
Tarinoilla on
sama pohja
Teen kiinalaisen ryhmän kanssa kivistä ja 

lehdistä tähtikuvioita. Ryhmä ihastuu, kun 
kerron tähtikuvion tarinoita taivaalla mat-

kaavasta aurinkopeurasta eli Cassiopeiasta ja Per-
seuksesta ja Otavasta Karhun tähtikuviosta, joista 
on katsottu Pohjantähden kohta. Pohjantähti onkin 
maailman keskus.

Shinhaunin maakunnassa kohoaa Emei Shan, 
buddhalaisten pyhä vuori (3099 m). Toinen pyhä 
vuori Kiinassa on Tianmenin vuori, jonka huipulla 
avautuu kalliomuodostelma, jota kutsutaan taivaan 
portiksi.

Muissakin maissa, missä on vuoria, ne tuntuvat 
kannattelevan taivaita. Keskiaasialaisen tarun mu-
kaan alkuun ei ollut maata, vaan ainoastaan vettä, 
josta kohosi kaksi suurta vuorta. Intialaisten Sume-
ruvuorella on maailmanpuu Zambu.

Taivaan vuori ja maailmanpuu – tai molemmat, 
eli puu vuorella – toistuvat kansojen taruissa poh-
joisesta Babyloniaan ja Kreikkaan. Maailman järjes-
tyksen kannattelu on elämän ehto, siksi taivaan pu-
toamista pelättiin ja pohdittiin. Puu tai pilarit ovat 
ylläpitäneet uskomusten mukaan tätä järjestystä.

Nykyajassa taru konkretisoituu tieteessä: puut 
luovat meille elämänehdot. Ne antavat meille ha-

pen, joten metsät ovat elämän keuhkot. Vuorten 
rinteillä on monissa maissa säilynyt metsää enem-
män kuin laakealla alueella. 

Universaali maailmanpuu
Maailman puuajattelu on universaali. Skandinaavit 
tuntevat Yggdrasilin, valtaisan saarnen, ja germaa-
nit maailmanpatsaan, Irminsilin. Altain kansoilla 
puita tärkeämpiä ovat vuoret. 

 Uskomusten ajatellaan ensin pohjautuneen 
puuhun tai vuoreen, jotka ovat luonnonmuodostel-
mia. Ne vaikuttavat johtavan taivaaseen. Myöhem-
min tarinoissa vuoresta syntyi tolppa tai patsas. 
Tolppa vertautuu miehen fallokseen ja vuoressa 
olevasta luolasta puhutaan kohtuna. Lisääntymi-
nen onkin yksi tärkeimmistä kansan elämän 
ehdoista. 

Siperian kansat pystyttivät maailmanpatsaita 
järjestyksen ja tasapainon ylläpitämiseksi. Läntiset 
saamelaiset ovat maailmanpatsaan juurella uhran-
neet Radienille, joka kannattelee järjestystä maail-
massa. Patsaan päässä saattoi istua veistetty kotka, 
voiman merkki.

Suomalaiselle tutun ihmemylly sammon synty-
runossa on viitteitä siihen, että se olisi ollut maa-
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Werferin pikkukaupungin vuoria.
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ilmanpatsaan ja -puun vertauskuva: runojen mu-
kaan sampoon sisältyy kirjokansi eli tähtitaivas ja 
sen on valmistanut taivaantakojana pidetty Ilma-
rinen. Sampo pyörii, kuten taivas maailmanpuun 
ympärillä. Mylly tuottaa hyvinvointia, ja sillä on 
juuret syvällä maassa.

Eräässä haastattelussa 1930-luvulla Ruotsin 
metsäsuomalainen Kaisa Vihulainen kertoi, että 
sammas eli sampo on pilari, joka kannattelee tai-
vasta, ja sen päässä on kultanuppi eli Pohjantähti. 

Maailmanpuun juurella on usein elämän järvi. 
Vesi ymmärrettiin parantavaksi ja sen peilautu-
vuus tuntui mystiseltä. Järveä pidettiinkin port-
tina Manalaan. Tuonelan jokea pitkin kuolleet 
vietiin viimeisille asuinsijoille. Kalevalan tarusta 
tuttua Tuonelan virtaa vastaa kreikkalaisissa ta-
ruissa Styks-virta, jota pitkin kulkee vainajien 
lautturi. Kenties tuota virtaa pitkin ovat kulkeneet 
myös koronan uhrit ja tulevat meitä sielunlintuina 
tervehtimään. 

Ikuinen kierto elämänpuun ympärillä
Kodan keskipuutakin on verrattu maailmanpuu-
hun, joka kannattelee taivasta.  Taivas kuvattiin

teltaksi, jonka kangas pyörii Pohjantähden varas-
sa. Havupuista erityisesti kuusi muistuttaa kotaa. 
Kuusen alle on uhrattu, ja havut ovat tärkeä sym-
boli vieläkin useissa juhlissa. 

Kuten tähdet kiertävät Pohjantähteä, niin myös 
luonnossa kaikki kiertää. Vesi haihtuu pilviksi, sa-
taa alas ja imeytyy pohjaveteen. Muinaiset kansat 
näkivät maailman syklisyyden ja ilmiöiden yhtey-
det toisiinsa tärkeinä.

Eri kansojen mytologioista saa käsityksen, että 
ihmiset ovat ymmärtäneet luonnon järjestyksen 
jo varhain. Tiede muuntaa vain tarinat tieteen 
kielelle. 

Kun huomaamme kaukanakin toisistaan asu-
neiden kansojen uskomuksissa ja tarinoissa yhte-
neviä tekijöitä, meidän on helpompi kunnioittaa 
toisiamme ja arvostaa toistemme kertomuksia.
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