat istuneet matolla ja olleet meditaation tilassa.334 Tiikerimatto voidaan nähdä muita tantrisia objekteja vastaavana objektina,
joka auttaa tantrismin harjoittajaa pääsemään päämääräänsä. Sen voidaan nähdä auttavan uskonnon
harjoittajaa suurenmoisen autuuden tilaan. Myös kusa-ruohomattoja on käytetty joogien alustana. Kun
ruohomatto on ollut joogin ja maan välissä, se on toiminut suojaavana kerroksena neutralisoiden tai
muuttaen maasta säteilevän magneettisuuden laatua. 335
Eliaden mukaan kaikille myyteille ja uskomuksille on vastaavat konkreettiset nousemisen ja kohoamisen riitit. Esimerkiksi uhrausalueen määrittäminen ja pyhittäminen ylevöittää maallisen tilan. 336 Evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään ehtoollisliinaa, korporaalia. Se on hienosta pellavasta valmistettu valkoinen neliönmuotoinen liina. Liinan päällä valmistetaan ehtoollinen, ja liinan tarkoituksena on
estää pyhitettyjen ehtoollisaineiden joutuminen kosketukseen ei-pyhitettyjen materiaalien kanssa. 337
Liina siis ylevöittää ehtoollisaineet ja siihen liittyvän toiminnan. Jokaiseen pyhään tilaan liittyy
hierofania, pyhän esiin murtautuminen. Sen kautta tietty alue irrotetaan maallisesta ympäristöstään ja
muutetaan laadullisesti. Ylittämällä profaani maailma voidaan avautua ylös ja siirtyä olemistavasta toiseen.338
Suomessa on ollut tapana levittää tekstiileitä morsiamen jalkojen alle, kun hän on tullut uuteen kotiin sa sulhasensa ja appivanhempiensa luokse. Itä-Suomessa anoppi on ottanut morsiamen vastaan levittämällä kulkuneuvon viereen tyynyn tai turkkinahan. Itäisissä ortodoksisissa pitäjissä sulhasen vanhemmat ottivat parin vastaan portailla, ja morsian astui portaille maahan levitettyjen turkkien kautta. Jos kus jokin muu vaate vieritettiin rapuilta tuvan perään pöydän luo morsianta varten. Eteläisessä LänsiSuomessa maahan oli usein levitetty matto tai morsian sai hypätä tyynylle. Jos talonväki ei levittänyt
vaatetta, niin morsian saattoi itse heittää paljaalle maalle esimerkiksi huivinsa. Maahan levitetyllä
tekstiilillä vältettiin maan kohtaaminen, ja tämän koettiin suojelevan morsianta. Maata varottiin elementtinä, joka pahimmassa tapauksessa hylki tulokasta. Tekstiilin uskottiin myös suojaavan morsianta
sairastumiselta ja riitaisuudelta. Maahan levitetty kangas merkitsi lämmintä vastaanottoa, ja morsiamen jalkojen alle asetettu turkki saattoi kuvata lämmintä sydäntä. 339
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Nykyäänkin punainen matto kohottaa kuninkaita ja elokuvatähtiä heidän saapuessaan seremonioihin.
Kohottavuuden voidaan nähdä tapahtuvan eristämällä korkeassa arvossa olevat vieraat muista, ja asettamalla heidät voimakkaan värin suojelukseen. Maton kohottavuus on myös esillä Himalajan rituaaleissa. Ladakhissa käytetään kudottua kangasta, sham-bu, määrätynpituisina kappaleina lattialle levitettynä, kun arvokkaita vieraita on käymässä. Luostarissa kangas levitetään tielle, joka johtaa pääkappeliin, jotta korkea-arvoiset lamat voivat kävellä kankaan päällä. Kotona ihmiset levittävät kankaan
lattialle ulottumaan pääovelta sinne huoneeseen asti, jossa ylevät vieraat kävelevät. Kummassakin tapauksessa kankaiden on nähty saavan näin siunauksen ja niistä tehdyt viittamaiset vaatteet on täten
nähty onnea tuottavina.340 Kangas korkea-arvoisan henkilön jalkojen alla ei siis tässä tapauksessa kohota vain tätä henkilöä, vaan kankaaseen tarttuvan hyväenteisen voiman nähdään ikään kuin kohottavan myös henkilöä, joka käyttää ”pyhän kosketuksen saanutta kangasta”.
Bachelard kuvailee torninsa korkeuksissa olevaa herruuden filosofia, joka miniatyrisoi kaikkeuden.
Hänen kotipaikkansa korkeus on todiste hänen omasta suuruudestaan: kaikki on pientä, koska hän on
korkealla, ja siksi siis hän on suuri. 341 Tekstiilein voidaan korostaa korokepaikkoja, jotta niihin saadaan kohottavuutta. Panchen Laman valtaistuin on paikka tiibetiläisen luostarin rukoushallissa, jossa
ilmaistaan ääneen tärkeitä uskonnollisia buddhalaisten tekstien mukaisia aiheita (kuva 44). 342 Kruunun
tavoin myös valtaistuin on kuninkaallisuuden merkki. Eliade kertoo kuninkaallisen ideologian viittaavan tavalla tai toisella taivaaseen nousemiseen. Kaakkois-Aasian ja Oseanian kuninkaita on kannettu
olkapäänkorkeudella, koska heitä on pidetty arvoltaan vertaisinaan jumalten kanssa. Heidän ei pidä
koskettaa maata, ja kuten jumalat, he ”lentävät ilman läpi”. Samanlaisia esimerkkejä on Kiinasta, jossa
keisarilla on nähty olevan taito ”lentää kuin lintu”. Lentäminen voi myös tarkoittaa henkien olotilaan
osallistumista, jota harjoittavat sekä kiinalaiset ja intialaiset alkemistit, joogit ja filosofit että mystikot,
noidat ja shamaanit.343
Eliade ottaa esille taivaan pyhyyteen liittyviä asioita. Taivas ilmenee äärettömänä, transsendenttisena,
ja taivaankannen tarkkailu riittää herättämään uskonnollisen kokemuksen. Korkeuden kategoria ilme340 Ahmed
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342 Luosantselie 1981, 272. Yhden hengen istuin on ollut kautta aikojen symbolipitoinen ilmaus herruusvallasta:
kunnianistuin on symboloinut isännyyttä ja valtaistuin hallitsijan kuninkaanvaltaa. Roomalaiskatolisen kirkon
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suuri symbolinen tapahtuma, olipa sitten kyse maallisesta tai hengellisestä vallasta. Yleisinhimillisessä kulttuurissa istuin onkin mikroreviiri, kun istuminen tietyssä tuolissa on ritualisoitu. Tässä mielessä maailma ei
ole muuttunut tuhannessa vuodessa, sillä esimerkiksi suomalainen keinutuoli voidaan nykyäänkin kokea
emännän erikoisistuimena, symbolisena valtaistuimena, joka on muokattu tuolinhaltijalle sopivaksi esimerkiksi pehmusteiden avulla. Korhonen kertoo myös eräästä isännäntuolin asemasta nykykodissa: ”Tv on tässä
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nee ihmiselle kokonaisuudessaan; korkeus ilmenee hänen järjelleen ja sielulleen. Ihminen havaitsee
oman tilansa kosmoksessa, ja tulee tietoiseksi itsestään suhteessa taivaaseen. Taivas paljastaa olemistavallaan ylimaallisuuden ja ikuisuuden, sillä se on korkea, ääretön ja voimallinen. Eliade toteaa:
”Transsendenttisuus paljastuu ihmiselle niin pian kuin hän tulee tietoiseksi äärettömästä korkeudesta.
Jumaluuden attribuutiksi tulee spontaanisti 'kaikkein korkein'. Ihmisen saavuttamattomissa oleva korkeus, tähtien tarha, saa transsendenttisen, absoluuttisen todellisuuden, ikuisuuden arvovallan.” 344
Eliade mainitsee, että katto voi symboloida taivasta, kuten myös elävän puun latva ja vuoren kuva.
Sioux- ja algonkin-intiaaneilla pyhän rakennelman katto symboloi taivaan kupolia. Tämä rituaalisen
rakentamisen symboliikka liittyy käsitykseen, että pyhän tilan rakentaminen toistaa maailmankaikkeuden luomisen.345
Kokkolalaisen hääsalin katto ja seinät on peitetty lakanoin, ja katossa on ollut monikerroksinen morsiantaivas (kuva 43). Tällainen tapa on ollut olemassa erityisesti Suomen rannikkoseuduilla, mutta se
on ollut harvinaisempaa sisämaassa. Joskus jo lakanoitua häätuvan kattoa kutsuttiin morsiantaivaaksi
ja kattokoristetta pikkutaivaaksi. Yleensä häätuvan kattoon kuitenkin tehtiin yksi tai useampi erillinen
morsiantaivas. Yksittäistä morsiantaivasta pidettiin häätuvan huomattavimpana koristeena, ja se sijoitettiin vihkipaikan ylle. Joskus morsiantaivaita oli useammassakin paikassa, kuten hääparin istuinten
päällä, ja joskus hääpari tanssikin taivaan alla. Morsiantaivas koostui yhdestä tai useammasta kerroksittain kiinnitetystä liinasta, joka koostui yleensä fransulakanasta ja kirkasvärisistä silkeistä, joista hapsut riippuivat alas. Liinat olivat katossa kiinni nurkista tai neliskulmaisen puukehyksen avulla, jolloin
”kehykseen kiinnitetty taivas sousi kuin poutapilvi ilmavirran käydessä”. Siellä täällä taivasalla saattoi
riippua myös pikkusilkkejä, kirjavia nenäliinoja, kukkia, köynnöksiä, peilejä, helmiä, pikkutauluja ja
valokuvia. Joskus taivaaseen kiinnitettiin morsiamen kohdalle kruunu ja sulhasen kohdalle kranssi, ja
kulmiin ja keskuksiin saatettiin myös ripustaa olkihimmeleitä. Jos sulhasen tai morsiamen jompikumpi
vanhemmista oli kuollut, taivaaseen kiinnitettiin myös musta liina. 346 Intiassa kanbi-viljelijäkastin hääkatos puolestaan kuvaa Krishnan ja gopisien tanssia (kuva 45) 347. Muuten sekä suomalainen että intialainen hääkatos näyttävät hyvin samankaltaisilta hapsureunoineen, keskineliöineen ja ympyrän muotoisine koristeineen.
Baldakiinit voidaan nähdä kohottajina, ja ne liittyvät taivassymboliikkaan. Baldakiini on kangas, jota
344 Eliade
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on käytetty kirkollisissa kulkueissa neljän tangon varassa taivaan ja taivaasta tulevan varjeluksen symbolina. Nelikulmainen kangas kuvaa myös maailman neljää kulmaa. Kiinassa taivaan vertauskuvana
on pidetty pyöreää kangasvarjoa, jota on käytetty yleisesti vaunuissa. Baldakiinia on käytetty myös ylhäisten ihmisten suojana sekä valtaistuinten ja alttarien katoksena. Häissä sitä on pidetty morsiusparin
päiden yläpuolella. Baldakiineja on sijoitettu myös alttaripöydän, pyhäinkuvien ja pyhimysten hautojen yläpuolelle.348 Päivänvarjo kuuluu hautajaisrituaaliin Indonesian Sumballa. Hautauspäivänä surusaatto lähtee kuolleen ylhäisen miehen kotoa mukanaan suuri tekstiilikäärö, jossa vainajan ruumis on.
Tätä saattuetta johtaa vainajan tärkein ratsuhevonen, jonka selän päällä palvelija pitää päivänvarjoa
suojellakseen näkymätöntä ratsastajaa auringonvalolta. 349
Hindulaiseen hääjuhlaan kuuluu sulhasen saattaminen seremoniaan koristeellisten elementtien keskellä, kuten koristevarjon alla (kuva 29 kohdassa kätkevyys). Tätä sulhasen pään päällä pidettävää varjoa,
chhari, käytetään yöaikaan, joten sen tarkoitus on symbolinen. Tämän koruvarjon tarkoitus on olla
kunnioitusta luova.350 Seremonialliset varjot, pajung, ovat osa arvoasemaa osoittavia koristuksia, jotka
ovat levinneet muinoin Intiasta eri puolille Kaakkois-Aasiaa. Sen lisäksi, että ne suojaavat auringolta,
ne myös osoittavat julkisesti niiden alla olevan henkilön arvovaltaisen aseman. Kunniakatokset myös
tuovat julki niiden henkilöiden arvokkuuden, joiden sosiaalinen status on väliaikaisesti ylennetty. Näin
on hääpareilla, joiden päällä pidetään korukatosta. Asemankorottajana voivat toimia myös istuinmallisesti asetetut korottavat tekstiilit, kuten pinossa olevat kudotut kangasalustat, joita on käytetty esimerkiksi sumatralaisen hääparin häähuoneessa istuimena. 351
Tiibetiläisessä rituaalikulkueessa päivänvarjon alla kulkee rituaalin kunnioitettu tantrinen mestari
(kuva 46). Kulkueessa kannetaan myös hyvää onnea tuottavia merkkisalkoja. Ngakpojen rituaalikulkue kulkee luostarista alas laaksoon ympäristön siunaamisrituaalia varten. Ngakpot ovat miespuolisia
tiibetinbuddhalaisuuden maallikkoharjoittajia, jotka suorittavat munkkien ja nunnien tavoin rituaaleja
yhteisölle. He ovat tavallisen elämän lisäksi sitoutuneet huomattavaan määrään päivittäisiä buddhalaisia hartaudenharjoituksia. Ngakpot myös osallistuvat ajoittaisiin meditaatioretriitteihin, ja he suorittavat kahdesti kuukaudessa yhteisen rituaalin.352
Pyhä mies, jota opetuslapset vievät rituaalikylpyyn, erottuu selvästi väkijoukosta (kuva 47). Tämä tapahtuu Kumbha-mela-juhlan yhteydessä, jota vietetään Intiassa kolmen vuoden välein jonkin pyhän
348 Biedermann

1993, 36. Kirkkorakennuksissa baldakiineja on sijoitettu myös tabernaakkelin yläpuolelle, joka
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virran varressa. Joka kahdestoista vuosi juhliin osallistuu poikkeuksellisten tähtikuvioiden vuoksi mil joonia ihmisiä.353 Pyhä mies erottuu suurestakin väkijoukosta, koska hänen asemansa on niin kohotettu sekä visuaalisesti että henkisesti. Päivänvarjot jättävät tyhjää tilaa itsensä ja ihmisen väliin. Tämä
tyhjä tila on merkityksellinen. Ihmisen rajaus syntyy fyysisen kehon lisäksi tästä tilasta hänen päänsä
yläpuolella. Ihmiseen katsotaan kuuluvaksi jotain sellaista, jota siihen ei tavallisesti katsota kuuluvaksi. Jotain näkymätöntä, ihmistä korkeampaa ja henkistä, joka kuitenkin liittyy häneen.
Tekstiilien suuruus voi myös toimia nostattavana voimana, kuten suurissa thangkoissa ulkona (kuvat
1, 101 & 102). Myös rukousliput yhdessä muodostavat valtavia kasoja, jonoja ja muita suuria tekstiilimaisemia. Tästä tulee mieleen Bachelard ajatus pienen ja suuren välisen kanssakäymisen moninkertaistumisesta ja toisiinsa heijastumisesta, ja makrokosmoksen ja mikrokosmoksen välisestä vastaavuudesta. Kun tuttu kuva kasvaa taivaanmittoihin, voi syntyä hätkähdyttävä tunne siitä, että tutuista esineistä tulee vastaavasti jonkin maailman miniatyyreja. 354 Ehkäpä juuri sen maailman, jossa kohotaan,
vapaudutaan ja lennetään, ja maailman, jossa nähdään asiat lintuperspektiivistä.
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3.2. Orientaatio suhteessa horisontaalisuuteen
Keskittävyys: kohdistuminen keskipisteeseen
Ihmisillä on taipumus liikkua keskuksen ympäri ja sitä kohti. Rituaalista liikkumista pyhän objektin
ympärillä harjoitetaan eri uskonnoissa. Mennessään ylöspäin japanilaiset pyhiinvaeltajat kiertävät pyhää Fuji-vuorta ympäri, ja muslimit ympäröivät Mekan pyhimmän paikan. Samantapaisesti toimivat
myös kristityt rukoilijat, jotka jäljittävät spiraalin labyrintin reittiä goottilaisen katedraalin lattialta. Pyhien muotojen ympäröimänä oleminen ja niiden kiertäminen muovaavat myös psyyken sisäistä toimintaa. Jung onkin havainnut, että psyyken kasvukierto muistuttaa spiraalia polkua: alitajuinen prosessi
etenee spiraalimaisesti keskuksen ympäri. Lähennyttäessä keskusta sen ominaisuudet tulevat yhä sel vemmiksi. Jung kutsuu tätä individuaatioprosessiksi. Se tarkoittaa prosessia, jossa ego ottaa asianmukaisen sijainnin Itsen ympäriltä ja kiertää tämän persoonallisuuden todellisen keskuksen ympärillä.
Esimerkiksi taideterapeutit miettivät, kuinka tuoda tämä alitajuinen prosessi ilmaistavaksi: ”Kuinka
luoda pyhä tila, jonne Itse kutsutaan?”.355 Tekstiilisuunnittelija puolestaan pohtii, kuinka tekstiilin keinoin voidaan luoda pyhä tila, joka tukee oman keskuksen, psyyken ytimen löytämistä. Pyöreän hameen keskellä olevat tanssivat sufimystikot, pyörivät dervissit, näyttävät tietävän yhden vastauksen tähän kysymykseen.
Mevlevien mystiikkaa painottavaan islamilaiseen suuntaukseen kuuluvat pyörivät dervissit, joiden
tanssi on ekstaattista (kuva 48). Nämä tanssivat dervissit eli mevlevi-dervissit ovat islammystikko
Maulana Rumin seuraajia, ja pitävät keskeisenä meditaatiomuotonaan tanssia. Tanssi on osa seremoniaa, joka on hengellisen kehityksen ja rituaalien ydin. Tanssi on mietiskelyä, ja sen tarkoitus on joh dattaa tanssija yhä ylemmäksi mystisellä tiellä. Tanssiessaan mevlevit toistavat ääneti Jumalan nimeä
aina ottaessaan vauhtia pyörähdykseen oikealla jalalla. Suufilaisuutta voidaan kuvata matkana reunalta
keskukseen: kaiken olemisen ydin on Jumala, ja mitä kauemmaksi ihminen eroaa Jumalasta, sitä
kauemmas hän joutuu tuosta elämää antavasta ytimestä. Suufit vastustavat minuuden ylivaltaa, egoismia, koska he uskovat, että ”minuus on vain verho, joka estää ihmistä näkemästä Jumalaa sellaisena
kuin Hän todella on”. Tämä näkyy myös mevlevi-dervissien tanssissa, sillä tanssia pidetään välikappaleena jumalakokemukseen, ja tanssiessaan mystikko yhtyy muilla todellisuuden tasoilla oleviin liikkeisiin ja elää itsessään tuon saman, kaiken perustana olevan liikkeen. Tanssi kantaa sisällään jotakin,
joka yhdistää tanssijan Jumalaan. Tanssi myös symboloi Jumalan ja luomakunnan suhdetta. 356
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Hämeen-Anttila kirjoittaa: ”Tanssi on kuitenkin Maulanalle enemmän kuin vain meditaatiotekniikka.
Kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen mukaan kaikki virtaa (panta rhei) eikä ihminen voi kahdesti
kastautua samaan kohtaan tapahtumien virrassa. Maulanalle puolestaan kaikki tanssii pyörien ympäri.
Tomuhiukkaset tanssivat auringossa, niin kuin jokainen huoneilmaa kirkasta auringonvaloa vasten katsonut tietää, ja tässä hiukkasten tanssissa Maulana näki kosmisen totuuden. Tähtitaivas kiertää tanssiessaan maan ympäri, hiukkaset tanssivat itsensä olemattomuudesta olemassaoloon, uskovat kiertävät
pyhiinvaelluksen aikana Kaaban temppelin ympäri, mystikko toistaa tätä samaa liikettä tanssiessaan
pylvään ympäri täydellisessä sopusoinnussa aurinkokunnan ja alkeishiukkasten kanssa, ja jopa yöperhoset tanssivat ilmassa lampun valon ympärillä ennen kuin heittäytyvät liekkiin palaakseen rakkaudessa ja tullakseen yhdeksi rakastamansa liekin kanssa.” 357
Vaikka Maulanan seuraajia kuvataankin ekstaattisiksi suufeiksi, tanssissa ei ole tarkoitus joutua kontrolloimattomaan euforiseen tilaan, vaan todelliseen ekstaasiin, joka toteutuu keskittymällä fyysiseen
meditaatioon. Tällaista tilaa on yleisesti pidetty muodonmuutoksellisena tilana, joka on yhteydessä
mystiseen valaistumiseen. Tanssivien dervissien vaatetus myös tukee tätä prosessia, sillä vaatteet edustavat näkökulmia kuolemaan, nöyryyteen ja transsendenssiin. Korkea huopahattu edustaa hautakiveä
tai egon kuolemaa, ja pitkä painava puku edustaa islamilaista kuolinvaatetta tai sisäistä tietoisuutta.
Ulompaa tietoisuutta tai hautaa edustaa tumma viitta, jota käytetään sekä seremonian alussa että lopussa. Nämä symboliset esineet ja tanssijan hartaustoimet, kuten vaatekappaleiden suutelu pukeutuessa,
auttavat dervissiä valmistautumaan tietoisuuden liminaalitiloihin. Seremonian loputtua tanssijat asettavat tummat viitat päällensä ja palaavat muuttuneina aiempaan todellisuuteen. 358
Tanssivien dervissien pyörivä puku luo rituaalisen tilan jumaluuden ja Itsen kohtaamiseen. Tumman
viitan päälle asettaminen tanssin lopuksi päättää näiden mystikoiden rituaalin. Jungilaisuudessa ja taideterapiassa spiraaliliike nähdään liittymisenä kosmisiin rytmeihin. Spiraalien luominen voi ilmaista
psyykkisten energioiden virtausta, jolla on vastineensa universaaleissa kaavoissa. Taideterapeutit kiinnittävät myös huomiota runollisiin ilmauksiin, jossa puhutaan Itsestä eri tavoin. Esimerkiksi eurooppalaisten runoilijoiden ilmaisuissa on käytetty yöperhosta sielun metaforana. Yöperhosen tavassa kokea
vetovoimaa valoon on nähty kuvaus sielun kaipauksesta Jumalaa kohti. Myös universumin mystiset
keskukset, kuten tikapuut, vuoret ja puut, nähdään maailmankeskuksina, joissa sielu voi ylettää Jumalaan. Jungin mukaan puu on itse-arkkityypin symboli. Itse voidaan nähdä Jumalan kuvana, joka on
olemassa jokaisessa henkilössä.359 Itse on kuvattu myös ihmisen psyykeen ”ydinatomiksi” ja sielun
sääteleväksi keskukseksi. Tähän psyykeen keskukseen pyrimme luomaan sopusointuisen suhteen.
357 Hämeen-Anttila
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Naskapi-intiaanit ovatkin puhuneet tästä ytimestä, sielusta, käyttäen ilmaisuja sisäinen kumppani ja
”minun ystäväni”.360
Jung käsittää Jumalan kahdenlaiseksi: olemassa olevaksi olennoksi ja ihmisen psyykessä olevaksi kuvaksi eli jumala-arkkityypiksi. Hänen mukaansa jumala-arkkityypin sisäistyminen on ihmisen henkisen kypsymisen eli individuaation päämäärä. Tätä päämäärää hän kutsuu myös Itseksi.361
Jungilaisuuden mukaan ego voi kokea Itsen jonakin ulkoisena tai sisäisenä. Valtaosa egoista on kuitenkin liian hauraita ja epävarmoja Itseen liitettäviksi. Silloin Itse projisoidaan muihin. Itse on tällöin tyypillisesti jokin toinen, tai se voidaan idealisoida Jumalan, pelastajan tai hengellisen opettajan muotoon.
Uskonnolliset ja myyttiset symbolit ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä ymmärtämään ajatusta Itsestä.
Itse voi olla edustettuna objekteissa, kuten tilasommitelmissa, temppeleissä, ympyröissä ja
mandaloissa. Myös kuvakieli, jossa on määritetty keskus, on Itseen liittyvää. Tällaisten kuvien voima
on siinä, että ne aktivoivat Itseä, ja auttavat egoa ylipääsemään heikkouksistaan ja neurooseistaan. 362
Vaatteen symboliikassa ihminen voidaan nähdä keskipisteenä. Näin on tanssivien dervissien pyörivien
pukujen lisäksi kiinalaisessa lohikäärmetakissa, jonka symboliikka on täydellinen vasta kun ihminen
on asussa. Käyttämällä takkia ihmisestä tulee osa sen symboliikkaa: ihmiskehosta tulee maailmanakseli, joka kannattelee näkyvää maailmaa. Lohikäärmetakin kuosi toimii skemaattisena universumin diagrammina, maailmankaikkeuden kaavamaisena kuviona. Takin alareunassa olevat diagonaalit raidat
esittävät kaikkialla olevaa merta, joka ympäröi maata, ja takin yläosa on pilvillä täytettyä aluetta, jossa
lohikäärmeet ovat. Kaula-aukko voidaan nähdä taivaanporttina tai maailmanhuippuna, ja takinpitäjän
pää edustaa näkymättömän tuonpuoleisen korkeampaa järjestystä. 363
Darhaattien, jotka edustavat mongoliheimojen shamaaniperinnettä, shamaanin takin selkämyksen keskeltä roikkuvan ”hännän” nahkakuviointi esittää selkärankaa, jossa nikamarivin päällä on hakaristi eli
yleismaailmallinen auringon symboli (kuva 49). Selkäranka symboloi maailmanakselia. Siperialaisten
shamaanien rituaaliasujen symboliikka kokonaisuutena heijastaa kosmologista kuvaa, shamanististen
kansojen maailmankuvaa. Rituaalipuku symboloi universumia ja on maailman akselia vastaavan, keskellä kulkevan selkärangan mukaan vertikaalisesti analysoitavissa: päähine edustaa ylistä maailmaa,
kengät edustavat alista maailmaa ja vaatetus keskistä maailmaa. Shamaaniasun symbolinen järjestelmä
liittyy makrokosmoksen mallintamiseen: ihmisruumista on pidetty maailmankaikkeuden pienoismallina, ja shamaanin asu ja sen valmistaminen on koettu maailmankaikkeuden symbolisena luomisena tai
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uudelleenluomisena.364 Ehkä nykyaikana solmiolla pyritään luomaan mielikuva selkärangasta, maailmanakselista, ja ihmisestä, joka on keskeisessä asemassaan keskittynyt toimintoihinsa. Selkärangan lisäksi myös hakaristi symboloi keskipistettä. Jungin mukaan hakaristi ja sen neljä yhdenvertaista saka raa luovat tasapainoisen sommitelman, eheyden symbolin, jolla on myös dynaamisuutta, joka liittyy
ideaalien tietoisuuteen tulemiseen. Hakaristi tuntuu pyörivän keskuksensa ympäri. 365
Myös mayaperinteen mukaisesta vaatteiden tekstiilitaiteesta on löydettävissä maailman keskus -symboliikkaa. Santiago Atitlánissa naisilla on pusero, pöt, jonka kaulukseen on kirjailtu kaupunkia ympäröivät tulivuoret. Paikalliset maya-naiset asettuvat symbolisesti maailman napaan pitämällä tätä paitaa
päällään. Myös eräässä toisessa saman alueen paidassa on napasymboliikkaa, mutta hieman eri tavalla.
Vanhemmat miehet pitävät paitaa, ktuon, jossa on navan kohdalla koristeellinen ristinmuotoinen kangasapplikaatio. Tätä kummallista lisäkettä kutsutaan navaksi, ja se muistuttaa paidanpitäjää napayhteydestään kaupunkiin ja esi-isiltä perittyihin asioihin, jotka ylläpitävät elämää. Tällaiset tekstiilit muodostavat osan kulttuurisesta yhdyssiteestä yhteisöön ja kosmokseen. Niiden kautta muodostuu suhde
ihmisen sisäisen mikrokosmoksen ja ulkoisen kosmoksen välille. Mayakansalle on luonnollista projisoida itsensä symbolisesti ympäröiviin maisemiin. 366
Eliaden mukaan uskonnolliselle ihmiselle hänen kehonsa ja asuntonsa ovat mikrokosmoksia. Rinnastus talo-kosmos-keho on perinteinen Intian uskonnollisessa ajattelussa. Selkäranka rinnastuu maailmanpylvääseen tai Meru-vuoreen, ja napa tai sydän rinnastuu maailman keskukseen. Ihminen haluaa
asettua keskukseen, josta hän voi olla yhteyksissä jumaliin. Tämä on avoimessa maailmassa elämistä,
jolloin ihminen on itsekin avoin suhteessa maailmaan. Tällöin hän pystyy olemaan yhteyksissä jumaliin ja osallisena maailman pyhyydestä. Pyhän tilan rakenne on tärkeää uskonnolliselle ihmiselle, joka
itse asiassa kykenee elämään vain avoimessa maailmassa. Eliaden näkemykseen kuuluu myös ajatus,
että mikä tahansa inhimillinen kokemus voidaan elää toisella, yli-inhimillisellä tasolla. Ihminen
kosmillistaa itsensä. Ihmiskeho, joka on rituaalisesti kosmos tai talo, voidaan rinnastaa esimerkiksi ve dalaiseen alttariin. Vedalaisen tulialttarin pystyttämisen kautta asetutaan asumaan alueelle ja varmiste taan yhteys jumalten maailmaan. Alttarin rakentamisessa toistetaan luomistapahtuma pienessä mittakaavassa, sillä jokainen inhimillinen paikkaan asettuminen toistaa maailman keskipisteestä, navasta,
alkaneen luomisen. Alttaritilasta tulee pyhä tila. 367
Tiibetissä Drepungin luostarissa on esillä muinainen hohtavan kultainen patsas tulevaisuuden Bud364 Hoppál
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dhasta, Maitreya Buddhasta (kuva 50).368 Patsas on keskitetty valkeilla liinoilla, joita riippuu symmetrisesti molemmilla puolilla Buddhan päätä. Temppeleissä ja muissa pyhissä tiloissa luodaan keskittävyyttä ja keskittymistä tekstiilien avulla. Kiinalaisessa temppelissä merkitään tällainen rituaalinen tila
kolmiosaisella tekstiilikokonaisuudella (kuva 51). Kehysmäinen verho ja sen molemmin puolin sijaitsevat viirit toimivat tantrisen buddhalaisuuden liturgisessa käytössä, ja ne on temppelissä ripustettu
etuosan syvennyksen poikki tai kahden pylvään väliin. Ne merkitsevät erillistä tilaa rituaalia varten.
Verhon kaareva muoto luo alttarisyvennyksen, jota täydentävät viirit. Pyhän alueen tunnelmaa luovat
myös pitkien lootuskukilla koristeltujen viirien lepattaminen, joka on viestinyt tilassa olevan ilman pyhyyttä. Kultainen kirjonta on hohtanut palvontasalin hämäryydessä luoden oman vaikutuksensa tunnelmaan. Kokonaisuuden voidaan nähdä viittaavan ylimaalliseen alueeseen. 369
Myös monissa kodeissa on tilapäisiä alttareita. Intiassa paimentolaiskansat, kuten banjarat, muodostavat alttarin asettamalla pienen simpukkareunaisen kirjaillun kankaan pöydän tai kirstun päälle.
Chambat puolestaan muodostivat alttarin ripustamalla kulttikuvan taakse rumal-kankaan, joka oli kirjailtu mytologisilla näkymillä.370 Huoneen keskuksessa olevaa alttarimaista pöytää voidaan myös korostaa tekstiilillä. Abstrakti tiikerimatto, joka on seinällä alttarin takana, voi ilmaista hienon maalauksen kaltaista statusta tai sitä voidaan käyttää kontemplatiivisiin tarkoituksiin jossakin uskonnollisessa
harjoituksessa (kuva 52).371 Tiikerimatto rajaa alttarin alueen ja vangitsee voimallisella olemuksellaan
katseen keskittäen ihmisten huomion. Myös slovakialaiset pyhän tilan tekstiilit keskittävät huomion.
Nykyajan alttari televisioineen voi olla peitetty kirjaillulla liinalla ja sitä voi ympäröidä liinoin koris tellut lautaset (kuva 53).
Pyhän nurkan koristelu muistuttaa ortodoksien tapaa koristella ikoninurkka liinoilla. Eri uskonnoissa
keskiössä ovat eri asiat: ortodokseilla ikonit, katolisilla Neitsyt Marian kuvat, muslimeilla mihrabkuviot rukousmatossa ja juutalaisilla seitsenhaarainen kynttilänjalka. Muinainen pyhä nurkka, johon
kirjailtuja kankaita ripustettiin, oli uhripuu uhrilehdossa. Tämä on muuttunut modernissa maailmassa
paikaksi, jossa on perheen siirtymäriittien muistoesineitä, kuten hääkuvia, joiden ympärille voidaan
myös ripustaa kankaita. Muita paikkoja ovat peilit, ikkunat, ovensuiden pylväät ja hella. Muinaisen
Euraasian metsästysyhteisöjen pyhästä nurkkauksesta on siis tullut paikka, jossa voi olla keskiössä
jopa televisio. Yhteistä näille pyhille tiloille on niiden muodostama yhteys johonkin. Pyhä nurkkaus
voi merkitä sisääntulokohtaa maalliseen maailmaan tuleville hengille. 372
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Kuva 48. Pyörivät dervissit. Tanssivat dervissit eli mevlevi-dervissit, suufilaisuus, mystiikkaa painottava islamilainen suuntaus, Turkki. (Whirling Dervishes from Turkey 2006.)

Kuva 49. Selkärankaa esittävä nahkakuviointi shamaanin takin selkämyksessä. Darhaatit, Mongolia. (Hoppál 2003, 104.)
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Kuva 50. Liinat Maitreya-Buddhan patsaalla. Drepungin luostari, Tiibet. (Luosantselie 1981, 231.)

Kuva 51. Kehysmäinen verho ja viirit. Kiinalainen temppeli, tantrinen buddhalaisuus, Qing
dynastia, 1700-luvun loppu. Verho: 155 x 171 cm. Viirit: 241 x 46 cm. Kirjottu palttina, kullatut messinkikoristukset. (Vollmer 2003, 120.)
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Kuva 52. Tiikerimatto ripustettuna alttarin taakse. Tiibet. Kuva on applikoitu tekstiili, joka kuvaa alttarilla olevan abstraktin tiikerimaton lisäksi rikkaan lhasalaisen ja shigatselaisen perheen. (Lipton 1988a,
17.)

Kuva 53. Kirjotut kankaat modernin maailman pyhässä sopukassa. Banská Bystrica, Slovakia, KeskiEurooppa. (Paine 2008, 223.)
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Kuva 55. Okbash, telttakeppien suoja. Lakait, PohjoisAfganistan. Huovutettu villa,
kirjonta erilaisilla koristeompeleilla. (Gillow & Sentance
1999, 182.)

Kuva 54. Kolmioamuletti vanhan miehen kallionseinämäkamarissa. Merv,
Turkmenistan, Keski-Aasia. (Paine
2004, 151.)

Kuva 56. Djoinamoz, kangas rukousalustaksi tai seinäripustukseksi. Islamilainen rukoussuunnan osoittava mirhabkuvio yhdistettynä vanhempaan tyyliteltyyn buddhalaisuudesta peräisin olevaan pyrstölliseen lootuskuvioon. Keski-Aasia. Kirjailtu puuvillalle. (Harvey
1997, 34.)

Kuva 57. Liput stūpan, buddhalaisen pyhän rakennuksen, ympärillä. Bodnath, Katmandu, Nepal, Etelä-Aasia. (Levenson 1997, 29.)
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Kuva 58. Hääsalko pappilahäissä. Antrean pappila, luovutettu Etelä-Karjala, 1909. Museovirasto,
Einar Fieandt? (Heikinmäki 1981, 230.)
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Kuva 59. Liput kirkon ympäristössä juhlien aikaan. Lippujen lisäksi mukana myös klovneja, ilotulitusta ja musiikkia. Pasté, Zinacantán, Chiapas, Meksiko, Väli-Amerikka. (Foxx & Schevill 1997,
205.)

Kuva 60. Maatemppeli rukousviireillä ja khata-huiveilla. Pyhiinvaeltajia Tiiibetissä Kailas-Thartjin
reitillä Himalajalla. (Hinnemo 1988, 78.)
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Kuva 61. Buddhalaisia rukouslippuja. Fotula, Ladakh, Jammu & Kashmir, Pohjois-Intia. Rukousliput lepattavat ilman hengessä. (Jaitly 1990, 33.)
134

Bachelardin mukaan iltalamppu perheen pöydällä on yhden maailman keskus: lampun valaisema pöytä on jo yksinään pieni maailma. Uneksivana filosofina Bachelard esittää huolensa siitä, kuinka nykyajan epäsuora valaistus voi viedä meiltä iltahuoneen keskuksen. 373 Kolmioamuletit merkitsevät keskustaa vanhan miehen kallionseinämäkamarissa (kuva 54). Kolmiot edustavat muinaista kuvaa puusta,
ja niissä nähdään yhdistyvän taivas, maa ja alinen. Kolmio edustaa myös muinaisten uskontojen kol minaisuuksia kuten isää, äitiä ja lasta sekä kristittyjen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Monet koristeelli set apukeinot vahvistavat kolmioiden voimaa, kuten erityiset kirjontakuviot ja roikkuvat tupsut. 374
Kolmio on myös dynaamisuuden symboli ja suunnannäyttäjä. Jungilaisuudessa koetaan, että ylöspäin
suuntaavalla kolmiolla on tietty henkinen merkitys: kolmio on maailmaan suuntautumisen symboli, ja
se kuvastaa ihmisen pyrkimystä tähän suuntaukseen; se kertoo lähestymisestä kohti ykseyttä ja eheyt tä.375
Okbash, Keski-Aasian paimentolaisten keskuudessa käytettävä teräväkärkinen pussi, suojaa teltan kattokeppejä paimentolaisten kuljettaessa niitä uuteen paikkaan (kuva 55). Pussi on valmistettu yleensä
huovasta ja koristeltu kirjonnoilla, muun muassa mutkaisilla kuvioilla. 376 Hienotekoinen okbash on seremoniallinen huopaesine, josta riippuu taidokkaasti tehtyjä kierrettyjä ja tupsutettuja nyörejä. Sen lisäksi, että niitä tehdään osaksi myötäjäislahjoja, niitä käytetään myös teltan taiteltujen kattotukien molemmissa päissä kamelikuljetuksessa. Paimentolaisilla pakkaaminen ja muuttaminen on rituaali, joka
tapahtuu kahdesti vuodessa. Seremoniaan kuuluu, että matkavarusteet on värikkäästi koristeltu voimakkailla elementeillä, kuten tupsuilla ja kimaltelevilla osilla. Paimentolaisten elämään kuuluu tunne
rajattomuudesta, joten koristeita tarvitaan yhdistämään ryhmää. Monet kudotut ja kirjaillut kuviot voivat myös kommunikoida uskosta ja pyrkimyksistä sekä ilmaista pelkoja. Ne voivat myös toimia uhrilahjana, joka lepyttää luonnonvoimia.377
Paimentolaisille on siis tärkeää matkustaessaan säilyttää kodin keskittävä voima. Heidän rajattomuuden tunteeseensa auttaa teltan keskipisteen suojelu. Yleensäkin tilat yliluonnollisen kaaoksen ja ihmisen luoman järjestyksen välissä ovat marginaalialueita, joissa tarvitaan suojelusta. Kodin ulkopuolella
erityisiä epäjärjestyksen paikkoja ovat risteykset ja vilkkaat marketit, ja toisaalta hiljaiset luonnonpaikat ja pyhäköt.378 Paikat, jonne voi projisoida pelkoja ja jossa voi kokea hämmennystä elämän kokonaisuudesta. Ja paikat, joissa on niin kiire, että sielu ei pysy mukana, tai paikat, joissa on niin rauhal lista, että mieli alkaa liiankin aktiivisesti käyttää mielikuvitusta. Ääritilat voivat olla hallitsemattomina
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vaarallisia tasapainolle. Keskeistä on kohdistuminen siihen, mikä on tärkeää ja keskeistä.
Eliade mukaan uskonnolliselle ihmiselle koti on maailman keskuksessa. Koti on myös maailmankaikkeuden kuvajainen pienoiskoossa, mikrokosmos. Todellinen maailma sijaitsee aina keskellä, sillä vain
keskuksessa tasot ovat läpäiseviä ja vallitsee yhteys kolmen kosmisen alueen välillä. Perinnesidonnaisissa yhteiskunnissa maailman eri tasojen läpäiseminen oli varmistettu symbolein ja yhteys toiseen,
transsendenttiseen maailmaan oli mahdollista. Maailman keskuksen symboliikka ulottuu paimentolaismetsästäjän teltasta, paimenen jurtasta ja maanviljelijän kodista palatseihin, kaupunkeihin, maihin,
temppeleihin, basilikoihin ja katedraaleihin. Sakraaliarkkitehtuuri on omaksunut primitiivisten asumusten rakenteessa olleen kosmologisen symboliikan ja kehitellyt sitä edelleen. Ihminen muuttaa
kaaoksen kosmokseksi ja pyhittää oman pienen maailmankaikkeutensa. Hänen maailmansa ympäri levittäytyy tuntematon tila, jota ei ole vihitty ja muutettu kosmokseksi. Tuntemattomalla tilalla on vain
amorfinen ulottuvuus ilman suuntautumista ja rakennetta. Tämän kaaoksen pelko vastaa ihmisen olemattomuuden pelkoa. Pyhitetyssä maailmassa ihminen ei koe hajoavansa kaaokseen, sillä hän on olemassa todellisesti. Keskus tekee mahdolliseksi orientoitumisen, ja kaikki sen symbolit ja rituaalit liittyvät peruskokemukseen pyhästä tilasta. Pyhään tilaan liittyy moninaisia kokemuksia mytologisista ilmauksista ja rituaalisista ilmaisumuodoista.379
Djoinamoz on keski-aasialainen kirjailtu kangas, joka on tarkoitettu muslimien hartaushetkiin (kuva
56). Sitä on käytetty sekä rukousalustoina että ripustuksina seinällä tai syvennyksissä. Siinä on keskellä kirjailtuna perinteinen mirhab-kuvio, jota ympäröivät kuviot granaattiomenoista, tulppaaneista ja
spiraaleista. Luonnolliset muodot, kuten kukat, voivat myös viestittää tekijän halusta kirjoa oman ym päristön tärkeitä elementtejä. Kankaassa yhdistyvät islamilainen kuviointi ja alueen perinteiset, islamia
edeltävien uskomusten, aiheet. Kuvioinnissa vuolas kukallinen arabesque liittyy hallittuun matemaattis-virittyneeseen ja itsekehittyvään geometriseen kuviointiin. 380 Keskeisin on syvennyskuvio, joka
hartaushetkessä osoittaa pyhään suuntaan, Mekkaan. Käytettäessä kirjailtua kangasta ripustuksena
mirhab-kuvion kärki osoittaa ylös ja luo suuntautumisen taivaaseen. Tällöin kankaan syvennyskuvio ja
kärjen keskittävä voima luovat mielikuvan maailmanakselista.
Syvennyskuvio ja holvikaariportin muoto toimivat moninaisena pääsymbolina islamilaisessa kulttuurissa. Se voidaan esittää tarkalla vaihtuvalla ikonografialla, ja sitä voidaan tulkita eri tavoin riippuen
sen välittömästä kontekstista. Rukousmaton symboliikka kuitenkin usein esitetään liittyvän paratiisin
porttiin ja paratiisimaiseen kuvastoon yleisemminkin. Mattojen lisäksi tätä kuvastoa on myös muissa
tekstiileissä, kuten ripustettavissa kuvapinnoissa, joissa on holvikaaria, kukkivia pensaita, paratiisiin
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viittaavia kuvia ja puita, jotka voidaan nähdä elämänpuina. Erityisesti Lähi-idässä käytetään tällaisia
kangasripustuksia kodeissa ja telttayhdistelmien ympärillä. Myös ulkona pidettävissä tärkeissä tapahtumissa tällaisia kankaita ripustetaan määrittämään tilaa, joka on varattu tapahtumalle. Tämän vuoksi
näiden tekstiilien voidaan nähdä antavan arvoa tilalle ja luovan suojelevan ilmapiirin merkitylle
alueelle.381 Tekstiilit muodostavat keskipisteen ja tapahtumalle tai perheyhteisölle.
Jungilaisuudessa koetaan, että pyhän tilan luomisessa on kysymys paikan muuttamisesta järjestyneeksi
kosmokseksi, jonka keskuksen avulla voidaan olla yhteydessä toiseen maailmaan. Tämän muutoksen
nähdään olevan sopusoinnussa uskonnollisen ihmisen perimmäisten tunteiden ja tarpeiden kanssa.
Temppeleistä tulee psyykkisen kokonaisuuden symboleja, ja täten niillä on erityinen vaikutus ihmiseen. Pyhät paikat voivat olla mandalan tai ristin muotoisia, sillä näissä kuvioissa korostuu keskus. 382
Tällainen on myös buddhalainen rakennus stūpa, joka on arkkitehtoninen kuva maailmasta, jolla on
tarkka kosminen symboliikka. Stūpa esittää toisaalta Buddhan mystistä kehoa, ja toisaalta se on rakennettu edustamaan symbolisesti universumia.383
Buddhalaisen pyhän rakennuksen, stūpan, ympärillä voi olla lippuja (kuva 57). Tämä pyhä rakennus
ilmentää muodoillaan sisäisiä tavoitteita.384 Stūpat liittyvät korkeisiin paikkoihin, kuten vuorenhuippuihin Intiassa ja Himalajalla. Niitä rakennetaan myös tärkeäksi koettuihin paikkoihin, joissa tulkitaan
maan energiavirtojen kohtaavan. Stūpan tarkoituksena on tasapainottaa energioita. Se on tietyn muotoinen, koska se kuvaa maailmankaikkeutta mandalan tavoin. Stūpan avulla mieli muuttuu, koska
stūpa on tietyn muotoinen. Siihen ei tarvitse uskoa, vaan sen koetaan toimivan luonnollisesti silloin
kun olosuhteet ovat oikeat.385
Jungilaisuudessa luonnollinen toimivuus kuvataan tiedostamattomana prosessina, jossa psyykkinen sisältö projisoidaan esimerkiksi juuri arkkitehtuuriin. Pyhät ja maalliset rakennukset, joiden pohjapiirros
on mandala, ovat ihmisen piilotajunnasta tulevan arkkityyppisen kuvan projektioita maailmaan. Ympyrä on Itsen symboli, ja se ilmaisee psyyken kokonaisuuden, elämän perimmäisen kokonaisuuden. 386
Lippujonot ympäröivät temppeliä keskeltä lähtien: ne muodostavat keskusjohtoisen ympyrän temppelin ympärille. Liput osallistuvat luomaan pyhää tilaa, joka auttaa ihmistä orientoitumaan maailmassa,
löytämään harmonisen kokonaisuuden ja itsensä. Mandala symboloi sopusointuista suhdetta Itseen, ja
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sen muotoa on käytetty menetetyn sisäisen tasapainon palauttamiseen ja sisäisen olemuksen lujittami seen387.
Indonesian Sumba-saaren legendan mukaan loimilankakimppu sitoo saaren taivaaseen ja meren poh jaan. Vain esi-isät näkevät tämän kosmisen lankakimpun, joka menee saaren keskikohdan poikki ja pi tää saaren paikoillaan. Saaren keskellä, jossa kosminen loimi sijaitsee, ei saa kutoa, koska tämän koetaan heikentävän loimilankoja ja pudottavan saaren mereen. 388 Eliade kirjoittaa, että käsitys maailman
keskusakselista on laajalle levinneen kosmologisen näkemyksen perusmuoto. Maailmanakseli, axis
mundi, käsitetään kannattelevan taivasta ja avaavan samalla tien jumalten maailmaan. Australian no madien parissa arunta-kansaan kuuluvan achilpa-heimon perinteen mukaan heidän pyhä salkonsa kantaa symbolisesti heidän maailmansa ja turvaa yhteyden taivaaseen. Pyhällä salolla on achilpoille suuri
rituaalinen merkitys, sillä tämä pylväs esittää maailman keskusakselia. Tämän kosmologisen roolin li säksi pyhällä pylväällä on ollut myös parantava rooli, sillä se on estänyt kaaokseen suistumisen. Pyhästä pylväästä alkaa ympäröivän alueen muuttaminen asuttavaksi, sen muuttaminen maailmaksi.
Achilpat ottavat pyhän salon aina mukaansa vaelluksilleen, ja täten heille on mahdollista paikkaa vaihtaessaankin pysyä aina omassa maailmassaan. Yleensäkin maailman keskusten suuri, jopa loppumaton
määrä ei ole uskonnolliselle ajattelulla mikään ongelma, sillä kyse ei ole geometrisesta vaan eksistenssiin kuuluvasta ja pyhästä tilasta. Tällaisella tilalla on aivan toisenlainen rakenne kuin maallisella tilalla. Pyhällä tilalla on kosmologisia merkityksiä ja rituaalisia tehtäviä, ja sen rakenne mahdollistaa loppumattoman monia yhteyksiä transsendenttiseen. 389
Suomessa on käytetty hääsalkoja, kuten vuonna 1909 Karjalassa Antrean pappilahäissä (kuva 58).
Hääsalon latvaa on koristanut usein köynnöksestä tehty rengas ja lippu. Hääsalko saattoi olla hääpuu
eli kuorittu karahka, jonka ympäri oli kiedottu köynnöstä. Se saattoi viitata juhannussalkoon tai lipputankoon. Hääsalossa käytetyt liput olivat 1800 – 1900 -lukujen vaihteessa kirjavia: punaisia, punakeltaisia, puna-sini-valkoraitaisia, punavalkoisia tai valkeita. Lippulain tullessa voimaan vuonna 1918
häissä nostettiin salkoon ainoastaan Suomen lippu. 390 Raidallisia ja valkoisia lippuja tosin näkyi vielä
Ahvenanmaalla 1920-luvulla pidetyissä häissä, joissa kylän neidot kantoivat lippuja hääkulkueen mo lemmin puolin. Ahvenanmaan hääkulkueessa oli 1890-luvulla käytetty lippuina myös leipälapioihin
kiinnitettyjä lakanoita, joihin oli ommeltu koreita liinoja ja nauhoja. Silloin 10 – 12 tyttöä oli lipun kantajana juhlakulkueessa, jossa sulhanen matkasi morsiamen kotiin hänet hakemaan. 391 Lipunkantajat
olivat hääkyydin molemmin puolin keskittäen huomion hääpariin. Tällainen kunniapolku muistuttaa
387 Franz

2003a, 213.
1999, 17.
389 Eliade 2003, 54 – 57, 79.
390 Heikinmäki 1981, 223 – 224.
391 Kaivola 1995, 139, 141.
388 Adams

138

punaisen maton luomaa keskittävää ja kohottavaa reittiä. Juhlasalko puolestaan muistuttaa meidän joulukuusta, jonka keskittävyyttä korostetaan koristelemalla se ympäriinsä. 392
Fincherin mukaan me nykyäänkin keskitämme itsemme muutosvaiheissa, kuin muinaiset esi-isämmekin ovat tehneet. Uudenlaiseen todellisuuteen suuntautuminen aiheuttaa sen, että meille tulee siirtymävaiheessa tarve keskittyä sisäiseen oppaaseemme. Keskittyminen ja orientaatio voivat tapahtua myös
suhteessa neljään ilmansuuntaan. Neliön muodon kautta voimme löytää tasapainon neljän eri puolen
välillä, ja neliön voidaan nähdä edustavan ympäristöä, tilanteita ja ihmisiä. Neljään jaettu tila määrittää
rajoja ja luo tasapainoa, eheyttä ja täydentymistä. Tilan jakaminen neljään osaan on yhteydessä myös
itse-arkkityyppiin ja oman sijainnin tuntemiseen kosmoksessa. Jungilaisuuden mukaan mielellä on nelinkertainen luonne, joten neljään liittyvän muodon voidaan nähdä olevan yhteydessä aktiivisuuteen
mielen neljässä toiminnossa. Neljäosainen on myös risti, jonka keskus kuvaa maailmanakselia, kosmoksen mystistä keskusta.393
Eliaden mukaan keskuksesta lähtevä neljään ilmansuuntaan luominen on vanha ja hyvin laajalle levinnyt ajatus. Roomalaisten ympyränmuotoinen hauta oli jaettu neljään osaan, ja se oli maailmankaikkeuden kuva ja samalla esikuva sille, miten ihmisen tuli asettua asumaan. Uskonnollisella ihmisellä on
pyrkimys asettautua todelliseen ytimeen, maailman keskukseen, missä on mahdollista kommunikoida
jumalten kanssa. Todellisessa ytimessä kosmos on muuttunut olemassa olevaksi ja alkanut laajentua
neljään ilmansuuntaan.394
Perusta kotoisin oleva seremoniallinen kantokangas, t'igulla, koostuu neljästä osasta. Kankaan symboliikka perustuukin näihin kankaan neljään osaan, jotka edustavat neljää eri yhteisöä. Tälle kankaalle levitetään kokanlehdet, ja sitä käytetään ennustamiseen. 395 Kankaan keskellä on visuaalinen piste, jossa
kaikki yhteisöt ovat yhtä. Ehkäpä kangas on toiminut neljän eri yhteisön asioiden ja suhteiden ennustamisen alustana ja yhteisöjen symbolisena keskipisteenä. Andien alueen maailmankuvaan kuuluu, että
tekstiileillä on tärkeä asema sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Tekstiilit voivat tutkia ja ilmentää
abstrakteja ideoita fyysisestä ja sosiaalisesta maailmasta, jota on aivan mahdoton käsitellä lineaarisen
ilmaisuvälineen, kuten kielen kautta. Tekstiilit ovat vapaita kielestä, ja tekstiilien kautta toimimisella
on valtava mahdollisuus ilmentää toisenlaista tiedon järjestelmää, jota on vaikea ilmaista sanoin. 396

392 Punainen

matto ja muut vastaavat tekstiilit on käsitelty kohdassa kohottavuus. Joulukuuseen viitataan myös
kohdissa yhdistävyys, sitouttavuus ja energeettiset hapsut.
393 Fincher 1991, 24, 98 - 99, 120, 134 – 136.
394 Eliade 2003, 68 – 69, 87.
395 Schevill 1997, 115 – 116.
396 Franquemont 1997, 33.
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Meksikolainen kirkko on juhlan aikaan koristeltu lipuilla (kuva 59). Lippujen lisäksi kirkon ympäristössä on klovneja, ilotulitusta ja musiikkia. Rituaalit ja seremoniat ovat välineitä, joilla lähestytään
maailmaa pyhänä ja elävänä kokonaisuutena. Tällaiset seremoniat pohjautuvat maya-kulttuuriin, joka
perustuu ”rituaalisesti pakotettuun kulttuuriseen yhdyssiteeseen”: siteeseen, joka yhdistää yksilön yhteisöön ja lopulta kosmokseen. Myös maailmanpuu on tärkeä osa mayaperinnettä, ja sen nähdään
muodostavan akselin alisen ja ylisen välille. Samoin leija, jota lennätetään seremonioissa, luo maailmanakselin. Rituaalinen leijanlennätys luo akselin alisen maailman, maanpinnan ja taivaallisen valtakunnan välille.397 Meksikolaisen kirkon ympärillä olevat lippujonot muodostavat keskuksen symboliikan kaltaisen rakenteen. Myös Himalajan vuoristossa on lipun kaltaisia tekstiilejä temppelien ympärillä. Tiibetissä olevan maatemppelin ympärillä on rukousviirejä ja khata-liinoja (kuva 60). Pyhiinvaeltajat kulkevat myötäpäivää alttarin ympäri muodostaessaan temppelistä tukikohtaansa. 398 Köynnösmäisiä rukouslippujonoja pystytetään myös talojen katoille ja paimentolaisilla telttojen huipuille. Korkeissa saloissa ne osoittavat paikan olevan huomionarvoinen, ja rukousliput voivat olla myös merkkinä seremoniallisesta tapahtumasta.399
Vuorilla on monissa kulttuureissa oma roolinsa liittyen maailmankeskussymboliikkaan. Vuori koskettaa taivasta ja ilmentää samalla maailman korkeinta kohtaa yhdistäen taivaan ja maan. Tämä uskonnollinen käsitys ilmaistaan projisoimalla kyseinen etuoikeutettu alue, meidän alueemme, maailmanvuoren
huipulle. Tällainen pyhä paikka osoittaa murtumaa yhtäläisessä tilassa ja mahdollistaa siirtymisen kolmen kosmisen tason välillä, taivaasta maahan ja maasta manalaan. Yhteys taivaaseen voidaan ilmaista
vuorena, puuna ja liaanina: akselina, joka sijaitsee maailman navalla ja on maailman keskus. Maail man akselin ympärille levittäytyy meidän maailmamme. Tila ei siis ole kaikkialla samanlainen uskonnolliselle ihmiselle. Pyhä tila on merkityksellinen ja todellisesti olemassa oleva. Tämä tila on vahva,
vaikutuksellinen, ja pysyvä, ja sillä on selkeä rakenne. 400
Himalajan vuoriston buddhalaiset rukouslippujonot kohoavat tuulen mukana korkeuksiin. Värikkäät liput hulmuavat monissa kohokohdissa koruttomassa maisemassa, ja niissä olevien rukousten uskotaan
välittyvän ilman kautta jumalille (kuva 61)

401

. Narut, joissa rukousliput ovat kiinni, ulottuvat pyhistä

paikoista kohti taivasta samalla tavalla kuin leijat lentäessään. Ne näyttävät keskipisteen paikan kauaksi ja luovat visuaalisen yhteyden keskuksen ja taivaan välille. Tällainen pyhä paikka on syntynyt, kun
maisemadominantti, erityinen luonnonpaikka, on synnyttänyt mielikuvien sarjan, joka on johtanut paikan sakralisoitumiseen. Paikka on saanut uuden pysyvän merkityksen, ja siitä on tullut yhteistä henkis397 Foxx

& Schevill 1997, 180 – 181, 185, 189, 205.
1988, 78.
399 Levenson 1997, 32.
400 Eliade 2003, 43, 58 – 61.
401 Jaitly 1990, 32.
398 Hinnemo
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tä omaisuutta. Paikka voidaan nähdä auttavana voimanlähteenä, rauhoittavana elementtinä keskellä
suurta ja pelottavaa luontoa. Pyhä paikka on väylä, jonka kautta vaikutetaan supranormaaleihin voi miin, ja samalla se on myös merkki ihmisen itsensä löytämiselle. 402 Eliade tiivistääkin, että pyhän tilan
ilmentyminen antaa ihmiselle kiintopisteen ja siten mahdollisuuden suunnistaa kaoottisessa samanlaisuudessa, mahdollisuuden luoda maailma ja elää todellisesti. 403

402 Pentikäinen

& Miettinen 2003, 82. Alkuperäisessä yhteydessä puhutaan pyhistä kivistä, esimerkiksi saamelaisten seitakivistä tunturimaiseman maisemadominantteina.
403 Eliade 2003, 45.
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Yhdistävyys: tunneyhteys ja vastakohtien ykseys
Hääkatos yhdistää hääparin saman suojeluksen alle. Avioliittoon vihittäessä hääparin päiden yläpuolella voidaan pitää nelikulmaista vaatetta, teltaa, joka symboloi taivasta, josta varjeluksen ja lapsionnen
uskotaan tulevan404. Suomessakin hääparin yllä on voitu vihittäessä pitää teltaa, tellaa, suurta silkkihuivia. Kokkolassa 1940 pidetyssä häänäytöksen vihkimisseremoniasta näkee, kuinka 1930-luvulla
käytöstä pois jääneissä kruununhäissä oli perinteisesti asetuttu tellan alle: morsian ja sulhanen ovat
polvistuneet vihkipallille ja heidän yllään tellaa ovat pitäneet telturit eli morsiustytöt ja -pojat (kuva
62).405 Tellan pitäminen hääparin yllä on ollut tapana Länsi-Suomessa. Pohjanmaalla telta on ollut valkoinen, ja muualla se ollut punainen tai kirjava. Monesti tella oli kookas liina, jonka reunoista roikkuivat hapsut. Se asetettiin hääparin päälle yleensä ratkaisevalla hetkellä, kun pari polvistui rukoukseen.
Tellanpitäjiä on voinut olla jopa 12 paria, ja he ovat saartaneet parin neliönä tai ympyränä. Yleensä pitäjiä on ollut yksi jokaisessa kulmassa. Ulkomaisten keskiaikaisten roomalaiskatolisten vihkiliturgiain
mukaan pitäjiä kuuluu olla neljä.406
Keski-Aasiassa Uzbekistanin alueen perinteisiin kuuluu, että hääseremoniassa hääparin päällä on taivaankansikorukatos, bolim posh (kuva 63). Siinä on keskellä aurinkokiekko aihe, jonka juuret ovat
muinaisissa uskomuksissa. Reunakuviointi puolestaan on syntynyt alueen alkuperäisten palkokasvien
perusteella. Tällaiset symbolit heijastavat alueen muinaista elämäntapaa, jossa ympyräkuviot ovat liittyneet auringon- ja tulenpalvontaan. Aurinkokiekko edustaa elämää antavaa voimaa varhaisimpien
maatalouteen ja shamanismiin liittyvien käsitysten mukaan. Kiekkokuvioihin on kerrostunut merkityksiä myös buddhalaisuudesta, ja siksi niissä voidaan nähdä myös mandala, lootus ja päättymätön kohtalonlanka.407 Hääkatoksesta voidaan täten peilata hyvin monenlaisia kokonaisuuksia. Kasvit ja aurinko
liittyvät kasvuvoimaan ja eheytymiseen. Neljän nurkkakuvion huomiota herättävä keskipakoinen asema herättää ajatuksen avioparin neljästä vanhemmasta ja sukuhaarasta. Nämä yhdistyvät keskellä olevassa ympyrässä, joka voidaan nähdä vihkiparin symbolina.
Jungilainen psykoanalyytikko Gareth S. Hill tiivistää aurinkopyörän ja jin & jang -merkin, kuvaavan
feminiinisen ja maskuliinisen dynaamista harmoniaa. Samojen kuvioiden voidaan nähdä kuvaavan
myös muiden vastakohtien välissä olevaa elämäntapaa tai keskitietä. Ihmisen kehityksen ideaali on täl lainen harmonia, jonka dynaamisuus syntyy kehityksen loputtomasta virtauksesta, jossa neljä eri tie404 Biedermann

1993, 368. Telta on ollut myös Suomessa käytössä, mutta sen käyttö on lakannut 1900 -luvun alkupuolella. (Ibid.)
405 Kaivola 1995, 28, 151.
406 Heikinmäki 1981, 356 – 359.
407 Harvey 1997, 12, 26, 42,44.
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toisuuden muotoa hakee tasapainoa. Hillin mukaan nämä neljä muotoa ovat dynaaminen feminiinisyys
ja maskuliinisuus sekä staattinen feminiinisyys ja maskuliinisuus. Jungilaisen ideaalin mukaisesti kehityksen määränpää on eheys. Tähän sisältyy varjopuolen hyväksyminen, mikä tarkoittaa omien rajallisuuksien ja heikkouksien hyväksymistä. Yksilön liiallinen yhteen puoleen jähmettyminen aiheuttaa,
että toinen puoli ei pääse tarpeeksi kehittymään. Yhden puolen korostamista voi tapahtua tietyssä elämänvaiheessa, mutta elämänkaaren tulisi kokonaisuudessaan johtaa luonnolliseen kasvamiseen ja kehittymiseen. Kypsyys saavutetaan, jos esteetön virtaus pääsee kulkemaan tietoisuuden neljän eri muo don läpi.408
Juutalaisessa hääseremoniassa vihittävä pari on rukousshaalin alla (kuva 64). Perinteinen juutalainen
rukousshaali, tallit, on molempien pään yllä. Hääseremoniaa säätelevä Halakha, ”tie jota kuljetaan”,
on juutalaisten teksti käytännön elämässä noudatettavista säännöistä. Juutalaiseen hääperinteeseen
kuuluu toinenkin pään päällä pidettävä kangas, huppa. Tämä on yhteistä kotia symboloiva katos, jonka
alla sulhanen ja morsian vaihtavat sormuksen. 409 Hääseremonia siis yleensä pidetään hääkatoksen alla,
ja sen toimittaa rabbi. Tämän hääkatoksen alla parit vihitään toivottaen onnea avioliittoon. 410 Avioliitto
on universaali teema, ja sillä on syvällinen merkitys. Jungilaisuudessa puhutaan pyhästä avioliitosta
arkkityyppisenä muotona, jolla on tärkeä merkitys naisen ja miehen psykologialle. Sen lisäksi, että
avioliitossa mies saa todellisen vaimon ja nainen todellisen miehen, he symbolisesti löytävät itsestään
psyyken vastakkaisen voiman. Avioliittoon vihkiminen on initiaatioriitti, jossa miehen ja naisen on
alistuttava toisilleen sillä tavalla, että se oikaisee jonkinlaisen alkuperäisen mies – nainen -vastakohdan. Yhdistyminen ja anima- tai animus-arkkityypin aktivoituminen siis liittyvät pyhän avioliiton symboliseen rituaaliin.411 Miehen sisäinen nainen ja naisen sisäinen mies aktivoituu.
Eliade näkee, että avioitumisriiteillä on jumalallinen esikuva. Inhimillinen avioliitto kertaa jumalalli408 Hill

1992, 21, 46, 53 – 54. Maskuliinisen ja feminiinisen kaksi polariteettia ovat siis dynaaminen ja staattinen, ja näitä neljää eri puolta edustavat eri arkkityypit. Dynaamiseen feminiinisyyteen liittyy dionyysisuus,
mielikuvitus, leikkiminen, rajattomuus, muuttuneet tajunnantilat ja muutosvoimaisuus. Staattiseen maskuliinisuuteen kuuluu järjestys, säännöt, merkitysjärjestelmät, arvohierarkiat, totuusteoriat, vaatimustasot ja mallikelpoisuus. Staattiseen feminiinisyyteen kuuluu ”maaäidillisyys”, ”kohdullisuus”, oleminen, itsensä hyväksyminen, orgaanisuus, luonnonkierrollisuus. Dynaamiseen maskuliinisuuteen liittyy aloitekykyisyys, päämääräsuuntautuneisuus, lineaarisuus, suureellisuus ja sankarillisuus. (Hill 1992, 20 – 21.)
409 Terhart & Schulze 2007, 236, 242. Halakha käsittelee käskyjen soveltamista erilaisiin todellisuuden tilanteisiin, kuten ruokailuun, yhteiskuntaelämään, taiteelliseen ilmaisuun sekä uskonnon ja rituaalin piiriin kuuluviin alueisiin. (Terhart & Schulze 2007, 242.)
410 Ouaknin 1997, 106. Juutalaislla on myös kattorakenne majassa, joka rakennetaan lehtimajajuhlaan, vuotui seen pyhiinvaellusjuhlaan. Sukkot eli lehtimajajuhla on kolmas pyhiinvaellustapahtuma juutalaisessa kalenterissa. Lehtimajan tärkein elementti on majan katto, joka ei edusta rajoitusta, vaan kutsua ylittää rajat ja men nä ylitse tuolle puolelle eli ylittää itsensä. (Ouaknin 1997, 72.)
411 Henderson 2003, 132, 134 – 136. Jungilaisuudessa ajatellaan, että avioliiton rituaali ja naimisissa olo ei aina
vaikuta tarpeeksi voimakkaasti, ja alistuminen toisella sukupuolelle epäonnistuu. Joissain yhteiskunnissa
mies mitätöi alistumisensa ”ryöstämällä” morsiamensa. Tästä perinteestä jäänteenä on miehen tapa kantaa
morsiamensa kynnyksen yli. Vastakohtiin tutustumista on ihmisen vaikea tajuta, ja monien kohdalla vasta jokin erityinen kriisi saa aviopuolisot tajuamaan sen. (Henderson 2003,132,134.)
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sen, erityisesti taivaan ja maan, yhtymisen. Kiinassa vastavihityt menivät keväisin yhtymään nurmi kentälle antaakseen piristysruiskeen kosmiselle jälleensyntymiselle ja universaalille itämiselle. Tällaisen inhimillisen yhdynnän esikuvana ja perusteluna oli pyhä avioliitto, hierogamia, luonnonelementtien kosminen yhtyminen. Kaikki varhainen ja itämainen avioitumissymboliikka voidaan nähdä taivaallisen esikuvan noudattamisena. Sumerilaiset juhlivat luonnonelementtien yhtymistä uudenvuodenpäivänä, jolloin keskiössä olivat hierogamiset myytit ja kuninkaan rituaalinen yhtyminen kuningattareen. Yhtymällä rituaalisesti jumalattaren maanpäälliseen edustajaan kuningas takasi maan hedelmällisyyden. Aviollinen yhtyminen on riitti, jolla sulaudutaan kosmiseen rytmiin ja jonka sulautuminen te kee päteväksi. Avioituminen muodostuu rituaaleista, jotka jäljittelevät yli-inhimillisiä esikuvia ja
maailmankaikkeuden pyhän draaman tiettyjä episodeja. 412
Ryijyn tai jonkun yhtä arvokkaaksi katsotun tekstiilin yhteisöllinen levittäminen morsiusparin päälle
on tehnyt sängystä häävuoteen, ja morsiusparin peittäminen tällaisen peiton alle on vahvistanut lopullisesti liiton. Seremoniallinen häävuoteeseen johtaminen oli Kaakkois-Suomessa yleistä vielä 1800-luvun puolessa välissä. Viimeisiä kaikuja tällaisesta perinteestä on kuultu Rovaniemeltä 1900-luvun
alusta, jolloin morsiuspari on vielä kääritty vihkiryijyyn. Raja-Karjala ei kuulunut ryijyjen käyttö alueeseen, joten siellä morsian ja sulhanen peitettiin hääyöksi huivilla. Perinteisiin kansanomaisiin
häihin on kuulunut, että tietyt vaiheet ovat tapahtuneet jonkinlaisen kankaan suojissa, ja kirkon on pi tänyt sovittaa tämä seremonioihinsa. Kun seremoniat siirrettiin häätalosta kirkkoon, peitto vaihtui katokseen. Kirkkoon ei ollut sopivaa tuoda sänkyä, joten sinne tuotiin sen tärkein osa, peite. Peitettä pidettiin siunauksen ajan morsiusparin yläpuolella, ja näin se toimi morsiuskatoksena. Tavan juuret ovat
antiikin maailmassa, jossa jo 300-luvun vihkitoimitukseen kuului yhteisen leivän murtaminen katoksen alla, joka oli tehty hääparin tuolin ylle uhrilampaan nahkasta. Vanhimmat vihkiparin päällä pidetyt
katokset olikin tehty eläimen nahasta tai taljasta. 413
Hääryijy, jota oli käytetty aviosängyn peittona, tuli käyttöön morsiankatoksena, joka lahjoitettiin vastavihitylle sängynpeitoksi. Morsiusryijy ei ollut pelkkä uuden kodin koriste-esine, vaan oli tarkoitus,
että nuoripari aloitti avioelämänsä nimenomaan tämän peitteen alla. Ryijyn alkumuotoa, taljaa, on
myös käytetty muinoin häärituaaleissa peitteenä. Ryijyä seuraava morsiuskatosmuoto puolestaan on
vihkiparin ylle levitettävä kevyempi vaate, tella, jolla tosin on omat juurensa kristinuskon valloittamassa Roomassa. Tapa pitää neliskulmaista tekstiiliä polvillaan olevan vihkiparin päällä morsiusmessun aikana levisi roomalaisen vihkimistavan myötä muualle Eurooppaan. Puhuttaessa teltasta suomalaisena kirkollisena morsiuskatoksena tarkoitetaan neliömäistä, usein kallisarvoista koristeellista kangasta, joka saatettiin pingottaa puukehykseen. Tavallisesti kirkko omisti sen ja lainasi sitä maksua vas412 Eliade

1993, 26 – 29.
1999, 147 – 148, 154 – 156.

413 Korhonen

144

taan. Katos levitettiin avioliittoon siunatessa parin ylle osoitukseksi siitä, että heille välitettiin sama
siunaus, jolla Jumala siunasi ensimmäisiä ihmisiä antaessaan heille lisääntymiskäskyn. Samalla kun
vihittäville lausuttiin enkelin tervehdys Neitsyt Marialle, saatettiin heitä koskettaa morsiuskatoksella
tai jopa laskea se hupuksi heidän päälleen.414
Yhdistymisen symboliikkaan liittyy kätkeytymistä, kuten hääryijyn alla ollessa hääpedissä, ja kohottavuutta, kuten hääryijyn päällä seistessä kirkossa. Ortodoksisessa avioliittoon vihkimisessä vihittävät
seisovat saman suorakaiteenmuotoisen liinan päällä. Tällöin lausutaan myös rukous, jonka aikana vi hittävien kädet yhdistetään. Avioliiton sakramentissa kaksi ihmistä tulee ”yhdeksi lihaksi” säilyttäen
kuitenkin oman persoonallisuutensa ja ainutlaatuisuutensa. 415 Ukrainassa on käytetty tekstiileitä monin
tavoin hääparin yhdistämiseen. Häämenojen ajaksi lattialle on levitetty pyhitetty kirjailtu liina, joka on
toiminut rituaalitilana morsiamelle ja sulhaselle. Heidän kätensä on myös sidottu yhteen toisella liinal la liiton merkiksi. Morsian on myös toivotettu uuteen kotiin liinalla. Sulhasen äiti on vienyt nuorenparin kynnyksen yli uuteen kotiin pitkällä punaisella liinalla, joka on ollut kiedottuna parin hartioiden
ympäri. Karjalassa käspaikkoja on käytetty usein rakkauden symboleina, sitomaan mies naiseen, aivan
kuin kihlasormusta käytetään nykyään. 416 Intiassa hindujen häihin kuuluu myös vaihtelevia riittejä,
jotka yhdistävät morsiamen sulhaseen, kuten heidän vaatteidensa yhteen sitominen 417.
Jungilaisuudessa vastakohtien pyhä liitto tarkoittaa parantavaa yhteyttä. Tämä voi tapahtua monella tasolla, kuten häissä ihmisten liittyessä yhteen tai ihmisessä itsessään piilotajuisen puolen liittyessä tie toiseen. Tämä yhdessä oleva kaksijakoisuus on sisäänrakennettu myös ihmissuhteisiimme ja kehoomme: rakastavaiset muodostavat parin, ja kehossamme on kaksin kappalein monia osia, kuten käsiä, sil miä sekä oikea ja vasen aivopuolisko. Kaksi asiaa erillään viittaavat eroon, konfliktiin ja jännittynei syyteen, kun taas kahden asian yhdessä oleminen viittaa vastakohtien törmäämiseen ja niiden harmoniseen yhteen sulamiseen, vastavoimien tasapainotilaan. 418 Tämä on arkkityyppinen pyhä yhteys,
414 Korhonen

1999, 150 – 151, 157 – 159. Telta vakiintui suomen kieleen viimeistään 1500-luvulta lähtien kuvaamaan yksinomaan morsiusmessun yhteydessä vihkiparin päälle levitettävää tekstiiliä, vaikka sana oli ennen kristinuskon omaksumista tarkoittanut häävuoteen ylle asetettavaa peitettä. Teltoja mainitaan kirkoistamme keskiajalta 1700-luvun lopulle asti, jolloin ne näyttävät jääneen pois käytöstä. Vanhin tieto kotivihkiäisten
morsiustaivaasta on samoilta ajoilta, ja nuorimmat tiedot ovat Pohjanmaalta 1920- ja 1930-luvuilta. Kirkoissamme on säilynyt 1400-luvulta lähtien useita morsiuskatoksia, mutta ei ainoatakaan ryijytekniikalla tehtyä.
(Korhonen 1999, 157 – 159.)
415 Kasala 2005, 20 – 21. Ortodoksisessa vihkimisessä on myös kohottavuuteen, keskittävyyteen, ja sitouttavuuteen liittyviä piirteitä kruunaamisen, vihkipöydän kolminkertaisen ympäri kiertämisen ja jumalyhteyden si touttavuuden kautta. Puolisot kruunataan ja he kulkevat ensimmäiset askeleensa avioparina evankeliumikirjan ja ristin ympäri saaden yhteiselle elämälleen suunnan ja päämäärän, ja tämä tapahtuu ”Kristuksen yhteydessä, jolloin rakkaus muuttuu täydellisemmäksi” (Ibid.)
416 Kelly 2010, 12, 16.
417 Bell 1997, 99 – 100. Myös hindujen hääseremoniaan kuuluu keskipisteen ympäröiminen, sillä morsiuspari
kiertää pyhän tulen ympäri kolmesti. (Ibid.)
418 Fincher 1991, 95 – 96.
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hieros gamos, vastakohtien yhtyminen kokonaisuudeksi. Vastakohtapareja voivat olla esimerkiksi juuri
tietoinen ja tiedostamaton. Jungin mukaan keskeistä on persoonallisuuden muuntaminen jäsentämällä
ja yhdistämällä alhaisia ja yleviä tekijöitä sekä kehittymättömiä ja kehittyneitä puolia. 419
Sisäistä kaksinaisuutta kuvataan usein symbolisesti hermafrodiittihahmolla, kuten alkemistien käsikirjoituksessa (kuva 65)420. Alkemistien mukaan mystinen avioliitto ja häiden tuoma ykseys johtavat
kauan kaivatun aarteen löytymiseen. Kun vastakohdat, kuten keho ja henki, ovat eriytetty, ne voidaan
liittää yhteen, ja tällöin yhteenliittymän sisällä voi syntyä erityislaatuinen olemassaolonmuoto. Samalla tullaan myös paradoksaalisesti osaksi jotain suurempaa eheyttä. 421 Jung kirjoittaa egopersoonallisuuden ja varjon liitosta. Tämä unio mentalis, tietoisuus itsestä, on tietoutta egon taustoista,
eheyttä juurien kanssa ja ykseyttä persoonallisuudessa. Tietoisuuden ja piilotajunnan yhdistämisen
prosessi voi tapahtua spontaanisti tai se voi olla teennäisesti aiheutettu. Jungin käsite aktiivinen kuvittelu viittaa tällaiseen prosessiin, jossa tutustutaan tähän itsen toiseen puoleen. Aktiivinen kuvittelu on
tietoista unennäkemistä, unelmointia, jossa katselemme alitajunnan maailmaa kuin katselisimme teatteriesitystä. Unio mentalis lähestyy, kun alamme aktiivisesti osallistua alitajunnan näytelmään alter
egomme kautta.422
Myös siperialaisen shamaanin takissa näkyy yhdistetty kokonaisuus, kuten nganasani-shamaanin kaksijakoisessa takissa, jossa oikea puoli on punainen kuvaten päivää ja kevättä, ja vasen puoli on musta
kuvaten yötä ja talvea (kuva 66). Siperian shamaanin puku, takki, viitta tai rintasuojus voi olla kaksivärinen, kuten valkomusta, punamusta tai punavaalea. Tämä värien dualismi liittyy symbolimerkitys ten vastakkaisuuteen. Dikotomiat, kuten punainen – musta, oikea – vasen, mies – nainen, valo – pimeys, päivä – yö, kevät – talvi ja henkimaailma – ihmisten maailma liittyvät rituaaliasun symboliik kaan. Yleispätevänä sääntönä voi todeta, että vaaleampi väri tulee aina oikealle puolelle ja symboloi
miehistä ja ylistä maailmaa, kun taas tummempi väri edustaa naisellisuutta ja alista maailmaa. Useilla
Siperian kansoilla shamaani on samalla kertaa sekä mies että nainen, ja juuri tämä rajatila tekee hänet
vahvaksi ja hänen toimintansa tehokkaaksi. Shamaani on androgyyni, joka kantaa keskenään vastakkaisia ominaisuuksia ja kykenee laukaisemaan vastakkainasettelut. 423
Androgyynisuus on myös osa tantrismia: joogit ylittävät yön ja päivän, feminiinisen ja maskuliinisen
välisen ristiriidan, ja tätä yhtenäisyyden tilaa symboloi androgyyni. Alkuajan androgyynin, luomista
edeltäneen ykseyden, eheyttäminen saavutetaan hatha-joogassa muun muassa hengitystekniikan kaut419 Bennet

1968, 121-122.
2003, 30.
421 Fincher 1991, 87 – 88.
422 Jung 1997, 166 – 170, 172. Näkökulma liittyy myös kategoriaan kontrastiset kuosit.
423 Hoppál 2003, 104 – 105.
420 Jung
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ta, jossa sisäänhengitys edustaa päivää ja uloshengitys yötä. Hengitysrytmin progressiivinen luonne
johtaa joogin ajattomaan tilaan, jossa ei ole yötä eikä päivää, ja näin tapahtuu vastakohtien yhdistyminen, coincidentia oppositorum.424 Eliade puhuu tästä myyttisenä kaavana, joka on primitiivisin tapa ilmaista ylimaallisen, jumalallisen todellisuuden paradoksi. Jumaluuden, joka on samaan aikaan hyväntahtoinen ja hirvittävä, luova ja tuhoava, todellinen ja potentiaalinen. Tämä myyttinen kokemus kuuluu
melkein jokaiseen ihmiskunnan uskonnolliseen kokemukseen. Jopa tiukassa juutalais-kristillisessä perinteessä Jahve on sekä hyväntahtoinen että vihainen. Käsitys, jossa kaikki vastakohdat on saatettu sopusointuun, on perustavanlaatuisin määrite jumaluudelle ja osoittaa, kuinka käsitys poikkeaa täysin ihmisyydestä. Tosin coincidentia oppositorum on arkkityyppinen malli monille uskonnollisen kokemuksen muodoille.425
Eräs tällainen vastakohtien yhdistymiseen pyrkivä rituaali on Eliaden mukaan vaatteiden vaihtamisen
seremonia. Intiassa asujen vaihtamisella on tärkeä osa maanviljelykseen liittyvissä juhlissa, ja kasvillisuuden jumalatarta juhliessa miehet ovat saattaneet pitää tekorintoja. Naisen vaatteisiin pukeutunut
mies ei yritä tehdä itsestään naista, vaan pyrkii tällä hetkellisellä toiminnallaan vaikuttamaan sukupuolten sopusointuun, ja tätä kautta ymmärtämään kosmosta paremmin. Rituaalissa tai myytissä ”nainen” ei ole vain nainen, vaan hän edustaa feminiinistä kosmologista periaatetta. Näin biologisin termein ilmaistaan vastakohtien yhdenaikainen eläminen, kosmologisten periaatteiden – feminiinisen ja
maskuliinisen – yhdenaikainen oleminen jumaluuden ytimessä. Tämä ilmenee myyteissä ja rituaaleissa, jotka liittyvät androgyynisyyteen. Itäisten mietiskelykeinojen ja asketismin kautta viisaat ja mysti kot pyrkivät kokemaan kosmoksen kokonaisena ja yhdistämään vastakohdat, kuten ilon ja tuskan, toivon ja inhon, kylmyyden ja kuumuuden, miellyttävän ja vastenmielisen. On myös olemassa seremonioita, jotka perustuvat hermafrodiitin jumalan tai biseksuaalisen esi-isän myyttiin. Nämä myytit paljastavat arkkityyppejä, joita ihmiset pyrkivät toistamaan erilaisin keinoin, kuten rituaalisella ”vaatteiden vaihdolla” ja avioliiton kautta. Voidaan jopa puhua androgynisoitumisesta rakkauden kautta, sillä
rakastuessaan sukupuolet omaksuvat vastakkaisen sukupuolen ominaisuuksia. 426
Vastakohtaparien yhdistyminen voidaan nähdä tiikerimatossa. Tiikerimatto (kuva 67), joka esittää kahta yhdessä olevaa ja raitojaan jakavaa tiikeriä, on kokonaisuus, joka on nähtävissä miehen ja naisen
välisen mystisen liiton kuvauksena. Tämä viittaa tiibetinbuddhalaiseen tantriseen taiteeseen, jossa kuvataan feminiinisen ja maskuliinisen täydellinen yhtyminen. Kuvaus sisältää sekä metodin että päämäärän: menetelmänä on vastakohtien liiton tunnustaminen, joka johtaa päämäärään, valaistumiseen.
424 Eliade

1970, 271 – 272.
1996, 419.
426 Eliade 1996, 420 – 421, 423 – 425. Eliade mainitsee myös muita keinoja, jolla androgyynisyys saavutetaan:
kirurgisilla operaatioilla, rituaalisella orgialla, alkemian keinoilla, romanttisen saksalaisen ideologian mukaan
seksuaalisella kanssakäymisellä, intialaisen eroottisen mystiikan mukaan tantrisin keinoin. (Eliade 1996, 421,
425.)
425 Eliade
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Kuva 62. Tella eli morsiuskatos morsiusparin päällä. Häänäytöksen vihkimisseremonia, Kokkola,
1940. Museovirasto, E. Pulkkis. (Kaivola 1995, 151.)

Kuva 63. Bolim posh, taivaankansikorukatos. Pidetään
hääseremoniassa morsiamen ja sulhasen päällä. Urgut,
lähellä Samarkandia, Uzbekistan, Keski-Aasia. (Harvey
1997, 26.)
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Kuva 64. Vihittävä pari perinteisen juutalaisen rukousshaalin alla. Hääseremonia juutalaisen lain mukaan. (Terhart & Schulze 2007, 236.)

Kuva 65. Sisäisen kaksinaisuuden kuvaus.
Alkemistien käsikirja, 1600-luku. (Jung
2003, 30)

Kuva 66. Kaksijakoisuuden kuvaus shamaanin takissa. Nganasanien viimeisen suurshamaanin Demnine
Kosterkinin takki, Siperia. (Hoppál 2003, 104)
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Kuva 67. Kahta tiikeriä esittävä tiikerimatto. Tiibet. Yksittäiset raidat ja sateenkaaripäädyt. 186 cm x
97 cm. Sulava kuviointi ja pehmeä villa. (Lipton 1988b, 35.)

Kuva 68. Arvohenkilöiden korokepeitto. Tiibetin buddhalaisuus, 1500-luvun loppu tai
1600-luvun alku. 204 cm x 218 cm. Kuviollinen kiinalainen silkkisatiini. (Vollmer
2003, 99.)
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Kuva 69. Perherukousmatto. Saf, monisyvennyksinen rukousmatto. Yarkand, Xinjiang, Länsi-Kiina,
noin 1800. 110 cm x 410 cm. Silkkinukka sinisellä puuvillapohjalla. (Franses 1997, 107.)

Kuva 70. Suzani, koristeellinen tekstiili. Bukhara, Uzbekistan, Keski-Aasia,
noin 1800. 1730 x 2340 mm. Puuvilla, silkki ja lasihelmet. Kangas on miesten
kutoma ja naisten kirjailema. (Sumner & Feltham 1999, 62.)
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Tiikerin turkki symboloikin tarvetta hallita villi ja kuriton mieli. Tantrisissa mandaloissa monet hahmot ja jumalat on kuvattu tiikereiden tai leopardien seurassa tai puettuna näiden eläinten turkkeihin. 427
Kyseessä on tietoisen ja tiedostamattoman yhdistyminen. Tiikeri edustaa villiä, kesyttämätöntä mieltä,
ja tiikerimäiset henget koetaan voimakkaina haluina. Tiikerimatolla istuminen on rituaalinen käytäntö
psyyken villien impulssien hallitsemiseksi. Tiikerin voimallisuus näyttäytyy ajattomana todellisuutena,
ja sen luontaisen voiman voidaan nähdä olevan piilotajunnassamme. 428
Buddhalaisten arvohenkilöiden korokekankaassa (kuva 68) on kuosi, jossa lootuskukkakuvio ja salamakuvio liittyvät toisiinsa. Tämä yhteenliittymä, jossa salama edustaa maskuliinisuutta ja keinoja sekä
lootus feminiinisyyttä ja viisautta, symboloi ylintä totuutta. Tämänkaltaisia kankaita käyttivät tiibetiläiset uskonnolliset johtajat ja luostarit. Kuvion symboliikka on asianmukainen tilanteessa, jossa buddhalainen arvohenkilö istuu korokekankaalla ja opettaa. 429 Tällaisia vastakohtien dialektisuutta kuvaavia pareja ovat tantrismissa aurinko ja kuu, Shiva ja Shakti, ida ja pingala. Vastakohtien yhdistymiseen pyritään eri tekniikoiden kautta, kuten yhdistelemällä meditaatiota ja hienovaraista elintoimintojen säätelyä. Hengitys ja energiakanavoiden, idan ja pingalan, elinvoimaiset energiat yhdistetään,
eheytetään. Hatha-joogassa joogi yhdistää kuun ja auringon, ja tämä yhdistyminen edustaa paluuta alkuperäiseen ykseyteen. Tähän liittyy prosessi, jossa keho ja psykomentaalinen elämä muutetaan kos miseksi, ja näin eri tasojen parit – energiakanavoista kuuhun ja aurinkoon sekä jumaluuksiin, Shivaan
ja Shaktiin – yhdistyvät. Paratiisin kaltaiseen tilaan pääsemistä on harjoitettu arkaaisessa maailmassa
myös monin muiden tekniikoiden, seremonioiden ja symbolien kautta. 430 Buddhalainen korokekangas
on voinut toimia tällaisena symbolina arvohenkilölle, jonka opetukset ovat saaneet voimaa energioiden
ykseydestä.
Tekstiiliin, jonka perussymboliikkaan kuuluu kahden puolen yhdistyminen, voidaan sijoittaa monia
ominaisuuksia. Tekstiilin kuvioista voimme peilata mitä moninaisimpia ykseyttä edustavia voimia.
Teoksessa Mysteriun Coniunctionis Jung luettelee erilaisia vastakohtapareja: maskuliininen – feminiininen, aurinko – kuu, ylempi – alempi, kirkas – tumma, avoin – suljettu, aktiivinen – passiivinen, arvokas – tavanomainen, eloisa – kiinteä, taivas – maa, kylmä – lämmin, henki – keho. Usein feminiini sen ja maskuliinisen vastakohtaisuutta myös personoidaan kuningattaren ja kuninkaan hahmoilla. Vastakohtien ilmaiseminen ylevinä hahmoina viittaa niiden transpersoonalliseen luonteeseen: hahmot eivät kuulu ego-persoonallisuuteen, vaan ovat sen ulkopuolella. Vastakohtaparit muodostavat paradoksisen Itsen, ihmisen kokonaisuuden, ja siksi niiden symboliikka perustuu paljon kosmisiin ilmaisuihin,
427 Ford

1988, 152 – 153, 175, 178.
1988, 131 – 132.
429 Vollmer 2003, 98. Korokekangas on suomennettu sanoista dais cover. Dais tarkoittaa koroketta ja opettajankoroketta, ja cover merkitsee peitettä ja päällystä.
430 Eliade 1970, 269 – 272.
428 Goldman
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kuten taivas – maa symbolipariin. Vastakohtien ristiriitojen intensiivisyys ilmaistaan symbolipareissa,
kuten korkeus – syvyys ja elämä – kuolema. Vastakohdat voivat uhmata toisiaan vihassa tai vetää toisiaan puoleensa rakkaudessa.431
Karjalaisella käspaikalla on uskottu olevan pahaa torjuvaa ja rakastavaisia yhteen liittävää voimaa.
Käspaikan nurkkaa tarjoamalla poika saattoi kysyä tytön suostumusta kosintaan. Jos tyttö tarttui siihen, merkitsi se suostumista, ja tällöin alkoi morsiamen ja sulhasen häihin valmistautuminen. Inkeriläisessä kosintatilaisuudessa puolestaan oli tapana, että käspaikka sitoi morsiamen ja sulhasen yhteen.
Tästä tapahtumasta kertovan K. Salmisen mukaan ”kosintatilaisuudessa sulhanen kääntyi ristien jumalkuvan puoleen, sytytti tuohukset palamaan ja pyyhki morsiamen ompelemalla rätillä ensin omansa,
sitten anopin suun ja antoi suuta. Kun morsian piilopirtistä tuotiin, annettiin sulhasen käteen käsirätti
ja sen toinen pää morsiamen käteen, kierros kummankin kämmenen ympäri.” Käspaikalla oli myös
perhettä yhdistävä merkitys, ja käsien samaan käspaikkaan pyyhkimisellä oli symbolinen ulottuvuus.
Kertomuksen mukaan ensimmäisenä aamuna miehelässä miniä toteaa anopilleen ”täss moamo
ribuine”, tässä äiti pieni rätti, ja ripustaa käspaikan ovensuunaulaan heidän yhteiseen käyttöönsä, yhteisen elämän symboliksi.432
Hindulaisten hääseremoniassa on pyhä alue, pandal, joka on rajattu onnea tuovilla kukkia sisältävillä
koristenaruilla. Hääpari istuu perinteisen pyhän tulen edessä, morsian kukkapäähineessä ja sulhanen
kukkaisessa kasvosuojuksessaan. Tällainen narujen sisällä oleva alue on pyhitetty, kun hindulainen
pappi on kutsunut jumalat alueen sisään johtamaan seremoniaa. Myös vanhemmat tulevat hääparin sivuille, ja kaikki ovat itää kohden samalla rituaalialueella. Morsiamen isä kutsuu alueelle myös esi-isät,
jotka asettavat menneisyyden nyky-yhteyteen. 433 Rituaalialue siis yhdistää nykyisyyden menneisyyteen, elävät kuolleisiin, papin ja jumalat seremoniaan. Tärkeintä kuitenkin vaikuttaa olevan, että rituaalialue yhdistää avioparin toisiinsa ja heidän sukunsa yhteen. Visuaalisesti ilmeisintä on niiden
kaikkien ihmisten rituaalinen tunneyhteys, jotka ovat pyhän alueen sisällä. Samoin voidaan tulkita
myös pelikenttää, jossa kaksi joukkuetta pelaavat esimerkiksi jalkapalloa. Tällä pelikentän alueella tapahtuu yhdistymistä, kun osapuolet ovat pallopelin lumoissa. Joukkueet tiivistyvät ja aktivoituvat, ja
vastakkaiset joukkueet liittyvät toisiinsa kuin kuviot buddhalaisessa korokepeitossa (kuva 68). Rituaalialue yhdistää vastakkain olevat pelijoukkueet dynaamiseen tasapainoon, niin kuin korokepeitto yhdistää lootus- ja salamakuviot.
Pallo voidaan nähdä tekstiilinä, jonka avulla luodaan yhteistä tunnelmaa. Palloja on tehty nahasta, vil 431 Jung
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& Tirronen 1979, 16, 18.
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lasta tai kankaasta, ja niillä leikkimisellä ja pelaamisella on ollut alun perin rituaalinen merkitys. Erityisesti pallo on yhdistetty aurinkopalloon. 434 Muinaisissa kevätjuhlissa on ollut rituaalinen merkitys
hylkeennahkaisella pallolla, jota ovat potkineet lapset ja aikuiset, ja jota on pelattu mies- ja naisjoukkuein Siperian alueella lähellä Beringin salmea 435. Pallon pelaamisen symboliikka näyttäytyy tunnelman jakamisena, kevääseen heräämisen tapana ja itseyden tutkiskeluna. Pallo näyttäytyy liikkeessä
olevana keskipisteenä, joka on joukkueen yhteinen keskipiste, ja pelin lumoissa pallo on joukkuetta
yhdistävä tekstiili. Kiinnostus samaan palloon yhdistää myös kilpailevat joukkueet keskenään. Samantyylinen keskukseen yhdistäjä on juhannussalko, joka on keskipisteeseen kohdistava, ja siinä kiinni
olevat kangassuikaleet tai nauhat voidaan kokea yhdistävinä ja tunnelmaa jakavina tekstiileinä. Yhdistäviä tekstiilejä onkin erilaisissa peleissä ja leikeissä.
Eliaden mukaan uskonnollinen ihminen kokee leikin pyhänä toimintona. Tällöin elämä eletään kahdella tasolla: samanaikaisesti inhimillisenä olemassaolona ja osana yli-inhimillistä elämää. Arkaaisen ihmisen elämä on ollut kokonaisuudessaan jotain, joka on voitu pyhittää. Ihminen on ollut osana kos moksen ja jumalten elämää. Hänelle kaikki elintärkeät kokemukset, kuten ravinnon nauttiminen, seksuaalisuus, työ ja leikki, ovat olleet täynnä pyhyyttä. Tällöin fysiologisilla toiminnoilla on ollut inhimillisen ulottuvuutensa lisäksi myös henkinen merkitys, ja ihmisen ja universumin liikkeissä on nähty
vastaavuuksia. Eliade kertookin siitä, että modernin yhteiskunnan ihmisen voi olla vaikea ymmärtää
elämän kosmista ja sakraalia ulottuvuutta. Modernille uskonnottomalle ihmiselle kosmos on muuttunut läpinäkymättömäksi, elottomaksi ja mykäksi. Se ei viesti mitään, se ei sisällä mitään koodisano maa. Heidän uskonnollinen kokemuksensa ei ole enää avoin kosmokselle. Arkaaisen yhteiskunnan uskonnolliselle ihmiselle maailma on täynnä sanomia. Monesti sanomat ovat koodikieltä, jota myytit
auttavat tulkitsemaan. Pyhitetyn elämän perusta on siinä, että ihmisten kokemusten kokonaisuus on
rinnastettavissa kosmoksen elämään.436 Beringin salmen muinaisissa kevätjuhlissa pallopeli ja hylkeennahkainen pallo ovat rinnastuneet kevääseen ja aurinkoon. Muinainen tapa rinnastaa pallo aurinkoon on oiva esimerkki mikrokosmoksen rinnastettavuudesta makrokosmokseen, tekstiilin rinnastettavuudesta kosmiseen ulottuvuuteen. Tässä tapahtumassa ihmisen kokemus yhdistyy luonnon kiertokulkuun ja pyhyyteen.
Perheen yhdistää visuaalisesti islamilainen monisyvennyksinen rukousmatto, saf, jota reunustavat kuviot kukista ja aalloista tai pilvenkeuloista (kuva 69). Usein tällaisten rukousmattojen syvennykset
ovat keskenään samanlaiset, mutta syvennys, mirhab, voi myös olla erilainen suhteessa maton toisiin
434 Biedermann

1993, 260, 272. Pelit ja leikit sisältävät usein vertauskuvallisuutta, jonka merkitys on jo unohtunut. Monilla lajeilla on symbolitaustansa. Euroopassa on keskiajalla pelattu kullattua nahkapalloa paikkakunnan itäportilta länsiportille: peli on vastannut auringon kulkua idästä länteen, ja tätä pappienkin suosimaa peliä on pelattu pääasiassa keväällä. (Biedermann 1993, 272.)
435 Dzeniskevitsh et al. 2002, esine 102.
436 Eliade 2003, 167 – 168, 188 – 189, 198 – 199.
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syvennyksiin. Ainakin värillisesti, kuten tässä länsi-kiinalaisessa 8-syvennyksisessä perherukousmatossa, jossa sama kukkiva pensas toistuu syvennyksestä toiseen, ja vaihtelu saadaan taustan lehtien ja
rungon värien muutoksilla. Syvennyksien alueen sulkee pilvenpäätyreunan hyvin kulmikas muoto. 437
Kulmikas muoto sitoo perheen voimakkaammin maton rituaalisten rajojen sisälle, samoin kuin tiikeri maton (kuva 67) kahden reunan kulmikkaat muodot sitovat vastakohtaisia puolia lähemmäksi tosiaan.
Rukousmaton syvennyksien värivaihtelut tekevät matosta eloisan, aivan kuin värit korostaisivat perheen jäsenten erilaisuutta. Tämä syvennysten vaihtelu sitoutuu kuitenkin rinnakkain yhteisten rajojen
sisälle. Perhe on yhdessä rituaalisessa tilassa.
Suzani, kirjailtu seinätekstiili, on ollut Keski-Aasiassa palatsien ja hääsalien koristeena ja morsiusparin
hääpedin peitteenä438. Suzaneita on ripustettu seinille ja niitä on käytetty tilanjakajina. Suzanit ovat
tyttöjen myötäjäislahjan tärkeä osa, ja suurien suzani-kankaiden valmistaminen on tehty yhteistyönä
perheen naisten kesken. Vanhempi nainen tai suunnittelija piirsi kuviot monesta puuvillapalasta koostuvalle kankaalle, ja tämän jälkeen kangas laitettiin paloiksi, jotka jaettiin perheen naisille kirjottavaksi. Suzani on kirjottu silkkilangoilla ja eri naisten kirjomat palat on ommeltu yhteen suureksi kankaaksi (kuva 70).439 Idässä tehdyissä suzaneissa on yleensä kuviona suuria kuukiekkoja, kun taas lännessä
vastaavat ovat kukkia. Omanlaisensa tunnelma syntyy, koska eri henkilöiden tekemät palaset eivät
yleensä pysy täysin kokonaiskuvion linjassa.440 Eri henkilöiden omalla käsialalla kirjomat palaset
edustavat suvun eri jäseniä, ja suzani kokonaisuudessaan edustaakin yhdessä olevaa perhettä. Räsymatossa voidaan nähdä tällaista rituaalinomaisuutta, sillä eri räsyillä on oman tarinansa siitä, kenen vaatteeseen ne ovat kuuluneet. Räsyt viestivät perheen eri henkilöistä symboloiden kaikkea sitä, missä ne
ovat olleet mukana. Räsyillä on ollut yhteisiä elonhetkiä perheenjäsenten kanssa. Ne ovat täynnä muis toja. Räsymatto on eräänlainen muistokudelma, joka myös sitoo perheen henkilöiden muistoja yhteen.
Samankaltaisesti toimivat myös joulukuusen koristeet, jotka ovat perheenjäsenten tekemiä ja joita yhdessä ripustetaan keskipistettä edustavaan kuusipuuhun.
Tekstiilin pintatason rakenteetkin voivat edustaa yhdistävyyden symboliikkaa. Himalajan rupshupapaimentolaiset kokevat kudottavien lankojen heijastelevan perhesiteitä; langat edustavat yhteyttä ja
jatkuvuutta. Loimi kuvaa äidin ja isän syntyperää ja kude jälkikasvua, joten kutominen koetaan suvun
ja perheen tuntemukseen liittyvänä toimintana. Kudotussa kankaassa voidaan myös nähdä sukupuolien
yhdistyvän, kun loimi nähdään miehenä ja kude naisena. Kudonnan rituaalisuus toimii suurena yhdistäjänä, koska se sitoo ihmiset toisiinsa ja esi-isiinsä sekä tulevaisuuteen. Täten tekstiileihin liittyy laa437 Franses

1997, 106 – 107.
& Sentance 1999, 186.
439 Sumner & Feltham, 1999, 32, 62. Suzanin kuosit vaihtelevat alueittain, mutta yleensä suzaniin liittyvät pyöreät muodot, kuten kukkamuodot sekä voimakkaasti pyöreät kuu- ja tähtikuviot. (Sumner & Feltham 1999,
32.)
440 Harvey 1997, 117 – 118.
438 Gillow
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jasti symbolisia tulkintoja ja kulttuurisia mahdollisuuksia. Kudontaan liittyvä uskomusjärjestelmä kertoo tekstiilin yhteyksistä elämän eri alueille, kuten sosiaalisten rakenteiden ja jumalien alueille. Kangas voidaan nähdä mediaattorina, välineenä, joka yhdistää ihmiset toisiinsa. Kudottu kangas nähdään
perheverkoston ilmauksena. 441
Konkreettisempi ilmaus kankaan yhdistävyydestä nähdään rupshupa-paimentolaisten häiden lahjaseremonian jälkeisessä rituaalissa, jossa morsiamen veli muodostaa kaavun khata-huiveista, valkoisesta
puuvillakankaasta sekä perheeltä ja suvulta saaduista lahjoista, jotka yleensä ovat tekstiilejä. Morsiamen myötäjäiskaapu muodostuu sitä pidemmäksi, mitä enemmän hän saa lahjoja. Kankaat yhdistävät
perheenjäsenet tosiinsa, ilmentävät hellyyttä ja velvollisuutta toisiaan kohtaan. Tekstiilit muodostavat
lahjoihin perustuvan siteen sukuun, johon liittyy myös vastavuoroisuuden periaate. 442 Douglas ottaa
esille sen, että ystävyyttä ei ole olemassa ilman ystävyyden rituaaleja. Ilman onnittelusähkeitä ja satunnaisia postikortteja ei erossa olevien ystävyys ole sosiaalista todellisuutta. Sosiaaliset rituaalit luovat todellisuutta. Sosiaalisissa suhteissa on mahdotonta olla ilman symbolisia tekoja. 443 Rupshupien
myötäjäiskaavussa yhdistyvät tekstiilit visualisoivat näkymättömät siteet ja suvun yhteydet. Tekstiili
voi visualisoida tunteita ja yhteyttä parin ja perheen välillä, sekä ykseyttä kosmoksen ja muiden koko naisuuksien sisällä. Tavoitteena on eheys itsessä, avioliitossa, perheessä, suvussa, maailmassa ja
maailmankaikkeudessa. Rituaalitekstiilin keinoin voidaan pyrkiä lisäämään vastakohtien tasapainoa ja
kosmoksen harmoniaa.

441 Ahmed

2002, 11 – 12, 98 – 99. Rupshupa-naisten kutominen voi symboloida myös synnyttämistä ja hoivaamista. Silloin loimi edustaa naista ja kude lasta. (Ahmed 2002, 91). Tämän kulttuurin kudottujen tekstiilien
symboliikan moninaisuus on hyvä esimerkki siitä, kuinka samaan rakenteeseen voi sijoittaa erilaisia merkityksiä, joilla kuitenkin on yhteistä jokin tietty logiikka, kuten tässä yhteyden ja jatkuvuuden rakenteiden lo giikka.
442 Ahmed 2002, 99.
443 Douglas 2005, 118.
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Välittäjyys: luontevan siirtymisen turvaaminen
Siirtymät ja kahden alueen välissä olevat rajapinnat ovat erityisen suojelun kohteita. Kodin herkkiä
kohtia ovat sisäänpääsyn paikat, kuten portit, ovet, ikkunat, savupiiput, päätyseinät ja teltan huiput.
Näitä koristellaan, jotta suojattaisiin sekä kotia että sen asukkaita. Kodin sisäpuolella olevia pyhän ilmapiirin paikkoja suojellaan usein tekstiileillä. Tällaisia ovat kynnykset, tulisijat, kotiliedet, makuuhuoneenovet, sisäänkäynnin vastapäiset palkit ja pyhät nurkat. 444 Tiikerimatto voi olla pylvään muodossa ja toimia oven vieressä riippuessaan sisäänkäynnin suojelijana, kuten Lhasassa Valkoisessa palatsissa (kuva 71). Valkoisen palatsin ovella voi nähdä kaksi abstraktia tiikeripylväsmattoa. Nämä tii keripilarit toimivat suojelijoina tällä reitillä, josta päästään Dalai Laman valtaistuinhuoneeseen. 445
Douglasin mukaan kynnysporras ja ovenpielet symboloivat monenlaisia sisääntuloja, sillä rajojen ylityksiin liittyvät inhimilliset kokemukset voivat viitata sosiaalisiin muutoksiin. Taloon astuminen voi
olla sisääntulo arkiseen kehykseen, jonka merkitys ylevöitetään käyttämällä sitä rituaalisena symbolina. Siirtymää asemasta toiseen voidaan kuvata myös risteyksillä, holvikaarilla, vaihtuvilla vuodenajoilla ja uusilla vaatteilla.446
Eliaden mukaan kynnyksellä on rituaalinen tehtävä: kynnys ja ovi osoittavat välittömällä ja konkreettisella tavalla katkoksen tilallisessa jatkuvuudessa, ja ne ovat tilasta toiseen tapahtuvan siirtymän symboleja ja välittäjiä. Tässä on niiden uskonnollinen merkitys: kynnyksellä voi tapahtua siirtyminen profaanista sakraaliin maailmaan. Kynnys on este, raja, joka erottaa kaksi maailmaa ja asettaa ne vastakkain. Mutta samalla kynnys on paradoksaalisesti paikka, jossa nämä kaksi maailmaa kohtaavat. Esimerkiksi sisälle kirkkoon johtava ovi osoittaa katkoksen tilan jatkuvuudessa ja toimii välittäjänä siirryttäessä profaanista maailmasta pyhään ympäristöön. Myös ihmisasumuksen kynnyksellä on rituaali nen tehtävä, ja kodin kynnyksen ylittämiseen liittyy lukuisia riittejä. Kynnyksen edessä kumarretaan,
heittäydytään maahan tai sitä kosketetaan kunnioittavasti kädellä ja annetaan uhreja vartijajumalille.
Kynnyksellä on vartijansa, jumalat ja henget, jotka estävät pahaa tarkoittavia ihmisiä tai demonisia ja
sairautta aiheuttavia mahteja tulemasta sisälle. 447
Erilaiset kynnykset ovat paikkoja, joissa vaanii vaara; ne ovat paikkoja, jotka yhtä aikaa sekä yhdistävät että erottavat448. Eliade kertoo, kuinka talon ja temppelin kynnyksen rituaalinen merkitys liittyy ra444 Paine

2004, 42 – 48.
1988a, 13.
446 Douglas 2005, 182. Jouluverhot ja pääsiäisliinat toimivat välittäjinä vuodenajasta toiseen. Juhlatekstiilit toimivat siirtymäriitissä välittäjänä elämänkierron vaiheesta toiseen.
447 Eliade 2003, 47.
448 Jacobi 2003, 293. Kynnyksen symboli voi unessa olla esimerkiksi holvikäytävä, jonka läpi tie johtaa. (Ibid.)
445 Lipton
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jojen erottavaan tarkoitukseen. Rajojen maagis-symbolinen laatu pitää organisoidusta tilasta erillään
ulkopuolisen kaoottisen tilan ja sen demonit ja aaveet. Sisäpuolen pyhyyttä suojellaan rajoihin liittyvillä maagis-uskonnollisilla rituaaleilla. Myös sisäpuolelle tultaessa noudatetaan erityisiä varovaisuustoimia. Pyhä on aina myös vaarallista, joten ihmistä täytyy suojella, jotta hän sisään astuessaan ei altistuisi vaaroille. Kuka tahansa, joka tulee olemaan kosketuksessa pyhän kanssa, joutuu valmistautumaan
kohtaamiseen oikeaoppisten keinojen, tiettyjen lähestymiseleiden kautta. 449
Karjalassa on käytetty ovensuussa käspaikkaa, kuten Seurasaaren Pertinotsan karjalatalon ovenpieli
osoittaa (kuva 72). Arkisempi käspaikka riippui aina tuvan ovenpielessä käsienpesuastian yläpuolella,
ja hienommin koristeltu juhlien aikaan. 450 Arkiseen pesutapahtumaan on liittynyt uskomus käsiastian
veden pyhyydestä, mikä näkyi voimakkaimmin hääseremonioiden yhteydessä. Morsiamen kylvetyksen viimeiseen vaiheeseen kuului peseytyminen käsiastiassa. 451 Karjalaisen pirtin ovenpielessä olevalla puusaavilla ja sen yläpuolella riippuvalla käspaikalla oli kuitenkin arjessakin tärkeä tehtävä, sillä käsiä pestiin usein. Tämä johtui siitä, että kädet piti pestä aina ennen kuin tehtiin ristinmerkki. ”Silmiä
ristittiin” ahkerasti. Myös vieraat pesivät kätensä, kuivasivat ne käspaikkaan ja tekivät ristinmerkin
ikoninurkkaan päin ennen kuin tervehtivät talonväkeä. 452
Ovenpielen käspaikan meditatiivisena luonteena on kosketuksellisuus. Haptinen tieto määrittää sekä
kosketeltavan kohteen ominaisuudet että myös käsien tai jäsenten liikkeet: tietoa saadaan tunnusteltavasta kohteesta ja kehon osasta, joka sitä koskettaa 453. Oven pielessä riippuvan käspaikan voidaan
nähdä antavan tulijalle tuntemuksen sekä uudesta paikasta että tietoisemman olon siitä, että hän on tässä. Kosketus tuntuu voimistavan sisääntulijan käsitystä omasta uudesta sijainnista ja ehkä nopeuttavan
sopeutumista. Sillä vaikuttaa olevan samanlainen välittäjän rooli kuin oviseppeleellä, koristeellisella
tai erityisen pehmeällä kynnysmatolla ja tervetuliaiskättelyllä tai -halauksella, jotka viestivät lämminhenkisyyttä. Ehkä tämä kosketus rentouttaa ja auttaa sopeutumista samantyylisesti kuin tervetuliaismalja. Toisaalta se saattaa terästää tulijan tietoisuutta sijainnista ja uuden tilan vaatimasta uudesta roolista.
Tekstiileillä voidaan eri tilojen välistä siirtymäkohtaa koristaa tavalla, joka vaikuttaa siihen, kuinka tilojen väliset suhteet koetaan. Intialaisen Ahir paimenkastin kodissa oven reunoihin on ripustettu koristeeksi kirjailtuja tekstiilejä, joissa on peilinpaloja. Ovea ympäröivät phantoran-ripustukset, khotrie-

449 Eliade

1996, 370 – 371.
2008, 247 – 248.
451 Komulainen & Tirronen 1979, 9.
452 Lukkarinen 1995, 28.
453 Anttila 2005, 82.
450 Hollmén
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laikut ja toran, joka on talon tärkeimmän huoneen oven päälle ripustettava friisi (kuva 73). 454 Eliaden
mukaan uskonnolliselle ihmiselle siirtyminen tutussa ympäristössä on jokapäiväisessä elämässä täynnä
symboliikkaa. Tätä tapahtuu esimerkiksi kotona kynnyksellä ja matkalla työhön sillalla. Kynnys konkretisoi mahdollisuutta siirtyä tilasta toiseen, ja tämä arkipäivän olemassaolon tavanomaisin toiminto
voi merkitä henkistä tekoa, kun ihminen löytää siitä uskonnollisen merkityksen ja metafyysisen tason.
Tällaisessa kokemuksessa jokapäiväinen elämä kokee muutoksen, ja ihminen löytää koodeja arkipäivään kuuluvasta pienestä maailmasta, kuten kodista ja sen tavaroista. 455
Eliade rinnastaa talon, kehon ja kosmoksen. Uskonnolliselle ihmiselle hänen asuntonsa on mikrokosmos, samoin kuin hänen kehonsa on mikrokosmos. Ihminen ”asuu” kehossaan, kuten talossa tai kosmoksessa.456 Samoin kuin taloa suojellaan, niin tiettyjä kehon osia suojellaan. Erityisen suojelun kohteena ovat kehon herkät kohdat ja vaatteiden reunat. Tekstiilimäiset amuletit tulevat hyvin lähelle ih mistä. Ne voivat näyttää koristeelta tai hieman omituiselta yksityiskohdalta, mutta niiden merkitys on
syvällisempi. Afrikassa naiset suojautuvat alamaailman pahoilta hengiltä käyttämällä kiliseviä nilkkaamuletteja, ja Keski-Aasian naiset suojautuvat pahalta silmältä koristamalla lettinsä tupsuilla. Itä-Euroopan uskomukset osoittavat, että runsas kirjonta vaatteiden olkapäissä ja hihoissa on suojaavaa. Tietyt sijainnit, kuten saumat, helmat, ranteet ja pääntiet, voidaan suojata monivärisellä langalla, jotta es tetään henkien livahtaminen vaatteen alle. Myös rinnanalue suojataan kirjonnalla ja genitaalialueet kirjotuilla esiliinoilla. Jotkut kokonaiset vaatekappaleet ovat erityisen amulettimaisia: tällaisia ovat juuri
esiliinat ja päähineet.457 Douglasin mukaan kehon reunojen suojelu symboloi muiden rajattujen järjestelmien reunojen suojelua. Fyysinen keho voidaan kokea symbolisena välineenä, jonka kautta työstetään rituaalisesti sosiaalisten suhteiden rakennetta, esimerkiksi yhteiskunnan rajoja. Ruumis onkin
malli, joka voi edustaa mitä tahansa rajattua järjestelmää. Ruumiin manipuloinnilla ilmaistaan rituaalisesti myös tiettyjä kulttuurisia teemoja, kuten arvoja ja kosmologiaa, ja tämän avulla ihmisen on mahdollista tuntea oma yhteisönsä.458
Kehon ja talon symboliikkaan liittyy, että ne ovat ylhäältä ”avoimia”. Päähineet suojelevat ”aukkoa”,
jolla on vastineensa talossa savupiippuna. Tällainen aukko tekee mahdolliseksi siirtymän yhdestä olemistavasta toiseen. Eliade kertookin esimerkin tästä symboliikasta. Muinaisessa Kiinassa ja etruskeilla
hautauurnat ovat olleet talon muotoisia ja niissä on ollut ylhäällä aukko, josta kuolleen sielu on kulke 454 Gillow

& Barnard 1993, 76. Friisiripustus yhdessä laukkujen kanssa muodostaa kohdistavan kolmiokuvion,
joka on tuttu keskittävyys-kategoriasta (vrt. kuvat 51 ja 53). Keskittävyyden kautta luodaan välittäjyyttä esimerkiksi tärkeään huoneeseen, televisio-alttarin kautta maailmaan tai sitten alttarin kautta henkisille tasoille.
455 Eliade 2003, 201, 203.
456 Eliade 2003, 193, 197. Ihmisen keholla ja asumuksella on kosmologinen arvo, kun ihminen antaa uskonnollisen ja henkisen merkityksen omalle keholleen ja talolleen. (Eliade 2003, 198.)
457 Paine 2004, 32, 36 – 37, 145 – 146.
458 Douglas 2005, 183, 199.
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nut sisään ja ulos. Tämänkaltaisesta kotiuurnasta tulee tuonpuoleiseen siirtyneen uusi ”ruumis”. 459
Myös kankaat voivat olla tämän maailman ja henkien maailman välissä. Kangaskatoksen pitäminen
ruumiin yllä kuuluu Indonesiassa hautausrituaaliin. Tämä kuvastaa laajalle levinnyttä uskoa ja syvään
juurtunutta käsitystä siitä, että arvostetut kankaat voivat muodostaa sillan kuolevaisten ihmisten ja
hengellisten maailmojen välille.460
Kankaat voivat toimia henkien tienä. Mulperipuusta tehty kangas, tapa, on Fijin saarella Tyynellämerellä osana uskonnollista toimintaa. Pitkä palanen valkoista tapa-kangasta edustaa tietä henkimaailmaan, ja se on ollut ripustettuna temppelin katosta niin, että kankaan loppupää on asettunut nurkkapaalun eteen. Tätä reittiä pitkin on uskottu jumalan saapuvan papin luokse ja hänen kauttaan yhteisöön. 461
Myös Koreassa shamanistisessa rituaalissa on käytetty pitkää valkoista kangassuikaletta, jota on kutsuttu ”henkien poluksi”. Tämä apuvälinekangas pingotetaan tilaan, jossa rituaali suoritetaan. Shamanistinen seremonia saattaa kestää muutamasta tunnista useaan vuorokauteen, ja siihen kuuluu muun
muassa hengen kutsuminen, viestin vastaanottaminen ja hengen poislähettäminen. 462 On myös olemassa venäjänkielinen sanonta ”tie kuin pöytäliina”, ja pöytäliinaa onkin pidetty tien symbolina esimerkiksi häärituaaleissa. Kun morsian vetää pöydän äärestä lähtiessään pöytäliinaa perässään, hän symbolisesti tasoittaa tietä, jotta hänen sisarensa ja ystävättärensä pääsisivät hänen jälkeensä helpommin nai misiin. Joissain kylissä morsian on pöytäliinan asemasta vetänyt perässään huivia. 463
Karjalassa on ollut tapana asettaa käspaikka riippumaan ulos ikkunasta kuoleman vierailtua talossa.
Ikkunasta riippuessaan käspaikka tiedotti tapahtumasta ulkopuolisille ja toimi samalla sielun kulkutienä, pellavaisina portaina. Suonaan kylässä Siinoin talossa pirtin kylkiseinän ikkunasta riippui muinoin
pelvoiportahit, valkoinen pitkä pyyhinliina (kuva 74). Pyyhinliina oli tarkoitettu tuonilmaisille, joita
portailla olevat itkijät olivat lähdössä iltahämyssä noutamaan kalmistosta. 464 Suvun vainajia käytiin itkuvirttä laulaen kutsumassa muistajaisiin, jotka pidettiin suvun yhteisvoimin. Itkemällä kuollut nostettiin kalmasta ja pyydettiin liinateitä pitkin tupaan. Vainajille muodostettiin kulkutie käspaikoista ulkoa
ikkunan kautta sisälle. Joskus lattiallekin saatettiin asettaa valkea pellavakangas tieksi vainajalle. 465
Käspaikat ovat olleet yhteyttä välittäviä, muistoa varjelevia ja tunneyhteyttä luovia tekstiileitä tällaisis459 Eliade

2003, 199 – 200.
1998, 74 – 75. Tällaisilla tekstiileillä on voimakas asema rituaalisesti ja symbolisesti. Esimerkiksi eräässä muslimien hautajaisrituaalissa Sumatran Jambissa vuonna 1996 tekstiileillä oli tärkeä rooli välittäjänä.
Tässä rituaalissa neljä henkilöä piti kangasta ruumiin yläpuolella neljästä kulmasta, kun ruumista pestiin. Sitten ruumis kiedottiin 15 metriä pitkään kuolinvaatteeseen ja asetetaan kannettavaan sänkyyn patjan ja seitsemän kankaan päälle, minkä jälkeen kehyksen päälle laitettiin kolme batiikkikangasta, kaksi kirjailtua valkoista kangasta ja päällimmäiseksi paksu vihreä samettikangas. (Ibid.)
461 Neich & Pendergrast 1997, 103.
462 Miettinen 1987, 195. Shamaani toimii henkipappina ja saa transsitilassa yhteyden henkiolentoihin. (Ibid.)
463 Lavonen 1996, 199.
464 Lukkarinen 1995, 36 – 37.
460 Guy
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sa siirtymävaiheissa.
Donald W. Winnicott, siirtymäobjektiteorian kehittänyt psykoanalyytikko, kertoo siirtymätilasta ja -ilmiöistä. Teorialla on monta tasoa, mutta se pohjautuu vauvan tapaan tehdä jostakin objektista siirtymäobjekti. Tämä voi esimerkiksi olla nalle, nukke tai rätti, joka muistuttaa lasta äidin ominaisuuksista ja
hyvästä symbioosista. Siirtymäobjekti auttaa siirtymään tilasta toiseen, kuten valvetilasta uneen, mutta
lapsen kehitykselle erityisintä on siirtymä symbioottisuudesta erillisyyteen äitisuhteessa. Siirtymäilmiöt tekevät mahdolliseksi siirtyä subjektiivisuudesta objektiivisuuteen, ja ne toimivat siltana sisäisen
ja ulkoisen maailman välillä. Siirtymätilassa kohtaavat sisäiset ja ulkoiset realiteetit, kun ne ovat yh teydessä toisiinsa. Samalla siirtymätila tarjoaa lepopaikan jatkuvassa kamppailussa ulkoisen ja sisäisen
maailman erillään pitämisessä. Winnicottin mielestä siirtymätilan muodostaa myös analyyttinen asetelma, jossa psykoanalyysissa oleva potilas pyrkii siirtymään eteenpäin käyttäen analyytikkoa. Myös pakolaisten ja maahanmuuttajien sopeutumista uuteen vieraaseen kulttuuriin helpottaa eläminen siirtymätilassa, ja vanhasta kulttuurista tuttujen siirtymäobjektien käyttäminen, kunnes integroituminen uuteen kulttuuriin on tapahtunut.466
Siirtymäobjektin, kuten lapselle rakkaan turvarätin, avulla opitaan tuottamaan itselle todellinen tunnekohde ja pitämään yllä turvallisuudentunnetta 467. Siirtymäobjektiin liittyy ajatus, että se on sekä lapsen
ulkopuolella että osa lasta. Tämä struktuuri on yhtä aikaa suljettu ja avoin, ulkoinen ja sisäinen, ja
maahan ja taivaaseen liittyvä. Tällainen struktuuri voidaan nähdä uskonnollisessa arkkitehtuurissa:
temppeleihin ja kirkkoihin voidaan nähdä liittyvän samanlaista symbolisaatiota kuin lapsen äidistä irtaantumisen ja ulkomaailmaan asettumisen kehitysvaiheeseen. Arkkitehtuuriset siirtymät liittyen temppelin sisä- ja ulkopuolen ”siltaan” sisältävät erityistä voimaa. Siirtymät materiaalisen ulkoisen maail man ja temppelin sisäisen pyhän välillä vastaavat tilannetta, jolloin lapsi on turvautunut siirtymäobjektiin.468
Nigerialainen hautauskangas, itokueta, riippuu edesmenneen tärkeän henkilön talon ulkoseinällä (kuva
75). Tätä kangasta on myös jälkeenpäin käytetty vainajan käärinliinana. Hautauskankaassa on selkeästi
465 Komulainen

& Tirronen 1979, 13 – 14. Liinaa on pidetty vainajan sielun symbolina, ja se on toiminut välikappaleena halutessa yhteyttä vainajaan. Tällaisesta uskomuksesta on tietoa Kiinasta, Tyynen valtameren
alueelta ja erityisesti Keski-Venäjältä. Myös laajalti Venäjällä ja suomensukuisten kansojen keskuudessa on
uskottu valkoisella liinalla olevan yhteys vainajaan, sieluun ja kuolemaan. Valkoinen liina, joka karjalaisilla
on käspaikka, on toiminut kutsujana ja vainajan edustajana. Liinan avulla vainajat tuotiin kalmistosta juhlapaikalle, vietiin saunaan ja sukulaistalosta toiseen ja lopulta takaisin tuonpuoleiseen. Käspaikka esiintyi myös
hääjuhlallisuuksissa, jossa sen myös uskottiin edustavan juhliin kutsuttuja suvun vainajia. (Komulainen &
Tirronen 1979, 14 – 15.)
466 Saraneva 2006. Donald Woods Winnicott (1896-1971). ”Vauvan mielessä siirtymäobjektissa on äidin tiettyjä
kvaliteetteja samalla kun se on ensimmäinen ei-minä-objekti. Tämä objekti on näkyvä, ei mikään hallusinaa tio. Se on tietyssä mielessä autonominen, mutta silti lapsen kontrollissa.” (Ibid.)
467 Kalliopuska 2005, 181.
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erotettavat raidat, jotka ovat sekä valkoisia että vaalean ja tumman indigoita. Indigo on hyvin arvossa
pidetty väri, mutta siihen liittyy myös assosiaatioita vaarallisuudesta. Tällaiset tärkeät kankaat edustavat jotain niin pyhää, että sitä on vaikea ilmaista sanoin. 469 Myös käspaikoilla on tällainen luonne. Ikkunasta riippumaan asetettu käspaikka on ilmaissut, että talossa on vieraillut kuolema, ja käspaikkoja
on myös laitettu hautaan vainajan mukaan, ja vainajan arkku on saatettu pehmustaa käspaikoilla 470.
Hautakankaat ja käspaikat toimivat siirtymäobjekteina kuolemaa käsiteltäessä sekä talon rajalla, oven suussa tai ikkunassa, että ihmisen rajalla eli haudattavan ihmisen pinnalla ja läheisyydessään. Ne ovat
siltoja pyhään, ja niillä luodaan turvallisuutta muutostilanteen vallitessa.
Pöytäliinat ja laajemmin kankaat ovat olleet mediaattoreina elävien ja kuolleiden maailman välillä. Viron setukaisilla on ollut tapana peittää ikoninurkan seinät ja katto valkealla palttinalla tai pöytäliinoilla
hautajaisten ajaksi. He ovat myös ripustaneet ikkunaan pellavaisen lakanan tai pöytäliinan kuolinhet kellä. Tapa on ollut suomalaistenkin tuntema, ja Savossa on tuvan etunurkan seinät peitetty pöytäliinalla tai valkealla kankaalla hautajaisten ja häiden ajaksi. Virolaiset ovat häiden ja joulun ajaksi peittä neet tuvan seinät palttinalla. Äänisentaustassa häätilaa varjeltiin myös talon ulkopuolella: hääkulkueen
käyttämän kadun yli sidottiin nuora, johon ripustettiin pyyhkeitä, huiveja ja kankaita. 471 Kankailla on
luotu pyhä tila sekä yhteys piilotajuntaan ja sen voimiin, jotka turvaavat muutosprosessin luontevuuden.
Myös Khamba La on paikka, jossa kankain suojellaan pyhää kulkemista: tämä huippukohta Himalajalla on läpikulkupaikka, jossa on kankainen röykkiö rukousviireineen (kuva 76) 472. Khata-liinojen ja rukouslippujen tihentymä kertoo merkityksellisestä paikasta kaupunkien välisen reitin varrella. Korkeuksissa olevat khata-huivit, joita sidotaan Tiibetissä vuorelle rukouslippujen kanssa, silloittavat ja suojelevat kulkemista hankalakulkuisessa maastossa. Läpikulkupaikka on pyhä paikka. Eliaden mukaan
pyhä alue, asuttu mikrokosmos, ja sen myyttinen maantiede on ihmiselle vaikutusvoimainen ja tosi.
Tämän tutun tilan ulkopuolella on tuntematon ja vaarallinen alue, jota voidaan kutsua myös kaaokseksi, kuolemaksi, yöksi ja muodottomuuden alueeksi. Se on demonien, kummitusten, kuolleiden ja vie468 Adams

1996, 200 – 202. Adams viittaa siirtymäobjektiteoriassa psykoanalyytikko D.W. Winnicottiin. Siirtymäobjektiin kiintyvä lapsi on neljästä kahteentoista kuukauden ikäinen. Tämä erityinen objekti voi olla pehmolelun lisäksi myös peiton nurkka tai kulunut riepu, joka auttaa pikkulasta irtautumaan äidistä. Sen merkitys liittyy symbolisaatioon, sillä lapselle objekti tarkoittaa ja määrittää tilaa, ja lapsi kokee sen kuuluvan
osaksi itseä. Tämä kokemus on niin voimakas, että äidin viedessä objektin pois lapsi kokee ahdistusta hyök käyksestä minuutta kohtaan. Hyvä äiti antaa siirtymäobjektin olla lapsella kunnes hän menettää kiinnostuksen siihen, koska siirtymäobjektit ovat hyvin merkityksellisiä liittyen lapsen tulevia luovia kokemuksia ja
pyrkimyksiä ajatellen. Siirtymäobjektiin liittyvästä kokemuksesta tulee pohja taiteen kokemiselle. (Ibid.)
469 Balfour-Paul 1998, 186, 188.
470 Härkönen 2008. Arkku on saatettu myös laskea hautaan pitkillä käspaikoilla. (Ibid.)
471 Lavonen 1996, 196.
472 Hinnemo 1988, 66. Eliaden mukaan tie ja kulkeminen voi saada uskonnollisen arvon, sillä jokainen tie voi
symbolisoida elämän tietä, kaikki kulkeminen voi olla pyhiinvaelluksen symboli (Eliade 2003, 203.)
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raiden voimien aluetta.473 Tämän tilan rakennetta ei hahmoteta ja se koetaan kaoottisena; profaani tila
ei ole organisoitu ja sen struktuuria eikä rajoja tunneta. Tämä maallinen alue on vastakohta pyhälle
alueelle, jolla on tarkat rajat ja joka on täysin strukturoitu. 474 Liinoilla luodaan jäsennystä tilaan ja torjutaan kaaosta.
Pyhään tilaan pääsyä tuetaan käspaikoilla. Käspaikan arvokkain paikka kodissa on ikoninurkassa, ikonin yläpuolella (kuva 77). Ikoni saa ainakin juhlatilanteissa kehysteekseen kauniisti koristellun
käspaikan. Myöhemmin käspaikkaa on alettu pitää myös peilin yllä ja valokuvaryhmien ympärillä.
Käspaikkoja on eri tilanteissa voitu ripustaa myös ikkunan- ja ovenpieliin. 475 Vainajien muistajaisissa
on suvun yhteisvoimin ripustettu käspaikkoja talon sisälle. Muistajaistalo on ollut kuin kirkon alttari seinä, kun omat ja vieraiden mukanaan tuomat käspaikat on ripustettu sekä seiniin että oven ja ikku nanpieliin. Pitkien pyyheliinojen ripustaminen juhlissa asuinhuoneen seinille on tunnettu sekä Suomen
läntisissä että itäisissä osissa. Koko karjalaisasutuksen alueella tunnetaan varsinkin häihin, hautajaisiin
ja muistajaisiin liittyvä pirttien koristaminen käspaikoilla. 476 Juhlien lisäksi käspaikkaa käytettiin ikoninurkassa myös arkisin. Käspaikat valmistettiinkin tämän tarkoituksen mukaan ottaen huomioon ikoni. Koristelut tehtiin käspaikan päihin niin, että käspaikan keskiosa jätettiin koristeettomaksi, koska
ikonin ja käspaikan kuvat eivät saaneet olla vierekkäin eikä kirjontaa saanut olla ikonin kuvan yläpuo lella.477 Käspaikka rajaa ikonia ja pitää sen erityisenä. Edes pölyn maallisuus ei pääse sekoittumaan
ikonin pyhyyteen. Käspaikka on maallisen ja pyhän välissä, ja se välittää pyhää kokijalle.
Myös khatat välittävät pyhää. Khata-liinat voivat olla patsaiden lisäksi arvohenkilöiden, kuten tiibetinbuddhalaisten opettajien muotokuvien päällä kehystäen niitä (kuva 78). Khata-liinoja on erilaisia: hienoimmat huivit ovat tarkoitettu annettaviksi arvohenkilöille ja tärkeille keulakuville, pienemmät huivit
ovat yleisemmässä käytössä, ja kaikista pienimmät ovat ennen kaikkea symbolisia liinoja. Joka ta pauksessa niihin liittyy innostusta pyhien kuvien äärellä. Khata-liinat vahvistavat uskon elinvoimaisuutta.478 Myös käspaikat vahvistavat yhteyttä pyhään. Käspaikkoja annetaan lahjaksi ikoneille, jotka
esittävät rakastettua pyhää henkilöä, jota halutaan muistaa rukouksin 479. Tällaisen liinan asettaminen
pyhän kuvan päälle voidaan nähdä yhteydenottona pyhään. Liina on hengellisen arvohenkilön ja itsen
473 Eliade

1991, 37 – 39.
1986, 107.
475 Lukkarinen 1995, 28 – 29.
476 Komulainen & Tirronen 1979, 12 – 13.
477 Härkönen 2008. Ortodoksisuudessa on myös ikoniliina, joka on ikonin päälle koristeeksi ripustettava samettiliina. Se on kapea ja levenee molempiin päihin, ja tavallisesti se on koristeltu kirjomalla ja applikaatioilla.
Niitä on vaihdeltu kirkoissa ja kodeissa kirkkovuoden kierron liturgisten värien mukaisesti. (Arseni 1999,
111.)
478 Levenson 1997, 46.
479 Säppi & Korhonen 2010, 184. Ikonien koristaminen erilaisilla liinoilla on vanhaa bysanttilaista perinnettä.
Kauniilla liinoilla osoitettiin kunnioitusta ikonia kohtaan. (Ibid.)
474 Eliade
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Kuva 71. Tiikerimatto vartijapylväänä sisäänkäynnin kohdalla. Valkoinen palatsi, Potala,
Lhasa, Tiibet. (Lipton 1988a, 13.)

Kuva 72. Käspaikka ovensuussa. Pertinotsan karjalantalo, Seurasaari, Helsinki. Anne Hetemaa. (Hollmen
2008, 248.)

Kuva 73. Toran, ovenpäällysvaate; pantoran, ripustukset; khotrie, laukut. Ahir, Ratnal, Kutch, Intia.
(Gillow & Barnard 1993, 76b.)
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Kuva 74. Pelvoiportahit, valkoinen pitkä
pyyhinliina ikkunassa tuonilmaisille. Pirtin
kylkiseinän ikkuna, Siiloin talo, Aunus, Tulemajärvi, Suonaan kylä, luovutettu Itä-Karjala. Museovirasto. (Lukkarinen 1995, 36.)

Kuva 75. Itokueta, hautauskangas, joka
roikkuu kuolleen henkilön kodin ulkoseinällä. Ebira, Nigeria, Länsi-Afrikka, 1960luku. (Balfour-Paul 1998, 188.)

Kuva 76. Rukousviiriröykkiö läpikulkupaikan huippukohdalla. Khamba La (4900 m), Lhasan ja
Gyantsen välillä, Tiibet. (Hinnemo 1988, 66.)
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Kuva 77. Käspaikka kodissa ikonin yllä. Ikoninurkan ikoni sai
vanhassa karjalaisessa pirtissä ainakin juhlatilanteissa
kehysteekseen kauniisti koristellun käspaikan. Petter
Martiskainen. (Lukkarinen 1995, 29.)

Kuva 78. Khata-liina 10. Panchen Laman muotokuvan päällä, Maitreja Buddhan alla, Tiibet. (His
Holiness the 11th Panchen Lama of Tibet.)
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Kuva 79. Ratnasambhava thangka. Buddhalaisuus. Sikki: Qing dynastia, 1600-luvun
loppu ja 1700-luvun alku. Tiibetiläinen kehystys: 90 x 53-5 cm. Kuva: 42 x 32 cm.
Monenlainen päällikeompelu, kirjotut ja kuvioidut kankaat, kuten satiini ja damasti.
Maalaamalla tehtyjä korostuksia. (Vollmer 2003, 115.)
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välillä välittäen meille yhteyttä liinan keskellä olevaan hahmoon. Kunnioittava ele huivilla voi johtaa
yhteydentunteeseen pyhän kanssa.
Teatterin verhot ovat kahden maailman välissä. Kehystämisen dynamiikka perustuu pyhän ja profaanin, erityisen ja rutiininomaisen, transsendenttisten ideaalien ja konkreettisten todellisuuksien erottamiseen. Teatterin esiripun teho on siinä, että kehys erottaa näyttämöllä tapahtuvan toiminnan joksikin
muuksi kuin rutiininomaiseksi todellisuudeksi. Kehysten ja sen sisällä tapahtuvan toiminnan avulla
voidaan välittää universaaleja totuuksia sellaisilla kokemuksellisilla keinoilla, joihin ei helposti ole yhteyttä muualla.480 Ortodoksisuudessa esirippu tarkoittaa alttariverhoa, joka on alttarinpuolelta suljettava verho, joka peittää kirkkosalista nähden pyhän portin kohdalle jäävän aukon. Pyhä portti eli kuninkaan ovet ovat ikonostaasin keskellä olevat kaksi vierekkäistä alttarihuoneeseen päin avautuvaa ovea.
Pyhää porttia saa perinteisesti käyttää vain papisto ja hekin vain tietyissä palveluksissa ja palveluksen
kohdissa. Nimensä kuninkaan ovet ovat saaneet siitä, että ”niiden kautta tuodaan kansalle Pyhien pyhä
Kunnian Kuningas eli Kristuksen Ruumis ja Veri pyhitettyjen ehtoollislahjojen muodossa”. 481 Eliade
mainitseekin, että Bysantin kirkkorakennuksen kosmologisessa struktuurissa kirkon sisäpuoli on
maailmankaikkeus: alttari on paratiisi, joka sijoitetaan idän suuntaan, ja ikonostaasin kuninkaan ovet
ovat ovi paratiisiin482.
Kehykset ovat kuvan ja tämän maailman välissä, ja niiden voidaan nähdä välittävän pyhän kuvan
maailmaa katsojille. Tiibetissä Guru Padmasambhavaa esittävä thangka on rullattu esiin kerran vuodessa jokavuotisen Cham-juhlan aikaan. Tämän thangkan reunat ovat silkkibrokadia, rikkaasti kuvioitua metallilankoja sisältävää kudosta, joka on hyvin tärkeä materiaali buddhalaisissa rituaaleissa ja se remonioissa. Uskonnollisten kankaiden samankaltaisuus buddhalaisen uskon kanssa on tärkeää, ja mo net buddhalaiset uskovat perinteisten jäljennettyjen kuvioiden olevan hyväenteisiä niiden kantajalle tai
ympäröivälle maailmalle.483 Uskonnolliseen taiteeseen liittyy siirtymänäkökulma, sillä sellaisen taiteen voidaan nähdä luovan siirtymän ihmisten ja jumalien välillä: tällainen taide tekee sillan elämän ja
kuoleman välille, kuten lapsen siirtymäobjekti tekee sillan äidin läsnäolon ja poissaolon välille 484.

480 Bell

1997, 160.
1999, 84, 230.
482 Eliade 2003, 83. Kristilliseen basilikaan ja sittemmin katedraaliin omaksuttiin symbolismi, että kirkko on jäljennös paratiisista tai taivaallisesta maailmasta. (Ibid.)
483 Ahmed 2006, 9 – 10, 12 – 13, 20. Kopioitavat kuviot voivat vaihdella kahdeksan onnea tuovan Buddhan
symbolista tyyliteltyihin kuviointeihin, kuten pilviin, tulenlieskoihin, vuoriin, lohikäärmeisiin ja kierteisiin
kukkiin. Silkkibrokadia käytetään rituaalisesti buddhalaisuudessa, ja erityisesti Tiibetissä: thangkojen kehystämisen lisäksi silkkibrokadia käytetään alttareiden koristeina, pylväiden verhoina, munkkien juhlaviittoina ja
heidän vesipullojen koteloina, korkea-arvoisten uskonnollisten henkilöiden paikan määrittävinä katoksina ja
verhoina, oviripustuksina ja applikaatiotekniikalla tehtyjen thangkojen uskonnollisten kuvien muodostamiseen. (Ahmed 2006, 12, 20.)
484 Adams 1996, 201, 203.
481 Arseni
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Thangkojen kehystykseen liittyy tiettyjä vaatimuksia. Niiden kautta osoitetaan kunnioitusta
thangkassa kuvattavaa jumalaa kohtaan. Kuten keskellä oleva kuva, niin myös sitä kiertävä kehysalue
on ikonometristen periaatteiden mukainen. Kuvaa reunustaa neljältä puolelta punainen ja keltainen
brokadi, ja tavallisesti kuvan ylä- ja alapuolella on sinistä kangasta. Kuvan kehyksen ala- ja yläosaan
sommitellaan joskus myös ”ovi” ja ”ikkuna” käyttämällä erilaista tekstiiliä näillä kohdilla. Nämä ovat
kohtia, joiden kautta asiaan vihkiytyneet henkilöt sekä ”astuvat sisään” maalauksen pyhään maailmaan
että poistuvat sieltä. ”Ovi”, joka on kuvan pyhään maailmaan astumista varten, on usein muodostettu
tilkkutyönä ja sijaitsee kuvan alapuolella. Brokadinen ”ikkuna” puolestaan sijaitsee kuvan yläpuolella
ellei käsityöläistaiteilija ole jättänyt sitä tekemättä. Ilmeisesti tällöin taustalla on näkemys, että harjoittaja pitäisi jättää tähän toiseen pyhään ja mystiseen maailmaan. 485 Ratnasambhava thangkassa on kuvan alapuolella tilkku, joka ilmeisesti kuvaa ”ovea”, ja kuvan ympärillä on suomuja, jotka ohjaavat
katsetta keskelle. Tämän thangkan sisäkehyksen muodostavat punainen ja keltainen silkkibrokadi, ja
sen ulompi kehys koostuu vihreästä satiinibrokadista, jossa on kultaisia suomukuvioita ja lootuskuvioita kierrekuvioilla. Tämän kehyksen, vihreän universumin, alaosassa on punainen brokaditilkku
”silmänä”, joka merkitsee pyhän tilan buddhalaiseen liturgiaan (kuva 79) 486. Tilkku ”siirtää” katsojan
kuvaan ja välittää kuvan pyhän maailman.
Tiibetin buddhalaiset rukousliput ovat katsojan ja ilmanhenkien välissä. Rukousliput ovat viiden eri
värisiä pienehköjä kangasbannereita. Rukousliput välittävät hyviä viestejä kaikille olennoille sekä tiheään asutuilla seuduilla että laajoilla autioilla paikoilla. Niiden avulla houkutellaan onnea ja pyritään
säilyttämään terveys torjumalla tauteja, pahan silmän katsetta, demoneja ja ilkeitä loitsuja. Rukousliput koristavat vuolaita virtoja ylittäviä siltoja ja niitä kertyy vuorien kulkuväylille. Rukousliput merkitsevät myös pyhiä paikkoja ja vuoren reittien korkeimpia paikkoja, jossa matkustajat voivat myös
kiittää jumalia suojeluksesta.487 Tuulet symboloivat yliluonnollisia tapahtumia: ne on koettu jumalten
ilmoituksina. Tuuli voidaan tuntea, mutta sitä ei voida nähdä. 488 Rukousliput kuitenkin voivat tehdä
näkyväksi nämä ”jumalan liikkeet”. Liput välittävät hienovaraisella liikkeellään ilmavirran sanomia,
jotka näkyväksi tullessaan ovat paremmin huomattavissa ja ymmärrettävissä. Myös leijat välittävät
”tuulien sanomia”. Leijojen lennättäminen voi olla rituaalista toimintaa, kuten Intiassa tai Pakistanissa,
jossa se on osa kevätjuhlaa489. Leijojen kautta ollaan yhteyksissä korkeuksiin, ja ne välittävät tuulen
liikkeitä lennättäjille.
Tarvitaan siirtymäarkkitehtuuria, jotta ylhäällä taivaalla tai vuoren huipulla olevat jumalat saadaan
485 Graham

2006, 29.
2003, 131.
487 Levenson 1997, 32. Rukouslipuissa on viisi perusväriä: keltainen, valkoinen, punainen, vihreä ja sininen.
Nämä eri värit edustavat viittä aistia, viittä viisautta ja viittä elementtiä: maata, vettä, tulta, ilmaa ja eetteriä.
(Ibid.)
488 Biedermann 2003, 381.
486 Vollmer

169

asetettua yhteyteen ihmisten kanssa. Ylhäälle kurottautuvat rakennukset ovat visuaalisia muistuttajia
toisesta olemassaolon tasosta490. Myös tekstiilit voivat toimia visuaalisina muistuttajina ja yhteydenluojina korkeampiin todellisuuksiin, välittäjinä itsessä ja maailmassa. Erityisesti korkeilla paikoilla,
kuten vuorilla, on yhteys jumaliin ja transsendenssiin. Vuorilla taivas ja maa kohtaavat, ja siirtyminen
yhdeltä kosmiselta alueelta toiselle on mahdollista. 491 Täten ilman kanssa tekemisissä olevien rukouslippujen voidaan nähdä sijaitsevan tämän ja tuon puolen välissä. Erityisesti korkeiden paikkojen rukousliput välittävät viestejä tämänpuoleiselta tuonpuoleiseen ja ihmisiltä jumalille. Tuulen heiluttamat
liput tuovat ihmisille rytmillisiä viestejä jumalilta, ja näin mahdollistavat siirtymän pyhään 492.

489 Kite

- Wikipedia, the free encyclopedia 2011. Leijat ovat kotoisin Kiinasta, ja niiden lennättäminen on kuulunut monien Aasian maiden kulttuuriin. Leijojen kulttuurinen käyttö on ollut yleistä ainakin Kiinassa, Intiassa,
Pakistanissa, Vietnamissa ja Afganistanissa. Myös Etelä-Amerikassa, kuten Chilessä ja Guayanan alueella
leijojen lennätys on ollut osa tiettyjä juhlia. Samoin Kreikassa ja Kyproksella sekä Bermudalla, jossa niitä on
lennätetty pääsiäisenä ja ne ovat symboloineet Jeesuksen ylösnousemusta. Alkuperäisen kiinalaisen perinteen
mukaan leijojen lennätys on ollut merkki kevään alkamisesta, ja tähän on keväisen ajankohdan takia monilla
kristillisillä alueilla liitetty ajatus Jeesuksen ylösnousemuksen kunnioittamisesta. (Ibid.) Vrt. kategoriat kohottavuus ja keskittävyys.
490 Adams 1996, 201 – 202.
491 Eliade 1996, 99 – 100.
492 Vrt. energeettiset hapsut ja niiden rytmillinen viestittävyys.

170

Sitouttavuus: sitoutuminen voimiin ja vastavuoroisuuteen kosmisessa sidoksessa
Psykologian sanakirjan mukaan sitoutuminen on identiteetin muodostuksen loppuvaihe, jossa yksilö
sitoutuu omaksumiinsa tavoitteisiin, arvoihin ja tulevaisuuden ammattiin 493. Sitoutumista voidaan aktivoida ja vahvistaa symbolisella sitomisella ja materiaalisilla symboleilla. Eliaden uskontotieteellisen
näkökulman mukaan sitominen eli maagis-uskonnollinen solmujen ja sidosten käyttö voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, kuten jumalvoimiin, vitaalisiin voimiin ja paranemiseen sitoutumista. Maagisissa ja maagis-medikaalisissa riiteissä on tärkeää, kuinka sitomisessa piilevä voima orientoidaan.
Tämä sitova orientaatio voi olla positiivista tai negatiivista sen mukaisesti, onko suhtautuminen hyväntekevää vai vahingollista, suojaavaa vai hyökkäävää. Lankaan ja sitomiseen liittyvässä symboliikassa on myös keskeistä, että kosmoksessa ja ihmiselämässä kaiken nähdään liittyvän kaikkeen kuin
näkymättömässä verkossa, jonka lankojen valtiattarien nähdään olevan tiettyjä jumaluuksia tässä valtavassa kosmisessa sidoksessa.494
Intiassa hindulaisuuteen vihkimiseen kuuluu, että seremoniassa pujotetaan kolmesta puuvillalangasta
punottu pyhä nauha vihittävän pojan olalle (kuva 80). Seremonian läpikäyneillä on oikeus tutustua pyhiin kirjoituksiin ja avioitua.495 Tässä hindupojan elämän tärkeimmässä seremoniassa pyhä lanka tehdään arvokkaaksi ja ”arvot sidotaan poikaan”: seremoniassa guru vihkii pojan yhteen hänelle osoitetun
suojelusjumalan tai henkilökohtaisen jumaluuden kanssa, joka tästä lähtien auttaa poikaa pääsemään
elämässään tavoitteisiinsa. Pyhän nauhan kolmikerroksisuus symboloi kehoa, puhetta ja mieltä, ja nauhanpäät kiinnittävä solmu edustaa näiden kolmen asian hallintaa. Kastista riippuen pyhä nauha voi olla
materiaaliltaan puuvillan lisäksi myös hamppua tai villaa. 496
Nuoren hindupojan siirtymäriitissä sitoudutaan tietyn sosiokosmisen järjestyksen arvomaailmaan. Rituaaliin liittyvät arvot ja ideat ovat voimakkaammin sitovia, jos ne juontuvat välittömän yhteisön ulkopuolisista voimanlähteistä: sosiaalisen järjestyksen omaksumisen lisäksi sitoutuminen arvoihin edellyttää kosmisen järjestyksen omaksumista. Hindupojan läpikäymässä rituaalissa siis toistetaan kokonainen sosiaalinen järjestys hierarkioineen, jotka liittyvät kasteihin, lapsiin ja aikuisiin, naisiin ja miehiin,
oppilaisiin ja opettajiin, asiakkaisiin ja rituaaliasiantuntijoihin. Tässä rituaalissa omaksutaan myös kosminen järjestys henkisine todellisuuksineen: sekä ihmisen ja jumalan välinen yhteys että ihmisen olemassaolon suunta. Näiden asioiden ilmaiseminen rituaalissa koetaan luonnollisena asiana, ja niiden
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2005, 183.
1991, 111 – 112, 114. Solmuista kerrotaan myös kohdassa henkipyydys.
495 Intia 1988, 51.
496 Untracht 1997, 42.
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ymmärretään ilmaisevan asioiden todellisen puolen. 497
Gangesissa mietiskelyyn vaipuneen nuoren miehen olalla on pyhä lanka (kuva 81). Hindut toistavat
pyhiä sanoja ja sananparsia saavuttaakseen transsin, joka avaa oven ylemmille hengellisille tasoille. 498
Pyhää nauhaa pidetään ihoa vasten ylävartalon päällä niin, että se pujottautuu vasemman olkapään yli
ja oikean käden alta. Pyhä nauha nähdään samankaltaisena kuin napanuora, joka edustaa olemassaolon
punosta, jolla ihmiset säilyttävät yhteyden esi-isiinsä. Punoksen tai langan idea on sen jatkuvuudessa,
äärettömyydessä ja yhdistävyydessä. Pyhän nauhan tarkoitus on myös vahvistaa miehen kasti, johon
hän on syntynyt.499 Langan symbolinen käyttö on yleistä hindulaisuudessa, ja yleensä tähän liittyy
myös langan tai kankaan solmiminen, joka viittaa lupauksen tekemiseen ja henkisen voiman säilyttämiseen. Pyhän nauhan punonnassa tehtävien solmujen lisäksi symbolisten solmujen tekemistä on nähtävissä hyväenteisten puiden luona, jossa naiset sitovat langan tai vaatteen paloja puuhun toivoessaan
onnea lapsensaantiin.500
Muslimienkin riitissä käytetään solmittua nyöriä, joka toimii amulettimaisesti. Nyörikoriste, salgirah,
on suojeluksen ja kiintymyksen merkki, jonka vanhempi sitoo lapsensa ranteen ympäri ensimmäisenä
ja sitä seuraavina syntymäpäivinä. Tämä muistuttaa hindulaisuuden riittiä, jossa suojeleva nyörikoris te, rakhi, on tärkeässä osassa. Tiettynä juhlapäivänä sisar sitoo veljensä oikeaan ranteeseen tällaisen
nyörin, joka on kunnioituksen osoitus. Tällä kiintymyksen osoituksella molempia muistutetaan vastavuoroisesta vastuullisuudesta ja sisarellisista velvollisuuksista. Hindujen hääseremonian eräissä rituaaleissa sidotaan nyörejä ranteisiin. Näin tekevät sulhanen ja morsian sitoessaan toistensa ranteisiin väli aikaisen häärannekkeen, kankanan. Tämä naru on sahramin tai kurkuman keltainen ja se on koristeltu
helmillä. Sulhanen sitoo häärannekkeen morsiamen vasempaan ranteeseen, ja morsian sitoo sen sulhasen oikeaan ranteeseen. Tämä on eräs niistä rituaalitoimista, joka symboloi parin toistensa hyväksymistä. Morsian saa myös ranteeseensa pysyvän häänyörin, jota ei poisteta koko avioliiton aikana.
Tämä onnea tuova nyöri, mangalsutram, koostuu ideaalisesti hyväenteisen lukumäärän mukaan 108
ohuesta puuvillalangasta, jotka on kierretty yhteen, värjätty keltaiseksi ja liitetty kultaiseen keskusosaan.501
Ortodoksisen munkin vaatetukseen kuuluu paramantia, viitan alla pidettävä rististä, kangaspalasta ja
niitä yhdistävistä nauhoista koostuva valjaita muistuttava asuste. Pieni risti on puuta, ja sen ylä- ja ala laidassa olevista koloista menevät langat yhdistyvät neljästä kulmasta kangaskaistaleeseen, johon on
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499 Untracht 1997, 42.
500 Crill 1998, 16.
501 Untracht 1997, 43, 167.
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kuvattuna Kristuksen kidutusvälineet, ja sen laitoja kiertää teksti: ”Minä kannan ruumiissani Kristuksen haavoja”.502 Tämä valjaiden kaltainen asuste muistuttaa sitouttavuudessaan juutalaisten rukoushihnoja, kahta ohutta pitkää nahkaremmiä. Tefillin eli rukoushihnat ovat tärkeä osa juutalaista uskonelämää (kuvat 82 & 83). Rukoushihnat koostuvat käsivarrelle kieputettavista ja päähän asetettavista nahkaremmeistä, joissa on kiinni kaksi nahasta valmistettua rasiaa. Rukousrasioissa on pergamenttilapuilla otteita Toorasta. Toista rasiaa pidetään kädessä ja toista pään päällä. Vasta bar mitsva -seremonian
jälkeen, kun poika otetaan seurakunnan uskonnollisesti täysikäiseksi jäseneksi, hän saa käyttää rukoushihnoja rukoillessaan synagogassa.503 Rukoushihnariitin kautta ihminen siirtää omaan kehoonsa
tunteen rajallisuudestaan. Tämä on nöyryyden ja vaatimattomuuden oppi, joka tasapainottaa itsen
avaamista. Rukoushihnat tekevät rukoilijan tietoiseksi kyvystä avautua äärettömyydelle siitä huolimatta, että ihmisen materiaaliseen olemukseen ja ihmisyyteen kuuluu rajallinen luonne. 504
Rukoushihnojen lisäksi juutalaisia rukoilijoita muistuttaa uskonasioista rukousshaali, tallit (kuva 83).
Tallitia pidetään harteilla muistuttamassa kantajaansa siitä, että hänen tulee noudattaa Jumalan käskyjä, ja rukousshaalissa onkin koristeena 32 koruommeltua lankaa ja tupsua, jotka symboloivat Tooran
käskyjä ja kieltoja. Rukousshaalin tulee peittää suurin osa yläruumista. Monet hartaat juutalaiset peittävät rukousshaalilla myös pään ennen kuin lausuvat rukouksen, koska se auttaa syventymään hartauteen.505 Rukousshaali on suorakulmainen ja se on yleensä tehty valkoisesta villasta, pellavasta tai silkistä, ja sen pinnalla kulkee mustia, sinisiä tai monivärisiä lankoja. Rukousshaalin neljästä nurkasta
riippuvat rituaalitupsut. Nämä tzitzit-tupsut solmitaan yleensä villalangasta, vaikka ne voivat olla myös
samaa materiaalia kuin saali. Tupsussa olevien solmujen ja kierrettyjen lankojen määrä vastaa lukumääräisesti Jumalan nimeä.506 Tupsujen ja rukousshaalin sekä rukoushihnojen avulla sitoudutaan uskoon ja sen sisältöihin.
Pohjois-Amerikan pawnee-intiaaneilla oli pitkälle kehittynyt tietämys tähtitieteestä. Heidän Aurinkopäällikköään ympäröi viitta, joka oli täynnä tähtikuvioita (kuva 84). Tällaisten kosmisten symboleiden
502 Arseni

1999, 212. Munkeilla on myös viitan päälle puettava esiliinaa muistuttava vaatekappale, skeema, johon on kuvattu Kristuksen kiduttamiseen käytetyt välineet. (Ibid, 251.)
503 Terhart & Schulze 2007, 235, 242. Käsivarsirasian hihna tulee oikeakätisillä kääriä seitsemän kertaa vasemman käsivarren ympäri, vasenkätisillä oikean käsivarren ympäri. Hihnan pää kierretään lisäksi kolmesti kä den ja kolmesti keskisormen ympäri. Joskus rukousrasiat voivat olla pieniä pusseja. (Ibid.)
504 Ouaknin 1997, 20, 24, 112. Rukoussaaliin kääriytyneenä rukoushihnoja kantaen mies aloittaa päivän rukoillen, mikä täyttää hänet luovalla energialla ja antaa hänelle tukea materiaaliseen, hengelliseen ja älylliseen elämään. (Ouaknin 1997, 20.)
505 Terhart & Schulze 2007, 235. Naiset on vapautettu sekä tallitin että tefillinin käytöstä. Miehet käyttävät rukoussaalia kaikissa aamuhartauksissa samoin kuin sapattina ja uskonnollisina juhlapäivinä. Rukoushihnat sidotaan käsivarteen yleensä aamurukouksen edellä, mutta ei sapattina eikä juhlapäivinä. (Ibid.) Vrt. rukous shaalia kategoriaan kätkevyys.
506 Ouaknin 1997, 14, 16, 18. Yleensä on tapana, että tupsut poistetaan saalista, kun tätä rukoussaalia koko elämänsä käyttänyt ihminen kuolee. Tupsut haudataan hänen kanssaan. (Ibid.) Sidos tupsuihin ikään kuin jatkuu
haudassa.
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yhdistäminen viittaan muistutti Aurinkopäällikköä hänen yhteydestään maailmankaikkeuteen. 507
Eliaden mukaan primitiivisten ja arkaaisten yhteisöjen ihminen kantaa rohkeasti raskaan vastuunsa,
esimerkiksi oman maailman luomisessa ja maailman olemassaolon vahvistamisessa. Kyse on kosmisen tason vastuullisuudesta, joka eroaa profaanin olemisen moraalisesta, yhteiskunnallisesta ja historiallisesta vastuullisuudesta, jossa ihminen tuntee vastuun vain itselleen ja yhteisölleen. Kosmisen tason vastuullisuus perustuu sille, että ihminen asettaa aina itsensä kosmisiin yhteyksiin, ja täten hänen
kokemuksissaan on aitoutta ja syvyyttä. 508 Aurinkopäällikön viitta symboloikin sitoutumista kosmisen
tason vastuuseen.
Kuten juutalaisessa rukousshaalissa ja intiaanipäällikön tähtiviitassa, niin myös mayaperinteitä sisältävässä guatemalalaisessa päähinekankaassa on merkityksiä, joihin kantaja sitoutuu (kuva 31 kohdassa
kätkevyys). Tässä vaatekappaleessa, x'kajkoj zut, on tupsut jokaisessa neljässä nurkassa ja molempien
lyhyiden päiden keskellä on myös yhdet tupsut. Nurkkien tupsut edustavat auringon nousu- ja laskukohtia kesä- ja talvipäivänseisauksen aikana. Syys- ja kevätpäiväntasauksen auringonnousun ja -laskun paikkoja puolestaan edustavat tupsut päiden keskellä. Kankaan ensisijaiset kuvioelementit ovat sivujen pituussuuntaiset purppuraiset raidat, joita erottaa oranssi tai keltainen keskiraita. Keskiraita yhdistää kaksi sivutupsua toisiinsa. Tämä keltainen raita viittaa polkuun, jonka aurinko kulkee päiväntasausten aikana. Kankaan ollessa päässä keltaisen raidan tulisi olla kantajansa otsan kohdalla. Päähinekangas kuuluu initiaatiorituaaliin, jossa mies liittyy uskonnolliseen yhteisöön osallistumalla seremoniaan auringonkulun ja vuodenaikojen vaihtelun ylläpitämiseksi. Tämä liittyy mayaperinteen uskomukseen, jonka mukaan vain rituaalin avulla maailma pysyy liikkeessä: kehittyy loputtomien syntymän ja kuoleman syklien kautta. Rituaalissa konkreettinen ja kulttuurinen elonjääminen yhdistyy
maantieteelliseen ja rituaaliseen tilaan. 509 Päähinekangas sitouttaa initioitavan kosmisiin ja kulttuurisiin uskomuksiin.
Kankaiden uhraaminen on jumalaan tai jumaliin sitouttavaa toimintaa. Tähän ihmisen ja jumalan väliseen toimitukseen kuuluu vastavuoroiseen vuorovaikutukseen sitoutuminen: annetaan lahjoja, jotta
saataisiin jotain takaisin. Uhrilahjoilla kiitetään, ylistetään, ilostutetaan ja lepytellään ylimaallisia voi mia. Uhrilahjat voivat myös liittyä johonkin nimenomaiseen ja täsmälliseen vaihtokauppaan, jolloin
odotetaan suoraa ja konkreettista apua johonkin asiaan. Ihmiset voivat myös osoittaa huolenpitoa ju507 Dubin

1999, 277.
2003, 114 – 115. Tätä voidaan myös kutsua sekä pyhän janoksi ja olemisen kaipuuksi että toiveeksi
palata alun aikaan ja löytää jumalten läsnäolo. Eksistentiaalisella tasolla tämä ilmenee varmuutena, että ihmisellä on ajoittain mahdollisuus aloittaa elämä uudelleen eli astua takaisin voimakkaaseen, tuoreeseen ja puhtaaseen maailmaan. (Ibid.)
509 Foxx & Schevill 1997, 184, 190-191. X'kajkoj zut on kudottu kangas, jossa ennen käytettiin vain käsinkehrättyä lankaa, pääosin luonnollisen ruskeaa puuvillalankaa, mutta nykyään käytetään teollisesti valmistettua lankaa. Myös kuviot ovat lisääntyneet, kun ikat-tekniikan ja solmuvärjäyskuvioinnin käyttö on lisääntynyt. Tupsut voivat olla tehtyjä raakasilkistä. (Ibid.)
508 Eliade
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malia kohtaan, jotta saisivat jumalvoimien apua ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Ihmisen ja jumalan välisen suhteen positiivinen ylläpito hyödyttää harrasta ihmistä, sillä se vaikuttaa häneen henkisesti
ja materiaalisesti. Uhrilahjan antaminen on yleinen toimintatapa, jolla pyritään turvaamaan yhteisön ja
kosmoksen hyvinvointia. Niiden avulla torjutaan pahaa, miellytetään jumalia, muodostetaan kanssakäymistä, rakennetaan yhteydenpitoa ja vahvistetaan vastavuoroisuutta taivaan ja maan välillä. Uhrilahjojen avulla myös määritellään uudelleen kulttuurijärjestelmän kosmologiset rajat samalla kun rikotaan juuri näitä rajoja.510
Siperian hantien kulttipaikalla on uhrattu kankaita kalastusonnen hyväksi (kuva 85). Hantien erityisiin
pyhiin paikkoihin on usein liittynyt uhrausrituaaleja. Nämä erityiset luonnonpaikat ovat olleet ihmisten
ja henkien maailman kohtauspisteitä. Pyhällä paikalla haltija, jumala, vainaja tai esimerkiksi karhu on
saanut antinsa.511 Hantit ovat kokeneet olevansa vastuussa luonnosta. Kunnioitusta ja palvontaa on
osoitettu uhraamalla veden, maan ja taivaan jumalille erilaisia antimia. Vastineeksi luonnon henget
ovat turvanneet toimeentulon ja suojanneet vaaroilta. Ihmisen ja luonnon ekosysteemin välillä on vallinnut sanaton sopimus tasapainon saavuttamiseksi. Sen lisäksi, että pyyntiyhteisöjen ekosysteemissä
käytännöllinen vaatetus on ollut osa luontoa, niin suhde suurella vaivalla tuotettuihin pukuihin on ollut
aivan erilainen kuin nykyään kaupasta valmiina hankittuihin vaatteisiin. Pukuja arvostettiin, ja pukukappaleet olivat jumalten ja haltijoiden mieluisia uhrilahjoja, ja täten puhki käytettyjä vaatteita ripustettiin metsään.512
Riitit, joissa on esineiden vaihtoa, auttavat mutkikkaiden suhdeverkkojen ilmaisemisessa. Kyseessä
ovat kanssakäymisen muodot, joita on ihmisten, jumalten, demonien, esi-isien ja eläinten välillä. Vaihdanta on yhteyden luontia ja kanssakäymistä, joka luo perustavanlaatuisen tunteen kosmisesta yhteenkuuluvuudesta, ja muistuttaa ihmistä velvollisuuksista, jotka ylittävät hänen välittömät henkilökohtaiset tarpeensa. Uhrilahjojen antaminen on hyvä esimerkki tästä vaihdannan ja kanssakäymisen riitistä.
Ihmisen ja jumalan keskinäinen suhde, ja siihen liittyvät rituaalit, ovat tärkeitä myös sosiaalisille ja
kulttuurisille prosesseille, joiden kautta yhteisö organisoi ja ymmärtää itseään. 513 Lahjat ovat myös
keskeinen osa joulunviettoamme. Annamme läheisille ihmisille lahjoja, ja tässä kanssakäymisessä vahvistamme esimerkiksi perheen yhteenkuuluvuudentunnetta. Joulukuusen koristelu puolestaan muistuttaa uhrilahjojen puuhun kiinnittämistä, ja täten se voidaan tulkita kommunikaationa jumaluuksien ja
henkien kanssa. Ehkäpä edesmenneen mummon villalangasta tekemä joulutonttukoriste muistuttaa
mummosta, ja ripustamalla se joulukuuseen kunnioitamme esi-isiämme. Ja ehkäpä pehmeän punaisen
koristeen asettaminen vihreään karheaan kuuseen on kokemuksellisesti voimakas teko: vastavärien
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Kuva 80. Pyhän nauhan pujotus. Pojan vihkiminen hindulaisuuteen, Intia. Langan on punonut nuori tyttö kolmesta puuvillalangasta.
(Intia 1988, 51.)

Kuva 81. Pyhä lanka nuoren mietiskelyyn vaipuneen miehen olalla. Ganges, Intia. (Intia
1988, 56.)

Kuva 82. Rukoushihna pojan käsivarressa. Seremonia, jossa 13-vuotiaat pojat otetaan juutalaisen seurakunnan uskonnollisesti täysivaltaisiksi jäseniksi. (Terhart & Schulze
2007, 242.)
>>>Kuva 83. Tallit, rukousshaali ja tefillin, rukoushihnat.
Juutalaisuus. (Terhart & Schulze 2007, 235.)
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Kuva 84. Tähtikuvioinen viitta ympäröi Aurinkopäällikköä. Pawnee-intiaanit, Pohjois-Amerikka, 1800-luvun loppu. Smithsonian Institution. (Dubin 1999, 277.)
177

Kuva 85. Uhrattuja kankaita. Kalastusonnen hyväksi uhrattiin kankaiden lisäksi puisia
kalankuvia ja aseita. Hantien kulttipaikka, Vasjugan, Siperia. U. T. Sirelius 1898 – 1900,
Museovirasto. (Siikala & Uljasev 2002, 163.)

Kuva 86. Neidon hauta käspaikoilla. Vainajan ystävärättärien vaarnikeilla koristelema
hauta. Kosemkinan hautausmaa, Inkeri, Luoteis-Venäjä, 1800-luvun loppu. Museovirasto. (Lukkarinen 1995, 42.)
178

Kuva 87. Kangasuhrit puissa pyhällä lähteellä. Tuva, Siperia, Keski-Aasia. Henkilökohtaisista vaatteista leikatut suikaleet. (Hoppál 2003, 24.)

Kuva 88. Shamaanin rummun sisäpuolella olevat uhriliinat. Khōvsgoli, Mongolia, Keski-Aasia.
(Fiebag, Gruber & Holbe 2003, 195.)
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kohtaaminen ja koristeiden asettelu keskipisteen ympäri on lumoavaa toimintaa, jossa muodostetaan
eräänlainen kolmiulotteinen mandala ja kohdataan keskipisteen voima, Jumala ja Itse.
Siperian hantien riitteihin kuuluu, että uhrataan valkoisia ja punaisia vaatetilkkuja ylämaailman jumalille ja mustia tilkkuja alamaailman hallitsijalle. Uhrilahjojen antaminen rituaalissa paikalla oleville
hengille ja muut riitin keskeiset tapahtumat luovat yhteyden tuonpuoleisiin edustajiin. Ovgortin kylän
asukkaiden pyhässä paikassa on maan haltijan vaateuhrit eli mustat kangastilkut kolikoineen haudattu
multaan kuusen juurien lomiin. Suvun pyhässä paikassa on myös vaaleat liinat ja savustetut punaiset
nauhat puissa uhrianneiksi sidottuna. Uhrin luovutus eli kangastilkkujen ripustus puihin on yksi rituaalin monesta osasta. Uhrissa kuvastuu vastavuoroisen ottamisen ja antamisen ajatus, joka on pyhän paikan olemassaolon perusta ja jatkuvan aktivoitumisen ehto. 514 Jos uhripuu koetaan keskipisteenä, Itsen
symbolina, uhritilkkujen sitominen voi aktivoida yhteyttä ihmisen pyhään ytimeen.
Vainajia on muistettu ripustamalla käspaikkoja hautaristeihin ja -pylväisiin tai puun oksille, jolloin
käspaikkoja on kutsuttu muisti- ja uhriliinoiksi 515. Inkerissä Kosemkinan hautausmaalla on 1800-luvun
lopussa ollut hautaristi, johon nuorena kuolleen tytön ystävättäret ovat sitoneet 12 kappaletta
vaarnikeja, käspaikkoja, jotka he ovat itse koristelleet kirjomalla (kuva 86) 516. Itä-Karjalan ortodoksisissa kalmistoissa voi vieläkin olla hautaristeihin sidottuja kangassuikaleita, valkeita liinoja ja joskus
kirjottuja käspaikkoja, joita on sanottu myös tuulipaikoiksi. Tuulipaikkoja on risteissä muuallakin kuin
kalmistoissa. Ristejä pystytettiin paikkoihin, jotka koettiin vaaralliseksi, kuten teiden varsille ja vesien
rannoille. Niihin sidottiin tuulipaikkoja uhrilahjoiksi matkan onnistumisen ja hyvän saaliin toivossa.
Hautaristeihin ja muistopylvään lautoihin kiinnitettyjä liinoja sanottiin myös muistiliinoiksi tai itkuliinoiksi, koska niitä sidottaessa oli tapana esittää itkuvirsiä. Karjalan pyhät puut ja lehdot ovat olleet jo
muinoin esi-isien ja vainajien tyyssijoja, ja heitä on lepytelty jättämällä kankaanpaloja puiden oksille.
Myöhemmin näille vanhoille uhripaikoille on saatettu rakentaa kyläkappeli, jonne on voitu viedä uhriksi käspaikka. Käspaikkoja on tuotu pyhäkköön myös poismenneen omaisen nimikkoikonille. 517
Näin on sitouduttu edesmenneisiin ja heidän muistamiseen.
Käspaikat ovat toimineet myös lupauslahjoina. Kirjotut kankaat ja vaatteet ovat olleet rituaalisesti keskeisiä kriisitilanteiden käsittelyssä. Niitä on viety tsasounoihin ja lähteille, ja niitä on sidottu pyhiin
puihin, lupausristeihin tai muihin risteihin, jotta ”Jumala auttaisi parantumaan”. Lupauslahjat ovat voi514 Siikala

& Uljašev 2002, 177 – 180. Perinteisessä hantikulttuurissa jokainen rituaalin läsnäolija oli aktiivinen
toimija, kun taas nykyajan modernit riitit välittävät festivaaliohjelmineen hyvinkin erilaisia tulkintoja, ja kysymyksessä on ennemminkin perinteitä ilmentävä juhla, joka välittää oman kulttuurin historiaa ja tärkeitä arvoja. (Siikala & Uljašev 2002, 181.)
515 Komulainen & Tirronen 1979, 14.
516 Lukkarinen 1995, 42 – 43.
517 Lukkarinen 1995, 37 – 38, 43.
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neet olla myös kankaanpaloja, joihin oli kirjailtu rukouksen osa. Niihin on myös koruompelulla tehty
ihmisen kuvia tai ruumiinosia, jotka ovat voineet olla kultalangallakin kirjottuja. Tällaisia tekstiilejä
otettiin mukaan kirkkoon, ja jumalanpalveluksen aikana niitä pidettiin särkevän ruumiinosan päällä.
Tämän jälkeen lupauslahja jätettiin kirkkoon ikonin viereen muiden käytettäväksi. Tällainen rukoustapa voidaan nähdä kirkkoon vietävänä uhrina, ja perinne elää edelleen, tosin muuttuneena. Lupaukseksi
tarkoitetun kankaan ornamentin on korvannut kankaaseen ommeltu ristinmerkki tai kuulakärkikynällä
kirjoitettu rukous. Myös esineen metafora voi korvata ornamentit, ja pelkkä kangaspalanen tai vaatekappale voi toimia symbolisena esineenä. ”Jos esimerkiksi jalka on kipeä, lahjoitetaan sukka tai tossut.
Kun kättä särkee, paikalle viedään kintaat ja jos päätä särkee, huivi.” 518 Tekstiileillä tehtävien rukousten kautta sitoudutaan lupauksiin ja paranemiseen. Uskon voima ja materiaalinen symboli toimivat lu melääkkeenä.
Suojelukseen voidaan sitoutua amulettienkin avulla. Amuletit ovat peräisin rituaalisen uhrilahjan aja tuksesta. Niillä pyydetään suojaa jumalilta ja hengiltä, vaikka ne ovatkin myöhemmin saaneet myös
statusmerkin aseman. Amuletissa on tärkeää sen strateginen sijoittuminen ja suojaavan voiman kaksijakoinen teho. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu, että paha silmä houkutellaan pois kohteesta esimerkiksi kimalluksella. Toiseen vaiheeseen kuuluu, että paha silmä torjutaan maagisilla voimilla, jotka
liittyvät amuletin materiaalisiin ominaisuuksiin, koristeluun ja sisältöön. Korut toimivat suuressa osassa maailmaa amulettimaisesti ja enemmänkin symbolin kuin vaurautta edustavan koristuksen kaltaisesti.519 Pohjois-Amerikan arapaho-intiaaneilta on peräisin suojeleva kaulakoru, joka torjui aavetanssijoiden väsymystä. Tämä ympyräkoru koostuu jäniksenjaloista, sulista ja keskellä olevasta punaisesta
rististä, joka edustaa aamutähteä, aurinkoa tai kuuta ja neljää ilmansuuntaa. Jäniksenjalka-amuletteja
käytettiin myös joskus hevosilla, jotta he juoksisivat paremmin. 520 Amulettien avulla sitoudutaan uskon voimaan, jolla on positiivisia vaikutuksia ihmisiin.
Punaisella värillä on koettu olevan suojeleva merkitys, kuten lukon ympärille kiedotuilla punaisilla
kankaanpaloilla, jotka vahvistavat riippulukon suojausta. Myös beduiinien telttojen kynnyskohtaa voi
koristaa sisäänkäyntiä suojeleva punainen kankaanpala. Muitakin pyhiä paikkoja suojellaan demoneilta punaisella värillä, sillä punainen on kaikkein värähtelevin, stimuloivin ja elävöittävin väri. Punaisel la uhmataan pimeyden voimia: punainen muistuttaa elämästä verimielleyhtymien kautta, ja sen koe518 Survo

2008, 163.
2004, 16, 91-92.
520 Dubin 1999, 250. Ympyrän suojelevaan voimaan liittyen kaula-amuletit voidaan nähdä sielun kiinniottajina
ja vyöamuletit elämänvoiman kiinnipitäjinä (Paine 2004, 31). Ortodoksisuudessa piispan ja papin täydelli seen jumalanpalveluspukuun kuuluu vyö, vaatekappale, joka kiedotaan vyötärön ympäri. Nykyisessä muodossaan vyö on ristillä koristeltu leveä nauha, jonka päistä lähtevät kapeat nauhat, joilla vyö solmitaan takaa
kiinni. Vyö on olennainen vaate hallitsijalle ja muille valtaapitäville. Se kuvaa voimaa, lujuutta, valtaa ja toi mintavalmiutta. (Arseni 1999, 282 – 283.)
519 Paine
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taan leiskuvan elämää ja loimuavan valoa. Jo pelkkä punainen lanka riittää suojelutarkoitukseen. Kreikassa ja Bulgariassa punaisia lankoja sidotaan vastasyntyneen vauvan kaulaan, ranteisiin ja jalkoihin
sekä synnytyksessä olevan naisen käden ympärille ja hänen huoneensa oven yläpuolelle. Venäjällä punainen lanka sidotaan ihmisiin, jotka ovat läpikäymässä siirtymäriittiä. Tämä tarkoittaa lapsia ja juuri
edesmenneitä henkilöitä sekä morsiamia ja sulhasia. Intiassa puolestaan poliitikot pitävät punaista lankaa ranteensa ympärillä.521 Punainen on hyvin huomiota herättävä väri, ja punaiset tekstiilit voivat
vaistonvaraisesti tuoda mieleen elämän perusasioita: kuoleman ja syntymän, sairastumisen ja parane misen, vihan ja rakkauden. Punainen tekstiili voi spontaanisti sitouttaa perusarvoihin ja vastuulliseen
toimintaan, ja ehkäpä tästä syystä punainen kangas voi vahvistaa lukon suojausta. Punainen lanka
myös sitouttaa kiinni elonvirtaan: se suojelee siirtymäriitin muodottomuudessa olevaa henkilöä keskit tämällä huomion veren elävöittävään väriin.
Douglasin mukaan muodon ja muodottomuuden väliseen vuorovaikutukseen liittyy voimia, jotka hal litsevat onnea ja epäonnea. Ulkoisen käytöksen ja kätkettyjen emootioiden välisen ristiriidan tiedetään
aiheuttavan ahdistusta ja epäonnea. Siksi ihmiset pyrkivätkin pitämään julkiset tekonsa ja sisimmät
tuntonsa yhtenevinä. Ihmisen ei siis pitäisi esimerkiksi kantaa kaunaa sisällään, koska tämä voima voi
salakavalasti aiheuttaa vahinkoa.522 Muodottomuudessa piilevät asiat, piilotajuiset ideat, vaativat tulla
ilmaistuksi, jotta onni voisi seurata. Ehkäpä tästä ilmaisuntarpeesta johtuen kelttiläisillä alueilla on ollut tapana laittaa tekstiilejä pyhille paikoille. Skotlannissa on vieläkin tällaisia paikkoja, joita kutsutaan
nimellä clootie wells. Englannissa näitä vastaavia paikkoja kutsutaan nimellä rag wells. Molemmat nimet viittaavat riepulähteisiin, jotka siis ovat hengellisen merkityksen lähdepaikkoja, joissa puiden oksilla on erilaisia, yleensä kuluneita, kangassuikaleita. Näillä lähteillä uskotaan olevan parantavia voimia, ja puiden oksille on perinteisesti ripustettu riepuja. Ennen ripustusta nämä kangaskappaleet on
kastettu lähteeseen ja sitten niillä on pesty parannusta tarvitseva kohta. On uskottu, että samalla kun
oksaan kiinnitetty riepu ajan kuluessa hajoaa, niin myös sairaus katoaa. Tällaiset sairaudet ovat hyvin
voineet olla psyykkisiä asioita, kuten kaunaa, vihaa ja loukkaantumista. Tai jos sovelletaan ajatusta nykypäivään, niin voidaan kokea, että stressistä voi päästä eroon uhraamalla sen lähteellä. 523
Sairauden tai psyykkisen vaivan ytimen voi siis projisoida esimerkiksi riepuun. Jungilaisuudessa puhutaan esineiden salaisesta sielusta: tämä elottomien kappaleiden sisällä oleva hehku on psykologisesti
tulkittuna piilotajunta. ”Henki aineessa” on ihmisen projisointia: osa psyykettä voidaan projisoida elottomiin esineisiin. Näin esineisiin ilmaantuu ”salaperäinen elävyys”, ja jopa roskalle voidaan antaa suu-

521 Paine

2004, 105 – 106.
2005, 169, 171, 209. Samoissa olosuhteissa on sekä hallitsemattomia että hallittavia henkivoimia.
(Ibid.)
523 Clootie Well, Munlochy 2007.
522 Douglas
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ri arvo. Ihminen voi projisoida esineisiin oman pimeytensä. 524 Jotkut rievut sopivatkin ajan tuomien
vaivojen ja sairauksien symboliksi. Englannin kielen rag, riepu, on repeytynyt, risainen tai kulunut
kappale kudottua kangasta, ja se on mahdollisesti kuluneen tai revityn kankaan epäsäännöllinen pala
tai tilkku. Sillä voidaan myös tarkoittaa vanhoja tai kuluneita vaatteita tai minkä tahansa kaltaista vaa tekappaletta. Pehmustamiseen käytettäviä kangaspaloja ja omalaatuisia tilkkuja, kuten epätasaisia kankaanpaloja voidaan myös sanoa rievuiksi.525 Riepu voi siis olla myös positiivisen olotilan ilmaus: kulunut kankaanpala voi viitata muuhunkin kuin vaivoihin. Kahlenberg mainitseekin kirjoittaessaan tekstiilien inhimillisyydestä, että tekstiilissä olevat kulumisen jäljet merkitsevät rakkautta ja tärkeitä arvoja. Kuluneesta pinnasta tulee esille tekstiilin persoonallisuus samalla tavalla kuin erilaisista eheistä
tekstiilipinnoistakin.526
Eliaden mukaan vaatteet ja kuluminen viittaavat ajan arkkityyppiin, sillä niiden puuttuminen ja rituaa linen alastomuus viittaavat eheyteen, yltäkylläisyyteen, paratiisimaisiin esikuviin ja ajattomiin malleihin527. Jos kulunut kangas, kuten riepu, symboloi kulunutta aikaa, se voidaan uudistaa sitomalla se pyhään puuhun tai pesemällä se pyhässä lähteessä, ja täten aika kumoutuu ja ollaan lähempänä eheyttä.
Sitomalla riepu puuhun, suhtautumalla siihen muistoesineenä tai tekemällä siitä uusi tekstiili, kuten räsymatto, riepu aloittaa uuden elämän. Silloin se ei ole enää psyykkisen vaivan symboli vaan lähempänä miellyttävää uhrilahjaa. Täten myös rievun sitomisen orientaatio voi muuttua parannuspyynnöstä
puhtaaksi jumalanlahjaksi, itsen uudeksi toiveominaisuudeksi. Jos rievun kulumat herättävät hyviä
muistoja menneestä ajasta, ne toimivat jumallahjoina ilman puhdistusrituaaliakin. Joka tapauksessa
riepu symboloi parhaiten ajassa tapahtuneita inhimillisiä asioita, jotka ovat jättäneet jälkensä ihmiseen.
Riepuja voidaan siis käyttää uuden luomiseen. Näin on tehnyt myös saksalainen taidemaalari Kurt
Schwitters, joka on käyttänyt töissään roskakorinsa sisältöä, kuten sanomalehden riekaleita, junalippuja ja juuri riepuja. Tällainen on esineiden maagista ylevöittämistä. Siihen liittyy myös ajatus, että ”etsitty kallisarvoinen asia on löydettävissä saastasta”. Kandinsky on ilmaissut saman asian kirjoittaes saan: ”Kaikki, mikä on kuollutta, värisee”. 528 Tämä liittyy läheisesti Douglasin ajatuksiin kompostoivasta uskonnosta: ”torjuttu onkin uuden elämän lähde”. Tällöin tuhoavana pidetyn lian koetaan luovan
524 Jaffé

2003, 253 – 254. Kun tietoinen tai rationaalinen tieto on saavuttanut rajansa alkaa mysteeri. Ihminen
pyrkii täyttämään kaiken selittämättömän ja mystisen piilotajuntansa sisällöllä. (Ibid.)
525 Oxford English Reference Dictionary 1996, 1190. Rag 1a a torn, frayed, or worn piece of woven material. b
one of the irregular scraps to which cloth etc. is reduced by wear and tear. 2a old or worn clothes. b a
garment of any kind. 3 scraps of cloth used as material for paper, stuffing, etc. 4a a newspaper. b a flag,
handkerchief, curtain, etc. 5 the smallest scrap of cloth etc. (not a rag to cover him) 6 an odd scrap; an
irregular piece. (Ibid.)
526 Kahlenberg 2001, 19. Toistuva kuvio merkitsee jatkuvan liikkeen energiaa ja tarkalleen asetellut kirjontakuviot viestivät kärsivällisyydestä. (Ibid.)
527 Eliade 2003, 156.
528 Sit. Jaffé 2003, 253 – 254.
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jotain uutta. Uskonnoissa usein sakralisoidaankin juuri ne epäpuhtaat asiat, joita on inhoten torjuttu.
Saastuneet asiat ja muu kielletty elämä, joka ei mahdu siististi hyväksyttyihin kategorioihin, on edel leen olemassa ja muistuttaa itsestään. Tämän takia torjuttua pyritään lopulta hyväksymään, ja lian olemassaolo pyritään myöntämään. Primitiivikulttuureissa onkin esimerkkejä lian myöntämisestä ja asettamisesta rituaaliseen kehykseen, jossa siitä tulee valtavien voimien lähde. 529
Skotlannin murteen clootie, riepu, tarkoittaa myös kankaanpalaa, kankaasta revittyä suikaletta tai
muunlaista kangaskaistaletta, kuten räsyä tai vaatteenosaa. Clootie-sanaa käytetään myös kankaasta,
jota käytetään vaatteiden paikkaamiseen ja räsymattoihin. 530 Clootie well, riepulähde, on siis nimitys
Skotlannin ja Irlannin pyhiinvaelluspaikoista, joissa yleensä käydään juhlien aikoina, kuten pyhimysten juhlapäivinä. Näissä paikoissa on yleensä lähteen vieressä puu, ja siellä tehdään parannusrituaaleja
tai käydään osoittamassa kunnioitusta hengille. Rituaalien osana riepuja ripustetaan puunoksille samalla kun esitetään rukous lähteenhengelle tai nykyaikana yleensä pyhimykselle. Joskus seremoniaan
liittyy lähteen ympäri kiertämistä. Kristillisyyttä edeltävinä aikoina rukoukset on sanottu jumalattarelle
tai paikallisille luonnonhengille. Tämä rituaali perustuu muinaisiin kelttiläisiin perinteisiin, joihin liittyy uhrilahjan jättäminen lähteille tai onkaloihin.531
Joillakin lähteillä rievut ovat erittäin räsyisiä kangassuikaleita ja hylättyjä kankaanosia, kun taas toisil la kirkkaanvärisiä loisteliaita kankaanpaloja. Yleensä silloin, kun lähteellä yritetään karistaa pois jokin
vaiva, niin rievun nähdään edustavan vaivaa, ja tällöin uhrilahjat voivat olla groteskeja poisheitettäviä
tekstiilejä. Silloin kun kyseessä puolestaan on uhrilahja hengelle, pyhimykselle tai jumalolennolle, niin
tekstiili on todennäköisemmin viehättävä ja puhdas kankaanpala tai nauha. 532 Yleisimmin rievut kuitenkin vaikuttavat olevan jotain näiden ääripäiden väliltä: joko kuluneita kangassuikaleita, joihin voidaan helposti projisoida negatiivisia asioita, tai vähemmän kuluneita suloisia tunnelmankantajakangaspalasia, joihin positiiviset asiat ja hyvät muistot voidaan projisoida. Jälkimmäisessä tapauksessa rievun
tunnearvo muistuttaa unirievun, räsynuken ja turvarätin kaltaisten tekstiilikappaleiden tunnearvoa,
joka on miellyttävä ja syvällinen.
Uhrilahjoja ovat myös puihin sidotut kangassuikaleet, jotka on leikattu henkilökohtaisista vaatteista
(kuva 87). Vaatekaistaleiden lisäksi Siperiassa Tuvan pyhällä lähteellä on ruokauhreja, kuten maitoa,
leipää ja votkaa. Ihmiset käyvät siellä säännöllisesti varmistaakseen pyhän lähteen vedellä terveytensä.
Uhraamisessa tärkeintä on hyvä pyrkimys, jolla osoitetaan kunnioitusta pyhän uhrilehdon tai paranta529 Douglas

2005, 236, 243, 246.
– Wikipedia, the free encyclopedia 2010. ”A clootie or cloot in Scots is a strip or piece of cloth, a rag
or item of clothing; it can also refer to fabric used in the patching of clothes or the making of proddy rugs
(aka "clootie mats").” (Ibid.)
531 Clootie well – Wikipedia, the free encyclopedia 2010.
532 Clootie well – Wikipedia, the free encyclopedia 2010.
530 Clootie
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van lähteen henkiä kohtaan. Hengille riittää makeinen tai keksi, pala leipää, lusikallinen maitoa ja pari
tippaa votkaa. Samoin myös rievun kaistale, nenäliina tai nauha voi osoittaa uhria.533 Tällaisten uhrilahjojen avulla viestitetään rukouksia. Jotkut slaavit näkevät, että kankaita voidaan käyttää rituaaliobjekteina, koska ripustamalla niitä puihin, risteille ja haudoille voidaan ihmisen sisäinen maailma yhdistää luonnolliseen ulkomaailmaan. Keskeistä on, että kankaanpalat nähdään jonkinlaisena ihmisen tekemänä kulttuuriobjektina, kun taas puiden nähdään edustavan luonnollista ulottuvuutta, johon saadaan
yhteys kangaspalojen avulla. Tällaiset kangassuikaleet voivat olla palasia vanhoista vaatteista tai ne
voivat olla uusia kudottuja ja kirjailtuja kankaita. 534 Rievun sitominen puuhun voi symboloida ihmisen
tietoisen puolen yhteyttä piilotajuntaan: kun kulttuuri kohtaa luonnon, ihminen kohtaa syvimmät pelkonsa ja toiveensa.
Puiden ja lähteiden muodostamille pyhille alueille liittyy erilaisia riittejä, joissa tekstiilit ovat yhteydessä veteen ja puuhun. Eliade kertoo, kuinka pyhää paikkaa on pidetty maailman keskipisteenä, universumin sydämenä. Puuta on pidetty mikrokosmoksena, joka on ilmaissut kosmoksen voimaa; puun
on koettu antavan muodon elämälle ja sen jaksoittaiselle uusiutumiselle. Myös lähteiden luonteeseen
kuuluu, että ne ilmaisevat voimaa, elämää ja jatkuvaa uusiutumista. Vesi on sinänsä pyhää, sillä se virtaa, liikkuu ja ”elää”: inspiroi, ennustaa ja parantaa. Englannissa muinaisten hautakumpujen ja suurten
muistomerkkien läheisyydessä olevia lähteitä on pidetty ihmeitä ja hyvää tekevinä. Ranskan Saint
Andéol -järveen liittyy samankaltaisia kertomuksia 500-luvulta alkaen. Tällöin järvelle oli tuotu uhrilahjoina liinavaatteita, vaatteiden palasia ja villalankoja. Kun seudulle rakennettiin kirkko, järvelle tarkoitettuja uhrilahjoja alettiinkin tuoda kirkkoon. Tästä huolimatta tapa heittää järveen kuluneita vaatteita säilyi, ja vielä 1800-luvullakin pyhiinvaeltajat heittivät paitojaan ja housujaan järveen, vaikka he
eivät ymmärtänetkään tavan perimmäistä merkitystä. 535
Puu voidaan nähdä ”kahden maailman olentona”, koska sen juuret ovat maassa, mutta oksat kurottautuvat kohti taivasta. Puu voidaan nähdä myös maailmanakselina, jonka ympärille kosmos on ryhmittynyt.536 Riepujen sitomista puuhun voidaan verrata uhriliinojen shamaanirumpuun sitomiseen. Shamaanirumpu edustaa kokonaisuudessaan maailmanpatsasta, jonka avulla päästään yliseen ja aliseen maail maan. Myös uhritoimitusten puu seisoo maailman keskellä ja ilmentää yliseen ja aliseen sfääriin ja kautunutta maailmankuvaa. Altainturkkilaisille rumpu on toiminut kannettavana kotialttarina, jonka

533 Hoppál

2003, 24. Uhrilahjat juontavat juurensa eläinuhrista. Siperian kansojen eläinuhrin luonnollinen funktio on jumalten suosion varmistamisen lisäksi varmistaa laajemmin tasapainon palautuminen. (Hoppál 2003,
23 – 24.)
534 Paine 2004, 142 – 145. Ilmeisesti Paine tarkoittaa näillä uusilla kirjailluilla liinoilla käspaikan kaltaisia tekstiilejä, sillä hän mainitsee, että niissä olevat kirjailut ovat esimerkiksi punaisia jumalatarkuvioita.
535 Eliade 1996, 199 – 201, 271.
536 Biedermann 1993, 285.
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ääressä shamaani on voinut spontaanisti ryhtyä julkiseen toimitukseen. 537 Samoin puiden ympäristö on
ollut alttari, jossa on toimitettu uhreja sidottaessa uhririepuja pyhään puuhun.
Mongolishamaanin rummun sisäpuolella on riepuja. Parannusrituaalin monotoninen rummutus on loitsujen ohella osa rituaalia, jolla parannetaan sairasta lasta (kuva 88) 538. Euraasian eri kansojen shamaanit ovat käyttäneet varsin monipuolista rituaaliesineistöä. Shamaanivarustukseen kuuluvat esineet ilmaisevat esineellisesti mytologiaa ja maailmankuvaa. Ne ilmaisevat myös yhteisölle shamaanin aseman paikallisten shamaanien hierarkiassa, hänen voimansa ja osaamisensa erikoisalueet sekä sen,
onko initiaatio jo suoritettu. Usein yksityiskohdat valaisevat symbolista aspektia, kuten rummun sisäpuolelle sidotut nauhat, jotka ovat shamaanin esi-isille pyhitettyjä nauhoja. Rummun kädensija, jota
onkin pidetty nenetseillä apuhenkien kokoontumispaikkana 539, on voinut samalla myös olla rummun
haltija, kuten mansilaisen shamaanin rummussa. Rummun kädensijan ympärillä on ollut kiedottuna lukuisia uhriliinoja, jotka on annettu uhrilahjaksi haltijalle. 540
Sitoutuminen voimiin ja vastavuoroisuuteen tekstiilin symboliikan avulla voi tarkoittaa siis monenlaisia asioita. Siirtymäriittien aikana ihminen voi sitoutua uuden elämäntilanteen vaatimaan arvomaailmaan ottamalla jonkin uuden identiteetin puolia edustavan tekstiilin käyttöönsä. Esimerkiksi entisai kaisesta rippipuvusta tuli pitkäksi aikaa puku parempaan käyttöön. Henkilö voikin muistuttaa itseään
tekemistään sitoumuksista elämänsä varrella käyttäessään näitä tekstiilejä pyhinä aikoina, kuten ru koillessa. Kyseessä voivat olla kankaat ja nauhat, jotka muistuttavat yhteydestä jumaliin, esi-isiin,
kuolleisiin ja toisiin ihmisiin. Ne ovat tekstiilejä, joiden kautta luodaan yhteys kosmokseen ja hahmotetaan oma paikka yhteisössä. Tämä tarkoittaa myös vastuunkantamista suhteessa luontoon ja ihmisiin:
vastuullista toimintaa kosmoksessa, yhteiskunnassa, perheessä ja ammattitehtävissä. Sitoutuminen tapahtuu sekä mikro- että makrokosmoksessa, itsessä ja maailmassa.
Suurten elämänmuutosten tuomien sitoumusten lisäksi ihminen tekee pienempiä sitoumuksia läpi elämän. Hänen kehonsa, mielensä ja henkensä tarvitsevat ajoittain uusia voimia, kuten vitaalisia tai henkisiä voimia. Tähän liittyy paraneminen, itsensä kohtaaminen ja sairaustukosten puhdistaminen. Sitoutumisella voi olla erilaisia orientaatioita riippuen siitä, onko kyseessä pelot vai toiveet, demonit vai jumalat. Uhrilahjat ja amuletit ovat vastavuoroisuuteen perustuva tapa sitoutua voimien verkkoon, jossa
lahjan antaminen Itselle voi johtaa piilotajunnan voimien virkoamiseen ja epäonnen vähenemiseen.
Liittyipä se matkapelon vähenemiseen tai toiveeseen tasapainoisemmasta elämästä sitoumuksen teko
saattaa helpottaa elontietä ja tuoda tunteen, että kosmisen sidoksen jumalatar vetää oikeista naruista.
537 Hoppál

2003, 119, 128.
& Gruber & Holbe 2003, 195, 228.
539 Hoppál 2003, 94, 128, 133.
540 Aleksejenko et al. 1998, 212.
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4. Rituaalitekstiilin meditatiiviset ulottuvuudet: mittasuhteen ja elämänrytmin muutokset
4.1. Miniatyyrit: kosmos ja sen asukkaat
Mandalat: psykokosmogrammit ja kokonaisuudet
Mandalat ovat psykokosmisia diagrammeja eli psyykkisen ja kosmisen tason malleja. Näitä maagisia
kuvioita, maailmanjärjestyksen henkisiä vertauskuvia, käytetään apuna esimerkiksi mietiskelyssä.
Mandaloiden nähdään tukevan ihmistä sielullisen kypsymisen eri vaiheissa siten, että ne auttavat jäsentämään kaaosmaisen todellisuuden mielekkääksi kokonaisuudeksi. 541 Yleensä mandala on ympyrä
ja symboloi elämän perimmäistä kokonaisuutta. Se on symbolina laajalle levinnyt ja esiintyy primitii visessä auringonpalvonnassa sekä modernissa uskonnossa, myyteissä ja unissa. Kalliomaalausten ympyrät on tulkittu aurinkopyöriksi. Ne edustavat samaa arkkityyppiä kuin kristillisen eurooppalaisen taiteen katedraalien ruusuikkunat, jotka ovat kuvauksia ihmisen Itsestä kosmiselle tasolle siirrettynä. Intian ja Kaukoidän visuaalisessa taiteessa mandalat tavallisesti esittävät kosmosta suhteessa sen juma lallisiin voimiin. Tällaisia ovat kuuluisat tiibetiläiset runsaasti kuvioidut mandalat. 542
Mandaloiden psykokosmista järjestelmää värittävät kulttuuriset aatteet. Esimerkiksi kristillisissä
mandaloissa keskellä on Kristus ja häntä neljässä suunnassa ympäröivät evankelistat tai heidän symbolinsa. Jo muinoin Egyptissä on esitetty Horus ja hänen neljä poikaansa samalla tavalla kuin Kristus ja
neljä evankelistaa. Usein mandalat esitetään kukan, ristin tai pyörän muodossa. Kuuluisia mandaloita
ovat Tiibetin buddhalaisten mandaloiden lisäksi pueblo- ja navaho-intiaanien uskonnollisten seremonioiden hiekkamaalaukset. Taideterapeuttisissa piirustuksissa puolestaan ilmenee spontaanisti
mandala-tyyppisiä symboleita. Mandala siis on sekä ilmaisukeino että vaikutin, eräänlainen vaikutelman jättävä tehokeino. Monissa kansanperinteen tavoissa on säilynyt tietoutta mandala-symboleiden
salaisista maagisista vaikutuksista, ja ympyrää onkin voitu kutsua suojelevaksi tai lumoavaksi. Tällaiset maagiset käytännöt ovat psyykkisten tapahtumien projektioita, jotka tekevät psyykelle vastavaikutuksen ja ikään kuin haltioittavat persoonan. Rituaalitoimin osoitetaan huomiota sisäiselle pyhälle
alueelle, joka on psyykeen alkulähde ja päämäärä sisältäen elämän ja tajunnan ykseyden. 543
Mandala vastaa sielun mikrokosmista luonnetta ja se on ilmaisu ihmisen Itsestä, persoonallisuuden kokonaisuudesta. Jungille mandala on ”muoto, muutos, ikuisen mielen ikuinen virvoitus”. Kun Jung ym541 Biedermann

1993, 215 – 216.
2003, 240 – 243. Mandala on psyykkisen kokonaisuuden symboli; se on ihmisen piilotajunnasta tulevan
Itsen arkkityyppisen kuvan projektio. Psyykkisen sisällön projisoiminen on tiedostamaton prosessi. (Ibid.)
543 Jung 1997, 78 – 79.
542 Jaffé
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märsi käsityksen Itsestä, hän tunsi sen ykseytenä, joka oli hän ja hänen maailmansa, ja hänen oli hylättävä käsitys minän hallitsevasta asemasta. 544 Jung otti käyttöön sanskritinkielen sanan mandala kuvaamaan potilaittensa ympyräpiirustuksia. Mandala tarkoittaa keskipistettä, keskusta, sisintä, ympyränkehää ja maagista ympyrää. Jung liitti mandalan tarkoittamaan myös Itseä, kokonaispersoonallisuuden
keskusta. Mandala osoittaa ihmisen luonnollisen viehtymyksen ottaa koko potentiaalinsa käyttöön ja
kasvaa erityiseksi yksilöksi. Tätä individuaatioprosessia kuvaavat alitajunnasta tulevat spontaanit
mandalat. Taideterapeuttisen itseilmaisun tuloksena syntyvien mandaloiden lisäksi on pyhiä
mandaloita, jotka ovat syntyneet muinoin tarpeesta kuvata henkisiä todellisuuksia. Ne ovat vasta myöhemmin päätyneet meditaatiokäyttöön, kun on haluttu jäljittää polku tiettyyn mielentilaan. Pyhät
mandalat koostuvat ideaaleista muodoista, joiden mietiskely jättää erityisen jäljen mielikuvitukseen.
Esimerkiksi tiibetiläinen mandala toimii meditaation apuna ja sisäisen todellisuuden karttana, joka tukee psykologista kehitystä ja lisää hengellistä tietoisuutta. Mandala on orientaatiomenetelmä, hengellinen harjoite ja yhteys universumin kosmisiin rytmeihin. 545
Mandaloihin liittyvän mystiikan perusajatuksena on mikrokosmoksen ja makrokosmoksen identtisyys:
mikrokosmosta eli symboleita manipuloimalla voidaan vaikuttaa makrokosmokseen. Mandalat eivät
ole abstraktisia vertauskuvia, vaan avaimia maagisiin voimiin. Mandalat esittävät maailmankaikkeutta
ja sen eri kolkissa piileviä energioita, jumaluuksia. 546 Buddhalainen mandala, joka on tiettyihin jumaliin liittyvä suunnitelma, voi olla kankaalle maalattu. Tällaisia mandaloita käytetään visualisointiin ja
mandalan jumalaan perehtymiseen. Niitä tarvitaan rituaaleissa, kuten initiaatioissa, tuliuhreissa, vihkiäisissä, polttohautauksissa ja vainajia rukoiltaessa. Mandala esittää tietyn jumalan palatsia ovineen,
portteineen ja pääasiallista jumalaa seurueineen. 547 Mandalan keskushahmon ympärille muodostuu
eräänlainen ”hovi”, josta löytyvät buddhat, opettajat, oppilaat, seuralaiset ja opinsuojelijat. Nämä kertovat keskushahmon elämän merkittävistä sosiaalisista verkostoista, joihin meditoiva opinharjoittaja
voi samaistua.548
Tiibetiläisen kolmiotilkuista kootun mandalan sommitelma kuvaa kosmosta ja toimii karttana kärsimyksestä vapautumiseen. Geometriset tilkkutyöt kuvaavat olemassaolon verkkoon kiinnijääneen sielun ajan ja tilan muottia. Kolmionmallisten tilkkujen määrä, väri ja asettelu on liittynyt tiibetiläisten
päivittäiseen ja uskonnolliseen elämään kuuluvaan numerologiaan ja ennustamiseen. Numerologiset
diagrammit olivat tärkeitä järjestelmiä horoskooppien laskemista ja tulevaisuuden ennustamista varten.
544 Jung

2001, 215.
1991, 1 – 2, 13, 16. Individuaatio johtaa persoonallisuuden harmoniseen ykseyteen, jonka keskuksena on Itse. Ibid, 2.
546 Halén 2008, 61 – 62.
547 Schicklgruber & Pommaret, 142 – 143.
548 Yeshe & Zangmo 2007.
545 Fincher
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Silkkikolmioista koostuvassa sommitelmassa eivät ole tärkeitä yksittäisten elementtien aiheet, vaan
keskeistä on väritasapaino ja kuvio kokonaisuudessaan. Eräässä 128 kolmiotilkusta koostuvassa
mandalassa (kuva 89) on tarkkaan aseteltu malli, joka koostuu samankeskisistä vinoneliöistä, timanttimaisista kuvioista. Tämä mandala on voinut toimia pyhänä diagrammina ja meditaation kohteena ja
apuna.549 Tilkkutyön tekemiselle onkin joskus annettu hindulaisuudessa yksilön ja maailmankaikkeuden suhdetta kuvaava merkitys, sillä tilkkutyössä hajallaan olevat osat yhdistetään kokonaisuudeksi 550.
Jungilaisuuden mukaan mandaloissa on usein neliteeman mukainen rakenne, kuten tantrisen buddhalaisuuden mandalassa, jossa 128 kolmiotilkkua muodostaa kokonaisuuden. Neliteema esiintyy monissa Itseen liittyvissä symbolisissa ilmaisuissa. Näissä symbolisissa rakenteissa on neljä ulottuvuutta tai
jokin muu rakenne, joka juontuu lukusarjasta 4, 8, 16 ja niin edelleen. 551 Tällainen mandala on psyykkinen vastike kosmokselle, jossa yksilö on olennainen tekijä. Jung näki neliteeman muodostavan symbolisen rakenteen, jonka kautta lopullinen todellisuus ja ihmisen paikka kosmoksessa olisi ymmärrettävissä. Von Franzin mukaan neliteeman rytmilliset muodot ovat tärkeässä osassa prosessia, jossa I tsen
arkkityyppi vahvistaa eheytymistä. Nelijakoinen asettelu pystyy ilmentämään myös vastakohtien yhdistymistä kokonaisuudessa, ja esimerkiksi risti symboloi vastakohtien tasapainoa. Ihminen myös
suunnistaa neljän ilmansuunnan mukaan, ja taideterapeutti Fincherin mukaan neljän tuulen ympyrän
näkeminen unessa voi olla ohje, joka auttaa suunnistamaan kohti Itseä. 552 Jungilaisittain ajateltuna saamelaismiehen neljäntuulenlakki voidaan myös nähdä neliteeman mukaisena mandalana, joka ohjaa
kantajaansa polullaan.
Ortodoksisuudessa antiminssiin, joka on suorakulmainen silkkinen tai pellavainen liina, on kuvattu
keskelle ”Kristuksen hautaaminen, Kristuksen Äärimmäinen nöyryys”, ja sen neljässä kulmassa on
usein evankelistojen tai heitä symboloivien härän, leijonan, kotkan ja enkelin kuvat. Antiminssi muistuttaa sekä Kristuksen että marttyyrien haudasta. 553 Kristillisen taiteen yleisimpiä maalauksellisia
mandaloita ovatkin ne, joissa Kristus on kuvattu neljän evankelistan ympäröimänä 554. Jungin mukaan
ykseyden neliteema on kaikkien jumalkuvien kaava, ja hän vertaa Kristuksen ja evankelistojen nelitee maista kuvaa Horus-jumalan ja hänen neljän poikansa egyptiläisiin kuvauksiin. Erityisesti neliteemai set ja nelikerrannaiset muodot, kuten ristit, tähdet, neliöt ja kahdeksankulmiot, ovat yleisesti osa

549 Vollmer

2003, 132 – 134.
2006, 86.
551 Franz 2003a, 200. Lukusarja johtaa lukuun 128: 4, 8, 16, 32, 64, 128.
552 Fincher 1991, 21, 99 – 100, 121.
553 Arseni 1999, 31 – 32. Antiminssi on alttaripöydän vakiovaruste ja se voi toimia myös alttaripöydän sijaisena.
Rukouksessa antiminssi mainitaan uhripöytänä. Liina avataan ainoastaan liturgiapalveluksen eukaristian
ajaksi, ja se toimii ehtoollislahjojen suojaliinana. (Arseni 1999, 32 – 33).
554 Jaffé 2003, 242.
550 Parpola
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mandalan peruskuviointia. Tällaista kuvaa voidaan kutsua myös kokonaisuuden arkkityypiksi. 555
Eräs kokonaisuutta edustava neliteemainen kangas on kantha. Eräässä kantha-kankaassa on suuri keskusmedaljonki, jonka ympärillä on 4- ja 8-kertaisena toistuvia kuvioita (kuva 90). Koristeellisena elementtinä on käytetty etupistoa, jolla tausta on tiheästi tikattu, niin kuin on ominaista kanthatekstiileille. Taustana on yleensä valkoinen kulunut kangas, joka on muodostettu tikkaamalla päällekkäin laitettuja vanhojen vaatteiden kankaita. 556 Vanhemmissa malleissa kanthan kuvioinneissa on sellaista spontaaniutta, jota ei aina löydy uusimmista kuvioinneista. Nykyään yleisiä ovat vertauskuvalliset hindulaiset tai kansanomaiset aiheet. Yleensä kantha-kankaat ovat esittäneet maalaismaisemaa, veneitä ja elämää merellä sekä temppelijuhlia esiintyjineen. 557 Näihin kankaisiin voidaan kirjoa myös
oma ja perheen elämänkokonaisuus. Kantha-tekstiilit ovat perinteisesti tulleet perheen omaan käyttöön
esimerkiksi peitteiksi, ja niiden kuvioinnin innoittajina ovat olleet uskonnolliset aiheet ja arjen elämä.
Peitteen keskelle ommeltu lootusmedaljonki symbolisoi maailmankaikkeutta, ja sen ympäri on kirjottu
esimerkiksi kaloja, lintuja, eläimiä, puita tai ihmisiä. 558 Eräässä kantha-peitteessä kuviona on viisi lootusta, joita ympäröivät päivittäisen elämän tapahtumat ja alueen ihmisille tutut eläimet, kuten lehmät,
linnut, riikinkukot, elefantit, kalat ja hevoset559.
Jungilaisuudessa ajatellaan, että Itsen suhde koko ympäröivään luontoon ja kosmokseen juontuu siitä,
että psyykeen ydin on jollakin tavalla kutoutunut koko maailmaan sekä ulkoiseen että sisäiseen.
Mandala-symboliikan tarkoitus on sekä palauttaa olemassa oleva järjestys että luovasti muuttaa sitä,
jotta uudessa järjestyksessä vanha muoto olisi korkeammalla tasolla. Uuden luomuksen aines yhdistyy
vanhaan järjestykseen, joka spiraalimaisesti kehittyy samaan pisteeseen uudelle tasolle. Tiibetin vai kuttavimmat mandalat ovat syntyneet juuri näin: ryhmän psykologisen tasapainon ollessa järkkynyt
mandalat ovat syntyneet mielikuvituksen ohjaamana ilmaisten lisäyksiä pyhään oppiin. Mandala ilmaisee elämänvirran suunnan, uuden aineksen liittymisen vanhaan järjestykseen. Näin mandala edus taa uutta tasapainoista kokonaisjärjestystä ja sopusointuista suhdetta Itseen. Itämaisissa kulttuureissa
käytetäänkin mandalaa lujittamaan sisäistä olemusta, ja mandalan mietiskelyn tarkoituksena on luoda

555

Jung 1990a, 387 – 389.
& Sentance 1999, 163, 172. Vaikka etupisto on perusommel, sillä on myös koristeellinen merkitys vanutikkauksessa: sen avulla tehdään rikkonaista viivaa, joka antaa erityisen vaikutelman käytettäessä eri väri siä lankoja. Kantha-tekstiilien teossa käytetään myös monia muita ompeleita, kuten ketjupistoa, jolla kuvioiden ääriviivat on tehty. (Ibid.)
557 Cooper & Gillow 1996, 95. Kantha-peitteiden kuvina on ollut myös historiallisia hahmoja, kuten kuningatar
Victoria tai Lenin. (Ibid.)
558 Amin-Patel 1996, 19. Intian Bengalissa kansanomaisen kirjontaperinteen kantha-peitteet tehdään yleensä tikkaamalla kierrätettyjä tekstiilejä yhteen ja kirjomalla värikkäillä langoilla kuvioita. (Ibid.)
559 Kahlenberg 2001, 15. Kanthan elämänkokonaisuudessa on elävyyttä myös kankaan kulumien ja ommelten
luonnollisten rytmien ja väritysten kautta. Tekstiilimäisyys ja eletty elämä tuo siis miniatyyriin oman ulottu vuutensa.
556 Gillow
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tunne, että elämä on jälleen löytänyt merkityksensä ja järjestyksensä. 560
Joissakin mandaloissa ilmenee kiertoliike, joka lisää kiinnittymistä ja keskittymistä. Tämä voi ilmetä
vaikutelmana, että esimerkiksi aurinkopyörä kiertyy, aktivoituu ja aloittaa kiertokulkunsa. Psykologisesti tämä kiertoliike, ympyrän liike itsensä ympäri, merkitsee persoonallisuuksien eri puolien sekoittumista. Valon ja pimeyden navat alkavat pyöriä, ja ihmisluonnon vaaleat ja tummat voimat aktivoituvat. Tällä kiertävällä liikkeellä on moraalinen merkitys, sillä näin psykologisia vastakohtia yhdistetään
ja lisätään itsetietoisuutta.561 Itsen symbolina mandala ilmaisee psyykeen kokonaisuuden sen kaikkine
puolineen, johon kuuluu tietoisuus ja piilotajunta, ihmisen ja luonnon kokonaisuuden välinen suhde.
Tämä voidaan tulkita myös minän persoonallisen, ajallisen maailman yhtymisenä ei-minän persoonattomaan ajattomaan maailmaan. Jungilaisuuden mukaan tämä yhtyminen on perimmältään kaikkien uskontojen päämäärä ja täyttymys: sielun yhtyminen jumalaan. 562
Eheytymistä aktivoiva kiertoliike nähdään naskapi-intiaanien viitan aurinkokuviossa (kuva 91). Pohjois-Amerikan naskapi-intiaanien peurannahkaisessa seremoniallisessa viitassa on heidän pyhä kosmologiansa. Järjestäytyneissä kuvioissa on kolme suorakaiteen muotoista aluetta, jotka edustavat kosmisia vyöhykkeitä. Niitä yhdistää risti, joka symboloi neljää pääilmansuuntaa. Keskiympyrä on aurinko
ja se symboloi Suurta sielun henkeä. Mutkittelevat viivat kiertyvät ulos keskiympyrästä ja yhdistävät
kasvien ja eläinten kasvun auringon voimaan. Kuviot on maalattu punaisella, joka on naskapeille pyhä
väri: punainen edustaa sekä auringon kuumuutta ja tulta että verta, joka symboloi elämää. Viitan tekemiseen, säilyttämiseen ja käyttämiseen on liittynyt paljon rituaalisuutta. Rituaalit ovat liittyneet aurinkoon, joka olikin pohjoisen metsästäjien elonjäämisen kannalta tärkeä voima. Viitan koettiin imevän
auringon voimaa, ja siksi sitä maalattiin vain auringon noustua, ja muuten sitä pidettiin ripustettuna
auringon suuntaan. Muulloin maaginen kuvio pidettiin piilossa. Silloin kun metsästäjä käytti viittaa,
kuviota pidettiin sisäpuolella. Käyttämällä viittaa metsästäjä tai shamaani sai yhteyden henkimaailmaan, ja näin hän varmisti auringon paluun, maailman uudistumisen ja peuran uudelleen ilmestymi sen. Shamaani käytti viittaa myös peurojen houkuttelemiseen. 563
Jungilainen Marie-Louise von Franz kertookin naskapi-intiaanien symboleista, jotka edustavat Itseä.
Kuvallisessa muodossa tällainen symboli on mandala, mutta kertomuksissa se on Suuri Mies. Naskapimetsästäjä ei siis esittänyt Suurta Miestä ihmisenä vaan mandalana. Itse esiintyykin usein muodossa,
joka viittaa erityiseen kaikkialla läsnä olemiseen. Suuri Mies on myyttinen Kosminen Mies, jättiläis560 Franz

2003a, 207, 212 – 213, 225. Ympyrämandala symboloi luonnollista kokonaisuutta, ja sen nelikulmaiset
muodot symboloivat kokonaisuuden tietoista toteamista. (Franz 2003a, 215.)
561 Jung 1997, 80. Vrt. kategoriat yhdistävyys ja kontrastiset kuosit.
562 Jaffé 2003, 240 – 241.
563 Dubin 1999, 18, 137.

191

mäinen symbolinen ihminen, joka syleilee koko kosmosta ja sisältää sen. Sisäisen Suuren Miehen kohtaaminen kuvaa Itsen kohtaamista. Tähän liittyy myös se, että piilotajuntamme on virittynyt yhteen
ympäristömme kanssa: se on yhteydessä omaan ryhmäämme, yhteiskuntaan ja luonnon kokonaisuuteen. Tästä syystä naskapi-intiaanit kokevat saavansa Suurelta Mieheltä metsästysvihjeitä. Naskapimetsästäjät saavat apua piilotajunnasta ja sen yhteydestä psyykkiseen ja fyysiseen ympäristöön, jotta
löydettäisiin tie sekä sisäisen että ulkoisen elämän ongelmien keskellä. Naskapi-yksilön velvollisuus
on noudattaa uniensa antamia vihjeitä ja antaa niiden sisällölle pysyvä muoto taiteessa. Näissä
naskapien Itsen mytologisissa kuvissa ilmenee voimakkaasti maailman neljän kolkan korostaminen, ja
monissa kuvissa Suuri Mies on kuvattu neljään osaan jaetun ympyrän keskuksessa. 564 Samoin on
myös naskapien viitassa, jossa maagisen ympyrän ristiviivat osoittavat neljään suuntaan.
Buddhalaisen munkin Kesa-viitan, joka on koottu vanhoista ja hylätyistä kankaanpaloista, symmetristä
ja keskipisteeseen liittyvää asetelmaa voidaan verrata mandalaan tai pyhään diagrammiin 565. Myös
taolaisen papin taivasviitta muistuttaa mandalaa. Taolainen pappi on pitänyt yllään tähtisymboleja sisältävää seremoniavaatetta (kuva 92). Tämä viitta on yhdistänyt papin symbolisesti kosmokseen. Pappi
on toiminut rituaalin elävöittäjänä ja henkevöittäjänä, jolloin hänen on uskottu tukevan ylimaallista
järjestystä ja näin myötävaikuttavan maan pysyvyyteen. Valo heijastuu viitan pinnan kultaisista ja hopeisista kohdista, pitsimäisen kirjontapinnan struktuureiden välistä. Symboleiden kautta viitassa esitetään taivaallinen valtakunta. Viitan helman reuna-aalloissa on olentoja, joilla on ilmeisesti suojeleva
merkitys. Keskellä viitassa on monikerroksinen torni, joka edustaa taivasta. Tätä ympäröivät aurinko,
kuu ja tähdet, jotka ovat kultaisina kehrinä ympärillä. Nämä motiivit on aseteltu vasten pilvialueita,
jotka viittaavat taivaankanteen. Maailman aineellisia suuntia ja niistä neljää tärkeimpää symboloivat
portintapaiset rakenteet. Universumin käsitteellisiä suuntia suojelevat tornin alle kaarelle sijoitetut viisi hahmonkaltaista muotoa.566
Pienen mittakaavan universumi, mikrokosmos, esittää suurta makrokosmosta, ja kutsuu esiin sen elävöittävät voimat ja henkevöittävät perusajatukset. Miniatyyrin rajatussa tilassa on yhdenmukaisuutta,
joka aktivoi mikro- ja makrokosmoksen keskinäistä suhdetta: manipuloimalla toista tasoa luodaan tasapainoa toiselle tasolle. Tämä synkronoitu harmonia mahdollistaa voimaannuttavan uudistumisen ke564 Franz

2003a, 161, 200, 202 – 203, 208 – 209, 213. Monien myyttien mukaan Kosminen Mies on elämän lopullinen tavoite, mikä tarkoittaa psykologisessa mielessä suuntautumista Itsen arkkityyppistä symbolia kohti.
Suuren Miehen symboli on yleismaailmallinen. Länsimaisessa kulttuurissa Kosminen Mies on samaistettu
Kristukseen ja idässä Buddhaan tai Krišnaan. (Franz 2003a, 202 – 203.)
565 Vollmer 2003, 113 – 114. Buddhalaisuuden liturgiset tekstiilit, palvonnan ja meditaation objektit, erityisesti
pyhimyksenkuvat kuten thangkat ja mandalat, noudattavat tarkasti rituaalisia kriteerejä. Kesa-viittaan liittyy
myös ajatus Buddhan viitoittamasta tiestä, askeettisesta elämästä, joka saa muotonsa vahoista kangaspalasista
kootussa tilkkuviitassa. Viitan päällelaittamisrituaalissa Buddhan opetukset symbolisesti siirtyvät munkin
harteille. (Ibid.) Vrt. juutalaisten rukoussaali kohdassa sitouttavuus.
566 Vollmer 2003, 118. Vrt. intiaanien tähtiviitta kohdassa sitouttavuus.
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hon, yhteisön ja universumin tasolla. 567 Bachelard ilmaisee tämän sanomalla, että miniatyyri on suuruuden koti: se kykenee varastoimaan itselleen suuruutta ja on avara omalla tavallaan. Erittäin pienet
asiat voivat avata maailman, ja yksi yksityiskohta voi olla uuden maailman merkki. Kuten kuvittelulle
on ominaista, niin myös miniatyyreille on ominaista se, että mittasuhteet vapautuvat kahleistaan. Miniatyyri irrottaa ympäröivästä maailmasta, ja auttaa vastustamaan ympäristön hajottavia voimia. Siihen
liittyy maailman hallitseminen, joka antaa harjoittajalleen suunnatonta lepoa. 568
Maailmanhallitsemisen miniatyyreja ovat myös kartat. Karttoja voidaan käyttää, jotta tuettaisiin ymmärtävää asennetta ja lisättäisiin ympäristön mentaalista hallintaa. Kartat voidaan nähdä mielen välineinä todellisuuden hallitsemiseksi. Ne ovat apuna todellisuuden hämmentävässä moninaisuudessa
suunnistettaessa.569 Pohjois-Amerikan powhatan-intiaaneilla on ollut kartta, joka on kirjottu helmin
valkohäntäpeuran taljalle (kuva 93). Helmikirjotut ympyrät, joita on 34, edustavat powhatanien hallintaan nimellisesti kuuluvia alueita. Ympyrät, jotka viittaavat sosiaalisiin ryhmiin kylistä heimoihin,
muodostavat samankeskisen kuvion kolmen hahmon ympärille, joista keskimmäinen on ilmeisesti korkein päällikkö. Tämän karttakankaan alkuperäisestä käytöstä ei ole tietoa, mutta sen epäilleen toimineen viittana tai ripustuksena. Pohjois-Amerikan kaakkoisilla intiaaneilla on ollut kartoissaan erityinen
piirre, sillä niissä sosiaaliset ryhmät on esitetty symbolisesti. 570
Indonesiassa siirtymäriiteissä on ollut tärkeässä osassa palepai eli laivakangas (kuva 94). Nämä kuuluisat kuvitetut laivakankaat, joita Etelä-Sumatran pammingirit valmistivat, olivat tärkeitä sosiaalisia
suhteita vahvistettaessa. Laivan lisäksi kankaassa on myös kudottuja taustakuvia koukuista ja koukeroista, sekä siirtymäriitteihin symboliikaltaan liittyviä kuvia elämänpuista ja eläintarhoista. Laivan
kuva on aikaisemmin yhdistetty kuolemaan ja kuolemanjälkeiseen elämään, ja täten laiva symboloi
siirtymää yhdeltä tasolta toiselle.571 Indonesialaisen taiteen erilaisissa muodoissa laiva edustaakin elämän esikuvallista mallia. Seremoniallisissa kankaissa, kuten palepai- ja tampan-tekstiileissä, on teemana yhteiskunnan järjestys. Etelä-Sumatralla laivat yleensä ymmärretään sekä uskonnollisina ver tauskuvina että yhteisön sisällä olevien voimien vuorovaikutuksen symbolina. Laivakankaat voidaankin ymmärtää kaksitasoisesti: toisaalta kuolemanpalvonnan kuvana liittyen sielunvaellukseen, ja toisaalta symbolina yhteiskunnan hierarkisesta rakenteesta, jossa laiva ymmärretään henkisenä pelastusveneenä, joka turvallisesti kuljettaa ihmisyhteisön vaaran ja epävarmuuden läpi. 572
Pohjois-Amerikan luoteisosan intiaanien nappiviltissä on kuva lohikylästä, jonka keskellä on lohien567 Bell

1997, 158 – 159. Miniatyyrit ja niiden symboliikka voivat herättää rituaalinomaista toimintaa. (Ibid.)
2003, 330, 332, 342, 437.
569 Kurkela 1997, 132.
570 Dubin 1999, 199.
571 Fraser-Lu 1993, 162.
568 Bachelard
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päällikkö (kuva 95). Tsimshi-intiaanien myyttiin perustuvan kuvauksen mukaan jokaisella lohilajilla
on oma päällikkönsä ja kylänsä meren aaltojen alapuolella. Lohien on aika lähteä kylästään, kun pop pelipuiden lehdet tippuvat Skeena-jokeen. Tämä on merkki lohille mennä ylävirtaan, jonne heitä johdattaa päällikkö Ensimmäinen lohi. Ei ole täysin varmaa, että tämä applikoitu flanelliviltti kertoo tästä
myytistä, mutta viltin keskellä oleva olento voi hyvinkin esittää lohien päällikköä. Ainakin alueen in tiaanien elämään lohien yhteisillä liikkeillä on ollut suuri merkitys. Lohenkalastus riippuu kalojen
käyttäytymisestä, ja kalastus onnistuu parhaiten tiettyinä kausittaisina aikoina. Tämä on tärkeä osa
alueen intiaanien toimeentuloa ja elämäntyyliä, ja lohiin on suhtauduttu kunnioittavasti. Lohien runsas
saanti on mahdollistanut rikkaan kulttuurin syntymisen antamalla aikaa elannon ylläpidon ulkoisiin
toimintoihin niin kuin taiteeseen. 573 Taide on puolestaan näyttänyt antavan tukea kalastamiseen; nappiviltti, joka esittää lohien kokonaisuuden, auttaa hahmottamaan heille kunnianarvoisen eläimen elämää.
Nappiviltin merenalaisen lohikylän sommittelu on samankaltainen kuin vedenalaisen alisenmaailman
kuvaus intiaanien laukussa. Pohjois-Amerikan cherokee-intiaanien luonnonlääkkeitä sisältävä laukku
on kosminen diagrammi, monikerroksisen maailman metafora. Sen toisella puolella oleva Vedenalai nen pantteri edustaa alista, ja toisella puolella on Myrskylintu edustaen ylistä. Laukun eri puolet siis
kuvaavat vastakkaisia kosmologisia voimia ja alueita. Yhdessä nämä eläinhahmojen kuvat muodostavat vaikutuskykyisemmän symbolin kuin erillään ollessaan. Alisen Vedenalaista pantteria ympäröivät
samankeskiset aiheet viittaavat hengen aliseen laskeutumiseen, ja kissamaisen eläimen sarvet viittaavat yliluonnolliseen voimaan.574 Pantteria ympäröivä kuvio muistuttaa labyrinttia. Labyrintin tapaisilla
kuvioilla on voitu pienessä tilassa kuvata pitkää ja vaikeaa tietä 575. Eliaden mukaan joillakin
mandaloilla on selvästi labyrinttimainen luonne. Initioitavan ”sijoittuminen” mandalaan vastaa tilannetta, jossa noviisi astuu sisään labyrinttiin. Tällöin mandalan ja labyrintin tarkoitus voidaan nähdä ai nakin kaksinaisena. Ensinnäkin tunkeutuminen maagiseen ympyrään vastaa initiaatiorituaalia. Toisena
maagisen ympyrän nähdään suojelevan noviisia ulkopuolisilta vahingollisilta voimilta, ja samalla se
auttaa vastavihittyä keskittymään ja löytämään oman keskuksen. 576
Miniatyyrikosmoksilla on terapeuttinen vaikutus. Eliaden mukaan navajo-intiaanien hiekkamaalausta
mietiskelevä potilas projisoituu profaanista ajasta pyhään aikaan. Parannettava henkilö palautuu maailman alkuun myyttiseen aikaan, ja hänet ”kastetaan elämän alkutäysinäisyydessä”. Kaikella tällä toi572 Mittersakschmöller

& Leigh-Theisen 1997, 55. Etelä-Sumatran seremoniat liittyvät syntymään, kuolemaan,
ympärileikkaukseen, anomuksiin, arvoaseman muutoksiin ja talon pystyttäjäisiin. Tampan on Lampungin
alueen yleisin laivakangas ja sitä käytetään seremoniallisina istuimina ja tyynyinä, rituaalilahjojen peitteenä
ja pyhäinjäännösten säiliöinä. (Ibid.) Vrt. kategoriaan tarinan herättävät kuvat, kohtaan sielunvaelluksien kuvaukset.
573 VanStone 1988, 174 – 175.
574 Dubin 1999, 220 – 221.
575 Biedermann 1993, 183. Labyrinttikuvioilla on saatettu myös graafisesti esittää kulttitanssien kuvioita. (Ibid.)
576 Eliade 1991, 53.
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minnalla on päämääränä parantaa potilas, joka voi olla eri tavoin sairas tai esimerkiksi untaan säikähtänyt henkilö. Rituaali toimitetaan myös shamaanien initiaatioiden aikana, jotta kokelas oppisi parannusseremonian kokemuksesta ja voisi itse sitä myöhemmin toimittaa. Intian bhil-heimolla on myös parannusrituaali, jossa maagikko tekee jauhoista kuvion potilaan sängyn viereen. Jauhomandala säilytetään sängyn vieressä, kunnes potilas paranee. Tämän kuvion nimi on mandol, ja se viittaa tiibetiläisjuuriseen sanaan mandala.577 Tiibetiläiset mandalat tehdäänkin maahan yleensä riisijauhoa tai värjättyjä lankoja käyttämällä. Nämä diagrammit piirretään neliöihin, ja niissä on kokonaisia sarjoja ympyröitä, jotka voivat olla samankeskisiä tai epäkeskoja. Näin tantrisen pantheonin jumaluudet asetetaan järjestykseen. Tämä mandala on samalla maailmankaikkeuden kuvastaja, imago mundi, ja symbolinen
pantheon. Tällaisen mandalan mietiskelyä voidaan verrata myös riittiin, jossa kävellään temppelin ympäri. Initioitava tunkeutuu mandalaan ”astuen” eri piireihin sisälle, ja näin hän saavuttaa pääsyn
mandalan eri tasoille. Tässä on yhtenevyys temppelin kiertämiseen ja temppelin terassien kautta tapahtuvaan asteittaiseen korkeimmille tasoille nousemiseen. 578
Shamaanin asu sinänsä muodostaa hierofanian; asu tuo ilmi pyhyyden. Shamaanin asu muodostaa
myös kosmografian, sillä se ilmaisee kosmiset symbolit ja paljastaa metafyysiset kulkureitit. Myös
vaatekappaleet, kuten shamaanin asusteet, voivat korvata rituaalipuvun. 579 Esimerkiksi shamaanin
asun esiliinan kuviointi on vaikuttanut transsimatkan suuntaan. Evenkishamaanin rintamukset ovat erilaisia yliseen ja aliseen mentäessä. Poronnahkainen rintamus (kuva 96) puettiin ylle silloin, kun sha maani matkasi ylös valoisaan, hyvien jumalten asuttamaan maailmaan. Alisen maailman shamaanimenoissa puolestaan käytettiin ”mustalle shamaanille” kuuluvaa rintamusta, jossa oli metallikuvia esi-isähengistä ja lintuapuhengistä (kuva 97).580 Evenkien shamaanien rituaalikäyttöön tarkoitetuissa rintalevyissä on maailmankaikkeutta symboloivia kuvia: rintalevy on kuvioiltaan samantapainen kuin hänen
rumpunsa. Tämä evenkien omintakeinen koristelutapa, joka ilmenee rummuissa ja muun vaatetuksen
päälle puettavista rintasuojuksissa, ilmenee ristinmuotoisina merkkeinä. Ristinmuotoinen kuvio symboloi oletettavasti maailmankaikkeutta. Rumpua on kutsuttu myyttiseksi maailmakartaksi tai yksinkertaisesti universumin vertauskuvaksi, ja sen on nähty liittyvän makro- ja mikrokosmoksen yhtymiseen.
Ristinmuotoinen piirros viittaa maailman napaan: neljän ilmansuunnan kohtaamispaikkaan, missä voimalinjat yhtyvät.581

577 Eliade

1968, 24 – 26.
1991, 52 – 53. Kts.kategoria keskittävyys, kohta temppelien kiertäminen.
579 Eliade 2004, 145, 178.
580 Aleksejenko et al. 1998, 106. Myös selkuppishamaanilla, jonka puku on kuvastanut yhteyttä selkuppien toteemieläimiin eli lintuun ja karhuun, on ollut kaksi erilaista pukua. Toinen oli peurannahkainen ja sitä käytet tiin otettaessa yhteyttä ylämaailmaan, ja toinen karhunnahkainen oli käytössä tuonpuoleisia henkiä puhuteltaessa. (Lehtinen 2002b, 127.)
581 Hoppál 2003, 66 – 67, 126 – 127.
578 Eliade
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Kuva 89. Tilkkutyö-mandala. Tantrinen buddhalaisuus. Silkki:
Qing dynastia, 1700-luvun loppu tai 1800-luvun alku. Tilkkutyön
valmistus: Tiibet. 73 cm x 74 cm. Satiini, palttina, lampas, brokadisatiini ja kuvioitu damasti. (Vollmer 2003, 133.)

Kuva 90. Kantha-kangas, kirjottu peite. Faridpur, Bangladesh,
Etelä-Aasia. (Gillow & Sentance 1999, 173.)
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Kuva 91. Maailmankuvan kuvitus seremoniallisessa viitassa. Koillisten pohjoismetsien metsästäjät ja shamaanit, naskapi-intiaanit, Labradorin niemimaa, Pohjois-Amerikka. Pituus 118 cm. Peurannahka, maali, kalaliima, messinki, hiukset,
piikkisian piikit. Keräilty n. 1740, Labrador. Canadian Museum of Civilization.
(Dubin 1999, 19.)

Kuva 92. Näkymä taivaanpiiriin -symboliikka messuasussa. Viitta liittää papin
kosmokseen. Taolaisuus, Qing-dynastia, Kiina, 1700-luvun loppu. 138,5 cm x 204
cm. Satiini, damasti ja silmukkaommelkirjonta. Kultaista ja hopeaa metalliliuskaapplikaatiota. (Vollmer 2003, 118.)
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Kuva 93. Helmikirjottu karttakangas. Powhatan, kaakkoiset intiaanit, Pohjos-Amerikka. 233,7 cm
x 149,9 cm. Neljän valkohäntäpeuran taljat, kotilohelmityö. Tämä kangas esiteltiin Virginian uudisasukkaille vuonna 1608, ja sittemmin Kapteeni John Smith vei sen Englantiin. Tämä on varhaisin dokumentoitu esimerkki yhteyden pidon jälkeisestä Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta.
Muistiin merkitty vuonna 1638. Ashmolean Museum, Oxford. (Dubin 1999, 199.)
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Kuva 94. Palepai, laivakangas, jossa myös elämänpuita. Pammingirit, Etelä-Sumatra, Indonesia,
Kaakkois-Aasia, 1800-luku. 224 cm x 56 cm. Palttina silkillä ja valkaisemattomalla puuvillalla, ylimääräinen vahvistettu kude kultaisella silkkipunoksella muodostaa kuvion. (Fraser-Lu 1993, 162.)

Kuva 95. Nappiviltti lohienpäälliköllä ja merenalaisella lohikylällä. Tsimshi-intiaanien myytti, luoteisrannikon intiaanit, Tyynen valtameren ranta, Pohjois-Amerikka. Applikoitu flanelli napeilla. Kuvituksen tulkinta on epävarma, ja se voisi myös viitata merenalaiseen hirviöön, Nagunaksiin. (VanStone
1988, 174.)
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<<<<<<Kuva 96. Shamaanin rintamus,
joka on rituaalikäytössä yliseen matkatessa. Evenkit, Siperia. Poronnahka.
(Hoppál 2003, 66a.)

<<<Kuva 97. Shamaanin rintamus,
joka on rituaalikäytössä aliseen matkatessa. Evenkit, Zabaikalin alue, Itä-Siperia. 1800-luvun loppu, 1900-luvun
alkupuoli. 110 cm x 57 cm. Nahka,
metalli. Kerääjä P. P. Malyh, 1912.
(Aleksejenko et al. 1998, 106.)

Kuva 98. Shamaani pukeutuneena rintalevyyn.
Evenkit, Siperia. (Hoppál 2003, 66b.)

Kuva 99. Ympyröihin perustuva kuvakieli
vaatteissa. Nlaka'pamux, tasankointiaanit,
Pohjois-Amerikka. Canadan Museum of
Civilization. (Dubin 1999, 356.)
200

Kuva 100. Vihreä messukasukka. Kirkkotekstiili, roomalaiskatolisuus. Lombezin katedraali,
Ranska. (Chasuble vert - Cathédrale de Lombez – Wikimedia Commons 2008.)
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Evenkishamaani, jolla on yllään rintalevy vaatetuksen päällä (kuva 98), kantaa kehollaan kosmokseen
liittyvää symboliikkaa samoin kuin eräät intiaanit. Pohjois-Amerikan nlaka'pamux-intiaanien kulttuuriin liittyvät kiinteästi ympyrät, joilla he ympäröivät itsensä sekä arkkitehtuurissa että vaatetuksessa.
Nlaka'pamuxien vaatteissa on puiden ja vuorien kuvien lisäksi ympyräkuvioita, jotka kuvaavat maailman linjoja. Tällaiset kuvioinnit ovat maisemien symbolisia kuvauksia. Vaatteiden eri osissa ollessaan
kuvioinnit ympäröivät vaatteidenkantajaa. Eräällä miehellä on paidan keskellä ympyrä, joka symboloi
aurinkoa (kuva 99). Tämän alla on kolmiovuori, joka on jaettu neljään värialueeseen. Paidan poikki
menee kuvioita, jotka symboloivat maata ja muita planeettoja. Paidan alaoikealla on kuvioita, jotka
liittyvät aamutähteen, ja alavasemmalla on iltatähti. Paidan takapuolella on tähti- ja pilvikuvioita. 582
Tällainen kosmisen symboliikan pukeminen keholle voi olla mandala-symboliikan liittämistä kehoon.
Eliade kertoo mandalan tunnistamisesta omassa kehossa. Hän ottaa esimerkiksi joogit, joilla mandalan
löytäminen omasta kehosta viittaa toiveeseen samaistaa oma ”mystinen keho” mikrokosmokseen. 583
Shamaanien ja maagikkojen seremonia-asujen makrokosminen symboliikka ilmenee myös kehittyneimpien uskontojen pyhissä asuissa, kuten muinaisen idän pappien ja hallitsijoiden viitoissa 584. Myös
kristillisen kirkon liturgisissa vaatteissa, kuten messukasukassa, voidaan nähdä visuaalisia yhteneväisyyksiä sekä shamaanien rintamuksiin että joidenkin intiaanien aurinkosymboliikkaan (vertaa kuvia 13
– 14 & 96 – 99 kuviin 11 – 12 & 100). Kaikissa näissä keholle puetuissa kuvioissa huomio keskittyy
selkärankaan tai sydämen korkeudelle, ja keskustaa edustaa risti, ympyrä tai aurinko. Ranskan
Lombezin katedraalin vihreässä silkkisessä messukasukassa on kirjailtu risti (kuva 100) 585. Messukasukka on ehtoollisjumalanpalvelusta johtavan papin käyttämä pyöreähkö, viittamainen ylävartalon
edestä ja takaa peittävä vaate, joka noudattaa kirkkovuoden senhetkistä liturgista väriä. Kasukan selkäpuolella oleva risti kuvaa Kristuksen läsnäoloa ehtoollisella. 586 Kristus ja aurinko ovat molemmat Itsen
symboleita, ja täten messukasukan Kristus ristillä -kuvan voidaan tulkita toimivan peilinä Itsen läsnä ololle. Ristin keskus on sillä kehon korkeudella, jota voidaan pitää sydämen ja sielun alueena. Keskuksen ympärillä oleva kuvio on mandalana keholla korostaen keskipisteen voimaa.
Sydämen alue on mikrokosmisen tason keskus. Esimerkiksi atsteekeille sydän oli elämän ja sielun
asuinpaikka. Raamatussa sydän merkitsee ihmisen sisintä tai ”sisäistä ihmistä”. 587 Esoteeristen ajatusten mukaan sydämellä on vastaavuus auringon kanssa, ja alkemisteille sydän on ihmisessä olevan auringon kuvastin. Ristilläkin voidaan viitata kosmoksen mystiseen keskukseen ja maailmanpuuhun.
582 Dubin

1999, 355 – 356.
1991, 53.
584 Eliade 2004, 179.
585 Chasuble vert -Cathédrale de Lombez – Wikimedia Commons 2008.
586 Messukasukka – Aamenesta Öylättiin - kirkon ja uskon sanasto 2011.
587 Biedermann 1993, 361.
583 Eliade
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Ristillä onkin yhteys puusymboliikkaan, ja keskiaikainen kristillinen taide on kuvannut ristin elävänä
puuna. Kristillinen risti voidaan nähdä elämänpuuna, sillä ristin symboloiman uhrauksen kautta ihmiselle voidaan suoda ikuinen elämä. 588 Kosminen puu -symbolilla voidaan kuvata myös ihmistä, joka
on juurtunut tähän maailmaan samalla kun kasvaa kohti taivasta ja ikuisuutta; puu kuvaa elämäntapaa,
jossa vastakohdat ovat yhdessä. Ihminen, joka etsii olemassaolonsa merkitystä, voi tällaisen symboliseen todellisuuteen perustuvan kokemuksen kautta löytää paikkansa maailmasta. Samoin myös Kristus
on oiva symboli kuolevaisen miehen piilossa olevalle ikuiselle puolelle. 589
Sydämen, ristin, auringon ja puun lisäksi kehon yläosalle puettujen mandaloiden merkityksiin vaikut tavat erityisesti taustavärit. Shamaanin musta rintamus voi viitata aliseen ja valkoinen rintamus yliseen. Samoin kristillisessä messukasukassa värit muuttavat kasukan merkitystä. Läntisen kirkon liturgisista väreistä valkoinen on puhtauden, ilon ja kiitoksen väri, joka kuuluu kirkkovuoden Kristus-juhliin. Musta puolestaan on ”värien hauta” ja sitä käytetään hautajaisissa ja pitkänäperjantaina. Vihreä
puolestaan on elämän, toivon ja kasvun väri, ja se liittyy kirkkovuoden ”arkijaksoihin”. 590 Messukasukassa (kuva 100), jossa risti on vihreällä pohjalla, tunnelma onkin kasvuun viittaava. Kristillisessä ris tisymboliikassa Kristuksen risti ei ole vain julma surmaamisväline, vaan ikuisen elämän vertauskuva,
kuolemasta saavutetun voiton symboli 591. Vihreän messukasukan ornamentiikka korostaa vaikutelmaa,
että risti onkin kasvava puu, ja kasukan keskellä oleva sädekehä vie ajatukset aurinkoon.
Mesopotamialaiset ovat tunteneet mystisen fysiologian, mikä tarkoittaa kosmisten merkitysten löytämistä ihmiskehosta. Voidaan puhua myös kartasta, jossa ihminen on piirretty kosmisten termien mukaan, ja näin ihmisen ja makrokosmoksen välillä oleva yhteneväisyys näyttäytyy. 592 Ihmiselimillä ja
niiden tehtävillä on uskonnollista arvoa siksi, että ne ovat rinnastettavissa eri kosmisiin alueisiin ja ilmiöihin. Tällaisia ihmisen ja universumin vastaavuuksia ovat esimerkiksi hiusten rinnastaminen ruohoon ja hengityksen vertaaminen tuuleen. On myös olemassa muita rinnastuksia, joissa hengitystä verrataan kutomiseen, kohtua luolaan, sisälmyksiä labyrinttiin, selkärankaa maailmanpylvääseen tai sydäntä maailmankeskukseen.593 Tunkeutuminen mystiseen kehoon joogatekniikoiden avulla liittyy
588 Fincher

1991, 120, 128.
1990a, 110, 121.
590 Biedermann 1993, 422 – 423. Muita liturgisia värejä ovat punainen ja violetti. Punainen symboloi tulta ja
verta, ja on Pyhän Hengen ja Kristuksen todistamisen väri, jota käytetään helluntaina, pyhäinpäivänä ja mart tyyrien juhlina. Violetti kuvaa katumusta, odotusta ja parannusta, ja kuuluu sen vuoksi kirkkovuoden paastonaikoihin. (Ibid.)
591 Bierdermann 1993, 304.
592 Eliade 1986, 139.
593 Eliade 1993, 62, 189. Vaikka kaikkien vastaavuusjärjestelmien lähtökohtana ovat arkaaiset kulttuurit, tietyt
ihmisen ja maailmankaikkeuden vastaavuusjärjestelmät ovat kehittyneet täydelliseksi suurissa kulttuureissa,
kuten Intiassa, Kiinassa, vanhan ajan Lähi-idässä ja Keski-Amerikassa. Myös primitiivikulttuureissa on tavattu ihmisen ja kosmoksen rinnastavia järjestelmiä, jotka ovat äärimmäisen monimutkaisia ja osoittavat loput toman luovaa ajattelukykyä. (Eliade 1993, 189 – 190.)
589 Jung
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chakra-symboliikkaan. Chakroja, kehon pyöriä tai ympyröitä, pidetään kosmisen ja psyykkisen elämän
leikkauspisteinä. Mandalaan vihkiytymisellä on vastaavuutensa chakrojen aktivoinnissa: joogin mielellinen asettautuminen mandalaan on keskittymisharjoite, joka johtaa mystisen kehon käsittämiseen.
Tämä ilmenee monissa symboleissa, rituaaleissa ja myyteissä, jotka kertovat keskuksen tavoittamisen
vaikeuksista ja toisaalta pääsystä keskukseen. 594
Psykoanalyytikko Sylvia Brinton Perera on tulkinnut jungilaisittain sumerilaista Inanna-myyttiä.
Inanna-Ishtar, taivaan ja maan jumalatar, laskeutuu manalaan, jonka seitsemällä portilla Inannalta
poistetaan hänen kruununkalleutensa. Jokaisella portilla yksi hänen kuninkaallisista arvonmerkeistään
poistetaan, kunnes hän on alaston. Hän kohtaa pimeyden jumalattaren, hänen siskonsa Ereshkigalin,
joka tappaa hänet. Lopulta hän palaa henkiin, nousee manalasta porttien kautta ja lunastaa seitsemän
loistokasta koruasustettaan. Porttien läpi kulkeminen osoittaa tällaisen psyykkisen prosessin hitauden.
Tämä on initiaation kuvaus, jossa Inanna luo nahkansa kuin käärme ja uudistaa elonmuotonsa pukeutumalla uudelleen asusteisiinsa. Nämä seitsemän asustetta symboloivat seitsemää chakraa, jotka kuvaavat tajunnan tietoisuuden tasoja. Lantiolta päälaelle Innanna saa takaisin riistetyt asusteensa
chakrojen korkeuksien kohdille: lannevaatteen, rannerenkaat, vyön, rintakorun, kaulakorun, korvakorut ja kruunun. Ideaalisesti chakrat väreilevät harmonisesti yhdessä, kun yksilön kosminen tajunta on
herännyt. Perera myös kertoo esimerkin myytin nykyaikaisesta toteutumisesta, jossa hänen psykoanalyysissa käynyt masentunut potilaansa herää elämään: naispotilas alkaa eheydyttyään huomioida aistejaan ja kunnioittaa kehoaan värikkäillä ja hyväntuntuisilla vaatteilla. 595
Eliade tiivistää mandalan käytön kolmeen erilaiseen yhteyteen. Mandalat voivat olla osa konkreettista
rituaalia, henkisen keskittymisen harjoitetta tai mystisen fysiologian tekniikkaa. Tällainen moninaisuus on yleisesti ominaista, kun kysymyksessä on keskussymboliikka. Kysymyksessä on symboliikan
soveltaminen monille vastaavanlaisille tasoille. Jokaisella ihmisolennolla on ainakin alitajuisesti pyrkimys kohti keskusta, josta hän löytää kokonaisen olennaisen todellisuuden. Pyhän kaipaus, toive löytää
itsensä todellisuuden ytimestä, on juurtunut syvälle ihmiseen. Tämä ilmenee juuri niissä moninaisissa
594 Eliade

1991, 53 – 54. Sanat mandala ja chakra tulevat sanskriitin kielestä. Ajatus chakroista ilmenee Intian
kundaliinijoogassa ja kansapsykologiassa. Käsitys chakroista on hyvin muinainen ja luultavasti se perustuu
tarkkaan itsetutkiskeluun. Seitsemän chakraa ovat kehon läpi menevien energiavirtausten pääsolmukohtia,
joissa energia keskittyy ja muuntuu. Päächakrat menevät selkärangan tyvestä päälaelle, ja niitä edustavat sateenkaaren värit. Alin punainen chakra on Jungin mukaan veren ja tumman intohimon väri. Ylimmät chakrat
liittyvät henkisyyteen, ja ne eivät voi täysin aueta, jos alemmissa chakroissa on tukoksia. (Fincher 1991, 79 –
80.) Shamaanitkin ovat käyttäneet sateenkaarisymbolia taivaaseen kohoamiseen, korkeimmille piireille kiipeämiseen (Eliade 2004, 173).
595 Perera 1981, 9 – 10, 30, 38, 43, 61, 85. Sumerilaiset ovat kirjoittaneet Inannan laskeutumisen savilaattoihin
kolmannella vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua, mutta todennäköisesti kertomus on vielä tätäkin vanhempi. Myöhemmissä akkadilaisissa versioissa Inannan nimi on Ishtar. Inanna-Ishtarin alin asuste on
akkadilaisilla lannevaate, englanniksi breechcloth ja sumerilaisilla arvoisan naisen vaatekappale, englanniksi
a garment of ladyship. (Perera 1981, 9, 61.)
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kaikkialla läsnä olevissa tavoissa, joiden kautta ihminen pyrkii maailman keskukseen. 596 Tämä tarkoittaa mandala-symboliikkaa sisältävien tekstiilien moninaista soveltuvaa sijoittumista suhteessa ihmi seen: mandalat keholta sisustukseen kuvaavat eri tasoilla samaa kehältä keskukseen -symboliikkaa ja
virittävät ihmiset kohti Itseä ja sen suhdetta kosmokseen. Joskus painopiste voi olla myös muussa kokonaisuudessa, kuten ihmis- tai eläinyhteisön hahmottamisessa.
Jung tiivistää kirjoituksen Concerning Mandala Symbolism päätelmissä mandalan toiminnallisen ja syvällisen merkityksen: mandala on keskittymisen apuväline, jonka kautta pyritään ymmärtämään sisäisiä kokemuksia ja saamaan aikaiseksi sisäinen järjestys. Riippumatta mandaloiden ajallisesta ja tilallisesta alkuperästä niistä voi löytää perustavanlaatuisen sopusoinnun. Mandalat ilmaisevat idean turvapaikasta, sisäisestä sovinnosta ja kokonaisuudesta. Mandalan kokonaisuus, keskeltä kehälle, koostuu
kaikkeen liittyvästä keskipisteestä, kokonaispersoonan muodostavista vastakohtapareista, tietoisuudesta, persoonallisesta alitajunnasta, kollektiivisesta piilotajunnasta ja sen arkkityypeistä, joilla on persoonallisella tasolla henkilökohtainen omaleimaisuus esimerkiksi varjona ja animana tai animuksena.
Kaikki tämä ympyrän sisällä oleva siis järjestyy keskipisteen kautta, joka toimii päätarkkailijana. Keskus on myös itsessään energian lähde, ja keskipisteen energia ilmenee vastustamattomana pakkomielteenä tai viehtymyksenä ”tulla siksi, mitä itse on”. Mandalat ovat erityisen tärkeitä silloin, kun yksilön
psyyke on epäjärjestyksen tilassa ja sisältää ristiriitaisia ja sovittamattomia elementtejä. Mandalan ja
siihen liittyvän vaistomaisen virittäytymisen avulla parantuminen voi tapahtua luonnollisesti. 597

596 Eliade

1991, 54.
1990a, 357, 383 – 384, 387 – 389. Rituaalimandaloiden symboleita ohjaavat samat perustavanlaatuiset
säännöt kuin taideterapeuttisia mandaloitakin. Tämä perustuu yksilöiden kollektiiviseen alitajuntaan perustuvaan taipumukseen, joka pystyy tuottamaan samoja tai hyvin samanlaisia symboleja kaikkialla ja kaikkina ai koina. Nämä symboliset tuotokset edellyttävät arkkityyppien olemassaoloa. Rituaaliset mandalat eroavat yksilöllisistä mandaloista siinä, että jälkimmäisissä on paljon vaihtelua ja ne sisältävät lukemattomia määriä aiheita ja symbolisia vihjauksia. Yksilöllisissä mandaloissa näkyy henkilön omaperäinen ilmaisu, ja henkilökohtaisen maailman sisäisen ja ulkoisen kokemisen yhdistämisellä ympyrään on hänelle terapeuttinen vaikutus. Rituaalimandalat puolestaan ilmaisevat kertakaikkisen tarkkaan määrätyn tyylin, ja niiden sisältönä on
rajattu määrä ominaisia aiheita. (Ibid.)
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Voimayksiköt: esikuvat ja energiat
Jung mukaan henget ovat sisäisiä voimiamme. Sisäiset motiivit kumpuavat syvästä lähteestä, joka ei
ole tietoisuuden hallinnassa. Varhaisempien aikojen mytologiassa noista voimista käytettiin nimeä
mana tai niitä sanottiin demoneiksi ja jumaliksi. Nykyään niitä sanotaan huonoksi ja hyväksi onneksi,
aavistukseksi tai impulssiksi. Henget ovat siis yhtä aktiivisia kuin ennenkin, ja olemme edelleen riip puvaisia voimista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Ihmisen jumalat ja demonit ovat saaneet
uudet nimet. Ihmistä voivat riivata nykyäänkin levottomuus, epämääräiset pelot ja neuroosit, ja hän
voi olla lääkeaineiden, alkoholin ja tupakan pauloissa. 598 Kuten jumalat ovat voimaannuttavien puoliemme projektioita, niin demonit ovat pelkojemme projektioita 599. Elämänvoiman ensisijainen symboli on ihmishahmo, joka käsitetään demonina tai sankarina 600.
Yksilö voidaan saada samaistumaan sankariin sankarihahmon palvonnan välityksellä: ”tavallinen ihminen voi rituaalien välityksellä vapautua persoonallisesta voimattomuudestaan ja surkeudestaan ja
saada ainakin tilapäisesti lähes yli-inhimillisiä ominaisuuksia” 601. Myös pyhien tekstien kertomisella
voidaan yksilöä innostaa tunteisiin, jotka voivat liittyä sankarimyyttiin. Yleismaailmallinen sankarimyytti kertookin voimakkaasta miehestä tai jumalihmisestä, joka voittaa lohikäärmeiden, hirviöiden ja
demonien muodossa esiintyvän pahan. Vakaumus tällaiseen sankarillisuuteen voi tukea yksilöä pitkän
aikaa ja antaa hänen elämälleen tietyn tyylin. Luonteeltaan uskonnolliset myytit voidaan myös tulkita
eräänlaiseksi ihmiskunnan henkiseksi terapiaksi. 602 Sankarin kuolema puolestaan ilmenee esimerkiksi
sosiaalisella tasolla yksilön hukkumisena massaan, kun taas myyttien voitokas sankari on tietoisuuden
symboli. Piilotajuntaa täytyykin tasapainottaa tietoisuuden kokemuksella, jotta se ei paljasta vaarallista
pimeää puoltaan.603 Hengen arkkityyppi voi ilmetä ihmisen tai eläimen muodossa, ja tämä arkkityyppi
kompensoi hengellistä vajausta sisällöillä, jotka täyttävät tämän aukon. Unissa ja saduissakin vanha
mies ilmestyy paikalle, kun sankari on epätoivoisessa tilanteessa ja kaipaa apua. Vanhassa viisaassa
miehessä on hengellistä voimaa, joka ilmenee hyvinä neuvoina, näkemyksenä, ymmärryksenä, päättäväisyytenä ja suunnitelmina. Hänestä voidaan peilata yksilöstä puuttuvia henkisiä voimavaroja. 604
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2003, 81 – 82.
1992, 58.
600 Jung 1990b, 171.
601 Jung 2003, 79.
602 Jung 2003, 79. Myytit voidaan tulkita ihmiskunnan kärsimyksen ja ahdistuksen kompensaatioksi samalla tavalla kuin persoonalliset kompleksit voidaan tulkita tietoisuuden yksipuolisten ja virheellisten asenteiden
kompensaatioksi. (Ibid.)
603 Jaffé 2003, 266 – 267.
604 Jung 1990a, 216 – 217. Vanha viisas voi ilmetä eri muodoissa: maagikkona, lääkärinä, pappina, opettajana,
professorina, isoisänä ja erilaisina auktoriteettihahmoina. (Ibid.)
599 Paden
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Uskonnollisessa ajattelussa vedotaan usein sisäiseen voimaan, ja puhutaan sisäisestä Jumalasta tai
Buddhasta, ikuisesta sielusta ja korkeammasta itsestä. Tätä sisäistä jumaluuden kipinää tai liittolaista
kreikkalaiset kutsuivat daimoniksi. Tämä Itse voidaan nähdä henkisyyden opettajissa, jumalkuvissa,
mandaloissa ja keskussymboliikassa, josta heijastuu elämä sinänsä, pysyvä voima ja salainen tietous.605 Eri uskontojen edustajat ovat nimenneet sielun ytimen arkkityypin Jumalaksi, ja Jung kutsuu
sitä itse-arkkityypin lisäksi transformaation arkkityypiksi. Universaalisti tätä arkkityyppiä sanotaan
yksilön sisällä olevaksi totuudeksi ja pyhyydeksi, joka paljastuu herooisina hetkinä. Jumalkuva on
individuaation palveluksessa: jumalkuvan arkkityyppinen elinvoimaisuus kutsuu kohtaamiseen Itsen
kanssa. Tämä ei ole käyttäytymistä tiettyjen eettisten koodien mukaan vaan sitoutumista muutokseen.
Jumalkuvan vitaalisuus sitouttaa transformaatioon, joka on avoimuutta vastaanottaa elinvoimaa ja
muutosta uskomisesta tietämiseen ja tietämisestä merkityksellisyyteen. 606
Thangka, buddhalainen maalattu tai kirjailtu kangas, on taiteellinen kuvaus jumalista ja uskonnollisista
opetuksista. Näitä kääröltä avattavia kankaita pidetään seremoniaripustuksina, kuten isoja silkkisiä
thangkoja, joita ripustetaan temppelin seinälle erityistilanteissa. Thangkaa, joka esittää Guru Ripochea
ja hänen kahta puolisoaan ja kahdeksaa ilmenemismuotoaan, pidetään kerran vuodessa Bhutanin
Dzongkhagin vuoristoluostarin seinällä Tshechu-juhlan aikana (kuva 101). Tämä suuri banneri kääritään auki Paro-juhlan viimeisenä päivänä aamunkoitteessa. Sen nimi thongdrōl tarkoittaa ”thangkaa,
jonka näkeminen vapauttaa”. Tämä viittaa uskomukseen, että bannerin näkeminen yksinkertaisesti pelastaa tulevilta uudelleensyntymisiltä.607 Thangkojen hahmoihin liittyy hyvin monenlaista symboliikkaa, ja pelkästään jo hahmojen suuri koko nostattaa tunteen, että liitytään itseä suurempiin voimiin. Ihmiset voivat asettua thangkojen eteen ottamaan siunausta vastaan, niin kuin Bhutanissa Paro-juhlan aikaan, jolloin osana seremoniaa ollaan valtavankokoisen avautuvan Guru Rinpochen muotokuvan ääressä (kuva 102)608.
Kankaan koon lisäksi esikuvahahmojen voimallisuutta voidaan kuvata tekstiilimateriaalien kautta.
Thangka, joka esittää Ratnasambhavaa, yhtä viidestä transsendenttisesta Buddhasta, liitetään ahneuden
ja ylpeyden voittamiseen. Ratnashambava on kuvattu meditoimaan lootusistuimelle, ja hänen arvoasemaansa on korostettu tekstiilimateriaalin keinoin. Buddhan viittaa ja sädekehää on korostettu kultaisella brokadilla ja silkkipäällysteisellä jouhella, ja jumaluutta ympäröi sinivihreä maisema (kuva 79 kohdassa välittäjyys).609
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1992, 55.
1996, 85, 112.
607 Schicklgruber & Pommaret 1997, 123, 141, 143.
608 Hollinger 2007.
609 Vollmer 2003, 130 – 131.
606 Shorter
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Thangkan keskushahmosta säteilee valo, joka vaikuttaa häviävän loputtomaan avaruuteen: tämä tila ilmaisee mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen avoimuuteen. Jokainen transsendenttinen Buddha symboloi
jotain kosmisen viisauden erityispiirrettä. Thangkojen keskushahmot, kuten Buddhat ja gurut, ovat oppaita, jotka avautuvat katsojalle meditaatioharjoituksessa senhetkisen henkisen kehityksen mukaan. Ihminen peilaa omaa elämänkokemustaan ja kehityksensä senhetkistä vaihetta, ja taide auttaa kohtaamaan perimmäisen ja suhteellisen mielen todellisuuden: taide avaa yhteyden olennaisten ja suhteellis ten kokemuksien välille. Thangka on valaistuneen mielen symboli, ja maalauksen jokaisella kohdalla
on oma merkityksensä, joka mahdollistaa uusia kokemuksia. Mietiskellessä Buddhan muotoa ja olemusta astutaan Buddhan osoittamalle tielle. Tämä on mahdollista, kun katsoja ymmärtää omaa olemustaan Buddhana ja hahmottaa mahdollisuutensa valaistumiseen. Thangka-maalausten avulla katsoja
voi kohdata omat tunteensa ja nähdä ympäristön uusina mahdollisuuksina. 610
Thangkojen opashahmot voivat ilmentyä useissa eri muodoissa herättäen katsojassa erilaisia tarvittavia
ominaisuuksia. Keskushahmot voidaan kuvata rauhallisina ja myötätuntoisina, mutta myös vihaisina
hahmoina, jotka ovat täynnä voimakasta läpitunkevaa energiaa. 611 Eri uskonnoissa ja uskonnollisessa
taiteessa ylimmille jumalille annetaan myös eläimen ominaisuuksia tai jumalat kuvataan eläiminä. Jumalallisuuden alueelle tiedetään kuuluvan sekä yli-inhimillinen hengellinen luonto että ali-inhimillinen eläinluonto. Eläinsymboli auttaa ihmistä jäsentämään vaistonsa osaksi elämäänsä: eläin on osa
luontoa, ja se ei itsessään ole hyvä eikä paha. Eläindemoni on symboli rajulle vaistoyllykkeelle ja pii lotajunnasta purkautuville tunteille. Ihminen voi tällaisen demonisen kuvan kautta luoda suhteen itsessään olevaan hallitsemattomaan voimaan ja lepytellä sitä uhrauksin ja rituaalein. Jungilaisittain ajateltuna tukahdutetut ja haavoitetut vaistot ovat sivistynyttä ihmistä uhkaavia vaaroja. Tukahdutetut vaistot voivat saada ihmisen hallintaansa; vääristyneet vaistot ovat kuin haavoitettu eläin villinä ja vaarallisena. Ihmisen on parannettava eläin itsessään ja tehtävä siitä ystävä. Eläinsielun hyväksyminen on
eheyden ja täydesti elettävän elämän edellytys. 612
Piilotajunnan symboleilla on ambivalentti vaikutus: piilotajunnan jokaisella personoitumalla on sekä
valoisa että pimeä puoli. Esimerkiksi varjo on samalla sekä vaistomainen vietti, joka voi olla myös pahan lähde, että kasvun yllyke, jota yksilön pitäisi vaalia ja seurata. Varjolla on kaksi puolta: toinen vaarallinen ja toinen arvokas. Tämä tulee esille hindujen Višnu-jumalasta, jota tavallisesti pidetään hyväntahtoisena, mutta jossa on myös demoninen puoli. Samoin animalla ja animuksella on kaksi puolta: ne
voivat tuoda elähdyttävää luovuutta ja kehitystä tai ne voivat aiheuttaa tuhon. Miehillä animaa voi personoida esimerkiksi keiju tai noitanainen, jolla on yhteyksiä ”pimeyden voimiin”, toisin sanoen piilo610 Yeshe
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612 Jaffé 2003, 237 – 239.
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tajuntaan. Naisilla animus voi kielteisessä muodossa ilmetä ilkeänä miesryhmänä, kuten rikollisjoukkona, ja myönteisenä mieshahmona, esimerkiksi elokuvatähtenä tai intialaisena guruna. Myös Itsellä,
piilotajunnan kattavimmalla symbolilla, on ambivalentti vaikutus. Itse on suurin voima psyykessä, ja
siksi sen pimeä puoli on kaikkein vaarallisin asia. Itse voi ilmetä erilaisina hahmoina, kuten miehellä
maskuliinisena opettajana ja suojelijana, luonnonhenkenä tai vanhana viisaana miehenä. Naisella
psyykeen ydintä tavallisesti personoi jokin vahva naishahmo, kuten papitar, noita, maaäiti tai rakkauden jumalatar.613
Jumalatarhahmoja on monissa tekstiileissä kirjailtuna. Venäjällä lehtojen puiden oksilla riippuu rituaalipyyhkeitä, joiden reunaan kirjaillut jumalatarhahmot toimivat amulettimaisesti (kuva 103). Muita jumalataramuletteja on kirjailtuna tunisialaisten naistenpukujen rinnassa ja Keski-Aasian Bukharan ikattekstiileissä. Vähä-Aasian kilim-matoissa on jumalatarkuvioita, joita käytetään vain syntymän, kuoleman ja naimisiinmenon yhteydessä.614 Nämä jumalattaret voidaan jungilaisuuden mukaan tulkita Suuren Äidin symboleiksi. Jumalatar viittaa alitajunnan luonnolliseen sykliseen tilaan, maailman rytmeihin, jossa on sekä syntymää että kuolemaa, hedelmällisyyttä ja hajoamista. Äiti Maa edustaa ihmisen
maanläheistä inhimillistä puolta erotuksena Isä Taivaan edustamaan korkeampaan henkiseen puoleen.
Jumalattareen liittyy myös elämänpuun ja myyttisen puutarhan kuvasto. 615 Karjalaisten käspaikkojen
kirjontakuvioissa jumalatar ja puu ovat joskus yhdessä, ja kasvin oksat taipuvat kuin naisen käsivarret.
Kasvin inhimillistäminen tai hahmon muuttaminen puuksi teki kirjonnasta piilokuvan, johon saattoi
kätkeä onnen toivotukset ilman vaaraa pahan hengen väliin pääsystä. 616 Ehkäpä näin suojellaan arkkityypin symbolista välittymistä ja estetään kuvan hahmon liiallinen rationalisointi, jonka kautta kuvio
ajateltaisiin järjellä vain jonain tiettynä naisena, ja näin estettäisiin kuvan maaäidin hahmoon perustuva haltioittavuus. Jungin mukaan puu onkin valtaosin äiti-symboli viitaten Äiti Maahan, ja monia naisjumaluuksia palvotaan puun muodossa617.
Suuren Äidin kuva on johdannainen siis äiti-arkkityypistä, ja vertailevan uskontotieteen pohjalta on todettu, että on olemassa hyvin monenlaisia äitijumalatartyyppejä, joita uskonnoissa palvotaan. Vertauskuvallisessa mielessä Suuri Äiti ilmenee mytologioissa sympaattisina hahmoina. Äiti-symboli voi viitata myös vaistoihin, auttaviin impulsseihin ja henkiseen haltioitumiseen, joka ylittää järjen. Erityisesti
äiti-arkkityyppi ilmenee Jumalan äidissä Neitsyt Mariassa, ja muissa naisissa, jotka ovat hyväntahtoisia: naiset vaalivat ja ylläpitävät elämää, kasvua ja lisääntymistä. Muita äiti-symboleita ovat tilat, ku613 Franz

2003a, 175, 177, 180, 191, 194, 196, 215 – 216.
2004, 78. Painen mukaan jumalataramulettien erottaminen jumalatarkoristekuvioista ei ole yksiselitteistä. Jumalatarkuviot, joita käytetään rituaaleissa, ovat luotettavammin tulkittavissa amuleteiksi.
615 Paden 1992, 55 – 56.
616 Komulainen & Tirronen, 1979, 48 – 49. Orientaalisiin tekstiileihin kuului vanhastaan aiheet, kuten kasvi, puu
tai 3-lehtinen lilja. Nämä aiheet liittyivät myöhemmin myös kirkolliseen elämänpuuaiheeseen. (Ibid.)
617 Jung 1990b, 219, 233.
614 Paine
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ten paratiisi, joista heijastuu kaipaus pelastumiseen. Myös kunnioituksen ja kiintymyksen tunnetta
nostattavat paikat, kuten kirkot, yliopistot, kaupungit, maat, metsät, meret, puutarhat ja muut hedelmällisyyttä edustavat paikat voivat olla äiti-symboleita. Äiti-symboleita ovat myös puut ja säilövän
muotoiset kukat, kuten ruusut ja lootukset, ja ontot muodot, joista ilmenee suojelevuus. Kaikilla näillä
symboleilla on sekä positiivinen miellyttävä merkitys että negatiivinen häijy merkitys: äiti-symbolin
ambivalenttisuus ilmenee rakastavasta äidistä pelottavaan äitiin. Suuri äiti voikin myös symboloida
alitajuntaa, maagisen transformaation piilopaikkaa. 618
Jungin mukaan Suurella Äidillä voidaan ilmaista syvä emotionaalinen merkitys Äiti Maasta. Samoin
Kaiken Isä ilmaisee psyykkisen merkityksen, jota ei voida vain samaistaa älyyn. Näiden pyhien symboleiden syvä emotionaalinen energia perustuu niiden luontoyhteyteen, ja ne tuovat esille meidän alkuperäisen luontomme vaistoineen. Näidenkin arkkityyppisten periaatteitten psyykkisen merkityksen
ylläpitämistä voidaan edistää rituaaleilla. Kun palvotaan Isää ja Äitiä kunnioitetaan yhteyttä kosmokseen. Tällöin aktivoidaan emotionaalinen piilotajuinen identiteetti, joka on yhteydessä luonnonvoimiin.619 Eliade puhuu samasta asiasta kertomalla kuusta ja auringosta. Kuusymboliikan avulla on mah dollista sovittaa yhteen vastakohtaisuuksia, kuten syntymä ja kuolema, sillä kuun kierto kertoo, että
kuolemaa seuraa uusi syntymä. Kuu antaa kosmiselle kasvulle uskonnollisen arvon. Aurinko puolestaan ilmaisee toisenlaisen olemistavan: autonomian, voiman, vallan ja älyn uskonnollisen merkityksen.
Sankaria verrataankin aurinkoon, sillä hänkin taistelee pimeyttä vastaan. Uskonnollinen ihminen jäljittelee rituaalisin toimin jumalten ja myyttisten esi-isien esikuvaa. 620
Abstraktit ihmisenkaltaiset hahmot seremoniallisessa papori tonoling -kankaassa edustavat ilmeisesti
esi-isiä (kuva 104). Indonesialaisessa taiteessa on laajalle levittäytynyt ihmishahmoaihe, ja sitä esiintyy sekä arkisissa esineissä että rituaaleissa käytetyissä koristeellisissa objekteissa. Itä-Indonesian perinnesidonnaisissa yhteisöissä esi-isäaiheet liittyvät eksistentiaalisiin arvoihin, koska alueella arvostetaan suvun jatkuvuutta ja hedelmällisyyttä. Sumballa esi-isät ovat hyvin kunnioitettuja ja palvottuja, ja
heidän kuviaan on tekstiileissä. Sulawesin papori tonoling -kankaan ihmishahmot ovat erittäin abstrahoituja, ja niitä kutsutaan sekong-aiheeksi, joka tarkoittaa timanttikuviota kahdella koukulla. Kankaan
pitkittäinen epäsymmetria ja erilaiset reunat tekevät sommittelusta erityisen dynaamisen ja eloisan.
Perspektiivivaikutelma syntyy pienten ja suurten aiheiden koon dramaattisella kontrastilla, jota enti618

Jung 1990a, 75, 81 – 83. Kuten muutkin arkkityypit, niin äiti-arkkityyppi ilmenee hyvin monenlaisissa muodoissa. Suuri äiti ilmenee persoonallisesta äidistä esiäitiin, opettajattaresta hoitajaan ja muihin hoivaaviin
hahmoihin. Yleensä Suuri Äiti voidaan projisoida lähellä oleviin naisihmisiin, ja tällöin nämä naiset muuttu vat numinoosiksi arvovaltaisiksi hahmoiksi, ja täten he eivät edusta itseään, vaan myyttistä hahmoa. (Ibid.)
Vrt. kategorioihin kätkevyys ja orgaaninen ornamentiikka.
619 Jung 2003, 94 – 95.
620 Eliade 2003, 108 – 109, 177 – 179. Kuusymboliikkaan liittyy myös asiat, kuten kutominen, kohtalo ja elä mänlanka. (Eliade 2003, 177 – 178.)
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sestään tehostaa sekong-hahmojen tummanruskea varjostus. Kankaassa herättää huomiota myös hohtava väritys, joka on saatu aikaiseksi luonnonväreillä. 621 Tämän indonesialaisen kankaan hahmot ovat
samantapaisesti kulmikkaita kuin venäläisen rituaalipyyhkeen hahmot (vrt. kuvia 103 & 104). Abstraktius tekee hahmoista mystisempiä, ja timantin tai vinoneliön muotoinen pää on voimaannuttava kuvio sinänsä. Kuviot yhdistettynä värimaailmaan, kuten jumalattaren voimakkaaseen punaiseen, tai esiisien tekstiilimateriaalin hehkuun, luovat lisää voimaa hahmoille.
Teleuteilla on kankaisia vanhoja sukuhaltijoita (kuva 105). Niitä pidettiin kylän vanhimpina ja niillä
oli suuri merkitys omistajansa elämässä. Sukuhaltijat suojelivat sen perheen jäseniä, jonka huostassa
ne olivat. Ne suojelivat asumusta, tulisijaa, tulta ja synnyttäjiä, ja ne tuudittivat lapsia. Nenetseillä on
ollut turkismateriaalinen haltijatar, joka on sekä varjellut ja auttanut raskaana olevia naisia että helpot tanut synnytystä (kuva 107).622 Douglasin mukaan tällaisilla symboleilla on kyky muuttaa kärsivää
mieltä. Lähtökohtana on, että synnyttävän naisen emotionaalisen tilanteen ja maailmankaikkeuden välille muodostetaan yhteys: myyttinen tarina saa naisen taistelemaan kosmisia voimia vastaan, ja näin
mieli saadaan hyväksymään kivut. Myyttiin vedoten kipu asetetaan osaksi eheää kokonaisuutta, johon
kuuluvat myös pahantahtoiset ja suojelevat voimat. Rituaalissa luodaan maagisesti harmonisia maailmoja, joissa olennot esittävät arvonsa mukaisesti osaansa. Potilaan tuska keskittyy myyttisten vastustajien voimaan, ja hänen toiveensa paranemisesta kiinnittyy häntä ympäröivien henkilöiden temppuihin
ja voimiin.623 Haltijatar on ollut oiva symboli suojelevalle voimalle, joka on auttanut synnytyksen tunnepuolen käsittelyssä, ja tätä kautta lievittänyt tilanteen tukaluutta.
Nuket, joilla on amulettifunktio, eivät ole vain leluja, vaan niihin liittyy paljon uskomuksia. Eräät ve näläiset tyhjäkasvoiset nuket, jotka on tehty pellavasta ja puettu kankaanpaloihin, vartioivat kotia, kun
puolestaan kaksitoista yhdessä olevaa venäläistä nukkea suojelevat kahdeltatoista naisennäköiseltä
kuumeendemonilta. Usein nuket esittävät myös hedelmällisyysjumalattaria, jotka edistävät sadonkasvua, kuten Syyriassa nuket, jotka ripustetaan pellolle. Turkkilaiset naiset tekevät kankaankappaleista
lapsenkaltaisia nukkeja, jotka he jättävät pyhiin paikkoihin turvatakseen hedelmöityksen. 624 Anna-Leena Siikala kertoo kenttäpäiväkirjassaan Siperian hantien erään suvun uhririitistä, jossa isoäiti asettaa
uhripuulle saapuessaan sen alle muovipussin, josta ottaa näkösälle vaatemytyn, kodinhaltijan, joka on
otettu hantituvan nurkasta mukaan osallistumaan uhriin. 625
621 Mittersakschmöller

& Leigh-Theisen 1997, 56 – 57. Papori tonoling on hyvin harvinainen seremoniakangas
ja siksi sen käyttötarkoituksesta ei ole varmuutta. Luultavasti sitä käytettiin samoin kuin muita saman alueen
ikat-kankaita, esimerkiksi kuolinvaatteena tai hautajaisseremonioissa näkyville ripustettuna. (Ibid.)
622 Aleksejenko et al. 1998, 172 – 173.
623 Douglas 2000, 128 – 130. Douglasin ajatusten pohjalla ovat Lévi-Straussin analysoinnit cuna-intiaanien shamaanin laulusta. Douglasin mukaan tutkimuksen huomioita voitaisiin hyödyntää psykoanalyysissa. (Ibid.)
624 Paine 2004, 85-86.
625 Siikala & Uljašev 2002, 177 – 178. Kenttäpäiväkirjan katkelma on Ovgortin kylästä 6.8.2001. (Siikala &
Uljašev 2002, 177.)
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Kuva 101. Guru Rinpoche -thangka luostarilinnakkeen seinällä juhlan aikana. Paro-tshechu,
Dzongkhag, Bhutan. Silkki, maalaus, applikaatio ja kirjonta. Munkkien valmistama tarkan suunnitelman pohjalta tshemzo-käsityötaidolla. (Schicklgruber & Pommaret 1997, 141.)

Kuva 102. Guru Rinpochen kuva. Seremonian osa, jossa valtava pyhimysten kuva kääritään auki, ja
ihmiset asettuvat sen eteen ottamaan siunauksen vastaan. Paro-juhla, Bhutan, Etelä-Aasia. (Hollinger
2007.)
212

Kuva 103. Jumalattaria rituaaliliinassa. Venäjä. Rituaalisessa yhteydessä tällaiset kirjaillut jumalatarkuviot ovat enemmän kuin koristeellisia kuvioita, ne ovat amuletteja. (Paine 2004, 78.)

Kuva 104. Papori tonoling, seremoniallinen kangas.
Erittäin abstraktit antropomorfistiset hahmot.
Galumpang, Etelä-Sulawesi, Indonesia, luultavasti
1800-luku. 138 cm x 165 cm. Puuvilla, loimi-ikat.
Museum für Völkerkunde, Vienna, 98.273.
(Mittersakschmöller & Leigh-Theisen 1997, 57.)
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Kuva 105. Vanhoja sukuhaltijoita. Teleuutit, Tomskin kuvernementti, Keski-Siperia, 1900-luvun alkupuoli. 37 cm x 2 cm. Kangas, helmet. Kerääjä A.V. Anohin, 1914. (Aleksejenko et al. 1998, 173.)

Kuva 106. Tyynyyn kiinnitetyt tekstiilinuket. Chancay, Lima, Peru,
Chancay-kulttuuri 1200 – 1450 jKr. 34 x 38 x 33 cm. Tekstiiliä ja
puuta. Neljä nukkea ja vuosisatojen saatossa kärsineet kangaspuut.
(Korpisaari, Pennanen & Ilmonen 2001, 124.)
214

Kuva 107. Haltijatar. Nenetsit, Arkangelin kuvernementti, Länsi-Siperia, 1800luku. Turkis, kangas, metalli, helmiäinen. Kerääjä A.V. Zhuravski, 1906.
(Aleksejenko et al. 1998, 172.)
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Kuva 108. Shamaanin esiliinan yhdeksän poronmuotoista apuhenkeä. Nanait, Siperian Kaukoitä.
(Hoppál 2003, 15.)

Kuva 109. Kalaga-tekstiili. Myanmar, Kaakkois-Aasia. Pehmustusapplikaatio ja kimalluskoristelu.
(Gillow & Sentance 1999, 166.)
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Kuva 110. Mies kietoutuneena hirventaljaan uskonnollisessa seremoniassa. Hirvijaguaaritanssi, luomismyytin
jälleenvoimaansaattaminen. Cofradia (koristeltu talo), San Juan, Santiago Atitlán,
Guatemala, Keski-Amerikka. (Foxx &
Schevill 1997, 194.)

Kuva 111. Karhun maha kietoutuneena pyhään karhuntaljaansa. Arikara-intiaanit, Pohjois-Amerikka. (Curtis
2003, 209.)

Kuva 112. Karhutanssi. Lakota-intiaanit, Pohjois-Amerikka. Litografia, George Catlin, 1832. The
Southwest Museum, Los Angeles. (Dubin 1999, 57.)
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Kuva 113. Kotkansulkasotapäähine. Lakota,
Etelä-Dakota, alankointiaanit, Pohjois-Amerikka, noin 1885-1910. Pituus 186,7 cm. South Dakota State Historical Society, Pierre. (Dubin
1999, 52.)
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Kuva 114. Perak-päähine. Naimisissa olevan naisen käärmettä esittävä koru, jossa yhdistyvät piirteet hupusta ja
viitasta. Uskonnollinen symboli ja sukuperintö. Ladakh,
Jammu & Kashmir, Intia. Yleensä noin metrin pitkä. Tehdään joko ruskeasta tai punaiseksi värjätystä nahkasta tai
paksusta huovasta, johon kiinnitetään ohuempi punainen
huopa. Koristeena mm. turkooseja. Yksityinen kokoelma,
Bryssel. (Untracht 1997, 150.)
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Nukkejen elävöittäminen on tuttua lapsien käyttäytymisestä. Erityisesti mielikuvitusta paljon käyttävät
lapset ”tekevät lelunsa eläviksi ja asuvat ihmeiden maassa”. Tällaisella kokemistavalla ja ihmemaalla
on myös yhteys aikuisten subjektiivisiin kokemuksiin fantasia- ja unimaailmoista. Muinaisajan lapsenomaiset ihmiset eivät pitäneet niin tärkeänä sitä ymmärrettäisiinkö todellisuutta mahdollisimman ob jektiivisesti ja tarkasti, vaan tärkeää oli esteettinen sopeutuminen subjektiivisiin mielikuviin ja toiveisiin. Jungin mukaan nykyihmisellä on paljon tietoa, mutta vähän viisautta, koska meidän mielenkiintomme keskus on materialistisessa maailmassa. Toisin oli muinaisilla ihmisillä, jotka pitivät enemmän
fantasiatyyppisestä ajattelumuodosta, jossa mielikuvilla ja mielikuvituksella oli keskeinen asema.
Kaikki, missä nähtiin henki, elollistettiin ihmisten kaltaiseksi; kaikki käsitettiin ja kuviteltiin antropomorfisesti.626 Tämä tarkoittaa eläinten, luonnonvoimien ja jumalien käsittämistä ihmisen kaltaiseksi,
kuten on yleistä saduissa ja uskonnoissa.627
Mongolialaisen shamaanin lakki on naamiomainen, ja siinä on ”shamaanin silmät”. Silmät symboloivat shamaanin kykyä nähdä kaikki tavallisten ihmisten silmiltä salattu. Siperian shamaanit ovat käyttäneet rituaaleissa paljon naamioita kyetäkseen paremmin keskittymään transsitilaan. Tällöin naamion
sanotaan olevan rituaalisen sokeuden apuväline. Toisaalta naamiota käytetään harhauttamaan pahoja
henkiä, jotta ne eivät tunnistaisi shamaania tämän karkottaessa ruumiista pois pahoja henkiä. Henkien
maailmaan ei voi myöskään astua ihmiskasvoisena, joten naamion avulla kasvot tehdään ”kuolleiksi”
eli liikkumattomiksi. Shamaaninaamiolla voi myös olla oma henkensä, kuten Baikalin takaisten
burjaattien ja evenkien naamiolla, jonka hengen puoleen käännytään rituaalien aikana kutsulauluin ja
avunpyynnöin. Naamio on osa shamaanin rituaalista pukeutumista: se auttaa shamaania suoriutumaan
yli-inhimillisistä tehtävistään ja osoittaa hänen poikkeavan tavallisista kuolevaisista. Shamaanin silmät
ovat shamaanin lakin erityinen tunnuspiirre apuhenkien ohella. Naamioita tehdään kovien materiaalien
lisäksi usein nahan kappaleista ja turkiksesta, jotta naamio olisi mahdollisimman luonnollinen. 628 Nenetsishamaanin naamio on verkaa ja poronkarvaa, ja se kiinnitettiin shamaanin päähineeseen shamaaniseremonian aikana siten, että kasvot peittyivät. 629
Kasvonaamioita eli maskeja voidaan pitää yliluonnollisten olentojen läsnäolon ilmauksina. Laittaessaan naamion kasvoilleen ihminen tuntee sisäisesti muuttuvansa ja häneen tulee naamion esittämän jumalan tai demonin ominaisuuksia.630 Naamari onkin muinainen amuletti. Se voi esittää jumalaa tai ju626 Jung

1990b, 20 – 21.
sanakirja 2000, 33.
628 Hoppál 2003, 106, 111.
629 Aleksejenko et al. 1998, 153.
630 Biedermann 1993, 116. Antiikin aikana naamioita käytettiin välineinä samastumiseen yliluonnollisten voimien kanssa. Teatterinaamiot ovatkin peräisin humalan jumalan Dionysoksen kulttinaamioista. Pelkoa herättävien maskien koettiin karkottavan epäsuotuisat voimat ja vaikutteet. (Ibid.)
627 Mytologian
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malatarta, ihmistä tai mytologista hahmoa. Monien amulettimaisten naamarien ominaisuus on pelotte levuus. Kaakkois-Aasiassa pelottavia naamareita käytetään pahojen henkien poisajamiseen. Näiden
henkien uskotaan olevan hyväntahtoisia, mutta vihaisia esi-isiä, jotka ovat suuttuneet nähdessään nuorempien sukupolvien epäonnistuvan perinteiden ylläpidossa 631. Kiinassa pahoja henkiä pidetään loitolla lapsista hattujen avulla, jotka huiputtavat niitä luulemaan, että lapsi on vain kukka tai eläin 632. Naamion symbolinen tehtävä on peittää ihmisen yksilöllisyyden ilmaisu ja samalla antaa naamion kantajalle esittämänsä hahmon arvokkuus, kauneus ja pelottavuus. Naamiot voivat saada osakseen samaa
kunnioitusta kuin jumala tai demoni itse. Psykologisin termein sanottuna naamio muuttaa kantajansa
arkkityyppiseksi kuvaksi.633
Eliaden mukaan naamioiden alkuperä on rituaalinen ja myyttinen. Tosin niiden myöhemmät ilmenemismuodot voidaan jakaa rituaalisiin naamioihin sekä sota- ja näytelmänaamioihin. Naamioiden rituaalinen käyttö on hyvin vaihtelevaa, mutta voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään: elävien ja kuol leiden naamioihin. Naamion päälle laittaminen muuttaa ihmisen toiseksi. Ihminen voi päättäväisyytensä avulla muuttua joksikin muuksi. Toiseksi tuleminen myös muistuttaa ihmistä siitä, mikä hän oikeasti on. Joskus naamioilla ilmaistaan pelottavaa toiseutta, jolloin naamiot perustuvat painajaisiin, kuolemamyytteihin, demoneihin, ruumiisiin, kummituksiin ja luurankoihin. Tiibetissä ja Kiinassa on ”paholaistansseja”, jotka liittyvät sekä demonien karkottamiseen että siirtymäriitteihin. Osallistumalla tällaisiin rituaalitansseihin sivustakatsojat oppivat voittamaan kuolemanpelon ja valmistautuvat kohtaaman
tuonpuoleisen. Joskus naamiot edustavat yliluonnollisten olentojen henkiä. Zuni-intiaanien kachinanaamiot ovat abstrakteja naamoja, joiden geometrinen muotokieli ilmentää jotain etäällä olevaa ja
transsendenttista. Kachinoiden henki on läsnä näissä naamioissa. Kachinat koetaan alkumalleina, arkkityyppeinä, jotka ovat olemassa toisessa maailmassa. Ne ovat kuitenkin kosketuksessa oman maail mamme kanssa ja niiden ajoittaisella vierailulla on uskonnollinen funktio, sillä ne tuovat siunausta ja
hyvää tekevää vaikutusta esimerkiksi sadolle ja karjalle. Naamioidut tanssijat luovat uudelleen myyttisen ajan ja suorittavat tiettyjä tekoja, joita kachinat tekivät aikojen alussa.634
Pohjois-Amerikan pueblo-intiaanit pukeutuvat kachina-henkiolennoiksi. Kachinat ovat pukeutumalla
elollistettuja tai personoituja ylimaallisia olentoja, ja ne ovat tärkeä osa pueblojen uskonnollisia seremonioita. Kachina-nuket puolestaan opastavat lapsia tunnistamaan eri henkiolennot. Näitä antropomorfisia hahmoja kunnioitetaan salaisissa yhteisöissä, joissa olennoidaan henkiä rituaalitansseissa, jotta edistettäisiin sadetta ja terveyttä. Tämä pohjautuu pueblojen käsitykseen luonnosta ja jumalasta yh631 Paine

2004, 62, 85.
2004, 18-19. Näin tekevät jotkin heimot lounaisessa Kiinassa. (Ibid.)
633 Jaffé 2003, 236. Ajan kulkiessa eläin- ja demoninaamiot tulivat monin paikoin täydellisen eläimeksi naamioitumisen tilalle. Alkuperäiskansojen taiteelliset kyvyt tekivät naamiosta erityisiä: ylittämättömiä voimassaan
ja ilmaisunsa intensiivisyydessään. (Ibid.)
634 Eliade 1986, 64, 68 – 69.
632 Paine
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tenä: henkiolentojen yhteistoiminnallinen yksikkö pitää sisällään luonnonvoimat, kuten eläinhenget,
kuolleet ja kosmiset henget niin kuin auringon ja tulen. 635 Inkoilla puolestaan on ollut tyynyyn kiinnitettyjä tekstiilinukkeja. Näiden tekstiilinukkeryhmien, jotka olivat yleisiä chancay-kulttuurin piirissä,
tarkkaa funktiota ei tunneta, mutta ne esittänevät kohtauksia chancay-myyteistä tai chancay-kansan
elämästä. Yleinen teema on suuren ja pienen hahmon välinen kohtaus, johon liittyvät myös kangaspuut
(kuva 106). Tekstiilinukkeryhmän alla olevaan tyynyyn on kiinnitetty myös kangaspuut eli kaksi ohutta keppiä, joiden ympärille on kierretty lankaa. Tällaisen kohtauksen on tulkittu kertovan kudonnan salojen opetuksesta.636 Nukkehahmot ovat siis esikuvia kudonnansalojen opettelussa. Esi-isät voivatkin
välittää salaista tietoa hyvin erilaisin tavoin.
Auttavainen eläin voi olla psyyken vaistopohjan symboli. Itseä symboloikin usein eläin, joka edustaa
vaistoluonnetta ja sen yhteyttä ympäristöön. Voidaankin ajatella, että eläimen sisäisyys ulottuu kauas
sitä ympäröivään maailmaan ja psyykkistää ajan ja tilan. Jungilaisuudessa ajatellaankin, että ”kaikki
elämän korkeammat ilmenemismuodot ovat jollakin tavalla virittyneet ympäröivään tila-aika -jatkumoon”.637 Eläimet symboloivat usein vaistomaisia, epärationaalisia ja alitajuisia puolia olemuksesta.
Amerikan alkuperäiskulttuurien keskuudessa eläimiin samaistuminen on tapa eheyttää alitajuntaa, ja
nuorta kehotetaan löytämään unien kautta eläin, josta tulee hänen henkioppaansa. Tämä henkiopaseläin on seurana, kun henkilö on yhteydessä henkimaailmaan, jota sanotaan siis myös alitajunnaksi.
Nuorelle annetaan myös nimi, joka on kunnianosoitus hänen erityiselle eläinyhteydelleen, ja tämä auttaa edelleen eläinominaisuuksien yhdistämistä identiteettiin. Eläimet siis ilmaisevat viettienergiaa,
joka ei vielä ole eriytynyt ja tahdonalainen. Eläinpuolen eriyttäminen on kuitenkin tärkeää, jotta vietit
eivät hallitsisi enää egoa. Jungin mukaan eläinsymboliikka visualisoi alitajuista itseä. Mitä alkukantaisempi eläin, sitä syvempää alitajunnan kerrostumaa se ilmentää. Syvemmän kerroksen sisällöt ovat
hankalampia sulauttaa tietoisuuteen, ja esimerkiksi koira voi symboloida alitajuisia energioita, jotka
integroituvat tietoisuuteen helpommin kuin käärmeen edustamat energiat. 638 Tietyt alitajunnan eläimet,
kuten käärmeet ja kalat, symboloivat ihmispsykologian alempia keskuksia, sympaattista hermostoa. 639
Shamanismissa rituaalinen käytäntö johdattelee shamaaniksi vihittyä tapaamaan apuhenkiä, joiden
symboleina ovat monet eläimet. Nanaijien shamaaniviitoissa on kuvattu voimaeläimiä, jotka ovat isäntänsä apuna, ja erääseen nanai-shamaanin esiliinaan on kuvattu yhdeksän poronmuotoista apuhenkeä
635 Johnson

2001, 251, 192 – 193.
Pennanen & Ilmonen 2001, 124.
637 Franz 2003a, 206 – 208.
638 Fincher 1991, 112 – 113. Jumalat esitetään usein osittain eläimenä. Tällöin jumaluudet personoivat ihmisolentojen erästä haastetta: pyrkimystä integroida itseensä sekä jumalankaltainen tietoisuus että eläimelliset
vietit. (Fincher 1991, 114.)
639 Jung 1997, 152. Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto kuuluvat autonomiseen hermostoon, joka säätelee tahdosta riippumattomia elintoimintoja, kuten sydämen toimintaa ja tunteiden kokemista. (Kalliopuska
2005, 27.)
636 Korpisaari,
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(kuva 108). Shamaanien kertomuksissa toistuu tarina eläimeksi muuttumisesta ja kyvystä vaihtaa hahmoa. Shamaanit voivat muuttua moniksi eläimiksi, mikä tarkoittaa, että shamaanin apuhengistä tulee
hänen alter egonsa, joihin hän samaistuu täysin ja jotka antavat hänelle suuren psyykkisen voiman. 640
Arktisten heimojen piirissä jotkut shamaanit pitävät naisten vaatteita ilmentääkseen naisellista puoltaan. Esimerkiksi siperialainen miesshamaani voi pukeutua naiseksi, koska naisten uskotaan saavan
paremmin kosketuksen henkiin. Shamaanin vaatteissa voi myös olla kuvattuna naisten rinnat. Naisellinen puoli antaa shamaanille mahdollisuuden olla yhteydessä ”aavemaahan” eli siihen, mitä nimitetään
piilotajunnaksi. Miehen psyyken sisäinen naishahmo on hänen animansa. 641 Animaa pidetään myös
elämän arkkityyppinä, ja anima edustaa koko elämää sinänsä. Anima personoi koko alitajuntaa niin
kauan, kunnes se erotetaan omaksi hahmokseen muista arkkityypeistä. 642
Eläimillä voi olla amulettifunktio ja eläimiin voidaan nähdä sitoutuvan taianomaista voimaa. Yleensä
eläimien käyttö amuletteina tapahtuu eläinten osien muodossa: esimerkiksi sulkia voidaan käyttää
amuletteina. Myös eläinkuvat toimivat amulettimaisesti. Tiibetiläisissä rukouslipuissa on suojelijaeläinten kuvia, joista suosituin on tuulihevonen.643 Eläimien voidaan nähdä kuvaavan sekä jumalien ja
ihmisten luonteenpiirteitä että laajempia kokonaisuuksia 644. Myanmarin kalaga-tekstiileissä esiintyy
eläimiä ja suojelevia nat-henkiä. Tekstiilit ovat tehty buddhalaismunkkien vanhoista kaavuista ja sametista, ja eläinhahmot on täytetty koholle ja koristeltu kimaltelevilla metallilangoilla ja paljeteilla
(kuva 109). Tällaisia tekstiilejä käytetään temppelien koristuksina, mutta ne ovat myös yleisiä turisti tuotteita. Niissä korostuu kolmiulotteinen vaikutelma, koska pehmusteella saadaan aikaan reliefi. 645
Kohokuvan kimalteleva pinta puolestaan saa aikaan elävyyden tunteen, jonka voi kokea voimistavan
mielikuvaa eläimen intensiivisestä läsnäolosta. Koreus ja valonheijastavuus liittävät eläimeen taikavoimia.
Muuntautuminen eläimeksi kuuluu shamanismiin. Eliade täsmentää, että shamanistinen puku onkin
lähtöisin naamiosta. Naamion ja puvun funktio on sama: ilmentää mytologisen hahmon ruumiillistuminen. Hahmo voi olla mystinen eläin, esi-isä tai jumala. Naamio vahvistaa shamaanin muutosta ja
muuttaa hänet kaikkien nähden siksi yliluonnolliseksi olennoksi, jota hän personoi. Myyttis-rituaalisissa seremonioissa eläimen talja on osa maagis-uskonnollista kokemusta. Pukeutumalla taljoihin voi640 Hoppál

2003, 14 – 15.
2003a, 177.
642 Jung 1990b, 437.
643 Paine 2004, 65.
644 Biedermann 1993, 47.
645 Gillow & Sentance 1999, 166 – 167. Kalaga-tekstiilejä on käytetty seinäripustuksina, huoneenjakajina ja
munkkien arkkupeitteinä. Kalagan ylellinen efekti koostuu applikoidusta, täytetystä ja tikatusta sametista, johon on yhdistetty paljetteja, helmiä, metallilankoja ja muita kiiltäviä elementtejä sekä lameenauhaa ja muita
koristemateriaaleja. (Fraser-Lu 1993, 156.)
641 Franz
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daan elollistaa esi-isiä, ja näin kuolleiden koetaan palaavan eloon. Esi-isien rituaalinen läsnäolo on
mahdollistettu villieläimeksi pukeutumalla. Eskimot uskovat, että naamion esittämä henki täyttää salaperäisesti naamionkantajan. Eräissä afrikkalaisissa initiaatioseremonioissa kokelaat puetaan leopardin
tai leijonan vuotaan: näin kokelaat sulautetaan tämän eläimen jumalalliseen ytimeen, ja eläin syntyy
uudelleen hänessä. Shamaanit ovat yleisesti käyttäneet transsiensa aikana turkiksia ja vuotia. Taljojen
avulla shamaanit identifioituvat eläimeen tai maagisesti muuttuvat täksi eläimeksi. 646
Shamaanien pukeutuminen eläimiksi pohjautuu pukuun, joka on tehty uhrieläimen nahasta. Shamaanin
initiaation yhteydessä on uhrattu eläin, josta on tehty shamaanipuku. Tietyn eläimen symboleja kantava shamaanipuku edustaa shamaanin apuhenkeä, ja shamaani symbolisesti pukee kyseisen eläimen ylleen. Niinpä esimerkiksi Siperian shamaaneilla on eroteltavissa hirvi-, karhu- ja lintuaiheisia pukuja.
Tunguuseilla tavallisin on lintupuku, joka auttaa kommunikoimaan ylisen maailman kanssa. Mikäli
shamaanin vaatteeseen kiinnitetään runsaasti painavia metallisia riipuksia, hänen tarkoituksensa on
laskeutua aliseen maailmaan. Shamaanin puvulla itselläänkin on maagisia voimia, koska vaatetus on
kosketuksissa apuhenkiin. Asun eri osilla on oma merkityksensä eläimeksi pukeutumisessa.
Altainturkkilaisten ja tuvalaisten shamaanien saappaantapaiset jalkineet, jotka on tehty pehmeästä hirven tai poron nahasta, muistuttavat koristelultaan linnun jalkaa. Täten ne edustavat olentoa, johon shamaani istunnon aikana samaistuu. Myös päähineisiin kiinnitetyt ulokkeet voivat symboloida apueläintä, kuten sarvet hirveä ja sulat lintua.647
Maya-intiaanien muinaisten rituaalien pohjalta on olemassa uskonnollisia seremonioita, kuten hirvijaguaaritanssi, jossa osa tanssijoista kietoutuu hirventaljaan (kuva 110). Toiset tanssijat puolestaan
ovat verhoutuneet jaguaarintaljaan, ja nämä ajavat takaa hirventaljaan kääriytyneitä tanssijoita. Tanssi
luo uudelleen muinaisen maya-myytin, ja tämä luomismyytti lavastetaan uudelleen. Näin tapahtuu sen
jälleen voimaansaattaminen. Tanssi kertoo myyttisestä sankarista Ensimmäisestä ihmisestä, joka houkuttelee hirven uhraamaan itsensä, jotta ihmiset voisivat asuttaa maan. Hirventaljaan kietoutuneena
hän sitten voittaa Tuuli Jaguaarin, ja näin loppuu takaa-ajo. Tällainen rituaali, jossa palataan Tuuli Ja guaarin hallitsemaan maailmaan, on välttämätön, koska taantuminen muodottomuuteen tai kaaokseen
on osa prosessia, jossa edetään kohti muotoa ja kosmosta. Maya-intiaanien uskomusten mukaan olemassaolo ei säily itsestään, vaan maailman jatkuvuus tulee varmistaa ihmisen väliintulolla. Tämä tapahtuu uskonnollisen rituaalin kautta. Rituaalin avulla maailma voidaan uudistaa ja uudesti synnyttää,
ja näin elämä saadaan nousemaan kuolemasta. 648 Riittiin kuuluva tanssiminen on liikkeineen ja elei646 Eliade

1986, 65 – 66. Naamioilla on uskonnollinen ja kulttuurillinen rooli, joka on muuttunut ajan myötä. Tosin muinaisten metsästäjäkansojen tapa käyttää eläinnaamareita kulkee perinteenä omaan aikaamme asti;
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neen toiminut eläimeksi naamioitumisen täydennyksenä. Alkukantaisissa eläintansseissa naamioituneiden tanssijoiden uskotaan olevan eläimen hengen vallassa. Eläimen asussa oleva henkilö on eläimen
henki ja edustaa toteemieläintä. Hän ruumiillistaa heimon esi-isän ja siten itse alkujumalan. 649
Myös Pohjois-Amerikan intiaanit ovat kietoutuneet eläimentaljoihin, kuten arikara-intiaani, joka on
kietoutunut omaan pyhään karhuntaljaansa (kuva 111). Hänen nimensä on Bear's Belly, Karhunmaha,
ja hän kuuluu rohtotiedon veljeskuntaan.650 Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuureilla karhun on koettu
olevan voimakkain henki, ja shamaanit kokivat sen usein henkioppaana. Shamaanit, joilla oli karhunhenki auttajana, kietoutuivat karhunosista tehtyihin koruihin tai karhuntaljaan. 651 Lakota-intiaaneilla
puolestaan on ollut karhutanssi (kuva 112), jossa tanssijat ovat eläytyneet asusteiden avulla karhuiksi.
Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuureilla karhuihin liittyvä kuvakieli on ollut rikasta menneisyydestä
nykypäivään asti. Karhuja on pidetty pyhinä, ja vielä nykyäänkin karhukuvakieleen koristautumiseen
liittyy voimakas rituaalinen yhteys. Karhun sielun on uskottu olevan vaarallisin verrattuna muiden
eläinten sieluun. Täten karhun henkeä on pidetty kaikista voimallisimpana, ja shamaanit ovat pyrkineet saamaan karhun henkioppaakseen. Shamaanit, joilla oli karhuhenkiopas, kääriytyivät karhuntaljaan tai pitivät muuten yllään karhusymboliikkaa.652
Jungin mukaan primitiivisen ihmisen maailmassa ei ole niin jyrkkiä rajoja kuin meidän rationaalisissa
yhteiskunnissamme, vaan mystinen osallistuminen maailmaan antaa alkukantaisen ihmisen maailmalle
värikkään ja fantastisen sävyn. Esimerkiksi leijonanaamiota kantava poppamies ei esitä leijonaa, vaan
on vakuuttunut olevansa leijona. Hänellä on eläimen kanssa yhteinen psyykkinen identiteetti, joka on
olemassa myyttien ja symboliikan maailmassa. 653 Anttonen mainitsee, että ihmisen pyhän kokemisen
muodot perustuvat erilaisten kategoriarajojen ylityksiin. Uskonto ja taide perustuvat ihmisen kykyyn
olla piittaamatta ontologisista kategorioista, kuten ihmistä, eläintä ja kasvia erottavista rajoista, ja yhdistää niitä taiteessa, myyteissä ja rituaaleissa. Käsitteelliset rajat ylittyvät esimerkiksi pyhien tekstien
rituaaleissa ja myös tietotekniikan sisältötuotannossa: elottomaan esineeseen voidaan liittää eläville
olennoille kuuluvia ominaisuuksia.654
Lakotojen kotkansulkainen sotapäähine on alankointiaanien majesteetillisin koristus (kuva 113). Vain
poikkeukselliset soturit saivat käyttää sitä. Toimiessaan tässä kotkapäähineessä soturi muuttui henkisesti kotkaksi, kaikkien lintujen päälliköksi. Lintuja pidettiin tärkeimpinä olentoina, koska ne olivat lä649 Jaffé
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himpänä taivasta ja auringonsäteitä. Niitä arvostettiin myös niiden lentokyvyn takia. Sulkia pidettiin
vertauskuvana linnuille ja taivaan voimille, ja niiden koettiin luovan yhteyden linnun henkeen. Sulat
ovat olleet tärkeä osa monissa pyhissä rituaaleissa. Kotkat nähtiin kauniina, voimallisina ja kiihkeinä,
ja siksi hyvinä esikuvina sotureille. Mustavalkoiset sulat edustavat kotkaa, joka on Pohjois-Amerikan
alkuperäiskulttuurien uskomuksissa henkisin olento. 655 Jung kertookin kotkansulkapäähineiden maagisesta merkityksestä. Kun intiaanit koristautuvat näihin sulkiin, he omaksuvat kyseisen linnun auringonkaltaisen luonteen sulauttaen itseensä sen rohkeuden ja voiman. Samalla sulkatöyhtöharja on kruunu, joka vastaa auringonsäteitä. Samalla tavalla kristillisessä kirkollisessa taiteessa esiintyy auringonpalvontaa, ja valo- ja tulisymbolit ovat olennainen osa kristillisiä pyhimystaruja. Kristuksen pään ympärillä oleva valokehä ja pyhimysten sädekehät viittaavat aurinkoon. 656
Jung ottaa esille, että vastakohtaisia symboleita ovat esimerkiksi kuningas ja kuningatar sekä kotka ja
rupikonna. Rupikonna on vastakohtainen ilmalle, koska se edustaa vastakohtaista elementtiä eli maata,
jossa se etenee hitain askelin. Rupikonna ei kohtaa niinkään muita elementtejä, vaan sen raskas pää
katsoo kiinteästi kohti maata. Kun rupikonna kävelee hitaasti maassa, niin kotka lentelee läpi ilmojen.657 Kobra muistuttaa enemmän maata vasten olevaa rupikonnaa, mutta se on myös kuvattu ilmassa
leijailevana käärmeenä. Käärmettä esittävä korupäähine, perak, omaa huppumaisia ja viittamaisia piirteitä (kuva 114). Se on uskonnollinen symboli ja sukuperintö tiibetiläisessä perinteessä. Naisen pään
päälle puettuna perak-päähine työntyy eteenpäin hänen otsansa ylle kuin kobran pää ja kasvaa leveyssuunnassa, kuten kobran levittäytynyt kaulus. Samalla loppuosa päähineestä roikkuu selän takana kapenevana kohti suippokärkistä häntäpäätä. Kun päähinettä kantava nainen seisoo, päähine on asennossa, joka muistuttaa kohonnutta kobraa, joka on valmis hyökkäämään. Hindulaisessa ja buddhalaisessa
ikonografiassa kobra, jolla on leventynyt kaulus, esitetään usein jumalkuvissa leijailevan suojelevasti
pään ympärillä. Tätä analogiaa käyttäen perak-päähine vertauskuvallisesti tarjoaa käyttäjälleen suojelusta.658
Nuket, naamarit ja sankarien tai voimaeläinten kuvat toimivat esikuvina ihmisille ja tietyn voiman tunnetta lisäävinä objekteina. Nukkeja voi ihailla ja niihin voi sijoittaa ominaisuuksia, joita haluaisi itselleen. Niihin voi projisoida toiveita ja pelkoja. Naamiot ovat erilaisten tuntemusten ja voimien ilmaisun
välineitä. Eliade tiivistää, että naamiot ja niistä periytyvät naamioasut ovat ekstaasin välineitä. Kaikenlaiset puetut naamiot, jotka voivat liittyä moniin erilaisiin rituaaleihin ja spektaakkeleihin, saavat ai kaan, että pukeutujat ylittävät maallisen ajan. Muuttamalla persoonallisuutta luodaan siirtymä myytti 655 Dubin
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seen aikaan. Rituaali- ja teatterinaamioiden tehtävänä on auttaa vieraantumaan persoonallisuudesta.
Naamionkantaja ei ole enää itsensä, vaan hänestä tulee toinen; hän projisoituu väliaikaisen persoonallisen identiteettinsä ylitse. Erityisesti antropomorfisten hahmojen kaltaiset naamioinnit liittyvät
dionyysisiin juhlintoihin. Naamioihin liittyvä aika on ekstaattista aikaa, ja jokainen naamio ilmentää
sellaisen olennon läsnäoloa, joka ei kuulu jokapäiväiseen elämään. 659 Samoin pyhien henkilöiden ja
sankarillisten hahmojen kuvat ilmentävät toiseutta. Kuvat, joissa on voimaesikuvia ja -eläimiä, korkeampien ja matalampien energioiden ilmenemismuotoja, ovat tärkeitä peilejä eheytymisen tiellä.

659 Eliade

1986, 69 – 71. Naamiolla on kiinteä yhteys Dionysoksen kulttiin, joka vaikutti tragedian syntymiseen.
Kreikkalaisen naamion voidaan nähdä olevan kuvaus arkkityypistä. Komedioissa ja tragedioissa esiintyvät
hahmoina erilaiset ihmistyypit, jotka perustuvat tiettyihin perusmuotoihin. Näyttelijä menettää identiteettinsä
väliaikaisesti ja hänestä tulee hahmo, jota hän esittää. Teatteri- ja rituaalinaamiot auttavat luopumaan persoonallisuudesta ja siirtymään myyttiseen aikaan, kun taas kuolinnaamiot ja muotokuvat pyrkivät säilyttämään
persoonallisuuden ja aktivoivat historiallista aikaa. (Ibid.)
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Tarinan herättävät kuvat: myyttiset tapahtumat, kertomukset ja rukoukset
Tarinoilla yritämme harmonisoida elämämme todellisuuden kanssa. Myyttiset tarinat kertovat elämän
viisauksista, ja ne auttavat lukemaan viestejä kertomalla tyypilliset mahdollisuudet. Myytti on ohje,
joka aukaisee meille tien transsendenttiin. Se on henkinen ohje toisin kuin kansantarina, joka on tarkoitettu viihdykkeeksi. Myyteillä on erilaisia funktioita, jotka voidaan jakaa mystiseen, kosmologi seen, sosiologiseen ja pedagogiseen funktioon. Kun yhteiskunta ei enää syleile mytologiaa, nuoret joutuvat kehittämään omat myyttinsä, ja tuloksena voi olla nuorten ajautuminen tuhoisiin tekoihin. 660
Myyteillä onkin vitaalinen merkitys, ja primitiivisissä kulttuureissa myytit ovat yhtä kuin psyykkinen
elämä. Mytologisen perinteen menetys tarkoittaa psyykkisen elämän hajoamista palasiksi ja rappeutumista. Primitiivinen ihminen kokee tämän sielun menetyksenä. Mytologia onkin elävää uskontoa, ja
sen menetys on aina ja kaikkialla moraalinen katastrofi. Uskonto on elinvoimainen yhdysside psyyken
pimeään takamaahan ja tietoisuuden ylittäviin itsenäisiin psyykkisiin prosesseihin. 661
Tekstiilin kuvaama kertomus voi olla kosminen visio. Muinaisen kiinalaisen viirin kosmisen kuvan
(kuva 115) on tulkittu kertovan sielun matkasta tuonpuoleisessa. Silkkisen viirin maalatussa kuvaelmassa kuollut henkilö on kuvattu myyttisten olentojen seuraan alamaailman ja ylimaallisen alueen väliin. Viiriä sanotaan lentoviitaksi ja se voidaan nähdä vaatteen symbolisena vastineena sen T-muotoisen leikkauksen takia.662 Kertomus sielunmatkasta on myös kristillisen kirkon ristinmuotoisessa koristepaneelissa, jossa kuvataan Jeesuksen ylösnousemus (kuva 116). Koristekaistale on kuulunut alun perin messukasukan takaosaan. Ristin keskipylvään ikkunapalkeissa kuvataan alhaalta ylöspäin kohtauksia Kristuksen kärsimyksestä: Kristuksen ruoskinnasta ja ristin kantamisesta hänen ristiinnaulitsemiseensa. Ristinkantamisessa hänen viereensä on kuvattu Simon Kyreneläinen, ja ristiinnaulitsemisessa
hänen ympärillään ovat Neitsyt Maria ja apostoli Johannes. Ristin sivuilla ovat apostoli Pietari, jolla
on kirja ja avaimet taivaaseen, sekä Paavali, joka pitää käsissään kirjaa ja miekkaa. Kuvan yläosassa
Kristus on tuomiolla ja häntä ympäröivät kaksi enkeliä, joilla on kärsimyksen välineet. Ristin kuvaelma on kirjottu niin taitavasti, että sitä voidaan sanoa neulalla maalatuksi. Yksityiskohdat, kuten kasvojen ilmeet, on kuvattu eloisasti ja tarkasti. Elävyyttä hahmoihin on luotu käyttämällä erilaisia kirjontapistoja ja saman silkin eri sävyjä. Valoisuutta kärsimyskuvaukseen tuo koko pinnan täyttävä kultakirjonta.663
Kuvitus elävöittää mielikuvia kyseisestä tarinasta. Jungilaisuuden mukaan tarina nostaa esiin psykolo660 Campbell
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gisen idean, että psyyken korkein elämä on löydettävissä nöyryydessä ja epäitsekkyydessä. Jumalihmi senä Kristus edustaa yksilön kahden puolen ykseyttä: jumalaisen Itsen ja inhimillisen egon yhdistymistä, Jumalan tulemista lihaksi. Itse on jotain enemmän kuin ”ihmisten tuomiot ja maailman standardit”. Jokainen syntyy pimeyteen, jossa on vaikea tulla ymmärretyksi, mutta uskomalla Kristukseen us kojan Itse voimaantuu. Langenneet egot pelastuvat itse-arkkityypin aktivoituessa, kun saadaan voimaa
uudesta lähteestä, johon uskotaan.664 Sankarimyytti kuvaakin individuaatioprosessia ja sen arkkityyppisiä muotoja. Tähän kuuluu, että Itsellä on kosminen merkittävyys. Piilotajuisella psyykellä on kompensoiva taipumus tuottaa Itsen symboli, jolla on kosminen ulottuvuus. Tämä on looginen edellytys,
jotta voisimme ainakin hetkellisesti peilata Itseämme suhteessa yliaistilliseen maailmaan. Jungin mukaan tämä on psykologinen välttämättömyys, koska ihminen tarvitsee vastapuolen kokemusperäiselle
maailmalle.665
Indonesialaisessa rituaalimatossa on myyttinen kuvitus sielun matkasta (kuva 117). Maton rituaalinen
konteksti viittaa siihen, että käärmeet edustavat maailmantasojen jakoa. Yliseen matkaavaa kuollutta
miestä edustaa korvakoruja kantava hahmo, joka näyttää päässeen taivaan yltäkylläisyyteen. Käär meenkaltaiset olennot siis jakavat maton kahteen osaan. Ne voivat myös edustaa joko ylisen kalojen
hallitsijoita tai alisen alkuvedessä olevia mystisiä käärmeitä. Kaakkois-Aasiassa käärmeellä on tärkeä
asema. Se on usein hedelmällisyyssymbolina liitetty naisiin ja veteen, joiden on nähty huolehtivan elämänenergiasta. Tarinan juoni ei täysin ohjaa sommittelua, vaan siihen vaikuttaa myös maton muoto,
joka on riippuvainen valmistustekniikasta.666
Kristilliseen hautajaisseremoniaan kuuluva kirkollinen koristepaneeli kertoo elämän katoavasta luonteesta (kuva 118). Pääkallon ja ristikkäin olevien luiden pysähtynyt kuvakieli muistuttaa dramaattisesti
elämän lyhytaikaisuudesta. Pääkallopaneelin kuvaustyyli on peräisin 1600-luvun Espanjasta, jossa katolisen kirkon rohkaisema taideilmaisu oli valloillaan. Taiteen täytyi nostattaa voimakkaita tuntemuk sia. Pääkallon korostaminen tuokin esille ihmiselämän haurauden ja raa'an draaman, joka nostattaa
katsojassa syviä tunteita. Punainen samettipaneeli on alkujaan ollut kiinnitettynä hautajaistoimitukseen
osallistuvan diakonin mustaan silkkiseen tai samettiseen vaatteeseen, dalmatikaan. Pääkallo ja luut,
jotka on tehty silkkisatiiniapplikaatiolla, hallitsevat paneelin asetelmaa, ja niitä ympäröivät koholla
olevat nyörikoukerot. Kuva on näkynyt hautajaisiin osallistuneille, kun diakonin kädet ovat olleet alhaalla, sillä paneeli on ollut kiinnitettynä hihansuuhun. 667 Paneelin verenpunainen pinta ja luunvalkeat
kuviot kertovat elämän ohimenevyydestä. Ehkäpä paneelin valkoiset kiemurat voidaan kokea sielun
elollisena purkautumisena pysähtyneestä luuasetelmasta. Tällöin tässäkin kankaassa on nähtävissä ker664 Paden
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tomus sielun matkasta tuonpuoleiseen: energian virtaus ja sen vapautuminen maallisuuden kahleista.
Spiraalit symboloivatkin monentasoista liikettä universumissa, myös psyykkisen ja henkisen energian
liikkumista ja virtausta668.
Eräässä englantilaisessa merkkausliinassa eli nimikointiliinassa on raamatullinen kertomus syntiinlankeemuksesta (kuva 119). Hyvän ja pahan tiedon puu on ollut 1800-luvun Englannissa keskeinen aihe
merkkausliinoissa. Kuvaan kuuluu puussa oleva käärme, joka riistää Aatamin ja Eevan Paratiisista.
Tämä aihe on olemassa myös Skandinavian merkkausliinoissa, mutta pienempänä kuvana keskellä kuvien sekoitusta. Ruotsalaisissa merkkausliinoissa puuaihe kertoo joskus erilaisen tarinan, joka pohjautuu kansanomaisiin uskomuksiin. Puun uudistuminen kertoo keväästä ja ilmenee riiteissä kevätsalkojen ympäri tanssimisena. Tästä kertovatkin merkkausliinoihin kirjotut kevätsalkoaiheet. 669 Merkkausliinojen aiheet olivatkin usein kansanomaisia. Ne kertoivat myös paljon tekijästään, sillä tähän tyttöjen
taidonnäytteeseen kirjailtiin ristipistoin usein tekijän nimi, vuosiluku ja erilaisia kuvioita, joiden aiheet
usein kopioitiin suvun vanhoista merkkausliinoista. Tämän lisäksi niihin kirjailtiin myös uusia suunniteltuja malleja.670 Merkkausliinoissa on ollut kuvioita, jotka ovat kertoneet sekä menneisyydestä että
nykyisyydestä ja näiden kahden yhdistymisestä. Niiden aiheet ovat myös kertoneet asioista ja arvoista,
jotka ovat olleet tärkeitä tytöille. Merkkausliinojen aiheista saatiin myös kuoseja ryijyihin, kuten Suomessa 1600-luvun säätyläisryijyihin, joilla oli vaikutuksensa 1700-luvun kansanomaisiin koristeryijyihin671. Tällöin yleistyneeseen morsiusryijyyn merkittiin myös morsiamen nimikirjaimet, häävuosi ja
onnea tuovia kuvioita. Morsiusryijyyn sisällytettiin paljon symboliikkaa ja sen suojaavaan voimaan
uskottiin.672
Amerikan tasankointiaanien tapana on ollut merkitä suuria tapahtumia, seikkailuja ja maagisia visioita
nahkoihin maalaamalla. Kun koristelun merkitys oli maaginen, pidettiin parempana, että maalaaminen
tapahtui käsin. Maalaukset tehtiin puhvelin nahkoihin, joita käytettiin sekä viittana että tiipiin päällyksenä. Yleisesti katsoen maalattuja tekstiilejä on käytetty uskonnollisiin, opetuksellisiin ja koristeellisiin tarkoituksiin, ja monissa paikoissa suuria maalattuja kankaita on käytetty tarinankerronnan kuvituksena. Myös Tiibetin buddhalaisuuden thangkat sisältävät henkisen kertomuksen. Intiassa puolestaan on käytetty eeppisten tarinoiden lausunnan taustalla maalattuja kankaita, ja Rajasthanissa nämä
esimerkiksi kuvaavat kansansankari Pabujin tarinaa. Hindujen pyhäkköä voi koristaa kangas, joka esit668 Fincher
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tää Durgan muodossa olevaa pelotonta äitijumalatarta, joka taistelee puhvelidemoni Mahishaa vastaan
(kuva 120). Tällaisen kankaan edessä voidaan epäonnen aikoina käydä pyytämässä apua jumalattarel ta.673 Nykyään myyttiset tarinat ja sankarit tulevat meille tutuiksi myös massamedioiden välityksellä.
Esimerkiksi sarjakuvahahmo voi olla moderni myyttinen sankari. 674 Sankarina voi toimia myös elokuvan tai tietokonepelin hahmo.
Sankarimyytillä on yleismaailmallinen muoto. Myytillä on psykologista merkitystä yksilölle, joka pyrkii löytämään ja tuomaan esiin oman persoonallisuutensa. Sankarikuva esiintyy yksilössä eräänlaisena
minän voimana. Sankarit ovat jumalankaltaisia hahmoja, jotka edustavat symbolisesti koko psyykeä,
laajempaa ja kokonaisempaa identiteettiä, joka antaa persoonalliselta minältä puuttuvan voiman. Sankarilla on yli-inhimillistä voimaa, ja hän tulee esille yksilössä minän herätessä tehokkaaseen tietoiseen
toimintaan. Sankarimyytin olennainen tehtävä on yksilön minätietoisuuden kehittäminen tavalla, joka
varustaa hänet elämän hänelle asettamia vaikeita tehtäviä varten. Tämä myytti kertoo luovasta kehityksestä, joka alkaa olemassaolon lapsenomaisella, esitietoisella, eläimellisellä tasolla, ja joka johtaa tietoisuuteen omista heikkouksista ja voimista. Samalla tavalla lapsellinen tai nuori minä vapauttaa itsensä vanhempien odotusten paineesta ja tulee yksilöksi. Tähän tietoisuuden heräämiseen kuuluu kamppailu hirviön kanssa. Hirviön voittaminen vapauttaa energiaa moninaisiin inhimillisiin tehtäviin, joilla
luodaan kaaoksesta kulttuuria. Tällöin alitajunnan syvät voimat voivat personalisoitua, ja esimerkiksi
”naisellinen elementti” ei enää ilmene unissa lohikäärmeenä vaan naisena. Sankarin kuva kehittyy tavalla, joka heijastaa ihmisen persoonallisuuden kehityksen kutakin vaihetta. Kun löydämme täyteen
mittaansa kehittyneen sankarin, voimme astua kypsään elämänvaiheeseen, jossa sankarimyytti menettää merkitsevyytensä. Sankarin symbolisesta kuolemasta tulee tavallaan osoitus tuon kypsyyden saavuttamisesta.675
Keski-Amerikan kuna-intiaanien mola-paneeleissa on tyyliteltyjä ja abstrahoituja koristeellisia kuvioita (kuva 121). Niiden aiheina ovat luonnon objektit, kuten eläimet ja kukat, tai elämäntilanteiden näkymät, kuten siirtymäriitit, häät ja kuolemat. Aiheena ovat myös myyttien ja legendojen vaiheet. Mytologioiden, seremonioiden, villieläinten ja muiden kuna-intiaanien perinteisten aiheiden lisäksi voidaan aiheissa nähdä myös ulkomaailman vaikutteita. 676 Mytologisia ja uskoon liittyviä aiheita ovat esimerkiksi elämänpuu, äitimaan kohtu ja noitatohtori. Kuna-naiset merkitsevät mola-paneeleihin muistiin myös koettuja tapahtumia ja heille tärkeitä asioita. Kuvioinnit ovat nykyään hyvin runsaita, vaikka
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Kuva 115. Viiri kosmisella kuvalla. Mawangdui, Changsha,
läntinen Han-dynastia, Kiina, noin 100-200 eaa. Maalattu silkille musteella ja väreillä. Hautalöytö. Hunan Provinciel
Museum. (Myers 2003, 4.)
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Kuva 116. Kuvaelma Kristuksen kärsimyksestä. Kirkolliseen messupukuun kuuluva kuvitettu koristeellinen ristinmuotoinen kaistale. Kuulunut alun perin messukasukan takaosaan. Marnhull,
Dorset, Englanti, 1315 – 1335. Acupictura (lat.), neulalla maalaaminen, joka viittaa taidokkaaseen
kirjontaan. Kirjottu pellavalle hopeilla ja kullatuilla metallilangoilla sekä värjätyillä silkeillä.
(Orphreys - The Marnhull orphrey - Victoria & Albert Museum - Search the Collections 2011.)
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Kuva 117. Rituaalimatto. Käärmeet jakavat kuvan yliseen ja aliseen. Ot Danumit, eteläinen
Keski-Kalimantan, Borneo, Indonesia, noin 1900. 193 cm x 118 cm. Punottu rottinki, diagonaali punontatekniikka. Tekniikan rajoitukset vaikuttavat maton muotoon ja kompositioon, täten
esimerkiksi ihmisen ja käärmeen asetteluun. Materiaali vaikuttaa estetiikkaan ja on omiaan välittämään käärmeen suomupinnan hohdon. (Kahlenberg 1998b, 112.)

Kuva 118. Kristillisen hautajaisseremonian koristepaneeli, joka muistuttaa elämän katoavaisuudesta. Mahdollisesti kiinnitetty katolisen diakonin kirkolliseen vaatteeseen, dalmatikaan; todennäköisesti sen hihaan, jossa se on ollut näkyvillä käden ollessa lepoasennossa. Espanja, 1600 –
1650. 28 cm x 54,5 cm. Punainen silkkisametti, jonka nurjalla puolella pellavapalttina, ja jonka
päällä valkoisia ja maalattuja silkkisatiiniapplikaatioita sekä rajauksia ja kiemuroita nyöritetyllä
langalla. (Apparel - Victoria & Albert Museum - Search the Collections 2011.)
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Kuva 119. Syntiinlankeemuskertomus merkkausliinassa. Hyvän ja pahan tiedon puu, Aatami ja Eeva,
käärme ja omena, neilikoita, lintuja ja muita eläimiä. Englanti, 1826. Ristipistokirjonta. (Paine 2008,
149.)

Kuva 120. Pyhäkkökangas. Ahmedabad, Gujarat, Intia. Maalaus, painanta ja piirtäminen. (Gillow &
Sentance 1999, 107.)
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Kuva 121. Neljä erilaista mola-paneelia. Kuna-intiaanit, Panama, KeskiAmerikka. Käänteinen päällikeompelu, kerrostaminen ja
aukileikkaaminen. (Gillow & Sentance 1999, 154.)

Kuva 122. Mola-paneelit naisen paidan edessä ja
takana. Kuna-intiaanit, Panama, Keski-Amerikka.
(Gillow & Sentance 1999, 155.)
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Kuva 123. Yliluonnollisen kokemuksen ja vision mukainen asu shamaanilla.
Iglulik, Kanadan arktisen alueen keskiosa, Pohjois-Amerikka, noin 1902.
Comer Collection, Mystic Seaport Museum, Connecticut. (Dubin 1999, 79.)
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alun perin ne ovat olleet melko pelkistettyjä. 677 Kuna-intiaaninaiset käyttävät mola-paneeleita edessä
ja takana paidassaan (kuva 122). Perinteiset mola-paneelit koostuvat yleensä mustasta pohjasta ja syvänpunaisesta kankaasta, joiden välissä on kirkkaanvärisiä kerroksia. Erikoisen käänteisen applikaatiotekniikan takia ne ovat erityisiä. Hienoimmat kappaleet jäävät Karibian rannikolle kuna-naisten
omaan käyttöön, vaikka mola-paneelit ovatkin nykyään turistien keskuudessa kysyttyjä. 678
Mola-paneelien monitahoiset kuviot voivat olla hankalasti tulkittavia ulkopuolisille, sillä ne heijastelevat niin erityisesti kuna-intiaanien uskomuksia, elämää ja ympäristöä. Uskontoaiheisiin kuviin on voitu yhdistellä kuvia kasveista, merenolennoista, linnuista ja muista eläimistä. Mola-paneelien aiheet
ovat alun perin olleet symboleina kehomaalauksissa ja tatuoinneissa. 679 Molan kirjontamallit toistavatkin samanlaista amulettifunktiota kuin sitä edeltäneet tatuointimallit 680. Muinoin kuna-intiaaneilla oli
tapana maalata kehonsa, sillä he pitivät vain vähän vaatetta päällä johtuen kuumasta ilmastosta ja saaren elämäntyylistä. Kehomaalaukset olivat kirkasvärisiä abstrakteja kuvioita ja hahmoja, kuten lintuja
ja ihmisiä. Eurooppalaisten tullessa heidän alueelleen heitä kehotettiin peittämään kehonsa, ja 1800-luvulle mentäessä Kuna-naisten maalauskuviot olivat siirtyneet vaatetukseen. 681 Myös Siperian tundran
ja taigavyöhykkeen joillakin kansoilla on vaatekappaleisiin siirtynyt kuvioita, jotka aikaisemmin olivat
iholle piirrettyjä. Lyhyen turkin kanssa saatettiin pitää rintamusta, jolla oli käytännön merkityksen lisäksi useita symbolimerkityksiä.682
Kanadan arktisen alueen iglulikien eräällä shamaanilla on ollut rituaalipuku, jonka hän on tehnyt yliluonnollisen kokemuksen ja siihen liittyvän vision mukaisesti (kuva 123). Rituaalipukuun kuuluvat
myös shamaanin pään ja kädet suojaavat asusteet. Shamaanin anorakki, hattu ja lapaset on tehty sen
jälkeen, kun shamaani kohtasi vuorenhenget. Kädenkuvat näyttävät, miten henget olivat hätyytelleet
häntä. Lapaluiden päällä olevat jääkarhut tai suuret peurat viittaavat hänen henkioppaisiinsa, joita
usein kuvataan shamaanin asussa. Nämä kuvat ja muut tärkeät alueet, kuten huolitellut hapsut ja tupsut
sekä arvomerkkikuvioiset koristereunukset, on tehty arvokkaasta rituaalikankaasta: valkoisesta peurankarvasta ja punaisesta kankaasta.683 Piilotajuisen mielikuvitustoiminnan tuotteita voidaan pitää henkilön alitajunnan tapahtumien omakuvana tai piilotajuisen psyyken ilmoituksina. Nämä mielikuvat
voivat olla luonteeltaan joko persoonallisiin kokemuksiin perustuvia tai kollektiivisiin elementteihin
liittyviä. Kollektiivisesta alitajunnasta tulevat kuvitelmat sisältävät niitä mielikuvia, jotka ovat yhden677
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mukaisia myyttien peruskuvien kanssa. Psyyke sisältää kaikki ne kuvat, jotka ovat alati vaikuttaneet
myyttien ilmaantumiseen. Myytit ja sadut ovat kollektiivisia fantasioita. 684 Ne ovat syntyneet sielun
teatterista, ja niiden kautta saamme kosketuksen pyhään. Ne välittävät meille toisen maailman läsnä oloa, kuten arkkityyppiset visiotkin, ja niillä on luontainen voima muuttaa meitä olemisen, ei tietämisen, kautta.685 Vaatteiden ja muiden tekstiilien kuvioinneilla voidaan kertoa sisäisistä näytelmistä ja
sielun tapahtumista.
Primitiivinen mentaliteetti ei keksi myyttejä, vaan kokee ne. Myytit ovat tahdottomia ilmauksia alitajuisista psyykkisistä tapahtumista; ne ovat alitajunnan ja sen arkkityyppien spontaaneja ilmentymiä. 686
Jungin mukaan myytit koostuvat unenkaltaisista rakenteista, ja myyttejä voidaan pitää kollektiivisina
unina, kansojen toiveikkaina mielikuvina, jotka toimivat kansanpsykologiana. Myyttien kehittäjät ajattelivat hyvin samankaltaisesti kuin ajattelemme unissa: muinaisen miehen mytologinen ajattelu muis tuttaa uniajattelua, ja sillä on yhteytensä lapsenomaiseen ajatteluun. Tämä arkaainen mielikuva-ajattelu, joka on omalaatuista primitiiveillä, on myös osa modernia ihmistä silloin, kun suora, johdettu ja
ohjattu ajattelu laantuu. Unista nousseiden uskonnollisten uskomusten taustalla on voimakas sisäinen
pakkomielle, joka voidaan selittää irrationaalisella vaistovoimalla. Jos koko maailman perinteet pyyh kiytyisivät hetkessä pois, mytologia ja uskonnonhistoria alkaisivat uudestaan seuraavassa sukupolvessa luovan impulssin synnyttäminä. Mielikuva-ajattelun kautta tietoinen suora ajattelu saa kosketuksen
piilotajuisiin kerroksiin. Myytit ja mielikuva-ajattelu siis liittyvät ihmismielen vanhimpiin kerrostumiin.687
Tiibetin rukouslipuissa on paljon tarinoita, kuten tuulihevoseen liittyvää symboliikkaa. Tuulihevonen
on Tiibetin kulttuuripiirin yleisimpiä uskonnollisia symboleita, ja sen tuntevat myös mongolit, jotka
kutsuvat sitä ilmahevoseksi. Kiinan ja Tiibetin rajalla tuulihevosen tuntevat myös paikalliset kiinalaiset, ja siksi tuulihevoskuvat saattavat käsitteellisen synkretian kautta sisältää myös kiinalaisen kansan uskon taolaisia symboleita. Itse tuulihevonen perustuu Tiibetin esibuddhalaiseen perinteeseen, ja on täten vanhan vuorenjumalakultin elinvoimainen jäänne. Tuulihevosen kuva kaiverretaan usein erikokoisille puulaatoille, joiden avulla tuotetaan painokuvia sekä paperille että kangaspohjalle. Kankaisia kuvia käytetään rukouslippuina, joita sidotaan pitkiksi nauhoiksi ja ripustetaan puihin, kiviin ja uhrirakennelmiin. Tuulihevonen on taivaalla pilvien keskellä laukkaava taivaallinen ori, joka kuvissa yleen sä kulkee oikealta vasemmalle pilvien keskellä kantaen selässään liekehtivää jalokivikimppua. Sen
ajatellaan kuljettavan rukouksia ihmisten maailmasta jumalille. Tuulihevosten kanssa samoissa rukouslipuissa on myös muita maagisia ja onnea tuottavia symboleita. Tavallisinta on, että kuvan neljäs684 Jung
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sä nurkassa sijaitsevat ilmansuuntia symboloivat eläimet: tiikeri, lumileopardi, garudalintu ja lohikäärme. Yleisiä aiheita ovat myös aurinko ja kuu, ikuinen solmu, kaksi kultakalaa sekä muut buddhalaisuuden kahdeksaan aarteeseen kuuluvat symbolit. Eläinkuvioiden tilalla voivat esiintyä myös niitä tarkoittavat tiibetiläiset sanat tiibetiläisin kirjaimin kirjoitettuina. Lisäksi kuvissa on usein mantroja. 688
Rukouslippujen tuulenviemät onnentoivotukset voidaan myös kohdistaa jollekin tietylle henkilölle, ja
tällöin kohteena olevan henkilön nimi merkitään lippuun. Tällaisessa lipussa on myös tuulihevosen
kantama toiveita toteuttava timantti ja pyhiä sekä maagisia reseptejä. 689 Rukouslippuja, joissa on tuulihevonen ja neljä eläintä, uhrataan ihmisen elinvoiman, onnen ja menestyksen takaamiseksi. Voidaan
ajatella, että tuulen hevonen kantaa rukouksia: ”Rukousliput liehuvat tuulen mukana ilmassa ja tuuli
kantaa kankaaseen painetun rukouksen siunausta, tuulesta tulee siis siunattu. Minne tuuli meneekin,
olennot, jotka hengittävät ilmaa ja kaikki, joita tuuli koskettaa, saavat rukouksiin sisältyvän siunauksen”. Mystisen merkityksen sisältävät neljä eläintä kuvaavat ihmisolennon neljää inhimillistä ja neljää
taivaallista ominaisuutta. Rukouslippujen merkitystä ei välttämättä tarvitse tietää niitä ripustettaessa,
sillä niistä voi olla enemmän hyötyä, jos ymmärtää niiden tarkoituksen ja voi uskoa niiden voimaan. 690
Käspaikkojen kuvat ja tekstit voidaan kokea voimaannuttavina. Käspaikkoihin on kirjottu rukouslauseita ja esirukouspyyntöjä, kuten ”Pyhittäjäisät Sergei ja Herman rukoilkaa Jumalaa puolestamme”.
Käspaikkojen symbolit ja kuviot eivät ole kopioita perinnekuvioista, vaan niillä luodaan uutta: kirjon tamalleissa perinteiden kunnioitus yhdistyy luovuuteen. Kuvioinneissa näkyy kulttuurin muutos, kun
pakanallisten ja kristillisten uskomusten mukaiset kuviot ovat sulautuneet toisiinsa. 691 Käspaikkojen
avulla on kerrottu myös myyttisiä tarinoita ja elämäntarinoita. Esimerkiksi elämänpuusymbolin avulla
on kerrottu suvun tarinaa tai omia elämänvaiheita (kuva 166 kohdassa orgaaninen ornamentiikka) 692.
Käspaikkoihin liittyviä tarinoita ovat kertoneet isoäidit tai kylän viisaat naiset. He selittivät
käspaikkojen kuvioiden merkityksiä ja pitivät näin yhteisön muistoja elävinä. Käspaikat tallensivat tarinoita esikristillisistä pakanallisista uskonnoista ja menneistä ajoista samalla tavalla kuin suomalaisten
ja muiden pohjoisten kansojen runolaulut. Rituaalit, joissa näitä liinoja käytettiin, koskivat kaikkia yh teisön jäseniä, mutta jokainen nainen valmisti liinansa itse: ”Nainen meni metsään yksin, lauloi runon,
valmisti liinan ja kuvitti sen elämänpuilla, pyhillä linnuilla tai Äitijumalattaren yksinäisellä
hahmolla”.693 Käspaikan kuvioinnit voidaan kokea visuaalisena runonlaulantana.
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Voimapyydykset: henkien verkot ja sielujen solmut
Eräiden tekstiilien erityisyys piilee niiden solmuissa, verkkomaisessa koostumuksessa ja järjestellyissä
langoissa. Pohjois-Amerikan intiaanien unisiepparit ja tiibetiläiset mdos-lankaristit ovat esimerkkejä
tällaisista tekstiiliobjekteista. Unisiepparissa lankaverkko muodostuu vanteen ympärille. Sen uskotaan
ottavan kiinni ilkeitä henkiä ja pahoja unia. Unisiepparin höyhenten nähdään puolestaan kietovan pahat unet pauloihinsa ja opastavan hyviä unia 694. Himalajalla demonien vangitsemisverkot on tehty tangoista ja langoista, ja näiden verkkojen on uskottu estävän pahoja henkiä tekemästä tihutöitään. Verkko onkin yleinen vangitsemisen ja vangiksi joutumisen vertauskuva. Muinaisten kiviin piirrettyjen
suonistojen on uskottu vangitsevan henkiä ja pitävän loitolla kutsumattomat yliluonnolliset olennot.
Muinaisessa Persiassa verkko oli mietiskelevän mystikon symboli, jolla hän tahtoi vangita valaistumi sen. Kalastusverkon symboliikan kautta verkot liittyvät myös veden symboliikkaan. Vesi on psykologian näkökulmasta vertauskuva persoonallisuuden syville tiedostamattomille kerroksille. 695 Verkkojen
vangitsevuus toimiikin alitajunnan tasolla: nukkumisen lisäksi verkkojen symboliikka aktivoituu mietiskeltäessä ja rukoiltaessa sekä voimainkoetuksissa että muussa rituaalisessa toiminnassa.
Unisiepparin kaltainen kilpi on ollut Pohjois-Amerikan sioux-intiaanien viholliskilpi (kuva 124). Sen
rakenne nähtiin maagisena hämähäkinverkkona, jolla oli voima houkutella viholliset ansaan. Kilpien
koettiin ottavan kiinni sokkeloon eksyneet ilkeät henget ja haihduttavan ne pois. Myös verkossa kiinni
olevat sulat auttoivat pahojen henkien tuhoamisessa. Kilven idea on samanlainen kuin unisiepparin.
Ojibwa-intiaanien perinteiden mukaan tämä vanteellinen verkko on ripustettu makuutilaan tai lapsen
kehdon päälle hävittämään pahoja unia. Vapaasti heiluva unisieppari ottaa ajelehtivat unet kiinni. Huonot unet eivät osaa kulkea verkossa, ja siksi ne tarttuvat siihen kiinni ja häviävät aikaisin aamulla. Hy vät unet puolestaan osaavat reitin: ne menevät läpi keskiaukosta ja tippuvat hellästi höyhenien kautta
nukkujaan. Unisiepparit muistuttavat hämähäkinseittiä, ja siksi ne symboloivat elämänverkkoa. Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit uskovat, että unet voivat opastaa elämän polun kulkemisessa. Niin
kauan kuin verkko säilyy ehjänä, unet ja visiot voivat olla hyödyllisiä ongelmien selvittämisessä. 696
Hämähäkinverkko on Intiassa vertauskuva kosmisesta järjestyksestä. Säteittäisen rakenteensa vuoksi
verkossa nähdään myös jumalallisia hengen säteitä. Verkko voidaan nähdä myös labyrinttina: verkon
lanka kiemurtelee spiraalimaisesti akseliristikon ympärillä. Psykologisesti tulkittuna labyrintti kuvaa
ihmisen pyrkimystä keskukseen, ja tässä mielessä se on verrattavissa mandala-kuvioihin. Labyrintti
voi olla hyvin hämmentävä. Useiden kansojen taruissa ja myyteissä kerrotaan labyrinteista, joiden läpi
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sankarin on kuljettava saavuttaakseen suuren tavoitteensa. Labyrintin tapaisia kuvioita tunnetaan miltei joka puolelta maailmaa, ja niitä on käytetty esimerkiksi vihkimystoimituksissa. Niiden avulla on
pienessä tilassa kuvattu pitkää ja vaikeaa tietä. Ranskan Chartresin katedraalin labyrinttimainen lattiamosaiikki on vertauskuva pyhiinvaellusmatkasta. 697 Tätä sokkelikuviota pitkin kävelemällä voidaan
tehdä symbolinen pyhiinvaellus Pyhään maahan. Oudot kellarin sokkelikot muistuttavat myös vanhaa
egyptiläistä kuvausta alamaailmasta, joka on tunnettu symboli piilotajunnasta ja sen tuntemattomista
mahdollisuuksista. Sokkelot ja labyrintit symboloivatkin piilotajuntaa. 698 Verkkojenkin voidaan siis
nähdä symboloivan piilotajuntaa.
Aasian eskimoiden haahkaseremoniassa on verkko, jossa on kiinni maalatuja kuvia ja keskisalko
(kuva 125). Neljä merisorsaa esittävää pienoismallia liukuu osallistujien ohjaamilla linjoilla. Linjoja
manipuloitaessa sorsat lentelevät ja sukeltelevat, ja tällöin pilliin puhaltaessa kuuluu sorsan kirkumista
muistuttava ääni. Koillis-Siperian tšuktšeilla on tätä eskimoiden verkkoa muistuttava Keretkunverkko, johon kuuluu rukousmela (kuva 126). Keretkunia kunnioitettiin jokavuotisessa sadonuudistusseremoniassa, koska häntä pidettiin merenvaltiaana. Verkko kiinnitettiin asumuksen kattoon, ja sen lävisti keskisalko, joka meni myös asumuksen savuaukon läpi. Verkosta roikkui pienoislokkeja ja -meloja, joissa oli hylkeenverellä maalattuja kuvioita. Rukousmela kuljetti Keretkunille rukouksia eläinten
uudistumisesta ja tulevaisuuden metsästysonnesta. Eskimoilla merenhaltija saapui paikalle kaatamalla
merivettä keskisalon päälle. Tšuktšeilla tämä voima saapui keskisalon ja savuaukon kautta verkkoon,
jonka voimalinjoissa täytyi olla kiinni kaikki rituaalin maagiset objektit. Joka tapauksessa sekä eskimoiden että tšuktšien parissa uskottiin, että merenvaltias osallistui seremoniaan ja palasi sitten takaisin
mereen.699 Samalla tavalla kuin merenhaltijaa pidetään verkon valtiaana, niin myös hämähäkkiä pidetään monissa kulttuureissa verkon jumaluutena, jumalattaren inkarnaationa. Kreikkalaisilla tämä oli
kehräämisen jumalatar, Arakhne, ja hänellä sanottiin olevan kyky vaikuttaa ihmisolentojen kohtaloon.
Alkuperäisamerikkalaisten tarinat puolestaan kertoivat Hämähäkkinaisesta, joka kehräämällä loi
maailman. Jungilaisuudessa verkon keskushahmo nähdään Itsen symbolina. Itse, elämänverkon salaperäinen keskus, organisoi transformaatiota, jossa ego kulkee läpi vaihtelevien tilanteiden, jatkuvien
kuolemien ja uudesti syntymien kautta.700
Mdos-lankaristi on värikkäistä langoista kahden ristinmuotoon asetetun puukepin väliin pingotettu
verkkomaisen struktuurin muodostama seitti. Tätä lankaristiä käytetään buddhalaisissa rituaaleissa taikinauhrilahjojen kanssa, ja tällöin se esittää tietyn jumalan palatsia ja sen ympäristöä. Rituaaliin kuu luu, että monen päivän rukoilun jälkeen lankaristi ja muut uhrilahjat hävitetään. Uhrilahjat ovat apuvä697 Biedermann
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lineitä, joiden avulla siirretään ja poistetaan yksilön ja yhteisön pahuus ja pahoinvointisuus. Vuodenvaihteessa on ”pois heittämisen” -rituaali, jossa epäonnea sisältävät uhrilahjat hävitetään, jotta edellisen vuoden kielteiset asiat saataisiin päätökseen. 701 Himalajan paimentolaiset, rupshupat, pitävät kymmenen päivän rukousseremonian, jonka lopuksi on uhrilahjaseremonia, jossa poltetaan myös mdoslankaristi. Tämä symboloi edellisen vuoden syntien karkottamista (kuva 127) 702. Niin kuin tulella, niin
myös vedellä voidaan symbolisesti puhdistaa tekstiilit, kuten verkot ja solmut. Eliaden mukaan veden
funktio on sama missä uskonnollisessa yhteydessä hyvänsä. Veden tehtävä on hajottaa, tuhota muoto,
”pestä pois synnit”, puhdistaa ja synnyttää uudelleen. Veden olomuoto on piilevyys, idullaan olemi nen, mahdollisuus.703
Pyhä lanka, jota hindulaisuuteen vihityt miespuoliset henkilöt pitävät ylävartalonsa ympärillä, uudistetaan seremoniallisesti tiettynä vuodenaikana. Vanhat kuluneet langat jätetään rituaalisesti puhtaana pidettävän veden haltuun. Tämän toiminnon kautta saavutetaan anteeksianto kaikista edellisen vuoden
synneistä.704 Siperian hanteilla puolestaan savustaminen on tavallinen puhdistautumismeno, joka valmistaa supranormaalin kohtaamiseen. Pyhien paikkojen rituaalien puhdistusmenoissa uhrattavat kangastilkut savustetaan, jotta vapauduttaisiin epäpyhästä. 705 Tuli ja vesi ovatkin tavallisimmat rituaaliset
aineet puhdistautumismenoissa, mutta myös muunlaisia hyväenteisiä aineita käytetään rituaaliseen
puhdistamiseen, kuten Intiassa lehmän maitoa. Meksikossa Chiapasin mayat pitävät puhdistavana alkoholijuomaa ja sen oksentamista. Puhdistautuminen voidaan tehdä myös huumeiden, asketismin,
tanssin, musiikin, rituaalikylvyn ja tulella kävelemisen avulla. 706 Tekstiilit ovat siis yksi puhdistusmenoissa käytettävä väline muiden keinojen joukossa. Yleensä tekstiileihin liittyy tällöin tuli, ja niiden
palamisella ja savustuksella koetaan olevan puhdistava ja uudistava vaikutus. Puhdistusrituaalilla avataan sielun solmut, jotta elämänvoima voisi virrata vapaasti.
Perinteisessä korealaisessa shamanistisessa parannusrituaalissa poltetaan joskus olkinukke, jolla on
päällään sairaan henkilön vaatteesta peräisin oleva kangaspalanen. Tämä toiminta on osa rituaalia, jossa transsissa oleva shamaani karkottaa sairauden aiheuttaman pahan hengen parannettavasta henkilöstä. Olkinukke vaatteineen poltetaan sen jälkeen, kun tungetteleva henki on karkotettu. Tällaisella rituaalisella sairauteen kohdistuvalla vastareaktiolla on parantava vaikutus. Puhdistautuminen tapahtuu,
kun parannettava kohtaa pelkonsa, ja hänessä ruumiillistuvat sosiaaliset jännitteet tulevat sovitetuiksi.
701 Schicklgruber

& Pommaret 1997, 143 – 144. Mdos-lankaristit voivat olla hyvin yksinkertaisia tai hyvin suuria ja monimutkaisia, jopa parin metrin korkuisia. Myös muiden uhrilahjojen muodot vaihtelevat rituaalin ju malasta ja perinteestä riippuen. (Schicklgruber & Pommaret 1997, 144.)
702 Ahmed 2002, 55.
703 Eliade 2003, 152.
704 Untracht 1997, 42.
705 Siikala & Uljašev 2002, 179 – 180.
706 Bell 1997, 118 – 119.
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Nuken polttaminen on sosiaalista draamaa, jonka avulla yhteisöä uudistetaan. Tämä perustuu katharsikseen ja siihen, että sosiaaliset tilanteet koetaan dynaamisina prosesseina. Riitissä vapautetaan yksilön surut, pelot ja kauna katharttisesti: yksilön keho-mieli-kokonaisuuden tasapainoa häiritsevät voi mat puhdistetaan. Näistä epäpuhtaista voimista voidaan käyttää nimityksiä, kuten synti, karma, kärsimys, suru, tuska ja sairaus. Rituaalisella katharsiksella pyritään puhdistamaan tai manaamaan ulos
nämä likaantuneet voimat, ja tätä kautta parantamaan ja suojelemaan yksilöä ja koko yhteisöä. 707
Lippujen polttaminen mellakoissa viittaa myös tulen puhdistavuuteen ja tunteiden purkamiseen. Rituaalit, joissa on sosiaalista draamaa, vapauttavat yksilöiden tunnejännitteitä helpottamalla sosiaalista
jännitettä. Rituaali dramatisoi oikean tilanteen: tunteet puretaan toimintaan, tai konfliktille ja ryhmää
koossapitäville arvoille annetaan muoto jotain muuta keinoa käyttäen. Tällaiset rituaaliset seremoniat
suojelevat yhteisöä vaarallisilta konflikteilta, sillä ilmaisemalla vahingollisia ajatuksia vapautetaan tuhoisat tunteet. Lipun symbolisuus perustuu niihin toimintoihin, jotka erottavat tämän värikkään kankaanpalan muista kankaista. Kun käsittelemme lippua, reagoimme siihen erikoislaatuisilla tunteilla.
Kansallinen lippu edustaa tiettyä identiteettiä, historiaa ja arvojärjestelmää. Lippu yhdistää tehokkaasti
saman kuvan alle monenlaisia tunteita ja ideoita, jotka nostattavat kollektiivisen tuntemuksen
”meistä”. Lippu rohkaisee peilaamaan yhteisyyden tunnetta kaikessa voimassaan. 708 Lipun polttamisella pyritään yleensä esittämään poliittinen näkökohta jotain valtiota ja sen politiikkaa vastaan. Lippujen polttaminen voidaan myös nähdä pyhäinhäpäisynä, ja monilla mailla onkin lakeja, jotka kieltävät lipun polttamisen julkisella paikalla. Joillakin mailla puolestaan on lakeja, jotka suojelevat oikeutta
polttaa lippuja sananvapauden nimissä.709
Tekstiilejä poltetaan vapautumisen toivossa, mitä todistaa esimerkiksi myyttisiin mittoihin kasvanut
tarina rintaliivien poltosta naisten vapautumistaistelussa. Tämä kuvaa symbolista sidosten hävittämistä
feministisessä kontekstissa, kahleiden katkaisua patriarkaalisuudesta. Samantapaisesti

mdos-

lankaristin polttaminen tiibetiläisessä tulirituaalissa kuvaa edellisen vuoden kahleiden katkaisua. Tällaisella toiminnalla on katharttinen vaikutus, ja rintaliivien poltto voidaankin nähdä rituaalisena kapinointina. Rituaalitutkija Bell kertoo esimerkin tällaisesta toiminnasta, joka mielestäni vastaa puhdista vuusnäkökulmansa takia feministien rintaliivien polttoa. Etelä-Afrikan zulu-naisten maanviljelysriitteihin kuuluu, että naiset rohkeasti komeilevat miesten vaatteissa ja tekevät asioita, jotka ovat tavallisesti heiltä kiellettyjä. Tällä toiminnalla kumotaan väliaikaisesti perinteinen patriarkaalinen järjestys,
ja sillä uskotaan olevan hyvää tekevä vaikutus koko yhteisölle. Tällaiset seremoniat ovat ritualisoitua
kapinointia, jonka kautta kanavoidaan rakenteellisen konfliktin aiheuttamat tunteet, jotka syntyvät
707 Bell

1997, 39, 115 – 117.
1997, 33, 40, 156, 159.
709 Flag desecration - Wikipedia, the free encyclopedia 2011.
708 Bell
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Kuva 124. Unisiepparin kaltainen kilpi, viholliskilpi. Lakota-tasankointiaanit, siouxit, Pohjois-Amerikka, noin 1885. Pituus 52,1 cm. Parkitsematon nahka. Indian Museum of North America at Crazy
Horse Monument. (Dubin 1999, 54.)

245

Kuva 125. Verkko haahkaseremoniassa. Muistuttaa Keretkun-seremoniaa. Eskimot, Aasia. (Serov
1988, 253a.)

Kuva 126. Keretkun-verkko ja rukousmela.
Keretkunia, merenvaltiasta, kunnioitettiin jokavuotisessa sadonuudistusseremoniassa.
Tšuktšit, Koillis-Siperia. (Serov 1988, 253b.)
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Kuva 127. Mdos-lankaristin ja uhrilahjojen polttaminen rukousseremonian päätteeksi. Rupshupat,
Ladakh, Himalaja, Pohjois-Intia. (Ahmed 2002, 55.)

Kuva 128. Mdos-lankaristikko, henkipyydys. Tiibet. Oppi
Untrachtin kokoelma, Kulttuurien museo. Kuva Marika Tamminen. (Untracht 2008b, 259.)
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Kuva 129. Henkipyydys, mdos, paperiamuletissa. Tiibet.
Suomen Vapaakirkko, Marika Tamminen. (Untracht
2008a, 234.)

Kuva 130. Loitsut sidottuna amuletissa. Babungo, Kamerun, Afrikka. Juju-noitatohtorin tekemä henkilökohtainen
matka-amuletti Sheila Painelle. Paperi, naisen hiuksien sidontaan käytetty lanka, kananhöyhen. (Paine 2004, 178.)
248

Kuva 131. Haltija solmussa. Samojedilaistuneen hantitietäjän omistuksessa, Taz, Siperia. Haltijan,
joka toimi välittäjänä taivaan ja ihmisten välillä, paikka oli kodan perällä, ja sille uhrattiin punakettua, vartalon ympäri solmittuja nauhoja ja sormuksia. Toivo Lehtisalo 1911 – 12. VK 4899:112.
(Siikala & Uljašev, 2002, 170.)
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naisten alemmasta sosiaalisesta asemasta suhteessa miehiin. Kapinarituaaleilla on puhdistava vaikutus:
katharsis johtaa sosiaalisten jännitteiden purkautumiseen, ja täten se supistaa tyytymättömyyttä ja hajaannuttaa tilanteen luomaa todellista uhkaa. Tavoitteena on ristiriidan ilmaiseminen terapeuttisella ta valla ja toimivan sosiaalisen tasapainotilan säilyttäminen. 710
Mdos-lankaristikko (kuva 128) on henkipyydys eli lankaristikon tarkoituksena on toimia pyydyksenä
kiusanhengille ja demoneille, jotka narrataan ristikkoon maagisin rituaalein. Pyydystettäviin olentoihin
kuuluvat tautidemonit ja muut vahingolliset henkiolennot. Ne pakotetaan verkkoon ja näin ne takertuvat pysyvästi kiinni sen takkuisiin sokkeloihin. Ristikoita asetetaan muun muassa talojen katoille, jotta
ne estäisivät hengiltä taloon pääsyn. Lankaristikoita on hyvin monenlaisia riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Kaikkien niiden rakenne kuitenkin noudattaa tiettyä perusideaa. Pystyyn asetetun keskus tikun poikki risteää vaakasuoria tikkuja, jotka muodostavat erilaisia symmetrisiä ristikuvioita. Tämän
tikkurungon ympärillä on monivärisistä puuvillalangoista koostuva verkkokuvio, jonka langat ovat tarkoin määrätyssä geometrisessa järjestyksessä. 711 Tiibetissä rituaaliesineisiin, kuten tekstiä sisältäviin
paperiamuletteihin, varataan maagisia voimia rituaaleilla. Jos suojelevalla voimalla ladattu amulettipaperi avataan, lataus haihtuu ja koko toimenpide on uusittava. 712 Siksipä paperiamuletin ympärille voidaan sitoa henkipyydys, mdos (kuva 129), jonka tarkoituksena on torjua vihamielisten henkien hyökkäykset. Henget, jotka pyrkivät heikentämään suojelevaa voimaa, takertuvat kiinni paulalankoihin
yrittäessään tunkeutua amulettiin. Henkipyydyksen lankojen monimutkainen sidontatapa ja tietty värijärjestys muodostavat symmetrisen, ristiin juoksevan verkkomaisen kuvion, jossa on käytetty viittä väriä: punainen, keltainen, sininen, vihreä ja valkoinen lanka symboloivat viittä kosmista meditaation
Buddhaa.713
Afrikkalaisen noitatohtorin tekemään matka-amulettiin on sidottu loitsu (kuva 130). Amuletin rituaali sen valmistuksen aikana noitatohtori on laittanut paperinpalojen päälle erilaisia aineita, kuten murskattuja palmunlehtiä, joitain siemeniä ja monenlaisia pulvereita, jotka hän on sinetöinyt punaisen kynttilän vahalla. Amuletti on kiedottu tiukasti maagisena pidetyllä mustalla langalla, jota naiset ovat käyttäneet hiustensa palmikoimiseen. Tähän mustaan lankaan on kiinnitetty myös kananhöyheniä. 714 Amulettia voidaan tulkita sen pohjalta, mitä jungilaisuudessa sanotaan talismaaneista. Monissa saduissa ta710 Bell

1997, 38.
Untracht 2008b, 259 – 260. Keskustikku on veistetty puusta tai bambusta, ja se pystytetään savi- tai taikinapaakkuun, johon on sekoitettu vainajan tuhkaa. (Ibid.)
712 Halén 2008, 65.
713 Untracht 2008a, 234 – 235. Amuletti on Tiibetissä välttämätön suojauduttaessa animistisen uskon mukaisia
noitia, henkiolentoja ja aaveita vastaan, jotka käyttävät hyväkseen jokaisen mahdollisuuden uhatakseen ihmisten hyvinvointia. Paperiamuletit sisältävät maagisia lausumuksia, mantroja, katkelman tiibetiläisen kaanonin jommastakummasta pyhästä tekstikokoelmasta tai perinteisiä hindulaisista rituaalikaavioista johdettuja
geometrisia kuvioita. (Untracht 2008a, 230, 233 – 234.)
714 Paine 2004, 177 – 178.
711
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lismaanit parantavat sairauksia, jotka symboloivat meidän sisäisiä tyhjyyden ja turhuuden tunteitamme. Myyteissä se taika tai talismaani, joka pystyy parantamaan kuninkaan, on hyvin täsmällisesti määritelty. Tämä taikaesine on aina ainutlaatuinen. 715 Kansanperinteessä onkin olemassa käsitys, että suku- ja yksilölliset amuletit toimivat paremmin kuin kaupalliset. Erityisesti sellaiset amuletit, jotka on
suunniteltu yksilölle henkilökohtaisesti tai henkilölle yksityiskohtaisesti, ovat erityisen voimakkaita.
Näitä amuletteja ei voi myydä turistituotteena tai vaihtaa toisten ihmisten kanssa, sillä silloin ne menettävät haltioittavan voimansa. Monet amuletit ovat noitatohtoreiden, pappien, parantajien, yrttitietäjien, munkkien tai muiden pyhien henkilöiden tekemiä. Amulettien amatööritekijöitä puolestaan ovat
äidit, jotka pyrkivät suojelemaan lapsiaan. 716 Verkkoja ja solmuja tarvitaan suojelemaan amulettien
erityisiä ytimiä.
Ajatus maagisesta solmusta on universaali, ja solmun lankaan solmiminen sisältää usein maagisen
ulottuvuuden. Solmuja voidaankin käyttää amuletteina. Thaimaassa solmulangoista koostuvia köynnöksiä on ovien yläpuolella, jotta vangittaisiin vaeltavat henget ja pidettäisiin ne poissa talosta.
Zairessa saman tarkoituksen ajaa solmittu nyöri. 717 Eliadekin kertoo solmujen maagisuudesta ja mainitsee, että eri puolilla maailmaa solmuja on käytetty amulettien tyylisesti. Ihminen käyttää solmuamuletteja suojellakseen itseään, jotta demonien ja noitien loitsut ja taiat eivät takertuisi häneen kiinni. 718
Siperian hantien ja nenetsien uskomuksiinkin liittyy, että solmut nähtiin suojautumiskeinoina. Solmujen avulla voitiin sitoa haltijan pahaa tekevä voima. Tämä tapahtui esimerkiksi solmimalla kangassuikale solmuun kankaan ja sen päällä olevan haltijapatsaan ympärille (kuva 131). 719
Indonesian Jaavalla raskauden seitsemäs kuukausi on tärkeä: silloin aviomies katkaisee tulevan äidin
mahan ympärille sidotun langan, jotta lapsi voisi syntyä 720. Sidottu lanka siis on sitouttanut äidin ja
lapsen olemaan yhdessä, kunnes raskaus on tarpeeksi pitkällä. Eliaden mukaan kansatieteellisestä kir jallisuudesta tulee usein esille, että ihmisillä ei tulisi olla asussaan kiinnitettynä solmuja tiettyinä kriit tisinä ajankohtina, kuten synnytyksen, häiden ja kuoleman yhteydessä. Esimerkiksi synnytykseen liit tyen uskotaan, että kaiken täytyy olla sitomatta, jotta synnytys helpottuisi. Joissain paikoissa kuolinvaatteen solmut aukaistaan, jotta sielun rauha turvattaisiin. 721 Pohjois-Irakin jezidit kokevat solmun
aukaisemisen edustavan ongelman ratkaisemista. Jezidien uskontokunnan pyhimmässä paikassa,
Baadren kylän 1200-luvulla rakennetussa Lalishin temppelissä, on värikkäillä kankailla peitetty hauta.
715 Franz

2003a, 167.
2004, 57 – 59.
717 Paine 2004, 148, 150. Amuletteihin voidaan yhdistää muitakin ominaisuuksia, kuten unisieppariin lisätään
ominaisuuksia liittämällä niihin höyheniä. (Ibid.)
718 Eliade 1991, 110, 112, 117.
719 Siikala & Uljašev 2002, 170.
720 Hitchcock 1991, 136.
721 Eliade 1991, 111.
716 Paine
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Tämä sijaitsee temppelin pimeimmässä osassa, kammiossa, jossa ison kiven päälle heitetään silmät sidottuna kankaita. Kävijät tekevät kankaisiin solmuja, jotka edustavat ongelmia. Toiset kammiossa käyvät ihmiset puolestaan avaavat solmuja: uskotaan, että kun joku muu avaa solmun, niin ongelma rat keaa. Tällä tavalla jezidit ratkaisevat toistensa ongelmia ja täten auttavat lähimmäisiään. 722 Länsimaisessa nykykulttuurissa puolestaan on rituaali, jossa leikataan nauha poikki juhlallisesti uuden rakennuksen, sillan tai tien käyttöönoton merkiksi. Rakennelma vihitään, jolloin nauhan katkaisu ikään kuin
muuttaa rakennelman käyttöön sopivaksi ja kuuluvaksi ihmisten yhteiseen fyysiseen ja psyykkiseen
maantieteeseen.
Eliaden mukaan myös labyrintti voidaan käsittää solmuksi, joka täytyy avata. Silloin solmulla viitataan vaikeuksiin, vaaroihin, initiaatioon ja kuolemaan. Eräs esimerkki on mystinen initiaatio, jossa pyritään avaamaan labyrinttisolmu, jotta kyettäisiin kuoleman jälkeen kulkemaan labyrintin läpi. Olemassaolon solmun aukaisemisella puolestaan tarkoitetaan sielun vapautumista elämän illuusiosta. Joka
tapauksessa Eliade näkee, että näiden solmujen aukaisemisen lopullinen päämäärä on, että ihminen vapauttaa itsensä kahleista. Intialaisessa ajattelussa janotaan vapautumista ja käytetään terminologiaa sidottu – sitomaton, kahlittu – vapautettu, kiinnittäminen – irrottaminen. Samanlaista vastakohta-asettelua on myös kreikkalaisessa filosofiassa, Platonin luolavertauksessa, jossa puhutaan ihmistä sitovista
kahleista, sielun kahleista, joista voidaan vapautua kääntymällä kohti ideoita. Solmujen ja sitomisen
magiikkaan kuuluu kaksijakoinen vaikutus, ja täten solmuista vapautumisen käänteinen voima perustuu solmujen sitomiseen. Solmuilla kahlitaan demoneita ja solmuja sidotaan vihollisia vastaan niin
noituudessa kuin sodassakin.723
Maagisen solmun amulettimaisuuteen liittyy parantavien solmujen teko. Hyvää tekevät solmut ja si dokset liittyvät vitaalisten voimien säilyttämiseen ja suojelemiseen. Tämä tarkoittaa puolustautumista
noituutta ja demoneja vastaan. Tietyt solmut suojaavat sairauksilta, villeiltä eläimiltä ja kuolemalta.
Solmuihin kuitenkin kuuluu aina kaksijakoisuus, sillä ne voivat sekä tuoda sairauden että karkottaa
sen. Tärkeää on orientaatio, positiivinen tai negatiivinen voima, joka liitetään kyseessä olevaan sol muun tai verkkoon. Esimerkiksi juutalais-kristillisyydessä solmun symboliikkaa käytetään sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä: sanotaan, että paholainen sitoo sairaat, mutta samalla puhutaan
myös Jumalasta sidosten valtiaana. Olemassaolon olosuhteita kuvataan myös verkkona, joka on kaikkien elävien olentojen päällä, ja monissa maissa ihmisen kohtaloa symboloi elämänlanka. Myös joogan voimat ymmärretään joskus sitomisen kautta tapahtuvana lumouksena. Sitomiseen ja solmuihin
liittyvä symboliikka ilmeneekin monella tasolla: kosmologisella, maagisella, uskonnollisella, metafyy722 Ihmeelliset

uskonmenot 2010. Jezidit myös heittelevät kankaita kiven päälle ajatuksenaan päämäärän tavoittaminen. Uskomukseen kuuluu, että jos kangas pysyy ison kiven päällä, niin se auttaa saavuttamaan päämäärän. (Ibid.)
723 Eliade 1991, 110, 116 – 117.
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sisellä, mytologisella sekä pelastusopin, siirtymäriitin ja noituuden tasolla. Tämän monitahoisuuden
kautta tunnistetaan eräänlainen arkkityyppi ihmisen sijainnista maailmassa. Tämä sitomisen arkkityyppi, joka ilmentää ihmisen olosuhteita maailmassa, pyrkii todellistumaan maagis-uskonnollisessa elämässä ja kulttuurin eri tasoilla.724

724 Eliade

1991, 110 – 115, 117 – 118.
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4.2. Väristimet: haptis-rytmiset tekstiilielementit ja visuaalis-rytmiset kuosit
Väristimet725 ovat tekstiilielementtejä ja -kuoseja, jotka sinällään tai liikkeen kautta herättävät voimakkaasti huomiota ja omaavat haltioittavia voimia. Tunteita aktivoivissa rituaaleissa värikkäät liikkuvat
tekstiilielementit ovat toivottavia piirteitä, tunteidenkiihdyttäjiä. Keskeistä ilmiössä on sekä värit, jotka
aktivoivat tunteita, että väristäminen, joka on liikkeen tai kuvion rytmillinen vaikutus. Väristimien
luonteeseen kuuluu elävyys, joten havainnot ovat muuttuvia kokemisprosessissa. Tämän mahdollistavat orgaaninen ornamentiikka moninaisella pinnallaan ja kontrastiset kuosit visuaalisella jännitteellään, sekä energeettiset hapsut elinvoimaisuudellaan. Kinesteettiset liinat puolestaan vaikuttavat kosketuksen, liikkeen ja vaihtelevien tuntemusten kautta.
Amulettitutkija Painen mukaan räikeät värit ovat voimakas suoja pahaa vastaan. Riemunkirjavien värien vaikutus on erityisen voimakas, kun niitä on käytetty pieninä kangaspalasina tai vuorottelevassa
järjestyksessä. Räikeiden ja vaihtelevien värien lisäksi pahan silmän sekoittavat myös kilinä-äänet,
tupsut ja pom-pomsit, pallomaiset pompulat. Tällaiset erityiset elementit vetävät huomion itseensä.
Vaatteiden hapsuiset reunat värisevät liikkeessä ja joskus myös pitävät ääntä. Reunoihin kuuluukin
monesti hulmuavia osia, kuten tupsuja, kangaspaloja ja hapsuja. Sulat voivat joissain päin maailmaan
toimia tupsujen sijasta reunaelementtinä. Myös kirjonnalla ja kankaaseen kiinnitetyillä koristeosilla
voi olla suojeleva ja maaginen merkitys. Varhaisimmat taikavoimaiset koristeosat ovatkin olleet juuri
sulkia ja muita luonnonmateriaaleja. Maagisia mielleyhtymiä liittyy myös pellavaan, huopaan, langankehräämiseen, indigoon ja muihin asioihin, kuten suitsukkeisiin. Pahoja henkiä pidetäänkin loitolla
huovanpaloilla, villatupsuilla, pom-pomseilla, peilinpaloilla, riemunkirjavilla tai juhlavilla väreillä
sekä kilisevillä ja lepattelevilla elementeillä. 726
Väristimillä on kyky aktivoida voimia, joiden avulla mennään tietoisuuden taakse. Ne auttavat pääsemään tilaan, jossa uusi tieto nousee alitajunnasta ja on yhdistettävissä järjestyksen rakenteisiin. Keskeistä on kokemuksellisuus. Deweyn mukaan kokemuksen laatu on suhteessa elämäntilanteeseen. Tasapaino ei tule mekaanisesti, elottomasti, voimattomasti tai passiivisesti mukautumalla, vaan rytmin
kautta, orgaanisen ja vitaalisen sopeutumisen kautta. Elämä kehittyy, kun väliaikainen keikahtaminen
725 Lainaan

sanan väristimet luonnontieteistä, jossa se tarkoittaa kaksisiipisten surkastuneita takasiipiä. Nämä lisäkkeet liikkuvat ylös ja alas samalla nopeudella kuin siivet, ja niiden tehtävä on toimia tasapainoeliminä
hyönteisen lentäessä. (Otavan iso tietosanakirja 1965, 267.) Tämä termi kuvaa osuvasti näiden tekstiilielementtien luonnetta, ja suhteuttaa ne symboliikaltaan siipien ja joidenkin muiden kohottavuus-kategorian tekstiilien luonteeseen. ”Väristimistä voi tulla siivet” -symboliikka viittaa individuaatioon. Väristimet ovat verrattavissa rummutukseen ja muihin luonnollisiin rytmeihin ja alitajunnan avaajiin. Shamaanin puvun hapsut
muistuttavat surkastuneita siipiä ja ne usein symboloivatkin nimenomaan siipiä.
726 Paine 2008, 204, 211.
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tai tuuperrus on siirtymä kauaskantoisempaan elinvoiman tasapainotilaan. 727 Väristimet voidaankin
kokemuksellisuuden kautta määrittää sellaisiksi tekstiilielementeiksi, jotka nostattavat energiaa ja tunteita. Usein kuulee ihmisten kokevan rytmisten ja värikkäiden kankaiden äärellä voimaantumista tai
häikäistymistä. Joskus kontrastiset tai räikeät pinnat voivat jopa aiheuttavat migreeniä. Väristimet voivat saada ihmiset siis kokemaan huonovointisuutta tai erityistä hyvää oloa. Ehkäpä sana riemunkirjava
kuvaakin hyvin tätä ilmiötä, jossa räikeät värit nostavat pintaan tunteita, kuten riemua. 728 Näistä alitajunnan muodottomuudesta nousevista vahvoista voimista osa on vaarallisia ja osa suopeita. Rituaaleissa tunnustettava epäjärjestys symboloikin sekä vaaraa että voimaa. Voimien hallinnan kyky suodaan
niille, jotka hetkeksi hylkäävät rationaalisen kontrollin. Rituaaleissa mielen epäjärjestyksestä, kuten
vimmasta, etsitään voimia, jotka ovat tietoisten pyrkimysten saavuttamattomissa. Dionyysisessa rituaalissa keho päästetään tietoisesta hallinnasta ja apolloninen järjestys väliaikaisesti tuhotaan. 729
Jung on ohjeistanut luovaa prosessia mainitsemalla, että värejä ei kannata pelätä, koska eloisat värit
näyttävät kiehtovan alitajuntaa730. Fincherin mukaan värit yleisesti ottaen edustavat tunteita. Sanotaankin, että värien poissaolo viittaa tunteiden väliaikaiseen piiloutumiseen. Näin tapahtuu, kun konfliktit
luovat voimakkaita tunteita ja keho menee lepotilaan, jotta voisi palautua. Musta-valkoinen väritön
maailma viittaa siihen, että asioita tarkastellaan kiihkottomasti, rauhallisesti ja älyllisesti. Sateenkaaren
värien käyttö puolestaan viittaa häikäistymiseen, havahtumiseen ja intensiiviseen heräämiseen, joka
voi johtaa paranemiseen. Tällainen sateenkaarikokemus aktivoi ihmisen eri puolia ja nostattaa tunte muksia perinpohjaisesti uudenlaisesta elämästä: kokemus väreistä voi vapauttaa voimakkaita parantavia energioita. Tällöin syntyy myös uusia näkökulmia liittyen omaan itseen ja menneisyyden tapahtumiin. Tätä voidaan pitää eräänlaisena uudelleensyntymisen kokemuksena. Sateenkaari symboloikin jumalten ja ihmisten välistä erityistä suhdetta, ja sen värit voidaan nähdä jumalten lahjoina. Alkemistit
pitivät sateenkaaren värejä tärkeänä merkkinä siirtymästä kohti todellista itseä. Jungilaisesti tulkittuna
tämä tarkoittaa, että sateenkaaren värit liittyvät eheytymiseen, individuaation päämäärään. 731
Jungilaisuudessa ajatellaan, että ihmiseen vaikuttavien symbolien tarkoitus vaihtelee. Joitakin ihmisiä
on kiihotettava ja näin saatava heidät kokemaan initiaationsa dionyysisen ukkosriitin rajuudessa. Toisia taas on hillittävä ja näin saatava heidät nöyrtymään järjestäytyneeseen muotoon apollonisessa riitis727 Dewey

1980, 13 – 14.
vastaa englannin kielen sanaa gaudy, joka tarkoittaa myös räikeää, juhlavaa, koreaa ja
prameaa.
729 Douglas 2005, 156 – 157, 251. Yhteiskunta koostuu erilaisista muodoista, joille vastakkaista on ympärillä
oleva muodottomuus. Muodoissa on voimaa, mutta niin on myös muodottomuudessa eli jäsentymättömillä
alueilla. (Douglas 2005, 161.)
730 Chodorow 1997, 13. Englanninkielinen termi eloisalle on vivid, ja se voi tarkoittaa myös eläväistä, heleää,
kirkasta, vilkasta, lennokasta ja ilmeikästä.
731 Fincher 1991, 82 – 83, 130 – 132.
728 Riemunkirjava-termi
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sä.732 Broms ottaa esille näkökulman, että ekstaasi taiteessa toteutuu parhaiten toistojen, ”psyykkisen
rummutuksen” keinoin733. Orgaaninen ornamentiikan rytmi onkin meditatiivista kuin luonnossa kävely, ja kontrastisen kuosin rytmi on meditatiivista kuin käveleminen asfaltilla. Marjastamassa olevat ihmiset voivat mennä flow-tilaan kulkiessaan luonnon pinnan mukaisesti marjojen poiminnan rytmissä,
ja asfaltilla kävelemisen monotoninen rytmikin voi viedä arkitranssiin. Hapsut puolestaan voidaan
nähdä hyvin dionyysisinä elementteinä, koska niiden luonteeseen kuuluu niin vahvasti rajojen hämmentäminen. Huiveihinkin liittyy tätä samaa alitajunnasta kumpuavaa liikettä, mutta niiden käsittelys sä on helpompi löytää hallinnan tunne kuin hapsujen käsittelyssä, koska liinan rakenne on kiinteämpi
ja selkeämpi jo itsessään. Dionyysista ja apollonista ulottuvuutta voidaan siis tulkita eri tavoin rituaalin ja rituaalitekstiilin luonteesta riippuen. Väristimissä on kiihdyttävien ominaisuuksien lisäksi myös
joitain rauhallisia, tasapainottavia puolia.

732 Henderson

2003, 149.
1984, 75. Broms viittaa siihen, että Sergei Eisenstein on samaa mieltä tämän formalistien keksimän
johtopäätöksen kanssa. Samalla hän viittaa Eisensteinin ajatukseen siitä, että taideteos on rakennettu samojen
lakien mukaan kuin orgaaniset luonnontuotteet. (Ibid.)

733 Broms
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Kinesteettiset liinat
Kinesteettiset734 aistimukset ovat kokemuksia kehon reagoinnista prosessissa, jossa kyseessä ovat käsien ja jalkojen liikkeet, liikeradat ja asennot, vartalon rentous ja jännittyneisyys, kehon ohjautuvuus ja
sen täsmällisyys ja sujuvuus. Tällainen ruumiillinen maailmasuhde ja kokemuksellisuus voidaan nähdä liittyvän ruumiin viisauteen. Tämä ilmenee affektiivisena aspektina, jolla on yhteys tiedostamatto maan alueeseen, ja joka voi ilmetä sekä ruumiillisena aistimuksena että henkisenä tuntemuksena. 735
Erityisesti tanssissa maailmasuhde on ruumiillinen, ja tanssijan käyttämillä liinoilla voidaan korostaa
kehon kokemista. Leeuwin mukaan tanssissa korostuu enemmän osallistuminen kuin muissa taiteenlajeissa. Tanssi onkin universaalein taiteenlaji. Osallistumiseen kuuluu, että rytmiä arvostetaan ja täten
mukaillaan. Tanssissa ilmaistaan kaikkia tunteita; sisäinen olemus ilmaisee tunteita alhaisimmasta kor keimpaan. Tanssiin ei tarvita välineitä, kuten muihin taiteenlajeihin, sillä keho toimii itse instrumenttina. Ihminen voi itse tuottaa rytmin, jolla suostuttelee, houkuttelee tai yllyttää kehon tanssiliikkeisiin.736 Vaikka erityisiä välineitä ei tarvitakaan, niin kehoa voidaan jatkaa tekstiilielementeillä. Liinat
voidaan nähdä fyysisen kehon jatkeina, sillä ne ovat yhteydessä kehoon haptis-kinesteettisesti. Liinat
ovat ikään kuin kehon lisäosia, joiden tarkoitus on auttaa tunteiden ilmaisussa ja tuoda rytmiä näky vämmäksi.
Indonesian Sumatralla hääseremonioiden loppupuolella katsotaan tansseja, joita esitetään aviopuolisoiden kunniaksi (kuva 132). Häissä on paljon kullanhohtoa, ja sitä nähdään hyvin runsaasti koruesi neissä ja koristekuvioissa.737 Liinan liike näyttää olevan tanssissa keskiössä, ja tanssijat pitävät liinasta
herkästi kiinni. Huivin ylellinen materiaali varmasti tuntuu tanssijan sormissa miellyttävältä ja auttaa
häntä keskittymään liikehdintään. Huivien kullanhohtoiset koristekuvioinnit hehkuvat valon osuessa
niihin, ja liinojen ollessa liikkeessä näyttää kuin niistä irtoaisi kultaista tomua. Kuviot elävät valonhohteessa ja hapsut liikkuvat rytmissä luoden pehmeän rönsyilevää tunnelmaa, joka tuo tilaan monen suuntaista energiaa. Huivin hapsujen suuntautuminen ympäriinsä tuntuu kutovan kolmiulotteista tunnelmaverkkoa. Tanssijan liikesuoritukset vaikuttavat liinan liikkeisiin, ja liinan liikkeet puolestaan vaikuttavat tanssijan liikkeisiin, asentoihin ja kehotuntemuksiin. Tanssija kokee liinan kanssa kinesteettisiä aistimuksia, jotka voivat ilmetä myös henkisellä tasolla erilaisina tuntemuksina. Kinesteettisestä
aistimuksesta ei tavallisesti olla tietoisia silloin, kun liikesuoritukset ovat automaattisia, mutta aistimus
734 Kinesteettinen

tarkoittaa liikkeen aistimusta koskevaa ja kineettinen liikkumista tai liikuttamista koskevaa.
Tässä osiossa tarkastellaan enemmän ”liikeaistikankaita” eli liikkeen aistimusta koskevia tekstiilejä. Osioissa
energeettiset hapsut, kontrastiset kuosit ja orgaaninen ornamentiikka puolestaan tulee esille enemmän ”liikekankaita” eli liikkumista ja liikuttamista koskevia tekstiilejä.
735 Anttila 2005, 82-83, 86, 87-88.
736 Leeuw 1963, 12.
737 Baldizzone 2001, 200, 217.
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nousee tajuntaan välittömästi epätavallisen suorituksen tai liikeradan yhteydessä: tämä merkitsee materiaalin käsittelyssä esimerkiksi kankaan painon, taipuisuuden ja laskeutuvuuden havaitsemista 738.
Tanssillisissa liikkeissä päästään syvemmälle kuin jokapäiväisissä liikkeissä. Leeuwin mukaan tanssista voi aina löytää laajemman ja syvemmän tietoisuuden kuin arkipäiväisistä liikkeistä. Tanssi herättää
seesteisen tietoisuuden henkisestä vapautumisesta. Tällöin tanssi voidaan kokea uskonnollisena toimintana, kuten Jumalan palveluksena. Tähän liittyy heittäytyminen voimakkaamman voiman vietäväksi, ja omien liikkeiden yhdistäminen kokonaisuuden liikkeisiin. Tanssin liikkeet ovat heijastusta universumin sykkeestä. Tätä tapahtuu esimerkiksi alkuperäiskulttuurien luonnollisessa ilmaisussa, uskonnollisten ekstaatikkojen liikkeissä ja moderneissa kulkueissa. Leeuw tiivistää, että tanssin on oltava
muutakin kuin taidemuoto, jotta tanssilla voitaisiin ilmaista uskonnollisuutta: tanssin täytyy olla kaikille meistä tapa ilmaista elämää. Ei riitä, että tanssia pidetään viihdykkeenä, vaan siihen tulee suhtautua mahdollisuutena ilmaisuun, joka on luonnollista ja parantavaa. Pyhä ilmenee kauniiden liikkeiden
kautta.739 Liikkeiden voimaa ja kauneutta voidaan korostaa käyttämällä liinoja liikkeiden jatkeena.
Rituaalitutkija Bellin mukaan rituaalinkaltaisen performatiivisen toiminnan ytimessä on moniaistillisuus. Performatiivisuus on symbolista toimintaa, joka tapahtuu julkisella paikalla, sekä varsinaisissa
rituaaleissa että teatterinäytöksissä ja muissa julkisissa tapahtumissa. Erittäin moniaistillista ja koke muksellista toimintaa ovat esimerkiksi marssiminen ja taputtaminen väkijoukossa. Performanssit kommunikoivat monilla aistitasoilla, joihin kuuluu visuaalista kuvastoa ja dramaattisia ääniä sekä myös
usein makuihin, hajuihin ja kosketukseen liittyviä aistimuksia. Performansseilla on taipumus innostaa
myös yleisön tai muun ryhmän vähemmän innostuneita yksilöitä: monitahoiset aistikokemukset vetä vät heidät mukaan sekä tunteiden että tiedon tasolla. Aistimukset välittävätkin tunneviestien lisäksi
myös tiedollisia sanomia. Performanssin voima piilee suureksi osaksi sen tuottamassa erityisessä vaikutuksessa, joka syntyy korostuneista moniaistillisista kokemuksista. Yksilölle ei vain näytetä toimintaa, vaan yksilö johdatetaan kokemaan jotain. 740 Leeuwin mukaan tanssi elää todellisesti vain silloin,
kun itse tanssitaan. Tanssiesitysten lavastamisella ja näyttämölle asettamisella ei ole sinällään samanlaista voimaa. Tanssi elää silloin, kun se on luonnollinen ilmaisu. Tällöin tanssija on yhtä tietoinen
sekä kehostaan että sielustaan: kehon ja sielun rajat sumenevat tai pyyhkiytyvät pois. Keho liikkuu
henkisesti ja henki kehollisesti.741 Aivan kuin henki liikkuisi liinan liikkeiden kautta. Liinoissa on
herkkyyttä, jota kehosta ei löydy muualta kuin hiuksista: liinat ovat yhteydessä ilman kanssa ja tuovat
esiin liikkeiden eteerisyyden.
738 Anttila

2005, 81.
1963, 56, 68.
740 Bell 1997, 159 – 160. Bell viittaa myös antropologi Barbara Myerhoffiin, jonka mukaan rituaalinkaltainen
käyttäytyminen ”ei ole vain näkemällä uskomista, vaan kokemalla uskomista”. (Bell 1997,160.) Toiminnan
kautta, kokemalla moniaistillisesti, luodaan yhteys pyhään ja piilotajuntaan.
741 Leeuw 1963, 35.
739 Leeuw
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Mitä enemmän ollaan tietoisia kehon ja sielun ykseydestä, sitä enemmän tanssilla on sijaa elämässämme. Leeuw perustaa tämän näkemyksen uskonnonhistoriaan, mikä kertoo, kuinka tanssi on tiettyinä ai koina ollut itsenäinen taiteenlaji, joka on ollut sitoutunut elämän eri alueisiin. Täten tanssi on pohjimmiltaan uskonnollista, mutta se on liittynyt alkuperäiskulttuureilla kiinteästi muihinkin elämän tasoihin: voimisteluun, estetiikkaan, seuraelämään, sotimiseen ja yhteiskuntaan. Alkuperäiskulttuureille
kulttuuri on yhtä aikaa rukoilua, tanssia, konsertissa olemista ja paljon muuta. Tanssi on samalla rentoutumista, urheilua ja taidetta, ja se on myös pyhää ja hyödyllistä. Tanssi on puoliksi rituaalia ja puoliksi työtä: liikkeet tehdään seremoniallisesti ja tiettyä tarkoitusta varten. Uskonnon ja taiteen välillä ei
myöskään ole ristiriitaa: laulu on rukoilua, draama on yliluonnollisen näyttäytymistä ja tanssi on palvontamenoa. Leeuw mainitseekin, että tanssi on vanhin ja tietyllä tavalla alkeellisin uskonnollisen taiteen muoto. Keksiessään tanssin ihminen ei vain löytänyt itseään, vaan hän löysi jumalan; tanssin
kautta ihminen löysi uuden voiman ja astui uuteen ulottuvuuteen olemassaolossaan. Tanssi onkin hyvin syväluotaava taiteenlaji, sillä sen kautta kehon ja sielun rajat aukenevat. Tanssija kokee, kun raja
toisensa jälkeen häviää.742 Liinat ovatkin rajojen hävittäjiä, sillä ne sijaitsevat ihmisen liikkeiden ja ilmanliikkeiden välissä: liinat yhdistävät kehollisuuden näkymättömään maailmaan.
Hindulaisissa temppeleissä olevat jumalpatsaat ovat tavallisesti kiveä tai metallia. Niihin liitetään
myös pehmeitä materiaaleja. Muinaisiin tapoihin kuuluu rituaali, jossa jumalkuva kaunistetaan päivittäin koristelemalla ja pukemalla patsas kuin se olisi elossa. Jumalolentoon suhtaudutaan kuin maalliseen hallitsijahahmoon, ja sille toimitetaan päivittäin jumalanpalveluksessa seremoniallisia toimia, kuten kylvetystä ja vuodenaikaan sopiviin vaatteisiin pukemista. 743 Tiibetissä patsaiden käsissä olevat
khata-liinat ovat pyhiä. Khatat ovat yleensä valkoisia, mutta niitä on myös oranssina, kullankeltaisena
ja taivaansinisenä. Hienommissa khata-liinoissa materiaalina on hieno taipuisa silkki, joka on notkea
ja läikehtivä. Muutkin pienemmät khatat ovat olleet ennen silkkisiä, mutta nykyään ne voivat olla
ohuesta puuvillasta tai keinokuidusta, jolloin niistä on tullut enemmän symbolin symboleja. 744 Materiaalin aitoudella ja kosketuksellisuudella vaikuttaa siis olevan merkitystä symbolin voimaan. Kokemuksellisuus syntyy asetettaessa huivi patsaan käsiin: syntyy muistijälki huivin tunnusta ja tämä alkaa
742 Leeuw

1963, 11, 16, 34 – 35, 62, 73. Leeuwin mukaan ihmiselämän ykseys on pirstaloitunut modernin kult tuurin painosta. Tiede, taide ja uskonto ovat erikoistuneet tiettyyn asiaan ja tiettyjä piirejä varten. Meidän täytyy jatkuvasti liikkua eri alueiden välillä. Toisin on alkuperäiskulttuurien elämässä, jossa ihminen on samaan
aikaan useassa piirissä. Kun hän tekee työtä, hän voi samalla rukoilla ja tanssia. Tanssilla koetaan olevan
maagista voimaa. Meitä edeltävien sukupolvien naiset vielä puhuivat tanssin hyvää tekevistä vaikutuksista,
mutta meidän äitimme tietävät tanssin vain puhtaasti liikuntana, esteettisenä toimintana tai seurustelunmuotona. Länsimaisessa kulttuurissa tanssin ja uskonnon välillä ei ole harmoniaa. Repeytyneessä ja risaisessa ajas samme ikävöidään harmoniaa, elämän ykseyttä. Elämänalueiden erilläänolo koetaan teennäiseksi. Leeuw
kuitenkin mainitsee, että paluu arkaismiin ei tarkoita kehitystä. Ihmisten pitäisi löytää taas tanssi universaali na ilmaisuna ja tätä kautta pyhän ilmentymänä. (Leeuw 1963, 34 – 35, 70.)
743 Untracht 1997, 193.
744 Levenson 1997, 46.
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elää visualisoinnin kautta. Eläytyminen suhteessa patsaaseen tapahtuu luonnollisemmin, koska pehmeä materiaalipalanen tunnetaan. Liina yhdistää ihmisen luonnollisesti ja kokemuksellisesti jumaluuksiin. Khata-liinoja myös käytetään monissa rituaaleissa, ja siksi ihmiset tuntevat hyvin niiden materiaalin. Bachelardin mukaan näköaisti typistää omia draamojaan, mutta kuvitteellisessa maailmassa
hienoisten muiden aistimusten kautta voidaan määrittää kokonaisia ilmapiirejä 745.
Jungin mukaan symboli on sitä fysiologisempi ja aineellisempi mitä arkaaisempi, syvempi, kollektiivisempi ja universaalimpi se on. Psyykeen syvemmät kerrokset eivät ole yksilöllisiä, vaan ne lähestyvät
autonomista toiminnallista järjestelmää. Mentäessä psyyken syvempiin kerroksiin kollektiivisuus lisääntyy ja kuvat tulevat yhä universaalimmiksi, kunnes ne sammuvat kehon aineellisuuteen. Joidenkin
psyykkisten prosessien ja niiden ruumiillisten vastineiden välillä on hyvin läheinen yhteys: henki ja
aine voivat olla saman yliaistillisen olemassaolon muotoja. Henki voi ilmetä spontaanina liikehdintänä
ja toimintana. Henki koetaan perinteisesti tuulenluonteisena lennokasliikkeisenä olomuotona, joka elävöittää, vilkastuttaa, villitsee, innostaa ja inspiroi. Henki on dynaaminen voima, joka kannustaa luovuuteen ja haltioittaa.746 Tiibetissä patsaiden käsissä olevat liinat voivat näyttää lennokasliikkeisiltä
spontaanin toiminnan ilmentymiltä. Näin ne luovat mielikuvaa henkisyydestä. Kun liinat ovat silkkisiä
ja herkkiä ilmavirroille, ne materiaalinsakin kautta korostavat tuulenluonteista ja elävöittävää hengellisyyttä. Pitäessään silkkiliinasta kiinni voi kokea liinan luonteen läheltä: kuin hengellä ja aineella olisi
yhteys kosketuksellisuuden kautta.
Haptinen aisti eli kosketusaisti ei ole vain yksi aisti, vaan se sisältää monta erilaista aistimuotoa. Kos ketukseen liittyen näitä ovat muodon, koon ja tekstuurin havainnot, ja painallukseen liittyen pehmeyden, kovuuden ja struktuurin havainnot. Muita aistimuotoja ovat kylmyyden, lämpimyyden, pistävyyden ja kutituksen havainnot.747 Khata-linojen lisäksi myös käspaikat ovat hyvin lähellä ihmistä: kosketuksen kautta saamme niistä monenlaisia havaintoja. Käspaikkoja kutsutaan myös itkuliinoiksi ja tuulipyyhkeiksi, jolloin niillä viitataan Pohjois-Venäjällä ja Karjalassa hautaristeihin sidottuihin liinoihin.
Tällainen pitkä pyyheliina on saanut nimensä siitä, että haudalla itkuvirttä laulava pyyhkii liinaan kyyneleensä ja laulun loputtua solmii liinan ristin poikkipuuhun. 748 Käspaikka koskettaa itkijänaisen käsiä
ja kasvojen kastunutta ihoa. Itkijänainen on hyvin lähellä huivia ja kosketuksen kautta kokee sen muodon ja tunnun. Naisen kyyneleet läpäisevät tämän pyhän esineen ja näin osa naisen tunteita jätetään
tuuleen. Jos tuuli nähdään hengellisyyden elementtinä, voidaan kokea, että kyyneleet ja niihin liittyvät
tunteet välittyvät hengelliseen maailmaan. Joskus kalmistossa vierailleet kävijät pyörittivät itkupaik745 Bachelard

2003, 363 – 365. Kosketus tulee ihmistä lähemmäksi kuin kuvat; kosketusta ei voi välttää yhtä helposti kuin kuvia, sillä kosketus tulee kiinni ja vaatii välitöntä huomiota.
746 Jung 1990a, 173, 210, 212 – 213.
747 Anttila 2005, 81.
748 Arseni 1999, 118 – 119.
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kaa kolme kertaa haudan ympäri kuin suojatakseen sen rukouksillaan ja siunauksellaan. Tämän jälkeen
kävijä joko otti itkupaikan mukaansa tai jätti sen puunoksalle ”Jumalan tuulten kuivattavaksi”. 749
Eräällä nigerialaisella naisella on tanssieleitä korostava liina (kuva 133). Irrallaan olevat ilmavat asusteet, jotka vaativat jatkuvaa asettelua ja mukautumista, vaikuttavat käsien ja käsivarsien eleiden omi naispiirteisiin. Huivit lisäävät tanssijan taipumusta heittäytyä näiden huivin liikkeiden mukaisesti, ja
tanssija asettaa kehonsa painopisteen kädenliikkeiden mukaan. 750 Tähän liittyvätkin voimakkaana tekijänä haptis-kinesteettiset ulottuvuudet, ihon kosketusaistiin ja kehon aisteihin liittyvät tekijät. Kinesteettisyys liittyy kehon jäsenten ja koko vartalon asennon tuntemiseen, ja siihen liittyy myös vartalon
sisältä päin lähtevä tuntemus asennoista 751. Leeuwin mukaan sanat ja äänet eivät pysty ilmaisemaan
elämän taustoja niin kuin kehon liike. Tanssin avulla pystytään ilmaisemaan elämän kokonaisuus: jumalallisuus ilmenee ihmisyyden ja kehon kautta luonnollisesti. Kehollisella liikkeellä on erityinen voima ilmentää elämää. Tanssi tuo esiin luonnollisen maailman. Tämä tapahtuu liikkeiden universaalin
kielen ja sen kaiken kattavan ilmaisun avulla. 752 Liinojen avulla liikeilmaisua voidaan laajentaa ja täten elämää voidaan ilmaista täydemmin.
Eliade kertoo, että aistitoimintaa on käytetty välineenä läpi uskonnonhistorian, kun on pyritty osallistumaan pyhään ja tavoittamaan ylimaallinen. Aistitoiminnalla voi siis olla uskonnollista arvoa ja mer kitystä. Uskonnolliseen elämään kuuluu tavalla tai toisella herkkätunteisuus. Laajasti ilmaistuna: uskonnollista kokemusta ei voi olla ilman aistien välitystä. Uskonnolle tärkeän aistikokemuksen pohjalla
oleva fysiologinen toimi on samalla pyhä toimi. Alkuperäiskulttuureilla jokainen vastaavanlainen toimi on ladattuna maagis-uskonnollisella arvolla ja merkityksellä. Tällaiseen toimintaan voi liittyä myös
mystinen kokemus, jos toimija on ekstaasispesialisti, kuten shamaani, poppamies, maagikko, parantaja
tai muu hurmioitumiskykyinen henkilö. Perinteiset shamanistiset toiminnat pyrkivät tuhoamaan maallisen herkkyyden ja luomaan mystisen herkkyyden, jotta shamaanit voisivat olla täysin avoimia yliluonnolliselle. Maallisuus pyritään rikkomaan kokemuksilla, joihin liittyy muun muassa väsymys,
paasto, huumaavat aineet, tanssi, monotoninen laulanta ja sen loputon toistelu. Tämä voi johtaa aistien
laajentumiseen ja paranormaalien yliaistillisten taitojen saamiseen. 753 Haltioitumisen aikaansaamiseksi
voidaan käyttää myös tekstiilielementtejä.
Korealaisen mudang-shamaanin Kut-rituaalin tanssissa on liikkuvia elementtejä, kuten huiveja ja viuh749 Piiroinen

1995, 53.
1972, 19.
751 Anttila 2005, 80.
752 Leeuw 1963, 66.
753 Eliade 1967, 73 – 74, 86. Eliade huomauttaa syyn siihen, miksi hän ottaa niin paljon esimerkkejä primitiivisten kulttuurien piiristä: alkuperäiskulttuurien mystikoiden kokemukset suovat meille todennäköisimmin vilauksia prosesseihin, jotka johtavat aistitoimintojen muutokseen ja pyhän yhteyteen. (Eliade 1967, 74.)
750 Sieber
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ka (kuva 134). Ekstaattiset tanssit ovat keskeinen osa kut-seremoniaa, jossa puvustuksella on tärkeä
merkitys.754 Mudang tarkoittaa korealaista naisshamaania ja kut paikallista shamaanien seremoniaa.
Nykypäivän Etelä-Koreassa kut-rituaali on edelleen voimissaan. Niiden pääroolin esittää usein
mudang, joka vaihtaa seremoniassa vaatteita niin useaan otteeseen, että koko esitys saa todella teatteri maisen luonteen.755 Douglas kertoo, kuinka tällainen materiaalinen symboli on luova apu suorittamisen tasolla. Ulkoinen symboli voi salaperäisellä tavalla tukea aivojen ja kehon keskinäistä koordinaatiota, ja auttaa esimerkiksi näyttelijää tulkitsemaan rooliaan täydellisemmin. Jonkin esineen symbolisella avulla, esimerkiksi pääsemällä sateenvarjoon käsiksi, näyttelijä pääsee sisälle rooliinsa. 756 Erilaiset asut, huivit ja viuhkat voivat nostaa esiin erilaisia tuntemuksia, jotka johdattavat kokijan eläytymään tiettyihin voimiin. Korealaisen shamaanin tanssiasuun kuuluvat runsaat raskaat hihat, jotka voivat olla myös pitkät ja värikkäät. Ne ovat tärkeä elementti shamaanin tanssissa. Shamanismi onkin vaikuttanut korealaisen tanssin ihanteeseen. Korean klassisia tansseja leimaa hillitty ekstaattisuus, ja tanssi nähdään metafyysisen ilon ja hurmion ilmentymänä. Shamanismista on ilmeisesti perua tanssin ekstaattisuus, buddhalaisuudesta meditatiivisuus ja kungfutselaisuudesta emotionaalinen kontrolli ja itsehillintä. Korealaisessa tanssissa pyritään häivyttämään tanssijan yksilöllisyys ja fyysisyys peittämällä
tanssijan vartalo laajalla raskaalla silkkiasulla. Tansseihin voi liittyä muuta rekvisiittaa, kuten viuhkoja. Myös pitkiä hihoja hyödynnetään tanssillisena elementtinä. 757
Korealaisessa perinteisessä tanssissa voidaan nähdä olevan sekä dionyysisia että apollonisia elementtejä: ekstaattisuus viittaa dionyysisyyteen ja itsehillintä apollonisuuteen. Leeuwin mukaan rytminen liike
voi olla itsessään pyhän ilmenemistä, ja se voidaan ymmärtää joko apollonisena tai dionyysisena liikkeenä. Apolloninen liike liittyy järjestyneisyyteen, joka rauhoittaa sielua ja täyttää sen hiljaisuudella.
Dionyysisyys puolestaan ymmärretään apollonisuuden vastakohtana. Dionyysinen liike on ekstaattista
huumautumista, kiihtymistä ja epäjärjestystä, jossa ihminen unohtaa itsensä. Molemmat, sekä
apolloninen että dionyysinen liike, ohjaavat elämänsuunnan laajoille ulottuvuuksille, jotta elämän syvyydet tulevat näkyviksi ja pohjavireet selviksi. Tanssilla pyritään saavuttamaan elämän syvyys ja
tuonpuoleisen melodiat. Tanssilla pyritäänkin sekä ekstaattisiin nousuihin ja myrskyisiin korkeampien
tasojen valloituksiin että rauhallisiin, tyyniin ja kirkkaisiin olotiloihin, joissa jätetään taakse moninaisuudet ja palataan vakaaseen pohjaan. Apollonisen tanssin rytmi luo seesteisyyttä, ja dionyysisen tanssin rytmi on voimakkaasti aktiivinen ja stimuloiva. Ekstaasissa olemme piilotajunnan tilassa. Tanssiminen ei ole maallista ajanvietettä, vaan harjaantumista onnellisuuteen ja pyrkimystä autuudentilaan.
754 De

Fraye & Vos 1996, 138.
2003, 89.
756 Douglas 2005, 119.
757 Miettinen 1987, 195, 197. Näin perinteistä korealaista kansantanssia Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumassa kesäkuussa 2011. Tässä tanssissa hyödynnettiin paljon viuhkoja ja asujen materiaalin runsautta. Eräässä tanssissa oli pääosassa huivi, jota tanssija käsitteli herkästi, kuin se olisi jokin elävä olento. Ehkäpä huivi symboloi kin jotain hahmoa.
755 Hoppál

262

Kuva 132. Huivi tanssissa hääparin kunniaksi. Minangkabau, Sumatra, Indonesia. (Baldizzone 2001,
220.)
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Kuva 133. Liina korostaa naisen tanssieleitä. Yorubat, Ipele, lähellä
Owoa, Nigeria, Länsi-Afrikka, 1968. (Sieber 1972, 21.)

Kuva 134. Shamaanin liinat ja viuhka ekstaattisessa tanssissa.
Mudang, shamaani; Kut, shamanistinen rituaali; Korea. Kutrituaalin aikana shamaani vaihtaa säännöllisesti vaatteita. (De Fraye
& Vos 1996, 138.)
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Kuva 135. Liinojen heilutus häätanssissa. Qashqai, Zagros-vuoret, Iran. (Bahmabegui 1971, 104.)

Kuva 136. Huivi Rāma-prinssin hillityssä klassisessa tanssissa. Rāmāyana-baletti, Prambanan, Jaava, Indonesia. (Miettinen 1987, 246.)
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Kuva 137. Kashmirvillainen shaali vyönä akrobaatilla. Qajar-dynastia,
Iran, 1800-luvun alku. Öljy puuvillakankaalle, Victoria and Albert
Museum. (Rizvi 2006, 93.)
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Musiikki ja tanssi auttavat pääsemään tähän toiseen tilaan. 758 Myös liinojen rytmillisellä liikkeellä on
vaikutusta, kun pyritään kohtaamaan piilotajunta.
Tanssi, musiikki ja liinat siis auttavat pääsemään pyhään tilaan. Näin on tapahtunut myös Iranin
Zagros-vuorilla, jossa qashqai-paimentolaisnaisilla on ollut tapa tanssia hääjuhlassa. Tanssiessaan he
soljuvat hitaasti rummutuksen tahdissa kehässä ja herkkätunteisesti heiluttelevat liinoja (kuva 135). 759
Rummutus viittaa dionyysiseen liikehdintään ja herkkätunteinen liinojen käsittely viittaa
apollonisuuteen. Leeuw kutsuukin tätä tanssin psykologiaksi ja tanssin kahdenlaiseksi tavaksi avautua.
Rytmi voidaan kokea liikkeenä ja vastareaktiona, elämään tarttumisena ja elämän hylkäämisenä. Tanssin koetaan sekä valtaavan että kaventavan elämää. Rytmi antaa voimaa elämään: se liikuttaa jalkoja,
henkeä ja jumalia. Uskonnollisuus liittyy tanssiin, ja tanssilla koetaan olevan kosminen merkitys. Rytmi on eläinmaailman syke, henkisen maailman sydämentykytys, universumin liike ja jumalien kiertokulku. Kaikissa maailman liikkeissä on rytmillinen järjestys, ja tanssiessa rytmi valtaa tanssijan ja yhdistää hänet kosmoksen liikkeisiin, jolloin ”tähdet, pilvet ja kukat sulautuvat tanssiin”. Tanssin ekstaattiseen perusluonteeseen kuuluu, että tanssija kokee hurmion ja nousee elämän yläpuolelle, kun rytmi
pyyhkäisee

hänet

mukaansa. Tämän

ylenpalttisen

runsauden

lisäksi

tanssissa

on

myös

kontemplatiivinen ulottuvuus, kun tanssi heijastaa liikkeen korkeinta muotoa eli jumalan liikkeitä. 760
Iranilaiset qashqai-tanssijat tuntuvat hurmioituvan rytmistä, mutta säilyttävän mietiskelevän seesteisen
ulottuvuuden herkässä huivinkäsittelyssään.
Jaavalaiseen Wayang wong -esitykseen kuuluu, että tanssijoiden kädet piirtävät koristeellisia liikeratoja, joissa voi olla mukana myös liina (kuva 136). Wayang wong -baletti on yhdistelmä Jaavan ja Balin
eri klassisia tanssitekniikoita, ja tämän baletin esitykset on suunnattu turisteille. Rāmāyana-balettia,
joka perustuu muinaiseen hindulaiseen kirjoitukseen, esitetään esimerkiksi Prambananin mahtavan
hindutemppelin edustalla. Yleisesti ottaen Wayang wong on Jaavan näyttävin ja suurimuotoisin tanssiteatterin muoto, ja siihen kuuluvat dekoratiiviset käsivarsien liikkeet ja käsieleet, jotka ovat ilmeisesti
perua vanhoista intialaisvaikutteisista tansseista. Jaavalainen tanssi on sisäistynyttä eli esteettinen liikehdintä tapahtuu meditatiivisen keskittymisen kautta. Tanssilla on ankaran seremoniallinen luonne ja
siihen kuuluvat määrätyt käsieleet. Miehet tanssivat avoimessa plié-tyyppisessä asennossa, ja kädet
ojentuvat irti vartalosta. Tanssiin liittyy hillittyjä piirteitä, ja myös puvuissa on hillittyä eleganssia. 761
Jaavan ja Balin intialaisissa tansseissa kehon liike on hyvin henkistynyttä: jokaisesta käsien liikkeiden
ja sormien levittämisen nyanssista tulee sielun liikkeen ilmaisu. Tanssijan jokainen liike kuvaa sielun
vaiheita suhteessa jumalaan. Ilmaisu on hyvin harmonista, ja tanssijan keho on usein melkein liikku758 Leeuw

1963, 59 – 63.
1971, 104.
760 Leeuw 1963, 27 – 29.
759 Bahmabegui
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maton, mutta silti erittäin ilmaisukykyinen. Tässä tanssissa keho on täysin erossa sellaisesta liikehdinnästä, jota länsimaissa kutsumme aistilliseksi liikehdinnäksi. Intialaisperäisestä tanssista voi aistia har moniaa, joka syntyy, kun tanssijan sielu kohtaa mystisesti jumalan. Tanssi tuo tämän kohtaamisen näkyväksi.762
Tanssi- ja liiketerapiassa hyödynnetään liinoja. Myös liikuntalajeissa, jotka korostavat liikkeiden henkisyyttä, voidaan käyttää liinoja tai viuhkoja. Napatanssissa voidaan käyttää liinoja sidottuna vyötärölle, jotta tämä liikkeen keskus tiedostettaisiin paremmin. Iranin Qajar-dynastian elämään kuuluivat taidokkaat akrobaattiset tanssijat, joiden tanssivyönä on joskus ollut kashmirvillainen shaali (kuva
137)763. Tällainen hienovillainen ja kevyt materiaali yhdistettynä ylösalaisiin liikkeisiin kertoo tanssin
herkkyydestä. Siinä on jotain meditatiivista, miten liina osallistuu tanssijan liikkeisiin omilla liikkeillään, ehkä jopa hienovaraisesti koskettaen tanssijan poskia ja herättäen herkkyyttä pehmeydellään.
Leeuw mainitsee, että napatanssi on näytösluonteinen tanssi, jonka juuret ovat rakkaustansseissa.
Tanssi ja rakkaus liittyvätkin kiinteästi toisiinsa, ja rakkaustansseissa herätellään tunteita. Tanssi siis
poistaa kahleet, jotka pidättelevät luontaisia vaistoja. Tosin tanssi myös kahlitsee, ja juuri tämä tekee
mahdolliseksi voimakkaiden tunteiden paljastamisen hallitulla tavalla. 764 Kashmirvillaisen tanssivyön
liikehdintä ja yhteys tanssijaan muistuttaa sekä tunteiden vapaista liikkeistä että niiden hallinnasta.
Tanssijan kosketuksesta huiviin voi peilata ihmiskosketusta ja rakkaustanssien tasapainottelua: vaistojen heräämisen ja niiden hallinnan vuoropuhelua.
Leeuw kertoo tanssiin liittyvästä tunteiden ilmaisusta. Hänen mukaansa tanssilla voi ilmaista monia
erilaisia tunteita, vakavista kevytmielisiin. Tanssillisen ilmaisun kautta luodaan uskonnollisia merkityksiä. Uskonnollinen tunne ei ole erillinen tunne, vaan kaikkien muiden tunteiden summa. Alkuperäiskulttuureissa tanssitaan kaikkien asioiden takia: syynä voi olla esimerkiksi vaimon, voiton tai ikuisen elämän tavoittelu. Tästä alkuperäisestä tanssista on kehittynyt profaani tanssi. Tämä tanssi, joka on
taidetta ja viihdettä, on elävän tanssin jäänne. Tanssilla, joka on elämäntapa, on alun perin ollut erityi nen sosiaalinen tarkoitus. Tällaisella tanssilla on ollut kaiken kattava merkitys elämässä. Tanssi on ollut yhteydessä elämän eri puoliin, ja sitä ei ole arvioitu osaamisen mukaan, vaan sitä on arvostettu ilmaisumuotona, jonka kautta jokainen voi välittää tunteita ja ajatuksia. Tanssien ja paraatien taustalla
761 Miettinen

1987, 122 – 126, 132. Jaavan ja Balin pyhimmistä esityksistä on vaikea saada tietoa, koska yleensä
ulkopuoliset pääsevät näkemään vain turisteille tarkoitettuja esityksiä tai muita alemman pyhyyden asteen
esityksiä. Balilaiset jakavatkin teatteriesitykset viiteen pääryhmään, ja jako perustuu sakraalisuuden asteeseen. Pyhimpiä tansseja esitetään temppelien pyhimmillä alueilla, jonne muukalaiset eivät saa tulla. Temppe lin ulommilla pihoilla on kuitenkin puolittain maallisia esityksiä, ja on olemassa myös maagisia esityksiä.
Alin pyhyyden aste on maallisilla esityksillä ja turisteille tarkoitetuilla kaupallisilla esityksillä. Balilla taiteet
nivoutuvat läheisesti uskontoon ja jokapäiväiseen elämään, ja uskonnolliset juhlat ovat oleellinen osa balilaisten elämää. (Miettinen 1987, 137.)
762 Leeuw 1963, 67.
763 Rizvi 2006, 93.
764 Leeuw 1963, 20 – 21.
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on ihmisen tarve ilmaista itseään rytmin kautta. Kun elämä koetaan merkityksellisenä ja juhlimisen arvoisena, ilmaistaan elämänvoima rytmillisessä muodossa. Rytmi herättää meissä epämääräisen tunteen
elämänrytmistä, joka on olemassaolon taustaliike. Jokainen tapahtuma tarvitsee rytmin. Kulkueisiin
liittyy piilevä tietoisuus elämän rytmisestä taustasta: vakavalla hetkellä kulkueen jäsenet eivät juokse
ympäriinsä epäjärjestyksessä, vaan ryhmä liikkuu kiinteässä muodostelmassa. Tällöin ryhmittäytymi nen rytmisyyteen tapahtuu määrätyn ja sovinnaisen järjestyksen mukaan. 765

Kaikissa kulttuureissa kulkue on eräänlainen sosiaalinen mobilisaatio, josta näkyy ihmisen pakonomainen tarve rytmiin. Kun on tarve elämän vakauttamiseen tai elämäntunteen vahvistamiseen, ihminen kääntyy rytmiin: voimme hakea rytmisestä liikkeestä järjestystä, parantumista, suojelua tai muunlaista voimaa. Muinoin koko kylä saattoi osallistua kulkueeseen, jossa elämä koettiin yhtenäisenä.
Kaikkina aikoina ja monissa maissa jumalpatsaita on tuotu ulos hiljaisista temppeleistä ja niitä on kan nettu kulkueessa pitkin kaupungin katuja. Modernin elämän kulkueita ovat tapahtumat, joissa liikevoimaa pursuava yhteisö järjestetään kauniiseen muotoon. Tällaisia tapahtumia ovat ulkoilmakarkelot,
pelit, näytelmät, leikit ja kisat.766 Urheilupeleissä pelitunnelmaan osallistutaan heiluttelemalla oman
suosikkijoukkueen värisiä liinoja. Moniin muihinkin kulkueisiin kuuluu vilkuttamista, jota voidaan korostaa huiveilla ja lipuilla. Liinat heiluvatkin tilanteissa, jossa ihmiset taputtaisivat tai muutoin osallistuisivat tapahtumaan moniaistillisesti. Liinanheilutus toimii samalla sekä tunteiden ilmaisuna että nostattajana. Suomen jääkiekkoleijonien vuoden 2011 maailmanmestaruuskulkueeseen kuuluivat huivit,
joita heiluteltiin innostuksen tunteita osoittaen. Jopa presidentti Tarja Halonen heilutti leijonahuivin
päätä muutaman kerran hallitusti, mutta sen verran voimakkaasti, että huivin hapsut heilahtelivat. Jääkiekkojoukkueen kapteeni Mikko Koivu puolestaan heilui niin voimakasrytmisesti, että huivin hapsut
lensivät korkealle ja takertuivat hetkeksi hänen päähänsä. Ortodoksisen pääsiäiskulkueen rauhallinen
rytmi puolestaan heijastuu kannettavien kirkkolippujen liikkeestä. Monissa karnevaaliparaateissakin
on liinoja ja lippuja, ja karnevaalien rauhaton rytmikkyys korostuukin monenlaisten erityisasusteiden
värinässä.

765 Leeuw

1963, 17, 32 – 33, 36 – 37, 39. Leeuwin mukaan modernin elämän tragedia piilee siinä, että ihmiset
erottelevat asioita. Leeuw tarkentaa, että aika jakautuu työaikaan ja vapaa-aikaan, asiat jakautuvat pidettäviin
ja ei-pidettäviin asioihin. Määrittelemme myös karkeasti sen ”olemmeko me vai emmekö ole” esimerkiksi
musikaalisia tai uskonnollisia. Elämän jaottelu ja ykseyden menetys tekee modernista elämästä hankalaa.
Tanssikin on jakautunut: eri tansseille tarvitaan eri esittäjät, yleisöt ja tilat. Leeuw huomauttaa, että meillä ei
ole tiloja, joissa kaikki voisivat tanssia. (Leeuw 1963, 33.) Tällä huomautuksella hän korostaa sitä, että tanssi
ei ole modernissa elämässä yleisesti elämänmuoto, joka kattaisi kaikki tunteet ja elämän osa-alueet. Tanssia
ja huiveja voitaisiin siis käyttää enemmän ja kokonaisvaltaisemmin elämässämme.
766 Leeuw 1963, 39 – 41, 66. Pelien alkuperä on muinaisissa tansseissa ja pelit ovat periytyneet kansantavoissa.
Sekä muinaiset että modernit pelit säilyttävät muistoa tanssin alkuperäisestä merkityksestä, johon liittyy elä män ja kuoleman kosmiset liikkeet. (Leeuw 1963, 44 – 45.)
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Energeettiset hapsut
Hapsut ovat tekstiileiden tai muiden objektien reuna-alueisiin kuuluvia vapaana liikkuvia tekstiilielementtejä. Niiden luonteeseen kuuluu liikkeessä oleminen ja näkymättömän energian näkyväksi tuominen. Siksi hapsut liittyvät energeettisyyteen. Käsitys energeettisyydestä muodostuu energia-käsitteen
kautta, joka on psykoanalyyttisesti orientoituneen ajattelun taustalla. Energia on viettien voimaa, joten
voidaan puhua myös viettienergiasta tai psyykkisestä energiasta. Energeettisyys liittyy kokemuksellisuuteen yksilö- ja yhteisötasolla, ja se ilmenee ihmisen eri olemuspuolilla, kuten ruumiissa, mielessä ja
sielussa. Energeettisyys voidaan kokea tuntemuksina, joita aistit välittävät ihmisten ympärillä olevasta
sekamelskaisestakin aineksesta, joka leijuu ihmisten välisessä virtuaalitilassa. Energeettisestä näkökulmasta ihminen ei pääty fyysisiin rajoihinsa, vaan vaikuttaa kaikkialla tunteidensa ja ajatustensa kautta.
Yksilön ja yhteisön välinen rajanveto nähdään tavalla, joka pohjautuu ajatukseen kollektiivisesta tajunnasta. Tämä tarkoittaa sekä laajaa yhteisyyttä toisten ihmisten kanssa että aineen ja psyyken välillä
olevaa yhteyttä. Vapaana vellova psyykkinen energia on uhka, koska se tuottaa kaaosta, mikä voi esi merkiksi suistaa ihmisen psykoosiin. Energiaa voi sitoa sublimaation kautta, mikä tarkoittaa viettienergian ylevöittämistä ja energian muodon muutosta.767
Hapsut liikkuvat rytmisesti ja lisäävät rytmin voimaa. Energeettiset hapsut liittyvätkin kiinteästi rytmi siin aktiviteetteihin. Jungin mukaan rytminen toiminta ei ole vain peliä, vaikka se saattaisi sellaiselta
näyttääkin. Tosin jopa pelinä ymmärrettynä tämä toiminta tekee vaikutuksen katsojaan. Tällaisia ovat
esimerkiksi musiikki, laulaminen, tanssiminen ja rummutus. Esiintymistavassa ja käyttäytymisessä ilmenevä into, tarkkaavaisuus ja energia liikuttaa ja koskettaa ihmistä. Tiedossa on, että tällaiset riitit
toimitetaan suurella vakavuudella ja poikkeuksellisella energian ilmaisulla. Rytmisille aktiviteeteille
on olennaista, että niihin kuuluu pyrkimys tiettyyn päämäärään. Jotkin heimot tanssivat läpi yön mo notonisen äänen säestyksellä. Tässä toiminnassa kysymyksessä ei niinkään ole leikki, vaan harjoite
tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Rytmi on klassinen väline tiettyjen ideoiden ja toimintojen juurruttamiseen ja mieleen painamiseen. Mieleen täytyy tehdä vaikutus ja se pitää organisoida vankasti,
koska libido pitää kanavoida uuteen muotoon, uudenlaiseen toimintaan. Energiaa kanavoidaan rytmis ten toimintojen avulla, joita voidaan sanoa myös ”houkutusmekanismeiksi”. Kaikenlainen kiihtyneisyys, mielenliikutus ja haltioituneisuus osoittaa pyrkimyksen rytmiseen ilmaisuun ja hellittämättömään
767 Karjalainen

2011. Karjalainen viittaa myös professori Kari Kurkelan käyttämään termiin touhuaminen puhuessaan sublimaatiosta. Viettienergian ylevöittäminen touhuamisen kautta voi olla rakentavaa, kuten stressin
purku lenkkeilemällä. Touhuaminen tosin voi olla myös toisenlaista fyysistä sitomista, lohdullista sijaistoimintaa ja ongelmiensa välttämistä, kuten suruun syömistä tai uhkapeliä, jonka ”seurauksena ovat ongelmat
liikakilojen, pelivelkojen tai saastuneen maapallon kanssa”. Karjalaisen mukaan energeettinen tasapaino saavutetaan parhaiten, kun ahdistuksen aiheet tulevat tiedostetuiksi ja käsitellyksi unityön ja edelleen psyykkisen
työn avulla. (Ibid.)
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toistoon. Rytminen taipumus liittyy yleisesti tunneprosesseihin. 768
Energian muutosta ja tuntemusten näkyväksi tulemista ilmenee monissa tansseissa. Tätä voidaan ko rostaa hapsuilla. Energeettinen kokemuksellisuus on melko abstraktia kokemista, ennemminkin tuntemista, ja sitä voidaan tuoda konkreettisemmaksi tanssissa liikkuvien tekstiilien avulla. Hapsut reagoivat herkästi liikkeisiin ja ovat siksi hyviä visualisoimaan energeettisyyttä. Pohjois-Amerikan intiaanien tansseissa tassijoilla on runsas seremoniavaatetus. Miestanssijoiden tanssi on nopeaa, kun kyseessä on nykyaikainen tanssi Fancy Dance. Tanssijoiden liikkeet ovatkin akrobaattisia taidonnäytteitä, ja
niihin kuuluu värikkäiden huiskien mukana olo (kuva 138). Tähän nopean rummutuksen tahtiin menevään tanssiin liittyy myös uusien vaihtelevien liikkeiden luominen. 769 Tällaisen tanssin huiskivat hapsut jäljittelevät herkkyydellään kehon luovia liikkeitä. Hapsujen energeettisyys kumpuaa tuntemuksista ja elinvoimasta. Hapsut ovat rajapintaa, joka ei ole tasainen, vaan kaoottinen, ja täten ne voidaan
nähdä eteerisyyteen sekoittumisen luonnollisena symbolina.
Energeettisyyden voidaan nähdä olevan vuorovaikutustapa, jossa emotionaalisesti koetaan omat rajat.
Tähän liittyy se, miten omat rajamme ja toisten ihmisten rajat kohtaavat, ja miten vuorovaikutuksemme toimii suhteessa esineisiin ja aktiviteetteihin. Energeettisyyttä voidaan hahmotella rajapinnan ja se koittumisen käsitteiden kautta. Ihminen voi kokea persoonansa rajat rajapintana, jolloin hän on varma
roolistaan, ja vastakohtaisesti hän voi sekoittua toisiin, jolloin hänen rajansa suhteessa muihin ovat
epäselvät. Sekoittujan on oltava varma toisesta ihmisestä ollakseen varma itsestä. Sekoittuminen on
sopivaa ja luonnollista silloin, kun se on yhteisen ajanvieton, hauskuuden ja ilon lähde. 770 Sekoittuminen on usein keskeistä yhteisissä rituaaleissa. Ryhmässä toimivien sirkustaiteilijoiden on oltava varmoja myös muista jäsenistään ollakseen varma omasta osuudestaan. Yhteisissä tanssiaisissa yhden lii kehdinnän riemukkuus ja tunteiden voima on toisen riemukkuutta, ja sitä voidaan korostaa juhlapukeutumisella, erityisesti energeettisyyttä korostavilla osilla, kuten hapsuilla.
Energeettisyyteen kuuluvat virtuaalitilassa siirtyvät tunteet, tuntemukset ja aistimukset. Kollektiivinen
tiedostamaton on tällaisen ryhmädynaamisen ajattelun ytimessä. Yksilölle tyypilliset psykodynaamiset
ilmiöt ovat läsnä voimakkaampina ryhmissä. Ihminen voi tahtomattaan olla kollektiivisten tunteiden
kanavana sen mukaan, ”minkä tyyppisistä tunteista tai asioista otamme helposti kopin”. Kaikki tuntemuksemme eivät ole aina omiamme, sillä tuntemuksemme ovat yhteydessä yhteisöihin. Voidaan nähdä, että yhteisölliseen tiedostamattomaan on pääsy yksilön henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Ener768 Jung

1990b, 154 – 155.
1999, 563.
770 Energeettinen vuorovaikutus 2008. Lähteessä ei ole viittauksia teoriaan, mutta otan sen silti mukaan sen yti mekkään kokemuksellisen kuvaavuuden takia. Energeettisen vuorovaikutuksen tapoihin kuuluvat myös vuotaminen ja kanavointi, jotka viittaavat energian välittämiseen vastaanottajalle. Tällä ajatuksella voidaan nähdä olevan yhteys shamaaniparantajien hapsuihin ja välittäjän rooliin.
769 Dubin
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geettisyys näyttäytyy konkreettisemmin tilanteissa, joissa yhteisön tasolla haetaan riittävää tasapainoa
uudistumisen ja jähmettymisen välillä. Tähän voi liittyä muutoksen tuottamaa energeettistä kaaosta ja
ahdistusta, jota yhteisön tulee olla kyvykäs kannattelemaan. Tapahtumaan voi liittyä myös yhteisöllistä
voimaantumista. Energeettisyysajattelua voidaan käyttää myös terapiassa esimerkiksi purkamalla tunnemuistoja liikunnan ja keskustelun yhdistämisen avulla. Energiakehon jännitteitä voidaan purkaa
myös juoksemalla ja työstämällä samalla esiin nousevia ajatuksia. Rosen-terapiankin taustalla on energiakehon jännitteiden purkaminen, sillä tässä terapiassa herätellään koskettelun avulla säilöttyjä tunnemuistoja.771 Myös tanssin ja siihen kuuluvien hapsuelementtien kautta voidaan purkaa energiakehon
jännitteitä ja tunnemuistoja.
Tanssin rytmi kuljettaa tanssijan alitajuiseen tilaan ja tunnemuistojen äärelle. Primitiiviset tanssijat
ovat esimerkkejä tästä tapahtumasta. Pueblo-intiaaneilla on tanssi, jossa tanssiaskelta tampataan maa han, ja tämän sanotaan muistuttavan tanssijaa tunteesta, joka hänellä oli potkiessaan kohtua äitinsä
mahassa. Tämä tanssieleen toisto, askelen isku maahan, on rituaalinen toimi, joka Jungin mukaan kuvaa libidon regressiota. Regressiivinen libido aktivoi kollektiivisen piilotajunnan. Tämä tarkoittaa kytkeytymistä luonnollisten vaistojen maailmaan. Jos alitajunnasta tulevat sisällöt voidaan sulauttaa ja
yhdistää tietoisen mielen kanssa, tietoiset sisällöt aktivoituvat ja järjestäytyvät uudelleen. Mikäli tietoi suus ei kykene tähän, syntyy vaarallinen tilanne, joka voi johtaa skitsofreniaan. Tällöin tietoisuuden
ykseys häiriintyy, koska sitä järkyttävät kaoottiset alkuperäiset muodot. Jungin mukaan vaara on suuri,
kun libido vajoaa pimeyksiin, mutta samalla olemme lähempänä Jumalaa ja uudelleensyntymistä. Katsomalla taaksepäin voimme uudistaa elämää: vajoamalla lapsuudenmuistoihin ja häviämällä konkreettisesta maailmasta ihminen voi löytää pimeydestä yllättäviä visioita tuonpuoleisesta. 772
Hapsujen avulla energeettisyys näyttäytyy tilanteissa, joissa pyritään voimaantumiseen tunteiden purkamisen kautta. Hapsut kuuluvat esimerkiksi shamaanien asuun, sillä shamaanit ovat yhteisöllisen
voimaannuttamisen erityisosaajia. Hapsut tuntuvat ilmentävän uutta energiaa, ja siksi ne ovat pyhiä
niille, jotka kokevat shamaanin parantavan voiman. Mitä pursuilevampi hapsutus on, sitä voimallisemmalta shamaani liikkuessaan näyttää. Kangassuikalehapsujen määrä voi jossain tapauksissa osoittaa jo
parannettujen ihmisten määrän. Shamaanin hapsujen kautta tulee esille myös eläimellinen puoli. Eläinaiheen nähdäänkin tavallisesti symboloivan ihmisen alkukantaista ja vaistomaista puolta, piilotajunnasta purkautuvia autonomisia tunteita 773. Eläinten liikkeiden mukaisella tanssimisella ihminen alkaa
771 Karjalainen

2010. Energeettisyyteen liittyy termi energiakenttä, joka tarkoittaa ihmisen tai yhteisön psyykkistä ja fyysistä tilaa. Joiltakin energioilta on myös opittava suojautumaan, sillä on olemassa ihmisiä ja tilanteita,
jotka tuntuvat imaisevan kaikki voimat. Tunteet ja ajatukset ovat energiaa, jota voidaan käsitellä esimerkiksi
nostamalla mielialaa ajattelemalla positiivisia ajatuksia. (Ibid.)
772 Jung 1990b, 315, 408. Jungin mukaan kollektiivinen piilotajunta on ”potentiaalinen” psyyke, koska sen avul la elämä voidaan uudistaa. (Jung 1990b, 408.)
773 Jaffé 2003, 237.

272

hallita eläimellistä rytmiä, ja hän saa omien voimiensa joukkoon eläinten voimia. Lukemattomat tanssit ympäri maapalloa imitoivat eläinten liikkeitä. Tällaisia ovat Kreikan ja Kiinan karhu- ja kurkitanssit, Pohjois-Amerikan intiaanien biisonitanssit ja meidän fox trot.774 Nykyään kilpatanssijanaisten
asuissa käytetäänkin paljon hapsuja ja hapsujen kaltaisia elementtejä, jotta liikkeistä tulisi näyttäviä.
Ehkäpä tälläkin herätellään ihmisen vaistomaista puolta.
Altainturkkilaisten kansojen shamaanit kutsuvat rituaaliasusta roikkuvia kankaasta pyöriteltyjä sormenpaksuisia nyörejä käärmeiksi, ja ne edustavat apuhenkiä. Käärmeet kuuluvat alisen maailman
asukkeihin ja auttavat shamaania tämän matkalla aliseen maailmaan. Jakuuteilla shamaanin puku on
tehty nahasta, josta on myös ommeltu kapeita nahkahihnoja hihoihin ja selkämykseen. Hihnat eivät
kuitenkaan kuvaa käärmeitä vaan hiuksia. Jakuutit ovat uskoneet pitkän tukan maagiseen voimaan, ja
useiden kansojen keskuudessa shamaanien on pitänyt kasvattaa pitkä tukka. Pitkät hapsut on selitetty
myös shamaanin suliksi, koska niiden on katsottu kuuluvan lintutyypin asun koristeluun. Transsiin vaipuneen evenkien shamaanin (kuva 139) asussa voidaan nähdä paljon nauhoja sekä tupsuja ja hapsuja.
Siperian shamaanien lintuaiheisissa asuissa on runsaasti sulkia jäljitteleviä tupsuja ja hapsuja, jotka
symboloivat siipiä. Evenkien suurista monihaaraisista sarvikoristeisista shamaanikruunuistakin roikkuu usein koristeltuja nauhoja. Nämä pitkät nauhat, jotka ulottuvat melkein maahan asti, symboloivat
shamaanin tietä toisiin maailmoihin. 775 Hapsujen voidaankin nähdä virittävän shamaania tietoisuuden
taakse, matkalle piilotajuntaan.
Jungin mukaan tietoisuuden tasolla unohdetut asiat voivat olla torjuttuja emotionaalisia teemoja, jotka
aiheuttavat jatkuvia psykologisia häiriöitä tai neuroosin oireita. Psykologit sanovat näitä komplekseiksi, ja niiden selvittämiseen tähtäävän assosiaatioprosessin lähtökohtana voidaan Jungin kehittämien
näkemysten mukaisesti käyttää muutakin kuin unia: kompleksien ytimeen voidaan päästä suoraan,
mistä lähtökohdasta tahansa. Oikeastaan mikä tahansa epäsäännöllinen muoto voi toimia vapaan assosioimisen virikkeenä. Taiteilija Leonardo da Vinci on löytänyt ideoita esimerkiksi pilvistä ja tahroista.
Psykiatri Hermann Rorschachin puolestaan kehitti mustetahratestin vapaan assosiaatioprosessin lähtökohdaksi. Vapaan assosiaation virikkeenä voivat toimia myös erilaiset mietiskelyn kohteet, kuten en nustajan kristallipallo, moderni maalaus tai tiibetiläinen pyörivä rukousmylly. 776 Tiibetiläisessä rukousmyllyssä voi olla kiinni väristimiä, kuten buddhalaisen nunnan oikeassa kädessä pitämässä rukousmyllyssä (kuva 140). Nunna pitää samalla toisessa kädessään rukousnyöriä. 777 Rukouspyörän
hapsujen voidaan kokea korostavan vapaiden mielleyhtymien liikkeitä. Hapsut ovat lisätehon antajia ja
niiden heilutus on luonnollinen osa improvisoitua tanssia ja muuta ”vapaan assosioinnin liikehdintää”.
774 Leeuw

1963, 16.
2003, 67, 92, 96, 98 – 99.
776 Jung 2003, 27 – 28.
777 Chinlei 1981, 185.
775 Hoppál
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Kuva 138. Miestanssijoiden seremoniavaatetusta. Fancy Dance, Pohjois-Amerikan intiaanit. Tanssin uskotaan saaneen alkunsa Oklahomassa 1900-luvun alussa. (Dubin 1999, 563.)
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Kuva 139. Shamaani hapsuissaan vaipuneena transsiin. Matrjona Kurbeltinova, korkeaan ikään yltänyt evenkien viimeinen naisshamaani, Siperia, 1992. (Hoppál 2003, 92.)
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Kuva 140. Rukousmylly tupsullisella liehukkeella. Buddhalaisuus, Tiibet. (Chinlei 1981, 186.)
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Kuva 141. Shamaanin sauva hapsuilla. Ping Guo, naisshamaani, daguurit, Hailar, Kiina, 1990. Sauva
on valmistettu nykyaikaisista materiaaleista. (Hoppál 2003, 110.)

Kuva 142. Seremoniallinen linko. Inkat, Lima, Peru, Etelä-Amerikka, inkakulttuurin huippukausi
1400 – 1532 jKr. N. 305 x 4 cm. Tekstiiliä. (Korpisaari, Pennanen & Ilmonen 2001, 143.)
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Kuva 143. Klovni hapsullisessa eläinasussa. Pyhien päivä, Todos Santos Cuchumatán, Guatemala,
Keski-Amerikka. (Foxx & Schevill 1997, 210.)

Kuva 144. Tanssiesiliina. Yurok-intiaanit, Kalifornia, Pohjois-Amerikka. Pituus
144,8 cm. Simpukat, kasvikuitu, turkis, nahka. Kerätty 1902. American Museum of
Natural History, 50/3452. (Dubin 1999, 446.)
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Kuva 145. Tanssikilpi sulilla ja muilla hapsullisilla elementeillä. Sioux, tasankointiaanit, PohjoisAmerikka, noin 1890. Läpimitta 44,5 cm. Nahka, puu, sulat, hevosenhäntäjouhi, piikit. Courtesy
of the Glenbow, Alberta. (Dubin 1999, 255.)
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Kuva 146. Pitkähapsuinen erikoislaukku juhlatanssiin.
Chahuaytiri, Calca, Cuzco,
Peru, Etelä-Amerikka, noin
1950. 10,2 cm x 19,1 cm. Punaista ja moniväristä lampaanvillaa, kamelinkarvaa, kudottu
loimivaltaisella sidoksella.
(Schevill 1997, 112.)

Kuva 148. Punainen tupsu suojelee hevosta.
Shkodër, Albania, Kaakkois-Eurooppa. (Paine
2004, 106.)

Kuva 147. Juhlalaukku pom-pomskoristeilla. Titicaca-järvi, Bolivia, EteläAmerikka. (Gillow & Sentance 1999, 229.)

Kuva 149. Pom-pomsit suojelevat hevosta. Kabulin
markkinat, Afganistan, Keski-Aasia. (Paine 2004,
12.)
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Hapsuja käytetään myös tietoisempaan innostamiseen, kuten urheilukilpailuissa, jossa tanssijat huiskineen aktivoivat hurraamista.778
Hapsut voivat olla kiinni pyhissä objekteissa, ympäröiden niitä kuin hapsut rukousmyllyä. Rukousmyllyä hapsuineen voidaan verrata erilaisiin hapsullisiin sauvoihin, kuten virpomisoksiin, vappuhuiskiin ja juhannussalkoihin. Koska kevät on auringon ja voimistuvan energian aikaa, tarvitsemme tällöin
hapsuja energiamme kanavoimiseen. Virpomisoksat höyhenineen ja muine koristeineen ovat oivia tapoja kanavoida energiaa ja esittää rituaalisesti vuodenajan olennainen ilmiö. Kevät onkin erityistä aikaa energioiden lisääntymisen ja kanavoimisen suhteen. Kosmoksen ajoittaisen uudelleensyntymisen
mysteeri on antanut keväälle uskonnollisen merkityksen 779. Kansanperinteisissä kevät- tai kesäseremonioissa käytetäänkin kasvillisuussymboleita juhlistamaan tätä kosmista tapahtumaa, ja esimerkiksi puu
voidaan seremoniallisesti koristella ja sitä voidaan kantaa juhlakulkueessa 780. Kevätsalon tekstiilielementit voidaankin nähdä hapsuina. Kevätsalko on hedelmällisyyden symboli, ja se muistuttaa antiikin
Kreikan pyhää puuta, joka samaistettiin Dionysokseen ja jonka ympäri tanssittiin 781. Syntymistä voidaan peilata myös joulunajan tarinasta ja joulukuusen koristeista, joita voimme kutsua monesti hapsullisiksi elementeiksi. Joulukuusen hapsut ja muut koristeet tuovat näkyväksi ideaaleja energioita, joita
haluamme liittää itseemme. Niiden mietiskely voi auttaa meitä peilaamaan raja-alueillamme lymyäviä
voimia ja sisäistämään itseemme liittyviä uusia asioita. Samalla tavalla voidaan ajatella myös tarinoiden keijujen taikasauvoista, jotka välittävät uusia voimia.
Daguurien shamaanilla on nykyaikaisista materiaaleista valmistettu sauva (kuva 141). Sauva kuuluu
shamaanin rituaaliesineistöön ja sillä on määrätty symbolinen merkityksensä, kuten puvulla, päähineellä, kruunulla, naamiolla, jalkineilla ja rummulla. Sauvaa käytetään joskus rummun asemasta, kuten myös peiliä ja liinaa. Sauva voidaan nähdä shamaanin henkiratsuna, jonka avulla hän voi liikkua
henkimaailman ja ihmisten välillä. Sauvan symboliikka voidaan rinnastaa puun symboliikkaan. Siperialaisessa maailmankuvassa tämä tarkoittaa, että sauvan nähdään yhdistävän eri maailmoja ja taivaankerroksia. Puu on havainnollinen vertauskuva shamanismissa, sillä se kuvaa välitystehtävää: puunrunko yhdistää juuret ja alisen maailman latvaan eli yliseen maailmaan. Myös sauvan materiaalin voidaan
nähdä kuvaavan shamaanin ominaisuuksia, sillä sauvan muoto ja materiaali ovat yhteydessä shamaa nin initiaation vaiheeseen.782 Sauvan hapsut voidaan nähdä puun lehtinä, jotka ovat näkyvän ja näkymättömän maailman välillä, ja joilla on välitystehtävä tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä.
778 Urheilukilpailuissa

näkyy myös muita rituaalisia piirteitä. Jääkiekon kiekko voidaan nähdä pyhänä objektina
ja pelipaita voimauttavana asuna, kuten Suomen kiekkoleijonilla ”leijona-asuna”. Myös voitetut mitalit ja pokaali ovat pyhiä objekteja, joilla on vahva symbolinen merkitys.
779 Eliade 2003, 172.
780 Eliade 1996, 321.
781 Leeuw 1963, 43.
782 Hoppál 2003, 94, 110, 115, 137 – 139, 142.
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Leeuwin mukaan pyörivillä lehdillä voidaan kuvata ekstaattista liikehdintää, tanssia elämän hyvien
asioiden puolesta. Liikkeen ja pyhän objektin avulla päästään lähemmäksi toiseutta. 783 Shamaanin sauva on pyhä esine, jonka avulla shamaani pääsee toiseen maailmaan, ja sen hapsut ovat ekstaasin väline.
Leeuwin mukaan ihmistä ”tanssitetaan”, kun hän johdattautuu ekstaattiseen tilaan. Tällöin ihminen ei
alista maailmaa rytmin hallinnalla, vaan rytmi alistaa hänet. Ekstaattinen tanssi on aina huumaavaa, ja
se ottaa tanssijan haltuunsa. Ihminen menettää raskaan tunteen, joka sitoo hänet maankamaralle: hän
kokee vapautumisen. Jokapäiväisen elämän jäykkyys hellittää otteensa, kun rytmi tempaisee mukaansa.784 Tanssilingolla on voitu nostattaa tunnelmaa ja lietsoa ekstaattista tanssia. Vuoristoalueen Inka-intiaanien seremoniallinen linko on toiminut tanssirituaalien rekvisiittana (kuva 142) 785. Andien tekstiileihin kuuluukin erilaisia linkoja. Boliviasta on peräisin seremoniallinen linko, wichi wichi, jota on
saatettu käyttää myös tanssiköytenä. Lingossa voi olla hevosenjouhesta ja villasta tehtyjä tupsuja ja
pom-pomseja. Seremoniallisessa tarkoituksessa hedelmä asetetaan linkoon ja linkoa ”tanssitetaan”. 786
Aivan kuin seremoniallinen linko kuvaisi ekstaasia, jossa ihminen ajautuu tanssin pyörteisiin ja saavuttaa toisenlaisen liikkeen, sisäisen rytmin. Leeuw kertookin, että itsenäiseksi tullut rytmi johtaa elä män rytmiin sinänsä. Tästä syystä kaikki jumalat tanssivat Väli-Amerikan kulttuureissa, ja jopa hedelmällisyyden jumalatar tanssii. Dionyysisen tanssin rytmi luo vapautumisen egosta; rytmi luo sieluun
tyhjyyden, joka voi täyttyä jumalallisuudesta.787
Hapsujen symboliikka liittyy veijari-hahmoihin. Guatemalassa Pyhien päivänä ihmisten keskuudessa
on klovni (Kuva 143). Tämä klovni on pelätty ja vaarallinen, sillä hänellä on suuri nälkä niitä lapsia
kohtaan, jotka eivät ole käyttäytyneet hyvin. Vanhemmat ilmoittavat klovnille ongelmista. Lasten symbolinen rankaiseminen tapahtuu rituaalisessa kehyksessä, jonka keskushahmo on klovni. 788 Niin kuin
shamaanin puvussa, niin myös klovnin eläinpuvussa on hapsuja, jotka korostavat hänen eläinluonnettaan. Jungin mukaan veijari on kollektiivinen varjohahmo. Veijari on heijastus ihmisen täysin erilaistumattomasta tietoisuudesta, psyykestä, joka on lähellä eläintasoa, tietoisuuden primitiivistä tasoa.
Veijari-myytti on säilynyt ja kehittynyt, koska sillä oletetaan olevan terapeuttinen vaikutus, kuten kai783 Leeuw

1963, 19, 24.
1963, 24 – 25.
785 Korpisaari, Pennanen & Ilmonen 2001, 143. Linkoa voitiin käyttää myös hiuskiinnikkeenä ja metsästyksen
sekä sodankäynnin kiviammuksisena aseena, mutta kuvan lingon koristeellisuuden perusteella voidaan päätellä, että tämä linko oli koriste- tai juhlakäyttöä varten. (Ibid.)
786 Schevill 1997, 75, 77, 138. Linkoja käytetään alueella edelleen metsästyspeliin, lintujen karkottamiseen pelloilta ja tanssimiseen. Linkoja tekevät miehet, jotka kävellessä letittävät värikkäitä villalankoja ilman työkaluja. (Sayer & Bateman 1993, 284.)
787 Leeuw 1963, 65.
788 Foxx & Schevill 1997, 210. Joulupukki muistuttaa tätä klovnia, sillä hänellä on samanlainen rooli suhteessa
lapsiin.
784 Leeuw
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killa muillakin myyteillä. Kaikkia myyttisiä hahmoja vastaavat sisäiset psyykkiset kokemukset, arkkityyppiset psyykkiset rakenteet, joista hahmot ovat alun perin lähtöisin. Näin myös veijarihahmo on peräisin tietyistä psyykkisistä kokemuksista, joihin liittyy kyky muuttaa muotoaan. Tämä voi tarkoittaa
puolittaista muodonmuutosta eläimeksi tai jumaluudeksi, mikä onkin keskeistä shamanismissa. Shamaani ja poppamies ovatkin veijarihahmoja, ja heihin liittyvät mytologiset piirteet ilmenevät myös
henkisen kehityksen eri tasoilla. Veijari kuuluu karnevaaleihin, jolloin tapahtuu hierarkisen järjestyk sen kumoaminen. Tällaisia tapahtumia ovat olleet keskiaikaiset kirkon karnevaalit ja nykyaikaiset
opiskelijayhteisöjen riennot. Veijari kuuluu myös erilaisiin narritarinoihin, hurvitteluihin, parannusriitteihin sekä ihmisen pelkotiloihin ja hurmioitumisiin. Veijarin hahmo on uskonnosta kadottuaan esiintynyt myös maallisella tasolla, kuten koomikkona teatterissa. Veijarihahmolla on pitkät perinteet ilonpidon lähteenä.789
Jungilaisesta näkökulmasta klovni on siis arkkityyppinen hahmo, joka edustaa vastakohtaa egon hyvin
hallitulle toiminnalle. Klovni tekee noloja virheitä; hän haparoi, töppäilee ja hänelle sattuu kömmähdyksiä ja kommelluksia. Klovni ei saa tilannetta haltuun. Hän on haavoittuvainen, viaton ja herättää
sääliä. Hänen alituinen naiiviutensa paljastaa ihmisyyden haurauden. Klovni opettaa meille, että vain
hyväksymällä ihmisyytemme voimme avautua olemassaolon mysteerille. Hänellä ei ole mitään todellista tukipylvästä, vaan ilmapalloja, jotka kuvastavat haaveita, ideaaleja ja toiveita. Valkoinen maski
parodioi yksilöllisyyttä. Katsoessamme klovnia nauramme pilkallisesti, koska huomaamme osan itsemme vajavaisuutta peilautuvan hänestä. Klovni esittää kaikkia niitä tunteita, joita emme käsittele
yleisesti hyväksyttävässä loogisessa ja ennalta määrätyssä toiminnassamme. Klovni toimittaa varjon
roolia uhrinkaltaisesti; hän korvaa rituaaleissa hallitsevan egon ja sovittaa kyseisen historiallisen olosuhteen ja yhteisön epäkohdat. Klovnin leikkiminen on jokapäiväisten tuttujen koristusten pois riisumista ja niihin liittyvien tunteiden poisluovuttamista. Päästetään irti statuksesta, persoonasta, tunnustuksista ja asemasta, jotta voidaan välittää tunteita. Nämä ovat tavallisesti sensuroituja, patoutuneita ja
kaoottisia tunteita, jotka voivat purskahtaa ja roikkua vapaana, kun kompastumme elämän tasapainot tomuuteen ja arvoituksiin. Rituaalissa näitä tunteita voidaan harjoittaa klovnihahmon kautta, joka paljastaa alkukantaisen inhimillisen reaktion. 790 Myös hapsut ilmentävät tätä arkkityyppiä, ja niiden kautta voidaan ilmaista ylitsepursuavia tunteita. Hapsut ovat kuin eläimen turkki, jota voidaan ”pörhistää”
tunneilmaisuna.
Klovnit pilkkaavat vallitsevaa järjestystä, ja he ovat sosiaalisen viattomuuden symboleja. Klovnien
olennaisin ja dominoivin piirre on kuitenkin heidän performatiivisuutensa. Klovnien taidokas dramaattinen näytteleminen on hyvin keskeinen vaikutin klovniperformanssissa. 791 Hapsut lisäävät tätä dra789 Jung

1990a, 255 – 256, 260, 262, 264, 267, 270.
1996, 43 – 44, 46.
791 Bell 1997, 160.
790 Shorter
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maattisuutta ja nostattavat tunteita. Hapsut liittyvät veijari-arkkityyppiin, sillä ne ilmentävät kaoottista
rajaseutua ja täten toimivat uutena energiana vallitsevalle järjestykselle. Hapsut kuuluvat marginaaliin
kuin räsyt ja räsyläinen, jotka viittaavat alamaailmaan, yhteiskunnan järjestyksen reuna-alueille. Hapsut tarkoittavat reuna-aluetta sekä vaatteissa että sosiaalisissa rakenteissa. Douglas kertoo ”yhteiskunnan hapsujen” ilmaisevan sosiaalisen struktuurin villiä aluetta. Tältä alueelta nousee uusia asioita, jot ka kyseenalaistavat vakiintuneet käytännöt. Marginaalisuus liittyy kehollisen kontrollin hellittämiseen,
kun perifeeriset lähtökohdat inspiroivat enemmän kuin sosiaaliset normit: kun koetaan alistetun tai alamaisen asemassa oleminen, etsitään uusia sopivia ilmaisumuotoja. Joka paikassa sosiaaliseen perifeerisyyteen liittyvät samat keholliset ilmaisumuodot, kuten huolittelemattomuus. Ajassamme tämä ilmenee takkuisen tukan symboliikassa, joka nähdään protestina vallitsevia ja paheksuttavia sosiaalisen
kontrollin muotoja vastaan.792 Vapaana olevien hapsuisten hiusten lisäksi vapautumisen symbolina
voivat toimia räsyiset ajankuluttamat tai tahallaan revityt farkut.
Douglasin mukaan ihmisruumiin raja-alueilla koetaan olevan voimia ja uhkia. Kun ruumista tarkastellaan yhteiskunnan symbolina, ihmisruumiissa nähdään pienoiskoossa sosiaalisiin rakenteisiin liittyviä
voimia ja vaaroja. Tällöin ruumiilliset ja emotionaaliset kokemukset ovat suhteessa kulttuurisiin ja sosiaalisiin kokemuksiin. Elävän organismin rakenne kuvaakin monimutkaisia sosiaalisia muotoja hyvin.
Ruumis on malli, joka voi edustaa mitä tahansa rajattua järjestelmää. Koska ruumis symbolina on peräisin inhimillisten kokemustemme yhteisestä varastosta, sitä laajemmin ja varmemmin symboli ymmärretään. Toisaalta mitä henkilökohtaisempi rituaalisen symboliikan lähde on, sitä tehokkaampi on
sen viesti. Ruumiimme raja-alueilla syvimmät pelkomme ja toiveemme saavat erityisen osuvan ilmiasun ja ilmaisun. Ruumiin jäsentymättömillä alueilla piilee energiaa; ihmisruumiin marginaaleissa ajatellaankin lymyävän voimia, joita velhot voivat manipuloida. 793 Hapsuja käyttävätkin nimenomaan
velhot, kuten shamaanit, jotka ovat erikoistuneet liikkumaan raja-alueilla esimerkiksi parantaessaan jotain henkilöä. Näihin rituaaleihin liittyy yleensä hapsuja. Shamaanin hapsuja voidaankin verrata toiseen noidan symboliin, hämähäkinverkkoon, joka symboloi järjestystä ja keskusta vastakohtana hapsujen marginaalisuuden symboliikalle. Hapsujen vapaat energiat ovat vastakohta verkon järjestyneille
energioille. Hapsut ovat hajallaan, jotta yhteisö voisi järjestäytyä uudelleen ja muodostaa toimivamman sosiaalisen verkon. Hapsut symboloivat jäsentymättömiä alueita.
Hapsuja käytetään paljon luovissa rytmirituaaleissa ja vapauttavissa juhlissa. Eliaden mukaan juhlassa
pyritään löytämään elämän pyhä ulottuvuus uudelleen. Muina aikoina pääasia uhkaa joutua unohduksiin, mutta juhla tuo olemisen sakraalin ulottuvuuden jälleen näkyviin. Tällöin luova vapaus pääsee il792 Douglas

1982, 72, 83, 85. Douglas käyttää ilmaisua ”fringes of society”. Fringes-sana tarkoittaa sekä hapsuja
ja hapsutusta että reuna-aluetta, reunaa ja laitaa. Suomennan tässä yhteydessä sanan tarkoituksenmukaisesti
hapsuiksi, jotta saan sanan moniselitteisyyden ja siihen liittyvän perussymboliikan esille.
793 Douglas 2005, 182 – 183, 190 – 191.
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menemään.794 Jungilaisuudessa ajatellaan, että mikä tahansa voimakas liike voi ilmentää ja merkitä
vapautumista. Vapautumiseen liittyy pyrkimys päästä sisäisesti irti vanhoista arvoista ja luoda uutta
elämänmuotoa. Vapautumisen symboliikka on vastakkaista turvallisuuden symboliikalle, koska vapautumisessa on olennaista turvallisten rajojen ulkopuolelle murtautuminen. 795 Siivet ja hapsut ovat oivia
symboleita vapautumiselle. Joskus hapsujen vapauttava rytmi voidaan kokea myös tanssiesiliinan kilinässä ja hapsujen kahinassa. Yorok-intiaanien tanssiesiliina, joka koostuu nahkasta, kasvikuiduista ja
simpukoista (kuva 144)796, tunnelmoittaa äänellään tanssi-ilmapiiriä. Myös monet koristeelliset afrikkalaiset asut kantavat mukanaan ääntä. Se voi ilmetä sekä kankaan kahinana ja rapinana että metalli osaryhmän sointina, helinänä, kilinänä ja kalinana. Tekstiileihin kuuluvat ääntä tuottavat koristeelliset
osat ovat erityisen tärkeitä julkisissa juhlissa. Ääniä syntyy kävellessä ja erityisesti tanssiessa, mikä
ilahduttaa ihmisiä. Tällainen asu koristuksineen vaikuttaa myös tanssijan eleisiin ja liikkeisiin. Yleensä
itse vaatetus on pienellä alalla kehoa, jotta se ei rajoita tai ohjaa liikkeitä. Toisin on koristusten laita,
jotka paljoudellaan vaikuttavat tanssijaan.797
Sauvoilla eli valtikoilla nähdään yleisesti olevan symbolinen tehtävä: sauvojen osoituksella niin jumala, hallitsija kuin satuolentokin voi toteuttaa määräyksiään. Sauvat voivat symboloida mahtia, valtaa,
arvoa ja käskyvaltaa. Kerjäläisellä puolestaan on vaellussauva. 798 Pohjois-Amerikan intiaaneilla on
sauvoja, joihin on kiinnitetty väristimiä. Intiaaneilla sauva voi merkitä kaikkia näitä asioita, myös
vaellussauvaa. Liikkuessa kodin ulkopuolella ihminen tarvitsee jonkin energiaa keskittävän esineen,
kuten sauvan. Jungin mukaan valtikat ja taikasauvat liittyvät libido-symboliikkaan osoittamalla voiman suunnan. Täten valtikan katkaiseminen merkitsee voiman uhraamista: libido, joka on ollut suun nattuna tiettyyn suuntaan, keskeytetään uudenlaisen voiman toivossa. Valtikoihin voidaan liittää myös
ajatus valonsäteistä.799 Intiaanien sauvojen sulat heijastavat valoa ja liikkuvat tuulessa erityisellä tavalla. Tuulet ovat muutakin kuin ilmanvirtojen liikettä, sillä ne on koettu yliluonnollisiksi jumalten ilmoituksiksi. Tuuli voidaan tuntea, vaikka sitä ei nähdä.800 Sulkien avulla tuuli nähdään, ja valtikan pitäjän
voiman voidaan kokea olevan yhteydessä henkimaailmaan. Sulat ovat tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen rajalla, ja näin ne välittävät ihmisille hengellisiä sanomia. Intiaanien sauvat hapsuineen voidaankin
nähdä pyhinä esineinä. Leeuw kertoo pyhän objektin kantamisesta. Pyhään objektiin keskittyy yhtei 794 Eliade

2003, 111.
2003, 152.
796 Dubin 1999, 446.
797 Sieber 1972, 16.
798 Korhonen 1999, 49, 52, 75.
799 Jung 1990b, 412. Suufilaisuudessa sauva symboloi voimaa ja johtajuutta, ja sen koettiin omaavan elävää
energiaa, jolla on kyky tehdä ihmeitä. Monet suufiopettajat kantavatkin sauvaa, useita sauvoja tai jopa salkoa.
Sauvassa tiivistyy erityinen henkinen voima, joka on erikoisen voimakas pyhimyksillä ja hallitsijoilla.
(Rakhimova 2010.)
800 Biedermann 1993, 381. Valonheijastuvuuden yhteydestä libido-symboliikkaan kohdassa orgaaninen ornamentiikka.
795 Henderson
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sön voima, kun yhteisö on liikkeessä. 801 Intiaanien ratsastusretkillä heidän elämänvoimansa keskittyy
sauvaan, ja sauvan hapsujen kautta tämä yhteisön voima on yhteydessä yliluonnolliseen maailmaan.
Ehkäpä ortodoksisen kulkueen kirkkolippujen reunahapsuissa voidaankin nähdä tämä sama symboliikka, yhteys pyhään eteerisyyteen, ”Jumalan tuuliin”.
Kulkueiden ja muiden määrätynlaisten liikehdintöjen kautta vapautuu Leeuwin mukaan rakkauden
voima. Hänen mielestään ihminen kokee tarvetta rytmiin, seremoniaan ja protokollaan, kun elämä hor juu tai vetää meitä mukanaan. Seremonian kautta voimme tiedostaa elämän syvyyden ja sen sisällä
sykkivän rytmin.802 Eskimoiden viuhkojen hapsut korostavat rytmisiä liikkeitä ja luovat yhteyttä henkimaailmaan. Alaskan eskimoiden tanssiin kuuluneet viuhkat koostuvat puuosasta ja siihen kiinnitetyistä höyhen- ja karvahapsuista. Kädessä pidettävät tanssiviuhkat liikkuvat tanssijoiden ojennellessa
käsiään tanssieleiden mukaan. Tanssi liittyy henkisen näkökyvyn edistämiseen, ja tanssijoiden sanotaan ”näkevän todellisesti” samoin kuin henget näkevät heidät. Ilmeisesti viuhkat liittyvätkin taivassymboliikkaan ja niiden hapsut edustavat lunta ja tähtiä. Näissä tanssiviuhkoissa on ollut peuranturkis kehys ja untuvahahtuvia, jotka on siistitty vanhan intiaanivaimon omistamista sulista. 803 Myös
Tšuktšien niemimaalla tanssijoiden käsiin on kiinnitetty huomiota. Tanssijoiden juhlavaatetukseen
kuuluivat koruommelkuvioiset sormikkaat, joiden avulla tanssiesityksen eleisiin tuotiin ilmeikkyyttä.
Naisten tanssissa sormikkaiden koettiin lisäävän kädenliikkeiden vauhdikkuutta ja sulavuutta, sillä
sormikkaisiin kiinnitetyt hapsut ja pitkät tupsut lisäsivät näitä ominaisuuksia liikkeessä ollessaan. 804
Pohjois-Amerikan tasankointiaaneilla on tanssikilpiä, joissa on samanlaisia visioiden inspiroimia kuvia kuin sotakilvissä. Ainakin siouxien tanssikilvet on koristeltu hevosenhäntäjouhilla ja sulilla (kuva
145). Siouxit käyttivät sulkia myös juhlatunnelman luomisessa. Esimerkiksi kotiin voitokkaasti palanneille sotureille järjestettiin tanssit, jossa sulat lentää lepattelivat ympäriinsä. 805 Tasankointiaanien
tanssikilvillä on ollut pyhän objektin asema tanssissa, ja heidän sotakilvillään on ollut vastaava merki tys sotakulkueissa. Hapsuilla, kuten sulilla ja jouhilla, on voitu korostaa pyhää objektia ja sen rytmillisiä voimia. Pyrkimyksenä on ollut saada yhteys henkivoimiin ja tätä kautta saada suojelua.
Tansseissa ja kulkueissa hapsut liikkuvat aktiivisesti luoden tunnelmaa ja ne väristävät ihmisiä kuin
hääparin päälle heitetty riisi. Leeuwin mukaan hääkulkue kirkkoon ja takaisin on koreileva kulkue,
801 Leeuw

1963, 41.
1963, 43.
803 Fienup-Riordan 1988, 266 – 267.
804 Dzeniskevitsh et al. 2002, 122.
805 Dubin 1999, 255 – 257. Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat käyttivät sulkia kaikilla elämän alueilla. Sulat
olivat yhdysside maailmankaikkeuteen, ja näin kantaessaan sulkia ihmiset saivat yhteyden kosmokseen. Sulissa koettiin olevan erityistä voimaa: ne poistivat sairautta ja auttoivat kommunikoinnissa henkimaailman
kanssa. (Rivers 1999, 129.)
802 Leeuw
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jonka äärellä vielä nykykulttuurin ihminenkin pääsee kokemaan samanlaisia asioita, joita alkuperäiskulttuurien kulkueissa on koettu. Kulkueiden muodossa tapahtuvassa liikkeessä on kolme keskeistä
asiaa: yhteisön mobilisaatio, pyhän objektin kantaminen ja tiettyjen voimien ja hahmojen esille tuonti.
Järjestäytyneiden liikkeiden voima ylettyy koko yhteisön ylle ja ehkäisee pahojen voimien vaikutus ta.806
Perulaisessa juhlatanssiin tarkoitetussa laukussa on pitkiä hapsuja (kuva 146). Tämä pieni laukku on
kokalaukku, ch'uspa, ja sen geometrinen kuviointi on kudottu. Laukku on erityinen ja tarkoitettu fiestatanssiin.807 Andien kutojilla on ihan erityinen taito nähdä tällaiset tekstiilit niitä tehdessään. He eivät
näe kudottavaa kangasta litteänä ja staattisena, vaan he sommittelevat sitä ymmärtäen kankaan kineettisenä. He voivat nähdä kankaan heiluvan ilmanhengessä tuulenvireellä tai liikkeessä ihmisen keholla.
Kutojat ovat myös erityisen herkkiä selvittämään kankaan laadun tuntoaistimuksen kautta, ja he yleen sä ensisijaisesti tutkivat tekstiilimateriaalit koskettelemalla. Kutominen on kuin musiikin tekemistä:
niin kuin muusikot voivat muuttaa äänet liikkeeksi soittaessaan, niin myös kutojat pystyvät muuttamaan visuaalisen informaation suoraan kineettiseksi toiminnaksi. 808 Kutojat ennakoivat suunnittelussaan, kuinka kuviot ja hapsut tulevat liikkumaan tanssissa.
Leeuwin mukaan ihmiselle on luonteenomaista tarkkailla häntä ympäröivän ympäristön liikkeitä ja
löytää niistä rytmejä. Tämän pohjalta voidaan muodostaa tansseja, jotka heijastavat rytmin takaisin
ympäristöön ja vetävät ympäristön samaan liikkeeseen. Silloin tanssista puhutaan ”liikemagiana”,
mikä tarkoittaa, että ihminen esittää löytämänsä rytmin omalla tavallaan vastineena ympäristön rytmille. Hän muodostaa tyylitellyn ja järjestyksellisen liikkeen avulla kokonaisuuden, johon kuuluu sekä
ympäröivien liikkeiden rytmi että hänen oma rytminsä. Kulttuuri voidaankin kokea ihmisen liikkeenä
luonnon läpi.809 Tanssiin tarkoitetut perulaiset juhlalaukut voidaan nähdä kulttuurituotteina, joiden
kautta osallistutaan liikemagiaan. Laukkujen kuviointi ja hapsut, jotka on suunniteltu liikettä varten,
luovat kineettisen vastineen ympäristölle.
Hapsuisten reunojen uskotaan karkottavat ilkikurisia henkiä. Usein rukoushelmissä onkin kiinni tupsu,
koska sen on koettu torjuvan ilkeyksiä.810 Hapsuissa näkyy elämänvoima: hapsut muistuttavat meitä
elinvoimasta, vitaalisuudesta, ja näin suojelevat pahalta silmältä. Hapsujen voidaan nähdä viettelevän
paha silmä niiden liikkeellä ja kauneudella. Näin uskotaan tekevän punaisten hapsujen, joita on makedonialaisten ja egyptiläisten puvuissa. Samoin toimivat intialaisten juhlaoviverhot ja turkmenialaisten
806 Leeuw
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kamelin hääjuhlapeite, johon sidotaan kirkkaita kangassuikaleita. Myös villatupsuilla ja kirkkailla
pom-pomseilla nähdään olevan pahaa silmää sekoittava merkitys, ja niitä käytetään morsiamien, lapsien ja juhlien suojeluun.811 Tupsut ovat hapsujen äärimmäinen laajennus, eräänlainen kukoistus. Tupsut lisäävät tekstiiliin kolmannen ulottuvuuden. Niiden aaltoilu ja heiluminen tuovat esille liikkeen
jännitteen. Eräs tupsun muoto pom-pom on pörröinen pallo. Ne toimivat koristeena ja korostavat liikettä, kuten moniväriset pom-pomsit, jotka roikkuvat bolivialaisesta juhlalaukusta (kuva 147). 812
Tiibetissä kierrettyä villaa sidotaan poniaitauksiin, jotta pidettäisiin demonit poissa. Usein myös eläi miin kiinnitetään hapsuja, koska niitä halutaan suojella samoin kuin ihmisiä. Myös työeläimiä, ja niiden nykyaikaisia ilmentymiä traktoreita, suojataan amuletein. 813 Yksinkertainenkin tekstiilielementti
voi suojella, kuten rieputupsu hevosen valjaissa (kuva 148). Punaiset tupsut ja pom-pomsit toimivat samanveroisesti suojelijoina. Sisiliassa sellaisia roikkuu ovissa, ikkunoissa, kaiteissa, aidoissa ja porteilla. Välimeren alueella ja itäisessä Euroopassa tupsuja on aasien ja hevosten varusteissa, hännissä, korvissa ja kärryissä. Tiibetissä auraukseen osallistuvat jakit komeilevat pörröisillä punaisilla tupsuillaan,
jotka ovat niiden pään päällä. Eläimiä voidaan suojella myös runsaalla määrällä pom-pomseja, kuten
erästä afganistanilaista hevosta Kabulin markkinoilla (kuva 149). 814 Keski-Aasian paimentolaiset
osoittavat kunnioituksensa eläimiä kohtaa koristelemalla ne monenlaisin hapsuin. Kameleiden tupsukoristeilla ja pom-pomseilla on tärkeä osa alueen hääseremonioiden juhlakulkueessa, jossa ne osallaan
vaikuttavat rituaalin loistokkuuteen. Hevosen päitset voivat koostua solmujen, palmikoiden ja punosten muodostamasta koristeellisesta rakenteesta, jota ympäröivät tupsut. Pitkät nyörit ja tupsut heilahtelevat heilurimaisesti eläinten jokaisella liikkeellä. 815
Hapsut kiehtovat universaalisti ja niiden energeettisyys haltioittaa ihmisiä ympäri maailman. Salape räinen tunnelma ja energeettisyys näkyvät samalla tavalla hapsujen ja suitsukesavun liikkeissä. Savu
täyttää tilaa, muuttaa sitä huomioitavaksi. Savulla ja hapsuilla on kyky muodostaa tunnelma-alue tapahtumalle. Suitsukkeen savussa voi nähdä kuvioita, jotka syntyvät savun ja ilmavirtojen yhteisvaikutuksesta. Samalla tavalla hapsut ovat yhteydessä ilmanvirtoihin ja täyttävät tilaa omalla olemuksellaan.
Rytmisillä liikkeillä luodaan hapsupiiri ilmaan, ja kun hapsuliikkeet haltioittavat, syntyy pyhän ilma811

Paine 2004, 146 – 147.
& Sentance 1999, 228 – 229.
813 Paine 2004, 38-39. Nykyään huomio on korostunut enemmän autojen suojelemiseen. Eliaden mukaan myyttinen toiminta voidaan nykyaikana tunnistaa pakkomielteestä menestykseen, mikä näkyy esimerkiksi ”pyhän
auton kulteissa”. Autonäyttelyt muistuttavat ritualisoitua uskonnollista tapahtumaa, ja niiden valot, värit, loiste ja koreus viittaisivat missä tahansa muussa kulttuurissa selkeästi jumalanpalvelukseen. Tällaiseen toimintaa liittyy outo toive ylittää ihmisyyden rajat. (Eliade 1968, 186.) Pohjois-Amerikassa, jossa erityisesti korostetaan menestymistä, autoilla onkin erityinen asema. Käydessäni Kanadassa vuonna 2010 ihmettelin, kun autokauppojen piha-alueet oli reunustettu ylhäältä kiiltävillä erivärisillä hapsuilla, jotka heiluivat ja heijastelivat
valoa voimakkaasti. Hapsut ikään kuin rajasivat autot pyhään tilaan ja tekivät autokaupasta ”temppelin”.
814 Paine 2004, 11, 106.
815 Harvey 1997, 86, 89.
812 Gillow
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piiri. Liikkeessä olevat elementit myös muistuttavat elämänvoimasta ja täten pitävät ihmisen kiinni
elonrytmissä. Voimakas rytmillinen hapsutus voi myös rikkoa rajoja ja voimistaa yhteyttä alitajuntaan.
Hapsuilla ja tupsuilla voidaan siis ilmentää energiaa ja sen voimakkuutta.

289

Kontrastiset kuosit
Kontrastisten kuosien voima piilee niiden symmetrisessä sykäyksessä, selkeässä ja voimakkaassa rytmissä. Autourheilussa, jossa liikutaan nopeasti ja huomioaikaa on vähän, mustavalkoinen kilpailun
päättävä ruutulippu on helppo huomata. Luonnossa tällainen selkeä mustavalkoinen kuvio voi toimia
paikan pyhittäjänä, sillä sen avulla pystytään erottamaan tietty paikka erilleen ympärillä olevasta muo dottomuudesta. Keskeistä on kontrastinen rytmi ja sen huomionherättävyys. Siperian evenkien metsäalueilla on ollut tällaisia huomiota herättäviä geometrisaiheisia ornamentteja. Mosaiikkitekniikka, joka
on applikaatiotekniikan muunnos, perustuu tumman ja valkoisen värin vaihteluun. Tämä tumman ja
valkoisen värin vaihtelu merkitsi sukumerkkinä ansapolkuja tai korosti takin helmaa. Tummasta ja
vaaleasta nahasta leikatut kuviot, jotka oli ommeltu yhteen poron suonilangalla, koristivat ja korostivat
naisten turkkien liepeitä ja helmoja sekä miesten ja naisten lakkeja. 816 Vaatteiden helmojen koristaminen rytmillisillä kuvioilla on kansanperinteessä yleisesti merkinnyt ihmisen rajojen suojelua.
Kontrastisia kuoseja on siis käytetty pyhän alueen luomiseen sekä ympäristössä että keholla.
Mustavalkokuvioiden kontrastisuus ja rytmin loogisuus erottuvat erityisesti luonnonympäristössä, jossa tällainen kuvio tuntuu ponnahtavan esiin. Balilla tällainen mustavalkoinen kangas verhoaa pyhäkköä (kuva 150), ja niitä käytetään myös temppelinsuojelijoiden vaatteina. Balilainen mustavalkoinen
ruutukangas kuvaa vastakkaisten voimien tasapainoa kaikenkattavassa harmoniassa (kuva 151). 817 Indonesian Balilla ja Jaavalla on käsitys, että shakkiruutuisilla kuvioilla on suojaava tarkoitus. Vaaleiden
ja tummien alueiden yhdistelmä edustaa puhtauden ja pimeyden voimia. Geometrisen ornamentiikan
lineaarinen asettelu ja yksinkertaisuus luo selkeän ja voimakkaan vaikutuksen. 818 Säännöllisyyteen yhdistetyt toistot luovatkin järjestystä, jota ihminen kaipaa ympärilleen, jotta hän pystyisi jäsentämään ja
ymmärtämään näkemäänsä. Elementtien ja kuvan kokonaisuuteen liittyvät rytmit muodostavat jatkumoita, joita silmä seuraa.819
Marimekon tasaraitapaidan taustalla on ajatus tasa-arvosta. Kankaan ”yhtä arvokkaat” raidat edustavat
mieheyden ja naiseuden tasavertaisuutta. Kontrastinen kuvio, kuten tällainen musta-valkoinen kuvio,
toimii hyvin rakenteena, johon voi projisoida kaksi eri ominaisuutta ja niiden suhteet. Tällainen on rituaalinkaltaista toimintaa, ja selkeässä rituaalisessa kontekstissa tällainen kuvio voi olla keskeinen osa
rituaalia. Tällöin kontrastinen kuvio on kiinteä elementti rituaalissa ja muodostaa rituaalitekstiilin yti 816 Lehtinen

2002b, 119. Ornamentit olivat myös muistoja suvun toteemieläimestä, ja jokaisella naisella oli oma
muunnelmansa lukemattomista aiheista. Ne symboloivat siten puvun käyttäjää, ja olivat hänen tunnuksiaan.
Kuviomallit oli tapana haudata valmistajansa kanssa. (Ibid.)
817 Hitchcock 1991, 134 – 135.
818 Mittersakschmöller & Leigh-Theisen 1997, 59.
819 Rytmi 2002.
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men. Musta-valkea kuvio voikin edustaa vastakohtien yhdistymistä. Douglas kertoo rituaaleista, joissa
vastakohtien nähdään yhdistyvän. Niissä on otollista käsitellä perustavia uskonnollisia teemoja: kohdata kulttuurin kategoriat ja moniselitteisyys tiivistetyssä muodossa. Vastakohtaisuuksien dramaattinen
yhdistäminen antaa psykologista tyydytystä ja runsaasti liikkumavaraa eri tasojen tulkinnoille. Tämä
perustuu ajatukselle, että ihmiset pyrkivät kokemustensa yhtenäisyyteen kyetäkseen elämään rajojen ja
erotteluiden kanssa. Moniselitteisten objektien rituaalisella käytöllä voidaan saada ideaalit ja todellisuus kohtaamaan. Kulttuurissa toisistaan erillään pidettävät asiat voivat yhdistyä tällaisessa rituaalissa.
Niiden kautta voidaan herättää myös syvällisiä pohdintoja ihmisen rajallisesta kyvystä käsittää olevaista.820
Jungin mukaan ihmisessä on samanlainen kaksinapaisuus kuin kosmoksessa: ihminen on jakautunut
tietoisuuteen ja piilotajuntaan, kosmos on jakautunut kesään ja talveen sekä kirkkaaseen päivämaailmaan ja pimeään yömaailmaan. Ihmisen voidaan nähdä myös jakautuvan aineelliseen ja henkiseen
puoleen, jotka muodostavat symbolisen ykseyden. Tämä tulee hyvin esille jin & jang -kuvassa: aineellisuus sisältää hengellisyyden siemenen ja hengellisyys sisältää aineellisuuden siemenen. Tällaisella
symbolilla yhdistetään samaan mielikuvaan epäyhtenäiset ja jopa ei-verrannolliset tekijät. Äärimmäi sistä vastakkaisista tekijöistä huolimatta, tai juuri niiden takia, kumpikaan vastakkainen voima ei voi
olla olemassa ilman toista. Jin & jang -kuvassa yhdistyy jin-periaatteen pimeys, kylmyys, kosteus ja
feminiinisyys jang-periaatteen valoon, lämpöön, kuivuuteen ja maskuliinisuuteen. Samalla tavalla
myös aine ja henki ovat vastakohtia, jotka yhdistyvät fyysisen ja psyykkisen maailman energisessä kokoonpanossa.821 Kahden puolen yhteenliittymä viittaa harmoniseen ratkaisuun, joka on saavutettu, kun
vastakohdat ovat törmänneet. Tämä on vastavoimien tasapainotila. 822 Jungin mukaan kokonaisuuden
symbolina Itse on coincidentia oppositorum, se pitää sisällään valon ja pimeyden samanaikaisesti 823.
Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueiden koristeellisissa kankaissa voidaankin nähdä vastavoimien
tasapaino, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden yhdistyminen. Tällaisia tekstiilejä ovat perinteisesti
olleet valmistamassa molemmat sukupuolet, ja niistä on tullut metaforia elämän kaksinapaisuudelle ja
tasapainolle. Tiettyjen koristeellisten kankaiden symbolista arvoa korotetaankin liittämällä niihin elementtejä, joihin liittyy perinteisiä mielleyhtymiä miehisyydestä tai naisellisuudesta. Kovia miehisiä
materiaaleja, kuten helmiä, simpukoita ja metallikoristeita, yhdistetään pehmeisiin naismaisiin materiaaleihin, kuten tekstiileihin. Helmillä voidaankin parantaa siirtymäriiteissä käytettyjen tekstiilien rituaaliarvoa, sillä helmien kestävyyden uskottiin kyllästävän käyttäjän samanlaisilla ominaisuuksilla,
820 Douglas

2005, 248 – 250.
1990a, 101, 109. Myös Daavidin tähti -kuviossa, jossa kaksi kolmiota ovat yhdessä, näkyy vastakohtien
ykseys.
822 Fincher 1991, 95.
823 Jung 1990b, 368.
821 Jung
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kuten mukautuvuudella ja tätä kautta suojaavuudella. Helmentäyteisten tekstiilien uskottiin siirtävän
kovien materiaalien voiman niitä kantaneeseen ihmiseen. Tällaisilla tekstiileillä oli myös kyky rikastaa
käyttäjän psyykkistä ja henkistä elämää: helmipintaisilla tekstiileillä oli kyky lohduttaa ja tuoda iloa
muuntamalla valoa ja väriä.824 Samoin kuin helmitekstiileillä, niin myös hienolaatuisilla pehmeillä
tekstiileillä voidaan luoda uskonnollinen ulottuvuus, kun juhlavat kankaat haltioittavat ja voimauttavat. Ne toistavat värit erityisellä tavalla ja niiden pehmeys lietsoo esiin feminiinistä voimaa.
Intialainen mashru-kankaasta tehty juhlasaali voi olla mustaoranssiraidallisena. Kontrastisten raitojen
rytmikkyys saa lisää voimaa kankaan sidoksesta ja materiaalista. Satiinisidos ja silkkiloimi tekevät
kankaan etupuolesta hohtavan ja sileäkiiltoisen, ja siksi mashru-kangasta pidetäänkin ylellisenä materiaalina825. Kankaan hohde tuntuu lisäävän kontrastisten raitojen elinvoimaisuutta. Näin tekee myös
voimakkaat väriyhdistelmät. Keski-Aasian heinäaroilla asuvilla paimentolaisilla on tekstiileissään selvästi erottuva piirre, joka syntyy heidän tavastaan käyttää yhdessä yksinkertaisia voimakkaita värejä,
kuten punaista ja sinimustaa. Vaikka tämä perinne on voinut syntyä sekä tiettyjen värien hyvän saatavuuden että näiden värien ihastuttavan vaikutuksen takia, väreihin liittyy uskonnollinen sivumerkitys.
Punaisen ja sinimustan oleminen samassa tekstiilissä merkitsee vastavoimien tasapainoista yhteenliittymää. Tällä voidaan tarkoittaa päivän ja yön tai hyvän ja pahan sopusointua. 826
Kontrastiset muodot ja värit ovat jurtta-amuletin suojaavan voiman takana (kuva 152). Applikoiduista
kolmioista koostuvan amuletin tarkoitus on vieraiden tervehtiminen ja suojeleminen. Amuletin kauneus, kuviot ja liike aiheuttavat hämmennystä, ja täten ne ovat tehokas ase paikallisia demoneja vas taan. Hämmentävä kuvio voi koostua värin äkillisistä muutoksista, pienistä epäsäännöllisistä yksityiskohdista ja mutkikkaasta tiheästä kuvioinnista. Amuletti voi väläyttää ja singota varoituksen hengille.827
Valkomustayhdistelmällä onkin usein suojeleva merkitys. Näin on myös kierteisillä valko-mustilla
nyöreillä, jotka roikkuvat turkmenistalaisen vauvan kehdosta (kuva 153). Alueen lapsien pukeutumisessa on voimakkaasti läsnä tämä musta-valkoinen pinta, joka muistuttaa paikallista käärmettä. 828 Kat824 Rivers

1999, 10, 69, 72.
& Sentance 1999, 74 – 75. Mashru-kangas on saanut nimensä siitä, että mashru tarkoittaa kiellettyä ja
islamilaisen käytännön mukaan silkkiä ei saanut pitää ihoa vasten. Mashru-kankaan satiinisidos mahdollisti
kankaan etupuolelle silkin (loimi) ja näin ihoa vasten tuli puuvilla (kude). Tämä mahdollisti asianmukaisen
tavan säilyttämisen. Tätä kangasta on kudottu Turkissa, Syyriassa ja Intiassa. (Ibid.)
826 Harvey 1997, 60. Mitä sivistyneemmästä asutuksesta oli kyse, sitä vähemmän tätä väriyhdistelmää näki: vieraiden kulttuurien estetiikan vaikutuksen omaksuneet saattoivat pitää primäärivärejä primitiivisenä ja siksi
suosivat sekoitettuja värejä. (Ibid.)
827 Paine 2004, 147.
828 Paine 2004, 107. Pahojen henkien uskotaan loukkaantuvan myös tietyistä väreistä, joten moniväriset tilkut lepyttävät joka ikistä henkeä. (Ibid.)
825 Gillow
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seen ollessa liikkeessä kontrastiset kuviot saavat joskus aikaan illuusion väreilystä ja kolmiulotteisesta
liikkeestä. Myös pysähtynyt katsoja, joka seuraa paikallaan olevaa tai liikkuvaa kontrastista kuosia,
voi kokea illuusion: optinen havaintoharha tuottaa kuvioon värähtelyä, joka tuo tunteen henkimaailman läheisyydestä. Douglasin mukaan luontevan ensihavainnon vääräksi huomaaminen voi olla sekä
järkytys että stimuloiva elämys. Jotkut ihmiset tulevatkin fyysisesti pahoinvoiviksi tuijottaessaan herkeämättä optista vääristymää, ikään kuin tämä uhkaisi heidän omaa tasapainoaan. Moniselitteiseen kokemukseen kuuluukin naurua, pahoinvointia ja shokkia vaihtelevissa määrin. Taideteoksetkin luovat
kiinnostavia vivahteita, kun jäsentymättömien muotojen havaitseminen synnyttää esteettisen nautinnon. Tällöin teos antaa mahdollisuuden siirtyä tavanomaisen kokemuksemme selkeiden rakenteiden
tuolle puolen.829
Jaavalaisen tanssijan batiikkikankainen hametyyppinen asu on mustavalkoinen (kuva 154). Tällaisia
kontrastisia kuoseja käyttävät tanssijat Jaavan Jogjakartan palatsin tanssikoulussa, jossa opetetaan arkaaista tanssityyliä ja harjoitellaan hovitansseista kehittyneitä popularisoituja tanssiesityksiä. Miestanssijat käyttävät lanteille sidottuja pitkiä batiikkikankaita, joiden päitä tanssijat voivat nostella ja sipaista esityksen aikana. Tansseista on erotettavissa niiden vakava rituaalinen luonne, joka on perua pyhinä pidetyistä hovitansseista. Vielä 1900-luvun alussa esitettiin valtaisia tanssimaratoneja, joissa sadat
tanssijat esiintyivät koko yön kestävissä seremonioissa, mutta nykyään esitykset ovat huoma ttavasti
lyhyempiä ja usein turisteille suunnattuja. Tällaisilla tansseilla on hypnoottinen luonne. Lännessä me
yhdistämme usein tanssiin ulkoisen toiminnan, mutta Jaavalla tanssi on pikemminkin olemisen taidetta.830 Tanssijoille tehdään yleensä samassa kaupungissa nämä perinteiset batiikkikankaat. Batiikin valmistaminen on taidokasta ja joskus ennalta arvaamatonta, ja itse batiikkikangasta kunnioitetaan sen
mystisten ominaisuuksien takia.831 Batiikkikankaiden kuviointi lisää tanssin hypnoottisuutta, koska
kontrastisen kuvioinnin luoman illuusion avulla liikkeet näyttävät taianomaisemmilta.
Mustalla ja valkoisella on erityinen asema vaatteiden symboliväreinä. Paine selittää, että värisymbo liikka on monimutkaista, ja väriassosiaatiot voivat olla täysin vastakkaisia. Toisessa kulttuurissa ja
ajassa leski voikin pukeutua valkoiseen ja morsian mustaan. Kontrastina yhteiskunnan määrittämälle
värisymboliikalle, kuten liturgisille väreille, ihmisolotilaan kuuluu perustavanlaatuisesti kolme väriä:
punainen, musta ja valkoinen. Vaikka näiden värien symboliikan tulkinta voi vaihdella, niin jotain
yleispätevää voidaan sanoa. Perinteisesti vakoinen edustaa puhtautta ja taivaallisuutta. Musta, joka
puolestaan assosioituu maahan ja maatumiseen, edustaa hajoamistilaa. Sekä mustaa, että valkoista
käytetäänkin symbolisesti vaatetuksessa.832
829 Douglas

2005, 88.
1987, 132 – 135.
831 Hitchcock 1991, 91, 129, 148.
832 Paine 2008, 212.
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Kuva 150. Mustavalkoinen ruutukangas verhoaa pyhäkköä. Ubud, Bali, Indonesia, 1989. (Hitchcock
1991, 134.)

Kuva 151. Mustavalkoinen ruutukangas kuvaa vastakkaisten voimien välistä tasapainoa.
Denpasar, Bali, Indonesia. 293,5 cm x 60 cm. Hankkinut Lewis Hill, 1975. Hull
University, CSEAS 75.22. (Hitchcock 1991, 135.)
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Kuva 152. Jurtta-amuletti. Tekke, Turkmenistan, Keski-Aasia. Koostuu applikoiduista kolmioista.
(Paine 2004, 147.)

Kuva 153. Lapsen kehto roikkuu suojelevista mustavalkoisista ”käärmenyöreistä”. Tekke, Turkmenistan, Keski-Aasia. (Paine 2004, 107.)
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Kuva 154. Tanssija batiikkikankaassa. Jaava, Indonesia, Kaakkois-Aasia. (Dyrenforth 1988, 47.)
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Kuva 155. Hautajaiskangas. Fonit,
Dahomey (nykyään Benin), Länsi-Afrikka. 63 cm x 37 cm. Raffiapalmu, puuvilla. The Herskovits Collection, Evanston,
Illinois, USA. (Sieber 1972, 164.)

Kuva 157. Viktoriaaninen surupuku ja
hattu. Yhdysvallat, 1870-luku. Musta
silkkitafti. (Gothic: Mourning dress,
2008.)

Kuva 156. Revinnäispitsinen käspaikka geometrisilla kuvioilla. Aunus, Karjala. Revinnäiskirjonta.
Tohtori Aino Yli-Ruokasen lahjoittama kokoelma,
Ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio. (Lukkarinen
1995, 17.)

Kuva 158. Ristiäismekko. Englanti, tehty vuonna
1884 pidettäviin ristiäisiin. Valkoinen palttina,
joka päällystetty ja reunustettu hienotekoisella pitsillä. (Christening robe - Victoria & Albert
Museum - Search the Collections 2011.)
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Valkoista valkoiselle -tekniikalla tehtyjen tekstiilien voidaan nähdä kertovan tarinaa herkkyydestä ja
puhtaudesta. Valkoista valkoiselle -tekniikka, whitework, on termi tekstiilitekniikoille, jotka käyttävät
vain valkoista kangasta ja lankaa. Yleensä niissä on pellavainen tai puuvillainen läpikuultava pinta tai
musliini- tai verkkopinta. Kankaat voivat olla pitsimäisesti aukollisia tai kohokuvioisia. Valkotyöt ovat
yleisiä Euroopassa, ja hienoimmat niistä ovat morsius- ja kastepuvuissa sekä kirkollisissa messupuvuissa.833 Valkoinen on luonnollinen symboli puhtaudelle, koska se paljastaa herkästi lian ja täten to distaa puhtauden myös käytännössä. Valkoinen assosioituu myös lumeen, joka heijastaa valoa pimeyteen. Valo viittaa korkeuksiin, kuuhun, aurinkoon, taivaaseen ja kaikkeen siihen, mitä pidetään yli maallisena.
Musta voi edustaa pimeyttä, joka rikastuttaa ja luo syvyyttä persoonallisuudelle samalla tavalla kuin
musta saa lähellään olevat värit näyttämään eloisimmilta. Musta yhdistettynä valkoiseen on vastakohtien yhteen liittämistä, ja samalla tavalla vastavärit, kuten punainen ja vihreä, oranssi ja violetti, sininen ja keltainen, edustavat vastavoimien kohtaamista. Nämä yhdistelmät ilmaisevat vastakohtien väli sen värähtelyn. Vastakohdat voivat olla psyyken vastakkaisia puolia, persoonallisuuden piirteitä tai ristiriitaisia luonteenlaatuja. Niiden tiedostaminen ja erottelu johtaa täydellisempään selvyyteen vastakkaisuuksien laadusta. Alkemistien mukaan vastakohtien mystinen yhtyminen on seurausta onnistuneesta vastakohtien erottelusta, jonka jälkeen vastakohdat voidaan liittää yhteen. Alkemistit näkivät visioissaan tämän yhteenliittymän, jota symboloi kuningasparin avioliitto. Musta ja valkoinen ovat vastavoimia, kuten yö ja päivä, ja siksi toisen ilmeneminen edellyttää toisen olemassaoloa. Ne kuvaavatkin hyvin monia vastakohtia, ja esimerkiksi Goethe ajatteli, että musta on aineen symboli ja valkoinen
hengen.834
Länsiafrikkalaisessa hautajaiskankaassa on kudottuja tummia ja vaaleita raitoja (kuva 155). 835 Monet
tämän seudun kuolemaan tai suruun liittyvät kankaat koostuvat indigoista ja valkoisista värialueista,
joilla on oma tarkka, joskus salainenkin symboliikkansa. Merkityksiä voidaan salailla, koska niiden
julkistamisen koettaisiin vaikuttavan negatiivisesti tähän tapahtumaan, jossa ollaan yhteydessä yliluonnolliseen ja ylimaalliseen. 836 Jungilaisesti tulkittuna kankaassa voidaan nähdä siirtymä mustasta valkoiseen, aineesta henkeen, tämänpuoleisesta tuonpuoleiseen. Indigon sävy voi olla hyvinkin tumma ja
täten kontrastinen valkealle. Tällainen on esimerkiksi keskijaavalainen dramaattinen hääkangas, dodot,
joka koostuu valkoisesta timantista ja tummasta indigonsinisestä pohjasta. Hääkankaan väriyhdistelmä
symboloi vastakohtia, kuten maata ja vettä, miestä ja naista, elämää ja kuolemaa. Toisaalta rauhoittava
833 Gillow

& Sentance 1999, 197.
1991, 40, 82 – 83, 87 – 88.
835 Sieber 1972, 165.
836 Balfour-Paul 1998, 186 – 187.
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ja viilentävä indigonsininen voidaan nähdä vastapainona spektrin toisen pään lämpimille väreille. Indigoon on kautta aikojen liitetty symbolista voimaa, ja indigo on ollut tärkeä väri monissa hautausrituaaleissa. Indigonvärisiä kankaita on käytetty sururituaaleissa eri puolilla maailmaa, esimerkiksi LänsiAfrikassa ja Indonesiassa. Symboliikka juontuu indigon värjäysprosessissa tapahtuvista luontaisista
muutoksista, joiden nähdään heijastavan siirtymäriittejä, jotka tuovat henkisen muutoksen. Indigo assosioituu helposti kuolemaan ja eroamiseen, ja sillä tuntuu olevan myös samanlainen melankolinen
tehtävä kuin blues-musiikilla.837
Käspaikka voi olla kokonaan valkoinen, päätyjään myöten. Eräässä karjalaisessa revinnäiskäspaikan
päässä on valkoinen pitsimäinen kuvio (kuva 156). Käspaikan pitsi on tehty revinnäiskirjonnalla ja se
on koristeltu geometrisin kuvioin. Revinnäiskirjonta on ollut suosittu käspaikkojen koristelussa, sillä
revinnäispaikat ovat molemmilta puolilta samanlaisia. Kuviointi saadaan aikaan nyhtämällä kankaasta
pois joko loimi- tai kudelankoja tai molempia. Näin syntynyt verkkomainen pohja vahvistetaan ja siihen ommellaan haluttu kuvioaihe valkealla pumpulilangalla. Revinnäiskäspaikkojen kirjontalanka on
karjalaisilla ollut lähes poikkeuksetta valkea, sillä koristeellisuus saavutetaan reikien avulla. 838 Tällainen pitsi muodostaa kontrastisen kuvion. Ilma ja tyhjyys kankaan välissä edustaa näkymätöntä maailmaa, joka sitoutuu ”maalliseen” kangaspitsiin. Pitsi on hyvä symboli tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen
yhdistymiselle, tai yleensäkin kahden eri asia toisiin sitoutumiselle. Tämä muistuttaa Bachelardin ajatusta runosta rytmianalyyttisena hoitona, joka kutoo yhteen todellisen ja epätodellisen. Hän sanoo, että
jos näitä kahta ihmispsyykeen funktiota, todellisuus- ja epätodellisuusfunktiota ei saa toimimaan yhdessä, on mahdotonta saada itselleen runouden tuomaa psyykkistä voittoa. 839 Pitsin valkean materiaalin todellisuus ja sen aukkojen epätodellisuus sitoutuvat toisiinsa pitsin kuviossa.
Vertauskuvana valkoinen ilmaisee alkuparatiisin häiritsemätöntä viattomuutta. Vastakastetut on puettu
varhaiskirkossa valkoiseen kastepukuun, sillä kaste merkitsi synneistä puhdistamista. Paavin valkea
asu puolestaan symbolisoi kirkkautta, ylhäisyyttä ja taivaan tietä. Useissa kulttuureissa pappien vaatteet ovat valkoiset tai ainakin värjäämättömät. Kiinassa valkoinen on kuolemaan liittyvän surun väri,
mikä tarkoittaa lähinnä värjäämättömien suruvaatteiden ei-värillisyytä. Raamatussa mainitaan, että
ikuisen elämän saavuttaneet ovat Jumalan valtaistuimen edessä yllään valkeat vaatteet. 840 Valkoinen
myös viittaa henkisyyteen, ja valkoinen sinänsä merkitsee valoa. Valon pyhyys täyttää valkoisen värin
numinositeetilla. Valkoinen toimii symbolina hengellisyydelle, epämateriaalisuudelle ja tuonpuoleiselle. Se viittaa ajattomuuteen ja ekstaasiin. Luomiskertomuksissa valkoisen symboliikka on metafora ih837 Balfour-Paul

1998, 7, 181, 183.
1995, 15. Revinnäinen eli karjalaisittain nyhennäisompelu on hyvin vanha kirjontamenetelmä,
josta on näytteitä 900 ja 1000 -luvuilta koptilaisista vaatekappaleista Ylä-Egyptistä. (Ibid.)
839 Bachelard 2003, 64.
840 Biedermann 1993, 393.
838 Lukkarinen
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misen tietoisuudelle. Saduissa valkoinen edustaa päivänvaloa, kirkkautta, selväpiirteisyyttä ja järjestystä. Se on erityisiin satuolentoihin liittyvä väri: valkoinen liittyy olentoihin, jotka ylittävät todellisen
ja mielikuvituksellisen välisen rajan.841
Valkoinen kangas, joka symboloi hyvyyttä ja puhtautta, on joidenkin indonesialaisten vastasyntyneiden ensimmäinen erityinen kangas. Tällainen valkoinen kangas liittyy myös elinkaaren päättymiseen:
valkoinen kuolinvaate, johon ruumis kiedotaan, on verrattavissa vastasyntyneen ensimmäiseen valkoiseen kankaaseen. Balilaiset hindut pukeutuvat myös valkoiseen osoittaakseen puhtautensa, kun he rukoillen luovuttavat kuolleen tuhkan tuulen vietäväksi. Myös muslimit, jotka tekevät pyhiinvaellusta
Mekkaan, pukeutuvat valkoiseen rituaalisen puhtauden tähden. Länsi-Jaavalla olevat baduit, jotka
välttävät kontaktia ulkomaailman kanssa, pukeutuvat puhtautta edustavaan valkoiseen. Mutta baduit,
jotka ovat yhteydessä ulkomaailmaan, pukeutuvat mustaan, koska asioidessaan välittäjinä joutuvat
kohtaamaan epäpuhtautta.842 Tässäkin näkyy, kuinka valkoinen liittyy korkeampiin ja musta alempiin
energioihin.
Suremiseen kuuluvat väritykset ovat yleensä selkeitä, hillittyjä, maltillisia ja tyyniä. 843 Eräs viktoriaaninen surupuku ja hattu 1870-luvun Yhdysvalloista on mustaa silkkitaftia (kuva 157). Länsimaissa
mustan symboliikan sanotaan kehittyneen surupuvusta. 844 Eurooppalaisissa kulttuureissa musta viestittää surumielisyydestä, murheellisuudesta ja nihilistisistä tuntemuksista. Se voi viitata myös vihaan ja
tuhoaviin ajatuksiin. Tietoisuuden pimentyminen voidaan nähdä tosin positiivisessakin valossa: kun
musta edustaa psykologista kuolemaa, sitä usein seuraa uuden ymmärryksen syntyminen. Musta assosioituu siihen, mitä ei nähdä ja mikä ylittää tietoisuuden. Täten musta on sopiva symboli piilotajunnalle. Kristillisiin katumusharjoituksiin, joissa ankaruuden kautta luovutaan itsekeskeisyydestä, liittyy
musta väri. Kuolemaan liittyvissä rituaaleissa mustaa käytetään usein, ja sen voidaan nähdä edustavan
viimeistä mysteeriä, pimeyttä, tyhjyyttä ja värien poissaoloa. Muinaiset ihmiset ovat nähneet hautaamisen symbolisena palaamisena Äiti Maan kohtuun. Musta liittyy myös kohdun mysteeriin, alun
kaaokseen ja täten uuden elämän alkamiseen. Pimeyden symbolina musta tasapainottaa valkoista, valon symbolia.845
Vuonna 1884 pidettäviin ristiäisiin tehty englantilainen ristiäismekko on valkoista palttinaa, joka on
päällystetty ja reunustettu hienotekoisella pitsillä (kuva 158). Ristiäismekot on yleensä tehty ohuesta
841 Fincher

1991, 40 – 41.
1991, 136, 142 – 143, 176 – 177.
843 Paine 2008, 221.
844 Gothic: Mourning dress 2008. Länsimaissa mustan symboliikan kehitykseen on vaikuttanut aristokraattien oikeuspuku, josta on lähtöisin mustan käyttö muodollisessa iltapukeutumisessa. (Ibid.)
845 Fincher 1991, 36 – 39.
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valkoisesta puuvillasta tai pellavasta, jota koristeltiin valkoista valkoiselle -kirjonnalla tai hienolla pitsillä. Valkoisen käyttö kastepuvussa on lähtöisin kirkon alkuajoilta, jolloin kastettava lapsi puettiin
valkoiseen kankaaseen, koska se symboloi viattomuutta. 846 Nykyäänkin suositaan valkoista kastemekkoa, joka voi säilyä sukupolvelta toiselle. Suomessa kastemekon kanssa voidaan ristiäistilaisuudessa
käyttää myös valkoista tyynyä, liinaa ja huopaa. Eräs kristillinen valkoinen tekstiili on myös arkkupeite, jota käytetään siunaustilaisuudessa arkun päällä, kun saatetaan ihminen viimeiselle matkalleen.
Arkkupeitekin voi olla suvussa kulkeva juhlava arvotekstiili. Siunaustilaisuudessa peite verhoaa arkun
kokonaan kohottaen tilaisuuden hengellistä luonnetta. 847 Valkea värinä nostaa huomioon, kun taas
musta on piilottava.
Papin valkoinen kaulus voi toimia kehon rajaajana ja voiman ilmentäjänä korostaen valkeudellaan
pään aluetta (Kuva 159 kohdassa orgaaninen ornamentiikka). Koristekaulus jakaa pään ja kehon eri
ulottuvuuksiin.848 Musta kehon verhoaja piilottaa papin ruumiillisuuden. Pää ja siihen yhdistettävät
asiat, kuten tietoisuus, erotetaan vietteihin ja tuntemuksiin perustuvista kehon ulottuvuuksista. Koristekauluksen käyttäjää voidaan pitää esikuvana, ja hänen ominaisuuksiaan voidaan meditoida ja visuali soida. Kuviteltaessa pään ympärille erityistä koristeellista rajausta annetaan arvoa asioille, jotka koetaan kuuluvaksi tälle kehon kohdalle. Sädekehää muistuttavien kaulusten voidaan kokea välittävän samankaltaista voimaa kuin mitä pyhimykset omaavat. Tällaiset kaulukset voivat toimia tietyn pyhän
ominaisuuden visuaalisena ideaalina, johon eläytymällä voimme hetkittäin kokea elämän pyhän ulottuvuuden. Nämä ideaalit auttavat meitä suunnistamaan kohti eheitä energioita ja eheää elämää. Valkoinen kaulus heijastaa hyvin valoa ja täten viittaa hyvin sädekehään. Musta puolestaan edustaa maallisuutta ja kätkee papin kehollisuuden. Kaulus on kontrastinen puvulle, ja näin valkoisen ja mustan
alueen välinen jännite kuvaa kehon ja hengen suhdetta. Yleensä musta ja valkoinen kuvaa myös vihkiparin pukeutumisessa maskuliinisen ja feminiinisen voiman jännitettä.

846 Christening

robe - Victoria & Albert Museum - Search the Collections 2011.
– Suomen Käsityön Ystävät 2009.
848 Siperian tundran nenetsien keskuudessa nuori shamaani käytti vyötä kehon jakamisessa aliseen ja yliseen.
Vyöhön kuului lintujen ja muiden eläinten henkiä symboloivia metallinpalasia, jotka suojelivat shamaania
vaaroilta vaikean ja vaarallisen transsimatkan aikana tuonpuoleiseen. Shamaanin vyön voidaan nähdä auttavan ihmistä pääsemään toisiin maailmoihin. Koko shamaanin asun symboliikassa vyö on rajana ylisen ja ali sen maailman välillä erottaen yläpuolisen osan alaruumiista, joka on epäpuhdas ja osa alista maailmaa.
(Hoppál 2003, 114.)
847 Juhlatekstiilit
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Orgaaninen ornamentiikka
Ornamentti tulee latinan sanasta ornamentum, jonka juuri on sanassa ornare, joka tarkoittaa seremoniaesineen kaunistamista. Kreikan sana Kosmos tarkoittaa myös ornamenttia sen lisäksi, että se tarkoittaa universumia ja järjestystä vastakohtana kaaokselle. 849 Eliaden mukaan kaaoksesta tulee kosmos,
kun koetaan luonnon pyhyys. Uskonnolliselle ihmiselle luonto on täynnä merkityksiä, sillä pyhyys on
maailman rakenteessa ja kosmisissa tapahtumissa. Kosmisessa kiertokulussa ilmenee järjestys, harmonia, pysyvyys ja hedelmällisyys. Kulttuuria uhkaavaa vaaraa kuvataankin kaaoksena, hajoamisena ja
orgaanisen rakenteen vajoamisena takaisin juoksevaan amorfiseen olotilaan. 850 Jungin mukaan suurista
ja pienistä luonnonprosesseista voidaan löytää psyyken sisäinen draama. Mytologisoidut luonnonprosessit ovat symbolisia ilmauksia psyyken sisäisestä alitajuisesta draamasta. Nämä draamat tulevat ih misen tietoisuuden tavoitettavaksi projektion kautta: luonnontapahtumista peilataan piilotajuisia tapahtumia. Talven ja kesän vaihteluiden, kuunkierron vaiheiden ja sadekausien rinnakkaisilmiöitä löytyy
alitajunnasta.851
Luonto esteettisenä sääntönä voi tarkoittaa sekä symmetriaa että symmetrian välttämistä 852. Orgaaninen rytmi on kuitenkin erilainen verrattuna mekaaniseen rytmiin, joka noudattaa tiukkaa konemaista
rytmiä. Orgaanisen rytmin jälki on vapaata. Se esiintyy usein luonnossa, ja sille ovat tyypillisiä epäsäännölliset välimatkat ja muotojen samankaltaisuus. Orgaaninen rytmi on myös luonnollisen elinkaaren rytmiä, joka on jatkuvaa kasvun, voimistumisen, heikkenemisen ja kuihtumisen vuorottelua. Rytmin voidaan nähdä kuuluvan myös mikrokosmos-makrokosmos-ajatteluun: samoin kuin rytmillisyys
on ihmisen elämässä hengityksen ja sydämen lyöntien kautta, niin myös rytmillisyys on ympärillämme
kosmisessa rytmissä, vuodenaikojen rytmissä ja vuorokausirytmissä. 853 Luonnonkuvat rytmeineen pitävät sisällään orgaanista voimaa. Näin on eräissä romanialaisissa puseroissa, joiden jokikuosin nähdään pitävän sisällään maagista voimaa, joka vastaa oman ympäristön nopeasti virtaavien jokien voimaa854. Myös abstraktimmilla kuvioilla voi olla orgaanista voimaa. Tämä tulee esille art nouveaun
teoksissa, joissa luonnosta peräisin olevat kuva-aiheet muodostavat ornamentteja. Tämä ornamenttimaailma on tunteen ja sielun maailma; kuvien orgaanisesta olemuksesta peilautuu henkisyyttä. Kaik849 Andersson

2004.
2003, 71 – 72, 137.
851 Jung 1990a, 6 – 7.
852 Tarasti 2002, 91. Tarasti viittaa Arthur Lovejoyn vuoden 1948 esseeseen Nature as Aesthetic Norm. Hänen
mukaansa luonto voi tarkoittaa länsimaisessa taidemusiikissa esimerkiksi ihmisluontoa, kosmista järjestystä,
luonnon imitaatiota, totuudellisuutta, objektiivista kauneutta, tunteiden ensisijaisuutta, spontaaniutta, yksinkertaisuutta, tasapainoisuutta ja epäsäännöllisyyttä jne. (Ibid.)
853 Rytmi 2002.
854 Paine 2004, 146.
850 Eliade
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kein abstrakteimmatkin muodot ovat art nouveaun teorian mukaan tiettyjä tunteita ja kokemuksia.
Henkisessä kontekstissa esitetyt abstrahoidut luonnonkuvat synnyttävät myös mielikuvituksellisia tunteita.855 Kangasornamentit ja ornamenttikankaat luovatkin orgaanisia tunteita ja vievät ornamenttimaailmaan, jossa yhteys luontoon, kosmokseen ja henkisyyteen avautuu. Rituaali saa syvyyttä.
Saamelainen hääpari on pukeutunut perinteisiin asuihinsa, jotka ovat täynnä kangasornamentteja (kuva
159). Vihkiseremonia etenee luterilaisen riitin mukaan Kautokeinon kirkossa, joka on täynnä ihmisiä
ja häikäiseviä värejä, erityisesti punaista, syvää sinistä ja eri sävyjä keltaista. Asujen tekstiiliornamen tit ja morsiamen silkkinen huivi ovat hyvin silmiinpistäviä. 856 Saamelaisen hääparin asuissa on monia
orgaanisia elementtejä, joita käytetään rituaalinomaisesti pahan silmän torjunnassa. Yleensäkin morsiamet ovat erikoisen haavoittuvaisia pahoille hengille, joten heitä suojellaan runsailla koristeilla. Pahan silmän kateellista katsetta vastustetaan tekstiilien materiaalien, kuvioiden ja niiden strategisen keholle asettelun avulla. Erityisesti kirjotuilla kuvioilla on mystistä voimaa, ja epäsymmetriset kuviomal lit voivat johtaa pahan katseen harhaan. Tekstiilin voimaa voidaan vahvistaa myös kuvioiden toistoilla
ja suojelevilla materiaaleilla. Paha silmä voidaan voittaa myös räikeiden ja kirkkaiden värien ja vaihtuvien reunavärien avulla sekä kaiken välkkyvän ja häikäisevän avulla. 857 Saamelaisparin pukujen värit
vaikuttavat voimakkailta ja niiden kirjava rytmillisyys voi luoda näkökenttään illuusion elävyydestä.
Tätä lisäävät helmojen heiluminen, joka on sidoksissa niiden laskostukseen ja materiaalin kimmoisuu teen. Heiluvat reunaornamentit ja valonheijastavat metallinhohtoiset kohdat luovat elonvoimaa. Myös
naisen huivin ja hiusmaisten hapsujen silkkimäinen hohto elävöittää tilannetta. Valon leikki tekstiili materiaaleilla luo voimakkaan tunnelman: elonvoima esiintyy rituaalinäyttämöllä.
Maailmanlaajuinen kimaltelevien pintojen valikoima nostattaa ajattoman haltioittavan tunteen. Sivilisaatiot ympäri maapalloa ovat antaneet suurta arvoa kankaille, vaatteille ja henkilökohtaisille koristeesineille, jotka on tehty valoa heijastavista materiaaleista. Yleisiä valonheijastavia pintoja ovat silkit
tai silkkikirjonnat ja metallilangalla kudotut kankaat. Koillis-Intian nagat ovat tehneet koruja ja koristuksia villiorkideoiden korsien kasvikuiduista, koska kuidut havaittiin eloisasti hohtaviksi. Niiden kel855 Fahr-Becker

2005, 13, 15.
2001, 95, 97 – 98. Saamelaisten vaatteiden kudotuista ornamenttipinnoista heijastuu sekä alueellinen ja paikallinen perinne että oman perheen tyyli, johon kutoja voi lisätä pieniä omantyylinsä mukaisia
kohtia. Tekstiilipintojen erityisen kauneuden takana on tämä yhdistelmä, joka koostuu perinteen sekoittumisesta yksilölliseen luovuuteen ja vapauteen. Saamelaisten tekstiileissä on myös tinalangalla muodostettua ornamentiikkaa. Tinalankaa on kutsuttu ”köyhän kullaksi tai hopeaksi”, ja sillä on tehty esteettisesti korkeatasoisia pintoja. (Pennanen & Näkkäläjärvi 2003, 176)
857 Paine 2008, 188, 200. Kirkkaita värejä on pyritty saamaan kankaille eri tavoin eri puolilla maailmaa. Andeilla
muinaiset perulaiset huomasivat jo varhain, että värjäyksellä on hankala saada puuvillalle kirkkaita värejä, joten he käyttivät paljon kamelieläinten karvaa, joka kiiltää ja toistaa värit hyvin. Vikunjan, guanakon, alpakan
ja laaman karva värjäytyykin kirkkaaksi, ja siitä kudottuja loistokkaan värisiä kankaita on käytetty myös rituaalisesti. Andien kulttuuriin kuuluukin kiinteästi voimakasväriset tekstiilit, ja monissa alueen alkuperäisyh teisöissä juhlia ja rituaaleja ei voida pitää täydellisinä ilman tiettyjä hienosti kudottuja tekstiilejä. (Oakland
Rodman 1997, 16, 27.)
856 Baldizzone
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taisen loiston ja haalistumattomuuden nähtiin visuaalisesti edustavan sielun voimaa. Pohjois-Amerikassa puolestaan on löydetty paljon koristeellista potentiaalia lintujen sulista ja piikkisian piikeistä,
joilla on tehty usein hohtavaa koristeapplikaatioita. Monin paikoin myös erityisillä värjäystekniikoilla
on saatu kuultavia pintoja ja luovalla metallinkäsittelyllä ja applikaatioilla on saatu kankaisiin pintoja,
jotka voimallisesti heijastavat värähtelevää valoa. Kiinassa silkin kiiltoa on jäljitelty aikaa vievien tek niikoiden kautta, esimerkiksi käsittelemällä indigovärjättyä puuvillakangasta. Eläimen veren avulla
kankaaseen saatiin aikaiseksi violetti loisto ja munanvalkuaisella luotiin kankaaseen voimakas helmiäismäinen sateenkaaren väreissä hohtava vivahde. Kankaiden jälkikäsittelyllä, kuten niiden silottamisella ja kiillottamisella, materiaalien karheus saadaan pois, ja kankaista tulee hyvin hohtavia. Kankaan kuultavuus ja säihkyvyys korottavat tekstiilin seremoniallista arvoa. 858
Monet valonheijastavat materiaalit on todettu liittyvän aurinkoon niiden valaisevien ominaisuuksien
takia. Valoa heijastavat tekstiilit palauttavat valon pimeään ja tuovat päivän kirkkauden synkkyyteen.
Niillä on kyky karkottaa paha ja täten ylläpitää elämää uudistavaa voimaa. Valoon liittyy alkukantaisia
uskomuksia; valonheijastavien kankaiden välkkyvän energian koetaan pitävän sisällään suojelevaa sielunvoimaa. Tämä energia myös karkottaa tai vetää puoleensa näkymättömän maailman henkiä. Valoa
heijastavien materiaalien vetovoima piilee syvällä psyykessä. Heijastavien kiiltävien pintojen hahmottaminen on ollut keskeistä ihmisen selviämiselle. Ihmiskunnan ensimmäisiä peilejä ovat olleet elämää
ylläpitävät vesialueet. Ehkäpä peilaavien pintojen käyttö ilmaiseekin veden ja auringonvalon tavoittelua. Lumoontuminen valonheijastavista materiaaleista on johtanut siihen, että niitä käytetään paljon
koruissa ja koristeissa. Niiden avulla voimme ilmaista itseämme, kulttuurimme arvoja ja paikkaamme
auringon alla. Jotkut välkkyvät ja hohtavat tekstiilit näyttävät myös maagisesti pitävän sisällään yötai vaalla tuikkivien tähtien olemuksen.859
Tulimaista hehkua, hohtoa ja välkkyvyyttä on metallinlankabrokadissa, songket, joka on osa indonesialaisen sulhasen vaatetusta (kuva 160). Samanlaista loistoa on kullanhohtoisissa kiinalaisissa ja japanilaisissa brokadeissa ja kirjailluissa kuvioissa, jotka kaunistavat temppeleitä ja toimivat seremoniallisina lahjapeitteinä. Intialainen metallilangoilla kudottu brokadi, kinkhab, välkkyy kullan- tai hopeanhohtoisesti: se voi koostua pelkästään metallinhohdosta tai siinä voi olla osana myös silkkiä, joka antaa oman hehkunsa. Intian Gujaratin kuuluisa puuvillapohjainen kultakudottu hääsari, gharchola, on
keskeinen osa häärituaalia ja sen esittely on häiden tunteellinen polttopiste. Sulhasen äiti ojentaa tä män ”perheen kankaan” morsiamelle perheeseen hyväksymisen merkiksi. Kimalleosat, kuten paljetit
ja muut metallinhohtoiset osat, lisäävät vaatetukseen ja ripustuksiin kineettisen ulottuvuuden; valo välkähtää ja kimaltelee pienistä koristekohdista, kun niiden kantaja tai katsoja liikkuu. Koristeellisten
858 Rivers
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tekstiilien kineettinen efekti voi syntyä materiaalien valonheijastavuuden lisäksi myös niiden koristeosien kilinä-äänistä.860 Kilinän ja valonheijastuvuuden orgaanisuus luo eloisuutta ja energisyyttä ympäristöön. Valon hohto sykkii elämää; palvomalla valoa palvomme psyykkistä energiaa.
Jungin mukaan psyykkinen elinvoima, libido, on edustettuna auringossa ja elollistettuna aurinko-attribuutteja kantavassa sankarihahmossa. Aurinko voi siis symboloida libidoa, joka on sielumme luova
voima. Tämä voima tuo esiin sekä hyödylliset ja hyvät asiat että vahingolliset ja pahat asiat. Aurinko
valaisee ja tuo esille kaiken tasapuolisesti, ja se paistaa samalla tavalla kaikille riippumatta oikeudelli suudesta. Aurinko on energiamme lähde, ja elämämme perustuu tähän energiaprosessiin. Mystikot
ovatkin kokeneet sisäisen auringon oman elinvoiman lähteenä. Laskeutuessaan syvyyksiinsä mystikot
ovat löytäneet sydämestään auringon kuvan, ja täten he kutsuvat sitä elinvoimansa keskukseksi. Mystiikassa koetaankin usein jumalan ilmenevän persoonattomassa muodossa, kuten aurinkona tai valona.
Jumala, aurinko ja tuli ovatkin mytologisesti synonyymeja. Auringonvoiman palvominen on itse asiassa kunnianosoitus suurelle luonnonvoimalle, ja tämä osoittaa, että Jumalassa kunnioitamme tämän arkkityypin energiaa. Tämä energia auttaa ihmistä lisäämään voimaansa. Jumalan, auringon, valon ja tulen avulla yksilö voimaantuu ja voittaa henkilökohtaisen elämänsä inhimillisen heikkouden ja epävarmuuden.861
Psyykkinen energia eli libido luo jumalkuvan hyödyntämällä arkkityyppisiä kaavoja, ja tästä syystä ihminen palvoo sisällään olevaa aktiivista psyykkistä voimaa kuin jotain jumaluutta. Psykologisen näkökulman mukaan jumalkuva on todellinen, mutta subjektiivinen ilmiö, ja Jumala on nimitys voimakkaan tunteen ympärille ryhmitetyille monitahoisille ideoille. Jumalkuvalle ominainen tehokkuus syntyy tunteen luonteesta, koska se edustaa tunteellista jännitettä, jota voidaan kutsua energiaksi. Määreet
kuten valo ja tuli kuvaavat tunnesävyn intensiivisyyttä. Valo ja tuli ovat täten psyykkisen energian ilmaisuja, libidon ilmentymiä. Palvomalla Jumalaa, aurinkoa tai tulta ihminen palvoo voimaa ja voimakkuutta eli libidoa itseään.862
Haitilainen helmipinnotteinen valonheijastava voodoolippu, drapo, välkkyy ja häikäisee seremonioissa, joissa pyritään saamaan jumaluuksien huomio ja kutsumaan heidät mukaan seremoniaan. Voodooseen kuuluu, että pyritään vaikuttamaan maailman asukkaisiin ja sitä hallitseviin mysteerisiin voimiin.
Tulen sytytys -rituaaleissa näitä lippuja heilutetaan ja niiden kimaltelevien liikkeiden avulla osoitetaan
kunnioitusta jumalille. Jumalia houkutellaan saapumaan osaksi seremoniaa ja ottamaan palvojat valtaansa. Jumalien energian herättämisellä pyritään ajamaan pois pahuus ja nostattamaan parantavia voi860 Rivers
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1999, 13, 44, 80, 83 100.
Jung 1990b, 88 – 90, 121 – 122, 202 – 203.
Jung 1990b, 85 – 86.
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mia. Rukouslippu, drapo, ja rituaalitunika, rara, toimivat välkkyvinä välittäjinä ja voimakkaina kutsuina jumalille. Liikkeessä ollessaan vaatteet ja muut koristellut objektit luovat häikäisevän kineettisen
vaikutelman, joka häiritsee pahaa silmää.863
Peilikirjonta on suosittua Pakistanissa ja Luoteis-Intiassa, jossa sitä on käytetty pahan silmän torjumiseen ja tuomaan valon elinvoimaa. Applikaatiopintojen koristeina on peilien lisäksi ollut myös muita
kirkkaita heijastavia pintoja, kuten rahoja, nappeja, helmiä, kaurikotiloita ja kovakuoriaisten peitinsiipien kappaleita.864 Silkki ja peilinpalat hehkuttavat valoa intialaisissa neliökankaissa (kuva 161). Neliökankaat, chakla ja rumal, voivat toimia koristuksina kodeissa ja ne ovat myös osa tyttären myötäjäislahjoja. Seremoniallinen neliö, rumal, toimii rituaalisessa tarkoituksessa: jumalten uhrilahjana ja
lahjapeitteenä. Peilikirjotut hääripustukset, pardada, puolestaan ripustetaan perhejuhlan sisäänkäynnille, ja sulhaset koskettavat näitä seremoniallisia ripustuksia toivoessaan hedelmällisyysonnea ja osoittaessaan morsiamelle kunnioitusta. Tilaa jaetaan pyhään ja profaaniin myös oviripustuksilla, toran, joiden häikäisevät peilit luovat suojaavaa voimaa ja estävät pahojen henkien pääsyn pyhään tilaan. Peilit
luovat kauneutta, iloa, ihmetystä ja illuusioita, ja niiden avulla tekstiileistä luodaan haltioittavia objekteja. Maailman eri kolkkien mytologioissa ja kansanperinteessä peileillä on monitasoisia merkityksiä.
Peileistä voidaan nähdä mystisiä ja myyttisiä heijastuksia, jotka muistuttavat auringon voimasta: siitä
kuinka aurinko aina nousee uudelleen ja karkottaa pimeyden. Peilien heijastama auringonvalo antaa
meille siis elinvoimaa ja toivoa. 865 Valo suojelee meitä demoneilta: epätoivolta ja peloilta. Tällaiseen
valokokemukseen voi myös liittyä mielleyhtymä pyhästä.
Erilaiset valo- ja väri-ilmiöt liittyvät rituaaleihin. Eliade kertoo, että ihminen voi kokea rituaaleissa sisäisiä valoilmiöitä spontaaneina ekstaattisina näkyinä. Nämä ovat universaalisti tunnettuja ilmiöitä, ja
niitä voi nostattaa erilaisin keinoin, kuten meditaatiolla, äärimmäisellä asketismilla ja sankarillisilla
tekniikoilla. Tällainen kokemuksellinen todellisuus osoittaa, kuinka mystisillä valoilla on yhteensopivuutensa varsinaisiin psyykkisiin ilmiöihin. Yliluonnollisten valojen merkitys liittyy pyhyyteen, vapauteen ja henkimaailmaan. Valokokemukset johdattavat ihmisen ulos profaanista maailmasta ja sen
863 Rivers

1999, 11, 13, 102. Drapo-lippuja peittävät paljetit ja muut kimaltavat koristeosat. Näissä lipuissa on
maagisia diagrammeja ja symbolisia kuvia jumalista. Vanhemmat liput sisältävät arvoituksellisia kuvia, jotka
on naamioitu runsailla paljettimäärillä. Uudemmat kuvat puolestaan esittävät jumalia selkeämmin. (Rivers
1999, 11.)
864 Parpola 2006, 75. Peilissä on mysteerin elementti, koska niiden uskotaan näyttävän ihmisen ja demonin todellisen kuvan, ja niiden avulla voidaan harhauttaa pahan silmän kiinnostus pois kohteesta. Kiiltävä elementti
voi toimia siis sekä kiehtoen että karkottaen. (Paine 2004, 69, 72.)
865 Rivers 1999, 110 – 111, 63 – 64, 67. Toran-oviripustuksia ei enää nykyään yhdistetä niin voimakkaasti suojelutarkoituksiin, mutta niitä kuitenkin pidetään yleisesti hyväenteisinä. Usko peilien suojelevaan voimaan on
peräisin muinaisesta auringonpalvonnasta. Peilit vihjaavat auringon ja veden merkitykseen sekä käytännönläheisesti että metaforisesti ajateltuna. Peili on kuin vedenpinta, joka heijastaa auringon tai kuun valoa, ja täten
muistuttaa elinvoimasta. Peilin heijastama valo ohjaa meitä tiellämme sananmukaisesti ja metaforisesti. Peili
on myös sidoksissa magiaan, sillä yhdessä olevat peilit pystyvät moninkertaistamaan valon ja täten niiden
koetaan karkottavan pimeyden voimia. (Rivers 1999, 63 – 64, 111.)
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historiallisesta tilanteesta. Valo työntää ihmisen pyhään maailmaan, joka on olemukseltaan henkinen.
Valon kohtaaminen aiheuttaa katkon yksilön olemassaolossa; valokokemus muuttaa radikaalisti yksilön ontologista tilaa avaamalla hänelle henkimaailman. Monissa mytologisissa ja teologisissa järjestelmissä valoa pidetäänkin jumaluuden, hengen tai pyhän ilmentymänä. Voidaankin sanoa, että valo il mentää sekä jumalaa ja ihmisen sielua että jumalaista luovuutta, ja täten ihmiselämää ja kosmista elämää.866 Valonheijastuvuus tekstiileissä on siis symboli Itsen ja elämän voimalle.
Valoa heijastavat materiaalit lisäävät tekstiilien orgaanista voimaa. Samettien valonheijastuvuus on hyvin orgaanista kaikessa elinvoimaisuudessaan, ja samettipinta muistuttaa ruusun terälehtien ja eläimen
turkin tai sulkapeitteen kiiltoa. Uuden-Seelannin maorien sulkaviitta, kahu kiwi, koostuu kiivin ja
kyyhkyn sulista, jotka sihtaavat valoa loistaen eri väreissä (kuva 162). Tällaiset sulat, jotka helmiäis hohtoisesti kimaltelevat sateenkaaren väreissä, ovat kiehtoneet ihmisiä aina. Monissa kulttuureissa
kirkkaasti hohtavien sulkien on koettu liittyvän yliluonnollisiin voimiin, koska niiden väreissä ja lois tossa on harvinaista voimaa ja intensiivisyyttä. Alkuperäiskulttuurien sulkataiteissa esiintyvä värien
kaleidoskooppi on loistokas ja ihmeellinen. Sulkiin koetaankin liittyvän vahvoja voimia niiden kauneuden ja vetovoiman takia. Sulissa olevat interferenssivärit ovatkin maailman kirkkaimpia värejä, ja
siksi tällaisia sulkia arvostetaan korkeasti ja usein niiden uskotaan olevan pyhiä. Tällainen värikäs
elinvoimaisuus, jota esiintyy myös esimerkiksi simpukoiden ja koppakuoriaisten pinnassa, symboloi
eteenpäin vievää elämänvoimaa.867 Hyönteisten kitiinikuorten vaihtuvat värisävyt ja sudenkorentojen
loistavat siivet vastaavat myös art nouveaun väriasteikkoa. Art nouveau -ornamentiikalle onkin ominaista luonnonolentojen muodot ja värit: ornamentaalisten eliöiden värisevästi kaartuilevat jäsenet ja
perhosten sateenkaaren väreissä loistavat heijastukset. Tällaisessa orgaanisessa koristeellisuudessa on
luonnon dynamiikkaa, joka herättää huumaavan ilon ja ornamentaalisen vimman. 868
Luonto onkin mukana taiteilijan työssä. Jungilaisuuden näkemyksen mukaan taiteilija tekee luovan
työnsä tiedostamattomasti, jolloin on luonnon alkuperustan lumoissa. Tällaista luovaa työtä hallitsevat
psyyken lait vastaavat syvimmällä tasolla luonnon lakeja. Puhtaalla abstraktiolla on yhtäläisyytensä
luonnon kuvien kanssa. Modernin taiteen kätkettynä merkityksenä voidaankin pitää sitä, että teokset
ovat vaistomaisia kuvia luonnosta.869 Se, mitä lännessä sanotaan visuaalisen kuvan abstraktioksi, näh866 Eliade

1978, 94 – 95, 100, 113 – 114, 119.
1999, 15, 129, 131, 134, 149. Interferenssi, joka luo monitasoisen eloisan värimaailman, johtuu mate riaalin pintakerrosten erilaisista struktuureista. Interferenssi tapahtuu, kun samasta valonlähteestä tulevat valonsäteet kohtaavat, hajoavat ja leviävät kulkiessaan materiaalin kerrosten läpi. Ne osuvat mikroskooppisen
pieniin rakenteisiin ja kun yhtä voimakkaat aallonpituudet voimistavat tai heikentävät toisiaan, niin vain tietyt aallonpituudet heijastuvat suuremmalla laajuudella. Tällaiset värit syntyvät esimerkiksi lintujen sulkien
pintarakenteissa, ja siksi ne eivät haalistu linnun kuolemankaan jälkeen, toisin kuin monet kemikaaliväripigmentit. (Rivers 1999, 130.)
868 Fahr-Becker 2005, 12, 217, 220.
869 Jaffé 2003, 264 – 265.
867 Rivers
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däänkin monella alueella eri puolilla maailmaa vaikutuskykyiseksi tavaksi muodostaa tietyntyyppisiä
rituaaliesineitä. Aasialaiseen ajatteluun kuuluvan käsityksen mukaan abstrahoitu pala toimii voimakkaana muistikkaana pyrittäessä ymmärtämään jotain kokonaisuutta. Goldmanin mukaan tämä vaikuttaa ihmiskunnan yhteiseltä käsitykseltä ja universaalilta ilmaisutavalta. Abstraktion kautta tiikerimaton
pinnalla on vähemmän näkyvää tiikeriä, mikä tekee tiikerimielikuvasta toisessa mielessä täydellisemmän. Kun kokonaisuus on voimakkaasti mielessä, se tarvitsee vain yksinkertaisen muistia auttavan välineen, jotta kokonaisuus muistetaan. 870 Tiikerimatoissa yhdistelläänkin erityisellä tavalla esittäviä ja
abstrakteja elementtejä. Edes realistisimmat matot eivät vaikuta tiikerinturkilta, koska monissa niissä
on elävän oloiset tiikerinpäät (kuva 16 kohdassa pyhän tilan luonti alustoilla: taljojen ja mattojen
taianomaisuus). Tähän liittyy paradoksi, sillä tiikerinturkit muistuttavat kuolleiden tiikerien nahkoja,
mutta ilmeet ovat ainakin sen verran eloisia, että ne hämmästyttävät katsojaa. 871 Tällainen abstraktius
vie katsojan myyttiseen maailmaan.
Tiikerimatto sisältää monimerkityksellisiä viestejä, jotka liittyvät sen eläväiseen ja vitaaliseen pintaan.
Olemus on samalla sekä yksitoikkoinen että vaihteleva. Se on kuin mantra, jota riimitellään. Tiikerimaton voi kokea visuaalisena mantrana, jonka kuviointi vastaa mielen rytmisiä aaltoja, ja täten se voi
houkutella ja vangita mielen.872 Tätä voidaan verrata Tarastin ajatuksiin improvisaatiosta, jossa on tärkeämpää tilanteen vaikutelma ja muoto kuin se, mitä ilmaistaan; improvisaatiossa ilmiöiden olemus
nähdään ennemminkin tietyssä valossa kuin tiettynä asiana. Tilanteen eläessä ja merkitsevyyden tihentyessä saapuu täyttymys ja luopuminen. Improvisaatio on tilanteen armoilla olemista ja merkin eksistentiaalisen olemuksen kanssa elämistä. 873 Tiikerimaton luonteeseen kuuluukin houkutella ihminen armoilleen. Sen mantramaisuus on se piirre, joka vangitsee mielen ja aktivoi improvisaatiota. Se saa ihmisen elämään sen rytmissä ja toistamaan kuvion eläväisiä viivoja, kunnes hän pääsee siinä hetkessä
oman sisäisen rytminsä kanssa täyttymyksen tunteeseen: kokee tietyn tunteen läpi ja päätyy eheyden
häivähdykseen.
Tarasti puhuukin rituaalisesta improvisaatiosta. Hän ottaa esimerkiksi spontaanin tanssin auringonnousussa. Tämä näyttäytyy hänelle arkkityyppisenä käyttäytymisenä, joka esiintyy vain improvisaatiossa,
ja joka vaikuttaa siltä kuin sitä ohjaisi jokin syvä psyykkinen koodi. Jotkin merkit, jotka ilmenevät samanlaisena hyvinkin erilaisissa kulttuurikonteksteissa, tuntuvat viittaavan siihen, että tietyt rituaaliset
870 Goldman

1988, 142 – 143.
1988, 145. Kudotuista tiikerimatoista tuli aikoinaan vaihtoehto aidoille tiikerinturkeille, mutta samalla
kudottuun turkkikuvioon ja sen erilaisiin muotoihin edelleen liitettiin mielikuva elävästä ja todenmukaisesta
tiikeristä (Ford 1988, 171).
872 Phillips 1988, 186. Tom Phillips viittaa kohdassaan H.W.K. Collamin romaaniin Unhaunted Comma (1954),
jossa hänen mielestään kuvaillaan hyvin tiikerimattojen henki ja luonne. (Ibid.)
873 Tarasti 2002, 196 – 197. Nämä samat asiat, jotka liittyvät improvisaatioon, ovat Tarastin mukaan eksistentiaalisemiotiikan keskeisimpiä väittämiä. (Tarasti 2002, 197.)
871 Barrett
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tilanteet tuottavat samanlaisia reaktioita osallistujissaan myyttis-eksistentiaalisen kontekstinsa avulla.874 Improvisaatio näyttää tuottavan improvisaatiota, sillä matontekoprosessin elinvoimaisuus antaa
maton käyttäjälle elinvoimaa rituaalissa. Meditatiivisen prosessin jälki tekstiilissä voi avautua kokijalle, joka on meditatiivisessa tilassa. Tiikerimattojen elävyyden pohjalla on tiibetiläinen syvältä kumpuava käsityötoiminta, ja Tiibetin tiikerimattojen henki perustuukin niiden improvisoituun luonteeseen. Cyril Barrettin mukaan länsimaalaiset hämmästelevät tiikerimattojen moninaisuutta, mielikuvituksellisuutta ja eloisuutta, joka on syntynyt länsimaisten taiteellisten vaikutteiden ulkopuolella. Hän
lisää tähän, että juuri siksi se on syntynytkin, koska taiteen voidaan nähdä loistavan, kun siihen ei sot keta ulkopuolisia asioita. Tiibetissä tiikerimattotaide on syntynyt tiibetiläisten omaan rituaaliseen tarpeeseensa. Tiibetiläisissä tiikerimatoissa on erityistä rohkeutta, joka liittyy niiden rituaaliseen funktioon ja kuvioiden muodostamiseen tätä varten.875
Tiikerimatoista kumpuaa myös elinvoimaisuutta, joka liittyy kutojien kulttuuriinsa eläytymiseen.
Muodostettaessa kulttuuriobjektia ymmärtämättömyys kulttuurin perinteistä voi johtaa hengettömään
tyyliin. Näin on käynyt joidenkin kiinalaisten tiikerimattojen kohdalla, jotka Jim ja Barbara Fordin
mukaan ovat raitojen esiintymistyyliltään steriilejä, ja jotka eivät kokonaisuudessaan tuota samanlaista
nautintoa kuin alkuperäiset.876 Tiikerimatoissa elävöittäjänä on spontaanius kuvioissa. Tällaisen abstraktiuden ja koristeellisuuden voidaan nähdä kumpuavan sattumasta: sitä ei ole tarkoituksella tehty,
vaan suunnittelijat ovat luontaisesti ilmaisseet itseään. Tiibetiläiset suunnittelijat antoivat mielikuvituksen juosta vapaana. Koska heillä ei ollut tarkkoja esittävyyteen johtavia sääntöjä, he pystyivät käyt tämään kekseliästä nerouttaan suunnittelussa. 877 Tällainen tietyn idean vapaa toteutus liittyy elävään
perinteeseen. Eläytyminen mielikuvituksellisen tekstiilin abstraktiin spontaaniuteen haltioittaa ihmisen
ja pitää hänet sidoksissa kulttuurin eloisuuteen.
Kongon shoowa-kansa on tunnettu monimutkaisista tekstiilipinnoista, joista myös seremonialliset paneelit koostuvat (kuva 163). Yleensä viivaommel ja nukituskirjonta tehdään raffiapalmupalttinalle,
jonka pinta täyttyy tiheästä kuvioinnista. Visuaalisesti monitasoinen sommittelu koostuu monista vaihtelevuuksista, jotka yleensä vaikuttavat voimakkaasti katsojaan. Ensinnäkin pienten kuvioyksiköiden
väreissä on jatkuvaa vaihtelua vaaleasta beigestä tummaan ruskeaan ja mustaan. Myös pintakuvioinnin
ja kuvioelementtien koot muuttuvat jatkuvasti, esimerkiksi ohuet viivat muuttuvat lohkomaisiksi
alueiksi. Näiden lisäksi pintarakenne on kontrastinen, ja se muuttuu nopeatempoisesti kiinteästä kirjontaompeleesta muodoltaan epämääräiseksi ja pehmeäksi nukkakankaaksi, joka muistuttaa samettia.
874 Tarasti

2002, 192. Tarasti viittaa tanssiesimerkissään Hermann Hessen romaanin Lasihelmipelin kohtaan, jossa nuori Tito tanssii alppimaisemassa. (Ibid.)
875 Barrett 1988, 145, 148 – 149.
876 Ford 1988, 173.
877 Barrett 1988, 147.
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Monet kuvioista ovat kulmikkaita muotoja, kuten kolmioita, nelikulmioita, vinoneliöitä ja koukkuja,
jotka on sommiteltu niin eloisasti, että kiinnostus pinnan visuaalisuuteen ei herpaannu. 878 Näillä kirjontakuvioilla on juurensa tatuoinneissa. Koristeelliset tatuointi- ja kirjontakuviot muuntavat kehoa, ja
niiden molempien symboliikkaan liittyy maagisia mielleyhtymiä. 879 Mystisen muuntumisen kautta ihminen ylevöityy henkisemmäksi olennoksi. Tatuointien ja seremoniallisten paneelien koristeaiheet
ovat erittäin symbolisia ja henkilökohtaisia. Niiden toistuvat geometriset muodot on häivytetty spontaanilla koristekuvioinnilla, jonka asettelu on vain näennäisen naiivia ja todellisuudessa vähentää voimakkaiden aiheiden liiallista hallitsevuutta.880
Shoowa-kansan geometrisen sommittelun monimuotoisuus ja intensiivisyys tuntuu sekä saavuttamattomalta että johdonmukaiselta ja yhtenäiseltä. Kirjotut kuviot tehdään kankaalle ilman alustavia koko
sommitelman kattavia suuntaviivoja. Tällaisen kirjonnan ydinpiirre onkin mitattujen struktuurien poissaolo. Kirjonta liittyy enemmän sattumaan ja hetkeen kuin kokonaisuuden osien suorittavaan tekemi seen. Vaikuttaa siltä, että kirjontapinta on syntynyt sen omien dynaamisten periaatteiden mukaan.
Tämä voi perustua ajatukseen tahdottomasta luomisesta, johon liittyy tahattomien ”virheiden” tekeminen kuvioon. Tämä kuvio on loppujen lopuksi puoleensavetävä katseenkiinnittäjä juuri näiden erityisten poikkeamien takia. Ne muutamat rakenteet, jotka ovat löydettävissä kirjonnasta, vaikuttavat enemmän kuvallisilta tunnusmerkeiltä kuin rationaalisilta rakenteilta. Erityistä on, että taiteilijoiden ilmaisuvoimaisissa kirjonnoissa perinteisiä sommitelmia tulkitaan kadottamalla rakenteen visuaalinen vaikutelma kadottamatta itse rakennetta. Tärkeää on pinnassa korostetusti esiin tuleva vaikutelma eloisuudesta, moniselitteisyydestä ja illuusiosta, jotka syntyvät pintarakenteen ja pintakuvioinnin suhteesta
toisiinsa.881
Tyynenmeren Fiji-saarella on käytetty kankaan kuviointiin menetelmää, jossa vapaalla kädellä on tehty kankaan pintaan kuvioita. Vapaa kuviointi on muodostettu hedelmästä tehdyllä pensselillä ja bambukynällä. Käsinmaalatut kuvioinnit saattoivat olla hyvin monimutkaisia, ja ne saattoivat peittää kankaan koko pinnan aiheilla, jotka toistuivat ruudukon mukaisesti. Tällaisten kuvioiden piirteenä on, että
878 Adams

1998, 193, 195. Seremoniallinen paneeli toimii esimerkiksi seremoniallisen hameen reunuksena tai
muuna osana ja olkapäihin kiedottuna viittana. Sitä käytetään myös perheen tai ystävien haudalle vietävänä
kunniallisena lahjana tai haudattavan henkilön kuolinvaatteena. Sisustuksessa sitä voidaan käyttää tuolin
päällyksenä tai mattona kunnianarvoisia vieraita varten. (Adams 1998, 193 – 194.)
879 Paine 2008, 8 – 9. Tatuointikuviot ovat siirtyneet keholta asuihin kirjontamalleina monien alueiden kansoilla.
Kongolaisten lisäksi myös bulgarialaisilla ja tunisialaisilla on kirjontakuvioita, joiden juuret ovat tatuoinneissa. Yleensä kirjonnan alkuperäinen tarkoitus, joka on sidoksissa kehon koristamiseen ja muuttamiseen, on
säilynyt lähempänä juuriaan läntisen maailma ulkopuolella. Kirjonta on tiiviissä yhteydessä tatuoimiseen; kutominen, neulominen ja huovutus eivät ole vastaavassa yhteydessä tatuoimiseen. (Ibid.)
880 Barnard 1995, 42 – 43. Shoowa-paneelit ovat olleet inspiraation lähteitä monille maalareille, ja esimerkiksi
Paul Klee ja Henri Matisse ovat saaneet vaikutteita näistä afrikkalaisista alkuperäiskulttuuritekstiileistä.
(Barnard 1995, 43, 122.)
881 Meurant 1995, 4, 130 – 131, 133, 198. Näiden kirjontakuvioiden juuret ovat arpitatuoinneissa, ja tällaisia kuvioita on nykyään seremoniallisissa asuissa. (Meurant 1995, 135.)
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Kuva 159. Saamelaispukujen ornamentit ja orgaaniset elementit. Saamelaisen pariskunnan häät kirkossa luterilaisen riitin mukaan. Kautokeino, Norja. (Baldizzone 2001, 96.)

311

Kuva 160. Yksityiskohta metallilankabrokadista, songket. Käytetään sulhasen asussa. Kuuluu alaosavaatekappaleeseen, kre alang tai selungka. Semawa, Sumbawa, Indonesia. Kangas
värjätty punaiseksi Morinda citrifolialla, kangas kalanteroitu eli kovetettu ja kiillotettu tärkkelysmäisellä aineella loisteen lisäämiseksi. (Rivers 1999, 44.)
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Kuva 161. Yksityiskohta neliökankaasta, chakla tai rumal, jonka pinnan silkki ja peilinpalat heijastelevat valoa. Neliökankailla on seremoniallista käyttöä sekä jumalten uhrilahjoina että ruuan ja lahjojen
peitteinä. Vaniyat, Intia. (Rivers 1999, 110.)

Kuva 162. Yksityiskohta sulkaviitasta, kahu kiwi, jonka pinta loistaa sihtaavasti eri väreissä. Korkean
aseman merkki. Kiivin ja kyyhkyn sulkia kiinni viitan pellavakuitukuteessa. Maorit, Uusi-Seelanti.
(Rivers 1999, 149.)
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Kuva 163. Seremoniallinen paneeli. Shoowa-kansa, kubat, läntinen Kasaimaakunta, Kongo, Keski-Afrikka, 1885 – 1910. 64,8 cm x 121,9 cm.
Nukitus ja lineaarinen kirjonta raffiapalmupalttinalle. (Adams 1998, 195.)
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Kuva 164. Pardah-verho, juhlien aikana ripustettava hohtavavaikutelmainen ikat-kangas. Bukhara,
Uzbekistan, Keski-Aasia. Silkkinen loimi-ikat puuvillakuteella. Neljä palaa, jotka ommeltu yhteen
hulpioreunoista, jotta ikat-efektin hohto elävöityisi. (Barnard 1995, 62.)

315

Kuva 165. Ruidigo, verhopeite häävuoteeseen. Bukhara, Uzbekistan, Keski-Aasia. Ommeltu myötäjäislahjaksi, silkkilangalla kehikkokirjonnalla. (Harvey 1997, 32.)

316

Kuva 166. Käspaikka elämänpuulla, hevosella sarvipäisine ratsastajineen ja ihmispareilla, joita yhdistävät kaksoislinnut. Valamon luostari. Etupistokirjonta punaisella langalla. Valmistamisajasta ei
ole tietoa, mutta aihe ja tekotapa viittaavat korkeaan ikään. (Lukkarinen 1995, 11.)
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toistossa on usein katkoksia, jotka luovat visuaalista monimuotoisuutta. Silloin kun nämä muutokset
ovat pieniä, katsoja ei välttämättä ole täysin tietoinen niistä, mutta vaikuttuu kuitenkin niiden tuomasta
tunnelmasta. Vetovoimaiseksi koetaan se, että muutokset pehmentävät kaavamaisuutta. 882
Orgaaninen kuvio voikin syntyä luonnollisen tyylisen ”virheen” tekemisestä kuviointiin. Tällainen kuvio voi muistuttaa virheiden hyväksynnästä elämässä, ja täten elämän kokonaisuuden rytmistä. Tahalliset ”epäkohdat” kirjonnassa ja epätäydellisyys kuviossa voivat toimia amulettimaisesti. Syyriassa tällaisten kirjontakuvioiden nähdään karkottavan pahaa silmää. Pahan silmän voiman uskotaan liittyvän
kateuteen, ja sen uskotaan olevan kiinnostunut kauneudesta ja täydellisyydestä: siksi epäkohta kirjontakuviossa, kuten vääränvärinen lanka, suojelee sen katseelta. Tällaisen hämmennyksen uskotaan oleva tehokas tapa karkottaa demoneita. Hämmennystä luodaan myös pienillä epäsäännöllisillä kuvioilla,
koristelun välitiloilla, äkillisillä värimuutoksilla ja mutkikkaalla tiheällä kuvioinnilla. On myös olemassa käsitys, että mitä tiiviimpi kuvio sitä vähemmän siinä on tilaa pahalle silmälle883. Mielikuviin
syntyy tapahtuma, jossa kuviot täyttävät tajunnan niin täyteen kauniita kuvioita, että pahoille ajatuksille ei jää tilaa.
Keski-Aasiasta kotoisin oleva verhomainen ripustus, pardah, koostuu hohtavasta silkkisestä pinnasta,
jossa on loimi-ikat-tekniikalla luotu eloisa vaikutelma (kuva 164). Kangasta on käytetty juhlissa verhoina ja ripustuksina.884 Juhlallisissa ulkoilmatapahtumissa niitä ripustettiin teltan seiniksi. Pardahripustus koostuu abr-silkistä, jonka aiheuttama visuaalinen stimulaatio on intensiivinen. Sana abr tarkoittaa pilven kaltaista, ja abr-värjätty silkki on kaikista Keski-Aasian hienoista kankaista se, jota pidetään ainutlaatuisimpana ja huomiota herättävimpänä sen visuaalisen dramaattisuuden takia. Kankaan
hohtavat pehmeäreunaiset kuviot ovat värähtelevissä väreissä, ja nämä kuviot vaikuttavat leijuvan ja
olevan ilman rajoja: reunat sekoittuvat pehmeästi viereisiin väreihin. Kankaassa on läikehtivä vaikutelma, sellainen perhosensiiven sihtausvaikutelma. Tämä perustuu ikat-tekniikkaan, jossa silkkisiin loimilankoihin tehdään kuviot solmimalla ja värjäämällä ennen kuin kangas kudotaan puuvillalangalla.
Kun nykytaiteilijat muodostavat silkkiloimelle solmuvärjäystyyppisesti kuvioita, he saattavat hakea innoitusta katselemalla öljyläikän kuviointeja niin kuin ennen ennustajat, jotka tulkitsivat niiden pinnoista ennusmerkkejä.885
Orgaaninen ornamentiikka voi toimia, kuten musteläiskät psykologisessa testissä ja luoda uusia ja erilaisia näkökulmia hetkestä ja ihmisestä riippuen. Orgaaninen ornamentti mahdollistaa sen, että sama
kuosi vaikuttaa syvälle tiedostamattomaan laajalle määrälle ihmisiä, koska se aktivoi monenlaisen pro882 Neich

& Pendergrast 1997, 100 – 101.
2004, 66, 147.
884 Barnard 1995, 62.
885 Harvey 1997, 41, 93, 95, 98, 113. Perhosensiiven ja öljyläikän pinta synnyttää interferenssivärejä.
883 Paine
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jisoinnin elävyydellään. Ornamentit toimivat yhteisöllisten rituaalien yhteisenä peilinä ja samalla yksilöllisinä peileinä. Ne kehittyvätkin yksilöiden ja yhteisöjen elämän ja arvojen mukana. Ornamentti,
koristeellinen objekti, kehittyy kuin elävä asia. Tietyn ornamentin yksityiskohdat muuttuvat, kun tekijän mielikuvitus antaa mallille persoonallisuuden, mutta sen perinteinen idea ja komposition logiikka
säilyvät. Ornamentit kantavat tiettyjä ideoita ja arvoja, ja ne ikään kuin ovat muistin jatkeita kantaen
kertomuksia ja kokemuksia. Ornamenteilla on syvä ulottuvuus, ja ne ovat vain pinnaltaan yksinkertaisia ja koristeellisia. Perinteisessä kulttuurissa kantajalla on intiimi ja tunteellinen suhde ornamenttiin,
ja ornamentit kestävät useita sukupolvia pidempään kuin yksilö. 886
Kasvillisuusornamentiikasta voi peilata kasvamiseen liittyviä asioita. Eliaden mukaan kasvillisuus on
yleisen uudistumisen symboli. Kasvikunnan kiertokulusta on mahdollista ”tulkita” merkityksiä uudestaan syntymisestä ja terveydestä. Uskonnolliselle ihmiselle kasvullisuuden kiertokulussa ilmenee niin
elämän ja luomisen kuin uudistumisen, nuoruuden ja kuolemattomuuden salaisuus. 887 Keskiaasialaisen
häävuoteen verhoava peite, ruidigo, on koristeltu neilikoiden ja granaattiomenoiden kuvilla, jotka
symboloivat hedelmällisyyttä (kuva 165). Varsinkin tämän alueen paimentolaisten kirjontatyylit perustuvat shamanismin symboleihin ja perinteisiin luonnonmukaisiin muotoihin. Muinaisten paimentolaisten arkaainen kuviointityyli on vapaasti virtaavaa ja siitä värähtelee elinvoimaa. Dynaamiset epäsymmetriset muodot aivan kuin keinuvat kankaan pinnalla. Naturalistiset kuviot ja värikäs vapaasti soljuva
kirjonta luo elävyyttä ympäristöön, jossa tekstiili on. 888 Kasvikoristekuvioista voi peilata elämän kiertokulkua, ja hedelmällisyyssymbolit muistuttavat syntymisen ihmeestä. Häävuodepeitteen orgaaninen
ornamentiikka siis tuo elonvoimaa ja muistuttaa elämän salaisuuksista.
Orgaaninen teos on ”elävä organismi”, joka imitoi ”luonnollisia prosesseja” ja täten osallistuu sopu soinnun ja ykseyden kokemukseen korostaen luontoyhteyttä 889. Silkkilangallista satiiniompeletta käytetään usein, kun halutaan imitoida kukan terälehtien silopintaista hohdetta, kuten marokkolaisen peiliverhon, tensifa, kukkakuvioissa (kuva 24 kohdassa kätkevyys) 890. Kuvio on hyvin orgaaninen valonheijastuvuuden ja kuvion vapaan rytmin takia. Kuviosta tulee vaikutelma, että kukka kasvaa ja muotoutuu uudelleen, sillä kukan osat tuntuvat elävän omaa elämäänsä, vaikka kuvion keskittyvyys luokin
vaikutelman kokonaisesta ornamentista. Tensifa-tekstiilit sisältävät usein symboleita, jotka ilmaisevat
elämän kukkeutta ja hedelmällisyyttä. Tällaiset symbolit ovat hyvin yleisiä ja melkein universaaleja.
886 Summatavet

2005, 26, 155, 158.
2003, 170 – 171, 200. Eliade näkee, että elämän ilmaantumisen ja jatkuvuuden salaisuus on sidoksissa
kosmoksen rytmiseen uudistumiseen. Kosmos on elävä organismi, joka uudistuu ajoittain. Tulkitsemalla kosmista kiertokulkua voidaan ymmärtää syntymä, kuolema ja inhimillisen olemassaolon tuonpuoleiset muodot.
(Eliade 2003, 169.)
888 Harvey 1997, 32, 41, 114 – 115.
889 Tarasti 2002, 17.
890 Gillow & Sentance 1999, 175. Vrt. tensifaan kohdassa kätkevyys.
887 Eliade
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Eräs ilmeinen hedelmällisyyden symboli on granaattiomena runsaine verenpunaisine siemenineen.
Granaattiomenakuviot koristavatkin marokkolaisia peiliverhoja ja unkarilaisia nahkatakkeja. Tensifatekstiilien päissä onkin yleisesti granaattiomenapyramideja, jotka on kirjailtu hienolaatuiselle puuvillalle satiinipistoin kertaamattomalla silkkilangalla. Kuvioiden epäsymmetrisessä asettelussa on taustalla muinainen ajatus, että kuvion ”keskeneräisyys” symboloi elämän jatkuvuutta. 891
Ornamenttien symmetria rakentuu järjestyksestä. Siinä on tärkeää toistuvuus ja tasapaino. Niinpä epäsymmetriset visuaaliset massat ovat keskinäisessä tasapainossa. 892 Jungilaisuuden mukaan kuvaan,
jossa on luonnollinen kieli sattumanvaraisuuksineen, voidaan luoda tasapaino liittämällä siihen vastavoimaksi hallittu psyykkinen kokonaisuus893. Tarastin mukaan orgaanisuus koostuu sattumanvaraisen
vaihtelun lisäksi myös suunnasta kohti päämäärää. Suunnatessa kohti määränpäätä tietty arkkityyppinen jännite tuottaa kineettistä energiaa ja katalyyttisen virikkeen. 894 Tekstiilissä tämä voisi vastata ornamentiikan eri tapoja toistua, esimerkiksi keskusornamentissa päämääränä voidaan nähdä keskusta.
Puu voidaankin nähdä orgaanisena ornamenttina, jonka runko on ornamentin keskus. Jungilaisuudessa
koetaan, että puunrungossa on keskittävä voima ja sen oksissa kasvunrytmi. Marie-Louise von Franzin
mukaan puu symboloi psyykkistä kasvua. Hänen mukaansa meidän tulisi antautua puun tavoin kasvuyllykkeelle, luovalle itsensä toteuttamiselle. Tällaiset yllykkeet tulevat Itsestä, psyykeen kokonaisuudesta, ja niitä ei voida saada aikaan tietoisesti tahtomalla, minälähtöisesti. Tämä muistuttaa puun tapaa
kasvaa hitaasti, voimakkaasti, tahattomasti, huomaamattomasti, noudattaen tiettyä hahmoa ja kasvaen
vahvasti hallitsevasta pisteestä.895
Puu voi toimia peilinä ihmisen sisäisille kasvuprosesseille. Se onkin Itsen symboli, ja sen vioittuneet
oksat kuvaavat Itsen vaurioita. Puu symboloi ihmisen viehtymystä kasvamiseen ja sisäisyyden eheytymiseen. Harmoninen puu symboloi eheää sielunkuvaa, joka heijastelee jumalallista täydellisyyttä. 896
Uuden Valamon luostarin käspaikan päätä koristaa ”harvinaislaatuinen lehtevän tuuhea elämänpuu”,
jonka rungossa ovat monisakaraiset epämääräiset tähtikuviot (kuva 166). Tämä puu ja käspaikan pään
891 Paine

2008, 55, 66, 140, 200, 224. Ottomaanien granaattiomenakuvio on kiertänyt turkkilaisten kirjontakuvioiden mukana ja näin levinnyt aikoinaan ympäri ottomaanien valtakuntaa. Samoin on levinnyt myös ajatus
”keskeneräisen” kuvion voimasta, jolla uskottiin voivan suojautua pahalta silmältä. Tällaisia kuvioita voi löytää Itä-Euroopan maista. Tällaisten epätäydellisen kuvion sisältävien tekstiilien elämän jatkuvuuden symboliikka on paljon vanhempaa kuin islamilaisten epätäydellisyyteen liittyvä mieliteko koristelussa. (Paine 2008,
55, 200.)
892 Simanainen 2008. Toistuvuus ja tasapaino rakentuvat eri tavoin pinta-, nauha-, peili- ja keskusornamentissa.
(Ibid.)
893 Jaffé 2003, 259. Kaaokseen voidaan kokea liittyvän emotionaalinen kiihkeys. (Jaffé 2003, 264.) Tätä kiihkeyttä tasapainotetaan hallituilla elementeillä.
894 Tarasti 2004, 95-96. Tarasti puhuu musiikin orgaanisuudesta ja viittaa musiikillis-kognitiivisiin arkkityyppei hin, joiden mukaan muodostuu jännite suhteessa päämäärään. (Ibid.)
895 Franz 2003a, 161, 164. Bachelard kuvailee puun ja ihmisen suhdetta. Kun puu on jäänyt ihmisen kuvittelun
voimien valtaan, se alkaa kamppailla ihmisen kanssa suuruudesta. Suuruus on puun kohtalo, ja se on kutsumus, jota puu levittää ympärilleen. Puu saa kaiken ympärillään suurenemaan. (Bachelard 2003, 411.)
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muut kuviot on tehty etupistokirjonnalla. Elämänpuu, maailmanpuu, on hyvin suosittu aihe
käspaikoissa. Siinä tekijä on saanut osoittaa luovuuttaan, ja usein näissä kuvissa on esitetty suvun tarinaa tai omia elämänvaiheita.897 Elämäntarinaa kertoessaan elämänpuun alaspäin suuntautuvat oksat ilmaisevat surua ja menetystä, ylöspäin suuntautuvat elämänmyönteisyyttä ja iloa. Vaikka oksat olisivatkin alaspäin, on pyrkimys kuitenkin aina ylöspäin.898
Pyrkimys ylöspäin viittaa individuaatioprosessiin ja oksien kiemurat viittaavat psykologiseen draamaan. Jungilaisuuden mukaan koristekuvioissa voidaan nähdä psyykkisen kasvun kuvioita. Polveilevat kuviot, jotka erotettuna kokonaisuudesta vaikuttaisivat kaoottisilta, muodostavatkin suuremmassa
yhteydessä tärkeän osan suurta psykologista verkostoa. 899 Näin orgaaniset kuviot voidaan nähdä elämän eri vaiheiden psykologisina kokemuksina. Kasvillisuus symboloikin psyykkisen kasvun eri vaiheita, kuten oksat karjalaisessa käspaikassa symboloivat suvun kasvuvaiheita. Karjalaiseen kirjontatapaan kuului rehevyys ja kekseliäisyys kuvioiden sommittelussa. Etupistokirjonnan avulla pystyttiin
rikkaaseen kuvakerrontaan. Yksinkertaisista elementeistä koottiin taidokkaita kuviosommitelmia, eloisia ja herkkiä koristepintoja, joissa etupistoa käytettiin monipuolisesti esimerkiksi kuvaamaan hentoa
kasvillisuutta. Laatokan Karjalan ja sieltä pohjoiseen menevän alueen mallit pursuavat mielikuvitusta,
yllättäviä kuvioiden yhdistelyjä, tyyliteltyjä kasveja, eläimiä ja ihmishahmoja. Mallit ovat täynnä mennyttä symboliikkaa, ajankohtaista arkea ja toiveita tulevaisuudesta. Mallien lukeminen on runoutta,
joka on langalla kankaalle kuvin kirjoitettu.900
Arabien abstraktissa koristetyylissä on viivojen sinfoniaa. Sufit, islamilaiset mystikot, ovat käyttäneet
nauhapunoksia ja arabeskeja keskittymisen ja avartumisen välineinä: tehokkaana keinona meditaa tioon valmentautumisessa ja sen syvyyden tukemisessa. Arabeskeilla, rytmikkäillä keskuskuvioon punoutuvilla kuviolla, on nähty olevan pysähdyttävä vaikutus. Koristekuvioiden leikki muistuttaa arabialaista musiikkia, jossa keskeisenä asiana ei ole rakenne, vaan sen häivyttäminen ja haaveilun synnyttä minen. Tällä tarkoitetaan pyrkimystä saada aikaan sekä valveillaolon että sille vastakkaisen unen ti la.901 Bachelard kysyykin, miksi ”liioitellut” kuvat, haltioittavat kuvat ja niihin liittyvät kuvitteluaktit,
896 Fincher

1991, 139. Eliaden mukaan kuva puusta symboloi kosmosta ja myös elämää, nuoruutta, kuolemattomuutta ja viisautta. Uskonnolliselle ihmiselle puu on kaiken todellisen ja pyhän ilmentäjä. Kosmos on käsi tetty jättiläismäiseksi puuksi, koska puun elämä symboloi kosmoksen tapaa olla olemassa. Uskonnollisen
merkityksen omaavia voimallisia symboleja ovat kosminen puu, kuolemattomuuden puu ja tiedonpuu.
(Eliade 2003, 169 – 171.)
897 Lukkarinen 1995, 9 – 10. Käspaikan pään alareunassa on elämänpuun lisäksi kaarevakaulainen, arkaaista
tyyppiä oleva hevosenkuva sarvipäisellä ratsastajalla. Alareunassa on myös kaksi rakennusta, joissa molemmissa on kaksi ihmistä, joita yhdistävät olkapäille sijoitetut kaksoislinnut. (Ibid.)
898 Härkönen 2008. Elämänpuu on sijoitettava sellaisiin töihin, joissa puiden asento on oikea: puiden täytyy ko hota ylöspäin ja siksi ne eivät sovi esimerkiksi pöytäliinan kuvioinniksi. (Ibid.)
899 Franz 2003a, 160 – 161.
900 Komulainen & Tirronen 1979, 19, 21.
901 Islamilainen ja intialainen maalaustaide 1980, 16, 18 – 19.
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eivät voisi olla virtuaalisia ”huumeita”, joista saamme uneksinnan siemeniä? 902 Arabeskin ornamenttipinnalla tapahtuva liikkeen rytminen vaihtelu luo tunnelmaa; arabeskien koetaan ”heräävän eloon” ja
täten innostavan mielikuvitusta. Art nouveaussa arabeski nähdään tapana kokea maailma: sen muotojen värähtelyn koetaan vastaavan sielullisia värähtelyjä. Orgaanisten viivojen värähtelyssä on elinvoimaa ja leikkiä, joka kutoutuu mielikuvitukseen. Arabeski synnyttää fantasioita ja on lähtökohtana
ornamentaaliselle meditaatiolle.903
Ornamentti voidaan nähdä reunana ihmisen ja jumalien maailman välillä. Monesti ornamentit ovatkin
rajapinnan koristelua, kuten koristeelliset verhot, jotka voidaan nähdä rajapintana sisätilan ja ulkona
olevan luonnon välillä. Ornamentin tehtävä on kertoa fantasian valtakunnasta: avata mielen maisema
ja tuoda esiin mielikuvia ja visioita. Ornamentiikka tuo esiin satumaisuuden lisäksi kodikkuutta, elävyyttä, jännitystä, lämpöä, yllätyksellisyyttä, runollisuutta ja orgaanisuutta. 904
Elokuvassa Dersu Uzala on kohtaus, jossa luontoyhteyden puuttuminen aiheuttaa hämmennystä. Koko
elämänsä luonnossa asunut Dersu Uzala ihmettelee kaupungissa ollessaan Vladimir Arsenijeville, että
hän ei ymmärrä kuinka voisi asua laatikon sisällä. Vladimir katselee seiniä ja ehdottaa, että tapetti voitaisiin vaihtaa mukavammaksi, mutta Dersu kaipaa silti luontoon. 905 Ehkä tapetin vaihdolla ei voida
tyydyttää metsässä koko elämänsä asuneen ihmisen orgaanisuuden tarvetta, mutta ehkä sillä voidaan
parantaa koko ikänsä laatikossa asuneiden ihmisten luontoyhteyttä orgaanisuuden tajuun vaikuttamalla. Erityisesti tämä voisi liittyä rituaaleihin, joissa eksistentiaalisen tilanteen näkeminen liittyy luontosuhteeseen ja luonnon säilyttämiseen. Art nouveaun aikakautena ornamentaaliset organismit loivat elämän ja elollisen taikavoimaa, jonka avulla suojauduttiin kaupunkien melulta, liikenteen ylivallalta,
teollisuudelta ja lokeroitumiselta. Kasvikunta, luonnollisen kasvun ruumiillistumana, voi tarjota tällaiseen tilanteeseen elpymisen mahdollisuuden. 906 Orgaanisella ornamentiikalla on siis haltioittavaa voimaa, joka voi eheyttää kaupunkilaistunutta ihmistä.
902 Bachelard

2003, 253, 337.
2005, 83 – 84, 100. Käsitteellä arabeski tarkoitettiin pitkään lähes kaikkia islamilaisten itämaiden muotoja geometrisista ja kasviaiheisista kuvioista eläviin aiheisiin. Muslimien käsityksen mukaan taiteilijan tehtävä ei ole välittää optisesti havaittua, koska silloin Jumalan tahdon vastaisesti pyritään pidentämään
katoavaisten maallisten muotojen kestoa. Arabialaisessa taiteessa ihmisen kuvaaminen oli kielletty, mikä johti siihen, että ainoana sallittuna koristelumuotona ornamentin käyttö kehitettiin täydellisyyteen. (Fahr-Becker
2005, 83 – 84, 195.) Islamilaisen maailman kirjontaan kuuluu, että kuviossa on tarkoituksellisesti hitunen
väärää väriä, virheellisennäköinen pisto tai ”keskeneräinen” kuvio, sillä tämän kautta tiivistetään usko, että
vain Allah on täydellinen (Paine 2008, 180).
904 Andersson 2004. Andersson viitta taiteilija Kent Bloomerin lausahdukseen, että ornamentti muuttaa ”raa'at
suhteet fantastiseksi paikaksi”. (Ibid.)
905 Kurosawa 1975. Elokuva perustuu venäläisen tiedemiehen Vladimir Arsenijevin kirjoituksiin 1900-luvun
alun tutkimusmatkoilta, jolloin hän oli Kaukoidässä Ussurin taigalla, ja hän ystävystyi taigan metsästäjän
Dersu Uzalan kanssa. (Ibid.)
906 Fahr-Becker 2005, 12. Suzani-tekstiilien (kts. kuva 70 kohdassa yhdistävyys) kukkiva silkkinen ornamentiikka on runsasta, ja suzaneita onkin käytetty koristamaan koteja ja tuomaan kontrastia yksitoikkoiseen ympäristöön. (Berinstain 2001a, 61.)
903 Fahr-Becker
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Jungilaisesti tulkittuna taideteoksen sattumanvarainen kompositio on luonnon kuvakielen ilmaus. Romantikotkin ovat nähneet sattuman luonnon käsialana. Sattuma luomuksessa viittaa tuntemattomaan,
ja se ilmenee esineissä ”salaisena sieluna”. Tässä sattumassa ja tuntemattomassa piilee kuitenkin aktiivinen järjestyksen periaate.907 Orgaanisuudessa onkin keskeistä se, kuinka erilaiset pienet osat muodostavat kokonaisuuden. Tarasti miettii, onko orgaanisuus alitajuinen kategoria: muuttuuko orgaanisuus epäorgaaniseksi, kun tulemme tietoiseksi kuvion kieliopista 908. Orgaanisesta kuviosta ei siis tietoisesti saada otetta: kuviota ei hallita eikä ymmärretä kokonaisuudessaan. Ehkä ornamentiikan viehätys onkin sen orgaanisessa runsaudessa: rytmin moninaisuutta on hankala hallita ja siksi se vetoaa meihin. Ornamentiikka tuntuu ylittävän tietoisuuden rajat ja punoutuvan alitajuntaan. Juuri siksi ornamentiikka, ja erityisesti orgaaninen ornamentiikka, on erittäin sopiva kuvio rituaaliseen tekstiiliin. Orgaaninen ornamentiikka on mediaattori alitajunnan ja tietoisuuden välillä, ja se parantaa ihmisiä elävöittä mällä heidän elämäänsä luonnonrytmillä.

907 Jaffé

2003, 259 – 260.
2002, 94, 98.

908 Tarasti
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5. Rituaalitekstiilisuunnittelun perusteet

5.1. Ajattomuudesta ajallisuuteen: arkkityypeistä nykyaikaan ja rituaalisten tekstiilien luomiseen
Meditatiiviset ulottuvuudet tarvitsevat ajallisen ja paikallisen ilmaisun ja persoonallisen käsialan tuomaan ne inhimillisesti maailmaan. Rituaalitekstiilisuunnittelun lähtökohtana ovat meditatiiviset ulottuvuudet, joiden ideoiden päälle rakentuu monia puolia: universaalin symboliikan päälle rakentuu yhteisöllinen ja yksilöllinen symboliikka sekä ilmaisullinen muotoilu. Rituaalitekstiilien suunnitteluun vaikuttaa siis myös elämänvirta eli hetkessä oleva ilmaisu ja käsiala. Tällä on yhteytensä spontaaniin käsityötoimintaan ja tuunaukseen sekä spontaaniin kulttuuriin ja mytologiaan, ja ne voivat välittyä myös
tekstiilitaiteen ja tekstiilisuunnittelun kenttien välityksellä. Rituaalitekstiilisuunnittelussa huomioon tulee siis ottaa ikiaikaiset vaistot ja aikaan sitoutuvat merkitykset. Tämä tarkoittaa tekstiilin luonteen ja
asemoinnin, muotoilullisen ilmaisun ja käsialan sekä spontaanin yksilöllisen ja yhteisen symboliikan
huomioon ottamista suunnittelussa. Näin ajattomista arkkityypeistä päästään tämän hetken suunnitteluprosessiin ja rituaalisten tekstiilien luomiseen. (Kaavio 3.)
Shorter huomauttaa, että rituaalien tehokkuudessa on olennaista, että läsnä on sekä henkilökohtainen ja
historiallinen konteksti että spontaani ja kollektiivinen konteksti. Psykologisesta näkökulmasta katsottuna pysyvä kokemus on kokemus, jolla on yhteys elämän kokonaisuuteen. Vaikka kokemuksen näkökulma onkin yksilöllinen, se myös liittyy kosmisiin syviin näkemyksiin. Tämä tarkoittaa persoonallisen ja arkkityyppisen kokemuksen yhdessä olemista. Piilotajunta ilmenee arkkityyppisinä kaavoina,
jotka ovat samalla sekä tunnettuja ja toistettavia että henkilökohtaisesti merkittäviä ja erityislaatuisia.
Rituaalissa vuorovaikutuksessa ovat henkilön subjektiiviset ominaisuudet ja objektiiviset asiat liittyen
pyhään.909 Kuvan uutuuden ja arkkityyppisyyden yhdistettävyyteen löytyy ratkaisu Bachelardin ajattelusta ja poeettisen kuvan käsitteestä. Poeettinen kuva avautuu kahteen suuntaan, ja täten se on aina
uusi, mutta samalla myös arkkityyppinen. Kuvan ainutkertainen esiintulo liittyy vivahteeseen, ja juuri
sen uutuuden kautta saadaan kosketus alkuperään. Roinila tiivistää ja ajattelee tämän tarkoittavan, että
”välttyäkseen kivettymiseltä ikivanhat alkukuvat tarvitsevat runoilijan antaman uuden elämän tässä ja
nyt – mutta ei ainoastaan runoilijan, vaan myös lukijan”. 910 Arkkityyppiset ideat tarvitsevat tekstiilisuunnittelijan ja tekstiilinkokijan antamaan niille uuden elämän. Arkkityyppinen taso saa näin luovan
ilmiasun ja tulkinnan.
909 Shorter
910 Roinila

1996, 29, 33, 41.
2003, 14 – 15.
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Kaavio 3. Rituaalitekstiilisuunnittelun eri puolet ja meditatiivisten ulottuvuuksien suhde niihin.
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Ilmaisu ja käsiala
Rituaalitekstiilin muotoilullinen ilmaisu ja käsiala syntyvät yhteisöjen ja yksilöiden luovan prosessin
kautta. Yhteisön myytit ja yhteiset symbolit ajankohtaistuvat ja saavat ilmiasun kulttuurinuudistajien
kautta. Tämä on spontaania mytologiaa ja kulttuuria, joka on spontaanin taiteen taustalla. Tämä siis
tarkoittaa, että taidetekstiilisuunnittelijan täytyy intuitiivisesti ja tuntosarvet ojossa pyrkiä ymmärtämään maailmaa ja tämän kautta luomaan tekstiilejä. Tällaisen rituaalitekstiilisuunnittelijan tuntosarvet
osoittavat yhteisöllisiin asioihin ja hän pyrkii aina hahmottamaan tilanteen olemassaolon näkökohdista
lähtöisin eli häneltä vaaditaan maailmansielun ymmärrystä. Rituaalitekstiilisuunnittelija voi toimia
myös uudistajana spontaanin tuunauksen, käsityötoiminnan ja tekstiilisuunnittelun kautta. Hahmottelen heidät luoviksi ihmisiksi, jotka kiinnittävät erityisesti huomiota henkilökohtaiseen symboliikkaan
ja yksilöllisiin symboleihin. Heillä on syvällinen käsitys ihmissielusta ja he osaavat terapeuttimaisesti
myös auttaa toisia löytämään omia symbolejaan. Sekä maailmasielun asiantuntijat että ihmissielun
asiantuntijat, jotka siis käytännössä voivat olla sama henkilö, luovat rituaalitekstiilejä tässä ajassa ja
elämänvirrassa. Tämä pitää rituaalitekstiilien ilmiasun ajankohtaisena, vaikka suunnittelun perusteet
ovatkin ajattomissa ominaisuuksissa.
Elämänvirta-käsitettä voidaan lähestyä flow-kokemuksen kautta. Flow eli virta merkitsee mielekästä
psyykkisen energian virtaa, jolloin suuntaudumme iloa tuottavasti tavoitteisiimme ja näin synnytämme
lisää järjestystä tietoisuuteemme. Flow-kokemus auttaa itseä integroitumaan, koska syvän keskittymisen tilassa tietoisuudessa yleensä vallitsee hyvä järjestys. Kokemus on sopusoinnussa, kun kaikki aistit
suuntautuvat samaan päämäärään. Tällaisen kokemuksen jälkeen ihminen tuntee olevansa entistä
enemmän yhdessä sekä sisäisesti että myös suhteessa muihin ihmisiin ja maailmaan. Flow tekee koke muksesta siinä hetkessä miellyttävämmän ja se myös yleisesti rakentaa itseluottamusta, jonka avulla
kehitämme taitojamme ja olemme hyödyksi ihmiskunnalle. Kun syvä kokemus on ohi, niin tietoisuus
itsestä voi palata, ja ihminen tuntee tulleensa voimakkaammaksi: uusien taitojen ja saavutusten tähden
käsitys itsestä on rikkaampi. Flow-tilassa kokijan täytyy olla tietoinen kokonaisvaltaisesti ja analyyttisesti toiminnastaan ja teoksestaan, jota hän luo. Tällöin ihminen kokee syvää iloa voidessaan hetkeksi
unohtaa itsensä kokonaan, sillä kun tietoisuus itsestä katoaa, tilanne voi johtaa transkendenssiin: tunteeseen, että olemuksemme rajat laajenevat. Flow´ssa ihminen tahtoo tehdä parhaansa ja parantaa taitojaan. Tällaisessa kokemuksessa myös aikakäsitys muuttuu: toimintaan uppoutuminen voi kadottaa
ajankulun.911 Ihminen toimii spontaanisti toimiessaan elämänvirrassa, mikä näkyy hänen luomissa
teoksissaan.
911

Csikszentmihalyi 2005, 70, 72 – 73, 102 – 103, 105 – 106.
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Rituaalitekstiilisuunnittelijan voidaan nähdä tekevän samanlaista työtä kuin taiteilijan, papin ja psykoterapeutin. Shorter määrittää taiteilijan sellaiseksi henkilöksi, joka tietoisen ja alitajuisen elämän riivaamana tuottaa muotoja, jotka aktivoivat toisissa henkilöissä henkistä resonanssia. Erilaisten taidealan ihmisten lisäksi Shorter näkee papilla ja psykoterapeutilla olevan myös ammatillinen kutsumus
sielun kuuntelemiseen, ja täten heillä on yhteiskunnassa rooli pyhän mediaattorina ja henkisen resonoinnin välittäjänä. Sekä taiteeseen että rituaaliin liittyy tärkeänä osana luovuus, vitaalisuus ja
spontaanisuus, jotka viittaavat siihen, että pyhä murtautuu havaittavissa olevaan maailmaamme. Taiteen tekeminenkin voidaan nähdä rituaalina, jossa symbolit syntyvät yhteydestä piilotajuntaan ja antavat taiteen katsojalle mahdollisuuden kokea sen kautta oman matkansa kohti pyhyyttä. Taiteilijoiden,
kuten myös hänen ammatillisten kohtalotovereidensa, työ perustuu arkkityyppiseen kuvakieleen ja tietoisuuteen pyhistä lähteistä. He ymmärtävät, että symbolit muistuttavat sähköisiä kytköksiä, jotka toimivat oivallusten ja energian johdattimena. Taiteilijan luomiskokemuksia voidaan verrata myös rukoilijan kokemuksiin: molemmat odottavat valppaana muodostumassa olevaa visiota. Taiteilijan studio ja
munkin pyhä kammio ovat molemmat tiloja, joissa läpikäydään luovaa sisäistä prosessia. 912
Myytit, jotka usein nähdään jäykkinä ihmisen aloitekyvyn lamauttavina malleina, ovatkin hyviä stimuloimaan ihmisen luovuutta. Myytit avaavat jatkuvasti uusia näkökulmia kekseliäisyyteen. Myyttisen
mallin käyttömahdollisuuksia on loputtomasti. Yhteiskunnissa, joissa myytti on elävä asia, ihminen
elää maailmassa, joka on ”avoin” salakielen ja mysteerisyyden kautta. Tällöin maailma ei ole enää läpinäkymätön objektien satunnainen kasaantuma, vaan elävä kosmos, selkeä ja merkityksellinen.
Maailma paljastaa kielen, joka puhuu ihmiselle omalla olemuksellaan: maailma ilmenee rakenteiden ja
rytmien kautta. Osallistuminen maailmaan tekee siitä ihmiselle tutun ja ymmärrettävän, läpikuultavan.
Uskonnollisen mielikuvituksen luovuus uudistaa perinteisen mytologian ainesta, ja tähän tarvitaan erityisesti luovien henkilöiden osallistumista. Muinoin nämä henkilöt ovat olleet pyhyyden erityisosaajia,
kuten shamaaneja, parantajia, uskonnollisen elämän mestareita ja esimerkiksi vaikka bardeja, kelttiläisen kulttuurin runoilija-lauluntekijöitä. Arkaaisissa ja muissa yhteiskunnissa kulttuuri on uudistunut
joidenkin henkilöiden luovien kokemusten kautta. 913 Kun perinteinen rituaali on jäänyt paikoilleen ja
menettänyt vaikutuskykynsä, asiaan hartaasti perehtyneet ihmiset kokevatkin tarvetta autenttisemmalle
ja syvemmälle uskonnolliselle kokemukselle. Tällöin he alkavat etsiä, hahmottaa, kokeilla ja muovata
erilaisia kaavoja, joissa on sama symboliikka, mutta eri ilmiasu. 914

912 Shorter

1996, 59 – 60, 62 – 63, 67.
1968, 141 – 142, 146 – 147.
914 Eliade 1991, 52 – 53.
913 Eliade
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Spontaani taide, kulttuuri ja mytologia
Spontaani taide voidaan nähdä aitona luomisena, joka on yllätys jopa tekijälleen, sillä tietoisuuden rajoitukset menettävät tällöin merkitystään. Jung on nähnyt sen erinomaiseksi keinoksi unien tunnelmien
ja aktiivisen kuvittelun ilmaisemisessa. Keskittyminen maalaamiseen tuntuu vapauttavan voimia, jotka
näyttävät kumpuavan piilotajunnasta. Piilotajunta voidaan kokea aktiivisen kuvittelun avulla erilaisia
ilmaisuvälineitä käytettäessä, ja juuri tässä piilee spontaanin taiteen käytännöllinen arvo. 915 Tämä
Jungin ajatus spontaanista taiteesta muistuttaa Deweyn ajatusta spontaanista kulttuurista (kts. s. 13) ja
Bachelardin ajatusta spontaanista mytologiasta. Bachelardin mukaan voisimme antaa runouden kajahdella itsessämme pyhittäessämme asioita. Spontaani mytologia olisi siis vastakohta sille, että sukeltaisimme kaukaiseen menneisyyteen hakemaan oppia pyhästä. Pyhittäminen ei hänen mukaansa ole oppineisuuden asia, vaan tunteen ja runouden.916
Eliaden mukaan mytologisuus ilmenee modernissa maailmassa erilaisissa valeasuissa, kuten erilaisissa
huomion vievissä asioissa ja huvituksissa. Tämä on radikaali ero modernin kulttuurin ja muiden kulttuurien välillä. Traditionaalisissa yhteiskunnissa työ, käsityöt, sota ja rakkaus ovat kaikki sakramentteja ja niihin liittyy vastuuntuntoisuus, kun puolestaan modernissa yhteiskunnassa työ on hyvin maallistunutta ja muidenkin asioiden merkitys on muuttunut täysin. Myytti ei ole enää hallitseva elämän
oleellisilla alueilla, vaan se on tukahdutettu osittain psyykeen huomaamattomille tasoille ja osittain yh teiskunnan toissijaisiin ja jopa vastuuttomiin toimintoihin. Yksilöiden, jotka eivät osallistu minkäänlaiseen autenttiseen uskonnolliseen kokemukseen, myyttinen asenne voidaan havaita huomion vievissä
asioissa ja heidän alitajuntansa psyykkisessä toiminnassa, kuten unissa, fantasioissa ja nostalgioissa.
Ratkaisuna Eliade näkee tälle, että nykyihminen löytää itsestään uudelleen elämäntaidon henkiset lähtökohdat. Ihmisen täytyy tiedostaa, mitä henkisyyden taito on modernille ihmiselle ja mitä myyttisyys
merkitsee. Tällainen myyttisyys ei katoa kokonaan minnekään, sillä se on osa ihmistä, joka kokee ahdistusta ajassa elämisestä.917
Eliaden mukaan ”moderni ihminen, joka tuntee ja määrittelee itsensä uskonnottomaksi, tukeutuu yhä
paljossa naamioituun mytologiaan ja rapautuneeseen ritualismiin”. 918 Modernin ihmisen suosimat kirjat ja näytelmät ovat täynnä verhottua mytologiaa. Eliade kuitenkin näkee, että myös ulkoisesti uskonnottoman ihmisen käytös on perimmältään uskonnollisesti orientoitunutta. Kun ihmisen maailmassa
oleminen kyseenalaistuu, ollaan tekemisissä tiedostamattoman sisältöjen kanssa, ja tällä on uskonnollinen väritys: uskonto on eksistentiaalisen kriisin esikuvallinen ratkaisu. Modernin ihmisen ”yksityiset
915 Bennet

1968, 84-85.
2003, 449 – 450.
917 Eliade 1967, 36 – 38.
918 Eliade 2003, 225.
916 Bachelard
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mytologiat”, kuten hänen unensa ja unelmansa, eivät kohoa myyteiksi, jotka muodostaisivat maailmankatsomuksen. Ihminen ei koe niitä kokonaisuutena ja yksityisistä tilanteista ei muodostu esikuvallisia tilanteita.919 Tarasti viittaa Henri Bromsin esseeseen Mihin katosi meistä itäinen ihminen, jossa
Broms pohtii miksi suomalaiset filosofit eivät anna meille myyttiä. Bromsin mukaan kansallisesta elä mästämme on kadonnut mystis-symbolinen ulottuvuus, myytti ja värikkyys. Hänen mukaansa myytit
ja symbolit liittyvät alueeseen, jolla ihmisen perimmäiset arvot syntyvät ja jossa ne säilytetään. 920
Jungin mukaan myytti on kuollut, kun se ei enää elä ja kehity eteenpäin. Hänen mukaansa ”kristittyjen
kansojen kristillisyys on nukahtanut ja laiminlyönyt myyttinsä kehittämisen vuosisatojen aikana. Se on
kieltäytynyt kuulemasta niitä, jotka ovat antaneet ilmaisun myyttisten ideoiden hämärille orastaville
muutoksille.” Ja hän jatkaa: ”meidän myyttimme on tullut mykäksi eikä anna minkäänlaista vastausta.
Vika ei ole siinä sellaisena kuin se on ilmaistu pyhissä kirjoituksissa, vaan yksinomaan meissä, jotka
emme ole kehittäneet sitä vaan jopa tukahduttaneet kaikki sen suuntaiset yrityksetkin. Myytin alkuperäisessä versiossa on riittävästi lähtökohtia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia sen kehittämiseen edelleen.”921 Jungin mukaan elämästämme puuttuu symboleita, ja siksi etsimme vaikuttavia kuvia esimerkiksi idästä. Pyrimme näin rauhoittamaan sydäntämme ja mieltämme vierailla symboleilla, joiden kuvissa on vielä salaperäistä voimaa ja kokematonta manaa. Jungin mukaan meidän pitäisi myöntää
avoimesti henkinen köyhyytemme ja symbolittomuutemme. Hän kuitenkin ehdottaa, että ”voisimme
itse ommella omat vaatteemme” mieluummin kuin, että ”pukisimme päälle valmiita symboleita sisältäviä uusia vaatteita, joiden juuret ovat vieraassa kulttuurissa”. 922
Jung korostaa, että eri kulttuurien muinaisilla myyteillä on yhteytensä nykyaikaan ja tapaan, jolla me
suhtaudumme esimerkiksi nykyajan sankareihin. Symbolit eivät ole menettäneet merkitystään, ja
jungilaisen tutkimuksen merkitys piileekin näiden ikuisten symbolien ymmärtämisessä ja uudelleenarvioinnissa. Jungin analyyttisen psykologian koulukunta on ”auttanut murtamaan mielivaltaista erottelua symboleja luonnollisena ilmiönä pitävän alkukantaisen ihmisen ja symboleista näköjään vieraantuneen nykyajan ihmisen välillä”. Tärkeää kuitenkin on, että piilotajunnan sisällöillä on jatkuvasti muo vaava vaikutus psyykeen. Nykyihmisenkin piilotajuisella mielellä on symbolien luomiskyky, joka
muinoin sai ilmauksensa alkukantaisen ihmisen uskomuksissa ja rituaaleissa. 923 Symbolien spontaani
ilmaantuminen uniin ja niiden spontaani vaikutus ihmiseen voi olla suurempi kuin perinnesymbolei den, sillä joskus tieto samentaa tai jopa salpaa spontaanin kokemuksen. Perinnesymbolit ovat kokeneet
919 Eliade

2003, 225, 230 – 231.
2004, 194.
921 Jung 2001, 352 – 353.
922 Jung 1990a, 13 – 15. Jung huomioi aikakaudestamme sen, että olemme järkemme avulla saavuttaneet ihmeellisiä asioita, mutta samalla meidän henkinen tilamme on joutunut epäkuntoon. (Jung 1990a, 16.)
923 Henderson 2003, 106 – 107.
920 Tarasti
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pitkän kehitysprosessin, ja ne ovat jalostuneet ja saaneet yhä kiinteämmän muodon, mutta samalla yhä
useammalla ihmisellä ei enää ole persoonallista tietoa alkuperäisestä kokemuksesta. Nämä ihmiset eivät enää tiedä, miltä tuollainen kokemus tuntuu. Useimmat rituaalit ovat niin vanhoja, että niiden alkuperää ei pystytä jäljittämään, mutta rituaalejahan voi syntyä myös nykyajassa. Rituaali voi kummuta
suoraan yhden yksilön kokemasta piilotajuisesta ilmoituksesta, ja sillä voi olla valtava vaikutus koko
kulttuurisen ryhmän tai yhteisön elämään.924
Piilotajunnan vahvat voimat ilmenevät mytologisessa, uskonnollisessa, taiteellisessa ja kaikessa muussa kulttuurisessa toiminnassa, jonka välityksellä ihminen ilmaisee itseään. Arkkityyppien, yhteisten
emotionaalisen ja henkisen käyttäytymisen muotojen, symbolisia tuotteita voidaan löytää ihmisen kaikilta toiminnan alueilta.925 Usein rituaalitekstiilien käyttöön tuleminen saa alkunsa joltakin tietyltä taholta, kuten harrastuksen piiristä. Esimerkiksi vihkiryijyjen omaksuminen kirkkojen irtaimiston osaksi
on lähtöisin joltain spesifiseltä taholta, luultavasti taideryijyn kudonnan ja harrastuksen piiristä 926. Ei
siis pidä vähätellä omia voimiaan kulttuurinmuovaajana. Rituaalitekstiilien pienimuotoisellakin luomisella ja esilletuonnilla voi vaikuttaa ihmisiin ja inspiroida heitä käyttämään ihan uudenlaisia tekstiilejä
rituaaleissa. Suunnittelu voi olla myös suoraan kohdennettu jollekin tietylle ryhmälle tai alakulttuurille, josta suunnittelijalla on tietoa ja ymmärrystä. Rituaalitekstiilejä voidaan suunnitella esimerkiksi tietyille uususkonnollisille ryhmille. Tosin rituaalisuuden alue on nykykentässä niin sirpaloitunut ja laaja,
että tarkkoja rajoja hyville kohteille ei voida asettaa. Rituaalitekstiilejä voitaisiin kohdistaa uskonnon
kentän lisäksi esimerkiksi taiteen, viihteen ja terapian kentille sekä alueille, joita on hankalampi määrittää, kuten koristeisiin, juhliin, sisustukseen, harrastuksiin, matkailuun ja peleihin. Niitä voidaan
suunnitella myös tilanteisiin, jossa fantasian luominen on tarkoituksenmukaista, ja jossa tarvitaan tekstiilejä aktivoimaan tilaa ja mielikuvallista maailmaa.

Innovatiivinen perinne
Kärt Summatavet kertoo väitöskirjassaan Folk Tradition and Artistic Inspiration, kuinka jähmettyneistä perinteistä voidaan päästä innovatiiviseen perinteeseen kokemuksien, tunteiden, kyvyn ja luovuuden
924 Franz

2003a, 213, 228.
2003b, 304.
926 Korhonen 1999, 168. Suomen Käsityön Ystävien näyttelyssä vuonna 1919 ja messuilla vuonna 1920 lattiaryijy oli asetettu alttarimaisen rakennelman eteen. Tällaisista tilaisuuksista kirkollisten lattiaryijyjen hankinta
lienee omaksuttu sekä kotiteollisuuskoulujen että Marttojen ja Maatalousnaisten soveliaaksi aktiviteetiksi.
Heidän ja Lottien paikallisjärjestöjen aktiivinen toiminta kirkkotekstiilien tilaajina ja lahjoittajina alkoi näkyä
Suomen Käsityön Ystäviltä tehtyjen tilausten kohdalla 1930- ja 1940-luvuilla. Vihkiryijyn käyttö morsiuspenkin peitteenä on aikaisemmin myös saanut vauhtia tietyiltä tahoilta: taiteilijapiirien 1900-luvun vaihteen
ateljésisustuksessa suosimista penkkiryijyistä. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelalla oli ryijyjä työhuoneensa
koristeena, ja hän myös suunnitteli vuonna 1900 pidettyyn Pariisin maailmannäyttelyyn ison penkkiryijyn.
(Korhonen 1999, 149, 168.)
925 Franz
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opastuksella. Hänen toinen tutkimuskohteensa Roosi oli toiminut perinteen uudistajana: Roosi oli neulonut uudenlaisen onnea tuovan hylkeenmetsästyshatun isälleen sisäisten uskomusten ja käsitysten
mukaan, ja pian muut olivat seuranneet hänen esimerkkiään. Roosin tarkoitus oli neuloa hattuun hyvän
onnen toivotukset, jotka suojaisivat hänen isäänsä matkallaan. Vaikka malli oli uusi, oli siinä kuitenkin
jokin perinteinen logiikka ja tekijän hyvää tarkoitusta kantava luova prosessi. Tämä alkuperäiskulttuurien parissa ilmenevä prosessi, jossa yhdistyvät monet eri elämän tasot esteettisestä uskonnolliseen,
eroaa huomattavasti eurooppalaisten tiedemiesten ja pappien luovasta prosessista: ornamenttien merkityksiä ei tarvitse etsiä kaukaisilta mailta, vaan nämä merkitykset ovat täällä ja nyt keskuudessamme. 927
Indonesiassa monet rituaalikankaat, joissa on tietynlaisia esoteerisia kuvioita, valmistetaan asiakkaan
ja käsityöläisen kiinteässä yhteistyössä. Nämä kankaat voidaan myös nimetä niiden tulevan omistajan
mukaan. Joillakin alueen saarilla nämä personalisoidut tekstiilit ovat hyvin suosittuja. Tällaiseen yhteistyöhön sopivat hyvin paikalliset pienkutomot, joilla on yhteys alueen kulttuuriin ja jotka ovat jous tavia ja sopeutuvia tekemään mittatilaustöitä. Tällaisten käsinkudottujen tekstiilien ostajat lähestyvät
tekstiiliä erilaisesta näkökulmasta: jotkut arvostavat niiden kulttuurisidonnaisuutta ja kykyä luoda yhteys menneisyyteen, toiset taas arvostavat niiden erityisiä esteettisiä ominaisuuksia. Tällaiset tekstiilit
toimivat sekä paikallisten juhlallisina perinnetekstiileinä että turistien matkamuistoina. 928
Kun perinnetekstiilit irrotetaan niiden perinteisestä yhteiskunnallisesta roolista, niiden rituaalinen merkitys katoaa. Tribal- ja folk-tekstiilien merkitys muuttuu, kun ne irrotetaan paikallisten seremonioiden
loistokkuudesta. Myös käyttötaiteen arvo muuttuu irtaantuessaan yhteisön elämästä: rituaalinomaiset
käyttöesineet, joissa on tärkeänä osana koristeellisuus, menettävät henkisen merkityksensä. Tästä huolimatta tällaiset perinne-esineet voivat olla yleisesti voimallisia, sillä niistä näkyy suora ja välitön reaktio elämään. Alkuperäiskansojen taiteesta heijastuu äärimmäinen elinvoimaisuus. 929 Ehkäpä tämä voima toimiikin uudessa rituaalisessa yhteydessä, kuten matkamuiston palvonnassa. Tällaisista taide-esineistä löytyvä vitaalisuus on toivottava piirre eri kulttuurien omiinkin rituaalitekstiileihin, joten ihmisten pitäisi itse ilmaista tämä elinvoima oman kulttuurinsa tekstiileihin. Tässä tarvitaan tekstiilisuunnittelijaa, joka luo rituaalitekstiilin yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja joka tuntee sosiaalisen ja kulttuurisen ilmaisun merkityksen.

927 Summatavet

2005, 125, 156.
1991, 131. Indonesialaisia perinnesidonnaisia tekstiilejä ostavat myös keräilijät kokoelmiinsa ja
kuuluisuudet muotiasusteiksi. (Ibid.)
929 Barnard 1998, 33 – 34. Kuvanveistäjä Henry Moore on ajatellut samoin. Hänen mukaansa primitiivisen taiteen ja kansantaiteen objektit ovat suora ilmaus perustavanlaatuisista voimakkaista tunteista. Hänen mielestään hämmästyttävin piirre kaikessa primitiivisessä taiteessa on sen intensiivinen vitaalisuus. Barnard mainitsee, että tämä voi johtua siitä, että tämmöisellä taiteella on alun perin ollut rituaalinen merkitys, ja niitä on
käytetty muun muassa musiikin, tanssin ja joskus hallusinogeenien kanssa. (Barnard 1998, 33.)
928 Hitchcock
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Latinalaisen Amerikan kansantaidetekstiilit ovat hyvä esimerkki kankaista, joissa heijastuvat edelleen
etniset perinteet. Tällaisia kankaita tehdään itselle, perheelle ja laajempaan levikkiin yhteisölle sekä
yhä kasvaville turismimarkkinoille. Oman kulttuurin ulkopuoliset vaikutteet on yhdistetty moniin perinteisiin tekstiileihin. Näissä tekstiileissä on kuitenkin säilynyt luontainen tunne kokonaisesta kulttuurista, ja niistä myös heijastuu ylpeys omasta kulttuurista. Jokainen tekstiili kertoo tarinan, ja näin luo
pienen näköalan tämän kulttuurin elämään ja ihmisiin. 930
Kulttuurien yhdistyminen ja perinteiden sulautuminen on osa luonnollista muutosprosessia. Näin on
ollut ennenkin, esimerkiksi käspaikkojen symboliikka on alun perin liittynyt muinaissuomalaiseen
myyttiseen maailmankuvaan, mutta se on muuttunut historian kulussa luonnollisesti: käspaikkojen kuvioinneissa ovat aikojen saatossa sulautuneet yhteen vanhat pakanalliset aiheet ja muualta tulleet lai nat. Kuviot ovat muuttuneet ja sulautuneet toisiinsa, ja niiden alkuperäiset merkitykset ovat unohtuneet. Samoin kansankulttuuriin on yhdistynyt kristillisiä perinteitä, ja näin käspaikkojen käyttö on saanut uusia, kristillisiä merkityksiä.931 Kulttuurien sulautuminen on siis osa uusien symbolien luomista.
Rituaalien ja perinteiden elävyyden säilyttäminen on ollut luonnollisempaa kulttuureissa, joissa perinnettä on säilytetty suullisena perinteenä. Tällöin perinne on joustavasti muuttunut pysyen samalla uskollisena perinteelle, mutta samalla sopeutuen voimissaan olevaan ilmapiiriin. Rituaali on voinut
muuttua ilman, että sen muuttumiseen on tarvinnut edes kiinnittää huomiota. Toisin on kulttuureissa,
jossa perinteet välittyvät tekstien kautta, ja rituaalista tulee liian korrekti esitys. Silloin rituaali ei enää
ole sellainen luonnollinen toiminta, jossa muutos tapahtuu joustavasti suhteessa ihmisiin ja yhteiskuntaan.932
Käsityöteoksen ja yhteisön välistä suhdetta voi tarkistaa rituaaleissa. Seija Risten Somby puhuu saamelaisen käsityön innovaatioiden hyväksyttämisestä rituaalisessa yhteydessä. Hänen mukaansa kirkko
toimii yhteisöllisyyden näyttämönä. Siellä kokeillaan tuleeko jokin nuoren puvun innovaatio hyväksytyksi vai hyljätyksi etnisen puvun omaan muotiin. Kirkkoon pukeudutaan tosin yleensä astetta perinteisemmin kuin festivaaleille, jonne erityisesti nuoret pukeutuvat luovemmin. Tällaista pukeutumiskulttuurin uudistumisprosessia voidaan pitää luovana perinteenä. 933 Rituaalitekstiilien on saatava yhteisön hyväksyntä, jotta niiden juurtuminen voi tapahtua, ja jotta niistä voi tulla osa perinnettä.
930 Mauldin

1998, 225.
2008. Erilaisten vaikutteiden kulkeutumista Karjalaan selittävät vilkkaat kauppayhteydet ja kristinuskon leviäminen. Karjalassa kristinusko omaksuttiin hitaasti ja vanhat uskomukset säilyivät pitkään kristillisten tapojen rinnalla. Idän kirkko suhtautui suvaitsevasti kansankulttuuriin, jonka vanhat pakanalliset ainekset myös vaikuttivat voimakkaasti kristilliseen perinteeseen. Myös vanhimmat kuvioaiheet ovat peräisin pakanuuden ajoilta: geometriset aiheet, kuten vääräpää eli hakaristi, joka on kansainvälinen ja laajalle levinnyt
merkki, ja se on tunnettu jo 3000 vuotta eaa. (Ibid.)
932 Bell 1997, 204.
933 Somby 2008. Hänen tutkimus on erityisesti liittynyt Karigasniemen ja Karasjokin konfirmaatiotilaisuuksiin.
931 Härkönen
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Perinnetekstiileissä on ollut paljon meditatiivista voimaa, joka meidän olisi löydettävä uudelleen. Ensimmäisen maailmansodan jouduttamat taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset muutokset vaikuttivat siihen, että perinnetekstiilien käyttö väheni. Myöhemmät kansantekstiili-ilmiöt, kuten Itä- ja Keski-Euroopassa 1950-luvulla keinotekoisesti elvytetyt kansantaideinnostukset, ovat syntyneet lähinnä tarpeesta tehdä turisteille matkamuistoja. Tällaiset tekstiilit ovat perineet hyvin vähän alkuperäisen teks tiilin lumousvoimaa ja elämäniloa.934 Perinteisiin sitoutuvien tekstiilien tulevaisuus on uhattuna.
Painen mukaan ratkaisu olisi, jos me löytäisimme uudelleen tekstiilin sosiaalisen merkityksen. Perinteistä kirjontaa voisi elvyttää myös yksittäisten kirjojien avulla. Tällaisten tekstiilien ”eloon nousemi nen” ei tapahdu kopioimalla vanhoja kuvioita, eikä se onnistu silloin, kun sosiaalinen infrastruktuuri
on poissa.935
Tekstiilin asema yhteiskunnassa on yleisesti kokenut muutoksen, kun kapitalistinen tuotantojärjestelmä on levinnyt ympäri maailmaa. Tästä johtuen tekstiilintekijöillä ei ole mahdollista täyttää tuotteita
henkisillä arvoilla.936 Ratkaisua onkin alustavasti haettava spontaaneista käsitöistä, tuunauksesta ja taiteesta. Järjestelmän muuttuessa rituaalitekstiilien suunnittelu ja valmistus voi muuttaa muotoaan: tekstiilitaiteen ja tekstiilisuunnittelun lähestyessä toisiaan, kun spontaani mytologia ja kulttuuri vahvistuvat, ja kun on aikaa sisällyttää tekstiileihin henkisyyttä ja muotoilla tekstiilejä elämänvirrassa

Käsityöt ja tuunaus rituaalisen tekstiilin ja tilan luonnissa
Spontaanin tekstiilisuunnittelun näkökulmasta tärkeänä osana nykyajan rituaalitekstiilisuunnittelua
ovat käsityöt ja tuunaus. Esimerkiksi juuri tuunauksella tekstiiliobjekti pidetään ajankotaisena. Tämä
mahdollistaa sen terapeuttisen toimivuuden ja meditatiivisen suhteen virkeänä pysymisen.
Tuunauksella muokataan tekstiilin merkitystä tunteille kolahtavaksi, jotta yksilö säilyttää syvän suhteen esineeseen. Jung on todennut, että väreillä on tunnearvoa, ja maalatessa tunteet ja tunnelmat saavat kielen937. Ehkäpä kodin tai kehon värittäminen kankailla voidaankin nähdä eräänlaisena tunteiden
maalaamisena. Tekstiilit voidaan tällöin nähdä tunteiden ja tunnelmien ilmaisuina.
Tuunauksella voidaan hemmotella tekstiilejä ja tehdä niistä voimakkaammin vaikuttavia ja henkilökohtaisesti arvokkaampia. Kodin tunteellinen sisustaminen ja kehon intuitiivinen pukeminen ovatkin
934 Wearden

1993, 241.
2008, 228. Sosiaalisen merkityksen sisältävä tekstiili voi esimerkiksi olla poliittisen kannanoton sisältävä vaate. (Ibid.)
936 Harris 1993, 13. Kapitalismin vaatima nopea muutos on johtanut myös modernin muotijärjestelmän kasvamiseen, ja tästä syystä vaatetuksesta on tullut pääosin vain ilmaisukeino. (Ibid.)
937 Bennet 1968, 85 – 86.
935 Paine
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eräänlaista tuunausta. Douglasin mukaan sisustaminen on uskonnon perusluonteeseen verrattavaa luovaa toimintaa, joka liittyy puhtauden ja epäpuhtauden rituaaleihin. Tällöin järjestämme ympäristöämme myönteisessä mielessä ja sovitamme sen ideoittemme mukaiseksi. Tämä on yritys liittää muoto tarkoitukseen ja tehdä kokemuksesta kokonaisuus luoden kokemuksiin yhteneväisyyttä. Sisustamalla
nostetaan esiin muotoiltuja symbolimalleja, joiden sisältämät erilliset elementit asettuvat keskinäisiin
suhteisiin.938 Bachelard puhuu siitä, kuinka uneksija lumoaa esineen hoivaamalla sitä, ja rakentaa
maailman uudelleen esineestä käsin. Hemmotellut esineet nousevat korkeammalle todellisuuden tasolle kuin geometrian määrittelemät esineet. 939
Bachelard puhuu uneksinnasta alkuperäisenä kontemplaationa. Hän näkee kotitöitä säestävän uneksinnan eräänlaisena fenomenologian harjoittamisena, jossa tutuistakin toiminnoista saadaan uusia vaikutelmia antamalla niille arvoa. Objektin inhimillistä arvokkuutta voidaan kasvattaa, kun valaistaan siihen liittyviä konemaisia liikkeitä tietoisuuden loisteella. 940 Tuunaus ja käsityöt sekä rituaalitekstiilien
itse tekeminen kasvattaakin tekstiilin arvoa ja auttaa luomaan siihen meditatiivisen suhteen. Käsityömeditaatioon tarvitaan myös aikaa. Aikaa vievät aasialaiset ikat- ja batiikkikankaat hämmästyttävätkin
ihmisiä meidän tehokkuuskulttuurissamme. Näiden kankaiden voima tuleekin siitä, että niiden tekemiseen on käytetty paljon aikaa ja niiden tekeminen on ollut eräänlainen meditaation muoto. Monimutkainen ja konstikas toistuva kuviointi vaatii tekijältä jatkuvaa kädenliikettä, ja syntyvästä rytmistä tulee mantra.941
Afrikkalaisen kansantaiteen perinteiset tekstiilit ovat universaalisti vetovoimaisia, koska ne ovat niin
syvästi henkilökohtaisia. Tämä liittyy sekä niiden muotoon että funktioon, ja on intuitiivisesti huomattavissa. Afrikassa taide yhdistääkin yksilön yhteisöön, kuolleisiin, eläviin ja syntymättömiin. Taide
myös yhdistää yksilön ympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Taidetta ei ripusteta abstrakteihin paikkoihin, kuten museoihin, vaan sen kanssa eletään arkena ja juhlassa, ja sitä käytetään, rakastetaan ja pelätään. Tällainen tekstiilien asema Afrikassa on niin voimakas, että ei edes tehdasvalmisteisten kankaiden yleisyys ole tuhonnut näiden kankaiden olemusta. Kankaat toimivat edelleen ilmaisuna
yleisestä afrikkalaisesta ja henkilökohtaisesta identiteetistä, koska afrikkalaiset ovat löytäneet tavan
muuttaa massatuotetut tekstiilit heille sopiviksi. Nykyään aito afrikkalainen taide syntyy perinteisistä
sommitteluperiaatteista ja improvisaatiosta, jonka pystyy tunnistamaan vaistonvaraisesti, vaikka siihen
olisikin sekoitettu myös länsimaisia elementtejä. 942 Nämä afrikkalaiset ihmiset osaavat luoda medita938 Douglas

2005, 47 – 48.
2003, 181, 185.
940 Bachelard 2003, 180, 381. Bachelard painottaa tietoisuutta tiedostamattoman kustannuksella. Hänelle on tärkeää sen näkeminen, että kuva itse on alku, tietoisuuden alkuperä. Kuva on tapahtuma, jossa tietoisuus saa alkunsa. Tämä on tärkeämpää kuin kuvan tiedostamattoman alkuperän etsiminen. (Roinila 2003, 24.)
941 Kahlenberg 1998b, 107.
942 Schilkrout 1998, 174, 176.
939 Bachelard
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tiivisen suhteen tekstiileihin tuunauksen avulla. Tuunaus onkin hyvä keino muuttaa massatuotettuja
tekstiilejä eläväisiksi eli symboliikaltaan sellaisiksi, että niihin voi luoda syvän henkilökohtaisen meditatiivisen suhteen.
Tässä ajassa, jossa muutos on nopeaa, idea hitaasta muutoksesta herättää kaipuuta. Perinteisiin sitoutu vat tekstiilit ovat osa hidasta evoluutiota ja voivat täten luoda yhteydentunteen johonkin, joka puuttuu
elämästämme. Tämä voi olla esimerkiksi yhteys esi-isiin ja elämän jatkuvuuden tunteeseen. 943 Nykyään onkin ollut havaittavissa kiinnostuksen kasvua käsitöitä ja niiden terapeuttisuutta kohtaan. Samoin ihmiset ovat alkaneet käyttää muotisanoja, kuten kohtuullistaminen, elämän hidastamisesta. Nykyään on taas alettu arvostaa ”hitaita” käsitöitä, ja tämä viestiikin, että meditatiivisuuden arvot ovat
palaamassa elämäämme ja kulttuuriimme.

Rituaalinen aitous
Joillakin perinteistä muistuttavilla tekstiileillä ei ole rituaalista arvoa, sillä ne vain jäljittelevät mennei syyttä eivätkä luo tuoretta meditatiivista ilmiasua tekstiilille. Uudessa Meksikossa navajo-reservaatissa
intiaanit ovat tehneet mattoja, joihin on kudottu pitkulaisia hahmoja, jotka perinteisesti ovat kuuluneet
navajojen uskonnollisiin hiekkamaalauksiin. Matossa näillä hahmoilla ei kuitenkaan ole mitään uskonnollista merkitystä.944 Rituaalitekstiilisuunnittelussa tulisikin olla pyrkimys rituaaliseen aitouteen: siihen, että tekstiili olisi ajankohtainen ja liittyisi toimintaan, ja ei siis olisi vain pala historiaa tai koriste.
Tekstiilin symboliikan täytyy olla yhteydessä yhteisöön ja sen yksilöihin. Suunnittelijan on hahmotettava tämä yhteisöllinen ulottuvuus. Symbolien luomiseen taipuvainen ihminen muuttaakin tiedostamattaan esineitä tai muotoja symboleiksi ja ilmaisee niitä uskonnossaan ja taiteessaan. Tällaisille esineillä annetaan suuri psykologinen merkitys, ja näin symboleihin latautuu merkitystä ja ne koskettavat
ihmistä.945
Mary Douglasin mukaan vain pieni osa rituaalisesta käyttäytymisestämme sijoittuu uskonnolliseen
kontekstiin: rituaalimme ja kokemuksemme sijoittuvat erillisiin osastoihin. Hänen mukaansa nykyihmiset toimivat monilla symbolisen toiminnan aloilla, kun puolestaan monilla primitiivikulttuureilla
symbolisen toiminnan alue on yhtenäinen. Kulttuurin yhtenäisyys tarkoittaa, että kokemusten pääasialliset kontekstit lomittuvat ja risteävät, ja miltei kaikki kokemukset voidaan nähdä uskonnollisina. Esi943 Kahlenberg

2001, 21. Myös hitaan käsityötoiminnan ja sen liikkeen kautta voidaan luoda yhteys johonkin
tärkeään asiaan. Esimerkiksi keskittyneen kirjontaprosessin rytmi luo yhteyden omiin voimiin. (Kahlenberg
2001, 16.)
944 Taylor 1993, 271 – 272.
945 Jaffé 2003, 232. Uskonto ja taide ovat kietoutuneet toisiinsa esihistoriallisista ajoista lähtien. Vielä nykyäänkin uskonnon ja taiteen vuorovaikutus on elävää, kuten moderni taide osoittaa. (Ibid.)
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merkiksi kevätsiivous, erotteluineen ja siistimisineen, voidaan nähdä kokemusta tarkentavana ja kontrolloivana uudistumisen rituaalina, jossa ei luoda vain kotia, vaan kokonainen maailmankaikkeus, johon kaikki kokemukset järjestyvät. Tällöin luodaan yksi kokonainen symbolisesti eheä maailmankaikkeus. Eroamme tästä siinä, että meidän kokemisemme on sirpaleista, sillä meidän rituaalimme luovat
monia alamaailmoja, jotka eivät liity toisiinsa. Me emme siirrä yhden kontekstin voimallisia symboleja toiseen kontekstiin ilman, että niiden merkitys muuttuu. 946 Rituaalimme ovat monella elämänalueella, ja monessa tilanteessa on mahdollista ritualisoida ympäristöä. Rituaalisesti voi elää muutenkin kuin
rituaaleissa.
Moderni turismi on nykyajan rituaalista toimintaa, jolla on juurensa uskonnollisessa pyhiinvaelluksessa. Turismin voidaan nähdä liittyvän perustavanlaatuiseen rituaaliseen kaavaan, joka on sidoksissa
transformaation kokemukseen. Matkailussa muutosta haetaan eri keinoin, kuten tilallisen, ajallisen ja
psykologisen siirtymän avulla. Traditionaalisilla ja moderneilla yhteiskunnilla on kuitenkin erilaiset tavat matkustaa. Perinnesidonnaisilla yhteiskunnilla matkustaminen on tapahtunut joko kohti pyhää keskusta tai siitä poispäin kohti järjestäytyneen maailman periferiaa. Modernin yhteiskunnan jäsenillä
puolestaan ei ole vain yhtä vastustamatonta keskusta, vaan keskustoja on ympäriinsä lukemattomia
määriä. Tätä kautta hyvin monista paikoista tulee vetovoimaisia, ja niissä kiinnostaa mahdollisuus kokea uutta autenttisuutta.947
Yhteisöjä seuraamalla voi päätellä, minkälaiset tekstiilit vaikuttavat ihmisiin haltioittavasti ja voimauttavasti. Nykyään tällaisia ovat esimerkiksi muumitekstiilit, jotka nostattavat paljon tunteita ja liittävät
ihmiset fantasian maailmaan, jossa erilaiset arkkityyppiset hahmot muodostavat yhteisön. Muumit
ovat esikuviamme ja antavat toivoa yhteisöjen toimivuudelle. Toisenlaista voimaa edustavat esimerkiksi murrosikäisten ärhäkät bändipaidat, joiden luoma tunnelma vaikuttaa rikkovalta ja harmoniaa
karkottavalta. Musiikin luomalle tunteelle perustuvat paidat voivatkin olla suuri voimanlähde. Tärkeintä kuitenkin on, että tekstiilin voiman ja sen kokijan välille syntyy tunneyhteys. Tämä on elävää
kulttuuria, joka vetoaa ihmiseen syvästi. Ensisijaista on aito tunnetoimivuus.
Tekstiileillä voidaan uudistaa rituaaleja niin, että ne säilyttävät elävyytensä ja spontaaniuutensa.
Shorter muistuttaa rituaaleista, että niistä tulee negatiivisessa mielessä tyyliteltyjä ja seremoniallisia,
kun rituaaleja on toistettu, harjoitettu, järkeistetty ja niiden alkuperäinen aikomus on kadonnut. Vastakohtana tällaiselle on esimerkiksi muistotilaisuuden etukäteisharjoitukset, jossa voi ilmetä spontaaneja
tunteita, jotka ilmentävät välitöntä vilpittömyyttä. Alkuperäisvoimasta etäännyttyään rituaalit on alettu
tulikita mielettömänä toimintana, jotka perustuvat vain toimintojen laiskaan toistamiseen. Nykyään on
946 Douglas
947 Bell

2005, 125 – 126.
1997, 248 – 249.
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jopa mielipiteitä, että rituaali on kuollut, mutta Shorter muistuttaa, että rituaalit eivät ole kadonneet
minnekään, sillä ne perustuvat luonnolliseen ja syvällä piilevään ihmisvaistoon ja arkkityyppiseen johdatukseen. Rituaalien institutionaaliset muodot ovat menettäneet tehoaan ja vetovoimaansa, mutta toi saalta muu rituaalinen toiminta on lisääntynyt ja tehostunut. Rituaaleihin liittyy siis edelleen energioiden ja voimien vaihtoa. Rituaalien aitoon soveltamiseen liittyy muutos ja transformaatio. Rituaalinen
aitous onkin ollut yleistymässä: yksilöt projisoivat riittejä ahistoriallisesti, kun se on heidän sieluilleen
sopivaa. Samalla yksilöt myös hylkäävät heille langetettuja riittejä, joista puuttuu luovuutta. Riittejä
siis käytetään yhä enenevässä määrin henkilökohtaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä valaiseekin riitteihin liittyvää epäselvyyttä, sillä monesti oletuksena on, että rituaalien päätehtävä olisi vain
vahvistaa yhteistä traditionaalista järjestystä. Riitit kuitenkin toimivat nykyäänkin sekä yhteisen että
henkilökohtaisen muutoksen toimeenpanijoina.948
Kirsty Hall, englantilainen taiteilija ja kuraattori, kirjoittaa vuoden 2008 blogikirjoituksessaan Autenttisuus, pyhyys ja muovipussit tekstiilien nykyaikaisesta rituaalisesta käytöstä. Hän on vieraillut Pyhän
Annen lähteellä, joka sijaitsee Walesin Trellechissä, ja pitää tätä paikkaa erityisenä paikkana, jossa on
oivallista epäaitoa autenttisuutta. Tällä lähteellä on pitkä historia, sillä se on aikoinaan ollut kelttiläinen pyhä lähde, jonka päälle on rakennettu kristillinen lähde. Alun perin ihmiset ovat liottaneet vaatteiden kappaleita lähteessä ja ripustaneet ne puuhun toivoen, että heidän vaivansa katoaisivat. Nykyään puu on täynnä monenkirjavia kangasuhreja, kuten riepuja, nauhoja, huiveja, sukkia, virkattuja
kukkia, hiuskoristeita, helminauhoja, kengännauhoja, muovipusseja, pehmoleluja ja tiibetiläisiä rukouslippuja. Hall kokee, että näiden yhteen paikkaan sitominen on koristeellisen ja pyhän ilmaisun
aito vuodatus. Häneen vetoaa se, että tällaisessa spontaanissa kansan installaatiossa on jotain hyvin
raakaa rehellisyyttä. Hän miettii asiaa eri näkökulmilta ja toteaa, että ”olisihan se hyvä, jos ihmiset toi sivat biohajoavia uhrilahjoja, mutta onhan se rakastettavaa, että ihmisiä eivät pidättele mitkään sove liaisuuskäsitykset, vaan he lahjoittavat haluamansa esineen, joka koskettaa heitä”. Jotkut esineistä voivat olla hyvin harkitusti jätettyjä, kun taas toiset ovat vaistomaisia vastineita olemassa oleville uhrilahjoille. Hall miettii paikan aitoutta ja tulee siihen tulokseen, että ulkopuoliset eivät voi määrittää ripus tustapahtumien aitoutta, koska keskeistä on rituaaliin osallistuvan ihmisen tarkoitus ja kokemus. Hänen mielestään tärkeintä on, että pyhä lähde ylipäätään on seremoniallisessa käytössä. Hän myös tii vistää, että aitous ei ole mitään kiveen hakattua, vaan heijastuma siitä, mitä ihmiset todellisesti tekevät.949

948 Shorter

1996, 22, 27 – 28, 30, 33, 63.
2008. Olen suomentanut kirjoituksen otsikon englanninkielisestä otsikosta Authenticity, Sacredness and
Plastic Bags. Kirjoituksessa esiintyvä uhrilahjapuu muistuttaa paljon Pohjois-Skotlannin Munlochyn pyhän
lähteen puuta, josta kerrotaan osiossa sitouttavuus (kts. s. 182).

949 Hall
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5.2. Meditatiiviset ulottuvuudet: rituaalitekstiilin 14 kategoriaa
Löysin teorioiden ja kuvien kautta 14 kategoriaa, meditatiivista ulottuvuutta, joita voidaan käyttää rituaalitekstiilisuunnittelun lähtökohtana (Taulukko 1). Jokaisen meditatiivisen ulottuvuuden taustalla
on tietty myyttis-psykologinen idea, ja jokaiseen meditatiiviseen ulottuvuuteen voidaan liittää tiettyjä
tapoja käyttää tietynlaisia tekstiilejä rituaalisesti. Kategoriat ovat kuitenkin siinä mielessä abstrakteja,
että ne harvoin ilmenevät puhtaasti sellaisessa muodossa. Hyvin yleistä on, että rituaalitekstiilissä tai
rituaalinomaisessa tekstiilissä on useiden kategorioiden ominaisuuksia. Täten kategoriat ovat tarkoitettu täysin sovellettaviksi. Myös taulukossa olevat piirteet ovat suuntaa antavia, sillä kyseinen arkki tyyppi tai meditatiivinen ilmiasu on aina ymmärrettävissä uudelleen tekstiilisuunnittelijan ja tekstiilinkokijan lähtökohdista.

Tarotkorttiliinan 13 meditatiivista ulottuvuutta
Esimerkkinä rituaalitekstiilistä, ja eri kategorioiden ilmenemisestä uususkonnollisessa kontekstissa,
otan esille ajatuksen tarotkorttien liinasta. Tarotkortit ovat korttipakka, joka pitää sisällään kuvia arkki tyyppisistä voimista ja niiden muodostamasta elämänkirjosta. Kortteja käytetään itsetutkiskelussa, josta käytetään myös termiä ennustaminen: korttien kuvien avulla ihmisen on tarkoitus löytää jokin sanoma liittyen henkiseen kehitykseensä. Intuitiolla valittujen korttien kuvista peilataan uusia voimia, ja täten niitä voidaankin kutsua voimayksiköiksi viitaten taulukkoni kategoriaan. Tarotkorttien säilytykseen ja käyttämiseen liittyy erinäisiä tapoja ja esineitä, jotka muodostavat korttien käytölle rituaalisen
kehyksen. Eräs tapa luoda rituaalitilaa korteille ja niiden käytölle on käyttää tekstiileitä apuna. Tällöin
kyseessä voi olla esimerkiksi samettinen pussukka, jossa kortteja säilytetään, ja tietynlainen alusta, jol le kortit rituaalin aikana asetellaan. Tarotkorttiliinassa nämä kaksi puolta yhdistyvät.
Tarotkorttien pussi ja alusta liittyvät kategorioihin kätkevyys ja kohottavuus, ja tarotkorttiliina toimii
molempina: tarotkortit voidaan kääriä liinaan piiloon, ja aukaistulle liinalle voidaan asetella kortit rituaalissa. Kohdassa kätkevyys tuli esille, että rituaaliesineitä säilytetään kätkettynä, koska tällöin niiden voima pysyy arkena piilossa ja on taas otettavissa rituaalissa erityiseen asemaansa. Tarotkortit pitävät sisällään kaikkien arkkityyppisten voimien kirjon, ja niillä on kyky nostaa näitä vastaavia asioita
tietoisuuteen. Arjessa on kuitenkin tärkeää säilyttää tasapaino niin, että tietyt asiat pysyvät tiedosta mattomassa, jotta peruselämään jäisi tarpeeksi keskittymiskykyä. Piilottavalla liinanyytillä myös pidetään maallinen ulkomaailma ja sen sisällä oleva pyhä maailma erillään, jotta pyhä voisi tarotkorttiri-
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tuaalissa jälleen näyttäytyä puhtaana. 950 Aukaistu liina puolestaan toimii korteille samalla tavalla kohottavasti kuin alttariliinat, joilla pyhitetään uhriaineksia. Liina nostaa rajaamansa rituaalitilan omaan
henkiseen ulottuvuuteensa ja avaa ihmisen intuitiolle. Silkkiliinan voikin levittää tasolle eräänlaiseksi
pelilaudaksi tai kotialttariksi. Kotialttariin liittyykin keskittävyys, sillä asettamalla silkkiliina tasolle
luodaan oman maailman keskus, joka auttaa keskittämään psyykkisen energian rituaalialueelle.
Aukaistuun liinaan liittyy myös monia muita meditatiivisia ulottuvuuksia. Kun liina aukaistaan ja levitetään alustaksi, niin syntyy liikeaistimus laskeutuvasta silkkiliinasta, ja samalla tapahtuu pieni mikrokosmoksen luonti. Näillä tapahtumilla on yhtäläisyyksiä kategorioihin kinesteettiset liinat, mandalat,
voimapyydykset ja tarinan herättävät kuvat. Kinesteettinen liina asettuu ilmavasti alustaksi, ja samalla
se on kosketuksessa kädenliikkeisiin. Silkkiliinan peruskuviona on mandala, jossa on selkeä keskus ja
neliteeman mukaisesti neljä isompaa ja neljä pienempää terälehteä. Mandala toimiikin sielun peilinä,
ja sillä nähdään olevan vastaavuutensa universumissa. Silkkiliinan kuvio voidaan myös nähdä voimapyydyksenä, kun voimallisia tarotkortteja asetellaan liinalle. Tällöin mandalan päälle rakentuu uusi
maailma, jossa keskukseen ja terälehdille ilmestyvät erilaiset arkkityyppiset voimat. Keskellä oleva
kortti kuvaa yleensä ydinkysymystä ja ympärille tulevat kortit antavat siihen vastauksia riippuen siitä,
miten ne ovat asettuneet terälehdille. Ensisijaista tulkinnassa on kuitenkin rituaalinkokijan sielunmaisema. Liinan verkkomainen kuvio ja siinä kiinni olevat kortit muodostavat kokonaiskuvan, jonka perusteella muodostuu tarina. Ydin ja terälehdet muodostavat ratkaisuun pyrkivän rakenteen, jonka perusteella luodaan tarina ydinkysymyksen ympärille. Tämä tarina toimiikin henkisenä ohjeena kysymyksen asettaneelle ihmiselle.
Yhdistävyys näkyy tarotkorttiliinan kuvioinnissa: keskuskohdan avautumisessa terälehdiksi. Näin korttien voimat visuaalisesti liittyvät ydinkysymykseen ja toisiinsa. Näin myös pienten ja isojen terälehtien
päällä olevat kortit yhdistyvät eri lailla toisiinsa ja ytimeen. Pienet terälehdet liittävät ytimeen pienemmän painoarvon voimia kuin isommat terälehdet. Silkkiliinassa voidaan nähdä myös kategoria
kontrastiset kuosit, sillä liinan tausta on musta, mutta terälehdissä on valkoinen pohja. Mustan ja val koisen yhdistelmä voidaan nähdä tiedostamattoman ja tietoisen tasapainona. Mustat alueet kuvaavat
piilotajuntaa, jossa valkoiset terälehdet edustavat tietoisuuteen nostettuja kohtia, jotka saavat sisältönsä
korteista. Silkkiliinasta voi myös löytää kategoriat energeettiset hapsut ja välittävyys: liinan reunojen
hapsut, jotka edustavat rajapintaa, luovat energeettisyyttä liinan ollessa ilmassa, ja kiinteällä pinnalla
ollessaan ne muodostavat suojelevan reunan. Hapsut ovat rajapinnan koristelua, joka toimii välittäjänä: siirtymän pehmentäjänä ja suojelijana tietoisuuden ja tiedostamattoman, maallisen ja pyhän, arjen
ja rituaalin välissä.
950 Loogisessa

käytännönmerkityksessä kangas luonnollisesti suojelee kortteja myös pölyltä ja kulumiselta. Romanttisessa symbolimerkityksessä kangas kuitenkin suojelee psyykkiseltä likaantumiselta rajaamalla erilleen
kaaoksen ja kosmoksen eli tiedostamattoman ja tietoisen.
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Kategoriat:
meditatiiviset
ulottuvuudet

Arkkityyppiset
piirteet
(mytologia)

Haltioittavat voimat
(psykologia)

Meditatiivisuus
tekstiilin
asemoinnissa

Meditatiivisuus
tekstiilin luonteessa

Kätkevyys

Äiti Maa / Suuri Äiti,
varjo, kuolema,
laskeutuminen,
kohtumaisuus, pimeys,
mysteerien äärellä
oleminen...

Sukellus alitajuntaan,
regressio, identiteetin
menetys, rajojen
suojelu,
sulkeutuminen,
suojautuminen...

Peittäminen,
piilottaminen,
verhoaminen,
hunnuttaminen,
koteloiminen, lahjan
kääriminen...

Pimentävyys,
maadoittavuus,
kotoisuus, mutkalle
taipuvaisuus,
nyyttimäisyys,
huppumaisuus...

Kohottavuus

Isä Taivas / Suuri Isä,
sankari,
uudelleensyntymä,
nouseminen,
taivaallisuus,
valoisuus, siivet,
lentävä matto,
ylimaallisuus...

Lintuperspektiivi,
sublimaatio, intuitio,
avautuminen,
tietoisuuden
laajentaminen,
hallinnan tunne,
henkisyys, ihanteet,
yli-inhimillisyys...

Nostattavuus alustalla,
kohottavuus
baldakiinilla ja
siipielementeillä,
kehon alla tai yllä
luomassa keventävää
tilaa, ryhtiä edistävä
asettelu päähän...

Eteerisyys, suuruus,
ylös suuntaava
ryhdikkyys, maasta
irrottava
kolmiulotteisuus,
viittamaisuus,
kruunumaisuus,
sarvimaisuus...

Keskittävyys

Itse – ydin, axis mundi
– maailmanakseli,
maailmankeskus,
Jumala, aurinko, vuori,
temppeli, selkäranka,
napa, sydän, sielu...

Itsen kohtaaminen ja
aktivointi,
orientoituminen kehotalo-kosmos-tasoilla,
kaaoksen estäminen,
oman maailman luonti
keskuslähtöisesti...

Kiintopisteen
määrittäminen keholle
ja tilaan,
keskittäminen
ympäröimällä tai
korostamalla
keskustaa, alttarina,
leijana, asusteena...

Keskipakoisuus,
kolmiosaisuus
kolmiollisuus,
maailmanpuu,
mandala, ympyrä, risti,
spiraali,
keskisuuntautuvuus
kuviossa...

Yhdistävyys

Hieros gamos – pyhä
avioliitto, unio
mentalis – tietoisuus
itsestä, kuningasparin
avioliitto, vastakohtien
yhteys, androgyyni...

Animan / animuksen
aktivoituminen,
varjoon tutustuminen,
vastakohtien
dialektisuus,
vastakkaisten puolien
yhteensovittaminen,
tasapaino...

Ihmisten ja esineiden
yhdistävänä tai yhteen
rajaavana elementtinä,
peleissä ja
kohtaamisissa
yhteishengenluojana,
perheissä yhdistäjänä...

Kaksijakoisuus,
neliteema, eri
kuvioiden yhteen
liittyvyys,
tunneyhteyttä luova
kinesteettisyys, pinnan
erillisyys ja
yhteisyys...

Välittäjyys

Shamaani, animus /
anima tyyppinen
hahmo välittäjän
roolissa, savupiiput,
tunnelit, hengen tiet,
sillat...

Luonteva siirtymä
piilotajuntaan,
piilotajunnan ja
tietoisuuden
kohtaaminen, rajojen
suojeleminen...

Rakennuksen ja
vaatetuksen sekä
esineen rajakohdilla,
siirtymän suojelijana,
siirtymäobjektina,
kehyksenä...

Liinat, haptisuus,
tunneläsnäolon
kuluttamat pinnat (ajan
arkkityyppi),
koristeelliset reunat,
läpikuultavuus...

Sitouttavuus

Sitominen, ihmisen
sijainti maailmassa,
solmujen tekeminen,
yhteys
maailmanpuuhun,
kosminen verkko,
napanuora, uhraus,
onnen rukous ja
epäonnen kirous...

Sitoutuminen Itseen tai
muihin arkkityyppeihin
sekä ihmisiin ja
arvoihin, sitoutuminen
sosiokosmiseen
järjestykseen ja
vastuuseen sekä
paranemiseen...

Kiinni
keskussymboliikassa
(kuten puussa,
shamaanirummussa tai
ihmisessä),
muistuttajana keholla
ja tilassa, lupauksena
vastavuoroisuudesta
luonnossa...

Amuletit, narut,
nauhat, rannekkeet,
hihnat ja remmit,
shaalit, arvomaailman
osoittavat tekstiilit,
koruntapaiset ja oudot
tekstiiliobjektit, rievut
(ajan arkkityyppi)...

Mandalat

Itse – kokonaisuus,
imago mundi –
maailmankuva,
Kosminen mies,
maaginen ympyrä,
kokonaisuus keskeltä
kehälle, neljän
ilmansuunnan
kohtaamispaikka...

Itsen ja elämän
kokonaisuuden
peilaaminen,
mikrokosmosmakrokosmos-suhteen
aktivointi,
elämänvirran ja
energian suunnan
osoittaminen...

Alttaritekstiilinä,
hengellisenä
harjoitteena, yksilön
tasapainon peilinä,
yhteisön mallina,
kokonaisuuden peilinä,
keholla esimerkiksi
mystisen fysiologian
mukaan...

Psykokosmogrammi,
keskuskuviolähtöisyys,
ympyrä, neliö,
neliteema, risti, kukka,
kosmiset kuviot,
runollinen
karttamaisuus ja
maisemallisuus,
sopusointuisuus...

Voimayksiköt

Alter ego – toinen
minä, imitatio dei –
jumaltenjäljittely,
muodonmuuttajat,
auttavat eläimet,
henget, sankarit, esiisät, luonnonvoimat...

Eri arkkityyppisten
voimien peilaaminen,
samaistuminen
erilaisiin energioihin,
kokemus toisena
olemisesta,
voimaantuminen...

Pukuna, päähineenä,
taljana, naamiona,
asusteena, amulettina,
lelumaisena objektina,
voimanukkena,
alttaritekstiilinä....

Eri voimat esitettynä
hahmokuvituksina tai
kolmiulotteisina
objekteina,
antropomorfinen
kuvitus, elollistava
pintarakenne...

Kategoriat:
meditatiiviset
ulottuvuudet

Arkkityyppiset
piirteet
(mytologia)

Haltioittavat voimat
(psykologia)

Meditatiivisuus
tekstiilin
asemoinnissa

Meditatiivisuus
tekstiilin luonteessa

Tarinan herättävät
kuvat

Pyhät tarinat, illud
tempus – sinä aikana,
pyhänä aikana, aikojen
alussa, kosmiset visiot,
suvun tarinat, mystiset
unet, toivomukset...

Myytit elämäntien
oppaina ja henkisenä
ohjeena, rukoukset
voimauttajina,
elämänviisaudet
arvojen luojina,
juurtuminen,
muisteleminen...

Koristepaneeleina,
tatuoinnin kaltaisesti
keholla, lippuina
ulkona, ripustuksina
juhlissa, taustalla
tarinankerronnassa,
kansanpsykologiana,
alttaritekstiilinä...

Persoonallisten ja
kollektiivisten unien
kuvitus, sielunteatterin
ilmaus, tapahtuman
suuntaavuus kuvassa,
visualisoitua
runonlaulantaa...

Voimapyydykset

Sitominen,
elämänverkko,
pelastus, verkot,
sokkelot, labyrintit,
hämähäkinseitit,
syntien peseminen,
demonit seitissä,
henkipyydykset...

Positiivisten voimien
aktivointi ja
negatiivisten voimien
harhautus,
likaantuneiden voimien
sitominen ja puhdistus,
hyvien voimien
sitominen...

Keskiössä amulettina
tai rituaalirakenteena,
puhdistusmenoissa,
sosiaalisessa
draamassa,
rituaalisessa
kapinoinnissa,
suojellessa...

Verkkomaisuus,
lankakieputukset,
lankaristikot,
mandalat, spiraalit,
pohjarakenteena
rituaaliobjekteille,
solmitut langat ja
nauhat, liput, nuket...

Kinesteettiset liinat

Hieros gamos – pyhä
yhteys, hengen ja
materian liitto, hengen
liikkeiden
materialisoituminen,
jumalallisuuden
ilmeneminen kehon
kautta...

Kokemuksellinen
yhteys piilotajuntaan,
hallinta
hallitsemattomuudessa,
tilan antaminen
vaistoille ja tunteille,
herkkä tai vahva
energian ilmaisu...

Ihmisten tunteiden ja
spontaanien liikkeiden
jatkeena, käsien
lisäosina tanssissa,
performansseissa ja
sosiaalisessa
mobilisaatiossa...

Haptisuus,
kinesteettisyys ja
kineettisyys, eri
pituiset liinat, huivit,
lippumaisuus,
viuhkamaisuus,
lennokkuus,
eteerisyys...

Energeettiset hapsut

Veijari, narrista
sankariksi,
uudelleensyntyminen,
shamaani,
dionyysisyys, myrsky,
riemu, karnevaalit,
klovni, rajat, ryysyt ja
räsyläiset...

Piilotajunnan voimien
kehollinen pintaan
tuonti, kaaos ja libidon
regressio, energian
kanavointi,
vapautuminen egosta,
ekstaattinen vimma,
emotionaalinen
kiihkeys...

Keholla rytmien
ilmentäjänä ja
liikkeiden jatkeena,
pyhien objektien
reunoilla ja päässä,
purkaessa syviä
energiajännitteitä,
suojellessa herkkiä
alueita tai olentoja ...

Vapaat langat,
riemukkaat värit,
tupsut, sulat,
pom-pomsit,
lennokkuus,
kineettisyys ja
kinesteettisyys,
huiskumaisuus,
reunustavuus...

Kontrastiset kuosit

Coincidentia
oppositorum –
vastakohtien ykseys,
Jin & Jang -merkki
pyörii, rummutus,
valon ja pimeyden
ykseys, vastavoimien
dramaattinen
yhtyminen...

Kineettisyydessä
illuusion kyky rikkoa
rajoja ja stimuloida,
aineen ja hengen
tasapainotila,
päivätajunnan ja
yötajunnan harmonia,
vastakohtien jännite ja
yhdessäolo...

Vastavärinen asu
suhteessa rituaalin
toiseen osallistujaan,
kehon jakaminen
vastakohtiin,
huomionherättäjänä,
peilatessa tiivistetysti
elämän
moniselitteisyyttä...

Musta-valkoisuus,
vastavärit, raidat ja
ruudut, valo-varjorytmi, kulmikkaat
muodot, sahalaitakuvio, pitsimäisyys,
symmetrinen sykäys,
kineettisyys ja illuusio
väreilystä...

Orgaaninen
ornamentiikka

Terra mater – Maa
Äiti, elämänpuu ja
kasvillisuus, Itsen
suhde luontoon, lapsi
ja syntymä,
uudelleensyntymä,
luonnonprosessit,
kiertokulku, lehtipuu,
kukat ja hedelmät,
tähtien ja veden
kimallus, valonhohto,
sateenkaari,
perhosensiivet,
kristallipallo...

Elämänvoiman
eteenpäinvievyys,
kasvaminen,
uudistuminen,
kypsyminen,
luontainen elonrytmi,
vitaalinen vimma,
luovuus, elämän
kokonaisrytmin
hahmottaminen,
eloisan tunnelman
luonti, eloisuuden kyky
nostattaa
elämänsykettä...

Juhlatunnelman
luonnissa tilassa,
juhlavaatteena tai sen
osana, libidon peilinä,
improvisaation ja
vapaan
assosiaation
virikkeenä,
piilotajuntaan
punoutumisen peilinä,
suojelevana
koristeluna, energian
nostattajana,
eheytymisen peilinä...

Luonnon rytmi
sidottuna ytimeen,
keskusornamenttiin
punoutuvat kuviot,
ratkaisuun pyrkivä
rakenne, muotojen
dynaamiset periaatteet,
värien ja materiaalien
runsaus, polveilevat
muodot, viivojen
sinfonia,
mantramaisuus,
valonheijastuvuus,
kineettisyys...

Taulukko 1. Kategoriat: meditatiiviset ulottuvuudet ja niiden myyttis-psykologiset merkitykset sekä
tekstiilien meditatiivisuus luonteen ja asemoinnin mukaan.

Tarotkorttiliinan silkkinen keskuslähtöinen kukkamainen kuvio viittaa kategoriaan orgaaninen ornamentiikka. Eloisana materiaalina silkki muistuttaa kukkien terälehtien pintaa. Se heijastelee valoa eloisasti, ja sen läikehdintä vastaa monien luonnonpintojen elävyyttä. Kukan värikkäät koristeelliset terälehdet punoutuvat keskukseen ja muodostavat dynaamisen keskusornamentin, jonka kuvioinnit muuttuvat runsaammiksi ulkoreunoja kohti. Tällainen eloisuus ja valonheijastelevuus voi aktivoida vapaata
assosiaatiota liittyen tarotkortteihin. Elämänvoimainen tekstiilipinta voi lisätä luovuutta ja auttaa improvisoimaan näistä voimakorteista peilattavaa tarinaa. Tarina pyritäänkin saamaan eloisaksi, jotta siihen olisi helpompi sitoutua. Sitouttavuus voidaankin luoda silkkiliinan avulla pienellä lisärituaalilla
korttien tutkimisen loputtua. Tällöin liinan voi nähdä pitävän sisällään korttien voiman, ja sitomalla
liinan hetkeksi keholle voi meditoida esille tulleiden korttien voimaa. Tarotkorttiliinan voidaan siis
nähdä sisältävän 13 kategorian piirteet, ja 14. kategoriaa, joka on tässä tapauksessa voimayksiköt,
edustavatkin kortit sinällään.

Kategorioiden muodostuminen
Kategoriat jakautuvat kahteen pääryhmään, näkymätön näkyväksi sekä mittasuhteen ja elämänrytmin
muutokset, jotka molemmat pitävät sisällään kaksi alaryhmää: orientaatio suhteessa vertikaalisuuteen
ja orientaatio suhteessa horisontaalisuuteen, miniatyyrit ja väristimet (kts. sisällysluettelo). Näkymätön näkyväksi viittaa rituaalitekstiilien kykyyn tuoda konkreettiseen kolmiulotteinen maailmaan voimakas psykologinen ja henkinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan myös piilotajuisten asioiden tuomista
tietoisuuteen. Tällä viitataan myös erilaisiin energioihin, joita houkutellaan tekstiileillä osaksi näkyvää
elämää. Nämä energiat voivat virrata matalan ja korkean välillä tai maanpäällisen elämän energiayksiköiden välillä. Erittäin matala energia viittaa regressioon, jolloin energia painuu syvälle alitajuntaan.
Korkea energia puolestaan viittaa sublimaatioon eli energian henkiseksi toiminnaksi ylevöitymiseen.
Horisontaalinen energian virtaus tarkoittaa energian kohdistamista erilaisiin voimiin, joita voivat edustaa paikat, ihmiset ja esineet. Mittasuhteen muutoksilla puolestaan viitataan miniatyyreihin, erilaisten
voimien ja niiden kokonaisuuksien pienoismallimaiseen esittämiseen. Elämänrytmin muutoksilla viitataan väristimiin, jotka vaikuttavat sykähdyttävästi psyykkiseen energiaan ja avaavat alitajuntaa.
Väristimet, värikkäät rytmielementit, vaikuttavat haptis-rytmisesti kinesteettisyydellään ja visuaalisrytmisesti kineettisyydellään.
Kategorioiden syntymiseen vaikuttaneet arkkityypit ovat sekoitus Jungin ja Eliaden arkkityyppejä, jotka siis poikkeavat toisistaan. Arkkityyppiset piirteet (taulukko 1) kohdassa on alleviivattuna teoreetikkojen käyttämiä keskeisiä termejä. Eliadelta ovat arkkityypit, kuten nouseminen, sitominen ja shamaa342

ni, ja Jungilta puolestaan ovat varjo, veijari, anima ja animus sekä Itse. Yleisesti he kuitenkin puhuvat
monista samoista mytologisista hahmoista ja ilmiöistä, ja näitä ovat esimerkiksi Äiti Maa, Isä Taivas,
sankari, kuolema, syntymä, uudelleensyntymä ja hieros gamos eli pyhä avioliitto ja yhteys. Eliaden
keskeisiä termejä ovat myös axis mundi eli maailmanakseli ja -keskus, imago mundi eli maailmankuva
ja mikrokosmos, illud tempus eli sinä aikana, coincidentia oppositorum eli vastakohtien ykseys,
imitatio dei eli jumalten jäljittely, ja hän puhuu myös muodonmuuttajista ja ihmisen sijainnista maailmassa. Jungilta puolestaan tulee termit unio mentalis eli tietoisuus itsestä, ja alter ego eli toinen minä
tai persoonallisuus.
Arkkityyppisten piirteiden lisäksi kategorioiden syntyyn ovat vaikuttaneet rituaalitekstiilien erilaiset
luonteet ja niiden yleiset tavat sijoittua rituaaliin tai rituaalinkaltaiseen toimintaan. 951 Meditatiivisuus
tekstiilin luonteessa tarkoittaa tekstiilissä olevia ominaisuuksia, kuten materiaalin haptisuutta ja pintakuvioiden muodostelmallisuutta, joilla on suggestiivista ja lumoavaa voimapotentiaalia. Meditatiivisuus tekstiilin asemoinnissa puolestaan tarkoittaa tekstiilin rituaalista asettelua ja sijaintia tila-asetelmassa tai keholla sekä sen asemaa ja merkitystä rituaalissa. Tekstiilin luonteen ja asemoinnin meditatiivisuus virittää vaistot ja symbolisen ajattelun mytologisen taajuuden. Haltioittavat voimat viittaavat
lumoutumisen psykologiaan, mikä tarkoittaa tekstiilien symboliikan sulautumista kiinteämmäksi osaksi yksilön ja yhteisön psyykkistä energiaa ja henkistä kehitystä. (Taulukko 1)

Rituaalitekstiilin 14 meditatiivista ulottuvuutta
Kätkevyys–kategorian meditatiivisuus syntyy ensisijaisesti tekstiilin asemoinnista ihmisen tai objektin
ympärillä. Ihmisen peittäminen tai hunnuttaminen kätkee ihmisen arjesta omaan suojaisaan tilaansa,
jossa hän voi kohdata tunteitaan sukeltamalla alitajuntaan. Myyttis-psykologisesti tämä vastaa laskeutumista Äiti Maan kohtuun, pimeään piilotajuntaan, jossa voidaan kohdata kuolema, identiteetin menetys. Tämä vaatii sulkeutumista, piiloutumista ulkomaailmalta, sillä ihmisen ollessa tällaisessa herkässä
tilassa hänen häilyvät rajansa tarvitsevat suojaavia elementtejä, kuten ympärille kiedottavia kankaita.
Hyvin usein tällainen rituaalinen kätkevien tekstiilien käyttö liittyy siirtymäriitin vaiheeseen, jossa val951 Hermeneuttisen

prosessin mukaisesti olen taulukkoa muodostaessani joutunut palaamaan samoihin asioihin
aina uudelleen, kun ymmärrykseni aiheeseen on syventynyt. Tutkimuksenteon alussa tämä näkyi kategorioiden muodostuksessa, ja lopussa arkkityyppisten piirteiden hahmottamisessa eri kategorioihin selkeämmin
liittyväksi. Tulkitessa kategorioiden kokonaisuuksia ja hahmottaessa tuloksia ymmärsin vasta kunnolla joidenkin arkkityyppisten piirteiden ja haltioittavien voimien sidokset eri kategorioihin. Tästä syystä eri katego rioiden pääluvusta ei välttämättä löydy tietoa siihen liittyvistä arkkityyppien nimistä, vaan tieto on löydettävissä tutkielman muulta kohdalta. Yleensäkin arkkityypit esitetään erilaisten esimerkkien kautta, jotta ei rikottaisi arkkityypin voimaa. Tuloksien laatiminen myös pakotti selkeyttämään kategorioita pääteemojen mukaan, ja tässä prosessissa tulkinnallinen osuuteni voimistui. Tuloksissa olen myös tarkoituksellisesti korosta nut psykologista näkemystä ja jättänyt uskontotieteellisen näkemyksen sivummalle. Tulkinnassa korostuu
myyttis-psykologinen tulkinta.
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mistaudutaan uuteen identiteettiin. Kätkettynä oleminen onkin mysteerien äärellä olemista, sillä ihminen voi löytää alitajunnastaan uusia puolia itsestään. Energian kääntyessä alitajuntaan kohtaamme varjomme, persoonamme tiedostamattoman puolen. Tällöin arkienergiaa on vähän ja keho taipuu mutkalle lepoon peitteen alle. Tilannetta voidaan tukea tekstiilein, joiden meditatiivisuus maadoittaa ja luo pimeyttä. Niissä voi olla kotoisuutta, joka tuo perusturvallisuuden tunnetta ihmisen ollessa syvissä vesissä. Myös esineitä kätketään verhoamalla tai käärimällä niitä kankaisiin, kuten lahjan paketoinnin yh teydessä. Tällöin annetaan lahjansaajalle mahdollisuus löytää objekti puhdasvoimaisesti ja liittää se
uuden elämänvaiheen ja oman maailman osaksi. Joskus piilottaminen myös tapahtuu koteloimalla, kun
tarkoituksena on kätkeä pyhä ydin pysyvästi. Tällöin jotain tärkeää haudataan piilotajuntaan ja samalla
suojellaan siihen liittyviä voimia.
Kohottavuus–kategoria on vastakohtainen kätkevyydelle. Kyseessä ei siis ole psyykkisen energian laskeutuminen vaan nouseminen. Siirtymäriitissä tämä voi olla identiteetin menetyksen jälkeinen uudelleensyntyminen, jossa siirrytään pimeydestä valoon, tiedostamattomasta tietoiseen. Energia virtaa ylös
henkisten harjoitteiden toteuttamiseen. Tällöin ihmisen intuitio toimii, ja tämä avaa hänelle uusia nä köaloja elämään. Hän kykenee näkemään elämän kokonaisuudessaan ja kokemaan tunteen sen hallinnasta. Tähän liittyy ajatus lintuperspektiivistä, johon monenlaiset siipielementit ja niistä juontuvat viitat viittaavatkin. Lentämisen symboliikka liittyy myös ylimaallisuuteen ja yli-inhimillisyyteen, jotka
viittaavat sankaruuteen ja ihanteisiin kurkottamiseen. Tällaisessa yhteydessä tekstiilien meditatiivisuus
perustuu ensisijaisesti tekstiilien kykyyn tukea ylös suuntaavaa energianvirtausta. Tämä voidaan tehdä
sarvi- ja kruunumaisilla päähineillä, jotka vaikuttavat ryhtiin ja kiinnittävät huomion ihmisen yläpuolella oleviin asioihin. Myös baldakiineilla, erilaisilla korukatoksilla, korostetaan taivaallisia asioita eli
ihmismaailmaa ylittäviä ulottuvuuksia ja ihmisen henkistä puolta. Lähemmäksi Isä Taivasta päästään
myös ”lentävillä matoilla”, joilla viitataan rituaalitilan muodostaviin alustoihin, jotka luovat mielikuvissa kohottavuutta. Tällaisiin alustoihin voi liittyä maasta irrottavaa kolmiulotteisuutta, joka vahvistaa
tunnetta henkisestä nousemisesta. Myös ripustettavien tekstiilien suuruus ja eteerisyys voivat tuoda
tunteita, että kohdataan suuria näkymättömään ilmaelementtiin liittyviä voimia.
Keskittävyys–kategorian keskeisin idea on keskipisteen luonti tilaan tai keholle. Tämä keskipiste on
myyttis-psykologisesti tulkittavissa maailmankeskukseksi ja ihmisen kokonaispersoonallisuuden keskukseksi, Itseksi. Kiintopisteen määrittäminen auttaa orientoitumaan oleelliseen elämässä, ja sen kaut ta aktivoidaan ihmisen ydin, sielu, jonka kohtaaminen on individuaatioprosessin päämäärä. Myyteissä
Itsen arkkityyppi ilmenee esimerkiksi Jumalana ja aurinkona, ja myös vuorilla, temppeleillä ja alttareilla voidaan kohdata Itse. Itseä voidaankin aktivoida korostamalla pyhiä paikkoja tekstiileillä tai luo malla keskuksia tekstiilien avulla. Kehollakin voidaan nähdä olevan mystisiä keskuksia, kuten selkäranka, napa ja sydän. Korostamalla näitä kohtia tekstiilikoruilla ja vaatteiden kuvioinneilla tuodaan nä344

kyväksi kehossa olevia keskeisiä energiakohtia. Myös kodissa on tällaisia kohtia, ja esimerkiksi pyhän
nurkan liinat voivat korostaa kodin keskusta. Keskusten avulla luodaan oma maailma, ja näin ympä röivä kaaos ei pääse sekoittamaan keskittymistä. Tekstiilien kuvioiden avulla myös luodaan keskittä vyyttä: kuvioiden keskisuuntautuvuus ja keskipakoisuus sekä erilaiset mandalamaiset kuvioaiheet
muodostavat kuvakielen, joka ohjaa kohti ydintä.
Yhdistävyys–kategoria perustuu ajatukseen vastakohtien yhteydestä. Tämä tapahtuu monella tasolla,
kuten avioliitossa ja sisäisen miehen tai naisen, animuksen tai animan, kohtaamisessa. Näitä teemoja
voidaan ilmentää tekstiilielementeillä, jotka rajaavat yhdistettävät ihmiset saman rituaalialueen sisään
suojelukseen, tai tekstiilikuvioinneilla, joissa ilmenee kaksi- tai nelijakoisuuden yhdessä oleminen.
Vastakohtien yhteys voi tarkoittaa tietoisen ja tiedostamattoman yhteyttä toisiinsa, varjon sulautumista
minään, mikä johtaa laajempaan tietoisuuteen itsestä. Tämä voidaan ilmentää tekstiilin pintakuvioissa,
jotka muodostavat kahdenlaisten muotosarjojen yhteenliittymän. Androgyynia luonnetta, feminiinisen
ja maskuliinisen tasapainoa, puolestaan tuodaan esille vaatetuksella, jossa kaksi vastakohtaista elementtiä ovat harmoniassa. Tekstiilit, joissa on erillisyyttä ja yhteisyyttä, voivat olla myös perheen
symboleita, kuten seinätekstiilikokonaisuus, jonka tekemiseen jokainen perheenjäsen on osallistunut
omalla käsialallaan. Perheen tunnemaailmaa voidaan myös tiivistää sitomalla yhdessä tekstiileitä yhteen tai olemalla samassa rituaalitilassa, kuten perherukousmatolla. Myös muita yhteisöjä tai vastak kaisia ryhmiä voidaan yhdistää tekstiilielementtien avulla, kuten esimerkiksi palloilla: keskittymällä
yhdessä palloon, tähän yhteiseen rituaaliobjektiin, luodaan yhteishenkeä. Tunnelma tiivistyy rituaalialueella yhteisesti ja myös jakautuneesti. Psyykkinen energia virtaa molempien joukkueiden ja heidän
kannattajiensa tekstiilien liikkeissä, heidän joukkueidensa värikkäissä pelipaidoissa ja lipuissa, sekä
oman joukkueen energeettisissä pallonkulkureiteissä.
Välittäjyys–kategorian meditatiivisuus perustuu ihmisen ja tilan rajoilla tapahtuvaan liikkeeseen, mikä
symboloi liikettä tietoisuudesta tiedostamattomaan ja takaisin. Uskonnolliselta näkökannalta tämä tarkoittaa sielun liikettä tämän ja tuonpuoleisen välillä, ja tekstiilein tämä voidaan esittää esimerkiksi luomalla pitkästä liinasta hengentie. Yhteiskunnalliselta näkökannalta välittäjyys voi myös tarkoittaa yhteisön rajojen suojelua sekä liikettä meidän ja muiden maailman välillä. Tämmöisiä siirtymiä voidaan
suojella tekstiileillä tai tekstiilielementeillä, jotka sijoitetaan luonnonpaikkojen, rakennusten, ihmisten
ja esineiden rajakohdille. Ne voivat olla koristeellisia reunustuksia vaatetuksessa ja ikkunanpielissä tai
kosketettavia tekstiilejä oviaukoissa tai maantieteellisissä rajapaikoissa. Liinat ja muut tekstiilit voivat
olla myös onnentoivotusten välittäjinä ja tunnesidosten luojina. Luotaessa yhteyttä pyhiin henkilöihin
tai jumaliin tekstiilit voidaan asetella pyhien kuvien päälle tai kiinni patsaisiin. Kehykset ovat myös
välittäjiä, sillä ne luovat luontevan siirtymän tästä maailmasta kuvan maailmaan ja näin ohjaavat katsojaa eläytymään meditatiivisesti kuvan sisältöön. Myös muut kahden maailman välillä olevat tekstii345

lit, kuten eri väriset läpikuultavat kankaat, joiden läpi valo hehkuu, välittävät erilaisia energioita. Shamaanin rajoja ylittävällä liikkeellä puolestaan tarkoitetaan sielunmatkaa yliseen ja aliseen, jolloin vä littäjänä voi toimia jokin apueläimen symboli. Välittäjyydellä voidaan myös viitata siirtymään elämänvaiheesta toiseen, jolloin auttavana tekstiilinä voi olla siirtymäobjektin kaltainen tekstiili, kuten uniriepu, joka luo välivaiheessa turvallisuudentunnetta. Tämä tekstiili voi olla hyvin läheinen ihmiselle, sillä
sen arvo perustuu ihmisen ja tekstiilin yhdessä vietettyyn aikaan ja kosketuksellisuuteen. Tämä voi näkyä esineessä kulumina tai muina eletyn elämän merkkeinä. Tällaiseen siirtymätekstiiliin liittyykin
paljon tunteita, joita henkilö pystyy objektin avulla käsittelemään, ja näin hän pystyy luontevasti siir tymään tiettyyn elämänvaiheeseen tai mielentilaan.
Sitouttavuus–kategoria perustuu tekstiileihin, joiden avulla ihminen sitoutuu erilaisiin asioihin ja voimiin maailmassa, kuten erilaisiin arkkityyppisiin voimiin, ja löytää niiden kautta oman paikkansa
maailmasta. Solmimalla tekstiilejä keskussymboliikkaan, kuten pyhään puuhun tai keholle sydämen
alueelle, voidaan sitoutua oman elämänpolun ja laajemman itsen löytämiseen, individuaatioprosessiin.
Tätä vastaavat myös alttarille jätetyt ja korkeimmille voimille lahjoitetut objektit, joiden kautta aktivoidaan vastavuoroisuutta suhteessa tuonpuoleisiin henkiin, piilotajunnan voimiin. Näin sitoudutaan
tiettyihin arvoihin ja universumin tasapainon kunnioittamiseen: vastuuseen luonnosta ja sosiokosmisesta järjestyksestä. Jotkin ihmiset, jotka ovat erityisessä vastuuasemassa yhteisöissä, vahvistavat sitoumustaan pitämällä yllään vaatteita, joiden luonne ja kuviot viittaavat sitoumuksiin. Tällainen voi
olla luonnonsuojeluliiton paita, joka vahvistaa sitä kantavan ihmisen identiteettiä ja sitoutumista tiettyyn arvomaailmaan. Sitouttavat tekstiilit voivat olla myös erilaisia tekstiilikoruja, kuten rannekkeita
ja amuletteja, tai vaatimattomampia naruja ja nauhoja sekä riepuja, erityisen tunnelatautuneita ajankuluttamia tekstiilejä. Rievut voivat ilmaista positiivisia tunnemuistoja tai negatiivisia asioita, kuten sairauksia, jolloin riepuun liitetään puhdistusrituaali. Paranemiseen voidaankin sitoutua tekstiilien avulla,
jotka vaikuttavat lumelääkemäisesti. Jos orientaatio paranemiseen on positiivinen ja ihminen sitoutuu
tähän voimaan tekstiilin avulla, tekstiili voi toimia plasebona. Jos ihminen kokee pelkoa ja uskoo negatiivisiin asioihin, niin ihmisen orientaatio voi johtaa siihen, että jokin tekstiili nostattaa epätoivoa ja
toimii täten nosebona. Piilotajuinen orientaatio ja sitoumus, joka tosin rituaalisessa toiminnassa nostetaan tietoisuuteen, voi myös ilmetä tunteina onnesta ja epäonnesta. Pitkäaikaiset sisäiset sitoumukset
voivat joissain tapauksissa ohjata ihmistä piilotajuisesti ja johtaa hänet tilanteeseen, jossa hän kokee
olevansa onnekas. Näiden sitoumusten merkkinä voikin olla jokin tekstiili, joka tuo sitoumuksen näkyväksi ja tiedostettavaksi, ja täten lisää sen voimaa.
Mandalat–kategoria perustuu jungilaiseen ajatukseen Itsen arkkityypin kokonaisuudesta, kokonaispersoonallisuudesta, jossa yhdistyy tietoinen ja tiedostamaton. 952 Kuten ego on tietoisuuden keskus, niin
952 Itsen

arkkityypin ydin, kokonaispersoonallisuuden keskus, käsiteltiin kohdassa keskittävyys.
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Itse on kokonaispersoonallisuuden keskus, mutta samalla sillä tarkoitetaan myös kokonaisuutta, joka
ohjautuu Itsen ytimestä. Tämä on individuaatioprosessin päämäärä, ja pitää sisällään mikrokosmoksen
ja makrokosmoksen tasapainon. Tätä harmoniaa voi peilata mandaloista, jotka kuvaavatkin psyykkistä
ja kosmista ideaalia, ja jotka voidaan määritellä psykokosmogrammeiksi. Mandalat voivat myös kuvata yhteisön mallia tai symboloida muuntasoisia sielun, elämän ja universumin kaavoja. Kokonaisuudet
esitetään tekstiileissä sopusointuisina keskuslähtöisinä kuvioina, joissa kuviot ovat keskeltä kehälle.
Usein kokonaisuus rakentuu ympyrän tai neliön sisään ja jakautuu neliteeman mukaisesti symboloiden
neljää eri ilmansuuntaa ja psyykeen puolta tai esimerkiksi kuvaten 8 tai 16 terälehtistä kukkaa. Yleisiä
ovat myös kosmiset kuviot, kuten aurinko ja tähdet sekä maailmanakseli maailman eri tasoineen. Joskus kokonaisuus myös esitetään runollisena maisemana ilmakuvamaisesti tai karttamaisesti, ja tällöinkin kokonaisuus on sommiteltu mielikuvituksellisesti maagiseksi kokonaisuudeksi. Mandaloista voidaankin peilata yksilön, yhteisön ja universumin tasapainoa, ja niiden avulla voidaan suunnata energiaa ytimeen ja siihen liittyviin asioihin. Niiden avulla myös ohjataan elämänvirtaa kulkemaan suhteessa kokonaisuuksiin. Mandalat ovatkin yleisiä hengellisinä harjoitteina. Niitä asetetaan sekä alttari tekstiileiksi että keholle tekstiilikoruiksi tai vaatteen kuvioiksi mystisen fysiologian mukaan.
Voimayksiköt–kategorian meditatiivisuus perustuu erilaisiin hahmoihin ja niihin samaistumiseen. Erilaiset tekstiilit voivat edustaa esimerkiksi eläimiä, jumalia ja esi-isiä, ja niiden kautta voidaan loihtia
esiin niiden voimia. Jokaisella arkkityypillä on oma psyykkinen energiansa, ja erilaisten tekstiilien
avulla voidaankin aktivoida näitä erilaisia energioita. Tämä perustuu eläytymiseen, jossa muututaan
jonkun tekstiilin edustaman voiman kaltaiseksi. Ihmisestä voi kokemuksellisesti tulla muodonmuuttaja, kun hän pukeutuu eläimeksi ja saa eläimen voiman. Tähän voidaan käyttää naamioita, päähineitä ja
pukuja eli kyseessä on eräänlainen kokemuksellinen naamioituminen. Ihminen voi myös jäljitellä jumalia tekstiilielementtien avulla ja täten kohota ideaaleihin sfääreihin: samaistumalla jumaliin hän
eläytyy yli-inhimillisiin voimiin ja omaksuu henkisiä ominaisuuksia, kuten kohottavuus–kategoriasta
tutun kyvyn nähdä elämä lintuperspektiivistä. Kokemus toisena olemisesta voi myös muuten laajentaa
maailmankuvaa, kuten lisätä ymmärrystä luonnonkappaleisiin ja parantaa kykyä empatiaan. Tekstiileihin voidaan myös kuvittaa luonnonkappaleita, kuten puita ja eläimiä, ihmisenkaltaiseksi. Tällainen
antropomorfinen kuvitus toimii peilinä muodonmuutoksille. Kun pyritään samaistumaan luonnonvoimiin, kuten aurinkoon tai veteen, voidaan ne inhimillistää, jotta eläytyminen olisi helpompaa. Tekstiilien kuvitukseen voidaan myös liittää elollistavia pintarakenteita, jotta niiden orgaaniseen voimaan olisi helpompi eläytyä. Tällaisia tekstiilejä voidaankin käyttää alttaritekstiileinä tai voimauttavina asusteina tai amuletteina. Myös kolmiulotteiset tekstiiliobjektit, kuten nuket ja muut lelumaiset objektit, voi vat toimia voimauttajina ja erilaisten tunnekokemusten aktivoijina. Ihminen voi näin saada kosketuksen tiettyihin energioihin ja kokea maailman alter egonsa, toisen minänsä, kautta uudella tavalla.
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Tarinan herättävät kuvat –kategorian tekstiileissä on myyttisten tapahtumien kuvituksia tai muita ku via, jotka aktivoivat mielikuvia kertomuksista. Nämä voivat olla myös lyhyitä voimalauseita, kuten rukouksia ja mantroja, mutta yleisimmin pidempien tarinoiden keskeisten kohtien kuvituksia. Myyttien
tapahtumien voidaan eliadelaisittain nähdä sijoittuvan aikojen alkuun, siihen pyhään aikaan, jolloin
maailma luotiin, ja koska jokainen rituaali luo maailman uudelleen, siihen liittyy myös alun ajan ker taaminen. Tämän voidaan nähdä tarkoittavan pyhän murtautumista maalliseen, piilotajunnan voimien
vaikutusta elämään. Myytit ovatkin kollektiivisia unia, ja ne toimivat henkisinä ohjeina ja elämäntien
oppaina, kuten persoonalliset unetkin. Molemmat voivatkin olla tekstiileiden kuvituksen pohjana. Tällaiset sielunteatterin ilmaukset voivat olla moninaisina kuvituksina esimerkiksi koristepaneeleissa, jotka kiinnitetään vaatteisiin erilaisiin sijainteihin. Monesti niiden asettelussa on yhteneväisyyksiä ta tuointien asetteluiden kanssa, koska tapa juontuu kehokuvioinneista ja niiden merkityksistä liittyen
tiettyyn kehonkohtaan. Myyttien ja unien kuvittamat tekstiilit voivat olla myös alttaritauluina ja ripustuksina juhlissa, jossa ne toimivat tarinankerronnan taustalla. Jotkin tarinatekstiilit toimivat myös arkisemmissa yhteyksissä ja rituaalinkaltaisessa toiminnassa, kuten kansanpsykologian virikkeenä ja arvojen luojina. Kotona olevat tekstiilit kuvittavat esimerkiksi suvun historiaa, ja niiden kautta voidaan
muistella suvun vaiheita ja esi-isiä sekä kokea juurtumista. Joidenkin tekstiilien romanttinen kuvitus
voidaan myös kokea visualisoituna runonlaulantana, kuten tuulessa heiluvien käspaikkojen mytologinen kuvitus. Tuulessa voi myös heilua rukouslippuja, jotka saavat ihmiset esittämään toivomuksia ja
kiitoksia piilossa oleville voimille.
Voimapyydykset–kategoria liittyy ajatukseen elämänverkosta, joka kuvaa energioidemme yhteyksiä
maailmaan. Tämä piilotajuinen verkko voidaan joskus nähdä labyrinttina, jossa meidän on osattava
kulkea. Verkkoon voidaan sitoa uusia energioita ja yhteyksiä, ja toisaalta vanhoja yhteyksiä voidaan
katkaista puhdistautumisrituaaleissa. Verkot voivat kuvata myös jotain tiettyä energioiden kenttää, kuten kalastajien intuitiivista yhteyttä kaloihin, jolloin kalastusonnen lisäämiseksi suoritettavassa rituaalissa on keskiössä heidän yhteyksiään symboloiva verkko. Voimapyydykset ovatkin henkipyydyksiä:
ne kokoavat yhteen piilotajunnasta pulppuavia voimia ja tunneimpulsseja. Voimapyydyksiä peilaamalla jokin tietty tunnekokonaisuus kiteytyy ja tulee tietoisuuteen. Jos tämä asia on negatiivinen ja raskas,
siitä voidaan irtautua puhdistusrituaalin avulla, johon yleensä liittyy vesi tai tuli. Tunteiden seitti, jossa
demonit eli ikävät impulssit ovat edustettuna, voidaan polttaa, jotta ihminen vapautuisi niistä. Tähän
liittyy myös ajatus pelastautumisesta ja siitä, että ihminen voi puhdistua ”synneistään”. Tällaisessa ti lanteessa negatiiviset tunneyhteydet sidotaan tekstiiliobjektiin, joka rituaalisesti hävitetään tai puhdistetaan. Tällöin kyseessä voi olla sosiaalinen draama tai rituaalinen kapinointi, kuten on kysymyksessä
lipun polttamisessa. Kuten hämähäkki kutoo seittiään, voidaan omaa elämänverkkoa jatkuvasti rakentaa ja täten luoda uusia yhteyksiä. Tällöin sitoudutaan yleensä positiivisiin voimiin, ja tätä uutta puolta
elämästä voi edustaa esimerkiksi amuletti, joka pitää sisällään toiveen liittyen uuteen asiaan. Tällaisen
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amuletin voidaan nähdä suojelevan tätä uutta osaa verkosta. Luonnollisimpia symboleita voimapyydyksille ovat juuri verkkomaiset rakenteet ja lankakieputukset, kuten lankaristikot ja -spiraalit sekä
erilaiset mandalatyyppiset rakenteet, joihin on kiinnitetty muita rituaaliobjekteja. Myös solmittavat
langat ja avattavat solmut symboloivat luonnollisesti psyykkisen energian sidoksien muodostamista ja
niistä vapautumista, kuten näimme jo kategoriassa sitouttavuus. Myös monet muut objektit, kuten mai den liput ja voodoonuket, voidaan nähdä voimapyydyksinä, sillä niissä kiteytyy jokin tunnekokonaisuus, joka on sidoksissa tiettyyn yhteisöön tai yksilöön.
Kinesteettiset liinat –kategoriaan on vaikuttanut ajatus liiketerapian huivinheilutuksesta, jossa haptiskinesteettinen yhteys tekstiiliin luo parantavuutta. Tekstiilin kosketuksellisuus ja liikeaistimuksellisuus
taikovat esiin tunteita. Ihminen on vuorovaikutuksessa tekstiiliin, sillä hänen omat liikkeensä vaikuttavat liinan liikkeisiin, jotka puolestaan vaikuttavat ihmiseen. Kyseessä on eräänlainen hengen ja materian pyhä yhteys, sillä tunteet ikään kuin purkautuvat liinan kautta. Ilmaisu voi olla herkkää tai vahvaa,
kun liina antaa tilan vaistoille, intuitiolle ja erilaisille tunteille. Tähän voi liittyä myös kokemus, että
hallitsee hallitsematonta: kykenee käsittelemään tunteita hallitusti liikkeen avulla. Näin psyykkinen
energia tulee ilmaistua spontaanien liikkeiden ja liinan kautta. Tämä voi jopa johtaa tunteeseen, että
liina on osa itseä, koska sillä on niin vahva yhteys omaan kehollisuuteen ja psyykeen. Tanssin lisäksi
tällaisia liinoja ilmenee myös muissa rytmisissä liikehdinnöissä, kuten performansseissa ja sosiaalisessa mobilisaatiossa. Täten liina voidaan nähdä viuhkoina tai nauhoina liikeilmaisussa tai lippuina kulkueissa. Esimerkiksi mielenosituksessa olevat heiluvat bannerit voidaan tulkita kinesteettisiksi liinoiksi, joiden liikkeiden avulla puretaan epäkohtien aiheuttamia tunnereaktioita. 953 Liinoissa ja huiveissa
on myös monesti lennokkuutta ja eteerisyyttä, joka tuo mieleen henkisen energian yhteyden ympäröivään maailmaan. Liinojen koko ja kineettisyys voivat myös lisätä liikkeentunnetta ja vaikutelmaa, ja
näin ne voivat entisestään aktivoida tunteita.
Energeettiset hapsut –kategoria on kiinteästi sidoksissa tanssiin ja muuhun liikehdintään, ja sitä voidaan tarkkailla reuna-alueiden ja psyykkisen energian sekoittumisen teemojen kautta. Hapsujen symboliikka on laaja ja käänteinen, ja tämä voidaan parhaiten ilmaista arkkityyppien veijari ja sankari
kautta. Veijari eli narri viittaa kaoottisen energeettiseen hahmoon, joka etsii sitä omaa tapaa ottaa
psyykkinen energia hallintaansa. Sankari puolestaan edustaa hahmoa, joka pystyy hallitsemaan suurta
953 Mielenosoituksien

tekstiileihin liittyy luonnollisesti myös sisällöllisiä merkityksiä, mutta ne eivät ole tulkittavista vaistomaisesti, kuten liinojen ja lippujen tietynlaiset liikkeet. Tiedollisten sisältöjen tulkintaan liittyy
voimakkaasti kulttuurinen konteksti, ja verrattuna toisenhenkiseen sosiaaliseen mobilisaatioon, karnevaalikulkueeseen, mielenosoitustekstiilien sisällöt ovat vähemmän kokemuksellisia, koska niihin liittyy niin voi makas viestinnällinen ulottuvuus. Karnevaaliliput puolestaan liittyvät kiinteästi kokemuksellisuuteen ja tunteiden nostattamiseen, ja niiden luoman katharsiksen kautta vaikutetaan myös yhteiskuntaan. Tiedon ja tunteen suhde onkin moninainen, sillä tunteita nostattavien tekstiilien tiedollisella ulottuvuutta on myös merkit tävyytensä. Onhan se täysin eri asia innostummeko uusnatsien vai luonnonsuojelijoiden lippujen heilutuksesta.

349

energiamäärää. Hapsut symboloivatkin tätä runsasta energiaa, jonka sankari hallitsee ja veijari ei. Täten energeettisten hapsujen ilmeneminen on hyvin kaksijakoinen: toisaalta ne edustavat vaistojen ja intuition vahvaa toimintaa ja toisaalta tunteisiin hukkumista, sekamelskaa ja rajattomuutta. Kyse on siitä, miten tätä syvältä kumpuavaa vahvaa energiaa hallitaan. Aina tämän energian ei kuitenkaan tarvitse
olla kovin hallinnassa, kuten yhteisissä juhlissa ja karnevaaleissa, joissa luodaan yhteistä tunnekenttää
ja eri ihmisten rajojen sekoittumista. Juhlijoiden vaatetuksessa onkin usein vahvaa eloisuutta, kuten
juuri kineettisiä hapsuja, jotka aktivoivat elonrytmiä ja piilotajuisia impulsseja. Shamaanit käyttävät kin hapsuja saavuttaakseen transsitilan ja päästäkseen matkalle piilotajuntaan, ja eläimiä ja herkkiä
alueita voidaan suojella hapsujen energeettisyydellä. Energeettisten hapsujen tärkeä piirre on myös niiden värikkyys, sillä riemukkaiden värien nähdään aktivoivan tunteita. Hapsuilla on myös monia muotoja: huiskumaisista vapaista langoista lennokkaisiin sulkiin ja pyöreisiin tupsupalloihin. Hapsujen
avulla voidaankin tuoda pintaan syviä alitajuisia voimia ja joskus myös aktivoida vapaata assosiaatiota, kuten näimme rukousmyllyn hapsuja käsitellessä. Hapsut voivatkin reunustaa monia pyhiä objekteja, ja ne voivat esimerkiksi valtikoiden päässä symboloida energian virtausta ja hallintaa. Runsaimmillaan hapsuja voi nähdä ihmisten kehoilla esimerkiksi tanssiasuissa, jolloin ne vahvistavat tanssijan
liikkeitä ja energeettistä ilmaisua.
Kontrastiset kuosit –kategoria perustuu dramaattisista vastakohtaisuuksista koostuvien tekstiilipintojen
kykyyn luoda illuusio. Tämä havainto vaikuttaa väreilyltä, ja voi rituaalissa symboloida vastakkaisten
psyykkisten energioiden sekoittumista. Tämän voi havainnollistaa hyvin Jin & Jang merkin avulla:
kun kuvittelee sen pyörivän, musta ja valkoinen vastakohtaista voimaa edustava alue sekoittuu ja luo
voimallisen yhteyden, dramaattisen ykseyden. Myös mustaan ja valkoiseen pukeutunut hääpari edustaa näitä vastavoimia, jotka kohtaavat häärituaalissa. Kehokin voidaan jakaa vastavoimaisiin osiin pukemalla se asuun, joka jakautuu vastakkaisia voimia edustaviin väreihin tai pintoihin. Tämä voidaan
tehdä mystisen fysiologian mukaan, kuten jaettaessa keho tummaan ja vaaleaan osaan joko leveys- tai
pituussuunnassa954. Mustavalkoisessa ruutukankaassa valoisan ja tumman jännite ja yhtyminen puolestaan tapahtuu visuaalisen rummutuksen keinoin, kun katse kulkee läpi kontrastisen ruudukon. Vastaavanlainen pinta on myös pitsi, jossa tyhjän tilan ja materian, hengen ja aineen, muodostama pinta
muodostaa rytmin: valon ja varjon kuviot piirtyvät seinälle, kun aurinko paistaa pitsin läpi ikään kuin
paljastaen valon ja pimeyden harmonian. Mustavalkoisuuden tai aukollisuuden lisäksi myös vastavärien välille syntyy jännitettä, joka luo tunteen väreilystä. Vastavärien käyttö ja illuusio väreilystä on
myös keskeistä joissain reunakoristeluissa ja amuleteissa, joiden tarkoitus on suojella. Tämän ne teke vät herättämällä voimakkaasti huomiota, jonka koetaan karkottavan pahoja impulsseja ja negatiivisesti
sitoutunutta psyykkistä energiaa. Symmetrinen sykäys, joka hämmentää tietoista mieltä, syntyy vasta 954 Esimerkkeinä

tästä ovat shamaanin takki (kuva 66), joka jakaa hänet yö- ja päiväpuoliin, ja papin asu (kuva
159), joka jakaa hänet peitettävään kehollisuuteen ja esille nostettavaan henkiseen ulottuvuuteen, jota hänen
päänsä edustaa keskellä valkeaa kaulusta.
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väristen raitojen, ruutujen, sahalaitakuvioiden ja kulmikkaiden muotojen voimakkaasta rytmistä, joka
elävöityy liikkeessä. Kontrastiset kuosit tuntuvat myös kertovan tiivistetysti tarinaa elämän moniselitteisyydestä, ja kineettisyydessään elämän ykseydestä.
Orgaaninen ornamentiikka –kategoria pitää sisällään laajan määrän erilaisia tekstiilipintoja, jotka usein
hätkähdyttävät tietoista mieltä erikoisilla ominaisuuksillaan, kuten kineettisyydellä tai muulla tietoi suuden ylittävällä mutkikkuudella. Niiden ornamentiikassa on luonnonpintojen muotokieltä ja syvää
vaistomaista koristekuviollisuutta. Monissa luonnonkappaleissa ilmeneekin orgaanista keskusornamentiikkaa, kuten puussa, jossa oksat ja lehdet rytmittäytyvät puunrungon ympärille. Keskuksen suhde
muutokseen symboloi Itsen suhdetta syntymään ja uudelleensyntymään. Orgaaninen koristeellisuus on
eloisaa ja se virittää ihmisen peilaamaan kasvua, kehittymistä ja elämänvoiman eteenpäin vievyyttä.
Tietyt luonnonkappaleiden kuvat, kuten hedelmät ja kukat, kuvaavat myös kypsymistä ja uutta luovuutta. Luonnonprosessien kiertokulusta kertovat kuviomuodostelmat muistuttavat elonrytmistä, luonnollisesta muutoksesta ja uudistumisesta. Niiden kautta voi hahmottaa elämän kokonaisrytmiä. Ne voivat toimia myös energian nostattajina, kuten erityisesti valonheijastavat pinnat, joista voi peilata voi makasta psyykkistä energiaa. Juhlissa ja muissa elämänsykkeen kohokohdissa eloisaa tunnelmaa luodaan kehotekstiilien ja tilatekstiilien orgaanisen ornamentiikan kautta. Tekstiilien värien, materiaalien
ja muotojen runsaus ja vivahteikkuus kiihdyttävät psyykkistä energiaa ja aktivoivat vitaalista vimmaa,
joka saa ihmiset eläytymään voimakkaammin elämänkaaren ja vuodenkiertojen taitekohtien rituaaleihin. Tällaiset tekstiilit voivat toimia myös vapaan assosiaation ja improvisaation virikkeenä, sillä tekstiilien pintarakenteilla ja -kuvioinneilla on omat dynaamiset periaatteet, jotka stimuloivat aktiivista kuvittelua. Keskusornamenttiin punoutuvat kuviot ja polveilevat muodot viittaavat myös ratkaisuun pyrkivään rakenteeseen: kun luonnon rytmi on sidottu ytimeen, kokonaiskuviosta voidataan peilata mallia
eheytymiseen. Orgaanisen ornamentiikan avulla voimme punoutua alitajuntaan ja loihtia esiin tunteita
sekä kokonaisia tunnelmia, kuten kuunnellessa progressiivista musiikkia.
Tutkielmani kategorioihin voi lisätä erilaisia ominaisuuksia, ja jokaisen kategorian tiivistys onkin hyvin viitteellinen. Tästä kertoo taulukko 1:n kolmoispisteet, jotka viittaavat siihen, että tutkimuksen ja
mielikuvituksen avulla niihin voi löytää uusia ominaisuuksia. Arkkityypit ilmenevät niin lukemattomina arkkityyppisinä kuvina, että niitä on mahdoton täydentävästi selittää. Ne myös ilmenevät monilla
tasoilla yhtäaikaisesti, ja nämä tasot yltävät mikrokosmoksesta makrokosmokseen, psyykestä universumiin. Näitä arkkityyppisiä ilmiöitä voivat edustaa tekstiilit, jotka ovat hyvin erilaisia meditatiiviselta
luonteeltaan, ja jotka ovat hyvin monenlaisessa asemoinnissa, aseteltuna erilaisiin sijainteihin ja erilaisiin rituaalisiin tarkoituksiin. Taulukon pohjalta voikin luoda lukemattoman määrän erilaisia rituaalitekstiilejä todella monenlaisiin rituaalisiin yhteyksiin. Tosin rituaalitekstiilit vaikuttavat tämän tutkimani arkkityyppisen tason lisäksi myös ajassaan yksilöllisellä ja kulttuurisella tasolla, ja kaavio 3 on351

kin kehys näiden puolien huomioon ottamiseen rituaalitekstiilisuunnittelussa.
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6. Päätäntö
Jäljitin rituaalitekstiilien meditatiivisia ulottuvuuksia, jotta ymmärtäisimme paremmin rituaalisesti
käytettävien tekstiilien luonnetta, asemointia ja myyttis-psykologisia merkityksiä. Maisemoin rituaalitekstiilin, jotta voisimme tietoisemmin suunnitella meditatiivisia tekstiilejä rituaaliseen kontekstiin,
joka voi olla sekä klassinen rituaali että arkeen sitoutuva rituaalinkaltainen toiminta. Aloin etsiä tätä
tietoa henkilökohtaiseen tarpeeseeni, koska tarvitsin teoriapohjaa transkulttuuriselle rituaalitekstiilisuunnittelulle. Halusin ymmärtää, mitä pitää sisällään tekstiili, joka avataan rituaali-termillä. Halusin
myös itse suunnitella rituaalitekstiilejä ymmärtäen niiden voiman ja laajuuden, ja tähän tarvitsin tietoa
eri puolilta maailmaa. Tein maailmanympärysmatkan, jonka oppaita olivat Jung ja Eliade sekä heidän
arkkityyppiteoriansa: transhistorialliset ideat, arkkityypit, ja niiden yhteys myytteihin ja psykologiaan.
Nyt voin tämän tutkielman tiedon pohjalta päästä eteenpäin tekstiilisuunnittelijataiteilijana, joka kokee
elämään sitoutuvien tekstiilielementtienkin olevan eräs taiteenmuoto. Sain vastauksia kysymyksiini, ja
haluan nyt soveltaa tietoa käytäntöön. Rituaalitekstiilisuunnittelun välineeksi tullut kehys sekä taulukko rituaalitekstiilin 14 meditatiivista ulottuvuutta ovat pohja rituaalitekstiilisuunnittelulle. Toivon tuloksilla olevan merkitystä tekstiilisuunnittelun, tekstiilitaiteen ja taideterapian kentillä sekä muilla
luontevilla lähialueilla, kuten taiteen, muotoilun ja psykologian kentillä sekä uskonto- ja yhteiskuntatieteissä. Tutkielman tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön ja kokeilla niiden toimivuutta.
Tutkielmassani on selvinnyt, että tekstiileillä on paljon potentiaalia toimia meditatiivisesti rituaalissa
tai rituaalinkaltaisessa toiminnassa. Vaikuttaa siltä että menneisyydessä ne ovat toimineet hyvin kes keisessä symbolisessa roolissa yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Ihmiset ovat ehkä peilanneet niistä
mielikuvituksensa virtaa yhtä paljon kuin mitä me nykyään katsomme elävää kuvaa tuottavaa ruutua.
Rituaalitekstiilien asema ei ole nykyajassa yhtä laaja kuin ennen, koska uudet mediat ovat tulleet ri tuaalitekstiilien alueelle voimakkailla ja nopeatempoisilla kuvanvaihteluillaan ja interaktiivisilla peleillään.955 Toisaalta rituaalisten tekstiilien vaikutus on hieman erilainen kuin elävän kuvan, sillä tekstiileihin liittyy elämään sitoutuvaa kolmiulotteisuutta: erilaisten tekstiiliobjektien kyky sitoutua tilaan
ja ihmiseen moninaisilla tavoilla. Taidetekstiilit ja tekstiilikorut voivat olla moniaistillisesti lähellä ihmistä orientoiden hänet eri suuntiin ja kohtiin. Tekstiilin pintarakenne ja pintakuviollisuus sekä
haptisuus, kinesteettisyys ja kineettisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia tekstiileissä ja erityisesti myös rituaalitekstiileissä.
955 Tosin

tietoutta rituaalitekstiileistä voidaan käyttää myös virtuaalisten rituaalitekstiilien suunnitteluun. Ehkäpä
tulevaisuudessa myös rituaalitekstiileihin voi liittyä teknologisia ulottuvuuksia ja interaktiivisuutta. Ja ehkäpä
jotkut tällaiset jo olemassa olevat objektit, kuten tanssipelimatot, voidaan nähdä rituaalitekstiileinä. Myös
tekstiileihin liittyvää tuntoaistimuksellista tietoa voidaan soveltaa haptisten interaktiivisten laitteiden suunnitteluun.
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Rituaalitekstiilien voidaankin nähdä siis olevan symbolisesti käytettäviä tekstiilejä, joiden arkkityyppinen kuvakieli sisäistyy kokijalle meditatiivisen eläytymisen ja vaistomaisen haltioitumisen kautta.
Tietty arkkityyppinen voima lumoaa, kun tietty energia herää vaistomaisesti. Meditatiivisella tekstiilil lä on kyky haltioittaa asemointinsa ja luonteensa kautta, koska nämä tekijät aktivoivat tietyssä rituaalisessa kontekstissa tiettyjä myyttis-psykologisia vastineita. Kun kokija astuu arjesta rituaaliin, mytologisten voimien maailmaan, hän voi tekstiiliin keskittymisen kautta kokea haltioitumista. Tekstiilit voivatkin olla keskeisiä objekteja sisältömeditaatiossa ja täten ohjata ihmistä kokemaan tietynlaisia arkkityyppisiä voimia. Piilotajunnan kanssa kommunikoiminen perustuukin symbolisiin ja kokemuksellisiin tekstiileihin, joihin löydetään inhimillinen yhteys. Rituaalitekstiilin nostattamat tunteet ja psyykkisen energian virtaukset ovatkin reittejä omaan sisimpään. Rituaalitekstiilien meditatiivisuus viittaa
tekstiilien kykyyn toimia mediaattoreina tietoisen ja tiedostamattoman välillä. Haltioituminen onkin
piilotajunnan kosketusta, tekstiilien voimallista elämistä vaistomaisesti. Materiaalisessa symbolissa on
voimaa, joka voi herättää syviä emotionaalisia reaktioita ja parantumista 956.
Rituaalitekstiilit ovat kanavia piilotajuntaan, tunteiden siltoja. Tunnepitoinen mieli ajattelee symbolisella kielellä kohdatessa arkkityyppisiä kuvia. Mytologisen tietoisuuden kuvat vastaavatkin psyykkisiä
tapahtumia ja auttavat lähentymään psyykkisen energian ideaaleja. Uskonnolliset polut ja psykologiset
prosessit vastaavatkin siis toisiaan: mytologian vaiheet ovat egon kehityksen vaiheita, psyykeen kyp symisen taitekohtia, ja näitä kohtia ilmentävät eri arkkityypit. Elämäntilanne vaikuttaa siihen, mikä
arkkityyppi rituaaliin kuuluu. Suhde rituaalitekstiiliin voikin herättää muutoksen: psyykkistä energiaa
ja luovuutta vapautuu, ihminen löytää toivon ja oman erityisen potentiaalinsa toimia maailmassa. Rituaalitekstiilit ovatkin peilejä erilaisille oivalluksille, jotka voivat johtaa muutokseen asenteessa ja
käyttäytymisessä. Ne eivät siis takaa muutosta, vaan sen, että muutosmahdollisuuksiin kiinnitetään
huomiota. Rituaalit tekstiileineen rohkaisevatkin kokemaan luovasti psykologisia ja henkisiä ilmiöitä.
Meditatiivinen tekstiili on silta sieluun. Siihen liittyy tunteellinen dialektinen käytäntö, symbolinen
leikki: välittäjyys ihmisen ja tekstiilin, sielun ja tekstiilin luonteen ja asemoinnin välillä. Tekstiilin luoma vaikutelma välittyy kokijaan ja kokija käyttää mielikuvitustaan. Myös kehon ja mielen yhteys toimii tunteiden kanavana, kun haptis-kinesteettinen tekstiilikokemus muuttuu henkiseksi, ja kun psykologinen kokemus muuttuu jälleen liikkeeksi ja uusiksi tuntoaistimuksiksi.

956 Parantuminen

siis tässä yhteydessä tarkoittaa eheytymistä ja individuaatiota, psykologista prosessia kohti kokonaistasapainoa ja oman itsensä löytämistä. Tietoisen ja tiedostamattoman kohdatessa vaistot sulautuvat
psyykkiseen kokonaisuuteen, mikä syventää itsetuntemusta ja eheyttää. Tällä voi myös olla muuntasoisia
parannevaikutuksia, kuten stressin väheneminen pelon ja levottomuuden tunteita karkottamalla. Rituaalitekstiilit voivat auttaa ihmistä kokemaan elämän täydemmin kaikkine erilaisine voimineen, joilla on myös yhteytensä yhteisöihin ja kosmokseen. Itse sulkeekin sisäänsä maailman toisin kuin minä, ego, ja kun ihminen uu distuu Itsen kautta niin elämä laajenee: syntyy tunne kokonaisuudesta ja kuulumisesta siihen. Tästä voi seurata henkinen tasapaino ja jopa fyysinen terveys. Ainakin oman paikan löytäminen universumista antaa merkitystä ja syvällistä sisältöä elämään.
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Tekstiilin meditatiivisuus on yhteydessä rituaalitekstiilin asemointiin ja luonteeseen. Nämä käsitteet,
asemointi ja luonne, pitävät sisällään hyvin erilaisia piirteitä liittyen tekstiilin sijaintiin, asemaan, aset teluun sekä tekstiilipinnan muotoon, rakenteeseen, kuviointiin ja sen luomiin mielleyhtymiin. Kokijan
meditatiivinen yhteys tekstiilin asemointiin voi syntyä kankaan tavasta asettua tilaan tai keholle, teks tiilikorun tavasta asettua keholle tai tilaan, muiden rituaaliesineiden tavasta asettua suhteessa tekstiiliin, ja tekstiilillä korostetun alueen kyvystä luoda mielikuvia. Tekstiilin asemoinnin meditatiivisuus
voi syntyä myös tekstiilien kyvystä muodostaa rajat ja keskus rituaalitilalle, tekstiiliobjektin mukana
kantamisesta, tekstiiliobjektin luomasta tunneläheisyydestä tai toiveen ja lupauksen esille tuomisesta,
kangaselementin kyvystä kiinnittyä luonnon ja kulttuurin luomiin kappaleisiin, tekstiilin luontevasta
tavasta sitoutua rituaaliseen toimintaan tai ihmisen liikkeeseen, tekstiilin toimimisesta yhteisöllisten ja
yksilöllisten rituaalien peilinä. Tekstiilin luonteen meditatiivisuus voi puolestaan syntyä materiaalin
pyhyydestä tai värjäystekniikan mystisyydestä, värin erityisyydestä, yhdessätekemisen muistosta,
spontaanin käsialan eloisuudesta ja energiasta, kankaan inhimillistämisestä, kuvion voimallisuudesta
tai erityisestä liikevaikutelmasta, unikuvituksesta, mytologisesta kuvituksesta, myyttis-psykologisen
orientaation kuvituksesta, kokemuksellisuudesta ja tekstiilin yhteydestä eleiden ja liikkeiden toistoon,
tekstiilistä peilattavasta vahvasta psykologisesta energiasta.
Rituaalitekstiili on voiman johdatin: se toimii elinvoiman kanavana. Se aktivoi psyykkistä energiaa
spontaanisti
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Rituaalitekstiilit
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vaistoihin,

transpersoonallisiin muotoihin ja yleisinhimillisiin mielikuviin. Arkkityyppisellä kuvakielellä on kytköksiä energian johdattamiseen: energioiden orientaatioon ja uudelleen organisoimiseen. Rituaalitekstiilejä ja niiden universaaleja aiheita käytetäänkin tietoisesti muutoksen luomiseen. Vastakohtana järkiajattelulle metaforinen ajattelu, tunnepitoinen kuvitteleminen ja runollinen eläytyminen virittävät impulsseja ja intuitiota. Tekstiilit auttavat näin löytämään piilossa olevia voimia, jotka voivat ohjata hyvinkin eri suuntiin, kuten ekstaattiseen kokemukseen ja vapautumiseen tai rajoittumiseen ja turvalli suudentunteeseen. Rituaalinkaltaiseen toimintaan sitoutuvilla tekstiileillä, kuten tanssiliinoilla ja -lingoilla, voidaan luoda ekstaattista energiaa ja energeettinen rituaalitila. Selkeillä rakenteilla puolestaan
luodaan kiintopiste, kuten alttaritekstiileillä tai ryijyrituaalimatoilla, jotka johdattavat psyykkisen energian kohti ydintä ja selkeyttävät elämän suunnan suhteellisuuden paineessa elävälle ihmiselle.
Rituaalitekstiilit ovat leikkiviettiin vetoavia taidetekstiilejä, jotka ovat osana spontaania itseilmaisua ja
elämänvirtaa. Tällaisia ovat nykyään neulegraffitit, joita kiinnitetään luonnon tai kaupunkien pintoihin.
Neulegraffitien sijoittaminen kaupunkikuvaan muistuttaa hieman muinaisia tapoja, kuten kankaisten
sukumerkkien laittamista metsään tai kankaiden asettamista pyhiin luonnonkohtiin. Niiden sijoittelua
voidaankin tulkita eräänlaiseksi paikan merkitsemiseksi tai elävöittämiseksi: yhteisen maailman muuttamiseksi kohti mielekkäämpää ja inhimillisempää kokonaisuutta. Leikkiviettiin vetoavia rituaalitaide355

tekstiilejä ovat myös psykedeelisen elektronisen musiikin tanssitapahtumien koristeet, decot, jotka voivat olla esimerkiksi kaksiulotteisia solmuvärjättyjä kankaita fosforiväriprinteillä ja kolmiulotteisia
hohtavia uv-langoista tehtyjä lankataideteoksia. Niiden hohtavien värien sekä geometristen ja uskonnollisten kuvien on tarkoitus luoda tunnelmaa: aukaista alitajuntaa, nostaa psyykkistä energiaa sekä
ohjata sitä tanssiin ja muuhun henkiseen toimintaan. Decot voidaan nähdä peileinä, joihin voi projisoida sisäiset psyykkisen energian verkot ja niiden harmonisoimisen. Decojen neonhohtoiset värit ovat
myös dionyysisen voiman ja vapautumisen virikkeitä. Tätä ilmiötä tukee myös se, että monet psymusiikin tanssitapahtumat järjestetään luonnon keskellä. Luonto, decot, dj:n keskittämä alttari, musiikki
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Apollonisuuteen viittaa puolestaan se, että monet kolmiulotteiset decot ovat matemaattisten kaavioiden pohjalta muodostettuja objekteja, jotka oikeastaan ovat hallitun geometrisiä kolmiulotteisia
mandaloita. Ehkäpä niistä voi peilata kaavoja, jotka aktivoivat mikrokosmos-makrokosmos vastaavuuden ja yhteyden sopusointuiseen maailmasuhteeseen.
Vertaillessa leikkimielisesti tekstiilien ja juomien maailmaa voitaisiin ajatella, että käyttötekstiilit vastaavat arkijuomia ja rituaalitekstiilit juhlajuomia. Viini viittaakin dionyysisiin juhliin, ja ehkäpä kahvi
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elinvoiman
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väristimiä.
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apollonisempaa rituaalia, kuten henkistä lentelyä matolla tai siivillä. Saunarituaali ja -olut puolestaan
viittaavat kätkevyyteen ja voimapyydyksiin: rentoutumalla pimeässä raskaista töistä ja puhdistautumalla niiden taakasta valmistaudutaan uuteen sykliin. Tai ehkä rituaalitekstiilejä voidaan ajatella erilaisina mausteina ja yrtteinä, joilla on erilaisia vaikutuksia ihmisiin: jotkut lisäävät elinvoimaa kun jotkut
toiset unettavat. Rituaalitekstiilit myös muistuttavat musiikkia, sillä niiden kautta loitsitaan esiin tunteita. Musiikin ja tekstiilien erilaisilla luonteilla voikin olla hyvin erilaisia vaikutuksia ihmiseen. Vil laan kääriytymisellä ja ryhdikkääseen päähineeseen pukeutumisella voidaankin vaistojen kautta johdattaa ihminen päinvastaisiin energiatiloihin: mutkalla piilossa oleminen vaikuttaa energian virtauksiin
eri lailla kuin ryhdikkäänä esillä oleminen. Psyykkisen energian koetaankin aktivoituvan eri tavalla
kohdattaessa erilaisia arkkityyppisiä tekstiilivoimia.
Rituaalitekstiilisuunnittelun juuret ovat niin syvällä yhteiskunnan tilassa, että mitään suoria keinoja ei
ole olemassa joidenkin rituaalitekstiilien suunnittelussa ja valmistuksessa. Koska rituaalitekstiilien
myyttejä heijastava ominaisuus on niin keskeinen osa suunnittelua, rituaalitekstiilisuunnittelu ei voi
olla kokonaisvaltaista ellei yhteiskunta syleile myyttien syntymiseen liittyvää spontaania kerrontaa.
Muotoaan hakeva kulttuuri ja uususkonnollisuus tarvitsevatkin myyttis-psykologisten alueiden erityisosaajia, jotka uudistavat myyttejä mielikuvituksen avulla. Kulttuurinmuovaajilla tulisi olla maailmansielun ja ihmissielun tuntemusta, ymmärrystä henkisiin ja psyykkisiin ulottuvuuksiin. Heillä olisi luovia vastauksia eksistentiaalisiin kriiseihin, ja kokemuksellista tietoa myyttien teemoista. Innovatiivi356

nen perinne perustuisi perussymboliikkaan, joka saa aina uusia ilmiasuja. Ihmiskunnan yhteiset kokemusrakenteet ja transteologiset ideat, kuten ekologisuus ja solidaarisuus, voisivat olla nykymyyttiemme pohja. Tällainen myytti on yhteydessä yhteisöjen ja maailman elämänvirtaan, ja voi näkyä käytännössä esimerkiksi tarmona suojella kaltoin kohdeltua luontoa ja haluna auttaa kärsivää ihmistä. Planeettamme suojeleminen ja pelastaminen vaikuttaakin olevan uuden myyttimme ydin (kts. s. 11).
Luonnonsuojeluliiton paita voi siis olla yhteys luonnonjumalaan, ihmisen sisäiseen laajaan voimaan,
jos sen symboliikka vaistomaisesti virittää ihmisen tunteellisesti tiedostamaan luonnon arvon. Luonnon ja yhteisön elämän eheyttäminen sekä henkilökohtainen eheytyminen kulkevat käsikädessä. Rituaalitekstiilin symboliikka voi kuvatakin näitä kolmea tasoa samassa kuvassa yhtä aikaa.
Yhteiskunnassa pitäisi vallita arvostus ja ajananto käsityömäisempää pientuotantoa kohtaan, koska inhimillisen käsialan ja henkilökohtaisen symboliikan liittymisellä tekstiiliin on niin suuri merkitys. Jot ta meditatiivinen tekstiili tehoaa, se tarvitsee yksilöllisen tai yhteisöllisen ilmiasun, joka persoonalli sella tuttuudentunteella luo sillan yleisinhimilliseen ulottuvuuteen. Tekstiilisuunnittelija voisi auttaa
ihmisiä luomaan omat symbolinsa keholleen ja kotiinsa sekä sisällyttämään tekstiilin kuvioihin heidän
omaa energiaansa. Tuunauksella elävöittäminen ja ajankohtaisena pitäminen on hyvä keino tehdä vaat teistaan ja sisustuksestaan elämänsä näköinen. Tekstiilillä onkin syvällinen sosiaalinen merkitys, kun
tekstiilin kanssa eletään tunneyhteydessä. Rituaalinomainen elämään sitoutuva tekstiili voi olla tehostamassa välitöntä elämäntuntua, ja tekstiilien symbolisuudella onkin yhteytensä myös käytännönläheisyyteen. Jotkut rituaaliset tekstiilit ovat rituaalista käyttötaidetta, koska niissä yhdistyy taide, elämä ja
henkisyys. Ne ovat osa spontaania kulttuuria ja yhteisön arvoja uudistavaa dialogia, jolla on jatkuva
muovaava vaikutus ihmiseen ja yhteiskuntaan. Luomalla omat symbolinsa ja osallistumalla yhteisön
rituaalitekstiilien luomiseen eletään kiinteässä yhteydessä piilotajuntaan. Näin ollaan myös lähempänä
eheytymistä maailman, yhteiskunnan ja ihmismielen tasoilla. Tekstiilin idean, meditatiivisen ulottuvuuden, päälle tulee rakentaa luova ajallinen ja paikallinen ilmiasu, jotta tekstiilillä on syvällistä vai kuttavuutta.
Jatkotutkimuksissa voisi selvittää kaiken tämän uuden teorian toimivuutta. Tämä voi tapahtua meditatiivisten ulottuvuuksien kokemuksellisen tutkimuksen avulla, ja myös tutkimalla rituaalitekstiilin nykyaikaisia ilmentymiä. Tärkeää olisi myös yhdistää uuttaa kulttuurin- ja yhteiskunnantutkimuksen tietoa rituaalitekstiilien nykyrakenteiden tutkimiseksi. Mielenkiintoista olisi myös tutkia tekstiilimateriaalien psykologisia vaikutuksia. Jatkotutkimuksissa voisikin kokemuksellisesti tutkia, kuinka erilaiset materiaalit vaikuttavat ihmiseen rituaalisessa kontekstissa. Tämä olisi eräänlaista materiaalien ja
niiden koristeluiden psykologiaa. Kuinka esimerkiksi uv-lankaornamentit ja lumilux-painokuviot vaikuttavat tanssirituaalissa kokijaan. Kuinka erilaiset silkit ja muut huivimateriaalit vaikuttavat huivinheiluttajan kokemuksiin ja psyykkisen energian virtaukseen. Tutkimusta voisi myös tehdä siitä, kuinka
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rituaalitekstiilejä voidaan käyttää parantavasti esimerkiksi mielenterveysongelmien hoidossa. Rituaalitekstiilien vaikutuksia voisikin verrata voimauttavan valokuvan eheyttäviin vaikutuksiin, sillä molemmissa on kyse uudistavista voimista, joita kokija saa esteettisten keinojen kautta.
Henkilökohtaisesti ajateltuna haluaisin toteuttaa tulevaisuudessa mielikuvituksellisia rituaalisia tekstiilejä, joiden kautta voisi tehdä kokemuksellista jatkotutkimusta. Tämän tutkielman tiedon pohjalta tulevaisuudessa syntyvät tekstiilit voisivat olla väitöskirjan taiteellinen osuus. Jokaisen kategorian pohjalta
voisi myös erikseen tehdä kokemuksellista tutkimusta. Haluaisin myös tutkia rituaalitekstiilien uususkonnollista symboliikkaa esimerkiksi transmodernin ajattelun näkökulmasta. Tämä tarkoittaa tieteen ja
mystiikan yhdistymistä taiteessa: maailman nykyiseen tilaan sopivan mytologian liittämistä uusiin rituaalitekstiileihin. Mielenkiintoni tutkielman teorioita kohtaan ei ole laantunut, joten jatkotutkimuksessa voisin syventää ymmärrystäni käyttämiini teorioihin, ja ehkä ottaa mukaan myös eksistentiaali semiotiikan. Mielenkiintoista olisi myös tutkia erilaisia nykyajan uususkonnollisia rituaalitekstiilejä ja
arkeen sitoutuvia meditatiivisia tekstiilejä. Hienoa olisi toki matkustaa oikeasti eri puolille maailmaa
ja syventää tietoutta tutkielmassani esiintyviin tekstiileihin.
Piti mennä kauaksi, että näki lähelle. Olen oppinut löytämään ympäristöni tekstiileistä vastaavia meditatiivisia ulottuvuuksia kuin tutkielmani tekstiileistä. Rituaalinen suhteeni kotini tekstiileihin on syventynyt tutkielman tiedon kautta, ja tekstiilit ovat alkaneet elää uudella tavalla. Vanha koristeellinen paita
voi muuttua Karjalan mummo -fetissiksi ja parantajaidoliksi, ja höyheniset korvakorut voivat toimia
paidassa amuletteina ja siipinä. Pitsiliina voi kätkeä jonkin esineen, jonka symboloiman asian haluaa
osittain kätkeä myös mielestä. Ja tarotkorttien silkkiliina pitää sisällään melkein jokaisen rituaalitekstiilin meditatiivisen ulottuvuuden, jonka olen tutkielmassani ottanut esille. Mielenkiintoista on, miten
nämä tekstiilit auttavat elämäntaidon kehittymisessä ja oman ytimen löytämisessä. Mielenkiintoista
olisi

myös

tietää

syvällisemmin,

minkälaisia

mahdollisuuksia

on

käyttää

tällaisia

haltioittamisvoimaisia tekstiilejä psyykkisen energian ohjaamiseen ja elämän eheyttämiseen. Mutta se
onkin jo seuraavan tutkimuksen aihe.
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