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Juha Varto 
 
Kivenkova viattomuus 
 
Sosiaalisuus ei ole itsestään selvä ilmiö ihmistaimen kehittymisessä. 
Diagnoosiherkkyyden lisääntyessä yhä useampi lapsi ja nuori määritellään 
häiriintyneeksi juuri sosiaalisten kykyjen ja taitojen kohdalla: autismi ei enää 
tarkoita täyttä kontaktittomuutta ulkomaailman kanssa vaan pikemminkin 
vähentynyttä kiinnostusta ympäristöön, samoin aktiivisesti syrjäänvetäytyvä on jo 
patologinen tapaus eikä enää ”hiljainen lapsi”. Sosiaalisuus on siinä määrin 
vaativaa, että siihen valmistaminen ja siinä selviäminen on otettava tavoitteeksi jo 
hyvin varhaisessa kasvamisen vaiheessa; moni äiti (joskus isäkin, jos eksyy 
paikalle) on yllättynyt neuvolakäynneillä ilmaantuneesta akuutista huolesta, joka 
kohdistuu lapsen sosiaalisten suhteiden verkostoon. Taustalla näyttää olevan huoli, 
joka ilmenee ajatuksena, että lapsi saattaa jäädä omaan maailmaansa, josta ehkä ei 
olekaan kovin helppo päästä ulos. 
Lapsen maailma on tässä sosiaalistamispuheessa kahdella tavalla olemassa: 
toisaalla on maailma, joka on olemassa vain yhdelle lapselle, hänen omansa ja täysi 
umpikuja suhteessa toisten maailmaan, ja toisaalla on lasten maailma, johon lasta 
on syytä rohkaista, koska siinä lapsi oppii kaltaistensa avulla, kuinka laventaa 
maailmaansa ja kokemuksensa piiriä keinoilla, jotka ovat oikean mittaisia lapsen 
kyvyille kunakin ikäkautena.  
Tämä keskustelu on tietenkin varsin uutta, sillä vielä sata vuotta sitten suuri osa 
lapsista - kuten yhä globaalisti katsellen -  ei ollut minkäänlaisen tarkkailun 
kohteena. Lapset kasvoivat kuka mitenkin pystyi eikä kellään ollut kummemmin 
aikaa pohtia, jääkö lapsi maailmaansa vai tuleeko hän mukaan muiden maailmaan. 
Yleensä oli ihme, että lapsi pysyi elossa; yhä päivittäin kuolee hoidon ja ruoan 
puutteeseen 3800 lasta. Ennen Toista Maailmansotaa ei olut tavallista, että lasten 
elämästä muutenkaan puhuttiin tavoilla, joille ei nyt ole vaihtoehtoa: muutos on 
ollut hyvinvoivassa osassa maailmaa valtava, jopa niin suuri, ettei sitä oikeastaan 



 

SYNNYT/ORIGINS  2 /  2009 

37 

pysty edes käsittämään. Kun asiantuntijat tekevät diagnoosejaan lapsista 
hyvinvoivissa maissa ja luokittelevat lasten eri-ikäkausien ”poikkeamia”, 
vähemmän onnekkaissa maissa kaikki lapset tekevät työtä, ovat kaikenlaisen 
fyysisen ja henkisen riiston kohteina ja kuolevat aikaisin. Heillä ei ole ”lapsen 
maailmaa” sanan kummassakaan merkityksessä. 
 
Leikki on lapsen työtä. Omassa kulttuurissamme kuvaan lapsesta kuuluu 
olennaisesti leikin ja pelin tuoma piirre: lapsi koettelee ”leikisti ja oikeesti” 
ilmiöiden rajoja ja myös luo uusia rajoja, joilla saattaa olla hänelle merkitystä 
vaikka muut eivät niitä ymmärräkään.1 Erityisesti Toisen Maailmansodan jälkeen 
leikkiminen ja pelaaminen ovat tulleet tarkoittamaan ”normaalia” ja ”tervettä” 
lapsuutta2, jossa jopa voidaan ammattilaisten avulla leikittää ja pelittää lasta, jotta 
saadaan selville, onko hän ”terve” ja ”normaali”.3 Setien ja tätien 
normaalistamisarmeija on kirjoittanut joukoittain lasten leikkien ja pelien kirjoja, 
joilla on tarkoituksena normaalistaa lapsen todellisuuttaa ja sosiaalista lasta lapsen 
omassa yhteisössä, joka leikkien ja pelien osalta tarkoittaa lasten keskinäistä 
maailmaa. Ajatuksena on, että lapsen maailma on erillinen aikuisten maailmasta ja 
että juuri pelien ja leikkien avulla lapsen maailma pysyy omanaan eikä siihen tihku, 
kuin salaa ja kontrolloimatta, aikuisten maailman piirteitä, jotka turhaan 
nopeuttavat lapsen aikuistumista. Samalla tavalla on jo pidempään haluttu nähdä 
lapsen kuvittelukyvyn rohkaisemisessa keino sekä pysyä oikealla tasolla, 
ymmärrettävästi ja hallitusti, aiheissa, jotka lapsi käsittää, ja estää kaikkien elämän 
tosiasioiden rynnistäminen sinne, missä ei niille ole kokemuksellista pohjaa eikä 
ymmärryksen tarvetta.4 
Vaikka tällainen ajattelutapa on vanha – esiintyyhän Herakleitoksella, Platonilla ja 
Aristoteleella ajatus lapsen maailmasta leikin ja mielivituksen todellisuutena ja 
Uuden Ajan kasvatusajattelijoilla jo 1600-luvulta asti ajatus leikistä lapsen 
tärkeimpänä kehittäjänä – ajatus leikistä lapsen maailmana on käytännössä vain 
vajaat sata vuotta ollut käytännön sovellusten lähtökohtana. Muutos on edellyttänyt, 
että suuret joukot ovat muuttaneet käsityksensä lapsesta, hänen asemastaan ja hänen 
maailmansa luonteesta. Erityisesti luopuminen ajatuksesta, että lapsi on vain 
alkeismuoto aikuisuutta, on ollut vaikeasti murrettavissa, samoin ajatus siitä, että 
lapsi olisi vain heikkolahjainen aikuinen. Kun tarkastelee esimerkiksi suomalaisen 
koululaitoksen käytäntöjä, nuo molemmat uskomukset saavat sieltä yhä tukea. 
 
 

                                                 
1 Katso julkaisu Leikisti oikeesti. Lastenkulttuuriseminaari 2001 Toim. Päivi Gränö. Pori 2001. 
2 Liisa Piironen, Leikin pikkujättiläinen. Hki:WSOY 2004. 
3 Heikki Hiilamo, Promoting Children's Welfare in the Nordic Countries. Hki:Sosiaali- ja 
terveysministeriö. 2008. 
4 J-A. Hollo, Mielikuvitus ja sen kasvattaminen. Osa I. Johdanto. Hki 1917. Katso myös 
http://arted.uiah.fi/synnyt/pdf/3_2005/niiniskorpi.pdf 



 

SYNNYT/ORIGINS  2 /  2009 

38 

 

William Adolphe Bouguereau, Child at Bath. 1886. Öljy kankalle. 

Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle, Horace C. 

Henry Collection.  

 
Lapsen esittäminen leikkivänä on kuvallisessa ilmaisussa selvästi uusi ilmiö. 
Passiiviset ja seisahtaneet, jopa katatonisen näköiset lapset (kuten Bouguereaun 
kuvassa) hallitsevat taidehistoriaa. William Bouguereaun maalaukset ovat 
eräänlaista lapsen aseman esillepanoa samassa mielessä kuin pornografia panee 
esille vain katsottavaksi jotakin, joka toimintana on aivan toisenluonteista kuin se, 
mikä jää katsojalle. Bouguereau on jopa esimerkillinen kuvaaja, joka toteutti 
pitkähköä traditiota, jossa passiivinen lapsi antautuu katsojalle ilman mitään omaa 
maailmaa tai todellisuutta, vain kohteena, jonka saattoi katsoa miten halusi.  
Lapsen kuvaamisen harvoina poikkeuksina ovat olleet Eroksen, Amorin tai 
Ganymeden rivot poikahahmot, joita kukaan ei kuitenkaan lue lapsen esittämiseksi. 
Niinpä Voittoisa Amor kuuluu selvästi aikuisten maailmaan ja on sen maailman 
kuvaamista. Sen sijaan esimerkiksi Henry Scott Tuken rannalla leikkivät pojat eivät 
kuvaa lapsen maailmaa siten kuin leikkien teorioissa asia halutaan nähdä vaan 
pikemminkin samaan paikkaan eksyneinä yksittäisinä ja kuulumattomina 
toimijoina, joita passiivinen katseen kohteena oleminen määrittää: heillä on hauskaa 
siten kuin aikuiset heille hauskan ja leikin ovat määritelleet. Poikien unenomainen 
”ilo” on suorastaan ahdistavaa vaikka se täyttää kaikki ”terveen” ja ”normaalin” 
leikkimisen ehdot. 
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Caravaggio, Amor vincit omnia. 1602-1603. 
Gemäldegalerie, Berlin.  

 
Syykin on yksinkertainen: lapseen liitetyt ominaisuudet ovat muuttuneet 
ratkaisevasti ja sen myötä tapa lukea lasten kuvia on myös muuttunut. Peli ja leikki 
-maailman mukana on tullut syntynyt aktiivinen, touhuava, itsevoimainen 
lapsikuva, joka on hyvin kaukana edellisten vuosisatojen lapsista, esimerkiksi 
unenomaisista rannalla leikkivistä pojista, passiivisista ylipuetuista nukeista ja ei-
lapsiksi luettavista rivoista seksuaalisuuteen viittaavista jumalista ja heidän 
rakastajistaan. 
 

 
Henry Tuke, Ruby, gold, and malachite. 1902 
Boston Harbour Museum. 

 
Lapset ovat uudessa ajattelutavassa aktiivisia, omassa maailmassaan touhuavia, 
aikuisten maailmasta erillisessä moraalisessa ja toiminnallisessa piirissä eläviä ja 
ennen kaikkea viattomia. Kukaan ei määrittele heitä katseella eikä määräämällä 
myöskään sitä, kuinka he toimivat, koska kasvatuksessa on jo otettu alunperin 
huomioon, että lapset muodostavat oman maailmansa, jossa he leikkivät elämää 
sääntöjen mukaan, jotka heille opetetaan sylilapsen asteella. Tämän opetuksen 
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standardisoimisesta ja siihen liittyvän moraalisen vaativuuden opettamisesta 
vastaavat neuvoloiden lisäksi perhe- ja naistenlehdet, opaskirjat, vanhempien 
vertaistuki, isovanhemmat ja yleinen mielipide (La Opinion Publique, tämä 
arvaamaton mutta tehokas indoktrinoija). Lisäksi valtava armeija kasvatusalan 
tutkijoita on vallitsevan paradigman mukaan tukemassa uudenlaista lapsikuvaa ja 
luomassa sille käsitteitä. 
 

 
Saksalaisia pikkulapsia omassa maailmassaan. 
Valokuva tutkimukseen, joka käsittelee peliteoriaa ja 
sen sovelluksia lasten toiminnan selittämisessä. 
Henrich, Joseph, Foundations of Human Sociality: 
Experiments in 15 Small-Scale Societies. California 
Institute of Technology. 2008 

 

Tässä keskustelussa ja sen  rinnalla esiintyy kuitenkin edelleen kysymys lapsesta 
viattomana heti silloin, kun jokin uhkaa uutta lapsikuvaa. Samoin viattomuus 
nostaa päätään, jos aiemmasta historiasta tuttuja ilmiöitä ilmestyy lapsikuvan. Näin 
tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lapsuuden ja aikuisuuden rajaa joudutaan käymään 
jommaltakummalta puolelta tulleiden impulssien vuoksi. Lapsisotilaat, 
lapsiprostituoidut, lapsityövoima ovat kysymyksiä, jotka eivät ole kadonneet 
minnekään vaikka eivät vaikuta omilla maillamme. Yksittäiset ongelmat 
kasvatuksessa ja  aikuisten käyttäytymisessä antavat myös antavat aiheen käydä 
rajaa. Lapset itse saattavat radikaalilla tavalla asettaa lapsuuden ja aikuisuuden 
rajan kyseenalaiseksi kieltäytymällä pysymästä siinä lasten maailmassa, joka heille 
on tarjolla. Viattomuus myyttisenä yleiskäsitteenä on tällöin käyttökelpoinen. 
Viattomuudella on uusia merkityksiä, joilla on vain vähän tekemistä aiempien 
viattomuuksien kanssa. Aiemmin viattomuus liittyi tietämättömyyteen 
(etymologisen väärinkäsityksen vuoksi?)5. Toisaalta sen side koskemattomuuteen ei 
koskaan kadonnut: tahraton, koskematon ja valkoinen ovat olleet keskeisiä 
viattomuuden kuvaajia.6 Internet-haku osoittaa sekunneissa, että nykyaikaisessa 
viattomuus-ajattelussa valkoinen, lapsi, karitsa, porsas ja valkoinen nainen ovat 
kuvat, jotka tulevat heti esille ja pitkä ja elaboroitukaan etsintä ei tuo viattomuuden 
yhteydessä esille nuorukaista, miestä eikä tummaihoista. Näiden vanhakantaisten 
piirteiden lisäksi uudessa viattomuudessa on kyse vian puuttumisesta ja vian 
alkulähde näyttää ilmeiseltä vaikka sitä ei koskaan missään lausuta ääneen. 
Nyt viattomuus liittyy ihmisen olemukseen, joka ei vielä ole vioittunut. Kuten 

                                                 
5 Latinan nocere ja noscere korvasivat toisensa yhtyneenä kieltoliitteeseen in. 
6 Katso Richard Dyer, White. London:Routlefge 1997. 
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karitsa ja kaikki, mikä on puhtaan valkoista, myös lapsi on vapaa perinnöstä, jonka 
historia on kaatanut ihmisen päälle. Jollakin uudella ja uskonnosta vapaalla tavalla 
lapsi on selvinnyt pahimmistakin esteistä viattomuuden säilyttäen: edes perisynti, 
joka kristillisessä maailmassa oli saastuttanut kaikki, jotka ovat siinneet synnistä ja 
syntyneet keskelle syntiä7, ei enää vaikuta lapsissa. Kyseessä ei ole naivi 
romanttinen usko vaan kokonaan uusi asenne, joka huimasti ylittää Bouguereaun 
unimailman. Kyse ei myöskään ole vain toiveesta, jota aikuinen elättelee, kun on 
menettänyt viattomuutensa ja tietää, ettei se koskaan pala omalle kohdalle. Kyse on 
yksinkertaisesti kulttuurisesta päätöksestä, jonka mukaan valkoinen, lapsi ja  karitsa 
(ja omasta mielestään nainen8) ovat viattomia. Tämä ajatus ilmestyy 1950-luvulla, 
jälleenrakennuksen vuosina, monin eri tavoin ja arvaamattomiin tarpeisiin 
kulttuurin eri operaatioissa ja jää elämään, vailla pohjaa mutta sitkeänä. 
 

 
Bouguereau, L'Innocence. 1893. 

 
Uudessakin tilanteessa ja uudenkin viattomuus-ajattelun keskellä lapset ovat 
vaarassa ja juuri siihen tarpeeseen on tarvittu ideologista leikin ja pelin maailmaa, 
joka suojelee lasta vioilta, jotka tulevat aikuisten maailman liian aikaisesta 
omaksumisesta. Vaikka lapset elävät aikuisten kanssa, aikuiset silti näyttävät 
uskovan, että pelien ja leikkien maailma on kuin rokotus turhaa naturalismia 
vastaan ja säilyttää lapsen maailman sellaisenaan. Tässä ei siis elä pelko 
umpikujasta, jonka lapsen maailma voisi muodostaa, jos se saisi liian suuren 
voiman. Rajankäynti tapahtuu joka tapauksessa jossain vaiheessa, viimeistään kun 
lapsi on täyttämässä kuusitoista ja muuttuu yhdessä yössä lihansa määrääjäksi, ja 
lopullisesti täyttäessään kahdeksantoista, jonka jälkeen hänen viattomuudestaan ei 
ole kiinnostunut kukaan, pikemminkin vain hänen viallisuutensa saattaa kiinnostaa. 

                                                 
7 Kuten Horatius sen niin kauniisti sanoo: ”Inter faeces et urinas nascimur omnes” 
8 Tämä on sinänsä hämmästyttävä piirre, kun muistaa, että Raamattu ja muutkin pyhät kirjat, kirkon oppineet ja 
jopa Freud kehottavat nuorta miestä välttämään naista, joka on kaiken vian alku (Eeva ja kirous). 
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Mutta millainen lapsen maailma saattaisi olla, jos se kuitenkin muodostuisi 
umpikujaksi? Jos lapsi ei lopettaisi lapseuttaan vaan päättäisi pysyä pienenä kuten 
Günter Grassin Peltirumpu-romaanin Oscar-poika? Kuinka on mahdollista, että 
olemme valmiit riskeeraaman ihmistaimen kehityksen vain vian ja viattomuuden 
dynamiikan vuoksi rakentamalla liekkien ja pelien todellisuuden, jonka pitäisi 
loppua aina ajallaan mutta jonka lopettamiseksi meillä ei ole keinoja? Lapsen 
maailma ja ”lapsen ehdot” ovat retoriikkaa, joka näyttää maailman myös toisin, ei 
vain herttaisena. 
 
Mutta millaisena? Meillä on käytettävissä kaksi kiinnostavaa historiallista 
dokumenttia, joista voi olla apua. Vuonna 1801 ranskalainen lääkäriopiskelija Jean 
Itard (1774-1838) otti hoiviinsa lapsen, jonka iäksi arvioitiin kolmetoista vuotta. 
Pojalla, josta käytettiin nimeä ”Victor”, oli vain vähän ominaisuuksia, joita olisi 
voitu pitää inhimillisinä, mutta hän näytti ihmiseltä ja oli pari vuotta aiemmin 
tapahtuneen ”löytämisensä” jälkeen oppinut jossain määrin luottamaan ihmisten 
”hyvyyteen” eikä käyttäytynyt täysin vailla inhimillisiä tapoja. Koska ihmiset olivat 
antaneet Victorille (homeista) leipää, hän ei enää purrut eikä juossut karkuun.  
Victoria pidettiin susilapsena (ransk. l'enfants-loups, l'enfants sauvages), joka oli 
elänyt eläinten hoivaamana ja oletuksen mukaan kokonaan vailla ihmiskontakteja 
aina kymmenenteen ikävuoteensa asti. Jean Itard halusi inhimillistää Victorin. Hän 
piti tarkkaa kirjaa pojan opettamisesta ja kirja on myöhemmin julkaistu.9 
 
Aiheemme kannalta Victor oli viaton: hän ei ollut oppinut ihmisen kieltä, 
sovinnaistapoja eikä myöskään mitään siitä, mitä hänen olisi pitänyt olla ollakseen 
lapsi, nuori, aikuinen tai yleensä ihminen. Itard ilmaisee useaan kertaan huolensa 
juuri tästä: kuinka on mahdollista, että ihmisessä ei ole olemusta, joka tulisi läpi 
jopa sosiaalistamattoman ja olisi vahvempi kuin se, mikä on jäänyt tapahtumatta, 
Victorin tapauksessa kodin, koulun ja kirkon synnyttämänä ihmistymisen mallin 
muokkaava vaikutus. Victor vaikutti täysin tyhjältä, ikään kuin hänessä ei olisi ollut 
alkeellisiakaan rakenneosia sille, mikä olisi tehnyt hänestä mahdollisen lapsen. 
 
Itard pyrki synnyttämään Victorissa käyttäytymistapoja, jotka kuuluvat lapsuuteen. 
Alistuvuus aikuisen edessä, totteleminen kysymättä miksi, luottamus aikuiseen ja 
oman tahdon (impulsiivisuuden) voittaminen olivat 1800-luvun alussa näitä 
piirteitä. Samalla hän pyrki saamaan esille piirteitä, joita piti inhimillisyyden 
ehtoina, nimittäin empaattisuutta ja symbolifunktion oivaltamista, siis kielen 
oppimista. Itard ei pohtinut ollenkaan, miksi Victor ei leiki eikä pelaa, vaikka tälle 
annettiin sellaiseen mahdollisuus; Itardille asia oli merkityksetön kuten yleensäkin 
aikalaisilleen, joille ihmisen kuva muodostui aikuisuudesta päin, vailla muiden 

                                                 
9  Lucien Malson julkaisi tekstin oman tutkimuksensa ohessa ja koko tämä tekstikokonaisuus on 
käännetty lukuisille kielille.   
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todellisuuksien olettamista. 

 
Itard kuitenkin pohtii Victorin viattomuutta, koska hän joutuu ottamaan kantaa 
kysymykseen, onko susilapsella sielu. Itardille Victorin viattomuus oli 
tietämättömyyttä yhtyneenä kulttuurisen vaikutuksen täydelliseen puuttumiseen. 
Victorin viattomuus oli myös kokemuksellista ja periaatteellista mahdottomuutta 
koskaan jakaa kulttuurisia merkityksiä kenenkään kanssa (kuten hän lopuksi joutuu 
myöntämään). Viattomuus oli siis täydellistä kykenemättömyyttä elää ihmisen 
elämää ja siksi Itard toteaa, että jokaisen lapsen maailma on suljettu salaisuus, joka 
on pakolla avattava, koska muutoin tuloksena on ”villejä lapsia” silloinkin, kun 
nämä elävät ihmisten keskellä. 
 
Nykyaikainen ajattelu vierastaa kuvaa, joka Itardin pohdinnoista syntyy, koska hän 
piti ihmistymistä ja sosiaalistumista samana asiana, ja molemmat näistä syntyivät 
aikuisuudesta annetun todellisuuden mukaan. Itard selvästikin ajattelee, että on 
lapsen edun mukaista, että hän oppii ajattelemaan itseään ja maailmaa siitä 
todellisuudesta katsellen, mihin hän on itsekin valmistumassa. On tehtävä kaikki, 
jotta lapsi ei unohdu lapsen tai lasten maailmaan, koska se osoittautuu aina 
umpikujaksi, kehityskyvyttömäksi draamaksi, jonka loppu voi olla vain onneton. 
 
Francois Truffaut teki Victorista kauniin elokuvan vuonna 1970. Elokuva antaa 
tapahtumista viehättävämmän kuvan kuin Itardin päiväkirjat ja kuvastaa hyvin 
suurta muutosta suhteessa lapsuuteen viimeisen parin sadan vuoden aikana. 
Truffautin itsensä esittämä Itard on valistunut ja samalla pedagogisesti kyselevä 
aikuinen, jolla ei ole selvää kuvaa siitä, mitä ihminen on tai mitä hänen pitäisi olla. 
Truffautin Itard pikemminkin kysyy Victorin mykkää kiukkua ja vastustusta vasten, 
mistä oikein on kysymys. Hän haluaa nähdä pojan silmien takana vangitun 
ihmisyyden, jolla vain ei ole pääsyä ulos. Itard näyttää Truffautin tulkinnassa 
pitävän konkreettisena pelkoa, että monien niidenkin, jotka ovat keskellämme, 
silmien takana on jo saattanut kehittyä ihmisyyttä, joka jää vangiksi, koska me 
emme kaikin tavoin keskity tuomaan aikuisuutta lapsuuteen. Tämä ihmisyys voi 
olla kuva juuri siitä osasta ihmisyyttä, joka synnytti 1900-luvun suuret 
onnettomuudet: totalitaarinen, epädemokraattinen ihmisyys, joka pakottaa toiset 
osaksi omaa painajaistaan, koska ei ole osannut luopua ”molekulaarisesta 
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subjektiviteetistaan”, kuten Felix Guattari ehkä sanoisi. 
 
Alla kuva Truffautin elokuvasta; Truffaut Itardina ja Jean-Pierre Cargol Victorina. 

 

 
 
Vuonna 1920 Bengalissa orpokodin työntekijä Joseph Amrito Lal Singh kertoi 
löytäneensä kaksi tyttölasta, joiden kyynärpäät ja polvet olivat paksun kalluksen 
peitossa, mikä kertoi nelijalkaisesta liikkumisesta. Amala ja Kamala, jotka nimet 
Singh tytöille antoi, olivat suurinpiirtein 8- ja 2 -vuotiaita. Kumpikaan ei osannut 
kävellä pystyssä, puhua tai keskittää katsettaan. Tarina, jonka Singh kertoo lyhyissä 
merkinnöissään, on kelvoton dokumentti, mutta silti paljastaa jotakin. 
 

 
Amala makaa Kamalan päällä vähän sen jälkeen, kun tytöt oli 
tuotu orpokotiin. 

 
Singhin pääasiallinen tavoite oli yrittää saada eloonjäänyt vanhempi tyttö 
kävelemään kahdella jalalla. Oman maansa kulttuurisen moninaisuuden keskellä 
Singh ei ajatellut korkeampia tavoitteita. Toisaalta juuri kahdella jalalla 
käveleminen erotti ihmisen useimmista eläimistä. Kamala oppi jossain määrin 
kävelemään, mutta pannessaan juoksuksi käytti kaikkia raajojaan. 
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Singh kertoo, että Kamala oppi hymyilemään ja nauramaan, sanomaan pari sanaa 
mutta ei koskaan menettänyt ilmeistä vihamielisyyttään ihmisiä kohtaan, joskin 
oppi pelkäämään eläimiä sitä mukaa kun näytti ihmistyvän. Singh ei vedä 
ihmeempiä johtopäätöksiä Kamalan kehittymisestä mutta korostaa, että Kamala oli 
täysin viaton kaikissa toimissaan ja toimi vain luontonsa mukaan. Vaikka hän 
jossain määrin inhimillistyi, hän ei osoittanut mitään tarvetta osallistua mihinkään 
yhteiseen. Hänelle riitti täysin maailma, johon hän oli kasvanut. Selvästi aktiivisesti 
ja jopa ehkä ”iloisesti” hän tervehti koiralaumaa, jonka luota hänet oli löydetty. 
Amalan ja Kamalan kohtalo esiintyi viihdemediassa kestoaiheena aina 1960-luvulle 
asti ja sai aikaan susilapsi-etsintöjä ja -löytöjä, jotka eivät mitenkään auttaneet 
ilmiön ymmärtämisessä tai siihen uskomisessa. 
 
Molemmat tapaukset (sekä vastaavasti Kaspar Hauser, Oksana Malaja, Sujit Kumar 
ja Genie) kertovat kivenkovasta viattomuudesta, joka ilmaantuu normaaliin 
elämäämme. Tämä viattomuus on kivenkovaa, sillä siihen eivät pure kasvatus, 
houkutus, uhkailu eikä pakko, joilla meidän kaikkien muiden viattomuus luultavasti 
on nujerrettu. Nämä lapset ovat säilyttäneet koskemattomuutensa ja irrallisuutensa 
tavalla, joka on kuvan kaltaista. Vaikka useimmat susilapsitarinat ovat huijausta ja 
paljastuvat helposti joksikin muuksi, ne joka tapauksessa kuvaavat ilmiötä, joka on 
keskuudessamme. Näistä lapsista ainakin osa on hylättyjä autistisia lapsia, joilla on 
lukuisia muitakin nykydiagnostiikalle helppoja ongelmia. Toisaalta samaan 
hengenvetoon on muistutettava, että autististen ja sosiaalisesti kyvyttömien lasten 
diagnosoiminen on kasvussa vaikka vain harvat enää jättävät lapsensa susien tai 
koirien kasvatettaviksi. 
 
Viattomuuden oletus onkin nykyisen kaltaisessa kulttuurissa toisenlainen ongelma. 
Kun lapset on vapautettu perisynnistä (teknisesti se tapahtuu kristillisessä kasteessa 
ja juutalaisessa psykoanalyysissa) ja samalla heille on pyritty luomaan 
lapsilähtöinen kulttuuri (pelit ja leikit),  minkä seurauksena he ovat geneerisenä 
joukkona joutuneet aikuisuuden tavoittamattomiin. Heillä on maailma, jonka 
rakenne ja funktiot eivät enää rakennu aikuisten maailmasta, koska juuri tämä 
napanuora on haluttu katkaista, jotta voisimme luoda lapsikeskeisen kulttuurin, 
ainakin lapsille.   Sedät ja tädit, jotka ovat olleet luomassa lapsikeskeistä kulttuuria, 
eivät ole ottaneet huomioon, että he samalla ehkä luovat myös tynnyriä, jossa uusia 
kasparhausereita alkaa kehittyä. Kun pelätään aikuisten maailman vaikutusta 
viattomaan mieleen, käännetään samalla maailman rajoja sisäänpäin ja synnytetään 
mahdollisesti lapsuuden vankila, joka ei olekaan hyvä paikka vaan  paikka, joka 
suhteessa muuhun maailmaan on ahdistava ja kaoottinen. 
Pelien ja leikkien maailma sekä ajatus, että leikki on lapsen työtä, jonka pitää 
hänelle riittää, ovat omiaan pitämään yllä uudenlaista viattomuutta, joka ei enää 
takaa poikkeuksellista hajuaistia (kuten Kamalalle hänen elämänsä koirana) tai 
kykyä elää syömällä heiniä (kuten Victor ahdistuessaan teki) vaan sulkee lapsen 
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kaikkien taitojen ulkopuolelle. Pelien ja leikkien valheellinen sääntö-todellisuus, 
joka väittää, että sääntöjä on noudatettava, ei millään tavoin valmista niihin 
ilmiöihin, joiden kanssa maailmassa joutuu tekemisiin. Viattomuuden 
ylläpitäminen lapsen ”kulttuurilla” saattaa olla pahin lahja, jonka lapselle antaa. 
 
Werner Herzog on tutkinut visuaalisesti ja kerronnallisesti suljettuja maailmoja ja 
niiden uhreja useissa elokuvissa. Usein kyseessä ovat aikuiset mutta Herzogilla on 
kaksi outoa elokuvaa, jotka ottavat kantaa lapsen viattomuuteen ja suljettuun 
maailmaan, jota ei saa auki. 
Toinen näistä on Kaspar Hauserin tarina10, jossa on toivoa hitusen verran, mutta 
joka on kylmäävä juuri niiltä osin kuin viattomuus synnyttää suurimman uhan 
lapsen ja aikuisen maailman välissä, täydellisen kyvyttömyyden, aseettomuuden ja 
sopeutumattomuuden. 
Toinen elokuva on nimeltään ”Kääpiötkin ovat aloittaneet pieninä”11 ja jo 
nimestään lähtien kyseessä on tarina, joka kuvaa aikuisuudesta (ja 
isokokoisuudesta) lähtevän toimintamaailman pakkoa. Kääpiöt on sijoitettu 
laitokseen, jossa heillä on mahdollisuus olla keskenään, luoda sääntönsä ja 
puuhansa, kunhan he tottelevat heille tarkoitettuja rajoja. He ovat viattomia sekä 
omaan kohtaloonsa että kaikessa, mitä he tekevät, koska he voivat elää vain 
todellisuudessa, joka on heidän. Se ei voi olla osa aikuisten (siis isokokoisten) 
maailmaa eikä se voi saada vaikutuksia sieltä päin, koska kaikki arkiset aukot sinne 
päin on suljettu. 
 
Viattomuus on sulkemista, kahlitsemista, omaan todellisuuteen ahtamista. Se 
kieltää maailman avoimuuden ja esittää syyksi, että suljetut ja kahlitut ovat 
onnellisempia kahleissaan, varsinkin, jos he saavat leikkiä.  
 

                                                 
10 Jeder für sich und Gott gegen alle (1974) 

11 Auch Zwerge haben klein angefangen (1970)  


