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Kustantajan huomautus

Stephen Hawkingilta udeltiin säännöllisesti hänen ajatuk-
siaan päivän »suurista kysymyksistä». Utelijoina oli tut-
kijoita, tekniikan alan yrittäjiä, yritysmaailman huippuja, 
poliittisia johtajia ja suuren yleisön edustajia. Hawkingilla 
oli valtaisa henkilökohtainen arkisto, jossa oli hänen näi-
hin kysymyksiin antamiaan vastauksia puheina, haastatte-
luina ja esseinä.

Tämä kirja pohjautuu Hawkingin arkistoon ja se oli 
työn alla hänen kuollessaan. Sen ovat saattaneet valmiiksi 
yhteistyössä hänen tutkijakollegansa ja Stephen Hawkin-
gin perikunta. 

Osa tekijänpalkkioista lahjoitetaan hyväntekeväi-
syyteen.
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Suomalaisen laitoksen esipuhe
Professori Esko Valtaoja

Vuonna 1974 menin naimisiin, tein ensimmäisen ulko-
maanmatkani ja kuulin ensimmäistä kertaa Stephen 
Hawkingista. Vuoden merkkitapahtumat liittyivät kaikki 
toisiinsa. Matkan tähtitieteen kesäkouluun Pohjois-Eng-
lantiin piti olla myös viivästynyt häämatkamme, mutta 
nuorikkoni joutui jäämään kotiin isänsä kuoleman vuoksi. 
Niinpä minulle jäi paljon ylimääräistä aikaa luuhailla 
yksinäni Durhamin kirjakaupoissa. Eräänä päivänä näin 
uutuustiskillä mustan raamatun.

Sen kannessa loisti suhteellisuusteorian kolme kovinta 
nimeä, Charles W. Misner, Kip S. Thorne ja John Archi-
bald Wheeler, ja teos oli heidän painovoimasta kaiken 
tietämisen arvoisen kertova mustakantinen suurteoksensa 
Gravitation. Se oli 1 279 sivullaan todennäköisesti myös 
kaikkien aikojen suurin pokkari, joka melkein tuntui ole-
van vaarassa luhistua mustaksi aukoksi oman 2 615 gram-
man painonsa alla. Tuo on pakko saada ja lukea.

Sivun 938 tietolaatikosta tuijotti hieman rujosti hymyi-
levä naama: Stephen Hawking. Kip Thornen kirjoit-
tama teksti kuvaili nuoren tutkijan saavutuksia ja päättyi 
arvoituksellisesti. Hawking ei ollut ainoastaan nerokas 
teoreetikko, vaan häntä luonnehti myös »uskomaton päät-
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täväisyys voittaa vaikeat ruumiilliset rajoitteet». Mikähän 
tuotakin sitten mahtaa vaivata, ajattelin ja käänsin sivua.

Kun istuin luennoilla oppimassa kosmisen säteilyn alku-
perästä, äimistelin Durhamin katedraalia tai patikoin 
pitkin Hadrianuksen muuria, Stephen Hawking oli aloit-
tamassa sitä »loistavaa vuotta», jota Kip Thorne kuvailee 
omassa esipuheessaan. Viisikymmentä vuotta gravitaatio-
singulariteetit olivat eläneet hiljaiseloa Einsteinin yleisen 
suhteellisuusteorian lähes unohdettuna alaviitteenä, mutta 
John Wheelerin mustiksi aukoiksi nimeäminä ne olivat nyt 
nousemassa fysiikan kenties kohutuimmaksi tutkimuskoh-
teeksi.

Yhdessä Thornen ja muiden tutkijoiden kanssa Haw-
king aloitti yhä edelleen jatkuvat ponnistelut ymmärtää, 
mitä nuo maailmankaikkeuden reiät oikein olivat ja miten 
ne käyttäytyivät. Hänen uusista tuloksistaan kenties tär-
kein oli, että mustat aukot eivät olleetkaan täysin mustia, 
vaan ne säteilivät Hawkingin säteilyä.

Vähänkö väliä? Säteily on niin heikkoa, että mikään 
ihmisen laite ei pysty sitä havaitsemaan, ja kun lähimmät-
kin mustat aukot ovat kauempana kuin taivaalla loistavat 
tähdet, on helppo ajatella että siinä on nyt taas yksi tut-
kijoiden turhakelöytö, vailla mitään todellista merkitystä.

Mutta eipä ole. Stephen Hawkingin oivallus voi vielä 
muokata ihmiskunnan tulevaisuutta enemmän kuin 
mikään muu oman aikamme tapahtuma. Jos tämä kuu-
lostaa tolkuttomalta liioittelulta, niin täytyy muistaa, että 
Hawking ei varsinaiselta ammatiltaan ollut teoreettinen 
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fyysikko vaan parisuhdeterapeutti. Hän yritti koko elä-
mänsä ajan saada suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan 
puhumaan toisilleen.

Aviokriisiä on kestänyt kohta jo sata vuotta. Meillä on vain 
kaksi pohjimmaista teoriaa maailmasta, suhteellisuusteoria 
ja kvanttifysiikka, ja ne näyttävät olevan leppymättömästi, 
sovittamattomasti riidoissa keskenään. Suhteellisuusteo-
ria kuvaa kaikkea suurta, koko maailmankaikkeudesta 
aina maapallon kiertoon Auringon ympäri ja omenoiden 
putoamiseen puusta. Kvanttifysiikan valtakunta taas on 
atomien ja hiukkasten maailma; se on kaiken elektroniik-
kamme, tietokoneittemme ja modernin teknologiamme 
takana.

Suhteellisuusteoria pitää tarkasti paikkansa. Joka kerta 
kun käytät älykännykkäsi gps-paikannusta, todistat että 
Einstein oli oikeassa. Ja joka kerta kun käytät älykännyk-
kääsi, todistat että myös kvanttifysiikka pitää tarkasti paik-
kansa. Mutta molemmat eivät voi olla yhtä aikaa oikeassa. 
Tässä on tieteen suuri, selvittämätön kriisi: meillä on kaksi 
teoriaa, molemmat tismalleen tarkkoja ja toimivia – ja tis-
malleen päinvastaisia vastauksia kysymyksiimme antavia.

»Aika on…» yrittää suhteellisuusteoria sanoa terapia-
istunnossa. »Ei aikaa ole olemassa!», äyskäisee kvanttify-
siikka. »Painovoiman välittäjähiukkaset…» »Hah! Ava-
ruuden kaarevuuttahan se on!» »Tyhjiö – » Jaa että MIKÄ 
tyhjiö?» Sopua ei löydy, mutta erokaan ei ole mahdollista, 
koska riitaisella pariskunnalla on yhteinen lapsi: todelli-
suus.
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Parin arki sujuu kuitenkin joten kuten, koska kum-
mallekin on sovittu oma reviirinsä, jolla pysytään. Toinen 
saa päättää kaikesta tomuhiukkasta pienemmästä, toinen 
taas kaikesta sitä suuremmasta, mutta selvästikin tämä on 
pelkkä keinotekoinen hätäratkaisu. Einstein etsi elämänsä 
viimeiset neljäkymmentä vuotta turhaan uutta Kaiken 
Teoriaa, joka sovittaisi toisiinsa suhteellisuusteorian ja 
kvanttifysiikan, ja luvuton määrä tyrkkyeinsteineja on 
epäonnistunut yhtä näyttävästi hänen jälkeensä. Meillä on 
edelleenkin kaksi täysin erilaista ja keskenään ristiriitaisia 
vastauksia antavaa teoriaa todellisuudesta.

Kuten sanottua, arkielämä sujuu siltikin, koska hyvin 
suuri ja hyvin pieni eivät yleensä kohtaa. Mutta ilman kah-
den maailmankuvauksemme harmonista yhteen liittämistä 
emme myöskään voi edetä kohti uutta fysiikkaa, uusia 
teorioita ja niiden sovelluksia, kohti uuden millenniumin 
teknologiaa ja sen luomaa maailmaa.

Ja nyt, lopultakin, Stephen Hawking.

On kaksi ilmiötä, kaukana meidän ihmisten arjesta, joissa 
hyvin suuri ja hyvin pieni kohtaavat: maailmankaikkeuden 
synty ja mustat aukot. Hawking oivalsi, että siksi niiden 
tutkiminen voisi tuoda ratkaisun fysiikan suureen kriisiin. 
Musta aukko on hyvin suuri tähti, joka on luhistunut ääret-
tömän pieneksi, pohjattomaksi aika-avaruuden kuiluksi 
– ainakin suhteellisuusteorian kuvauksen mukaan. Kvantti-
fysiikka on tietysti eri mieltä, ja siksi emme edelleenkään 
tiedä mitä tapahtuu, jos hyppäämme mustaan aukkoon. 
Mutta Hawkingin säteily on ensimmäinen löydetty ilmiö, 



13

Suomalaisen laitoksen esipuhe

jossa kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria edes hipaisevat 
toisiaan. Vuonna 1974 parisuhdeterapeutti Stephen onnis-
tui saamaan mököttävän pariskunnan vaihtamaan muuta-
man lauseen keskenään. Siihen ei ollut pystynyt edes itse 
Albert Einstein.

Hawkingin säteily oli vasta alkua. Vastoin kaikkia 
lääketieteellisiä ennusteita Stephen Hawking pystyi jatka-
maan terapiatyötään vielä yli neljäkymmentä vuotta. Ei ole 
aivan helppoa selittää, mitä kaikkea hän sinä aikana teki. 
Edes mustan raamatun kannesta kanteen lukeminen ja 
tenttiminen osana omia tohtoriopintojani ei anna minulle 
valmiuksia ymmärtää yksityiskohtaisesti, mitä Hawking 
kirjoitti informaatioparadoksista, holografisen kosmo-
logian vektorikentistä tai asymptoottisesti litteän aika-
avaruuden konformaalisista symmetrioista. Eikä ole tar-
peenkaan; kuten Kip Thorne kirjoittaa, loppujen lopuksi 
Hawking esitti tutkijoille kysymyksiä, ei vastauksia. Hän 
oli kyllin realisti ollakseen sortumatta Einsteinin tielle ja 
hukkaamatta koko nerouttaan Kaiken Teorian etsimiseen. 
Sen sijaan hän löysi yhä uusia tapoja esittää kysymyksiä, 
keskustelunavauksia, jotka haastoivat niin kvanttifysiikan 
kuin suhteellisuusteoriankin pohtimaan omien näkökan-
tojensa perusteita ja järkevyyttä.

»Miksi Hawking ei saanut Nobelin palkintoa?» kysy-
tään minulta usein. Koska olemme vasta hänen avaamiensa 
polkujen alussa, emmekä vielä tiedä, mitkä niistä johtavat 
upottavalle suolle ja mitkä ylös kohti suurta päämäärää, 
suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan yhdistävää Kaiken 
Teoriaa ja sen loputtomia, ennalta aavistamattomia käy-
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tännön sovelluksia. Vasta sitten, kun olemme saavuttaneet 
huipun, voimme katsoa ympärillemme ja arvioida Stephen 
Hawkingin kysymysten todellisen merkityksen.

Kysymyksiä, ei vastauksia. Homo sapiens on sosiaalinen 
pienlaumaeläin, jolla on evoluution sisään rakentama tarve 
seurata johtajia. Yhä uudelleen ja uudelleen me katsomme 
odottavasti Suurta Johtajaa, Mestaria, gurua, profeettaa 
tai päivystävää professoria ja odotamme heiltä vastauksia. 
Varmat vastaukset kun ovat niin mukavia ja turvallisuuden 
tunnetta kasvattavia, toisin kuin kaikki ikävät kysymykset. 
Nehän voivat pahimmillaan saada meidät jopa ajattele-
maan, ja siitä ei koskaan mitään hyvää seuraa. Mutta ilman 
kysymyksiä ei myöskään ole vastauksia, ja ilman vastauksia 
ei ole muutosta ja edistystä. Kuten diktaattori toisensa jäl-
keen on joutunut kokemaan, peli on menetetty silloin kun 
kansa alkaa esittää kysymyksiä.

Miksi aurinko nousee? Miksi maailmassa on pahuutta? 
Miksi omena putoaa puusta? Miksi kuolemme? Miksi aika 
kulkee eteenpäin? Suuret oivallukset vaativat alkajaisiksi 
suuria kysymyksiä, jotka ovat usein niin yksinkertaisia että 
pikkulapsikin osaa niitä esittää.

Vuosituhannesta toiseen Suuret Kysymykset olivat filo-
sofien, kirjailijoiden, teologien ja muiden pohdiskelijoiden 
yksityisomaisuutta. Antiikin suuren yleisneron Aristoteleen 
teokset osoittavat tuskallisen selvästi, kuinka mahdotonta 
oli edes yrittää vastata todellisuutta koskeviin kysymyksiin 
vailla luonnontieteiden tuomaa tietoa maailmasta. San-
gen vajavainen oli ennen Kopernikusta ja Darwinia myös 
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ymmärryksemme ihmisen todellisesta olemuksesta ja pai-
kasta maailmankaikkeudessa. Sata vuotta sitten moderni 
fysiikka osoitti meille, että arkijärki ei yllä pitkällekään, että 
aistimme koskettavat vain kovin vajavaisesti todellisuutta ja 
että sellaiset itsestään selvyydet, jotka torpan mummokin 
tietää, eivät todennäköisesti olekaan totta.

Aikamme johtavia ajattelijoita, tulevaisuuden suunnan-
näyttäjiä, ovat nyt tutkijat, fyysikot, biologit, kosmologit, 
kognitiotieteilijät, ekologit ja muut tieteentekijät, jotka 
eivät käännä katsettaan pelkästään sisään päin, omiin 
ajatuksiinsa, vaan ennen kaikkea ulos, kohti maailmaa ja 
sen todellisuutta. Richard Dawkins, Daniel Dennet, Jared 
Diamond, Yuval Noah Harari, Steven Pinker, Hans Ros-
ling, Oliver Sacks… ja Stephen Hawking. Tämän uuden 
älymystön, kolmannen kulttuurin, kätilönä on todellisuus, 
ei filosofia, kuten oma Kari Enqvistimme hivenen nenäk-
käästi mutta paikkansa pitävästi on kirjoittanut.

Filosofia ei ole maailmasta minnekään kadonnut, mutta 
vain Stephen Hawkingin lailla fysiikkaa ja suhteellisuus-
teoriaa syvällisesti ymmärtävä filosofi voi vakavissaan 
yrittää pohtia vaikkapa ajan olemusta, kaiken alkua ja 
Jumalan olemassaoloa – ikuisia Suuria Kysymyksiä, joita 
tiede sitkeästi yrittää lähestyä yhä uusin keinoin, sellaisin 
joita Hawking tässä kirjassakin kuvailee.

Jokainen tutkija tietää olevansa enimmäkseen väärässä, 
tai parhaassakin tapauksessa hänen teoriansa korvautuvat 
myöhemmin paremmalla, tarkemmalla, kattavammalla ja 
kauniimmalla uudella teorialla. Minun kaltaiseni pienet 



16

Suomalaisen laitoksen esipuhe

tutkijat esittävät pieniä kysymyksiä pienistä asioista, ja 
löydetyt vastaukset voivat siksi olla jopa paikkansa pitäviä. 
Suuri tutkija kysyy suuria kysymyksiä, vaikka tietää ura-
kan toivottomaksi ja vastaukset parhaassakin tapauksessa 
vaillinaisiksi. Kuten Hawking kirjoitti Ajan lyhyessä histo-
riassa, ihmisjärjen ei ole helppo tuntea Jumalan ajatuksia 
– aivan riippumatta siitä, onko Jumala olemassa vai ei.

Tämä kirja jäi Stephen Hawkingin viimeiseksi. Sen 
lopussa hän muistuttaa meitä kyselemisen tärkeydestä, 
siitä, kuinka välttämätöntä on vapauttaa mielikuvituksensa, 
yrittää ottaa selkoa asioista ja ymmärtää, mitä täällä todella 
on tekeillä. Maailmankaikkeus, mustat aukot, Jumala, 
aikamatkustus, tekoäly, ihmiskunta – vain kysymällä suuria 
kysymyksiä, vastausta vaille jääviäkin, vain tiedon ja tieteen 
avulla me voimme tavoitella yhä parempaa tulevaisuutta.

Muistakaa siis suunnata katseenne ylös tähtiin eikä 
alas jalkoihinne, kannustaa meitä mies, joka ei ilman 
apua pystynyt kääntämään päätään kohti kumpaakaan. 
Hawkingin viimeiset lauseet ovat hänen testamenttinsa 
meille. Niihin tiivistyvät koko hänen elämänsä, sanansa ja 
tekonsa, hänen luottamuksensa ihmiseen ja ihmisen rajat-
tomiin mahdollisuuksiin. Aina on jotain, mitä voi tehdä 
ja onnistua siinä.

Vuoden ensimmäisenä päivänä 2019
Esko Valtaoja
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Alkusanat
Eddie Redmayne

Tavatessani Stephen Hawkingin ensimmäisen kerran 
hämmästyin hänen erikoislaatuista vahvuuttaan ja haavoit-
tuvuuttaan. Hänen silmiensä katse yhdistyneenä liikku-
mattomaan kehoon oli minulle jo tuttu valmistautumisesta 
rooliini – minut oli äskettäin valittu näyttelemään Stephe-
niä Kaiken teoria -elokuvassa ja olin tutkinut kuukausien 
ajan hänen työtään ja vammaisuutensa luonnetta, jotta 
osaisin ilmentää omalla kehollani motoneuronisairauden 
etenemistä.

Kun viimein kohtasin Stephenin, ilmiömäisen lah-
jakkaan tutkijan, joka kommunikoi tietokoneäänen ja 
poikkeuksellisen ilmeikkäiden kulmakarvojen avulla, olin 
typertynyt. Hiljaisuus sai minut hermoilemaan ja höpöttä-
mään, kun taas Stephen ymmärsi täydellisesti hiljaisuuden 
voiman, vahvan tunteen siitä, että sinua tarkkaillaan. Häm-
mennyksissäni aloin kertoa hänelle, miten meillä on mel-
kein sama syntymäpäivä, joten horoskooppimerkkimme 
on sama. Hetken päästä Stephen vastasi, että »olen astro-
nomi, en astrologi». Hän myös vaati, että kutsuisin häntä 
Stepheniksi enkä professoriksi. Minua oli varoitettu…

Tilaisuus näytellä Stepheniä oli erityinen. Minua kieh-
toi roolissa Stephenin tieteellisen työn ulkoisen menes-
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tyksen ja hieman yli 20-vuotiaana puhjenneen motoneu-
ronisairauden sisäisen kamppailun kaksinaisuus. Hänen 
tarinansa oli ainutlaatuinen, monipolvinen ja vaiheikas 
kertomus ihmisen ponnistelusta, perhe-elämästä, suun-
nattomista tieteellisistä saavutuksista ja silkasta uhmak-
kuudesta kaikkien vastoinkäymisten edessä. Samalla kun 
halusimme kuvata innoitusta, halusimme myös näyttää 
Stephenin elämään kuuluneen sisun ja rohkeuden, jota 
hänen lisäkseen osoittivat myös hänestä huolehtineet 
läheiset.

Oli kuitenkin tärkeää esitellä myös Stephenin markki-
namiespuoli. Ripustin trailerini seinälle kolme kuvaa, joita 
usein katselin. Yksi oli kieltään näyttävä Einstein, sillä 
Hawkingissa oli samaa leikkisää nokkeluutta. Toinen oli 
korttipakan jokeri, joka vetelee naruista, sillä mielestäni 
Stephenillä oli aina ihmiset hallinnassaan. Ja kolmas oli 
James Dean. Häntä katsellessani koin samaa pilkettä ja 
huumoria.

Elävän ihmisen esittämisessä suurin paine syntyy siitä, 
että olet suorituksestasi vastuussa esittämällesi ihmiselle. 
Stephenin tapauksessa olin vastuussa myös hänen per-
heelleen, joka oli auttanut minua auliisti valmistautues-
sani elokuvaa varten. Ennen kuin Stephen näki valmiin 
elokuvan, hän sanoi minulle: »Kerron kyllä sinulle, mitä 
ajattelen. Hyvää. Tai jotain muuta.» Vastasin, että jos se 
olisi »jotain muuta», hän voisi kenties sanoa vain »jotain 
muuta» ja säästää minut raastavilta yksityiskohdilta. Ylei-
sesti ottaen Stephen kertoi nauttineensa elokuvasta. Hän 
oli liikuttunut, mutta kuten tunnettua, hän myös sanoi, että 
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siinä olisi hänen mielestään pitänyt olla enemmän fysiikkaa 
ja vähemmän tunteita. Sitä vastaan on mahdoton väittää.

Kaiken teoria -elokuvan jälkeen olen pitänyt edelleen 
yhteyttä Stephenin perheeseen. Olin otettu, että minut 
pyydettiin puhumaan Stephenin hautajaisissa. Päivä oli 
kaunis mutta äärimmäisen surullinen, täynnä rakkautta, 
iloisia muistoja ja muisteluksia miehistä rohkeimmasta, 
joka oli johdattanut maailman omaan tieteeseensä sekä 
pyrkimykseen saada vammaisille huomiota ja todellisia 
menestymisen mahdollisuuksia. 

Olemme menettäneet hyvin kauniin mielen, hämmäs-
tyttävän tutkijan ja hauskimman ihmisen, joka minulla 
on ollut ilo tavata. Mutta kuten hänen perheensä totesi 
Stephenin kuoleman jälkeen, hänen työnsä ja perintönsä 
elää, joten johdatan teidät surullisena mutta suurella 
ilolla Stephenin kirjoituksiin moninaisista ja kiehtovista 
aiheista. Toivon, että nautitte hänen tekstistään ja – Barack 
Obamaa lainaten –  toivottavasti Stephenillä on hauskaa 
tuolla ylhäällä tähtien joukossa.

Rakkaudella
Eddie
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