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RAIVO SPEDEÄ VASTAAN

Tilanne on hieman kiusallinen. H.P. Lovecraftin koo ujen teosten toinen osa ilmestyi jo
ajat si en. Olin lupautunut tekemään siihen arvostelun, mu a kirjan saavu ua havaitsin,
e ä olinkin käy änyt kaikki Lovecraftia varten suunni elemani vitsit jo ensimmäisen osan
arvostelussa (Särö, 4/2009). Erityisesti Speden ja Lovecraftin oivaltava rinnastaminen läm-
mi ää edelleen mieltäni. No, ymmärtäne e varmaan, e ei tällaisessa tilanteessa jää oikein
muuta mahdollisuu a kuin lukea saapunut kirja, ja koi aa si en repiä siitä jotain.

Tällä kertaa sanoinkuvaama omat kauhut uhkaavat meitä avaruudesta, tuosta käymä ö-
mistä korpimaista vihoviimeisestä, käsin. Lovecraft onnistuu viemään loogiseen johtopää-
tökseensä sen ajatuslinjan, jonka Pascal aikoinaan vain haparoiden aavisti puhuessaan ava-
ruuden ääre ömyyden kauhistu avuudesta. Pascal ei onnekseen tiennyt, e ä Äärimmäi-
sen Kaaoksen keskustassa “kiemurtelee sokea idioo ijumala Azathoth, Kaiken Olevaisen
Herra; siellä tuota jumalaa ympäröi sätky elevä lauma järje ömiä ja hahmo omia tanssi-
joita ja häntä tuudi elee nime ömien käpälien pitelemän paholaishuilun kimeä monoto-
ninen piipitys.” Itse tosin tulkitsin katkelman aluksi etnografiseksi kuvaukseksi suomalai-
sesta pikkujouluperinteestä.

Mu a ei se ole helppoa muuallakaan. Esim. Antarktiksella on aina uhkana S´gg´ha, “täh-
tipäisten, lihaa syövien kasviolentojen keskuudesta saapunut syrjäyte y mieli”. Kun ai-
kansa lueskelee tällaisia ju uja, niin karu totuus alkaa pikku hiljaa paljastua. Lovecraft on
tyyppi, jonka haluaisi kipeästi kuvitella olevan kieroutunut nero. Hänen ju ujensa taustal-
la haluaisi aavistaa olevan jonkin korkeamman, dialektisen tason, jolta hän ironisesti kriti-
soi kirjallisuuden konventioita. Mu a eihän se mene näin. Ei Spedekään ollut nero. Spede
oli kalju, sko iruutuhousuinen vanhus, joka hyppi televisiossa narua, ja lai oi ty öystä-
vänsä vetämään kuluneita tietovisoja. Myöskään Madventuresin tyypit eivät ole kreisejä
bailueläimiä, jotka kokevat spontaaneita seikkailuita viidakossa. He ovat Speden sukua
suoraan alenevassa polvessa. Ihmiset vain haluavat nähdä muissa ihmisissäjotain sellaista,
jota he itse haluaisivat olla. (Jos joku vielä epäilee, niin mie iköön si en sitä, miksi kaik-
ki teinit haluavat niin kiihkeästi olla samanlaisia kuin Tommi Läntinen. Siksipä juuri, e ä
Läntinen edustaa heille rock´n´rollin olemukseen kuuluvaa villey ä ja ikuista kapinaa!)

Tode akoon siis lopuksi, e ä Lovecraft taisi olla ihan oikeasti melko keskinkertainen kir-
joi aja. Luultavasti hän myös tajusi sen itse. Mu a kul uurin parissa työskenteleville on
onneksi anne u aina se pakotie, e ä huonoutensa voi yri ää naamioida tarkoituksellisek-
si, ja tehdä siitä näin monimielisen kannanoton. Jos on tarpeeksi nihilistinen, niin saa aa
sitä joskus hyvinä päivinä, kuten vaikkapa pienessä nosteessa pikkujouluissa, uskoa ihan
oikeasti omiin ju uihinsa. Mu a si en tulee arki, kirjoitetaan taas kirja-arvosteluja, ja Spe-
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den uusinnat alkavat pyöriä nelosella. Jää vain entinen katkeruus ja mieltä kaihertavat ky-
symykset: mitä ne ihmiset oikein näkevät Spedessä. Miksi Spede oli komeampi ja haus-
kempi kuin minä?
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