
LEONARDO (15.4 1452-2.3.1519)

AJALLE,
JOLLA ON JO KAIKKEA

Mitä antaa ajalle, jolla on jo kaikkea? Jolla on tietoa 
enemmän kuin se itse tarvitsee, eikä edes itse kaipaa 
lisää. Jolla on rikkauksia ja mahdollisuuksia niin pal 

jon, että on pakko pidätellä itseään, ettei vain yrittäisi niitä kaik 
kia toteuttaa. Jolla on elinikää enemmän kuin aiemmin oli ko 
konaisilla kansoilla, joista suuri osa kaatui hautaan alle vuoden 
vanhoina ja loputkin elivät vain 19 -vuotiaiksi. Joka pyrkii sekä 
rikkauteen että viisauteen 12-askeleen keinoilla, luoviksi opet 
telemalla neurolinguistic programmingia ja rakkauteen pakotta 
malla ihmiset välittämään.

Ei ole mitään syytä antaa mitään tälle ajalle. Paljon pitäisi ot 
taa pois, mutta samalla menettäisi henkensä.

Kerron nyt kuitenkin, millaisia ovat asiat, jotka tulivat mie 
leeni, kun ajattelin teidän aikaanne.

Tehän tunnette minun aikani vain kirjoista ja niistäkin satun 
naisesti. Elokuvia ei silloin tehty ja nekin, jotka tehtiin myö 
hemmin, kuvaavat vain epäsattuvasti aikaani.

Synnyin Vincin lähellä huhtikuussa 1452. Olen oinas, mikä 
kuvaa minua muutenkin hyvin. Me oinaat olemme hyviä aloit 
tajia, meillä on ideoita ja me vaadimme huomiota. Me pidäm 
me ihmisistä, kunhan ihmiset eivät ole olevinaan jotain muuta 
kuin ovat. Minulla oli vain yksi ihminen, josta en todellakaan 
pitänyt: hän oli Michelangelo Buonarroti, joka piti itseään tai 
teilijana, arkkitehtina, runoilijana ja näkijänä vaikka hän oli hy 
vä vain somistamisessa. Mutta sellaisen ristin kanssa piti elää.

Ystäväni Giorgio Vasari kirjoitti minusta, että ryhdyin opis 
kelemaan kaikenlaista, mutta jätin kaiken kesken heti alkuun 
päästyäni. Tiedän, että juuri tällainen on outoa teidän aikanan 
ne: kaikki pitää joko ottaa tai jättää ja jos ottaa on jätettävä kaik 
ki muu. Te pelkäätte yli kaiken laajaa osaamista, joka perustuu 
hyviin aloittamisiin. Minulla ei ollut mitään ongelmaa. Olin 
kiinnostunut kaikesta ja mihin tanhansa ryhdyin, oivalsin pian, 
mistä siinä oli kysymys. Ei ollut mitään syytä harjoittaa sitä enää 
erillisenä osaamisena, koska olin jo oivaltanut sen taidon.

Kun teillä kouluissa opetetaan tietoja, kukaan ei opi taitoa. 
Samalla kukaan ei myöskään ymmärrä, miksi olisi toimittava 
tietyllä tavalla eikä millä tavalla tahansa. Kun ihminen tietää, 
hän ei oikeastaan koskaan oivalla, miten tieto liittyy maailmaan. 
Mutta jos taitaa, voi toimia vain oikean ja hyvän mukaan, koska 
ymmärtää koko ajan taidon vaikutuksen kaikkeen muuhunkin: 
ei yksinkertaisesti voi olla ottamatta huomioon kaikkea muuta 
kin.

Minun aikanani ei ollut kouluja, ei paljon opettajiakaan. Se 
oli hyvä, koska näin yhteiset väärinkäsitykset eivät levinneet 
holtittomasti. Teillä on edessänne vaikea tilanne, kun joudutte 
jonakin päivänä ottamaan lusikan kauniiseen käteen ja usko 
maan lopulta, että tieto ei ole samaa kuin hyve. Tieto on irral 
laan tuhoisaa, kuin syanidi, joka imee kaiken elinvoiman elolli 
sesta. Tieto on kuin tekniikka ilman syytä, kuin veitsen hiomi 
nen ilman, että on ketään, kenet tappaa. Ennen pitkää se panee

vihaksi ja syö ihmisen sisältäpäin.
Te ette tätä vielä huomaa, kun olette kaikki käyneet samat 

opit. Mutta mitä enemmän keskuudessanne alkaa olla niitä, 
joille samat opit eivät kelpaa, sitä selvemmin tekin alatte nähdä, 
että kaikki tietäminen, kaikki osaaminen ilman hyvettä on pa 
hasta. Se syö ihmistä elävältä ja jättää kuoren, joka ei kaadu vaan 
alkaa paimentaa muita.

Taidoista tärkeimpiä ovat ne, joissa ei ole sisällä mitään 
tietoa, joihin ei pääse mistään tiedosta lähtien. Olin 
lapsesta asti erityisen kiinnostunut musiikista ja mate 

matiikasta. Niissä on sama: ne ovat taitoja ja niitä ei voi lähestyä 
muulla tavoin kuin oivaltamalla, mistä on kyse. Niitä voi har 
joittaa vaikka kuinka pitkälle ilman, että tulee rajaa vastaan. Ai 
na on jotain, johon suuntaan voit jatkaa ja aina voit löytää sel 
laista, mitä et olisi tullut itse ajatelleeksi.

Musiikissa ovat itse musiikin lisäksi soittimet ja oma ääni. 
Soitan hyvin lyyraa ja luuttua ja laulan edelleen. Soittaminen on 
taito, jonka voi oivaltaa hyvinkin lyhyen harjoittelemisen jäl 
keen, mutta jota ei koskaan voi harjoittaa liikaa.

Laulamisen taito on taas eri asia kuin soittaminen. Laulami 
nen on oman kehon käyttämisen taitoa, ikäänkuin käden ta 
voin: kuten kädellä voi oppia hallitsemaan olioita, niiden muo 
toja, lämpöä, värejä ja liikettä, myös laulamalla voi ottaa hal 
tuunsa ilman, hengen, tulen ja liikkeen. Laulaessa päästää itses 
tään esille tai peittää ilmaa ja tulta. Ei ole toista keinoa olla yhtä 
kiinteästi tekemisissä maailmansa kanssa kuin laulaminen. Otan 
sisään, päästän ulos, muotoilen, ohennan, lavennan, panen mer 
kityksiä, annan tulkintoja, puhdistan sekä keuhkot että ympä 
ristön, pään ja kurkun.

Samaa tapahtuu myös, jos harjoittaa matematiikkaa. Se sekä 
puhdistaa pään että avaa silmät. Mikään ei ole samaa kuin en 
nen: kaikki näyttää paljon selkeämmältä, koska asiat paljastuvat 
omissa mitoissaan, ikäänkuin läpinäkyvinä mutta kuitenkin 
osoittaen, miksi ne ovat olemassa. Erityisesti geometria on tässä 
arvokasta. Minulla oli hetken aikaa opettaja, joka yritti opettaa 
artitmetiikkaa, mutta huomasin kahdessa päivässä, että mittaa 
misen idea on liian yksinkertainen; lähetin hänet pois ja uppou 
duin jälleen geometriaan.

Olen huomannut, että te ette arvosta geometriaa. Sen näkee 
rakennuksistanne, jotka eivät noudata mitään geometrisen kau 
neuden välttämättömyyttä. Niistä näkee, pikemminkin, kuinka 
täysin kauneus puuttuu maailmastanne. Onhan näet niin, että 
ilman kauneutta ei voi tunnistaa eikä varsinkaan arvioida tai 
luoda, koska ensin on tehtävä itselle selväksi, mikä on se, mihin
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nähden jokin voi olla kaunis. Se ei voi olla ihmisen oma ajatus, 
koska jokaisella on omansa ja niinpä ei olisi koskaan tilannetta, 
että tunnistasimme kauneuden, koska jokainen olisi kiinni 
omissa ajatuksissaan. Se ei myöskään ole näkymätön jokin, kos 
ka kauneus on näkyvä piirre (kun taas esim. hyvä on näkymä 
tön). Niinpä juuri geometria antaa hyvän vertailukohdan: se 
osoittaa eräät muodot, niiden suhteet, niiden keskinäisen riip 
puvuuden ja samalla harmonian.

Nuoren ihmisen kasvamisessa geometria on hyvästä, koska se 
loitontaa välittömästä kiinnittymisestä omaan kapeaan maail 
maan, omiin pinttymiin ja jo totuttuun. Harva muu asia avaa 
samalla tavalla.

N
uorten kasvaminen on asia, jossa minun maailmani on 
kovin erilainen kuin teidän. Maailma on nuorten 
opettaja. He tarvitsevat opettajiakin mutta eivät var 
masti tarvitse kouluja. Kouluilla oli jo omana aikanani huono 

vaikutus. Koulut ottavat opin, tiedon, ikäänkuin kaikille voisi 
antaa samat asiat samalla tavalla. Jo Platon kertoi hyvin, kuinka 
vain henkilökohtaisesti ohjaamalla voi tulla tuloksia, joista tie 
tää, ovatko ne hyviä vaiko huonoja. Te laitatte kaikki kouluihin 
ja uskotte, että kyllä se siitä. Mutta minä sanon: se on yhtä hyvä 
kuin olla laittamatta ketään kouluun. Tulokset ovat yhtä hyviä.

Se paha, joka nuoriin tulee koulussa, on vaikeasti poistettavis 
sa. He oppivat pettämään muodon vuoksi ja niinpä ne oppivat 
epäluuloisiksi, kyynisiksi, välineellisiksi ja etääntyvät jokaisesta 
asiasta; oppivat sietämään toisiaan muodon vuoksi ja niinpä he 
eivät opi rakastaman, opi intohimoa toisen vuoksi vaan ainoas 
taan kestämään ja sopeutumaan ja siis elävät vihaamiensa ihmis 
ten kanssa ja lopulta surmaavat nämä tavalla tai toisella, ehkä vä- 
linpitämöttömyydellään; he oppivat suuren määrän irrallista 
tietoa, joka myrkyttää jokaisessa nuoressa olevan kiinnostuksen 
maailmaan eivätkä he enää koskaan osaa olla kiinnostuneita. 
Koulu opettaa, kuinka maailma on jo valmis ja opettaja sen hal 
litsija. Nuorella ei ole siinä sijaa luojana.

Minä ja monet aikalaiseni, me opimme tekemällä ja seuraa 
malla, yrittämällä ja etsimällä jonkun, joka hetkeksi voi antaa 
oivalluksia. Mutta jatkuva opettajan vallan alla oleminen! oh, se 
veisi moraalin molemmilta. Jo pari viikkoa, ja yhtäkkiä molem 
mat huomaavat olevansa riipuvaisia toisistaan, opettajan viisaus 
on riippuvaista oppilaan tyhmyydestä ja oppilaan eteneminen 
opettajan tyytyväisyydestä: tuloksena on, että toinen varoo vii- 
sastuttamasta toista ja toinen vie 
mästä toisen tyytyväisyyttä.

On tuskin monia yhtä demorali 
soivia tilanteita kuin tuo. Siksi väl 
timme kouluja ja opettajia jolleivat 
he olleet meille avoimia, vapaita ja 
rajallisia: me saimme ottaa ja 
jättää, olla tai mennä, uskoa heitä 
vain siinä, minkä he osasivat näyt 
tää.

Esimerkiksi Andrea del Verroc- 
chio, joka opetti minua piirtämi 
sessä, maalaamisessa ja kuvanveis 
tossa, antoi minulle työhuoneen ja 
keskusteli kanssani omista töistään 
ja minun töistäni, mutta hän ei 
koskaan opettanut minulle taidet 
ta, geometriaa, kauneuden luon 
netta tai hyviä tapoja. Hän pysyi 
lestissään. Eikä hän pannut pahak 
seen vaikka osasin pian kaiken pa 
remmin kuin hän. Me saatoimme

silti keskustella ja tein joitakin hänen töistään ja hän pohjusti 
minulle kangasta.

Tämä ei onnistuisi teidän kouluissanne eikä yliopistoissanne, 
joissa etukäteen tiedetään, mitä jokaisen on opittava ikäänkuin 
maailma olisi valmis.

V äsari kertoo myös, että olin kaunis ja että olen yhä, 
vanhanakin. Olen piirtänyt joitakin kuvia itsestäni, kos 
ka olen halunnut löytää sen, mistä ystäväni puhuu. Kun 

olin nuori, minulla oli lukuisia ihailijoita, mutta en antautunut 
kenellekään, koska tiesin, kuinka elimet toimivat, limakalvot 
hankaavat toisiaan ja saavat aikaan outoja tuntemuksia, joita ru 
noilijat -  kuten tuo Buonarroti -  kuvaavat rakkaudeksi.

Ihmisen elimet ovat todella kummallisia, niissä on yleensä ai 
na sisään- ja ulostuloaukot ja rakenteet ovat kuin säiliöitä, joissa 
nesteet etsivät tasapainoaan. Galenos, joka hänkin tutki kuollei 
den ruumiita saadakseen selville, miksi ihminen on sellainen 
kuin on, asetti hyvin järjestykseen ne nesteet, jotka saavat mei 
dät uskomaan, rakastamaan, pettämään ja kyllästymään. Teidän 
lääketieteenne ei ole ikävä kyllä selittänyt edes näitä mutta se 
onkin patologiaa: te etsitte vain tauteja, poikkeamia ja vikoja 
mutta ette ole saaneet selville ensimmäistäkään ihmisen koke- 
mistilaa.

Rakkaus ainakin on sellainen. Ymmärsin vasta ikääntyessäni, 
kuinka tarpeellista on rakastaa. Se ei ole hurmaa tai ihmettä 
vaan silmien kautta minuun virrannutta maailman kauneutta ja 
järjestystä. Kun Andrea Salaf tuli oppilaakseni ja apulaisekseni, 
en ensin ymmärtänyt, miksi kaikki näytti muuttuvan. Hän oli 
varsin tavallisen näköinen mutta hyvin sopusuhtainen ja elävä- 
kasvoinen nuorukainen. Hiljalleen nesteeni, geometriani ja aja 
tukseni alkoivat järjestyä uudelleen ja piirtäessäni hänen kasvo 
jaan — kuten monissa nuorukaiskuvissa tein -  huomasin, että 
olin asettunut kokonaan muualle, jonkinlaiseen toiseen, hieman 
edellistä kirkkaampaan todellisuuteen.

Andrea rakasti minua kuten mestaria rakastetaan mutta minä 
rakastin häntä kuten mies rakastaa nuorukaista, suoraan ja 
omistaen. Hän salli minun silmieni ottaa vastaan kauneutta, jo 
ka olisi muuten jäänyt näkymättä, ja minä ymmärsin elimiäkin 
toiselta kannalta.

Olin rakkaudessakin liian innokas, kuten Vasari sanoo. Mut 
ta Andrea Salaf, joka oli hyvä maalari, oli hyvin kärsivällinen. 
Hän oli luonani 25 vuotta. Hän lähti vasta, kun rakkauden jo 
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kapäiväinen riitti ei sairauteni vuoksi voinut toteutua. Hän ei 
olisi lähtenyt, mutta lähetin hänet, takaisin Italiaan.

Olen katsellut ympärilleni ja huomannut, että teidän kä- 
sityksenne rakkaudesta on ihmisen eläinmuodon sa 
nelemaa. Te olette tehneet lisääntymisestä ja jälkeläi 

sistä huolehtimisesta rakkauden sisällön. Te jopa selitätte, että 
juuri sellainen on ihmisen kannalta ylevää! Seurauksetkin ovat 
hyvin nähtävissä. Tätä omituista rakkauden käsitystä on pakko 
tukea tavaralla, laeilla, viihdyttämisellä ja lohdutuksella, koska 
kaikki ovat niin hämillään.

Eihän rakkaus liity mitenkään lisääntymiseen tai jälkeläisiin. 
Jos Kristus olisi niin ajatellut, hän olisi täälläoloaikansa käyttä 
nyt siittääkseen mahdollisimman monta puolijumalaa, ja muut 
maailman jumalat samoin. Kuitenkin kaikki esikuvamme ovat 
puhuneet aivan muusta.

On sanottava, että minä en ollut varautunut tässä kohdassa 
näin suureen taantumaan. Te opitte viimein lentämään, mikä 
oli minunkin suuri haaveeni, te opitte jopa hallitsemaan merta 
paremmin kuin me. Mutta te olette melkeinpä unohtaneet, mi 
tä rakastaminen on. Te olette tehneet siitä arkipäivän hyveen ja 
samalla menettäneet kyvyn puhua itse rakkaudesta, joka on ih 
misessä ihmeellinen hurmioitumisen lähde, samankaltaisuuden 
ja erilaisuuden yhteensovittamattomuuden paikka. Jos ihmises 
sä on jotain jumalallista, se on juuri siinä, että rakkaudessa ei ole 
kiinni eläimessä, ei arkipäivässä, ei tavassa, ei turvallisessa, ei so 
vinnaisessa vaan itsessään.

Milanon herttua Ludovico Sforza osasi myös rakastaa. 
Se näkyi tavassa, jolla hän keskusteli taiteesta ja 
uuden luomisesta. Hän arvosti suuresti ajatusta, että 

ylevän kyvyn omaavat saavat usein enemmän aikaan silloin, kun 
työskentelevät vähemmän, sillä heissä luovuus tekee työtään 
omia aikojaan. Toiset yrittävät voittaa tämän eron ahkeruudella 
ja saattavat jopa siinä onnistua, kuten näemme 
Buonarrotin joistakin töistä. Mutta olennaista on, 
että ne, joissa voi tunnistaa ylevän kyvyn, saavat ai 
kaa ja ilmaa ympärilleen, jotta he voivat keskittyä 
luomiseen, sillä he ovat niitä, joista syntyy uusi 
maailma. Se syntyi omana aikani meistä ja se voi 
syntyä nytkin, jos ylevät saavat aikaa.

Te olette tehneet rikkaudessanne niin monesta 
asiasta yhteisen, että erot ylevien ja ahkerien välillä 
ovat hämärtyneet. Te haluatte tuloksia ja haluatte 
arvioida tuloksia etsimällä perusteita, jotka ovat 
yhteisiä kaikille, yhtä lailla yleville, ahkerille kuin 
mitättömillekin, sillä sellaisiakin on. Ette halua 
enää erottaa laatuja vaikka näette joka hetki, että 
laatuja on -  ja eroja on. Ikäänkuin kuvittelisitte, et 
tä sulkemalla silmänne ilmeiseltä saatte maailman 
muuttuman toivomaanne suuntaan.

Mutta jo Sokrates sanoi, että aina parhaita on vä 
himmin. Ja on yhtä tärkeää kiinnittää huomio parhaisiin ja taata 
heille aikaa ja tilaa sekä nuorille pääsy heidän luokseen. Nyt ku 
ka tahansa saa opettaa, kuka tahansa saa ottaa seuraajia ja perus 
taa koulukuntia eikä kenestäkään saa sanoa, että hän on huono, 
huijari, harhaanjohtaja, vaikka selvästi tämän näkisi.

Herttua Ludovico oli tarkkasilmäinen mies ja rakkaudessaan 
laajakatseinen. Hän oli kiinnostunut hyveestä ja sen julkisesta 
esillepanosta. Niinpä hän pyrki monin tavoin kaunistamaan 
Milanoa, koska silmän kautta niin geometrian vakuuttavuus 
kuin rakkauden ja kauneuden voimakin tulee meihin.

Hän myös ymmärsi metaforan, analogian ja allegorian suuren 
arvon. On niin paljon asioita, joita ei voi kuvata kielellä tai joi 

den kuvaaminen kielellä vie niin paljon aikaa, että kenenkään 
elämä ei siihen riitä. Toisaalta kieli on niin sekava ja harhaan 
johtava, kun jokaisella on lupa ymmärtää sanat sen mukaan, mi 
ten on ne sattunut oppimaan. Tämä ei ollut omana aikanani 
niin suuri ongelma, koska meillä oli Dante Alighieri ja Frances 
co Petrarca, erityisesti Giovanni Boccaccio, jotka olivat antaneet 
italian kielen sanoille niin rikkaat mutta täsmälliset merkitykset. 
Teidän aikananne on niin paljon ala-arvoista ja tarkoituksetonta 
puhuntaa, että sanoilla ei ole enää yhteisiä merkityksiä. Te tuh 
laatte kieltä mainostamaan tavaroita, laulamaan kaipuusta ja ar 
tikuloimaan kulttuurianne niin että ette voi enää puhua siitä, 
mikä on tärkeää, niin, että itsekin uskoisitte, mitä sanotte.

Kun piirsin sarvekas ja siivekäs- allegorian, tiesin, että se 
on avoin mutta herättää monia ajatuksia. Siinä voi näh 
dä vallan ja hedelmällisyyden, muutoksen ja pysyvyy 

den, mutta nämä ovat vain sitä osaa, mikä tulee heti, tuttuudes 
ta, mieleen. Kokonaisuus, kun osia ei enää yritä tulkita merkkei 
nä, antaa kuitenkin vaikutelman, joka ei olekaan lueteltavissa 
vaan syntyy pikemminkin herättämällä, ikäänkuin unesta kaiva 
malla. Me koemme ja näemme läpi piirroksen, ikäänkuin se 
avaisi syvän kaivon, jonka pohjaa ei ole, koska se kaivo on koko 
nainen ihmisen historia, vedenpaisumuksesta tähän päivään. 
Olemattomat eläimet, oudot tavat ja mahdoton yhdistelmä riit 
tää muistuttamaan loputtomasti, kuinka me nyt juuri voimme 
vain vaivoin osallistua kaikkien esi-isiemme ymmärrykseen 
vaikka kannammekin kaikkea sitä mukanamme. Meillä on val 
tava varasto ymmärryksen kuvia, joista voi valita ja joita 
käytämme aktiivisesti yleensä vain öisin, nukkuessamme.

Allegoriat, metaforat ja analogiat ovat voimakkaimpia tiedon 
keinoja. Niissä paljastuvat hienosti juuri ne asiat, jotka ovat 
meille oikeasti tärkeitä, ja ne paljastuvat jokaiselle sen mukaan, 
mihin hän pystyy. Ne myös kiihottavat meitä oivaltamaan lisää, 

etsimään taitoja ymmärtää lisää, koska 
ne eivät koskaan pysähdy, ole valmiita tai 
jonkun määriteltävissä.

Tähän liittyy myös se, että pyrimme 
aina ajattelemaan itse ja alusta. Huo 
maan, että te pidätte suuressa arvossa 
auktoriteetteihin vetoamista ja opetatte 
nuorennekin aina vetoamaan johonku 
hun toiseen, ei omaan vakuuttuneisuu 
teen. Sehän ei ole kuin muistin harjaan 
nuttamista! Te ette käytä omaa mieltän 
ne vaan harjaannutatte muistianne ja 
keräätte siihen laumoittain toisten sano 
misia, toisten ymmärtämistä ja usein ai 
van toisiinsa sopimattomia kokoelmia. 
Se on varmin tie päästä eroon ajatteluky 
vystä, joka sentään on ihmisen eräs tär 
keimmistä kyvyistä!

Skolastikot harjoittivat muistiaan, he siteerasivat ja muistivat, 
kuka sanoi mitä. Mutta se aika meni hautaan jättämättä mitään 
jälkiä: se oli kuin ilman pölläys, joka kesti yli 1000 vuotta. Us 
kon, että saatte aikaan samanlaista vaikka nyt luulettekin muu 
ta.

Mielen käyttäminen, joka asiassa alusta alkaminen on ihmi 
sen tapa. Sitä hankkii taitoja ja kokemusta mutta uudet asiat 
ovat uusia asioita. Jos pelkää, että keksii uudelleen pyörän, pitää 
tuulettaa päätään: on todella hyvä, jos joku keksii uudelleen 
pyörän, koska se osoittaa, että pyörä oli tarpeellinen keksintö 
ensimmäiselläkin kerralla.

Minä olen saanut käsityksen, että pelkäätte jotenkin ke-
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liittyvänne hitaasti, jollette ole koko ajan selvillä siitä, mitä kaik 
kea on jo keksitty. Miksi ihmeessä? Ihmiskunnallahan on käy 
tössään koko ikuisuus! Vai tiedätekö te mahdollisesti muuta? 
Onko teille paljastettu, että aika loppuu ennen kuin kaikki on 
löydetty ja ymmärretty?

Palaan alkuun, jossa muistutin teitä Giorgio Vasarin kerto 
muksesta, jonka mukaan aloitan hyvin mutta kaikki jää 
kesken. Hän sanoi sen opiskeluistani vaikka myöntääkin 

auliisti, ettei opinnoistani mitään puutu. Olen kyllä osoittanut 
monilla töilläni, että olen sekä ymmärtänyt että hallinnut asioi 
ta, joista monilla aikalaisillani ei ollut mitään ideaakaan. Ajatel 
kaapa vaikka kaikkia niitä laitteita, joiden toimintaperiaatteen 
olen suunnitellut, ja jotka kulkevat maalla, meressä ja ehkä il 
massakin! Ainut todellinen ongelma on ollut, että en ole tavan 
nut ketään, joka olisi edes kuvitellut, millä tavalla nämä laitteet 
voidaan valmistaa. Ja niin kauan kun niitä ei valmistettu, ku 
kaan ei voinut sanoa, missä todella mennään.

Vasari kertoo myös ohimennen, että suurin osa töistänikin jäi 
puolitiehen. Jotkut työt lopetteli joku toinen. Mutta olennaista 
onkin, että kun oivaltaa, millä tavalla jonkin työn voi toteuttaa, 
se ei enää jaksa kiinnostaa. Työ kiinnostaa juuri siihen asti, kun 
on yhä epäselvää, onko mitään mahdollisuuksia saada työ val 
miiksi, ja jos näyttää, että työtä ei ehkä pystykään tekemään niin 
kuin oli ajatellut, sitä jatkaa ja yrittää ratkaista ongelman kädellä 
kun pää ei riitä.

Olen miettinyt tätä kovastikin kun olen seurannut kuinka tei 
dän ajallanne pidetään tärkeänä kaikkien asioiden saamista pää 
tökseen, loppuun, valmiiksi, yhteen. Varmastikin siinä on jokin 
mieli. Olen kuitenkin huomannut, että maailma ei millään ta 
valla tule siitä paremmaksi tai enemmän merkitseväksi, että jo 
ku tekee loppuun kaiken sen, mihin on ryhtynytkin.

Pikemminkin on päinvastoin: samalla kun saattaa loppuun, 
lopettaa, ottaa pois sen mahdollisuuden, joka oli olemassa kes 
keneräisessä työssä. Kun työ on kesken, kuka tahansa voi ajatella 
sen valmiiksi, jopa tehdä sen valmiiksi, kuten Andrea Salaf teki 
monille töilleni. Koska tässä maailmassa ei ole mitään todellista 
valmista tai loppua, tehty loppu on vain turhaa yritystä kasata 
loppuja, ikäänkuin toivoisi, että ne luovat lopun tekemiselle.

Huomasin hyvin varhain, kuinka monet ylevät aikalaiseni 
miettivät tarkoin, mihin ryhtyvät. He eivät tehneet mitään vain 
tekemisen vuoksi. Monesti he jättivät tekemättä vain

seen tekemättä, koska tällä ta 
voin he ottivat itselleen paljon 
aikaa ja tilaa. Tämä ei koske 
vain taiteilijoita vaan yhtä lailla 
käsityöläisiä, sotilaiden esimie 
hiä ja kauppiaita. On paljon asi 
oita, joita luulemme tärkeiksi 
mutta joiden kohdalla on pa 
rempi päätyä olemaan niitä te 
kemättä. Jos nyt kysytte, mitä 
esimerkiksi, en osaa vastata, sil 
lä ne ovat aina yksittäisiä ja eril 
lisiä. Mutta ne tunnistaa, kun 
on vastakkain niiden kanssa.

Me uskomme, että toiset 
odottavat meidän tekevän jo 
tain. Me uskomme myös, että 
asemamme vuoksi olisi tehtävä 
jotain. Jopa saatamme itse luo 
da tilanteita, joissa muka on 
tehtävä jotain. Ylevä mieli pyr 
kii kuitenkin tekemään vähän ja 

olemaan tekemättä sitä, minkä muka pitäisi tulla tehdyksi. On 
han niin, että jokainen teko sitoo minut, sitoo maailman ja tule 
vaisuuden tavalla, joka saattaa olla arvaamaton ja ylittämätön 
myöhemmin. Mitä vähemmän tekee, sitä enemmän jää mah 
dollisuuksia, ja sitä avoimempi ja vapaampi maailma on.

Kun jätin niin monta maalaustani viimeistelemättä, jätin 
myös monta mahdollisuutta toteutumaan.

On myös niin, että itsensä pitäminen avoimena edellyttää, et 
tä osaa lopettaa, siirtyä muualle, aloittaa muuta, olla muualla. 
Jokaisen kerran, kun menin muualle ja lopetin työn — joko vii 
meisteltynä tai kesken - jouduin valtavaan ideoiden virtaan, joka 
kirvoitti käsistäni suuren määrän lyhyitä muistiinpanoja ja hah 
motelmia. Saatoin parissa tunnissa kirjoittaa paristakymmenes 
tä aiheesta, piirtää kymmeniä hahmotelmia. Aina kukista, mies 
hahmoista, sotakalustoista lehmän pään asentoihin — te olette 
varmastikin nähnyt muistiinpanojani. Mikään idea ei kantanut 
kuin ehkä viisi minuuttia, mutta se tuli valtavalla voimalla ja it 
sestään.

Joihinkin ideoihin olen palannut, joitakin olen unohtanut 
muistikirjojen mukana isäntieni luo. Joitakin ajatuksia toiset 
ovat kehitelleet, toisia en ole itsekään myöhemmin ymmärtänyt. 
Mutta kaikki se, mikä on ollut tärkeää minulle, on syntynyt 
juuri näin. Olin kerran miettinyt hevosen ja ratsastajan ruumii 
den vastakkaista kiertymistä mutta unohtanut sen. Sitten, jätet 
tyäni Johannes Kastajaa esittävän työn pelkäksi hahmotelmaksi, 
kiertyminen tuli kynästäni kuin suihku syöksytorvesta ja pys 
tyin vielä samana vuonna maalaamaan sen itseäni tyydyttävällä 
tavalla.

M:' inä olen vakuuttunut, että lyhytjänteisyys on meille 
kaikille hyväksi, myös teidän ajallenne. On jätettävä 

.asioita tekemättä, jätettävä teossa olevia töitä kesken 
ja luovuttava mahdollisimman useasti. Kaikessa, minkä tekee 
loppuun, on oltava syy lopettamiseen: vaikeus, uusi tai hahmot 
tamisen mahdottomuus ilman tekemistä. Ja vain harvassa asias 
sa on kyse tällaisestä.

Mietin tätä kirjettä kirjoittaessani, että teidän aikanne on te 
hokas ja kriittinen. Olen huomannut, että se on kriittinen jopa 
kyynisyyteen asti ja tätä olen kavahtanut. Ihminen ei säily kau 
niina, mikäli häneen tulee yhtään kyynisyyden piirteitä. Hän 
menettää suuren osan ihmisyyttä ja samalla oikeastaan syyn 
elää. Ja kuitenkin: kaikkein kauneinta ja tärkeintä on eläminen!
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