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Rainer J. Hanshe: The Acolytes

MARKKU NIVALAINEN

Akoluu i on useissa kristinuskon suuntauksissa käyte y nimitys seremoniallisissa tehtä-
vissä toimivista avustajista. Lähin suomenkielinen vastine termille on al aripalvelija. Al a-
ripalvelijoiden tehtävät ja asema kirkollisessa hierarkiassa vaihtelevat uskontokunni ain.
Rainer J. Hanshen esikoisromaanin arvoituksellinen nimi vii aa monimutkaiseen valta-
suhteiden kudelmaan, jonka vaikutuspiirissä pyristelevät marginaalisen tea eriseurueen
lupaava nuori näy elijä Gabriel, tyrannimainen ohjaaja Ivan, ikääntynyt hovikirjoi aja
Amos sekä kirjailijan uraansa aloi eleva nuori ja monellakin tapaa ulkopuolinen Terence.

Jokainen teoksen henkilö uhraa tavalla tai toisella jotain jonkun sellaisen ihmisen tai asian
puolesta, jonka todellinen luonne jää heille itselleenkin lopulta arvoitukseksi. Amos on
kirjailija, jonka teokset eivät ole koskaan tavoi aneet suurta yleisöä. Ivanin johtama teat-
teriseurue, jonka harjoitukset tuovat mieleen Jouko Turkan ajan tea erikorkeakoulun, on
erikoistunut Amosin teosten esi ämiseen. Ivan näkee Gabrielissa tea erin, kenties jopa
kul uurin pelastajan ja haluaa rakentaa jokaisen näytelmän valovoimaisen tähtensä va-
raan.

Räiskyvien persoonien aiheu amien ristiriitojen kärjistyminen johtaa tilanteeseen, jossa
kukaan ei oikeastaan tee mitään, tai ainakaan mitään mitä kutsumus tuntuisi vaativan. Sii-
tä huolima a, kuten tragediaan kuuluu, etenee tarina vääjäämä ömästi kohti päätepistet-
tään. Sanoissa ja teoissa on pahaenteisyy ä, mu a kaikki vanhat merkit eivät pidä paik-
kaansa. Mahdollisia polkuja osoitetaan runsaasti, mu a suuri osa mahdollisuuksista ei lo-
pulta koskaan toteudu.Minkäänlaista todellista kuvaa henkilöistä tai tapahtumista on han-
kala saada, sillä perspektiivejä tarjoavat henkilöt ovat joko epäluote avia ja epärehellisiä
tai ilmaisevat näkemyksensä, ja näkynsä, oraakkelimaisen monitulkintaisesti.

Teoksen sisältämien vii eiden kirjo on valtaisa. Jo henkilöiden nimet ovat paljonpuhuvia
raamatullisine ja historiallisine konnotaatioineen. Profeetallisen nimen omaavaa Amosia
verrataan toistuvasti antiikin kaiken tietävään sokeaan näkijään Teiresiakseen ja aluksi ro-
maani tarjoaakin lukijalle toistuvia vii auksia antiikkiin sekä esi elee näkemyksen antii-
kin ja sen ihanteiden sovi amisesta nykyaikaan. Pohdinta tuo mieleen Nie schen, joka
kreikkalaisista kirjoi aessaan kirjoi i samalla tarkkanäköisesti ajastaan.

Aikaa ja ajan henkeä problematisoi myös The Acolytes. Tapahtumapaikkana on pääasiassa
New York, mu a ajankohtaa ei kerrota. Kommunikointi tapahtuu pääasiassa kirjeitse tai
puhelimitse liikkuminen kävellen, metrolla tai jopa soutaen. Koska toisin ei mainita, on
teoksen helppo ole aa tapahtuvan nykyhetkessä. Mu a miten vieraalta tuntuukaan aja-
tus, e eivät kaikki olisi jatkuvasti tavoite avissa tai harvinaisimmatkin kirjat löyde ävis-
sä verkkokaupoista. Puhuma akaan siitä, e ä tea erin, tai taiteen ylipäänsä, avulla voisi
uskoa olevan mahdollista muu aa maailmaa.
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Hanshen romaani ei missään nimessä ole naiivi tai sentimentaalinen. Taiteisuskossa on
ennemminkin kyse renessanssista, utopiasta, joka kytkeytyy vapauteen valita. On tosin
kyseenalaista kutsua vapaudeksi tilaa, jossa valintoja on pakko tehdä, kuten traaginen tra-
ditio on toistuvasti osoi anut. Klassisten ihanteiden tavoi eleminen vaatii myösmodernis-
sa maailmassa uhrauksia ja uhrautumista, toisin sanoen tekoja joita vastaan taisteleminen
transgressiivisin elein edelly ää hybristä. Hybriksen hinta lienee tuhansien vuosien koke-
muksen perusteella jokaiselle tu u.
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