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4 5MENNEISYYDEN KANSSA TOIMEEN TULEMINEN – 
KOHTALOSTA KOHTAAMISEEN

Menneisyys on seikka, joka yhdistää meitä kaikkia. Mitä pidem-
pään ja mitä läheisemmässä tekemisessä olet tietyn henkilön kanssa, 
sitä enemmän menneisyys ja jaetut kokemukset, paikat ja tilanteet 
luovat siteet välillenne. Yhtä kaikki, oli suhde kuinka intiimi tahansa, 
vaikka yleinen menneisyys voisi olla suhteellisen samankaltainen, on 
jokaisella yksilöllä oma versionsa menneisyydestä. Versio, joka ei ole 
neutraali tai objektiivinen, vaan kunkin itsensä arvojen, intressien, 
toiveiden ja pelkojen värittämä ja muovaama.

Albert Braun käsittelee installaatiossaan Monumentti-muisto-
merkki tapahtumaa, joka on hyvin keskeinen Suomen historiassa  

ja kollektiivisessa muistissa. Verkkoaidan sisään on asetettu yksittä-
isten rautaseipäiden päälle kymmeniä sotilaskypäriä. Esineitä, jotka 
ilmentävät lähes universaalia symbolisuutta. Kyse on sodasta, ja 
tällä kertaa suomalaisessa yhteiskunnassa yhä läsnäolevasta, yli 80 
vuotta sitten tapahtuneesta sisällissodasta.

Vino pino kypäriä vieri vieressä. Muodoiltaan kuin rantaviivan 
valaisimet, yksin mutta yhdessä. Asetettuna aitaukseen, jonka ym-
päri voit kävellä. Tuijottaa ruostuneita suojavarustuksia, jotka tuijot-
tavat ainakin yhtä hanakasti takaisin. Mitään sanomatta, ja samalla 
erittäin paljon kertoen. Mitä Braunin hillitty ja hallittu installaatio 
kertoo, riippuu ennen kaikkea siitä, minkälainen suhde meillä, sinul-
la ja minulla, katsojalla on menneisyyteen, sotaan ja paikallistettuna 
Suomen sisällissotaan. Versioiden moninaisuus ei suinkaan tarkoita, 

COMING TO TERMS WITH THE PAST 
FROM DESTINY TO DIALOGUE

The past is a notion that we all share. The longer and more closely 
you are involved with someone, the more the past and shared experi-
ences, places and situations create a bond between you. But, however 
intimate the relationship is, and even if the shared past can be seen in 
relatively similar ways, each and every individual has their own version of 
the past. A version that is neither neutral nor objective, but which is colo-
red and shaped through personal values, interests, wishes and fears.

In his installation Monument-Memorial Albert Braun confronts an 
event that is central to Finnish history and its collective memory. Within 
a wire-fenced area are tens of helmets on iron spears. Objects that have 
an almost universal symbolism. This is about war and, this time, about a 

war that is still present in today’s Finnish society; the civil war that took 
place over 80 years ago.

There are a sizable number of helmets close to one another. Their 
shapes remind me of lamps along a waterfront - alone but together. 
Placed on a fenced enclosure that you can walk around, staring at this 
rusty protective equipment. Equipment that stares back at least as stub-
bornly. Without uttering a word, but at the same time saying quite a lot. 
What Braun’s delicate and highly concentrated installation says to us de-
pends primarily on what kind of a relationship we, you and I, the viewers, 
have with the past, with war and when localized, with the Finnish Civil 
War. The plurality of versions does not imply that there is no factual infor-
mation about the past, but that how we relate to these so-called facts is 
a matter of value-laden interpretation.



6 että ei olisi olemassa todenperäistä tietoa menneisyydestä, vaan 
sitä, että suhtautuminen ns. faktoihin on arvoladattu tulkinta.

Konnotaatiot ja assosiaatiot liikkuvat niin lähellä kuin hieman 
kauempana. Kypärät itsessään voisivat olla melkein mistä tahansa, 
melkein mihin tahansa inhimilliseen katastrofiin liittyviä. Katastrofi-
in, joka on edennyt aseelliseen selkkauksen, ja jopa täysipainoisen 
sodan asteelle. Sota ja menneisyys, sen kohtaaminen ja sen kanssa 
toimeen tuleminen, on läsnä läpi tämän vuosisadan. Vaasasta Var-
sovaan, Berliinistä Bangladeshiin.

Ainoa mikä on varma, on se, että edessämme kirkuva kauhis-
tuttava julmuus ja suoranainen pahuus ei ole koskaan vain jossakin 
muualla, kaukana poissa. Sodan ja väkivallan mahdollisuus on 
olemassa aina tässä ja nyt. Menneisyyden kohtaaminen tarkoittaa 
viime kädessä sitä, että tuota mahdollisuutta ei itsetyytyväisen 
sokeasti parkkeerata vain nykyisiin kriisialueisiin esimerkiksi Bos-
niassa ja Kosovossa. On syytä muistaa, erityisesti Albert Braunin 
installaation yhteydessä, että ennen ex-Jugoslavian sotia, brutaalein 
sisällissota Euroopassa tapahtui nimenomaan Suomessa, meidän 
omalla takapihallamme. Yhteiskuntajärjestelmän ja väkivaltamono-
polin luhistuessa puhuvat valitettavasti aseet, ei aatteet ja illuusiot.

The connotations and associations echo both close to and a little 
further away. The helmets themselves could come from almost any-
where, from almost any human catastrophe. A catastrophe that has 
escalated into armed conflict, or even total war. War and the past, facing 
them and coming to terms with them, were present throughout the 20th 
century. From Vaasa to Warsaw, Berlin to Bangladesh.

The only thing that is certain is that the horrifying cruelty and out-
right evil that scream out before us are never ever only somewhere else, 
far away from here - away from home. The possibility of war and violence 
is always right here, right now. One crucial part of coming to terms with 
the past, in the end, means that we do not just blindly locate this terrible 
possibility in current crises, for example, in Bosnia and Kosovo. We have 
to remember, especially when faced with Albert Braun’s installation, that 
before the civil war in ex-Yugoslavia the most brutal civil war in Europe 
was fought in our own backyard, in Finland. When the social and political 
system and the monopoly on violence collapses, it is unfortunately arms, 
not noble ideologies or illusions, that do the talking.

The importance of trying to come to terms with the past is perhaps 
most evident with regard to wars. Finland and the Finns have still been 
rather reluctant to face the traumas of the Civil War, not to mention the 
events of the Second World War. The recent past is dotted with white 
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omaan isään tai äitiin on menneisyys hyvin konkreettisesti, positiivi-
sesti tai painostavasti läsnä.

Teoreettisessa mielessä menneisyyteen voidaan suhtautua var-
sin monella tavoin. Esittelen lyhesti ja luonnosomaisesti näistä kol-
me, joista nähdäkseni kaksi ensimmäistä väistävät menneisyyden 
kohtaamisen, ja joista vain viimeinen on hedelmällinen vaihtoehto. 
Yleiseen kehitysuskoon ja viime kädessä ihmisen kaikkivoipai-
suuteen perustuvan näkökannan mukaan menneisyydellä ei ole 
varsinaisesti mitään merkitystä. Suhde historiaan on kuin käytet-
tyyn pyyheliinaan. Se täytyy siirtää sivuun ja pestä lika pois, jotta 
tilalle saadaan uusia ja parempia kokemuksia ja ajatuksia. Tällöin 
menneisyys on vain taakka, josta täytyy päästä eroon.

Toisen näkemyksen mukaan historia on tiedon lähde, joka 
opettaa meitä miten tulla toimeen nykyisyydessä. Se on kuin pei-
all-powerfulness of human beings, the past has no relevance. This 
attitude to the past sees it as like a used towel. It has to be put to one 
side and the dirt washed off, so that new and better experiences and 
thoughts can be acquired. Thus, the past is a burden that must be 
shaken off.

According to the second view, the past is a source of knowledge, 
which teaches us how to cope in the present. The past is also like a 
mirror that can help us react to the future. In other words, the past is a 
trustworthy father-like figure, a great teacher, who instructs  - harshly, 
yet realistically and with a purpose. The problem here lies in the notion 
of making the past into a static, one-dimensional object, which is then 
used to legitimize acts and opinions in the present.

The third view, and the one I support, claims that the past is al-
ways present. It might not be visible, but its implications and force are 

Menneisyyden kanssa toimeen tulemisen tärkeys tulee ehkä 
selkeimmin esiin juuri sotien yhteydessä. Suomi ja suomalaiset ovat 
yhä varsin nihkeästi kyenneet kohtaamaan sisällisodan traumat, 
puhumattakaan toisen maailman sodan tapahtumista. Lähihistoria 
loistaa valkoisia läikkiä, joista ei vieläkään saa rakentavasti puhua. 
Ongelma on maailmanlaajuinen. Vertailukohdaksi voidaan nostaa 
yhdistynyt Saksa, jossa suhdetta menneisyyteen hahmotetaan kahta-
laisesti. Ensinnäkin suhde Kansallissosialismiin on edelleen päivittä-
in esillä saksalaisessa todellisuudessa (Ks. König 1996, Bude 1992), 
kuten on myös suhde Itä-Saksaan. (Ks. Misselwitz 1996) Menneisyys 
ei ole vain läsnä dramaattisissa tilanteissa. Suhteen alituista jän-
nitettä ja loputonta, ratkaisematonta luonnetta kuvaa parhaiten 
meidän itse kunkin yhteys vanhempiimme tai lapsiimme. Suhteessa 

patches one of which even now cannot be discussed constructively. 
This problem exists worldwide. For comparison we could mention the 
case of the united Germany, where attitudes to the past have two main 
aspects. First of all, even today, attitudes to the Third Reich are a topic 
of daily discussion, (see König 1996, Bude 1992) as are attitudes to 
the DDR (see Misselwitz 1996). The past is not only present in dramatic 
situations. The processual character of this always tense and irresol-
vable relationship is best seen in our relationships with our parents and 
children. In the relationship with our fathers or mothers, the past is very 
concretely, positively or burdensomely present.

In a theoretical sense, we could relate to the past in various ways. 
Here, I will briefly outline three of them, the first two of which avoid con-
frontation with the past, while only the third offers a fruitful alternative. 
According to a view based on a general belief in progress and on the  
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10 li, jonka avulla voimme hahmottaa tulevaisuutta. Toisin sanoen, 
menneisyyteen suhtaudutaan kuin isälliseen luotettavaan opettaja-
hahmoon, joka opettaa - tosin kovalla kädellä mutta tarkoituksen-
mukaisesti ja realistisesti. Näkökulman ongelma on lähinnä siinä, 
että se tekee menneisyydestä liikkumattoman ja yksiselitteisen 
kohteen, jonka avulla voidaan oikeuttaa tekoja ja mielipiteitä nyky-
isyydessä.

Kolmannen, ja minun itseni kannattaman, näkökulman mukai-
sesti menneisyys on aina läsnä nykyisyydessä. Se ei ole näkyvissä, 
mutta sen vaikutus ja voima on kiistaton. Lähtökohtaa voidaan 
kutsua kriittiseksi hermeneutiikaksi, joka korostaa ihmisen historial-
lisuutta. Me olemme ja tulemme aina jostakin tietystä kontekstista, 
joka vahvasti vaikuttaa persoonaamme ja olemukseemme. Seurauk-
sena on se, että jos me tahdomme edes jollakin tavalla tietää keitä 

me olemme, ja myös keitä tahtoisimme olla, meidän on suhteellisen 
tarkasti tiedostettava mistä olemme tulleet. Käytännössä se tarko-
ittaa omakohtaisesti suhteen hahmottamista menneisyyteen, histo-
riaan, kunkin kontekstin arvoihin ja arvostuksiin.

Menneisyyden kohtaamisen perusperiaate on lopulta varsin 
yksinkertainen. Ja vastaavasti sen toteuttaminen hyvin tuskallista 
ja päättymätöntä, joka on yksi tärkeimmistä eroista yllä esitettyihin 
vaihtoehtoihin. Menneisyys ei ole hallittavissa - paitsi huolestutta-
vin ja vaarallisin seurauksin. Perusasenteen takaa löytyy - ei niin 
yllättäen - herra nimeltä Sigmund Freud, joka onnistui kiteyttämään 
toimintamallin alkujaan vuonna 1914 ilmestyneessä esseessään 
“Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten.” Käännettynä se 
merkitsee muistamista, muistamisen toistamista ja muistojen ja 
menneisyyden läpi käymistä.

unquestionable. This position can be labeled critical hermeneutics, and 
stresses the historicity of human beings. We are in and always come 
from a given special context, which powerfully affects our personality 
and nature. The result is that if we want to know, even to a minor de-
gree, who we are and who we might want to become, we have to com-
prehend reasonably clearly where we have come from. In practice, this 
means individually coming to terms with the past, with history, and with 
the values and preferences of each context.

The core principle for coming to terms with the past is very simple. 
And simultaneously, trying to implement it is a very difficult and never-
ending process, which is one of the most important differences from 
the other two approaches. You cannot control the past - except with 
troubling and dangerous consequences. Behind the basic attitude - not 
so surprisingly - we find Herr Sigmund Freud, who managed to articulate 

the model in his essay, originally from 1914, “Erinnern, Wiederholen 
und Durcharbeiten”. Translated, it refers to remembering, repeating the 
remembering, and working through memories and the past.

It must be emphasized that coming to terms with the past cannot 
mean resolving it. It all comes down to how each and every one of us in 
a certain time and space-bound situation relates to the past, which is al-
ways present - whether we like it or not. Coming back to history, Freud’s 
main point was to show what happens if the past is not faced, but is 
denied and an attempt made to avoid it. We have in fact arrived at the 
nucleus of trauma. A history that is not confronted and worked through 
will always resurface, one way or another, be it violently or in an insular 
turning inside that consumes the person from within.

As is well known, one of the most common ways of dealing with 
the past in a collective sense is through memorials and monuments. 
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Sotilaskypäriä, rautaseiväs, 

verkkoaita, 2 valvontakameraa ja  

1 monitori 

helmets, iron spears, wire fence,  

2 surveillance cameras and 1 monitor

Any kind of nation-state is filled with statues of different styles and sizes, 
which have been erected to the glorious memories of persons or events 
from the past. Objects like statues help to keep memories alive, and 
they also help to give shape to past events. We have again come to the 
plurality of the past and the problems connected with this. The point 
is that historical writing is always history of and by those in power, the 
winners. The losing side has rarely been granted a statue - except after 
many decades.

Interestingly enough, how we relate to the past is closely connected 
with chronological time, with how close the event in question is and, on 
the other hand, with the special needs of the present. In Finland, the 
most illuminating case involving openness of interpretation of the past 
and how it changes, is the relationship to Marshal Mannerheim. After 
partial neglect and lack of attention, during the 1990s, Mannerheim ca-

ja samalla ne auttavat hahmottamaan menneisyyden tapahtumia. 
Pääsemme samalla kiinni menneisyyden monikollisuuteen ja on-
gelmallisuuteen. Pelkistyneesti historian kirjoitus on aina vallassa 
olevien ja voittajien historiaa. Hävinneille patsaita on melko harvoin 
pystytetty - muutoin kuin vasta vuosikymmenten jälkeen.

Mielenkiintoista kyllä, suhde menneisyyteen on voimakkaasti 
sidoksissa aikaan, miten lähellä varsinainen tapahtuma on ja sama-
naikaisesti nykyhetken omiin tarpeisiin. Suomessa ehkä valaisevin 
tapaus menneisyyden tulkinnallisuudesta ja tulkinnan muutoksesta 
on suhtautuminen Marsalkka Mannerheimiin. Osittaisen unoh-
duksen ja huomion puutteen jälkeen Mannerheim kohosi 1990-luvun 
kuluessa maan isähahmoksi ja suorastaan pyhäksi henkilöksi, jonka 
merkitys nousi kirkkaasti esiin Helsingissä sijaitsevan Mannerheimin 

me to be a unifying father figure of the nation, and almost a holy person, 
whose importance was evident in the debate about the Mannerheim 
statue and the Museum of Contemporary Art in Helsinki.

The debate took off in 1993, when it was decided that a new muse-
um was to be built alongside the Mannerheim statue. Opponents, hea-
ded by former infantry General Ehrnrooth, saw the project as blasphemy, 
vandalism and a denial of the past. For them, Mannerheim represented 
the most important symbol of Finnish sovereignty, which, of course, was 
the winning White’s version of the past. It is not news that, for the Reds 
defeated in the Civil War, this same person is no hero, but a disgusting 
butcher. What seemed self-evident in the ‘90s was not so clear when the 
statue itself was being planned. It faced a great deal of opposition, and 
its final site was a compromise solution after numerous conflicting pro-
positions had been made. (See Hannula 1997)

On korostettava, että menneisyyden kohtaaminen ei voi tar-
koittaa ratkaisua. Kyse on siitä, miten meistä itse kukin tiettynä 
ajankohtana, tietyssä paikassa suhtautuu menneisyyteen, joka on ala-
ti läsnä - tahdomme sitä tai emme. Palatakseemme historiaan, Freu-
din päähuomio kiinnittyi siihen, mitä tapahtuu jos menneisyyttä ei 
kohdata, vaan se pyritään kieltämään tai siirtämään sivuun. Olem-
me itse asiassa trauman ytimessä. Käsittelemätön ja kohtaamaton 
historia tulee esiin tavalla tai toisella, väkivaltaisesti tai sisäänpäin 
kääntyen, henkilöä sisältä käsin jäytäen ja näykkien.

Kuten tunnettua, yksi keskeisimmistä kollektiivisista tavoista 
käsitellä menneisyyttä on muistomerkkien ja monumenttien välityk-
sellä. Mikä tahansa kansallisvaltio on täynnä erinäisiä ja -kokoisia 
patsaita, jotka on pystytetty menneisyydessä tapahtuneiden asioiden 
tai henkilöiden kunniakkaalle muistolle. Esineet pitävät muistissa 
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Etäisyys monumentaalisesta muistopatsaasta on melkoinen 
lähestyttäessä Albert Braunin installaatiota. Ja nimenomaan tämä 
etäisyys yksiviivaiseen ja varmaksi oletettuun versioon menneisyy-
destä tekee eron pysähtyneen ja alati liikkellä olevan, kyseenalais-
tavan suhtautumisen menneisyyden kanssa. Tässä erossa korostuu 
yhtäaikaisesti taiteen mahdottomuuus ja mahdollisuus käsitellä asi-
oita, jotka ovat lopulta käsittämättömiä. Sodan tuska ja kärsimykset 
eivät voi välittyä koskaan täydellisesti. Ja se vääjäämätön, pysyvä 
viive täytyy hyväksyä.

Liike monumentaalisuudesta pienimuotoiseen, harkitsevaan ja 
ajatuksia herättävään tapaan kohdata taiteen avulla menneisyys 
on erittäin merkittävä. Se avaa mahdollisuuden todella kohdata 
menneisyys, eikä vain ottaa se annettuna ja ratkaistuna. Kohtaami-
nen, joka edellyttää omien ennakko-oletusten ja näkökulmien uudel-

15ratsastajapatsaan ja Nykytaiteen museon välisen debatin yhteydes-
sä.

Debatti lähti vuonna 1993 liikkee siitä, kun patsaan viereen 
päätettiin rakentaa nykytaiteen museo. Vastustajat, kärjessä entinen 
jalkaväen kenraali Ehrnrooth, pitivät hanketta pyhäinhäväistyksenä, 
vandalismina ja menneisyyden kieltämisenä. Heille Mannerheim oli 
Suomen itsenäisyyden tärkein symboli, joka on tietysti valkoisten 
voittajien tulkinta menneisyydestä. Ei ole uutinen, että hävinneiden 
puolelta asiaa seuraaville sama henkilö ei ole sankari, vaan hirvit-
tävä teurastaja. Se mikä 90-luvulla näytti itsestäänselvyydeltä, ei 
patsaan pystyttämisaikana vaikuttanut lainkaan ilmeiseltä. Patsas-
hanke koki laajaa vastustusta ja sen lopullinen sijoittamispaikka 
on useiden kiistojen jälkeinen kompromissiratkaisu. (Ks. Hannula 
1997)

14

Braun, we should mention Jochen Gerz’s remarkable piece 2146 Stones 
- Memorial Against Racism in Saarbrücken and, fascinating on a different 
level, Anna Brag’s Moving Memorial in Berlin. Gerz deals with the past by 
writing the names from gravestones in the Jewish cemetery. Stones that 
he places in front of the local castle so that you cannot see the writing. 
(See Gerz 1998) Meanwhile, Brag sidesteps hard-headed certainty about 
the past by making the statue itself move. In her work, she rides a horse 
through the center of a park in Berlin, using this moment of very strange 
and special activity to accentuate the importance of the everyday politics 
of space and time. (See Hannula 1999)

Leaving monumentalism behind crucially takes the agenda away 
from the level of the collective and the state, towards the individual level, 
to personal experiences and interpretations. We are standing in front of 

The distance from a monumental memorial statue to Albert Braun’s 
installation is considerable. It is precisely this distance from a one-sided, 
taken-for-granted, fixed version of the past that constitutes the difference 
between a static relationship with the past and a fluid, contested one. 
And it is precisely in this difference that we realize the possibility of 
contemporary art to deal with matters that cannot be comprehended. 
The pain and suffering caused by war can never be translated fully. This 
inevitable and permanent delay must be accepted.

The shift from monumentalism towards minimal, considered and 
thought-provoking ways of facing the past via art is very significant. It 
opens up an opportunity to confront the past, not just to take the past 
as given and settled. It is a meeting that requires a rethinking and redefi-
ning of our prejudices and points of views. Apart from the work of Albert 



Albert Braun installation; an installation for which the viewer does not, 
and cannot have a wholesale model and way to relate. It demands a 
version of the past that is motivated and opened up through the work. 
The relationship must be made and shaped, to personally confront the 
past. This means that we have to take sides, to choose from the various 
incommensurable alternatives.

We are steadily coming closer, in my opinion, to the most important 
notion that subtle contemporary art can provide for the process of co-
ming to terms with the past. When cut down to basics, this is about the 
possibility of and motivation for a dialogue. And this is a dialogue bet-
ween different versions of the past. Versions that exist in any case, and 
which must relate to each other in one way or another. Living by sharing 
or hating together. After the civil war in Finland, the Whites and Reds had 
to learn to live together - as must the Albanians and Serbs in Kosovo. 
The fact that, after the brutalities on both sides during the war, this task 
is extremely difficult does not make it impossible. But it will require a 
great deal of time, to say the least.

With memorials, we can point to a concrete example of how we 
can relate to viewing the civil war. This is the intentionally monumental 
statue in the market square in Vaasa. Its meaning and message are not 
the same for everyone. If and when it is dramatic and fine for some, 

16 17leen pohtimista ja hahmottamista. Albert Braunin teoksen oheen esi-
merkkeinä on syytä nostaa esille Jochen Gerzin erittäin vaikuttava 
teos 2146 Steine - Mahnmal gegen Rassismus Saarbrückenissä, ja 
hieman toisella tavalla vaikuttava Anna Bragin teos Moving Memori-
al Berliinissä. Gerz kohtaa menneisyyden läheisyyden kirjoittamalla 
juutalaisen hautausmaan hautakivistä löytyvien ihmisten nimet kivi-
in. Kiviin, jotka hän asettaa jalkakäytävälle paikallisen linnan eteen 
siten, että kirjotusta ei näy. (Ks. Gerz 1998) Brag puolestaan väistää 
itsepäisen varmuuden tekemällä itse patsaasta liikkuvan. Teokses-
sa Brag ratsastaa hevosella berliiniläisen puiston keskusaukiolla, 
alleviivaten hetkellisellä ja hyvin erikoisella teollaan arjen politiikan, 
paikan ja ajan merkitystä. (Ks. Hannula 1999)

Irtiotto monumentaalisuudesta siirtää kysymyksen asettelun 
hyvin olennaisesti pois kollektiivisesta ja valtiollisesta tasosta yksilö-
tasolle, yksilön kokemuksiin ja näkemyksiin. Seisomme Albert Brau-
nin installaation edessä, jossa katsojalla ei ole, ei voi olla valmista 
muottia ja tapaa suhtautua kokemaansa, siihen menneisyyteen, 
joka työn välityksellä avautuu. Se suhde täytyy muokata, menneisyys 
henkilökohtaisesti kohdata. Se tarkoittaa kannanottoa, erinäisistä 
toinen toisensa poissulkevista vaihtoehdoista valitsemista.



jonka merkitys ja viesti ei ole kaikille yhtäläinen. Jos ja kun se on to-
isille dramaattinen ja hieno, korostaen vapaan Suomen aatteita (Ks. 
Oksanen 1998), voi patsas samanaikaisesti vaikuttaa pateettiselta 
ja pömpöösiltä. Itsenäisyyden oikeutettua juhlaa vaiko sovinistista 
ja vastenmielistä militärismiä? Kahden ääripään väliin sijoittuu Al-
bert Braunin installaatio Tammisaaressa. Omasta oikeutuksestaan 
vakuuttuneet ja pysähtyneet yksioikoiset versiot vastaan inhimillinen 
hiljaisuus.

Nähdäkseni tämän vastakohtien muodostaman kuilun välissä 
on ja tapahtuu parhaimmillaan taiteen mahdollisuus. Kyse on sii-
tä, miten eri versiot menneisyydestä kykenevät tulemaan toimeen 
keskenään ja itsensä kanssa. Se edellyttää ennen kaikkea irtiottoa 
puhtaan “totuudellisesta” kuvasta ja käsityksestä menneisyydestä. 
Miten kova haaste se on, ilmenee siinä, että eri versiot eivät toden-
näköisesti tule koskaan kovinkaan pitkälti lähentymään toisiaan. On 
uskallettava hyväksyä se raaka realiteetti, että on olemassa useita 
keskenään kilpailevia versioita. Tavoitteena pitäisi olla, että nämä 
eivät kiistelesi tai ainakaan taistelisi keskenään. Molemmille puolille 
toisen version ymmärtäminen ei ole vain mahdotonta, se ei ole myö-
skään lopulta tarpeellista.

Menneisyyden ja olemassaolon moninaisuuden kohtaaminen 
tarkoittaa suvaitsevaisuutta, joka tapahtuu aina tietyin reunaehdoin. versions. The aim should be for these versions not to argue excessively, 
or at least concretely not to fight among and against each other. For both 
sides, understanding the other’s positions is not only impossible, it is in 
the end not even necessary.

Coming to terms with the plurality of the past and one’s being is a 
question of tolerance, which always occurs with certain limitations. We 
cannot and should not accept everything. It is important to note that 
mutual tolerance and acceptance go two ways. It requires reciprocal par-
ticipation from both sides, the making of very demanding compromises, 
flexibility and a scrapping of prejudices. Living with insecurity is possible 
if and only if both sides get enough recognition of their views and posi-
tions. Creating a feeling that both have enough room and resources for 
self-determination of their identity and version of the past. Citing Gerz, 
“The plurality of an identity is not the limit of identity. The limit of identi-
ties is met in racism.” (1998, 30)

And, after that, we should not wonder why coming to terms with the 
past is so infuriating, unbelievably difficult and demanding. It is a pro-
cess in which almost any kind of sense or glimpse of a bridge, of an em-
pathic gaze and of being together, confronting the immense difficulty of 
our own beingness, as is the case for me when faced with Albert Braun’s 
installation, is indeed very welcome.

19Olemme vakaasti lähestymässä mielestäni tärkeintä seikkaa, 
jonka hienovaraisesti toimiva nykytaide pystyy antamaan prosessis-
sa menneisyyttä kohdattaessa. Pelkistettynä kyse on mahdollisun-
desta ja motivoimisesta dialogiin. Ja se on dialogi eri menneisyyden 
versioiden välillä. Versioiden, jotka joka tapauksessa ovat olemassa, 
ja joiden joka tapauksessa tavalla tai toisella tulee suhtautua toisi-
insa. Yhdessä eläen tai toisiaan vihaten. Sisällisodan jälkeen Suo-
messa valkoisten ja punaisten piti lopulta oppia elämään yhdessä 
- vastaavasti kuten Kosovossa albaanien ja serbien. Se, että sodan 
jälkeen yhdessä eläminen on tuskallisen vaikeaa, ei tee siitä mahdo-
tonta. Aikaa se ainakin vaatii.

Muistomerkkeihin liittyen voimme ottaa esille konkreettisen ver-
sion miten Suomen sisällissodan hahmottamiseen voi suhtautua. Ky-
seessä on tarkoituksellisen monumentaalinen patsas Vaasan torilla, 
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stressing the ideology of a free and independent Finland (see Oksanen 
1998), at the same time, it can evoke the sentiment that it is pathetic 
and pompous. A legitimate celebration of sovereignty, or chauvinist, 
stomach-turning militarism? In-between these extreme poles is Albert 
Braun’s installation at Ekenäs. The static, one-sided, convinced versions 
of the past versus humane silence.

I would claim that it is, at best, in-between these opposites that the 
possibility of art exists. The question is how these different versions of 
the past are able to cope with one another and with themselves. This 
means that we have to leave behind the pure “true” view and under-
standing of the past. How hard this task is is crystallized by the fact 
that these versions will most likely never converge that much. Thus, we 
must accept the raw reality that there will always be various competing 
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21Kaikkea ei saa eikä pidä hyväksyä. Olennaista on huomata, että 
keskinäinen suvaitsevaisuus ja hyväksyminen on vähintään kahden 
kauppa. Se vaatii molemmilta osapuolilta vastavuoroista osallistu-
mista, vaativien kompromissien tekemistä, joustoa ja ennakkoluulo-
jen romuttamista. Epävarmuudessa eläminen on mahdollista, vain 
ja ainoastaan jos molemmat saavat kannoilleen ja näkemyksilleen 
riittävästi tunnustusta. Kokien, että heillä on tilaa ja resursseja 
omaehtoiseen identiteettiin ja versioon menneisyydestä. Gerziä 
lainatakseni:”Der Plural von Identität ist nicht die Grenze der Identi-
tät. Die Grenze der Identitäten ist der Rassismus.” (1998, 30)

Ja tämän jälkeen ei enää sovi ihmetellä miksi menneisyyden 
kanssa toimeen tulemisen on niin ärsyttävän, uskomattoman vai-
valloista ja vaativaa. Prosessi, jossa melkein mikä tahansa tunne 
ja häivähdys sillasta, lämpimästä katseesta ja yhteisolosta, olemas-
aolon vaikeuden kohtaamisesta, kuten Albert Braunin installaation 
vieressä, on erittäin tervetullutta.
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