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Runeberg tiedusteli, oliko olohuoneen upea seinäkellokin päätymässä 

mukaan tauluun. Hänen mielestään se tulisi muistuttamaan taulun katsojaa 

siitä, kuinka tärkeä tekijä aika on kulttuurihenkilöiden kohtaamisissa. 

Sivistyneistön aivoistahan syntyy usein sellaisia ideoita, jotka ajan saatossa 

osoittautuvat ajattomiksi. Richard rykäisi ja lupasi harkita asiaa. 

− Entä lupaatteko, ettei ainakaan minun päästäni tule sellaista pisteiden 

muodostamaa kasaumaa? kysyi Cygnaeus. 

− Ei pisteen pistettä, rauhoitti Richard. − Minulla on muuta mielessä. Haluan 

lopputuloksella korostaa teidän yhteistyönne tärkeintä tavoitetta − elämän 

kauneutta suomalaisesta näkökulmasta, ja nimenomaan suomalaisesta. 

− Hienoa, herra Higgins, sanoi Snellman. − Odotan mielenkiinnolla 

maalauksen valmistumista. Abstraktin tavoitteen ja fyysisen todellisuuden 

yhdistäminen kysyy suurta oivallusta. Meitä on tässä miehiä tusinan verran 

istumassa ja oletan, että kaikkien on mahduttava mukaan kuvaan, kuin 

myös tuon seinäkellon ja miksei kattokruununkin, kun on sekin komea. Tarkoitus 

on tietty painottaa filosofista yleisilmapiiriä. Oletan, että juuri kulttuurinen henki 

on se mitä katsojalle viestitetään. Lauantaiseuramme arvokkuus koostuu 

tismalleen siitä, miten arvokkaita ovat ajatuksemme. 

− Silti en pane pahakseni, jos näytän ulkonaisestikin arvokkaalta, painotti 

Cygnaeus. − Meinaan, ettei niitä pisteitä. 

− Kylläpä herraa tosiaan huolettaa oma ulkonäkönsä, nauroi Runeberg. − 

Herra Higgins, luvatkaa maalata herra Cygnaeus loistavakasvoiseksi kuin 

puolijumala. 

− Mikä niistä puolijumalista? kysyi Richard. 

− Nyt alkaa kuulostaa toiveeni mukaiselta, tuumi Cygnaeus leukaansa hieroen. 

− Antakaas, kun mietin. Myönnän kovasti tykkääväni meren katselemisesta. 

Sopisin olla merenjumala. Eli mukailkaa kasvoihini Ahdin välkettä ja ylevyyttä. 

Sädekehää ei sentään tarvitse panna tauluun. 

− Atrain? 

− Se on ihan hyvä olla käsillä, nyökkäsi Cygnaeus Richardille. 

Snellman huomautti, että puolijumalat kuuluivat toki erottamattomana osana 

Kreikan kulttuuriin, mutta eivät niinkään sen filosofiaan. Zeus ja muut eivät 

juurikaan pohdiskelleet syvällisiä, vaan keskittyivät maistelemaan viiniä ja 

tappelemaan milloin kenenkin kanssa. Saattoipa uhrina olla välillä jopa oma 

isäkin. 



− Zeus veljineenhän paloitteli isänsä, Kronoksen, jatkoi Snellman. − Se ei 

ollut kovin filosofista. 

− Mutta Kronoshan oli julma isä, huomautti Lönnrot. − Mies söi lapsiaan. Ehkä 

hän ansaitsi tulla paloitelluksi. 

− Niin Zeuksen kuin Kronoksen olisi ollut hyvä lukea hieman Hegeliä, jos tämä 

olisikin elänyt antiikin aikana. Tärkeä tekijä kun on se, että kaikilla henkilöillä on 

oma tietty merkityksensä tässä maailmassa, ja etenkin omalla isällä on merkitys, 

kuten myös lapsilla. Tämä nyt on vielä helppo tajuta. Usein kuitenkin tapaa 

ihmisiä, jotka epäilevät, ettei heillä ole tässä maailmassa mitään merkitystä. 

Kaikkivaltias on kuitenkin tämän maailman luonut ilman lipsahduksia, joten 

kaikella ja jokaisella tässä maailmassa on merkityksensä. Aivan kuin tuossa 

seinäkellossa ei ole yhtään osaa, jolla ei olisi jokin tietty tarkoitus, vaikka olisi kuinka 

pieni osanen. Samoin tämä maailma rakentuu jumalaisen suunnitelman mukaan, 

jossa jokaisella pienelläkin yksilöllä on oma merkityksensä. 

− Nyt puhuu teologisen koulutuksen saanut, hymähti Lönnrot Snellmanille. − 

Olisit vaan edennyt pappiskoulutukseen. 

− Se oli pitkään tähtäimessäni, mutta luovuin ajatuksesta, koska ei ollut 

kärsivällisyyttä odottaa, kertoi Snellman. − Ikää ei ollut tarpeeksi. Yliopiston 

johtaja patistikin minua odottamisen sijaan vaihtamaan alaa, joten päädyin 

filosofiselle puolelle. Niin minäkin viimein löysin merkitykseni tässä maailmassa. 

Sinun olemassaolosi tarkoitus on puolestaan olla lääkäri, parahin Elias. Joku muu 

siivoaa katuja, mikä on myös arvokasta, sillä pitäähän paikkojen pysyä siisteinä. Jos 

siivooja kuitenkin jättäisi työt tekemättä, me joutuisimme tekemään ne itse, vaikka on 

tässä muutakin tekemistä. Eli Herra on pitänyt huolen siitä, että tarvittavat ammattialat 

on luotu, mikä todistaa Jumalan filosofisuudesta. Sana filosofiahan tarkoittaa, että 

joku rakastaa viisautta. On viisasta luoda yhteiskunta tasapainoiseksi 

kokonaisuudeksi, jossa kaikki tarpeet on huomioitu ja jossa kukin yksilö voi 

omistautua luonteensa mukaisiin velvollisuuksiin. 

− Te puhutte tavattoman paljon, hyvä herra Snellman, sanoi rouva Runeberg. 

− Ottakaa välissä lisää torttua, niin saatte voimia jatkaa ylevää pohdiskeluanne. 

Me kuuntelemme kyllä. 

− Kiitos, rouva. Hyvä, että olette paneutunut herkkujen valmistamisen 

taiteeseen ja täydellistänyt sen. 

 

_ _ _  


