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Onko sosiologiselle 
mielikuvitukselle 

tilaa?
”Sosiaalitiede” oli amerikkalaiselle C. Wright 

Millsille, joka kirjoitti Sosiologisen mielikuvituk-
sen (suom. Antti Karisto, Esa Konttinen, Pentti 
Takala & Hannu Uusitalo), haukkumasana. Mitä 
1962 kuollut Mills olisi ajatellut 2000-luvun alun 
muodikkaasta ”sosiaalifysiikasta”? Samaa byro-
kraattis-sotilaallis-tilastollista ”pönttörealismia”, 
jota hän itse vastusti 1900-luvun puolivälissä? 
Sosiologinen mielikuvitus nousi siis hönön ”soti-
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laallisen metafysiikan” vastavoimaksi. Se ei saanut 
etääntyä liikaa tutkijan kokemuksen ja ajattelun 
syyhypisteistä.  Digivallankumouksen nykypyör-
teissä Millsin tarkastelutapa tuo mieleen filosofian 
tai esseen kevätlaitumet. Internet oli vielä tunte-
maton vaikutuskanava, silti yksi sosiologisen mie-
likuvituksen mahdollinen kohde. Internetin juuret 
olivat insinööritieteissä ja sotilasteknologiassa. Entä 
sitten? Niillä on myös laadullisia seurauksia, joita 
sosiologinen mielikuvitus voi ennakoida. Missä on 
sosiologian ja laatujournalismin ero, jos sosiologin 
tehtävänä on, kuten Mills katsoo, ”tehdä ihmisten 
yksityishuolista julkisia kysymyksiä ja julkisista ky-
symyksistä yksilöille merkityksellisiä kysymyksiä”. 
Mitätön. Minun sosiologinen mielikuvitukseni sa-
noo, että tekoälyyn liittyvää teologista vimmaa ei 
enää havaita, ellei kissaa nosta pöydälle insinööri 
tai joku, joka hallitsee pönttörealismin kielen ja käy 
luotettavasta pönttörealistista. 
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Antihaurauden 
opas

Ihmistä, joka tietoisesti päättää elää ilman rahaa, 
ei voi sanoa köyhäksi. Hänellä täytyy olla, paitsi 
sosiologista mielikuvitusta, myös varakkaita suosi-
joita. Se on eräs yritystoiminnan muoto. Ja se vaa-
tii ”positiivista asennetta”. Tästä kertoo Tomi Asti-
kaisen kirja Miten elää ilman rahaa. Sen tekijä on 
kauppatieteen maisteri, eikä tarvitse luentoja siitä, 
miten tärkeää on saada raha kiertämään ja talous 
kasvuun. Mutta mahtaako tietää, että hän on neljän 
vuoden kokeellaan (elämällä ilman rahaa) investoi-
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nut juuri siihen ”antihaurauden” projektiin, jota 
talousmatemaatikko Nassim Nicholas Taleb pitää 
ykkösasiana talous- ja finanssiasioiden hoidossa? 
”Antihauras” à la Taleb tarkoittaa asioita, jotka pait-
si kestävät myrskyjä myös hyötyvät niistä. Rahatta 
eläneen – ja laajalti matkustelleen, elämää nähneen 
– Astikaisen tulikoe olisi loppunut lyhyeen, jos hän 
olisi säikähtänyt ensimmäisiä takaiskuja. Mutta hän 
hyväksyi ne. Rahaton ole mikään king of the road, 
vaan täysin riippuvainen niistä, joilla on hyvää 
tahtoa auttaa – tarjota ruokaa, majoitusta, kyytiä, 
ehkä vähän rahaakin. Voi sanoa, että rahatta oppii 
pian käsittelemään ihmisiä taitavammin kuin jos 
takataskussa olisi omaa fyrkkaa. Rahakas voi sal-
lia itselleen primitiivireaktion, masennuksen, mitä 
vain – hänellä on varaa. Rahattoman on taivutel-
tava kumppani sopimukseen, josta hän hyötyy ja 
antava osapuoli saa hyvän mielen. Epäonnistumiset 
rahaton maksaa lihassaan. Mutta tappionsa jälkeen, 
vietettyään viluisen yön ulkona tai jäätyään vaille 
apetta, hän on entistä viekkaampi. Ja kun hän lo-
pulta palaa rahamyllyn ääreen, hän on ylivoimainen 
kilpailija kenelle hyvänsä, joka pelkää riskejä. Anti-
hauras ei pelkää, hän on jo kokeillut niukkuutta, se 
oli menestystarina. Tällaisin kokemuksin varustetut 
ihmiset pitäisi värvätä Kauppakorkeakoulun luen-
noitsijoiksi. Kaiken lisäksi heillä on rattoisia juttuja 
kerrottavana hyödyllisten opetusten lomassa.       



8

Muistojen Matti 
Klinge

Matti Klingen muistelmien Anarkisti kravatti kau-
lassa sotilaallinen aikataulu voi hieman turhauttaa 
sitä, joka on mieltynyt Klingen päiväkirjan vapai-
siin, ajasta toiseen loikkiviin mietteisiin. Mutta 
tietyt  teemat Klingen teksteissä ja muistelmista 
ovat yhteisiä. Ainakin kolme: 1) yliopiston pyhä 
instituutio, oppineisuuden ja sivistyksen konserva-
tiivinen kytkös;  2) kansalaisyhteiskunnan liberaali 
teema; 2) kansainvälisyyden radikaali teema. Yli-
opisto: MK rakastaa yliopistollisia seremonioita, 
ja kiintoisaa on, että hän kaihtaa tutkimuksessa 
seremonian lähintä vastinetta eli metodia (joka 
hänestä uhkaa rajoittaa arvokkaiden löytöjen te-
kemistä). Tärkeintä on säilyttää oppineisuuden ja 
sivistyksen symbioosi. Sivistys on paitsi perinteisiä 
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hyveitä, myös tietojen ja taitojen monipuolisuutta. 
Sitten tuo kansalaisyhteiskunnan teema, variaatiot 
huomioon ottaen: konservatiiville kansalaiskunnan 
ydintä ovat perhe ja perinne, sosialistille kansanliik-
keet tai massatapahtumat; sitä vastoin liberaali (so. 
klingeläinen ”anarkisti kravatti kaulassa”) arvostaa 
vapaata yhdistymistä ja kansalaistaitoja, jotka ke-
hittyvät runsaiden sivistysrientojen myötä. Siitä 
osakuntien tärkeys, ja periaate ulottuu yliopistoon. 
1970-luvulla MK puolusti epäluuloiselle profes-
sorikunnalle käsitystään, että opiskelijat (olivat he 
sitten kuinka taistolaisia ja mahdottomia tahansa) 
ovat yliopiston kansalaisia!. Kansainvälisyys: MK 
tähdensi suomalaisen identiteetin rakentumista 
Bernadotten ja Leninin välissä ym. geokulttuurisia 
tekijöitä. 1970-luvun hengessä ”radikalismia” oli 
Suomen ja suuren itänaapurin luottamussuhteen 
edistäminen. Niinpä niin, ehkä Klinge ei koskaan 
sydämessään tunnustanut Neuvostoliittoa, vaan 
salaa ajatteli Venäjää, sitä ja yhtä samaa hierarki-
an ja mystiikan sekoitusta? Jos yritän arvata, mikä 
MK:sta on radikaalia, niin ehkä se, ettei saisi vain 
saarnata kansainvälisyydestä, kuten muistelmien 
”Blomstedt”, historian proffa Yrjö B, joka siis oli 
valekansainvälinen. Pitää myös toimia maailmalla 
kuin herrasmies, aina ritarillisen anarkian asialla, 
aina valmiina vaikka kravatista hirtettäviksi, jos se 
tapahtuu hyvässä seurassa ja palvelee isänmaan etua.  
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Informaatiosota
1970-luvulla Kullervo Rainio tarkoitti “informaati-
osodalla” taistolaisuuden soluttautumista mediaan 
ja yliopistoon. Saara Jantusen Informaatiosodassa 
ja tässä 2010-luvun sanassa neuvostopropaganda 
on vaihtunut ”Uuden Venäjän” disinformaatioon 
– ennen muuta somessa. Tähän voin vastata vain: 
”Ei puho somea, snaijaa vain samizad!”  
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Sixten Korkmanin 
nyrkki 

Sixten Korkman on virkamiestaustainen konsen-
suksen hakija, jolta on turha odottaa värikkäitä 
ideologisia repäisyjä, edes kirjasta Väärää talous-
politiikkaa. Sen sijaan kyllä yltiövarovaisia toisaal-
ta-toisaalta arvioita. Julkisivu yleisön suuntaan on 
tämä, mutta on silti mahdollista, että kulissien ta-
kana, iskiessään poliitikoille nyrkkiä pöytään, hän 
paljastuukin oikeaksi tahtohirmuksi. Eihän mikään 
ole sitä miltä se näyttää, ja Korkman näyttää aivan 
liiaksi hovimieheltä ollakseen sitä myös poliitikko-
jen seurassa. 
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Henry Kissinger ja 
muu maailma

Henry Kissinger on aina uskonut voimatasapai-
noon. Mitä se on? Yhtäältä puuttumattomuutta 
toisten valtioiden asioihin (paitsi kun on ihan pak-
ko!), huomaavaisuutta, jopa veljeyttä (silloin kun 
luodaan valtioliittoutumia). Toisaalta se on, turha 
kieltää, myös julmaa toimintaa. Vaikka se oli al-
kuaan eurooppalainen keksintö (vrt. Westfalenin 
rauha), EU ei Henryn mielestä ole sitä täysin si-
säistänyt. Pikemminkin EU nojaa jaloihin periaat-
teisiin, jotka eivät ole kuin suunsoittoa. Tuo sattui 
ja oli vähän tottakin. Henry K. arvioi, että joskus 
jäämme ehkä Aasian heiluvaksi hännäksi. Onneksi 
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se on vain yksi vaihtoehto monesta. Kiina on Henry 
K:lle rakas aihe. Kun Henry K. tekee tiliä kiinalai-
sesta filosofiasta, on kuin hän puhuisi omastaan: 
jokaisessa  ratkaisussa nähdään uusien ongelmien 
alku (amerikkalaiset murskaavat ongelmia kuin 
pähkinöitä); maailmaa tarkastellaan hitaana evo-
luutiona (amerikkalaiset elävät tilanteesta toiseen); 
prosesseja analysoidaan käsitteellisesti (ei fakta fak-
talta jenkkityyliin).  Tämähän on historian tajua ja 
pitkäjänteistä strategiaa à la Henry K. Eläkeläisenä 
hänestä on tullut viisas kiinalainen. Amerikkalaista 
individualismia hänessä yhä on usko Suuriin Val-
tiomiehiin. Suuri Valtiomies ”kulkee yksinäisiä pol-
kujaan”. Nyt pitää hieroa silmiään. Onko varmaa, 
ettei Henry K. puhu itsestään valtiollisten tekojensa 
jälkeen? 
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Jätetään rauhaan 
”Pidän hyvästä elämästä, jota täydentävät synkät 
ajatukset”, sanoo vuoden 2002 nobelisti Imre Ker-
tész vanhuuden päiväkirjassaan, ruotsiksi Den sista 
tillfykten. Liberaali demokratia rappeutuu, antise-
mitismi leviää, maailman ahdinko kasvaa. Julkisuu-
den melu kiusaa erakkojuutalaista, jolle nationa-
listisessa Unkarissa ei juuri tuhlatakaan huomiota. 
Unkarissa hän on väheksytty, Saksassa taas kiitetty! 
Auschwitzin muistoissa elävän kirjailijan tekee jos-
kus mieli tiuskaista ihailijoilleen: ”Jättäkää minut 
rauhaan Auschwitzin kanssa!” Ja tämän pitemmittä 
puheitta jätämmekin hänet rauhaan. 
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Sanat elävät omaa 
elämäänsä

”Maailma ympärillämme tulvii käännöksiä ja ra-
kentuu niistä” – kääntämistä käsittelevän kirjan 
ensimmäinen lause. Toivotaan että tulvan raken-
nustyöt eivät ole niin sattumanvaraisia kuin lau-
seesta voisi päätellä. Mieleen tulee romantikko 
F.W. Schlegel, joka väitti, että sanat elävät omaa 
elämäänsä käyttäjistä ja kääntäjistä riippumatta: 
”Sanat ymmärtävät itsensä paremmin kuin niiden 
käyttäjät.”

Kielen ja kääntämisen teoria on oma aivo-
jumppansa, mutta kääntämisen yksilölaatu kieh-
too minua eniten, eikä siitä saa oikein kiintoisaa 
teoriaa. Opin tuntemaan filosofi Nietzschen J.A. 
Hollon suomennosten kautta, ja kun törmään 
Nietzscheen jonkun muun kääntämänä, herää 
heti epäilys: tämä on väärennös! Hollo tulikin 
tunnetuksi käännöstensä ”holloutumisesta”. Kai 
se liittyi kääntäjän romanttiseen funktioon: piti 
”rikastuttaa” kansan (lue: eliitin, sivistyneistön) 
kieltä. Se vaati kääntäjältä miltei jäljittelemättö-
män kielen syntyä. 
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Haalistunut
 auktoriteetti,

ahkera siementäjä
Ranskalainen filosofi Henri Bergson sai 1921 kirjal-
lisuuden Nobelin ja oli silloin vielä suuri eurooppa-
lainen tähti. Ilmeisesti hänen ajatuksiaan pidettiin 
Tukholmassa myös ”hyvänä kirjallisuutena” – huo-
limatta hänen epäilyistään kieltä (ajattelun purkit-
tajaa) kohtaan. Tai sen takia. Mutta jo toisen maa-
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ilmansodan jälkeen Bergsonin maine alkoi hiipua, 
ja tänään hänet mainitaan vain eräänä 1900-luvun 
alun ”vitalistina” eli eilispäivän aaveena. Auktori-
teettiasema meni, mutta sen sijaan häntä voi kyllä 
pitää monien uudempien, myöhäisempien ajatusta-
pojen siementäjänä, jonka teemat ja oivallukset jat-
kuivat toisten töissä – mm. Charles Peircen, Thomas 
Kuhnin, Paul Ricoeurin, Gilles Deleuzen.  Ne eivät 
jatku tismalleen samoina, ja sitä Bergson tuskin toi-
voikaan. Kriittisin hän oli sitä uskomusta kohtaan, 
että käsitteet pysyvät samoina ajasta toiseen. Niin 
kuin elämässä, myös kielessä tapahtui jatkuvaa evo-
luutiota. Hän virheensä oli, että hän puhui ”henki-
sestä evoluutiosta”.  Ei ymmärtänyt sanan nopeaa 
kulumista ja rapistumista. Tässä valistuneet ihmiset 
ovat olleet aika konservatiivisia huolimatta aivotut-
kimuksen edistysaselista. Esimerkiksi  ”intuitio” ei 
enää ole niin kielletty termi kuin vielä jokin aika 
sitten, ja Bergsonille se oli, kuten Daniel Kahne-
manille, ”nopean ajattelun” hyöky, tosin sillä erolla 
että Bergson ei olisi tutkinut sitä tilastollisin mene-
telmin. Intuitioon liittyi henkinen ponnistus, joka 
antoi sille yksilöllisen suunnan ja uniikin luonteen. 
Se pilkkasi leimoja  ja oli esimerkki  käsitteestä, joka 
mitätöi itsensä käsitteenä.  Kun Bergson kutsui sitä 
”metodiksi”, sana lensi kauas vakiintuneesta käyttö-
tavastaan ja olisi sopinut hyvin Paul Feyerabendille, 
joka oli tunnetusti ja metodisesti  against method .
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Kierkegaard ja
järjestelmät

Kierkegaardin tiedetään vastustaneen Järjestelmää 
(joka hänelle oli Hegelin Houre). Järjestelmät olivat 
inhimillisen, aina epätäydellisen ajattelun tuloksia. 
Mutta kaikki järjestelmät eivät ole ajattelun tulok-
sia, onhan myös evoluution luomia järjestelmiä, 
joita ihmiset tutkivat ja jotka vasta rekonstruoitui-
na ovat ajattelun tuloksia. Ajattelija-tutkija Gregory 
Bateson taas piti länsimaisen epistemologian ongel-



19

mana sitä, että tutkittaessa ekologisia, luontoperäisiä 
järjestelmiä ajattelun apuneuvoksi luodaan erityinen 
keino-ja-päämäärä -tukijärjestelmä, joka rajoittaa 
havaintoja ja päätelmiä tutkituista järjestelmistä. 
Tällainen kontrolli johtaa tiedon yksipuolistumi-
seen ja vääristymiseen. Bateson toteaa, että  tieteel-
lisen ajattelun saavutuksissa on usein kyse ”löysän 
ja kontrolloidun ajattelun yhdistymisestä”. Tämä on  
itse asiassa osuva kuvaus Kierkegaardin ajattelusta: 
ajatusten systematiikkaa vain naamioidaan subjek-
tiivisella löyhyydellä, mutta juuri subjektiivisuus on 
siinä tietoinen, kontrolloiva ja ironinen systeemin 
osa, kun taas itse systeemi tulee puolitahattomasti 
akateemisesta lähteestä, Hegeliltä ja Hegel-kritiikistä.    
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Epätoivon virhe
Kierkegaard ei juuri välitä historiasta, mutta histo-
riallisesti katsoen Kuolemansairauden psykoteolo-
gia on monen myöhemmän oivalluksen isä. Tästä 
käy esimerkkinä ilmiö ”epätoivon tahaton virhe”, 
josta ensin Freud tuotti teoriaa, sitten surrealistit 
poetiikkaa. Epätoivon virhe nousee kapinaan epä-
toivon tietoisia pyrkimyksiä vastaan. Oletetaan että 
kirjailijalle sattuisi kirjoitusvirhe:  ”ja tuo virhe tu-
lisi tietoiseksi itsestään virheenä – mahdollista on, 
ettei se olekaan virhe, vaan paljon korkeamassa mie-
lessä esitykseen kuuluva – on kuin virhe nyt tahtoi-
si nousta kapinaan kirjailijaa vastaan: ei, minä en 
tahdo tulla pois pyyhityksi, minä tahdon jäädä to-
distamaan sinua vastaan, tahdon todistaa, että sinä 
olet kehno kirjailija.” Mutta Kierkegaardille tämä 
oli itseään purevan käärmeen ankea kuva, ei löytö 
ja lahja tuleville polville. 
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Poetiikan kemialli-
nen kohtu

Käänsin Gaston Bachelardin kirjan vedestä ja unista 
(Vesi ja unet). Vähän kiusasi, ettei kirjoittaja tehnyt 
eroa ”selittämisen” ja ”tulkitsemisen” välillä. Mil-
loin runot selittivät luontoa, milloin luonto selitti 
runoja…  Toisissa olosuhteissa Bachelardista olisi 
voinut tulla rehevä runoilija. Outoa että hän aloitti 
tiukkana luonnontieteilijänä ja metaforien epäilijä-
nä. Sitten hän meni ja rakastui siihen mitä eniten 
epäili. Bachelard oli kotoisin Etelä-Ranskasta. Hän 
kirjoittaa kauniisti solisevista puroista, ei koskaan 
lumesta. Veden elementin muodonmuutokset oli-
vat tuttuja, lumi ja jää vieraita. Vedestä hän ottaa 
muuten kaiken irti, vedenneitoja ja vesimusiikkia 
myöten. Samalla hän on piintynyt kemisti, joka ha-
luaa redusoida – nyt humanistin lailla, silmin näh-
täviin asioihin, ei näkemättömiin. Niinpä ”hyppy 
tuntemattomaan” ei hänen fenomenologiassaan voi 
tarkoittaa kuin ”hyppyä veteen”. Osin tutun tunte-
mattoman edessä mielikuvitus loiskuu. Mutta mik-
si siinä loiskuu järvi, ei äidinkohtu? Varmaankin 
koska syntyvä hyppää vedestä pois: väärä suunta. 
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Väärästä tieteestä ja 
väärästä taiteesta

Bryan Appleyard, brittijournalisti, on kirjoittanut 



23

skeptisesti tieteen aikakauden ylilyönneistä – tai sii-
tä mihin tiede liian usein pyrkii: ihmisen ja koneen 
identifioimiseen. Ellen erehdy, hän samalla kui-
tenkin tukee Tieteen PR-koneiston luomaa kuvaa, 
että tiede on Yksi. Tiede monopolisoi totuuden ja 
määrittää legitiimit kysymykset – ne joihin pitää 
vastata. Epälegitiimi kysymys olisi Konetieteelle 
vaikkapa: Miksi Shakespearea on arvostettu vuo-
sisadasta toiseen? Mutta Konetieteen epäilijälle se 
taas on legitiimi kysymys, koska vastausta ei voi 
antaa numerosarjana. Appleyardin esimerkki tie-
teen luovasta toisinajattelijoista (tai oikeinajatteli-
jasta) on aivotutkija Semir Zeki, jonka intressinä 
on ollut ”taiteen” ja ”kauneuden” ongelma. Mies 
kutsuu tutkimustaan ”neuroestetiikaksi”. Hän on 
saanut kollegoiltaan arvostelua siitä, että kaikki 
hänen tuloksensa eivät perustu mittauksiin. Tähän 
hän on vastannut: tiede ei ole vain mittauksia, vaan 
uteliaisuutta; mittaukset ovat  yksi keino tyydyttää 
uteliaisuutta. Hyvä. Eräs tuttu kävi kuuntelemassa 
Zekin luentoa ja kertoi siitä seuraavaa. Aivot etsivät 
taiteesta symmetrioita. Niinpä esimerkiksi ”atonaa-
linen musiikki”, joka ei (Zekin mielestä) tyydytä 
symmetrioiden tarvetta (tai ei ainakaan paljasta 
symmetrioitaan), ei voi olla taidetta. Näkemyksen 
hän esitti ”tieteellisenä” havaintona. Eli osaa toi-
sinajattelijakin joskus pelata tieteen valtapeliä. Ja 
samalla ohjeistaa meitä ”väärän” taiteen syrjintään. 
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”Seurustelu on
 tärkeämpää kuin 

algebra”
Tämä oli Roger Schankin, amerikkalaisen kognitii-
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visen tieteen, tekoälyn jne. professorin, kannanotto 
keskusteluun kouluopetuksesta, joka Yhdysvallois-
sa on rämettynyt  – tai sitten amerikkalaiset ovat 
vain kriittisempiä kuin suomalaiset oman koulun-
laitoksensa suhteen. Seurustelu tärkeämpää? Outo 
väite. Pitäisikö seurustelua opettaa koulussa? Minä 
pelkäisin, että seurusteluinto laskee, jos koulu 
puuttuu asiaan ja alkaa vaatia nuorilta raportteja 
flirttitaidon edistymisestä opettajien arvioitaviksi. 
Sukupuolivalistushan on eri asia. Sillä on tarkoitus 
pelotella nuoria taudeilla ja vitsauksilla.  Pelottelu 
herättää aina mielenkiintoa. On ihan eri asia mennä 
sanomaan kuka on huono partneri.  Seurustelussa 
huonot kokemukset opettavat eniten, edellyttäen 
että ne ovat omia.  Mitä Schankin mielessä oikein 
liikkuu? Jotain tällaista: seurustelu ei ole vain haus-
kaa, se edistää aikuistumisen ja suunnittelun taitoja. 
Se aktivoi aivojen kognitiiviset prosessit: yleistät, 
arvioit, luotat tunteeseen, petyt, arvioit uudelleen, 
korjaat ennustettasi, ja ellet hätäisesti ”tee bänejä” 
(mistä saat miinuksen), haastat itsesi keksimään uu-
den strategian. Tämä voi tulkita niinkin, että sokea 
rakkaus  on vapainta ja tasa-arvoisinta rakkautta 
mitä on. Sokea rakkaus ei erota ihmisiä värin, van-
hempien tulojen, pituuden, painon, näppyjen, mie-
lipiteiden tai muiden pinnallisten ominaisuuksien 
mukaan. Sitä paitsi sokea rakkaus on keino hankkia  
ihmistuntemusta. .
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Miksi
ennakkoluulolla

on huono maine? 
Tässä  Schankin pedagoginen resepti, jossa paino 
on ennusteella:  1) Tee ennuste, 2) Ennuste epä-
onnistuu, 3) Tee yleistys, 4) Perustele yleistys, 5) 
Korjaa ennuste. Tässä taas minun reseptini: 1) 
Yksilöi sattuma, 2) Esitä se yleistyksen muodossa, 
3) Tunnusta ettet tiedä mistä puhut, 4) Kokeile, 
oletko oppinut jotain. (Resepti ei ole yleispätevä.) 
Muuten Schank on kyllä oikeassa: me ennustamme 
luonnostamme tulevia asioita, usein huomaamatta. 
Tämä alkaa ennakkoluulosta, joka vertautuu tietä-
mättömyyteen. Miksi sanalla ”ennakkoluulo” on 
niin huono maine? Sokrates antoi arvon tietämät-
tömyydelleen (”Tiedän etten mitään tiedä”), toisin 
sanoen ennakkoluulo ilmaisee alussa kiinnostusta 
maailmaan ja opinhalua. Ihan OK! 
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Ollapa etruski
Räntää satelee ja katson kuvaa etruskien hautamaa-
lauksesta. Etruskit uskoivat, että vielä kuoleman 
jälkeen elämä jatkuisi yhtä aurinkoisena kuin Et-
rurian keväässä, väitetään. Paljoa emme etruskeista 
tiedä, mitä nyt arkeologian ja Rooman kautta on 
tullut tietoa. Kieli on arvoitus ja kirjallisuudesta 
ei ole säilynyt juuri mitään. Menetetty kulttuuri. 
Mutta minkä menettää, se nousee saavutusten ylä-
puolelle. D.H. Lawrence piti itseään etruskihengen 
vaalijana – ja hän itse oli tuon hengen ylipappi. 
”Olemme menettäneet elämisen taiteen. Olemme 
tollon tietämättömiä…” hän saarnasi ja oli oikeas-
sa: tietämättömyys hänenkin sanojaan kaunisti. 
Toinen etruskien ystävä oli Alberto Savinio, sukua 
maalari Chiricolle. Savinio uskoi, että paras tapa 
voittaa kuoleman pelko oli kulkea ”etruskien tietä”. 
Eli mitä tietä? Savinio: ”Etruskit olivat romanttisia 
esi-isiämme”. Roomalaisten sitkeä viha etruskeja 
kohtaan ei johtunut niinkään uskonnosta, kuin 
siitä että etruskit olivat omaperäisiä romantikkoja. 
Niinpä kai, roomalaiset olivat, kuten me tiedämme, 
klassisen perinteen kannattajia, siis taakseen katso-
jia. Ja kun he kulttuurinsa korkeasuhdanteen ai-
kana katsoivat taakseen, mitä he näkivät? Etruskit.    
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Epävarma pääoma
Nykyaika on tulkinnut kapeasti John Locken 

ajatuksen siitä, että yksilöyden sosiaalisena pönk-
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känä on yksityisomaisuus.  Locke tarkoitti muu-
takin kuin rahaa ja varallisuutta, siis myös henki-
siä kykyjä,  sosiaalisia ansioita ja taitoja. Tätä on 
myöhemmin kutsuttu myös ”kulttuuripääomaksi”, 
joka tietysti on epävarmaa pääomaa. Jos sosiaalisiin 
taitoihin lisätään kuitenkin uudet käsitteet ”resi-
lienssi”, ”antifragiliteetti” (Taleb) tai ”arkielämän 
taktiikka” (Certeau), saadaan epävarman pääoman 
kategoriasta yhä monitahoisempi ”subjektiivisuu-
den vyöhyke”.  Kaiken kaikkiaan tämä riskialtis 
vyöhyke tulee lähelle Michel Certeaun  käsitettä 
”taktiikka”, joka tarkoittaa arjen opportunismia, 
oikoteitä, temppuja, ex tempore kekseliäisyyttä, 
luovia ratkaisuja vailla ennakkotapauksia.  Tak-
tiikkaa syntyy kriisikokemuksista ja vastareaktiona 
päättäjien ”strategioihin”. Myös se kuuluu yksilön 
pääomaan, olkoonkin että hän tulee tietoiseksi siitä 
vasta koetusten kautta ja  varmuuden menetyksin.  
Nykyaika kaipaa Robin Hood -myytin uusia urbaa-
neja tulkintoja perinteisen ”otetaan rikkailta ja an-
netaan köyhille” -periaatteen rinnalle. Ennen kuin 
Robin Hood keksi köyhät, hän keksi yksilönä säi-
lymisen (vai pitäisikö sanoa: yksilöksi tulemisen?) 
tavan itselleen, ja tämä tapahtui kun häneltä riistet-
tiin hänen ”varma” pääomansa, maansa ja aateliar-
vonsa. Hän joutui elämään Sherwoodin metsissä 
epävarman pääomansa, vain älynsä ja jousimiehen 
taitojensa varassa. 
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Identiteetin 
muistelua 

1968 maanpakoon lähtenyt tšekki-intellektuelli 
Antonin Liehm, vanha tuttu, eurooppalaisen Lettre 
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-julkaisun päätoimittaja, antoi 90-vuotispäivänään 
haastattelun nykyisessä kotikaupungissaan Pariisis-
sa. Hän väitti olevansa yhä sama 1960-luvun tšek-
kijournalisti (ennen Prahan miehitystä). ”Ihminen 
ei voi muuttaa identiteettiään enää 45 ikävuoden 
jälkeen..”  Vuodet Yhdysvalloissa ja Ranskassa ei-
vät vieneet häneltä elämän ”merkityksellisimpien” 
vuosien muistoa… Joo, muistan vanhat keskus-
telumme:  identiteetti oli Antoninille eräänlainen 
terveyden tae. ”Ilman identiteettiä ihminen tulee 
hulluksi”. Joo, mutta onko se aina sama?  Liehmin 
identiteettikuva korostaa  enemmän ”alkuperää” 
kuin matkaa ja sopeutumista, jota itse pidin kriisien 
leimaamalle identiteetille tyypillisenä (vrt. ”narra-
tiivinen identiteetti”).  Amerikkalaistuneiden tšek-
kituttujen ns. identiteetti tuntui  hänestä falskilta. 
Ihmisten ”juuria” alati ravistelevassa maailmassa 
”autenttisuutta” koskevat mielikuvat voivat olla 
yhtä falskeja. Ne estävät tajuamasta omaan minä-
kuvaan liittyviä ambivalensseja. Stabiilin identitee-
tin puolustaja joutuu löytämään ambivalensseilleen 
kiertotien: palaamaan uudestaan ”elämänsä merki-
tyksellisimpiin vuosiin” ja tulkitsemaan niitä aina 
uudestaan, ambivalenssiensa oikkujen valossa. Ja 
huokaamaan: ”Kuinka erilaista kaikki olikaan sil-
loin – jopa erilaista kuin edellisen kerran muistelles-
sani!” Ja sitä rakkaammiksi nuo merkitystä uhkuvat 
vuodet tulevat.  
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Lisää 
subjektiivisuutta!

Kommentaattoreissa aiheutti vaalien aikoihin hu-
vittuneisuutta SDP:n vaatimus: ”Lisää korkeata-
soista teknologiaa!” Miten SDP olisi taannut, että 
uusia innovaatioita syntyy? Se ei päältä katsoen ole 
aatteellinen päätös. Mutta hetkinen: onpa kuiten-
kin. Sen taustalla on lineaarisen kehityksen aate, 
jonka mukaan yhteiskunnan tulee edetä yhdellä 
päälinjalla – ilman vastakohtien vuorovaikutusta. 
Jos vasemmiston vanha käsite ”dialektiikka” kaive-
taan esiin, ”lisää teknologiaa”- vaatimus tarkoittaisi 
implisiittisesti myös: ”Lisää ennustamatonta sub-
jektiivisuutta!” 
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Flow
Mihaly Csikszentmihaly (jolta on suomennettu kir-
ja Kehittyvä minuus) puhuu ilmiöstä ”flow”, jota 
hän pitää onnellisuuden perusehtona. Flow -koke-
muksen yhteys sielu-käsitteen syntyyn voi olla kes-
keinen. Itse asiassa se on melko yleinen kokemus: 
ihminen unohtaa hetkeksi kehonsa, unohtaa ajan, 
unohtaa itsensä ja saavuttaa virtaavan-leijuvan olo-
tilan tehdessään jotain antautuneesti, ei niinkään 
hyödyn vaan tekemisen takia. Kokemus on monelle 
taiteilijalle tuttu, mutta se voi  koskea mitä tahansa 
työtä, jossa on edes vähän muuntelun ja uneksin-
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nan mahdollisuuksia. Csikszentmihalyn oleellisin 
väite on:  työhän liittyvät stereotypiat ovat niin 
vahvoja, että työtä tekevä itse evää työhön liitty-
vät flow -kokemukset. Tämä kysyy introspektiota, 
jossa ”objektiivisuus” kasvaa harjoituksen myötä. 
Se alkaa stereotypioiden hylkäämisestä (teen tätä 
rahan, ylennyksen, perheen, arvostuksen takia), 
sitten löydetään tasapaino omien kykyjen ja työn 
objektiivisen haasteen välillä. Ja tässä ”objektiivi-
suus” tarkoittaa:  flow -tarkkaavaisuudessa  ilmene-
vät kiehtovat ongelmat, ajatuskokeet, visio omien 
kykyjen kantamasta… Kyllä kyllä, ikävä kyllä: se 
mitä voi pitää kiehtovana, on toiselta puoleltaan 
myös rasittavaa, vaikeaa, lähes mahdotonta. 
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Huoli sielusta
Tšekkiläisellä filosofian professorilla ja 1960-luvun 
Charta-aktivistilla Jan Patočkalla oli erikoinen käsitys 
siitä, mikä tekee meistä eurooppalaisista eurooppalai-
sia: ”huoli sielusta”. Maallisesti ymmärrettynä  ”sielu”  
voi tässä tarkoittaa monta asiaa: identiteettiä, omaa-
tuntoa, itsenäistä ajattelua, introspektiota…  Ongel-
ma on, että nämä asiat on myös helppo kansallistaa. 
On helpompaa harjoittaa kansallista introspektiota 
kuin eurooppalaista – sen kummemmin surematta 
sitä, että ”introspektio” on kriittisenä menetelmänä 
tieteen epäsuosiossa. Herää kysymys: edustaako puo-
lue nimeltä ”perussuomalaiset” kansallista introspek-
tiota? Silloin vain ”perussuomalainen” tietää, mitä 
suomalaisuus todella on, koska hän – yksikin tapaus 
riittää – on tutkinut sieluaan. Tähän ei tarvita ulko-
puolisten arvioita. Kun kaksi perussuomalaista koh-
taa, suomalaisen sielunsa tutkija voi päätellä: ”Koska 
minä olen oman itsetuntemukseni mukaan tällainen, 
on ilmeistä, että myös sinä perussuomalaisena olet 
tällainen. Kun minä olen jo harjoittanut introspek-
tiota, sinun ei enää tartte. Kerro vain heille, maahan-
muuttajille, että heidänkin tulisi olla tällaisia. ”
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Protointelligentsia
Käsitettä ”protointelligentsia” (alku- tai perusä-

lymystö) on käytetty 1600-luvun ranskalaisista 
älyköistä, filosofeista ja kirjailijoista (Pierre Bayle, 
Pascal, Descartes), jotka suhtautuivat kriittisesti 
tai skeptisesti  katolisen kirkon & monarkian val-
taideologiaan, mutta marginaalista. Heillä ei ollut 
mitään tunnustettua roolia tai asemaa. Ns. äly-
mystö syntyi  puoliviralliseksi ryhmittymäksi vasta 
1700-luvulla, kun  ajan älyköt alkoivat esiintyä yh-
teisten filosofisten ja poliittisten tunnusten alla. Ja 
kun ryhmittymän jäsenet pääsivät poliisin urkinnan 
ja vastatoimien kohteiksi.  Olemme Suomessa hie-
man samankaltaisessa tilanteessa: ”sivistyneistön” 
käsite muuttui historialliseksi jo 1960-luvulla, nyt 
”älymystön” käsitteelle on käymässä samoin. Kirjal-
lisuuden kaupallistumista ja filosofian laitostumista 
on kompensoimassa virallisten (talouden, tieteen, 
politiikan) asiantuntijoiden pieni tv-aktiivinen 
joukko.  Suomi perääntyy ”protointelligentsian” 
aikaan. Kriittiset äänet toimivat hedelmällisesti 
äänettömyydessä. Tulee mieleen teos, jonka kauan 
sitten löysin isoisäni kirjastossa: Suuren hiljaisuu-
den miehiä. Yhtenä esimerkkinä oli Blaise Pascal, 
”hiljaisuuden nero”.  
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Cocktail ja 
nykyaika

Nykyaikaa etsineelle Olavi Paavolaiselle sateenkaa-
ri-cocktail oli ”nykyajan”, hänen aikansa, symboli. 
”Viini on liian romanttinen… Likööri, konjakki, 
sprii liian rajuja… Grogit ovat poroporvarillisia…” 
Cocktailiin sekoitettiin useita eri aineita, modernin 
moniarvoisesti, mutta sateenkaari-cocktailin etiik-
kaan (etikettiin) kuului, etteivät ainesosien tasot saa-
neet sekoittua: oudon feodaalinen piirre modernissa 
juomassa. Puhuiko Paavolainen itse asiassa abstraktin 
taiteen kolorismista, joka oli vielä – vielä ”nykyai-
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kana” – vertauskuva liikkeestä: abstraktin maalauk-
sen ei tarvinnut liikuttaa massojaan ja värikenttiään 
luodakseen ”dynaamisen efektin”. Entä shampanja? 
Juoma liikkuu, kuplii, poreilee – eikä tippaakaan 
kauemmin kuin  ”nykyhetki” kestää.  – Olen siis 
lukenut Hannu Riikosen (Paavolais-kirjaa) Nukuin 
vasta aamuyöstä, joka seikkailee kirjallisten viittaus-
ten viidakossa ja samalla heittelee vihjeitä nykymai-
nonnalle, joka omassa nykyajan etsinnässään sortuu 
tämän tästä vastaavaan kekseliääseen hömppään. 
Kuten…  Ei, Paavolainen oli hieno stilisti, loistava, 
joskus vain liian loistava.
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Ukkoutumisen 
vaara

Luin jostakin (lehti saattoi olla Nuori Voima), että 
suomalainen essee kärsii ”ukkoutumisesta”. Hah: 
kun olin nuori esseisti,  kustantajani kysyi: ”Halu-
atko ihan totta panna kirjasi alaotsikoksi esseitä?” 
Ai kuinka niin? ”No, esseitä kirjoittavat vain vanhat 
professorit!” Se kiukutti minua, kuten nyt päinvas-
tainen oletus, että esseiden pitää taste young.  Paul 
Valéry valitteli kerran, että kirjallisuuden historiois-
sa ei koskaan kerrottu klassikkojen elävästä uteliai-
suudesta. Uteliaisuutta osoitti myös klassikon ai-
kalaiskiinnostus nuoren polven ajatuksiin.  Eikä se 
ollut uteliaisuuden ainoa muoto: siihen kuuluivat 
kaikki kysymykset, joita kirjailija esitti itselleen ja 
maailmalle. Aivan, vain uteliaisuus ehkäisee uk-
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koutumista sanan yleisessä mielessä. Niinpä oikea 
vastakysymys on, mikä ehkäisee nuorten esseistien 
”ukkoutumista”, jos näitä kiinnostaa vain mikä nyt 
on meininki? Nuori ikä? Ja kissan viikset!  Nuori 
Olavi Paavolainen oli ”nykypäivän” nuorekkaana ja 
hurmioituneena profeettana suuressa ukkoutumi-
sen vaarassa – vaarassa käpertyä aikansa ahtaaseen 
kokemukseen ja katsomukseen.  Ja synkkiin yksin-
puheluihin mies päätyikin, jo keski-iässä!       
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Eeva-Liisa Manner 
kriitikkona 

Kirjailijan kritiikki ei meillä ole yhtä yleistä kuin 
Ranskassa, Englannissa tai USA:ssa, mutta se 
määräsuhteista; laatu ratkaisee. Mannerin Aamu-
lehteen1968-87 kirjoittama kritiikki (Silmäyksiä, 
toim. Tuula Hökkä, Eeva-Liisa Manner Seura) ei 
todellakaan ole toimittajan työtä; on lämpöä, koke-
muksen värisävyjä, mieluisia tilaisuuksia. Ei esseitä, 
vaan nopeita ajatuksen pyrähdyksiä. Ei vain ”rak-
kauden kritiikkiä”, löytyy myös osittaisia lyttäyksiä. 
ELM kutsuu Rohmerin filmiä Rakkaus iltapäivällä 
”sietämättömän pikkuporvarilliseksi”, mutta ei ke-
humatta Yötä Mauden kanssa.  Näin tuon elokuvan 
teini-iässä, ja äkkiä minulle selvisi aikuisuuden hil-
litty charmi. Tšehov ei puolusteluja kaipaa, mutta 
kaiken varalta (ja hienosti muotoiltuna): ”Tunteelli-
suuden teho vain syvenee siitä, että se on ainoastaan 
aavistettavissa.” Kyllä, journalismia voi lukea myös 
vuosikymmenten jälkeen. Joskus se viinin tavoin 
vain paranee. Ainakin se maistuu kypsemmältä, 
olkoon samaa tavaraa kuin ilmestyessään. Aikuisen 
yöpöydälle.
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Günter Grass ja 
saksan sanat 

Grimmin sanat (suom. Oili Suominen, Teos 2015) 
on kirja, jota voi pitää Grassin testamenttina. Se 
siirtää tuleville polville niin Grassin kuin Grimmin 
veljesten rakkauden saksan kieleen. Lajimääreenä 
rakkaudentunnustus. Elämme mielenkiintoisia ai-
koja. Nykydekkari kasvattaa suosiotaan romaani- 
ja juonikonservatiivien sankoissa joukoissa samalla 
kun romaani kokeilee lajitoveruuksia runouden, 
esseen, dokumentin, sanakirjan, elämäkerran jne. 
kanssa. Nytkin Grass uittaa arkailematta omia sub-
jektiivisia muistelujaan Grimmin satu- ja kielivel-
jesten tarinaan ja antaa saksan sanojen häpeämättä 
johdatella itseään sivutarinoihin ja hajamietteisiin. 
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Tämä muistuttaa Kunderan romaanien ”avainsa-
noja”, paitsi että Grassille aakkoselliset, teemaneut-
raalit sanat asettuvat liukuvaan jonoon, kuin ”juo-
neksi”. Kun esimerkiksi ”peukalosta” tulee puhe, 
esiin nousee ”Peukaloinen” ja ”poropeukalo”. Se 
haiskahtaa Oili Suomisen suomelta. Siitä ei olisi ol-
lut pitkäkään matka ”poroporvariin”, joka ei liioin 
olisi toimivaa saksaa enempää kuin ”porososialis-
ti” – Max Randilta oppimani termi – on oikeaa 
suomea. Sitä että Grass rakastaa saksaa, ei tarvitse 
todistella: hyvä tyyli todistaa sen. Suomentajankin 
rooli on kova, kaksin verroin: olla rakastunut kah-
teen kieleen yhtaikaa ja tasapainoilla ajoin uskotto-
muuden rajoilla.
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Patricia 
Highsmith, oikea 

kirjailija
Kotimaassa USA:ssa mystery writer, dekkaristi tai 
sinne päin, Euroopassa (minne hän kypsällä iällä ja 
kypsällä ihmisvihalla muutti) oikea kirjailija. Niin 
kuuluu nimittää Pat Highsmithiä. Ellei hän sitten 
ole – savupiippuyhteiskunnan irrationaalisuuden 
tuntija ennen informaatioyhteiskunnan tiimiä Kah-
neman & Taleb & Ariely uusine tietohitteineen. 
Kafka, Ionesco, Mrozek ja Highsmith, tasoittivat 
heille tien. Ja Pat Highsmith tuosta etujoukosta kai 
eniten realistina arjen – viekkaan, mustia joutsenia 
vilisevän arjen –  kuvauksineen. Kaikkea kirjalli-
suutta luetaan odotuksin. Otetaan nyt Merennei-
toja golfkentällä (suom. J-V.Sappinen). Odotukset 
eivät synny ns. juonesta (juonitarinan vanhanai-
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kaisesta ilmeestä huolimatta), vaan tyylistä, tun-
nelmasta ja mustasta huumorista, joka usein on 
yhtä näkymätöntä kuin ”musta aine”. Highsmith 
näyttää lukijalle tien ja valitsee sivupolun, joka vai-
kuttaa viiltävästi, vaikka ulospäin tulos olisi arkisen 
tyyni. Ja sitä viiltoa odotetaan. Merenneitoja golf-
kentällä -novelleissa irrationaalisuus ohjaa palloja. 
Mutta mitä on irrationaalisuus? Jos se on vertaileva 
käsite ja suhteessa naiiveihin järkiodotuksiin, niin 
eikö silloin Highsmith edusta tämän tunnustetusti 
kaoottisen K&T&A ajan… uusjärkevyyttä? 
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Suhteellinen 
tarkkuus

Matemaatikoilla on omat vitsinsä. Eräs niistä ker-
too matemaatikosta, joka löytää yliopiston dekaa-
nin (kaiketi humanistin) tuijottamassa uuden au-
ditorion kattoon ja laskemassa lamppujen määrää 
yksi kerrallaan: ”…42, 43…” Matemaatikko tote-
aa, että tuloksen saa nopeamminkin:  ”Lamppuja 
on 12 tällä linjalla, 8 tuolla linjalla. 12 x 8 = 96.” 
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Dekaani pudistelee päätään: ”Ei, haluan tietää tar-
kan määrän.” Totta, tarkkuus merkitsee myös on-
gelmien hahmottamista ja ongelmien ratkaisemisen 
logiikkaa.  Otetaan ”determinismin” käsite. Moni 
katsoo, että käsitteestä tarkasti ottaen seuraa, että 
”vapaalle tahdolle” tai tietoiselle valinnalle (usein 
ongelmanratkaisulle) ei jää sijaa. Että tulevaisuus on 
jo paketissa.  Toisin sanoen ihmisen teot noudattai-
sivat osin tuntematonta matemaattista kaavaa, joka 
edeltää itse tekoja – kaavaa, josta ei olisi poikkeuk-
sia. Lamppuja laskeva dekaani näyttäisi tässä valossa 
epäilevältä matemaatikolta , joka toteutti sinänsä 
arvokasta poikkeusten logiikkaa väärässä paikas-
sa. Tosin voi kuvitella, että dekkarissa poliisilla ja 
salapoliisilla olisi vastaavassa triviaalissa tilanteessa 
eri laskutavat: ”hölmösti” laskeva Father Brown tai 
neiti Marple saisi oikean tuloksen, poliisi väärän tai 
vain näennäisesti oikean. Filosofi Daniel Dennett 
olisi poliisideterministeihin nähden dekkaritark-
ka todetessaan, että tietyt ilmiöt voivat olla myös 
determinoituja olemaan muuttuvia ja (valmiiseen 
kaavaan nähden) ennustamattomia, sillä ihmisen, 
tämän erityisen evoluutiotuotteen ja ongelmia 
ratkovan ongelman, kohdalla kausaalisuudesta 
oppiminen voi aina tuottaa uusia syitä, jotka taas 
johtavat eri seurauksiin kuin puhtaasti fysikaalisen 
determinismin tarkka malli (eli vahva reduktionis-
mi) sallisi. Tarkkuus on siis suhteellista.
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Huumori, 
ongelmanratkaisu, 

turhautuminen
TV-uutisiin suodattuu joskus tietoa väitöksistä, 
jotka tulevat lähelle ”arkea”, kuten se kevään 2015 
väitös, jossa todisteltiin, että ”huumori parantaa 
työpaikan ilmapiiriä”. Haastattelussa tutkija tote-
si,  että ”huumori on yhteisöllistä liimaa”, ja lii-
maa saa… mistä? Työpaikalta? Sydämestä? Yksi on 
varmaa: Karl Popper olisi pitänyt tällaista väittelyä 
non-sciencena:  epätiede kertoo mitä halutaan kuul-
la, kuullun informaatioarvo on sitten toinen juttu. 
Mitä ylipäänsä on huumori? Yhdessä nauramista? Ei 
kaikki huumori ole nauramista. ”Tieteellisemmän” 
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teorian mukaan huumori on evoluution tuote. Se 
kehittyi kun homo sapiens alkoi nähdä ja ratkaista 
ongelmia. Ja voi, epäonnistui . Jatkuvasta turhau-
tumisesta syntyi palkintojärjestelmä itse yritykselle, 
jonka oli jatkuttava: leikkimieli, rohkeuden taika-
lisä. Pieleen meni,  mutta olipahan siinä! Itse asiassa 
tämä selitys tulee lähelle Popperin tieteellisen falsifi-
kaation teoriaa. Sanoohan Popper jossakin, että kun 
tiedemies saa pitkän elämäntyönsä jälkeen kuulla, 
että hänen rakkain teoriansa on falsifioitu, hänen ei 
pitäisi masentua, vaan iloita tieteen puolesta – siis 
ottaa asia huumorilla! Mitä minusta, tiede etenee! 
Nyt huumorin tutkija sanoisi, että tämähän se on 
sitä työpaikoilla kaivattua liimaa:  on tunaroitu, ei 
lähdetäkään kotiin, nauretaan ja terapoidaan, pysy-
tään töissä – näin liima toimii työyhteisössä!       
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Adam Smith 
moraalivaarina

“Economy helps you understand that money isn’t 
the only thing that matters in life”, sanoo Russ 
Roberts, ekonomisti. Taloustieteestä tulee näkö-
jään filosofian uusi koti, jos filosofit vielä tästä 
kurjistuvat. Elämänfilosofiallehan on jo löytynyt 
paikka taloudessa, jollei taloustieteessä. Missä ero? 
Taloustiede tuntee arvot, talouden tekijät arvioivat 
laatuasioitakin numeroina. Robertsin kirja Adam 
Smithistä kertoo meille, että mies oli valitusfilo-
sofi 1700-luvun tyyliin. Tyypillisiä aiheita: hyveet 
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ja niiden tuottama onni. Esiteltävänä teos (mil-
tei unohtunut): Theory of Moral Sentiments. Ei 
puhuta rahasta tai jos puhutaan, mutta ei elämän 
ykkösasiana. Tässä kirjassa Smith asettuu greed is 
good -ajattelua vastaan, selvästi. Mutta on kuu-
luisampi teoksestaan The Weath of Nations. Siinä 
markkinat ovat pääosassa. Smithin ajattelussa talous 
ja moraali, julkinen ja yksityinen, leikkautuvat eril-
leen. Nykyisin ne etsivät taas yhteyttä (etenkin ns. 
klikkauskulttuurin ansiosta). Sikäli kuitenkin eri 
asioita, nuo kaksi, että taloudesta puhutaan vielä 
niin kuin aikuiset, vaikeuksia karttelematta, kun 
taas moraalin ja hyveiden/paheiden alueella saa, 
kuten Roberts, leperrellä pikkulapsille.     
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Laatu – yksikössä? 
On olemassa runollinen Pegasos-farmi nimeltä Poe-
sia. Runoilija Henriikka Tavin johdolla farmilla ky-
sytään, ”mitä on olla runoilija muuttuvien luku- ja 
kustannuskäytäntöjen hetkellä” ja mitä niin klisei-
nen ”korkea laatu” oikein on. Ehkä jos julkaisisi 12 
runokokoelmaa vuodessa – löisiköhän se leiville? 
Siihen en ota kantaa, mutta kysymys ”laadusta” on 
hyvä. Miksi sanaa käytetään yksikössä? Sitä on mo-
nenlaista, toki myös minoritaaris-elitististä. Joku 
toteaa, että sana tuo mieleen pieteetin, ”huolella 
tehdyn”. On myös huoletonta laatua ja iloista tai-
detta. Mitä vielä? Jos sanan ymmärtää niin kuin 
englannin qualities, ominaisuuksiksi, jotka ovat 
tekijän ja teoksen omia, ei niitä voi yleisesti määri-
tellä. Ja kun yhteisöllisyydestä on kyse, runoteok-
sesta tulee farmin yhteisten ominaisuuksien pesue. 
Sekalaatuinen – mutta ei kai sekään ole laadutonta. 
Vain normaali ryhmähyve. 
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Kustantajien 
otsikoista

Tiedämme, että kustantajat joskus muuttavat kir-
jailijan otsikoita. Mutta kuka on kuullut kustan-
tajasta, joka muuttaisi runoilijan valitseman otsi-
kon muotoon ”Teoreettista proosaa”? Aina joskus 
lukaisen uudelleen Gustaf Janouchin Kafka-kirjaa 
(”Keskusteluja Kafkan kanssa”,  sekin kustantajan 
otsikko). Kirja on täynnä viehättäviä yksityiskohtia. 
Eräänä päivänä Janouch ja Kafka ihmettelevät leh-
ti-ilmoitusta, jossa kerrotaan Franz Werfelin julkai-
sevan  kirjan nimeltä ”Teoreettista proosaa”. Werfel 
oli Prahan juutalaisia ja Kafkan kamu, ja tiedossa 
oli, että Werfel oli runoilija. ”Nimen keksi kustan-
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taja”, tietää Kafka. ”Mutta voiko noin tehdä?” kysyy 
Janouch. ”Sehän on valhetta!” ”Se on kirjallisuutta”, 
vastaa Kafka. Kummankaan mieleen ei tule kysyä, 
myykö kirja tuolla nimellä. Siihen aikaan (ja ehkä 
nimenomaan Prahan juutalaispiireissä) otsikko 
saattoi kiehtoa. Mutta tänään Google ei tarjoa mi-
tään tietoa sennimisestä kirjasta. Se on hävinnyt. 
Ehkä kustantajat ovat ristineet sen uudelleen? Myös 
Werfel on hävinnyt nykylukijan muistista. Hänen 
tunnetuin romaaninsa oli Die vierzig Tage des Musa 
Dagh, joka porautui armenialaisten kokemaan kan-
sanmurhaan. Aiheesta puhutaan vieläkin. Turkki ei 
edelleenkään halua siitä puhuttavan. Jos puhutaan 
siitä, mistä ei haluta puhua, miksi ei sitten puhuta 
mitään runoilija Franz Werfelin kirjasta Teoreettista 
proosaa?       



55

Arveluttava, 
arvattava 

tulevaisuus
Löytyi Synteesi  4/1995, jossa päätoimittaja Eero 
Tarasti ennustaa tulevaa ”uusvakavuuden aikaa”  - 
siis tätä aikaa. Aikamme piirteitä:  1) kyllästyminen 
merkitysten moninaisuuteen ja aitojen merkitysten 
etsintä, 2) ahdasmielisyys ja suvaitsemattomuus, 3) 
yhteiskunta muuttuu helvetinkoneeksi, 4) selittä-
minen syrjäyttää ymmärtämisen; palataan kyber-
netiikan itseohjautuviin järjestelmiin, 5) palataan 
suurmiehiin; vain ”huippuja” rahoitetaan. Totta: 
”pehmeiden” ihmistieteiden asema on heikentynyt 
suhteessa ”koviin” tieteisiin; yksiselitteistä kieltä 
arvostetaan; liike-elämän tapaan palkitaan huip-
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puja; teknologia nostaa hetkelliseen maineeseen, 
ellei suurmiehiä, niin kansainvälisiä toimijoita; 
suurmiehiä kaivataan (ja ne löydetään menneisyy-
destä). Moni näistä ajan merkeistä lienee ollut osin 
läsnä jo pitkään. Jos yhteiskunnalla täytyy olla jokin 
superideologia, olkoon niin. Mutta miksi ennus-
teet pysähtyvät  tähän abstraktiotasoon? Määritel-
lään vallan keskukset ja suuret trendit, unohdetaan 
marginaalit. Selvästi on helpompi ennustaa tulevia  
sääntöjä kuin tulevia poikkeamia. Jos ennustetaan, 
että tulevaisuuden ideologia on ahtaampi kuin ny-
kyinen, miksi ei samalla todeta, että poikkeamia 
säännöistä on nykyistä enemmän? No, niistä ei 
tiedetä mitään, ja kun niistä tiedetään, ne mitä to-
dennäköisemmin eivät enää ole sivujuonteita. Ne 
häiritsevät ja niistä syntyy kiistoja.  Mutta samalla 
ne tekevät historiasta ja tulevaisuudesta mielenkiin-
toisia.  Palataan asiaan taas 20 vuoden kuluttua.
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Kirjallisuus 
huomenna

Parnassossa 3/2015 on ”kirjallisuuden tilaan” kah-
talaista kommenttia: päätoimittaja Karo Hämäläi-
sen viheltävän optimistinen linja (”kirja on nyt!”) 
sekä kolumnisti Juha Seppälän katastrofia uumoi-
leva (”seuraa mahdollisesti todellinen kulttuurinen 
romahdus” ). Olen pitkien linjojen ystävä ja sikäli 
lähempänä Seppälää. Mutta kulttuurinen romah-
dus? Onko se romahdus vai historian aaltoliiket-
tä? Aaltoliikkeen aallonharjalla seuraa muutoksia. 
Eräät kirjan funktiot jäävät elämään ja ehkä tehos-
tuvat. Olisin kuitenkin enemmän huolissani siitä, 
saako 20 tai 50 vuoden kuluttua enää kunnon ky-
niä. Niitä on vaikea valmistaa yksin. Mutta sekin on 
mahdollista, jos edes pieni eliitti välittää ja tekee yh-
teistyötä asian hyväksi. Miksi tulevaisuuden kynistä 
ei välitetä? Ne kulkevat kätevästi myös pommisuo-
jiin, autiomaihin, telttoihin, kaikkialle sivilisaation 
romahduksen katvealueille… joissa sana elää!
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Tulevaisuuden 
muisti

Voiko sellaista olla? Voi, etenkin jos aikoo muis-
taa tulevaisuuden suunnitelmansa. Kun niiden an-
taa muhia aikansa  muistin nesteissä, muisti alkaa 
luoda tulevaisuudesta luistavia mielikuvia.  Äsken 
saatiin Helsingin Sanomien Tiede-sivuilta lukea, 
että ”muistin tehtävä ei ole muistaa” (HS 23.6.) 
On huomattu, että ihmiset muistavat – tai heidät 
saadaan muistamaan – menneisyydestä asioita, joita 
ei ole edes tapahtunut. Sinulle on kerrottu, että lap-
suudessasi tapahtui x ja pian muistat elävästi, miten 
x tapahtui. Tästä seuraa, että muisti ei ole pelkkä 
menneisyyden uskollinen tallentaja, se toimii yh-
teistyössä mielikuvituksen kanssa. Mielikuvitus 
huolehtii muistiaineksen uskottavuudesta, toden-
kaltaisuudesta – ”muistin” nimissä. Ai että kirjal-
lisuus on kriisissä? Kirja esineenä voi olla, mutta 
se mitä muistissamme tapahtuu on… kirjallisuutta 
ja se voi hyvin.  Mutta onko se elämää parempaa 
kirjallisuutta?
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Elitismi – onko 
puolustajia?

Viime aikoina on tullut selväksi, että euroryhmä, 
Euroopan eliitti, menetti luottamuksensa Kreik-
kaan. Epäluottamuksen merkiksi euroeliitti asetti 
Kreikalle uudet tiukat ehdot ja Suomi edusti sii-
nä joukossa tiukinta päätä. Se oli siis eteläistäkin 
eliittiä elitistisempi. Mitä ”elitismi” nyt oikein 
tarkoittaa? Vai onko koko sana enää sovelias vain 
kurjistuvan Kreikan herjahuudoksi? Tommi Me-
lender väitti taannoin, että tätä  nykyä ”elitismiä 
ei ole mahdollista puolustaa, ainoastaan vastustaa”. 
Saammepa nähdä. On selvää, että sana on vasta-
tuulessa. So what, jos elitismi käytännön tasolla voi 
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hyvin, myös syrjinnän perusteena. Ja entä minä?  
Syrjintänä vastustan elitismiä, mutta puolustan 
sitä asioiden vaikeustason noustessa.  Kuka panee 
konstaapelit poliisin eliittijoukkojen edelle, kun 
on vapautettava panttivankeja aseistetun terroristi-
koplan kynsistä? Jälkimmäiset edustavat taisteluun 
koulutettua eliittiä. On vain suositumpaa vastustaa 
”eliittitaidetta”, kuten oopperaa, jonka historialli-
nen tausta on tosin populistinen, mutta josta sitten 
tuli ”etuoikeutettujen” huvia.  Esiintyykö elitismiä 
vain kulttuurialalla? ”Harvassa ovat puheenvuorot, 
joissa kirjailija, kriitikko tai kustantaja julistautuu 
elitistiksi” (Melender). Ehkä. Fiksuimmat heistä 
tietävät, ettei elitistiksi julistauduta. Eliittiin va-
litaan. Shakespeare kuuluu kirjailijoiden eliittiin, 
ei koska hän itse olisi julistautunut elitistiksi, vaan 
koska monet sukupolvesta sukupolveen lukevat hä-
net parhaiden joukkoon. 
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Kristinuskon 
ristiriita

Elitismi-sanan takaa kurkistelee kristinuskon ris-
tiriita. ”Monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat 
valitut”, sanoo Uusi Testamentti.  Jos Jumala kut-
suu monet ja hyväksyy harvat, onhan se epäreilua. 
Tasa-arvo on tästä kaukana, vaikka kristinuskon pi-
täisi olla tasa-arvon uskonto. Me olemme postkris-
tittyinä valinneet kristinuskosta tasa-arvon, mutta 
hylänneet elitismin, huomaamatta että se kuuluu 
kauppaan. Taivas on etuoikeutettujen hyvinvoin-
tiyhteiskunta.     
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Henkinen 
maantiede ja 
geopolitiikka

Milan Kunderan julkaisi 1980-luvun alussa esseen 
Kidnapattu länsi – vai oliko se Keski-Euroopan idea? 
Essee saattoi kulkea molemmilla nimillä. Kundera 
kysyi miten Mozartin ja Freudin Wien olivat  länt-
tä, kun taas Mozartin ja Kafkan Praha olivat itää? 
Kunderan mukaan niin Varsova kuin Praha kuu-
luvat henkisesti, sisältä kokien, Keski-Eurooppaan 
(ja länteen) siinä missä Wien ja München.  Mutta 
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poliittisesti Keski-Eurooppa katosi kartalta kylmän 
sodan aikana…  Kunderan esseeseen viittaa Vi-
ron presidentti Toomas H. Ilves pohtiessaan (THI 
omalla äänellä, WSOY), onko Viro pohjoismaa vai 
Baltiaa – jos ei vain historian uhri. Ilves itse näki-
si maansa pohjoismaana ja toteaa ettei Suomikaan 
alun perin ollut Skandinaviaa, vaan adoptoitiin per-
heeseen idästä Ruotsin suosiolla 1920-luvulla: Suo-
men pohjoismaisuus oli harkittu konstruktio. ”Se 
mikä  muutoksessa pysyy” – voisi olla geopolitiikan 
suomalainen määritelmä. Siihen on kuulunut, että 
Suomen solmii siteitä länteen ja voittaa aina takai-
sin Venäjän luottamuksen, joka kärsii… ei kärsi… 
kärsii… ei kärsi. Kunhan ”ei kärsi” on viimeinen 
sana. Se on virolaisille kyynisyyttä. Onnistuessaan 
se on geopolitiikkaa ilman yhteen kuuluvuuden 
tunteita, ilman slavofiliaa enempää kuin eurooppa-
laista tietoisuutta. Miksi filosofia puhuu niin vähän 
geopolitiikasta? Kuvitellaan, että se on geologiaa, 
kiveen hakattua. Unohdetaan, että Henry Kissin-
ger, filosofi – jopa kantilainen – totesi, että Bismarc-
kin myötä geopolitiikka lakkasi olemasta sitä mitä 
sanalla ennen tarkoitettiin: statiikkaa. Bismarckin 
myötä siitä tuli darwinismia, kovien valintojen ja 
hämäysten mestaruutta. Samalla Kissinger piti tätä 
innovaatiota ongelmallisena: jälkimaailmalle ei enää 
välittynyt vakaata käsitystä siitä mitä geopolitiikka 
ajasta aikaan tarkoittaa. Niinköhän?
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Kulttuurin tehtävä 
Luin Amin Maloufin 2009 suomeksi ilmestyneen 
kirjan Maailma järkkyy.   Tartun tässä ajatukseen 
kulttuurin funktiosta rauhan palveluksessa: ”Jos 
kulttuuria pitää vain  keinona kaunistaa tietyn 
ihmisryhmän elämää, erehtyy vuosituhannesta. 
Nykyisin kulttuurin tehtävä on tarjota ihmisille 
älylliset ja eettiset apuvälineet, joiden avulla he 
voivat säilyä hengissä – ei yhtään sen vähempää.” 
Hienoa. Mutta jos ”kulttuuria” katsoo arvojen, tai-
teen, tieteen,  filosofian, politiikan ja historian tajun 
monisäikeisenä vuovaikutusprosessina, käsitteen ty-
pistäminen yhteen tehtävään on hankala reduktio. 



65

Siihen liittyy riskinsä, kuten kaikkien arvojen puo-
lustamiseen on liittynyt historiassa. Selviytyminen 
toteutuu ”riskittömästi” vain, jos kaikki muut arvot 
uhrataan sille. Kulttuurilla on kyky paitsi lietsoa 
arvojen konflikteja myös lietsoa rauhaa luomalla 
eri konflikteista uusia synteesejä tai laajemman ym-
märryksen muotoja. Tämän se tekee inhimillisen 
vapauden yhteenottoina ja yhdistymisinä, outona 
superoliona, joka on enemmän kuin yksilöt tai 
ryhmät. Kulttuuri pitää sisällään niin vallanhalun 
kuin sen ylittävän ymmärryksen ja arvoevoluution. 
Vallanhalun voi aina selittää selviytymistaisteluksi 
ja valta  voi käyttää ”omaa kulttuuria” aseena muita 
kulttuureja vastaan. En itse toivo, että virkamiehet 
suunnittelevat ihmiskunnalle sopivan, ”selviytymis-
tä” edistävän kulttuurin. 
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Poliittinen Jean 
Baudrillard

Edesmennyt sosiologi-patafyysikko Jean Baudril-
lard, k. 2007) kirjoitti taannoin kirjan terrorista, 
Terrorismin henki, reaktiona 11/9 iskuun New Yor-
kissa. Jos se oli yritys luoda poliittista teoriaa terro-
rismin aikakaudella, niin sekavaksi se jäi.  Kirjassaan 
patafyysikko sanoo, että kaikki poliittiset analyysit 
ovat turhia  WTC:n tapahtuman ”mahdin” ja ”ai-
nutlaatuisuuden” rinnalla.   ”…maailma itse vastus-
taa globalisaatiota”. Kyse oli ”uhrauksellisesta liitos-
ta ja velvoitteesta”  ja kaiken huippuna: ”Järjestelmä 
täytyy haastaa lahjalla, johon se ei voi vastata, ei ellei 
se itse kuole ja sorru”. Kaiken kaikkiaan: teoreetikot 
voivat hyvin. Eikö Baudrillard sanonut, että kun 
asiat kääntää päälaelleen, niin niihin alkaa kum-
masti tulla mieltä? Kun teorian kääntää päälaelleen, 
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mitä saadaan? Tässä tapauksessa:  itsemurhaterrori 
on ”lahja”, kuolemansa lahjoittamista järjestelmäl-
le, joka ei pysty vastaavaan lahjoitukseen…  Tämä 
on kuolevan miehen pehmopuhetta, yleisemmin 
vielä epäkypsää romanttista teoriaa, jossa ei oteta 
huomioon, että terroristi antavat itsensä lahjaksi, 
koska heillä ei vielä ole käytössään ydinaseita. Iso 
ongelma liittyy myös siihen, etteivät he edusta mi-
tään valtiota tai kansakuntaa, vaan liikkuvat rajojen 
yli ja ovat aidosti ”globaaleja”, kansainvälisempiä 
kuin terrorismin vastaiset liittoumat. Poliittista teo-
riaa olisi voinut syntyä, jos simulaatioteoreetikko 
Baudrillard ja nationalismien historioitsija Benedict 
Anderson olisivat lyöneet päänsä yhteen. Anderson 
alkoi viime vuosisadan lopulla kiinnostua kansa-
kuntien ”kuvitteellisesta” luonteesta.         
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Selviöitä ja
näivetystä

Terrorismin toistuvat verityöt vaativat yleisen käsi-
tyksen mukaan tiukentuvaa kontrollia, aktiivisem-
paa tiedustelua ja sotilaallisia vastatoimia. Ja voi-
matoimien taustalle vielä salaisia neuvotteluja eri 
valtioiden kesken.  Tehdäänkö Venäjän ja Turkin 
kanssa kompromisseja, joita ei muuten tehtäisi? 
Täysin mahdollista. Meillä on mielikuva turvatto-
muudesta, kytevästä globaalista sotatilasta, liikku-
misen rajoituksista sekä tulevista kompromisseista. 
Selvänä pidetään, että ”länsi” tekee kaikkensa de-
mokratian puolustamiseksi. Samoin kuin kylmän 
sodan aikana, vain eri tavalla. Vaikka ”sovjetologia” 
tunaroi tavan takaa, rationaalinen ymmärrys tuntui 
periaatteessa mahdolliselta. Ideologinen sota valtasi  
yliopistot. Yhteiskuntamallien kilpailussa marxilai-
suus haastoi  liberalismin ja muovasi kapitalismia.  
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Entä kuinka käy ”ääri-islamin” vastaisessa sodassa? 
Populistit uhoavat: vaarana on lännen ”islamisoi-
tuminen”, uusi ”orjuus”. Valtioiden johtotasolla 
torjutaan kuva, että lännellä  olisi vastassaan ide-
ologinen haastaja (kuten kylmässä sodassa). Ei, 
ensinnäkin vastustajana  on ”terrorismi” (vaaral-
linen vain toimintansa osalta) ja toiseksi länsi on 
kulttuurisesti ja poliittisesti kyllin vahva pitämään 
puolensa kaikkia suljetun yhteiskunnan tarjouksia 
vastaan.  Tuo toinen argumentti tulee vielä kävele-
mään meitä vastaan. Vastustaja voi  historiallisessa 
vertailussa olla (lännen kielellä) ”keskiaikainen”, 
mutta toisaalta se liittää ideologiaansa arvoja, jot-
ka länsi mieluiten lakaisee persialaisen maton alle. 
Epäilen että tämä uusi vihollinen tulee ajan oloon 
jättämään jälkensä lännen ideologiaan. 10 vuotta 
sitten meillä nähtiin vaihe, jossa Koraanista otet-
tiin uusia painoksia ja islamia haluttiin ”ymmär-
tää”. Se vaihe meni. Seuraava vaihe on ideologian 
taantuminen (don’t ask why, just do and die) tai… 
mielenkiinnon elpyminen länsimaisen kulttuurin 
historiallisia, mutta keskenään kiusallisen ristirii-
taisia arvoja kohtaan.  1960-luvulla Isaiah Berlin 
ihmetteli, miksi mielenkiinto poliittiseen teoriaan 
oli alamaissa, vaikka ihmiskunta oli jyrkästi jakau-
tunut kysymyksissä, jotka koskivat juuri poliittista 
teoriaa ja kulttuuriarvoja. Se näivetystila katosi sil-
loin yllättävän nopeasti .      
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Finlandisoidaan
Jotkut katsovat kirjallisuuden kaanonien rajoitta-
van kavalasti yksilön vapautta. Mutta lyhyen tähtäi-
men kanonisointi, kuten jonkun kirjailijan palkit-
seminen Finlandialla, hyväksytään yksilövapauden 
kannalta harmittomana päätöksenä. Ero perintei-
sen kaanonin ja palkinnon välillä ei ole vain siinä, 
että palkinnon myötä yksilö olisi vapaa ostamaan 
tai olemaan ostamatta palkintoromaania, kun taas 
kaanon olisi vain aivopesua ja maun normittamis-
ta. Kirjallinen kaanon on muuta kuin makukysy-
mys – eräänlainen navigaattori jonkin kansan tai 
sivilisaation visioiden historiaan. Palkinto pyrkii 
yhdistämään tuomarien maun kohtuulliseen ar-
vaukseen  siitä, mikä on lukijaenemmistön maku.  
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Jos politisoidaan, menettely noudattaa määrällisen 
demokratian konseptia. Sen mukaan Finlandiaa ei 
sovi tuhlata pienlevikkiseen kirjallisuuteen ja eri-
tyisiin lukijakuntiin (vähemmistöihin, jotka ovat 
aktiivisia muutenkin).  Samalla demokratia-kes-
kustelussa tuodaan esiin vähemmistöjen tarve saa-
da tunnustusta. Demokratia ei ole vain numeerista, 
vaan myös refleksiivistä, ts. systeemin  tulisi myös 
kunnioittaa erityisyyksiä. Nyt ne näyttävät margi-
naalisilta, mutta voivat huomenna määrätä uuden 
tietoisuuden. Totta: vähemmistöt ovat ehkä aktii-
visia, mutta jos vähemmistö ei ole ajoissa saanut 
kaipaamaansa legitimiteettiä, sen aktiivisuus voi 
vääristyä – lievimmällään katkeroittaa ja vieraan-
nuttaa. Niinpä ei olisi huono idea, jos meillä olisi 
kaksi Finlandiaa romaaneille; yleinen Finlandia – 
kenelle tahansa, joka elää tässä ajassa ja jakaa sen 
vallitsevan maun – ja erityinen Finlandia – niille 
joiden maku on täsmentymisen tilassa ja kipakam-
pien ärsykkeiden tarpeessa. Tämä on tietysti vaativa 
asiantuntijatehtävä: pitäisi olla ”kirjallisuusihmi-
nen” mutta myös paljon muuta, sosiologi, biologi, 
historioitsija, astronomi. Ei ex-presidentti, kanslia-
päällikkö tai rakastettu laulaja. Mieluummin joku 
julkisuuden kaihtaja, joka olisi suostuteltava tai 
kiristettävä tehtävään.  Asia on tärkeä: on kirjoja, 
joita pitää tunnustella tulevaisuutta silmälläpitäen 
tai vain tunnustaa ”erityistapauksena”.     
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”Todellinen essee”
Joskus 1910 paikkeilla, ennen vaipumistaan do-
gmaattiseen uneen, kirjallisuusteoreetikko György 
Lukȧcs korosti eroa ”todellisen esseen” sekä mieli-
piteistä tai tohtorilausunnoista koostuvan, usein es-
seeksi kutsutun (ja tähän määreeseen jämähtäneen) 
kirjoitustyypin välillä. Lukȧcs piti esseen tärkeim-
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pänä piirteenä sitä, että se ei antanut aiheen kahlita 
kirjoittajansa ajatusseikkailuja. Aiheen johdonmu-
kaista järjestelyä kiinnostavampaa oli ajatuksen va-
paa liike: esseetä kirjoitettiin ”jonkin”  odotuksessa 
pikemmin kuin valmiin idean ilmaisemiseksi. Kun 
hän lisäksi visioi, että tuosta ”jostakin” saattoi kas-
vaa uusi Estetiikka tai jotain vielä suurempaa, hän 
oli kiitettävä optimisti ja edistyksen ystävä, mutta 
ei enää välttämättä spontaanin ja oivaltavan ajat-
telun asialla. Nykyisin ehkä sanottaisiin, että hän 
yritti vain ”markkinoida” spontaania ajattelua liit-
tämällä siihen suurta yleisöä kiehtovia mielikuvia 
(ja silloiselle yleisölle ”Tulevaisuuden Estetiikka” oli 
ehkä suurempi vetonaula kuin rujompi mainoslau-
se ”suoraan tästä ajasta”, joka meille riittäisi). Kui-
tenkin Lukȧcs oli omalla tavallaan aikaansa edellä. 
Tänään essee kärsii mediataudista, ”mediatisoitu-
misesta”: se on harvoin muuta kuin mielipiteitä ja 
päivän kohinaa. Mutta ajatellaanpa, jos essee todel-
la olisikin runouteen verrattava laji, kuten Wilhem 
August Schlegel ehdotti (kutsuen sitä ”älyn runo-
udeksi”). Tällöin esseen määritys – merkitys – olisi 
jokseenkin yhteenkäypä T.S. Eliotin runollis-ironi-
sen merkityksen teorian kanssa. T.S. Eliot nimittäin 
sanoi, että merkitys on vain valmiiksi käsitelty liha-
kimpale, jolla murtovaras tainnuttaa koiran ennen 
kuin ryhtyy tositoimiinsa: kaikki oleellinen tapah-
tuu ”merkityksen” jälkeen ja sen varjossa. 
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Ruotsalaisuuden 
päivänä

Jörn Donner nälvi tänään suomalaista politiikkaa 
avoimuuden ja debatin puutteesta: ”Ruotsissa moni 
johtava poliitikko kirjoittaa säännöllisesti mielipi-
teellisiä kirjoituksia mediaan. Suomessa tämä ei ole 
tapana.” Hyvä, oikein! Mutta ei mielipiteiden mää-
rä tietenkään yksin ratkaise; pitää arvioida myös, 
miten varovaisia ja konformistisia mielipiteet ovat 
silloin kun niitä ”säännöllisesti” ilmaistaan. Täs-
sä sanojen silavoinnissa suomalaiset johtajat ovat 
taatusti kilpailukykyisiä. Äskettäin ilmestyneessä 
kirjassaan Oberoende är stark Pehr G. Gyllenham-
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mar, entinen Volvo-konsernin johtaja ja nykyisin 
Ruotsin ”riippumattomimpia” älykköjä (lue: eläk-
keellä) valitti ruotsalaisen debatin tylsyyttä. Luku-
ja esitellään kyllä ja asiantuntijoiden selän takana 
lymyillääni, mutta tuskin kukaan keskustelee enää 
työn, politiikan ja johtajuuden laadusta (jota ei voi 
kuitata pelkin numeroin) tai tekee rohkeita  avauk-
sia. Gyllenhammar muistelee haikeana 1970-lukua. 
Konfliktit olivat peittelemättömiä ja hän sai Pää-
oman edustajana käydä dialogia silloin fiksujen 
ay-johtajien kanssa.  Paras järjestys syntyy kuilun 
partaalla – tarvitaan vain  hyviä hermoja ja sosiaa-
lisia taitoja, niiden joukossa selkeää ja nyansoitua 
kieltä, joka olisi siis Pehr G:n mukaan katoamassa 
nyky-Ruotsista .  Elävä ja taipuisa kieli, hän väittää, 
kuuluu hyvän johtajan päähyveisiin. 
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Ilmiö ja sen 
tulkinta

Tuli tieto vuoden 2015 kirjallisuuden nobelistista, 
joka palkinnon antajien tulkinnan mukaan ”on luo-
nut uuden kirjallisuuden lajin”. Svetlana Aleksije-
vitš, valkovenäläinen journalisti,  oli havaittu, paitsi 
moniäänisen reportaasin taitajaksi, myös tunteita 
herättäväksi dokumentaristiksi. Hienoja reportaasi-
romaaneja ja  muita taiteellisia asiatekstejä on tosin 
ennenkin nähty (mieleeni tulee Curzio Malaparten 
”journalistinen” bravuuri Kaputt!, verraton kuvaus 
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Suomesta, ihmisistä ja ajatuksista, toisen maailman-
sodan jaloissa), mutta kun palkitsija ei voi suoraan 
sanoa, että uutta on nyt tämä oma päätöksemme eli 
journalismin ja kirjallisuuden rajan häivyttäminen. 
niin sanotaan: tämä palkittu on luonut uuden lajin. 
Huomautan, etten tällä arvostele komitean valin-
taa, vaan retoriikkaa. Tulkinnan ja ilmiön suhteessa 
paino on tulkitsijan päätöksissä. Vastaava ilmiö är-
sytti minua, kun HS lähetti vapaasti (tai epävapaas-
ti) tulkitsevan kriitikon konserttiin, jossa soitettiin 
Heinistä, Rautavaaraa ja Sibeliusta. Kriitikko totesi, 
että Heinisen 6. sinfoniassa oli ”soinnin sameut-
ta” (kun olisi ollut rehdimpää sanoa; ”En tarkasti 
ymmärtänyt teoksen suhteita ja niin sointi jäi mi-
nulle hämäräksi”). Edelleen: Heinisen musiikki oli 
kriitikosta ”itseensä kiertyvää musiikkia” (kun hän 
olisi voinut myöntää: ”En jaksa innostua musii-
kista, jossa ei ole laulua eikä viittauksia musiikin 
ulkopuolelle”. Itseensä kiertyvää musiikkiahan kut-
sutaan kohteliaammin absoluuttiseksi musiikiksi, 
jonka olisi pärjättävä eri soitinten toisiinsa liittyvillä 
äänillä. Rautavaaran kantaatissa oli kuitenkin lau-
lantaa, jopa taiteellista huutoa, ja tätä teosta kriitik-
ko kiitti ”uhkeaksi”, koska toki tulkinta vaatii, aina 
kun laulussa on paatosta, kykyä tehdä ero uhkean 
ja hienovaraisen välillä. Epäilemättä uhkeudessakin 
on omat hienovaraiset eronsa; muuten siitä ei kan-
nattaisi kovasti riemastua.
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Savukkeen ylistys
Tupakoitsija on optimisti, joka tietää miten maa-
ilma tehdään hetkessä paremmaksi. E.M. Cioran 
taas oli pessimisti, joka mielestä jotkut meistä ovat 
niin toivottomia, että vain savuke pelastaa heidät 
itsemurhalta. Italo Svevon romaanissa Zenon tun-
nustuksia tupakanpolton neuroosista tehdään pi-
laa.Tulos: ikimuistoinen savukkeen ylistys. Uskoen 
tupakan vahingollisuuteen Zeno ottaa tavakseen 
polttaa jokaisen savukkeensa kuin se olisi viimei-
nen… Jatkumoa ei selitä vain kompromissi tupak-
kaa vastustavan Superegon ja sitä himoitsevan Idin 
välillä, vaan myös viimeisen savukkeen ”erityisen 
vahva maku”. Maussa sekoittuu kiihkeä pessimis-
mi (tämä on viimeinen savuke!) viekkaaseen opti-
mismiin (tämä voi olla viimeinen henkäys… carpe 
diem, nyt tai koskaan!). Samasta teemasta syntyy 
aina uusia kiehtovia variaatioita. Zeno on keksi-
nyt, että viimeinen savuke on nautinnollisempi 
kuin mikä hyvänsä ketjusavuke, ja hän suhtautuu 
tupakkaan kuin vaimoonsa: ”Rakkaus, johon liittyy 
näin paljon epäilyä, juuri onkin se oikea…” Kiitos 
siis kaikille, jotka ovat tehneet meidät epäileviksi 
tupakoinnin suhteen! Jatkakaa hyvää työtänne. 
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Poisoppimisen 
taito 

Kun Hanna Arendt lähti Jerusalemiin seuraamaan 
Eichmann-oikeudenkäyntiä, hänellä ei ollut ”ba-
naalin pahan” käsitettä valmiina mielessään. Se 
syntyi paikan päällä, odotukset ja kokemus eivät 
käyneetkään yksiin – oivallus. Tai paremminkin: 
blanco, uusi sivu, jolle jokin alkoi kirjoittautua. 
Saman kohtalon koki ”anteeksiannon” käsite. Mi-
ten soveltaa sitä massamurhiin, joihin kukaan ei 
osallistunut yksilönä, vaan johdettuna laumana, 
jokainen ”aikakautensa uhrina”. Eichmann ei ollut 
yksilö. Arendt ei hylännyt vanhaa käsitettä, vaan 
koetti määrittää sen uudestaan, politisoida sen. 
Yksilötason anteeksiannossa antaja on ylempi osa-
puoli, mutta kun yksi kansa tai väestönosa antaa 
toiselle anteeksi, tämä on poliittinen akti, hieman 
Etelä-Afrikan Totuuskomission tyyliin. Se asettaa 
osapuolet samalle historialliselle viivalle. Ne sitou-
tuvat tasa-arvoiseen dialogiin kummankin tulevai-
suudesta. Tällainen ”poisoppimisen” ajatus oli tun-
tematon aate vielä toisen maailmansodan jälkeen. 
Vaikea asia yhä, käyttöä olisi – esim. Lähi-idässä. JB
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Elämäkerturin 
heiniä

Toimittaja Matti Salmisella on löytämänsä ai-
neistonsa nojalla uutta ja vanhaakin asiaa Pentti 
Haanpäästä. Kolme pointtia: Haanpää ei ollut niin 
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yksinäinen kuin on luultu; hän oli uppiniskainen 
(yksi syy hänen suosioonsa miesten keskuudessa); 
ja hän oli vasemmistolainen. Nyt täytyy muistaa, 
että vasemmisto ja oikeisto kertovat eduskunnan 
istumajärjestyksestä. Kansanelämän tarkkailijana 
Haanpää ei siihen järjestykseen olisi alistunut. Sa-
noipa kerran: ”Sisimmässäänhän ihminen enim-
mäkseen elää.” Sitaatti löytyy Salmiselta. Ei ihme, 
jos Haanpää yhtäältä poti yksinäisyyttä 30- ja 
40-lukujen ilmapiirissä ja jos hän toisaalta luovana 
kirjailijana tarvitsi yksinäisyyttä. Nyanssit eivät ole 
Salmisen vahvuus, mutta hän kirjoittaa vetävästi, 
niin kuin vetäisi äijää samanmieliseen äijäseuraan, 
jonnekin missä akat eivät nalkuta. ”Uppiniskainen 
suomalainen mies” liittyy tähän kategoriaan. Mitä 
tulee Haanpään mielipiteisiin, harva kirjallisuuden 
ystävä pitää Haanpään novelleja vain mielipidekir-
joituksina. Kutkuttava ironia on kutkuttanut myös 
oikean laidan kulkijoita, hyvänä esimerkkinä ”ää-
rioikeistolaisena” pidetty Kauko Kare, joka Kekko-
sen kaudella oli miltei samassa asemassa kuin Haan-
pää oikeistohegemonian aikana. Muuten väitän, 
että yksi tapa olla pitämättä jostakin kirjailijasta, 
Haanpäästä tai kenestä tahansa, on pitää vain hänen 
mielipiteistään. Toki nämä asiat ovat elämäkerran 
heiniä, mutta Salmisen elämäkerta ei minusta vä-
litä Haanpään jutuista oivalluksen helmiä, lähinnä 
noita heiniä. .   
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Halun vallassa – 
onnellisuutta 

etsimässä. 
Timo Airaksinen tutkii halun ja tahdon teemoja eri 
puolilta. Minua kiintoisaa lähinnä, miten TA erot-
taa halun ja tarpeen; miten kyseenalaistetaan halu 
puutteen tuntona ja miten erotetaan tahto omaksi 
kategoriakseen, johon liittyy myös ”tahdon vapau-
den” ongelma. Perinteisesti  filosofia on yrittänyt 
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ratkaista ongelman yleisesti,  ”metafyysisesti”, kaik-
kia ihmisiä ja aikoja koskien. Näin tekee minusta 
myös Airaksinen, vaikka problematisoikin asiaa. 
Puhutaan yksilöstä – arkitilanteissa, mutta ottaen 
ohimennen huomioon myös suljetun yhteiskun-
nan epävapaan kansalaisen. Hankala ero katoaa, 
kun havaitaan, että kansalaisen halu on pakotettua, 
mutta ”mikään pakko ei kuitenkaan riistä ihmisen 
vapautta kieltäytyä”. Vapaus siis säilyy pakonkin 
alla. Onko tahdon vapaus yksilökysymys, kysyn 
nyt. Tahdon vapaus ilmenee kun edessä on vastus 
ja kun tilanteiden dramatiikka-aste nousee. Yksilö 
joutuu vastuuseen enemmästä kuin itsestään. Sil-
loin on kyse myös yhteiskunnasta ja historian het-
kestä. Onko tahdon vapaus ”annettu” vai historian 
tilaisuus valita jokin ”epätodennäköisyys”? Vapaan 
valitsijan täytyisi olla kekseliäs, vähintään uskalias. 
Joskus täytyy valita kahden pahan väliltä. Usein on 
kyse pakosta: reagoi tai ota aloite. Determinismi 
on yksi tapa tulkita pakko (valita, reagoida), mut-
ta onhan deterministejä (Daniel Dennett), joista 
determinismi antaa vapauksia välttää lainalaisia 
onnettomuuksia, freedom as evitability), puhu-
mattakaan että nuo vapaudet on voitettu pitkälli-
sen lajikehityksen kautta. Airaksinen itse ilmoittaa: 
”Olen indeterministi eli voluntaristi.” Kaunista pu-
hetta, mutta totuus selviää elämän kiperissä kään-
nekohdissa.    
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Hyvän elämän
 filosofiaa

Filosofian professorin aihepiiri ulottuu tiedon kri-
teereistä  kansalaistaitoihin: ”hyvän elämän” tai 
modernimmin hyvinvointiyhteiskunnan pulmien 
tarkastukseen, jopa liikunnan tärkeyttä ja tupakan 
haitallisuutta koskevin ”miettein”. Katsomustaan 
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professori Ilkka Niiniluoto kuvaa ”emergentiksi 
materialismiksi”, joka tunnustaa todellisuuden fysi-
kaalisen perustan, mutta etenee Popperin hengessä 
uusille tasoille ja maailmojen kolmijakoon: maail-
ma 1 (fyysinen luonto), maailma 2 (ihmismieli) ja 
maailma 3 (tiede, taide jne). Karl Popper hylkäsi 
”perinteisen” epistemologian, jossa tiedon kriteerik-
si riitti subjektiivinen tietoisuus eli ”minä tiedän” 
(maailma 2). Tiedon todellinen elämä alkaisi vasta 
maailmassa 3, jossa tieto tulee testattavaksi ja ka-
dottaa riippuvuutensa tiedon subjektiin. Tieto-opin 
kannalta tärkeä siirto, mutta entä taide ja uskonto 
(puhumattakaan epäilystä)? Niissä subjektiivinen 
kokemus esittää tärkeää osaa. Niiniluoto ei pääsisi 
sovintoon Kierkegaardin kanssa, jolle kaikki oleel-
linen tapahtuu maailmassa 2, kun taas maailma 3 
on vain lavastetta. Vastaavasti tyypilliselle virka-
miehelle (alkaen Hegelistä) maailma 3 olisi histo-
rian keskipiste: täällä hallitsee valta, dialektiikka, 
armeija, yliopisto, julkisten asioiden hoito, työ ja 
siitä saatu palkka. Epäilemättä Iilkka Niiniluoto on 
Popper-portaineen ollut sopiva filosofi yliopiston 
hallintotehtäviin, mutta intohimoa saa hänen kir-
joituksistaan etsiä. Ja vielä: professorin edessä piens-
keptikon kritiikki kilpistyy väistämättä siihen, että 
se lähtee ”alemmalta” tasolta, maailmasta 2. Toisaal-
ta vapauttaan rakastava pienskeptikko ei haluakaan 
ylimmille portaille. Hyvä elämä on muualla. 



86

Tukipylväs ja
terroristi

Mitä löytyy, kun etsitään historiallista Jeesusta ylös-
nousemuksen ja muiden apostolisten sepitteiden 
takaa? Paul Verhoeven, elokuvaohjaajanakin tun-
nettu mies, on tutkinut Jeesuksen elämää ja tietää 
nyt (paremmin kuin Uuden Testamentin lukija) 
että mies oli kapinallisen. Selvä se, mutta lisäksi 
Roomasta katsoen myös terroristi. Tässä Pre Che 
Guevaran. Kirjan kehittelyissä on paljon jännää. 
Erikoisin tulkinta on, että Jeesuksen rauhantahto 
oli vain alkuvaiheen haihattelua. Kun ”Jumalan 
valtakunta” ei tullutkaan, Jeesus  kyynistyi. Che 
Nasaretilaisen aseellisista taisteluista emme tiedä: 
hänet ristiinnaulittiin ennen kuin hän ehti tarttua 
miekkaan. Silti, aseeton Jeesus, sanotaanko vaikka 
”nuori Jeesus”, oli enemmän kuin vain 1960-luvun 
hippien tutti; hän on länsisivilisaation tärkeä pilari. 
Toinen, edellisen antipodi, on keisari Konstantinus, 
murhamies, Rooman kristillistäjä. Jos Jeesus oli sa-
maa tekoa, eikös tärkeä arvojännite tässä perinteessä 
lerpsahda pahan kerran? 
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Nomenklatuuria 
vastaan

Julkisissa päiväkirjoissaan tri Pertti Julkunen käy 
hegeliläisen Absoluutin, kritiikin ja satiirin asein 
taisteluaan ideologista ”nomenklatuuraa” ja ”asi-
antuntijatoimittajia” vastaan ja tuottaa lukijoilleen 
sähäkkää iloa. Hän muistuttaa joskus Slavoj Žize-
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kiä filosofisessa rempseydessään. Entisenä HS:n 
kriitikkona myönnän, että HS-kulttuurin ”ideolo-
giana” on erotella ”merkittävät” tekijät vähemmän 
merkittävistä ja että ”merkittävyyden” yliaasina HS 
uhkaa kangistua ”spekulaation” kaavoihin, niin kuin 
Ranskan Akatemia, jota aikanaan pidettiin ylimpä-
nä makutuomarina kirjallisuuden asioissa (vaan ei 
enää). Ilmiöillä on historiansa. Huom: myös Hegel 
toivoi Münchenin Akatemian toimivan jämäkäm-
min Ranskan Akatemian linjoilla! Merkittävyyden 
palvonta ei ole vain jonkin äskettäin tapahtuneen 
”propagandistisen käänteen” seurausta, vaan  tyy-
pillistä historian totemisaatiota, joka tahtomattaan 
panee liikkeelle arvojen muutosenergiaa – vaikkapa 
sitten hegeliläisen Absoluutin puolesta, jonka mys-
teerin PJ (puheenjohtaja Julkunen) niin hyvin meille 
nykyaikaistaa. Jos mitään luovaa kritiikkiä ei juuri 
nyt ole näkyvissä, niin eihän liioin 1700-luku (saati 
Ranskan Akatemia) tiennyt mitään Diderotin  pie-
nen piirin taidearvosteluista (Salons), joista tuli al-
kulaukaus tuleville subjektiivisille taidearvosteluille. 
Mutta tämä kritiikkinä ja se siitä. Nyt vain kiitokset 
ja esimerkki PJ:n kärkevästä paradoksista (kaiken jaa-
rittelun keskeltä): ”Henkilö, joka sattuu tuntemaan 
monia muita paremmin jonkin asian, ei ole välttä-
mättä asiantuntija. Henkilö, jonka ammattitehtäviin 
asioiden tunteminen kuuluu sen sijaan on asiantun-
tija, vaikka ei asioita tuntisikaan.” JB 
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Uhrikompleksi ja 
soft power

Geoff Dyerin Kiina-analyysi on monivivahteisempi 
kuin Jacques Martinin profetia When China Ru-
les the World. USA:n hegemonia heikentyy, mutta 
paljon riippuu USA:n tulevasta diplomatiasta – 
etenkin suhteista Kiinan naapurivaltojen (Intian, 
Japanin, Thaimaan, Burman jne.) kanssa. Olisi vir-
he ajaa ne vastakkain Kiinan kanssa tai vaatia niitä 
sitoutumaan ”lännen” leiriin. Niiden kautta voi 
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soft powerilla vaikuttaa Kiinan kehitykseen. Nyt 
Aasian suurvaltaa kalvaa ”uhrikompleksi” (samoin 
kuin Venäjää omin syin: haudotaan menneisyyden 
traumoja). Kiinan uhrikompleksi nousi hallitsevak-
si Tiananmenin verilöylyn jälkeen, mikä osin selit-
tyy Kiinan kommunistisen puolueen vaikeuksilla 
oikeuttaa nykyinen kapitalismi. Puolue pelkää, että 
kommunismin fasadista luopuminen lupailisi maal-
le epävakaita aikoja ja häiriöitä talouskasvuun. Ja 
olisihan siitä riesaa myös Kiinan kehitellessä omaa 
”soft poweriaan” ja kansainvälistä PR-kampanjaan-
sa, jolla sen pitäisi haastaa länsimaat. Mao saattoi 
ajatella, että ”valta kasvaa kiväärin piipusta”, mutta 
sillä ei hankita yleismaailmallista sympatiaa. Tähän 
mennessä Kiina on herättänyt pelkoja; pian saam-
me nähdä mitä Kiina tekee ollakseen myös kult-
tuuriseksikäs. 
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Tiimi-
työskentelijän

 filosofiaa 
Filosofi Ville Lähde ei haasta riitaa, ”asiat riite-
levät”, käsitteissä on aina ”liikkuvia osia”. (se on 
myös kirjan nimi.) Ihmiset käyttävät käsitteitä jos-
kus jäykästi. Hyvä lähtökohta. Lähde yrittää itse 
välttää ns. puhdasta ajattelua, mutta ei välty setä-
mäisiltä maksiimeilta: hän kertoo, mitä demokratia 
”tarkoittaa” ja ”ei tarkoita”.  Luonto-käsitteen hän 
purkaa vakuuttavasti. Mutta mitä demokratia on 
ja mitä terrorismi? Tiedämme mitä ne ovat, silti ne 
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eivät teorian tasolla taivu helpoiksi määritelmiksi. 
Silti niitä on pakko käyttää. Historia on tuonut ne 
käyttöömme ja niiden monimielisyys on osa nii-
den elinvoimaa. Kirjaa kirjoittaessaan Lähde oli 
luemma ollut avoin eri suuntiin, kuunnellut muita. 
Hän on tiimityöskentelyn ystävä ja muistuttaa, ettei 
”yksinäisiä neroja” ole, tieteessäkään. En ole varma. 
Filosofiaa ei synny vain tiimityönä. Ajattelijoiksi 
valikoituvat ne, joilla on ollut tilaisuuksia ajatella 
yksin. Ehkä neroja ei ole, mutta jos olisi, ne kai 
tunnistaisi pikemmin poissa- kuin läsnäolostaan. 
Nyt saa puhua vapaasti, ei ole häirikköjä, ”filosofian 
kauhukakaroita”. Luonto varjelkoon heistä.  
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Keskeyttämisen 
tärkeys 

”…sellaista sotaa, jota me käymme, ei maailma ole 
vielä nähnyt.” Näin arvellaan virolaisen Tiit Alek-
sejevin vuoden 1098 ristiretkeä kuvaavassa romaa-
nissa Väkevä kaupunki (suom. Hannu Oittinen). 
Näin voisi sanoa monesta sodasta, nykyisistäkin. 
Ratkaisevaa, kokeeko kertoja sodan omissa nahois-
saan, edes kuvitellusti... Kirjailija on historioitsija 
ja ristiretkien tuntija, mutta tästä voi saada väärän 
kuvan. Ei, ei mitään ”historian popularisoimis-
ta”! Väkevä kuvaus tulee nenän eteen ja lähelle 
runoproosaa. Taustat ja suuret linjat, vaikeammin 
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hahmotettavissa; jopa juoni katkeilee ja jättää ky-
symyksiä ilmaan. Mutta taitavaa työtä, suorastaan 
moderni ote ”pimeään” aikaan, josta moni nykylu-
kija olisi kai tietämättä. Väkivaltaahan sota on; tässä 
se tuo mieleen elokuvien etäännyttävät hidastukset. 
Lause-ekonomia, kuvakylläisyys, kerronnan hypyt, 
proosan runollinen syke: parfait! Mutta kun arvos-
teluissa sanotaan, että ”kirjaa on vaikea päästää kä-
sistään”, niin tähän lienee eri syitä. Yksi on ”hystee-
risen lukijan” pakkotila. Toinen on lukijan itsekuri. 
Ihmeteltävää riittää, ja myös jatkuvaan ihmettelyyn 
tarvitaan kurin ripaus. Pitää keskeyttää aika ajoin.      
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Ranskan huumassa 
Luxus on Ranskaan muuttaneen suomalaisnaisen 
romaani Ranskan vallankumouksesta. Minulle ro-
maanin yksi viehätys on nuorekas Ranska-innostus 
(tunnistan siitä omat ammoiset tunteeni).  Innos-
tuksesta välittyy paikallisuuden tuntemus ja ranskan 
kielen tuntu (ajoin epäluonteva suomi); rajatummin 
myös filosofian tuntemus, olihan markiisi de Sade 
filosofi 1700-luvun tapaan. Ehkä Kaunisto on luke-
nut myös Dumasin seikkailukertomuksia; tässä on 
samaa menoa, melodraamaa, tyylin ja tyylittömyy-
den sekamelskaa, ihmisiä joiden salaisuudet pomp-
pivat ulos kuin popcornit ja joiden perään ei sen jäl-
keen kysellä. Juonen kehittely on luistavaa ja hätäistä 
kuin Dumasilla. Ikävystyä ei tarvitse. Ehkä markiisin 
henkilökuvasta olisi saanut vielä vivahteikkaamman. 
Mutta markiisin suuhun pannaan kiintoisia, jopa us-
kottavia ajatuksia, mm. ylellisyydestä. Se oli 1700-lu-
vulla tärkeä aihe. Filosofeille oli järkeenkäypää olet-
taa, että filosofiakin oli ylellisyyttä, hyvän ja pahan 
pirunkauppa. de Sadelle se oli vallan tuntemusta, tai 
sitten – aikaihmisellä – aina murrosiältä säilyneen 
koltiaisviisauden ylellisyyttä.       
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Robero Calasso, 
peloton kustantaja 

Näin äärimmäisyyksien aikana: äärimmäisen hie-
noa lukea äärimmäisen sivistyneen kustantajan 
pohdiskelua kirja-alasta, sen historiasta, nykyhet-
kestä, filosofiasta. Robert Calasso on italialaisen 
laatukustantamon Adelphi Edizionin perustajia ja 
kirjoittaa kuin enkeli – on kyllä elossa, mutta ei 
tästä ajasta. Kirjan nimi on The Art of the Pub-
lisher. Calasson aikaperspektiivi ulottuu aina vuo-
teen 1499, jolloin ala alkoi kehittää omanlaisiaan 
kriteerejä: syntyi idea kustantamisen ”muodosta” 
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sekä riskin ottamisesta hyvän kirjan vuoksi. Tä-
nään näemme toimitusjohtaja-vetoisia yrityksiä, 
joissa kirjarakkaus sinnittelee riskien minimoinnin 
suitsissa. Calasson todistus kustantajan intohimos-
ta, suurenmoinen subjektiivisuuden puolustus, jää 
kuitenkin muistuttamaan menneisyydestä, joka voi 
vielä olla – tuleville uskalikoille – etiikan koulu, 
harvinaisen toiminnan esikuva. 
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Kiinalaista satiiria 
Suvaitaanko Kiinassa satiiria? Virallinen vastaus: 
Kyllä, kunhan se ei loukkaa meitä. Tätä paradoksia 
kuvaa Yan Lianken kasvava maine ulkomailla, mis-
sä hänelle on myönnetty mm Kafka-palkinto, kun 
taas kotimaassaan Neljä kirjaa (loukkaava viittaus 
Konfutsen neljään kirjaan) jäi ilman kustantajaa. 
Kirjailija sanoo kirjoittaneensa ajattelematta yhtään 
sensuuria – mikä tietysti on rämäpäistä, silti vapaal-
le kirjailijalle ainoa oikea tapa. Romaani sijoittuu 
Maon kulttuurivallankumouksen ja suuren nä-
länhädän vuosiin irvaillen älymystön ”jälleenkou-
lutusleirejä”; ehkä satiiri osuu myös nyky-Kiinan 
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kannustinjärjestelmään. Ihmisoikeusaktivistia voi 
häiritä kerronnan pokka, jolla ihmisarvon louk-
kauksia käsitellään selviöinä. Kirjan huumori on 
groteskia, jonkinlainen Rabelaisin ja Kafkan ristey-
tys; minun makuuni ehkä turhan verkkaista ja tois-
teista. Kiinalainen satiiri etsii vielä kieltään, mutta 
Kirjailijan, Teologin, Tutkijan, Muusikon ja Tekni-
kon moraaliton taktikointi (so. pyrkimys ”uudis-
tua ihmisinä”) tietämättömän Lapsen valvonnassa 
painuu vahvasti mieleen, kuten älykköjen rakkaus 
”kiellettyjä kirjoja” kohtaan. Tietyn alkuvierauden 
yli päästyään on jo koukussa, kuin hullu kala joka 
haluaa koukusta irti, mutta ei heti...
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Historian, mestarin 
ja sattuman 

yhteistyö 
Portugalilaisen José Saramagon romaani Lissabonin 
piirityksen kirjuri (suom. Antero Tiittula) on puu-
routuvien lauseiden puutarha, kuten Saramagon 
muutkin romaanit, mutta aina yhtä antoisaa luet-
tavaa. Täytyy vain erottaa kertomus kerronnasta. 
Kertojan rooli ratkaisee pitkälle kertomuksen luon-
teen. Lisäksi: kertomuksen ns. juonesta avautuvat 
ikkunat (viittaukset eri aikoihin ja kirjoittamisen 
prosessiin), mitä kysytään (liittyy usein etiikkaan, 
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mutta päätyy estetiikkaan), dialogit, jotka voi ryh-
mittää teemoin välttämättömyys ja sattuma, empi-
rismi ja romantiikka. Ongelma: historiankirjoitus – 
oikolukijan näkökulmasta. Aihe: Lissabonin piiritys 
v 1147. Tiedetään mitä tapahtui. Tiedetäänkö ”mi-
ten”? Mitä tarkempaa, sitä mielikuvituksellisempaa. 
Kysymys: Entä jos ristiretkeläiset eivät 1147 aut-
taneetkaan maurien ulosajossa, vaan tulos syntyi 
toisin? Oikolukijasta tulee kaunokirjailija. Mitä 
seuraa? Saivartelua, tietysti. Mutta yhtä välttämä-
tön on annos historian tajua, jota ei voi määritellä 
tarkasti. Historia ei ole eksakti tiede; se vaatii myös 
mielikuvitusta. Oikolukija historioitsijana – mikä-
pä ettei. Mutta vasta kaunokirjailija historioitsijana 
hioo sen tarkkuuden, jolla Saramago muuttaa his-
toriansa suurenmoisen mielikuvitukselliseksi. Sil-
loin aihe on vain se, miksi se mestarin ja sattuman 
käsissä sukeutuu.  
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Tuulimyllyjä päin
Kirjallisuuden kääntäjä on se, joka osaa ottaa toi-
sen ihmisen roolin ja äänen. Miksi kääntäjät eivät 
tällä valmiudella kirjoita jonkun kulissieminens-
sin muistelmia? Se ei olisi kääntämistä. Mutta nyt 
Cervantesin, Saramagon ja Pazin kääntäjä Jyrki 
Lappi-Seppälä on kirjoittanut omat muistelmansa: 
Tuulimyllyjä päin. On hän tehnyt muutakin kuin 
imitoinut muita: lapsena hän oli poliitikon poika, 
nuorena lehtimies, isona itsekin isä ja poliitikko, 
sitten taistolainen toimitusjohtaja, EU:n virkamies 
ja lopulta – vapaa kääntäjä-individualisti. Taistolai-
suuden hyvät ja huonot puolet sivuutan – vodkaa 
kyytipojaksi, tylsä aihe. Mutta se lapsuuden Hel-
singin kuvaus ”Lihaa Kött”-pikkukauppoineen ja 
smaragdisilmäisine putkiradioineen, se on hieno, 
kielellisesti vetävää. Veti minun muistoni esiin. Pi-
din myös Jyrki L-S:n huumorista – silloin harvoin 
kun sitä pipetistä tiputetaan. Vaatimatonta, elee-
töntä, sivistynyttä. Sellaista huumoria tarvitaan, ja 
voihan olla, että sitä saa vain kokeneilta kääntäjiltä.    



103

Matkoja sumussa 
Jörn Donner, kerran nuori kosmopoliittinen kukko 
Ruotsissa, nyt orpo vanhus Suomessa. Donnerissa 
ihailtavinta on ehkä faustinen uteliaisuus, ominai-
sinta taas se, miten hän suojelee sisäistä hyppivää 
Faustiaan välinpitämättömyyden naamiolla. Ruot-
si-analyysiin Donnerilla olisi ollut erinomaiset 
edellytykset – kirjassaan Matkoja vieraassa maassa 
–  mutta se keskeytyy yksityismurheilla, jotka eivät 
kuulu minulle. Lörppönä koko analyysi hukkaa 
hampaansa. Ylen tavallinen donnerismi tässä kir-
jassa: ”En tiedä.” 
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Näkymätön 
näkyvässä

Miksi taiteilija määrää itsensä kuvakieltoon? Mo-
nista eri syistä, niin historiallisista kuin täysin yk-



105

silöllisistä. Kalle Lampela pohtii asiaa teoreettisesti 
ja siirtyy ikonoklasmin teologista taustoista Theo-
dor Adornoon, joka paavillisesti julisti, että runon 
kirjoittaminen Auschwiczin jälkeen on barbaarista. 
Kuvataiteessa tämä merkitsi kuvakieltoa: abstrak-
ti, ei-esittävä, ellei suorastaan ”musta taide”, näyt-
ti Adornosta oikealta reaktiolta niin holokaustiin 
kuin pyhiin tuntemuksiin. Vanha keskiajan kiista 
ikonoklasmista siirtyi ”modernismiin” vai pitäisi-
kö sanoa ”modernin” kritiikkiin uutena purismin 
puolustuksena. Yhtenä kimmokkeena keskiajan 
ikonoklasmiin oli Jeesuksen kuvan käyttö kolikos-
sa – se ei kaipaa selityksiä. Sama olisi voinut koskea 
helvetin visuaalisia kuvauksia. Tätä epämodernia 
taustaa vasten voi ymmärtää W.G. Sebaldin reak-
tiota holokaustiin: tapaa kirjoittaa mahdottomasta 
epäsuorasti, toisten kuvien kautta, käsittämättömän 
ilmaisemiseksi. Keskiajalta tulee mieleen myös And-
rei Rublevin vaikeneminen (sana- ja kuvakielto) ve-
risten kauhujen jälkeen; sitä seurasi ikonimaalarin 
luova kausi. Kirjassaan Näkymätön näkyvässä Kalle 
Lampela tietää, että kuvakielto voi johtaa ilmaisun 
uusille teille. Se kuuluu taiteilijan vapauteen, mut-
ta mitä siitä jää, jos kiellosta tulee teorian vaatima 
normi? ”Ilmaisun pakko” voi toteutua sekä normin 
että vapauden kautta, esteiden pakosta tai esteiden 
murtuessa. Kummassakaan tapauksessa taiteilija ei 
yksin päätä mitä hän lopulta ilmaisee.   
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Rahaliikenteessä
Luin entisen Nordean ruotsalaisen johtajan, fuu-
sio-Nordean ideoijan ja toimeenpanijan, Hans 
Dahlborgin muistelmat Vastuun ihana taakka. 
Esiin nousee myös ajankohtainen valtionomistuk-
sen ja sen ohjauksen problematiikka. Toki valtion 
omistus luo vakautta ja valtiolle resursseja, toinen 
puoli asiaa on  Dahlborgin sanoin: ”Olen häm-
mästellyt sitä, ettei Ruotsin poliittinen johto ole 
huolehtinut omaisuudestaan huolellisemmin.”  
Poliitikot ja talousmiehet heittämässä herjaa toisis-
taan, mutta kummat ovat pääoman hoidossa päte-
vämpiä? Kiireisemmät. Otetaan esimerkki kirjasta. 
Kaksi ruotsalaista talousmiestä, Björn Wahlström 
ja Dahlborg, tentissä:  Kysytään onko oikein työ-
matkalla kulkea punaisia valoja päin. Wahlström: 
Ehdottomasti, hän edellyttää sitä myös alaisiltaan. 
Dahlborg on harkitsevampi. Periaatteessa, mutta 
hän edellyttää ettei autoja ole tulossa kohti. Liiken-
nettähän se rahaliikennekin on. Ei yhtään haittaa 
ottaa huomioon muitakin liikkujia.   
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Pilakuvista ja 
huumorista

Pariisissa Charlie Hebdon toimitukseen tehty terro-
ri-isku on herättänyt keskustelua huumorista, pila-
piirtäjien kuvanvapaudesta ja vastuusta. Joukko pi-
lapiirtäjiä sai maksaa kalliisti, hengellään, naurunsa 
dogmaattisen islamin tai yleensä ”ääriajattelun” 
kustannuksella. Huumori ei enää ole viattomuuden 
tae; se on osa samaa sekasortoa, jota se kuvaa huu-
morilla ja satiirilla. Satiirin tavoin huumorin pitää 
vastedes varautua siihen, että se otetaan  vakavasti. 
Näin on aina ollut, mutta  mediahuomion aiheeksi 
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huumorista ei oikein ole; sen provosoima hiljainen 
ymmärrys menee riepottelusta pilalle.  Menneen 
ajan pakinoitsija Yrjö Kivimies muistelee eräässä 
pakinassaan New Yorkerin pilapiirrosta, jossa vas-
taan tuli koulun veistotuntia esittävä makaaberi 
kuva: ”Koulupojat toteuttavat omia haaveitaan 
kukin, ja luokkahuonetta tassutteleva hyväntahtoi-
nen opettaja on jäänyt mietteliäänä silmäilemään 
yhden oppilaansa antaumuksellista työskentelyä; 
syntymässä on ruumisarkku…” Tämä käy rauhal-
lisissa oloissa humoristisesta kuvasta. Mutta onko se 
enää sitä, jos se sijoittuu sodan ja terrorin oloihin. 
Silloin se pikemminkin puistattaa. Huumorin täy-
tyy tuntea hetkensä. Huumorin ”kritiikki” ei ole 
vain kritiikkiä, menetelmään kuuluu että kritiikkiin 
liittyy myös jokin humaani tai asiaa komplisoiva 
näkökohta. Kun piirtäjät joutuvat itse hengenvaa-
raan, satiiri politisoituu, mutta huumori ei ole täy-
sin kotonaan näin kiihkoilevassa ympäristössä. Kun 
ruotsalainen Albert Engström aikoinaan teki pila-
kuvia juopoista, rovasteista ja herrasväestä, niiden 
huumori ei vain kritisoinut huonoja tapoja ja oma-
hyväisyyttä, vaan toimi ”humoristisen lämpimästi” 
siinä uskossa, että myös pilan kohteet voisivat nau-
raa irvikuvilleen. Engströmin maailmasta näyttäisi 
puuttuvan liike – kuviteltiin että näin on ja on aina 
oleva. Ei siinä voi kuin alistua ja nauraa. Jos vanha 
Albert tunsi fanatismin (ehkä raittiusliikkeen muo-
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dossa?), hänen ei tarvinnut suuresti pelätä henken-
sä saati konjakkinsa puolesta. Tänään pilapiirtäjät 
tuntevat pelon ja taistelevat sitä vastaan huumorilla. 
Heiltä puuttuu humoristien perinteinen usko, että 
he pystyvät sääntelemään ristiriitoja tai tuomaan 
eri ihmistyhmiä yhteen – päästämällä vihan höyryt 
pois. Fanatismin edessä myös humoristi – tai pila-
piirtäjä, jos hän aikoo selvitä humoristina – tarvit-
see silmälappuja, jotka suojelevat häntä epätoivolta 
ja pessimismiltä. Vähän niin kuin fanaatikkokin. 
Aitohumoristinen kokemus on jaettavissa, kunhan 
jakajat ymmärtävät, jokainen erikseen,  kokemuk-
sen sisäisen jännitteen.  Samalla huumori kumoaa 
yhden ilmeisen vastakohdan: etäisyys ja läheisyys ei-
vät  ole vastakohtia, vaan toistensa ehtoja. Ei ihme, 
jos humoristi usein viihtyy väärässä seurassa… 
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Kirjailijan 
kirjallisuushistoria

Suomessa ei ole tapana, että kirjailija laatii oman 
maailmankirjallisuuden historiansa, kilpailemaan 
akateemisten laitosten kanssa, oman tuittupääver-
sionsa, tyyliin  from Confucius’ day to our own, 
kuten Ford Madox Ford opuksessaan The March 
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of Literature (1944). Teos herättää kunnioitusta. 
Puutteita voi osoittaa (missä Tolstoi, missä Proust?), 
mutta yhtäkään lausetta ei ole kirjoitettu ilman 
henkilökohtaista mieltymystä kohdetekstiin. ”Imp-
ressionismi” on Fordin taikasana, joka ei niinkään 
viittaa tunnettuun taidesuuntaukseen, kuin nyrk-
kisääntöön: kuvailun on saatava lukija eläytymään 
ja näkemään ”millaista on”. Lukijaa ei saa vaivata 
linssin oppineilla optisilla säädöillä; mielikuvien on 
synnyttävä vapaasti, elävän tyylin puhalluksesta. 
Professorien historiat järkiään tappavat lukijoiden 
rakkauden kirjallisuuteen, eivät niinkään yllytä. 
Pelkkää pakkopullaa! Kärjistys, johon ei ole pakko 
yhtyä. Kirjailijoiden keskittyessä leipätöihinsä täl-
laiset historiat jäävät aina harvinaisiksi ja aukkoi-
siksi. Fordilta meni vuosi opuksensa parissa, mutta 
hän oli laajasti lukenut ja jo elämänsä illassa. Sitä 
paitsi hän oli niitä kummajaisia (”modernisteja”), 
joilla ei ollut halua miellyttää yleisöä (tai arvostaa 
sitä mikä ”myy”). Hän uskoi oudon ja optimisti-
sen viattomasti, että hyvän esimerkin nojalla yleisö 
löytää tiensä arvoteosten luo, jopa unohdettujen 
teosten, kuten hän itse. Se tekee hänen hankkeensa  
sitä absurdimmaksi ja ihailtavammaksi. Miten tot-
ta sitten on, että pienet ja marginaaliset kulttuurit 
olisivat paremmin perillä maailman kulttuurista 
kuin suuret? Ford olisi ollut esimerkillinen ”pienen 
kulttuurin” edustaja englannin kielellä. 
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Universaali 
Dostojevski, 

perinne ja perintö
Pitäisikö kiistää, että Dostojevskin romaanit ovat 
universaaleja? Kai niissä on edes jotain universaalia, 
je ne sai quoi.  Ehkä sen kiistäisivät vain islamistit, 
joille vain islam  on ainoa universaali uskonto. Tai 
se ”oikea” islamin suuntaus. Jota kohti koko maa-
ilma kulkee. Kuinka ortodoksikristitty Dostojevski 
olisi ja voisi olla universaali?  Outoa, miten lähellä 
Dostojevski oli islamisteja tässä suhteessa!  Olkoon 
universaali kirjailija, hänen universaaliteoriansa on 
joko  provinsiaalista potaskaa tai suurvenäläistä 
mytologian perintöä, joka toistuu historian kulus-
sa (venäläinen tunne oman imperiuminsa suuruu-
desta). Tämä käy ilmi Dostojevsin journalismista, 
josta  meillä nyt on valikoima Kulta-aika taskussa. 
Provinsiaalista: sen mukaan kaikki kansat löytävät 
viimein alku- tai loppukotinsa Venäjän ortodoksisen 
kirkon helmoista. Mutta – hetkinen, ei tässä kaikki: 
Dostojevskille  maailmankulttuuri olisi luonteeltaan 
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pikemmin orgaaninen monikko kuin mekaaninen 
kasauma. Sillä kaikki kansat ja kulttuurit ovat laa-
dullisesti erilaisia. Sen etsiminen, mikä on yhteistä, 
ja samoin mittapuin, johtaisi tylyyn reduktionis-
miin. Ja siis mekaniikkaan. Orgaaninen universaa-
lisuus  olisi moninapainen maailma (hieman niin 
kuin Venäjä, Ranska ja Kiina ovat edellyttäneet 
ulkopolitiikassaan), siis monen laadun rinnakkai-
neloa ja yhteen sovittelua. Yksinapaisuudesta (esim. 
USA-keskisyydestä) seuraisi, että Yksi sortaa ja pyyh-
kii pois toisten kansojen laatuja ja perinteitä (kuten 
Naton laajenemisessa uhkasi käydä myös Venäjän 
omalle suuruuden tunteelle, sitä kohdeltiin heikko-
na pikkuvaltiona). Kuinka sanookaan kirjan fiksu 
esipuhe: jokin kansa voi olla näkymätön ja hukas-
sa, mutta ”vasta paljon myöhemmin voi paljastua, 
että kadonneen kulttuurin panos olikin suorastaan 
elinehto ihmiskunnalle.” Tässä hengessä… erotta-
kaamme Venäjälläkin perintö ja perinne. ”Perintöön 
synnytään, kun taas jotakin perinnettä tavoitellaan, 
mikä politiikan kannalta avaa suunnattoman mää-
rän mahdollisuuksia” (Heino Nyyssönen toisessa 
yhteydessä). Jonkin perinteen (esim. ortodoksisen 
uskonnon ja johtajakultin) valitseminen on ideolo-
ginen valinta, johon kansan perintö myötävaikuttaa, 
mutta perintöä – oman kansan aseman, suuruuden 
tai pienuuden kokemus, on sisukkaampi, vaikeam-
min muuttuva  geopoliittinen geeni.    
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Raha / ymmärrys
Rahan filosofiassaan Georg Simmel vertaa rahaa 
ymmärrykseen ja jatkaa: ”Ymmärrys … on vailla 
luonnetta… koska se on aivan riippumaton valin-
toja tekevästä yksipuolisuudesta, joka muodostaa 
luonteen.” Raha on kohteiden suhteen indifferentti: 
se voi ostaa taidetta siinä missä kiinteistöjä, kun 
taas ”luonne” määrää mitä valitsen. Periaatteessa 
”luonteen” voi ymmärtää laajasti: siinä on vähän 
ammattia, ideologiaa, mielenterveyttäkin. JA joskus 
vaurautta. Vauraudessa raha on osasyy luontaisiin 
valintoihin. Tämä menee Simmeliltä ohi. No ol-
koon: raha sinänsä ei valitse. Ymmärrys taas muis-
tuttaa rahaa siinä, että se on käytettävissä kaikkeen 
mikä on ”todellista” (tai astuu todellisena eteeni). 
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”Luonteeni” takia voin olla yksipuolisesti kiinnos-
tunut urheilusta, mutta ymmärryksellä voin laa-
jentua, päästä lähelle myös astronomia ja filosofia 
– ihmisiä joilla on eri tähtäimet. Aito ymmärrys ei 
tällöin ole indifferenttiä, vaan kykyä tarttua, jopa 
imeytyä, vieraisiin asioihin; ymmärrys on vapaa ole-
maan muuta kuin minä. Sikäli ymmärrys on moni-
puolisen ”luonteeton”, kuten raha. Mutta niin kuin 
vauraus voi olla luonteen yksi säie ja yksi valintojen 
säätelijä, on mahdollista, että vauhdikas ymmärrys 
alkaa jossain vaiheessa käyttäytyä ”luonteen” tavoin 
ja tehdä omia valintojaan. Itse asiassa rahan tavoin 
käyttäytyvä ymmärrys ei auta kuin teeskentele-
mään. Rahan, tuo indifferentin, suhteen on vaikea 
teeskennellä pyhimystä, yleensä mitään. Se näyttää 
ihmisestä totuuden, toisin kuin ”ymmärrys”, joka 
indifferenttinä on hyväksyvä, kohtelias nyökkäys 
jonkin erilaisen suuntaan. ”Selvä, ymmärrän, mut-
ta en osta…”     
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Luetun ja 
ei-luetun 

välttämätön suhde
Pierre Bayardin kirjan Miten puhua kirjoista, joita 
ei ole lukenut ilmestyessä suomeksi 2008 kuuluin 
minäkin niihin, jotka lukematta kirjaa muodosti 
siitä varman mielipiteen. Äsken pääsin niin pitkälle 
että otin kirjastossa kirjan käteeni. Hei, kirjahan 
on henkevä ja hauska! Kaiken lisäksi sen on kir-
joittanut kirjallisuuden professori. Vitsikkyys on 
siinä, että kaikki kuviteltavissa olevat vastaväitteet 
Bayardin tekstille ovat vanhastaan tuttuja ja voi-
daan ohittaa kevyesti. Ne ovat kirjassa kaiken aikaa 
läsnä rivien välissä. Bayard ei laadi amerikkalais-
ta nopean intuition opasta, vaan puolustaa perin 
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ranskalaista intertekstuaalisuuden ajatusta: mitään 
teosta ei lueta per se, vaan osana järjestelmää, koor-
dinaatistoa jota kukaan ei tunne perin pohjin. Jär-
jestelmä tunnetaan pitkälti ei-luetun, siis liikkuvan, 
katkelmallisen ja verrannollisen sekä keskustelusta 
toiseen muuttuvan virtuaalisen kirjaston perspek-
tiivistä. Jos ei usko tähän, hänelle voi sanoa: ”Sitä 
mikä ei muistuta mitään muuta, ei olekaan.”. Tai: 
”Ne jotka näkevät liian tarkasti, eivät näe mitään.” 
Sanoja oli Paul Valéry, yksi niistä joilta Bayard on 
kähveltänyt kirjansa ideat ja istuttanut niihin oman 
huumorinsa. 
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Kapitalismi, tuttu 
ja tuntematon

Onnistuuko Jürgen Kockan Kapitalismin lyhyt his-
toria käsittelemään aihettaan ei-ideologisesti? Kyllä 
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ja ei. Ensin ei: Kocka vakuuttaa, että kapitalismia 
harjoitettiin jo ennen kuin sana tuli Euroopassa 
käyttöön (Kiinassa ja arabikulttuureissa jo varhain) 
ja että kapitalismista ei päästä eroon tulevaisuudes-
sakaan. Näyttää ideologiselta linjaukselta. Mutta 
toisaalta: Kockan historiallisessa katsauksessa ka-
pitalismi on niin monimuotoista että ideologisena 
voidaan kai pitää jonkin spesifin muodon kanna-
tusta, uusliberalistista tai sosdem -versiota, jopa 
diktatorista valtiokapitalismia ja oikeistopopulis-
tien kansalliskapitalismia, joka kääntyy kapitalis-
min globaalia dynamiikkaa vastaan. Täysin ham-
paattomaksi Kocka ei silti jää ”finanssikapitalismin” 
edessä; selväksi tulee, että ”täytyy löytää uusia tapo-
ja kytkeä kapitalismi yhteiskuntaan”.  Tässä kristal-
lisoituu yksi kirjan ydinajatus. Markkinat eivät ole 
toimineet eivätkä toimi vain ”omien lakiensa” mu-
kaan, ne tarvitsevat valtion ja yhteiskunnan tukea 
edellytystensä luomisessa ja kehittämisessä. Mutta 
mitä ”yhteiskunta” on maailmassa, jossa ei ole glo-
baalia julkista valtaa saati globaalia kansalaisyhteis-
kuntaa? Se ei ole EU! Mutta ilman EU:ta Euroopan 
kansalaiset uhkaavat jäädä aina laajenevan kapitalis-
min jalkoihin ja tämän ohella vieraiksi, hegemonis-
ten yhteiskuntien ja kulttuurien myllerrykseen. Sitä 
vastaanhan populistit kamppailevat, mutta samalla 
edistävät voimattomuutta, nakertavat pienten yh-
teiskuntien ja kulttuurien vaikutusvaltaa.      
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Luova 
hajamielisyys

Jussi Vähämäen työn filosofia (kirjassa Itsen alistus) 
analysoi ”tietokykykapitalismia” (ei siis ”tietoyhteis-
kuntaa”) ja lähestyy luovuuden ja estetiikan kenttää. 
Häntä tosin kiinnostaa enemmän tiedontuotannon 
talousaspekti, mistä estetiikka harvoin tekee nume-
roa, ja ilmiön kääntöpuolena on ”pako työstä”, sen 
alisteisesta ja ei-ilmaisullisesta luonteesta. Ja sitten 
äkkiä Vähämäki ottaa esille ”hajamielisyyden” tie-
tokykykapitalismin yhtenä oireena: ”Tiedon hal-
tuunotto on moniulotteinen, haarova ja hajamieli-
nen prosessi, siis hajaantunut yhteiskunnan tilaan 
ja levittäytynyt työntekijän koko elämään. Siinä 
ei enää ole kysymys informaation haltuunotosta, 
vaan tietokykyjen muuntamisesta arvoa tuottaviksi 
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osiksi kapitalistisen kasautumisen prosessia.” Het-
kinen! Denis Diderot puhui ”hajamielisyyden puo-
lesta” jo 1700-luvulla, ei tosin taloudellisen hyödyn 
toivein, pikemmin päinvastoin, keinona vastustaa 
systeemifilosofian oletettua hyötyä. Hajamielisyys 
oli valistusfilosofille mielen pidäkkeetön ja joutilas 
tila, johon filosofi pääsi pakkotyön ulkopuolella: 
tila jossa yksi idea herättää toisen ja jossa ideoiden 
törmäyksistä voi syntyä uusia oivalluksia. Mutta 
Diderot oli hyvin selvillä siitä, että hajamielisyys ei 
aina tuota filosofille uutta tietoa, enempää kuin tai-
teilijalle aina uusia visioita, niin tapahtuu harvoin 
ja satunnaisesti. Mutta yhtä kaikki Diderot oli siis 
yksi ”tietokykykapitalismin” pioneereista…      
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Evelyn Waugh
Evelyn Waugh on kirjailija, joka ansaitsee toisen 
lukemisen. Mutta onko se itsestään selvää, jos ensi 
lukemalla kokee kirjan pinnalliseksi? 1989 luin 
Waughin vastakäännetyn Kourallisen tomua: and 
we were not amused. Romaani liplatti eteenpäin 
kepeästi, ilman aatosta – siltä näytti. Waugh ei mis-
sään ”ilmaise” katolista näkemystään, kuten Gra-
ham Greene. Mutta tapa, jolla hänen komiikkansa 
ajautuu kohti tragiikkaa, tapa jolla ”turmelus” ilme-
nee komiikassa antaa siitä osviittaa. Oli toinenkin 
harha: kieli vaikutti helpolta ja huolettomalta, mut-
ta Waughin ankara kielitietoisuus ei ilmene niin-
kään kuvailussa, kuin dialogeissa (lapsen kieli, nai-
sen kieli, aateliskieli) sekä monologeissa. Etenkin 
monologeissa, jotka lähentelevät hulluuden pyhää 
rajaa; niissä hän panee parastaan. En ensi kerralla 
kiinnittänyt huomiota äkkileikkauksiin, joilla siir-
rytään ajasta ja tilanteesta toiseen, yllätyksellisesti. 
Toisella lukemisella tuntee siis ”pinnallisenkin” kir-
jan paremmin, syvällisemmin.  
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Kuningatar K.

Peter Englundin persoonallista Kuningatar Kristii-
naa (ilm. 2007 suomeksi, nyt pokkarina Mika Kau-
rismäen elokuvan myötä) voi melkein lukea kuin 
romaania – se olisi vaatinut vain hieman lisätyötä 
yksityiskohtien kanssa. Eipä silti, nyt voi panna 
Englundin ”vastuulle” tulkinnat, joita kirjasta syn-
tyy. Olihan Kristiina älykäs ja oppinut, mutta oliko 
hän vain sitä? Englund ei salaa sympatioitaan nais-
liikkeen historiallista idolia kohtaan, mutta poliit-
tisella ja moraalisella puolella tulee vastaan pelkkää 
myrkkyä. Olin itse kuvitellut, että K:n luopuminen 
kruunusta 1654, kääntyminen katoliseen uskoon 
ja siirtyminen Roomaan olisi merkinnyt, että hän 
omistautui oppineelle, pyhimysmäiselle elämälle. 
Mikä sai minut moisen harhakuvan valtaan? Nai-
nen yllytti paavia ristiretkeen Turkkia vastaan, te-
loitti palveluskuntaansa  ja havitteli itselleen uusia 
valta-asemia (epäonnistuen, ja yksi epäonnistumi-
sen syy oli Westfalenin rauha). Vaarana on, kun 
menee nykyajan pinnallisiin arvostuksiin mukaan, 
että historiallinen suhteellisuus unohtuu. Eihän ka-
tolisuus ja oppineisuus tarkoittanut 1600-luvulla 
suinkaan moraalin puhtoisuutta. .      
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Isänmaallinen 
masokismi

Tämän päivän Hesari herkuttelee Tiina Rosenber-
gin, entisen Taideyliopiston rehtorin,  Suomi-kritii-
killä. Ähkikäämme yhdessä, kun Tiina sanoo, että 
”mulla ei  Suomessa olisi tulevaisuutta”.  Hän on 
kotonaan Ruotsissa ja vapaa sanomaan mitä ajatte-
lee, Suomessa hän taas on vapaa puhumaan poissa-
olevana. Tiinalla on vaihtoehtoja. Ja kaiken lisäksi 
kaksi rinnakkaista vaihtoehtoa käytettävissään: 
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Ruotsi fyysisesti, Suomi henkisesti. T.  Rosenberg 
on varmaan itse ymmärtänyt, että Suomessa arvos-
tetaan masokistista solidaarisuutta: sitä suomalai-
sempia me olemme, mitä enemmän meitä sätitään. 
Alf Rehn  ihmetteli äskettäin, miksi suomalaisilta 
poliitikoilta ei  heru tunteikkaita Suomi-ylistyksiä 
– verbaalista rakkautta omaan maahan. Kostautuu 
kannatuksessa. Se on ”mielikuvituksen” laulua, ei 
rehellistä puhetta. On toki olemassa ”hyvä Suomi” 
jossakin, edessäpäin – kunhan talouskasvu piristyy. 
Mutta sitä ennen ruoskaa.  Kernaasti toisen maan 
kansallislaulun säestyksellä. Joskus  ulkomaalaiset 
kyllä ottavat meidät vakavasti. Tosin se on pelot-
tava ajatus. Millä me sitten mässäilisimme? Olisi-
ko meidän kypsyttävä itsekriittisiksi, tasapuolisiksi 
eurooppalaisiksi? 
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Täydellisyyden 
kupla

Tomȧš Kulkan kirja Taide ja kitsch kertoo, että 
ihmiset useimmiten uskovat tunnistavansa kitsch-
in, mutta eivät osaa sanoa, ”missä sen vajavaisuus 
piilee”. No, kitsch ei välttämättä ”piile” ja sana 
”vajavaisuus” sulkee pois mahdollisuuden, että on 
myös täydellisyyden kitschiä. Yksi kirjan kuvista 
on Cabanelin maalaus Venuksen synty: taideteos, 
mutta lähestyy vaarallisesti kitschiä. Rafaelin enkelit 
ja madonnat ovat samaa sarjaa: sievää täydellisyyt-
tä ilman säröä, kipinää, mielikuvitukseen vetoavaa 
puutetta. Entä Leonardo da Vinci? Tiedetään että 
Leonardo jätti useat työnsä kesken, ja Vasari kiireh-
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tii selittämään: ”Hänestä tuntui, ettei käsi pystyisi 
täydellisesti toteuttamaan sitä mitä hän mielessään 
kuvitteli.” Ehkä Leonardo uneksi täydellisyydestä, 
mutta hänen keskeneräiset työnsä – myös mestari-
teos Mona Lisa – puhuttelevat katsojia siitä huoli-
matta, että Leonardo ei uskonut päässeensä ”perille 
asti”. Niin, Mona Lisa on – epätäydellinen? Kesken 
jäänyt. Se ei ole estänyt tuntijoita pitämästä sitä re-
nessanssitaiteen ihmeenä. Jospa taideteos eroaa kit-
schistä siinä, että se tyylikkäästi väistää täydellisyy-
den ansan ja jättää jotain puolitiehen – piilottaen 
ovelasti puutteensa tai ongelmansa, joka katsojan 
täytyy eheän illuusion alta kaivaa esiin, osallistuen 
ja myötäluoden, eläen  omaa raadollista ihmisyyt-
tään. Ja eihän se koske vain taidetta. 
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Modiano, 
catesiolaisesti 

Tietääkseni  nobelisti Patrick Modianon romaanei-
hin ei ole kokeiltu cartesiolaista lähestymistapaa. 
Meditaatioissaan Descartes päätyy epäilyn polul-
laan vaiheeseen, joka on tuttu monelle Modianon 
kertojalle: ”Mutta tiedän nyt varmuudella, että 
olen, ja kuitenkin voi olla, että (mieleni) kuvat 
ovat unta.” René Descartes on ranskalaisen epäilyn 
klassikko ja suuri yksinäinen; samoin Modianon 
päähenkilöt ovat yksinäisiä tajuntoja, joilla on ha-
tara identiteetti ja vahvoja epäilyjä siitä, kuuluuko 
heidän menneisyytensä lainkaan heille – ehkä se on 
vain anonyymiä tai muuten pahaa unta.
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”Liberaali” Cicero 
miekan terällä

Cicero, humanismin kantavaari, historiallisen jän-
närin päähenkilönä? Kyllä, se toimii. Stoalaisuus 
on Richard Harrisin Diktaattorissa yksi jännittävä 
mauste kuohuvassa sopassa. Eihän Cicero, Caesa-
rin aikalainen, ollut stoalaisena Senecan luokkaa. 
Cicero oli filosofina keskinkertainen Kreikan kaiku, 
mutta poliitikkona liberaalin tradition itu. Romaa-
ni osoittaa, millaisina aikoina stoalainen veri punni-
taan. Kirjailijan pollein sanoin: ”Diktaattori kattaa 
ihmiskunnan historian myrskyisimmän vaiheen, 
ainakin vuosien 1933–1954 mullistukseen asti.” 
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Oliko historioitsijoiden ihailema Caesar oman 
aikansa Hitler? Harrisin Caesar on psykopaatti, 
mutta myös charmiveikko ja kelpo strategi. Kui-
tenkin diktaattori... Caesarin varjossa Cicero tais-
telee mielenrauhastaan – huonoin tuloksin – sekä 
tasavallan puolesta – yhtä huonoin tuloksin. Poli-
tiikka oli Ciceron intohimo; piti navigoida ”sotaa 
janoavien mielipuolten välissä”. Caesarista voi kir-
joittaa Ciceroa mainitsematta, mutta Cicerosta ei 
Caesaria mainitsematta. Stoalainen sopii sivuosaan, 
äärimmäisiin sivuosiin. Harris on tajunnut Ciceron 
armoilla olemisen dramatiikan ja vetävän jännärin 
lupauksen. Eletään kynän ja miekan terällä. Kauka-
na ollaan brittiparlamentarismista, vaikka kirjailijaa 
on moitittu nykyparlamentarismin salakuljetukses-
ta muinaiseen Roomaan. Salakuljetusta tosiaan!                   
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Luther ja hänen 
kansansa, 

populistien 
etujoukko

James Reston Jr kertoo kirjassaan Lutherin linnake 
uskonpuhdistajan ”kiirastulesta”. Tosin Lutherin 
teologia kielsi kiirastulen, mutta hänen elämänsä 
eräs vaihe käy sen vastineesta. Samanlaisen vaiheen 
koki 1900-luvun lopulla Salman Rushdie. Saa-
tuaan katolisen tuomion kuka hyvänsä oikeauskoi-
nen sai surmata Lutherin, vääräuskoisen herjaajan. 
Mutta Rushdie oli yksittäisilmiö vailla merkittäviä 
seurauksia. Rushdie oli kirjailija, häntä luki kes-
kiluokka kun tv:ssä ei ollut katsottavaa. Luther 
oli profeetta, hän tarvitsi suojelua ja piilopaikan, 
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jossa valmistautua tehtäväänsä, eristyksissä. Aihe 
on kiehtonut Restonia. Miten Luther  pysyi järjis-
sään? Tietysti  pitämällä ”kansan” sydämessään! Se 
helpotti. Näin ”kansa” sai modernin merkityksen: 
minä ja muut syrjityt. Nyt se muistuttaa populis-
mia, jolle kansa on unohdettu eliitti, kansan ker-
ma. Ideologin maine levisi ajan somessa, juorujen 
sakeana laavana. Luther käytti myös harvinaisen 
värikästä kieltä, jota katolinen eliitti säikkyi. Mies 
oli kirjallisen satiirin kantaisä, totisimmasta päästä 
(jota Rabelais käytti humoristiin tarkoituksiinsa, 
parodioiden). 1500-luvun johtava populisti teki 
tiettäväksi, että protestanttinen eliitti oli unohtu-
nut, jos sitä olikaan, paitsi Lutherin sydämessä. Yh-
den ihmisen illuusiosta tuli totta ja samalla pohjois-
ten yhteiskuntien maallistumisen alkusoitto. Se oli 
kieltämättä aika teko. 
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Ei valehtele, on 
silti aito

Anelma Järvenpää-Summanen ja minä emme ole 
koskaan tavanneet, lähetämme silti kirjojamme toi-
sillemme. Olen pitänyt hänen kirjoistaan, mutta en 
oikeastaan tiedä kuka hän on. Kun nyt sain Anel-
man uusimman kirjan Kaidepuita kaaoksen keskel-
lä, joissa hän kertoo kuka hän on, näen että hän 
on valehtelun vihollinen. Kuultuaan Anu Kaipaisen 
kerran sanovan: ”Älkää uskoko kirjailijaa, hän va-
lehtelee”, Anelma oli sanojensa mukaan ”hämmen-
tynyt”. Hän itse oli aina pyrkinyt tosiin tarinoihin. 
Mutta onko tässä ristiriitaa?. Ehkä Kaipainen vain 
muunteli D.H. Lawrencen vanhaa ajatelmaa: ”Ne-
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ver trust the artist. Trust the tale.” Tarina on tosi 
tai ei, riippumatta tekijän mielipiteistä ja sinisistä 
silmistä. Koettu totuus on sitten oma juttunsa. Jopa 
Oscar Wilde oli Valehtelun rappiossaan epäsuorasti 
totuuden puolella sanoessaan: ”Valhe on sellainen, 
joka on itse oma todistusaineistonsa.” Turha selit-
tää, miten ja miksi. Totuuden tuntee. Lukija tuntee 
sen. Etenkin fiktiossa. Tunnustukset taas ovat vaa-
rallisia – paitsi, no niin, Anelmalle. Häntä lukies-
saan tunnen, että tässä on aito ihminen. Koen se 
tässä tapauksessa miellyttävänä havaintona, vaikka 
aina en. Ja kun Anelma väittää, ettei hänestä olisi 
koskaan tullut kirjailijaa, jos hän olisi pitänyt kir-
joittamista valehteluna, niin vähän epäilen. Hän 
olisi pian keksinyt aidoimman tavan valehdella. 
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Lichtenberg, 
Selbstdenker

”Selbstdenker” oli Schopenhauerin suopea nimitys 
aforisti Lichtenbergille, joka kirjoitti ajatuksia ”tö-
herrysvihkoihinsa” omaksi ilokseen ja valistuksek-
seen. Mutta kun kirjoittaa ”itselleen”, kenelle silloin 
kirjoittaa? ”Selbstdenker” on ontto sana, jos itse 
(selbst) tarkoittaa samaa kuin ”ajatusta pakeneva 
voima” – siinä Lichtenbergin aforismi lyhyimmästä 
päästä, merkintä ilman subjektia, ja subjekti voisi 
olla  ”minä”. Jos kirjoittaja ajattelee vain yleisöään, 
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hänestä tulee yleisön papukaija. Jos taas vain it-
seään, itsekuvansa papukaija. Siispä ”selbst” tulee 
ymmärtää myös itsenegaationa: itselleen, itseään 
uhmaten. Lichtenberg sanoo töherrysvihkoistaan: 
”Olen koonnut joukon ajatelmia ja luonnoksia, 
mutta pikemmin kuin viimeistelyä ne odottavat 
auringonkatseita, jotka saavat ne aukeamaan.”  El-
lei hän tarkoittanut tulevaa yleisöä, niin ehkä tu-
levaa itseään, joka sisältäisi kaikki entiset ja niiden 
herättämät negaatiot ja muodonmuutokset. Sitä 
kirjoittamatonta subjektia, joka ei tiedä mikä höl-
lä aivomutteri sillä kertaa päästi vapauteen oudon 
algoritmin. Jokaista hyvää ajatustaan pitää ensin 
hävetä tai ihmetellä, ei kai muuten voi ajatella it-
selleen.     
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Jossittelun tiede
Ensi näkemältä jossittelu on epätieteellistä, silti se 
on tieteen elintärkeitä vapauksia. Voisi luulla, että 
ainakin järjenvastainen jossittelu on kiellettyä, mutta 
tiede on niin usein joutunut ristiriitaan terveen jär-
jen kanssa, ettei sekään sääntö päde. Tulee mieleen 
fyysikko Niels Bohr ja hevosenkenkä. Kollega näki 
hevosenkengän Bohrin oven yllä ja ihmetteli. Bohr 
vastasi: ”Hevosenkenkä tuo onnea, vaikka siihen ei 
uskoisikaan.” Tarkasti ottaen jos-sanan avulla väit-
teestä saisi tieteellisen: Jos hevosenkenkä tuo onnea, 
siihen ei tarvita uskoa.” Näin voisi myös luonnon-
laista sanoa; sen todentuminen ei vaadi uskoa. Väite 
on looginen. Mutta joissakin tapauksissa jos-sana 
voi myös paljastaa ajatuksen takapotkun.  Otetaan 
Georg Christoph Lichtenbergin miete: ”Yrittää näh-
dä jokaisessa asiassa jotakin, mitä ei vielä kukaan ole 
nähnyt eikä ajatellut.” Kuulostaa lupaavalta! Mutta 
puetaan sama ajatus jossittelun muotoon: ”Jos yri-
tämme nähdä jokaisessa asiassa…, niin mitä näem-
me?” Ajatuksesta tulee kompleksisempi. Voimme 
hyvällä onnella tehdä nerokkaita havaintoja. mutta 
myös tyhmiä ja mielipuolisia. Lichtenberg oli itse tie-
demies, mutta kirjoitti joskus kuin taiteilija. Jospa 
hän ei aina halunnutkaan olla tieteellinen? 
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Talous-Nietzsche
Aapo Riihimäki, jyväskyläinen ( mannermainen) 
filosofi ja yhteiskuntatieteilijä, julkaisi taannoin 
(2009) kunnianhimoisen kirjan Nietzschen arvoi-
tus alaotsikolla ”Mitä Nietzsche todella tarkoitti?” 
En muista nähneeni keskustelua kirjasta enkä yh-
täkään älähdystä aiheesta. Se sivuutettiin vähän 
äänin. Surullista, yhtä omaperäisiä ajatuskehittely-
jä ei ilmesty  usein. Turha kieltää, että Riihimäki 
redusoi suuren osan N:n ajattelua pöydän alle. Hän 
näyttäisi olevan ”suurten kertomusten” asialla, Hän 
haluaa vertauttaa Marxin ja Nietzschen talousnäke-
mykset; Nietzsche  olisi tässä verrannossa  yksilön ja 
”kuluttajan” asialla; dialektiikaltaan Nietzsche  olisi 
”traagisempi”; luokkataistelun hän korvaisi keski-
luokan elintasotaistelulla: vähemmistö kieltäytyisi 
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keskiluokan ”elintasokilpailusta” ja harjoittaisi ku-
luttajaverkostossa arvojen uudelleenarviointia (agi-
taatiota ja infosotaa). Tuntuu absurdilta. Aivan, se 
juuri on upeaa. Tämä tutkija yhdistää silmälaput ja 
leimuavan logiikan. Hän antaa hatkat akateemisille 
itsestäänselvyyksille ja ottaa innoituksensa mesta-
rilta, joka ei kaivannut seuraajia, vaan toivoi mie-
luummin, että jälkipolvet oppisivat filosofoimaan 
omin vasaroin. Kuluttamaan vasaraa pieteetillä,  ei 
niin että kuluttajat heti kaipaisivat automaattivasa-
raa tai ohjuksia.  
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Kriitikon patsas?
”Kuka on kuullut kriitikolle pystytetystä patsaas-
ta?” Amerikkalainen kirjailija James Purdy heitti 
tämän kysymyksen haastatellessani häntä aiko-
ja sitten. Ei tullut hyvää esimerkkiä mieleen (vai 
onkohan ammoin arvostetulla Georges Brande-
silla patsas Tanskassa?). Kritiikki elää päivässä, 
ajattomuuteen se yltää tuskin koskaan. Kriitikon 
kuuluukin väistyä uuden kritiikin tieltä. Jos niin, 
kriitikon patsaan ansaitsemiseen ei saisi vaikuttaa 
estetiikka, vaan merkittävä teko, jokin moraalinen 
teko, jonka vaikutus on pitkäaikainen.  Kuinka 
olisi – tällä kriteerillä – Max Brod, Kafkan paljon 
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parjattu ystävä, jo unohdettu säveltäjä ja romaani-
kirjailija, myös kriitikkona ja etenkin kriitikkona 
ylenkatsottu? Petetyissä testamenteissa Milan Kun-
dera  myöntää: ”Ilman Max Brodia nykymaailma 
ei tuntisi Kafkan nimeäkään”; mutta haistattaa sa-
man tie Max Brodille pitkät esteettisin perustein:  
”Modernista taiteesta hän ei ymmärtänyt mitään.” 
No, Brod ymmärsi Kafkaa ehkä huonosti (kuten 
myös säveltäjä Leoš Janáčekia, toista suosikkiaan), 
mutta hän oli 1920-luvulla ainoa, jolla oli intuitio 
Kafkan, Prahassa asuvan saksankielisen juutalaisen 
yksityiskynäilijän, sekä odoksutun säveltäjän LJ:n 
merkityksestä. Historian ironiaa! Intuitio oli kui-
tenkin vahva: kun Kafka kuolinvuoteellaan pyysi 
Brodia tuhoamaan tekstinsä, Brod ”petti” ystävänsä 
”testamentin”,  kunderamaisesti sanoen.  Väärin? 
Eihän, moraalin pitkässä perspektiivissä oikein, 
vaikka perusteet olivat vääriä (esteettis-uskonnolli-
sia: Brodille Kafka oli kirjallinen ”pyhimys”, Tols-
toin perillinen jne). Eräälle Kafkan elämäkerturille, 
Ernst Pawelille, Brodin historiallinen kriitikonrooli 
on selvä ja kunniakas: tämä mies oli ”kahdesti pelas-
tanut sen, mistä tuli Linna ja Oikeusjuttu – ensin 
kirjailijalta itseltään, sitten natseilta”.  Kun unoh-
dettu kirjailija pelastaa merkittävän veljensä, eikö 
se ole sankariteko – huolimatta historian ironiasta. 
Mutta historian ironia on sekin eurooppalainen 
arvo, aivan, jopa arvo – eikä vain ohimenevä oikku. 
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Multikulturalismi
Kenan Malk perustelee Multikultarismi-kirjassaan 
( suom Tapani Kilpeläinen) vakuuttavasti, miksi 
”multikulturalismi on sekä totta että vääristynyt 
totuus. Maahanmuuttajien määrittäminen uskon-
tonsa ja kulttuurinsa nojalla  auttaa eristämään 
heidät vieraaksi, yhtenäiseksi, muuttumattomaksi  
blokiksi, jossa ei ole yksilöitä, arvoristiriitoja ja jossa 
olisi vain yhteisön johtajia, usein äärilaidan kulki-
joita, joista tulee blokin keulakuvia. Ei siis jää sijaa 
kansalaisuudelle ja demokratian toteutumiselle. Tu-
lee mieleen 1800-luvun kahden venäläisen älykön, 
slavofiliaan taipuvaisen Alexander Herzenin ja län-
simaistumista kannattavan Ivan Turgenvin kiista. 
Kun Herzen katsoi, että Venäjää ymmärsi vain sen 
oman kulttuurin valossa, Turgenev napautti takai-
sin, että Herzen oli kuin nationalistinen lääkäri, 
joka tutkittuaan  toismaalaisen potilaansa oireet 
päätyy sanomaan, että potilaan kaikki ongelmat 
johtuvat oikeastaan siitä, että hän on… ranskalai-
nen.  
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Diderot vastaan 
Stanislavski

Pohjaltaan kielipelimäinen Diderot/Stanislavski- 
kiista herätetään tähän päivään kirjassa Elokuva ja 
Psyyke; Näyttelijän paradoksi. Yksinkertaistaen: 
Diderotin mukaan näyttelijä tuottaa tunteita tun-
nekylmästi, ts. teeskentelee aitoutta taiteellisesti; 
Stanislavskin mukaan hän taas eläytyy ja soveltaa 
tunnemuistiaan varmistaakseen tunteen aitouden. 
Miten – tai oikeastaan milloin – tunteen aitoutta 
mitataan? Kun tunne koetaan ensi kertaa, sen ilmai-
su on spontaani, koulimaton ja aito, myöhemmin se 
saa uusia muunnelmia. Muunnelmien kautta tunne 
tulee tietoisemmaksi itsestään ja lähemmäksi tees-
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kentelyä sikäli kuin siihen liittyy itsehavainnointia 
ja -ohjausta. Kysymys ei ole mustavalkoinen eikä 
se koske vain näyttelijöitä. Tämän Fernando Pessoa 
ymmärsi:  ”Runoilija on teeskentelijä. / Hän esittää 
niin hyvin osansa / että teeskentelee myös sen tus-
kan / jonka hän tuntee todella.” Hallittu teeskentely 
(Diderot ja Pessoa) ja ohjattu eläytyminen (Stanis-
lavski ja edemennyt J. Turkka) ovat kummatkin 
kaksiarvoisia tunnemalleja; yhtäältä sitä mitä sanat 
tarkoittavat, toisaalta muuntuvia, alttiita muun-
nelmille, jolloin ne helposti tarkoittavat vähän toi-
siaankin. Näin voidaan avata toinenkin kielipeli: 
onko eläytyminen/teeskentely 1) kopioivaa vai 2) 
muuntelevaa? Ainakin jälkimmäisessä tapauksessa 
ne kummatkin voivat edesauttaa  ilmaisun kekse-
liäisyyttä.    
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Romaani 
kaaoksena

Välittäjän mainoksesta: ”Talo myydään hyvällä tari-
nalla!” Niin kuin kirjojakin. Taiteelliseksi voi sanoa 
vain kirjoja, jotka eivät ylen määrin tarinoi, vaan 
keksivät muutakin. Se johti ajatukseni Friedrich 
Schlegelin romaaniin Lucinde (suom. Veli-Matti 
Saarinen, julkaisija Kuvataideakatemia!  Haukut-
han kirja sai jo 1799, paljolti moraalisin perustein, 
mutta myös ”käsittämättömyytensä” vuoksi. Ja kä-
sittämätön se oli: tavallinen lukija ei löytänyt siitä 
tarinaa. Mutta tekijän kannalta se kuului romantti-
sen ironian luonteeseen. Schlelegin ironian määri-
telmä oli: ”pysyvä parabaasi” eli puhujan välipuhe, 
kommentoiva keskeytys. Hegelistä tuo määritelmä 
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oli yksin tein raivostuttava; hän ymmärsi heti, että 
se toimi dialektisen historian (tarinan) jarruna. 
Jäljelle jäi vain kaaos. No, Schlegelin ironia lähti 
kaaoksesta. Se johti eri tavoin järjestettyyn kaaok-
seen. ”Taiteellisesti järjestetty hämmennys” (kuten 
Lucinden rakennetta voisi kuvata) oli jo Ranskan 
vallankumouksen jälkeisenä aikana ja vallankumo-
uksen inspiroimana suunnattu myyvää tarinaa ja lu-
kijaystävällistä romaania vastaan. Vaikka en voikaan 
estoitta nauttia Schlegelin retorisesta kerronnasta, 
sen pyrkimyksessä on kuitenkin pippuria, vastavir-
taa, jopa vähän hiotumman kaaoksen toivoa.   
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Ei-tutkija
Kun tutkija tutkii, hän tekee sen unohtamatta mikä 
hän on ja mitä hän tekee. Tässä mielessä on oikein ja 
ymmärrettävää, että kun esimerkiksi Antti Arnkil, 
joka on tutkinut Hannu Raittilan kirjoja (romaa-
neja, esseitä ym.), sanoo tutkimuksestaan (Raittilan 
linja, Siltala, 2016), ettei se ole tutkimus. Sitähän 
se on, mutta hän on välillä unohtanut sen! Ja tutki-
mukselleen hän on antanut nimeksi Raittilan linja, 
vaikka – tai koska! – kirjailija itse on unohtanut, 
että hänellä oli linja. Että hän on tietyntyyppinen 
kirjailija, jolla on oma ”sanomansa”! Arnkil mais-
taa Raittilan työstä kaikki ristiriidan aromit: välillä 
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tämä saarnaa, välillä pelleilee ja kääntyy totuuden 
torvia vastaan. Kirjoittaa ”insinööriproosaa”… Ei 
koska olisi insinööri, vaan koska pitää insinöörejä 
epäluotettavina. Kuten kirjailijoita ja itseään siinä 
roolissa. Onko se epäilyä? Ehkä se on juuri tilapäistä 
unohdusta, josta syntyy aina uudestaan ”se” (iden-
titeetti, rooli, linja), mikä pääsi unohtumaan. Sama 
koskee kansallista identiteettiä. Kun ei muista ole-
vansa suomalainen, voi tulla suomalaiseksi. Mutta 
jos unohtaa olevansa tutkija, voi tulla… Ei, siihen 
se ei enää päde. Tutkijoiksi kutsutaan vain niitä, 
jotka ovat sitä leppymättä, metodisesti, koskaan 
unohtamatta rooliaan ja tehtäväänsä… 
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Sota ja rauha
Eläköitynyt Maanpuolustuskorkeakoulun stra-
tegian professori Alpo Juntunen esitti Kanavassa 
8/2016 Suomen turvallisuuden takaavaa sotilaallista 
liittoutumista Venäjän kanssa.  Juntunen ajattelee, 
kuten Paasikivi ja Mannerheim, Suomen heikkoa 
asemaa mahdollisessa suursodassa. Ilmeisesti ei olisi 
väliksi, jos Venäjä huolehtisi eduistaan meillä myös 
ns. rauhan oloissa siten, että Suomen demokratia ei 
tuottaisi uhkia, näennäisiä tai todellisia, naapurinsa 
turvallisuudelle. Siitä Suomella on ollut kokemusta 
myös ennen kypersodankäynnin aikaa. Mutta juu-
ri kypersodan takia sodan ja rauhan käsitteet eivät 
enää rajaudu yhtä selvästi erilleen kuin ennen; ne 
ovat yhtä. Siten Suomen rauha naapurinsa kanssa 
voisi pitää sisällään esteettömän luvan kybersotaan 
Suomen länsimaisen kulttuurin tappioksi, ja kaikki 
tämä ”turvallisuuden” nimissä.      
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Torjuntavoitto
Torjuntavoitto, jännä käsite. Ensi vuoden puolella 
odotuksia kohdistuu siihen, saako Angela Merkel 
Saksan vaaleissa ”torjuntavoiton” populismista 
ja hajaannuksen voimista. Mahdollisesti, jos hän 
itse osaa, edes näennäisesti, ottaa käyttöön joita-
kin populistien teemoja. Mutta jotta torjunta olisi 
myös voitto, sen pitäisi luoda edes heikkoa toivoa 
Euroopan liberaalin yhteistyöjärjestelmän selviyty-
misestä ja uudistumisesta. Merkel -elämäkerrassaan 
Stefan Kornelius kirjoittaa, että ilman EU:n kriisiä 
(tai kriisien sarjaa) Merkelin kanslerikaudella olisi 
ollut vähäisempi merkitys – esimerkiksi verrattuna 
H. Kohlin kauteen, jolloin Saksa yhdistyi. Kohl jäi 
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historiaan rakentajana ja eheyttäjänä; olosuhteet 
tarjosivat tälle roolille tilaisuuden. Merkelin osa-
na  taas on ”käydä torjuntataistelua ja kamppailla 
häviötä vastaan”. Missä ero? Jälkimmäisen valtio-
miestyypin on joskus itse keksittävä tilaisuutensa, 
muut eivät suosi sitä tai anna sitä valmiina. EU-rivit 
ovat natisseet, esim. Kreikan velkakriisin hoidossa: 
moni on halunnut ”selkeän” ratkaisun, Merkel taas 
(jo kvanttifyysikkona) tietää, että jokin päältä kat-
soen selkeä ja iskevä ratkaisu (eurobondit, Grexit 
ym.) on usein lyhytjännitteinen huitaisu;  ei tiedetä 
kaikkia mahdollisia seurauksia. Populistien silmissä 
Merkel on vain lykännyt ongelmia tulevaisuuteen 
ja työntänyt päänsä puskaan; mutta ehkä hän on 
antanut tilaisuuden myös populisteille esiintyä 
edukseen – toistaiseksi. Jos EU hajoaa, populistien 
kulta-aika on todennäköisesti jo ohi. Jos Merkelin 
”torjuntavoitto” onnistuu 2017, populistien kul-
ta-aika saa vielä jatkokauden.    
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Hosuva 
ulkopolitiikan 

kriitikko
Noam Chomskyn USA:n hegemoniaa ja etenkin 
sen väärinkäyttöä arvosteleva kirja Kuka hallitsee 
maailmaa (suom. Mikko Pihlajavirta) tulee silmieni 
eteen hetkellä, jolloin USA on menettämässä uskot-
tavuuttaan ja johtajuuttaan. Chomsky on mies, jota 
on kutsuttu maansa omaksitunnoksi. Harva intel-
lektuelli on sitä paitsi perehtynyt ulkopolitiikkaan 
siinä määrin kuin hän. Mutta strategia jätetään 
muille. Kritiikissään hän on yhtä nurkkakuntainen 
ja usein oman propagandansa ensimmäinen uhri. 



153

Näköpiiriin ei juuri tule muita hallitsevia voimia 
kuin USA:n ”eliitti”.  Joskus kritiikki osuu myös 
”pienempiin” johtajiin, kuten Saksan Merkeliin, 
joka maahanmuuttopolitiikassaan on luemma ”ar-
jalaisilla” linjoilla. Näin mennään äärimmäisyyk-
siin, joissa kritiikki alkaa sohia ja menettää uskot-
tavuuttaan. Tyyli on tiivistä, usein hermeettistä ja 
kuitenkin nopeaa aina huolimattomuuteen asti, 
esimerkiksi kun ”murhattu arkkipiispa” toteaa jon-
kin vääryyden. Murhatulla on siihen varmasti täysi 
oikeus, mutta kyvyn suhteen en olisi niin varma.       
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Halujen anarkia 
Vanheneva filosofi-professori Timo Airaksinen va-
roittaa Sinivalkoisessa kirjassaan nuorempiaan pi-
täytymästä vanhaan ja neuvoo hyväksymään muu-
tokset. Virkeyden merkki! Valistus, romantiikka ja 
postmoderni – termit taustoittavat Airaksisen ajat-
telua. Ironia astuu sisään 1900-luvulla muodikkaan 
”postmodernin” takaluukusta. Pidän Airaksisen 
ironiasta (ja ”kyynisestä realismista”). Eri asia on 
se, onko ironialla legitiimiä sijaa itse politiikassa? 
Eiköhän se ole etäisyyden ottoa, johon poliitikolla 
on harvoin varaa työssään, ellei se tule poliittisen 
imagon kylkiäisenä (W. Churchill, M. Koivisto). 
Soveltajiksi jäävät politiikan filosofit, jotka ymmär-
tävät ”ennustamattomuuden” ilman ennustamisen 
velvoitetta ja ”suhteellisuuden” ilman välttämättö-
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myyden pakkoa. Kaikkea ei aina saa yhtaikaa. (Siksi 
en itse halua politiikkaan eikä minua sinne haluta.) 
Airaksinen suosii ”halujen anarkiaa” perinteisen tar-
ve-statiikan sijaan. Mutta tarpeen käsite kuuluu oi-
keastaan sosiaalisen legitimiteetin piiriin. Kysymys 
kuuluu: vaikka rajattomat halut olisivat uudistus-
ten, kulutuksen ja innovaatioiden generaattoreita, 
voiko yhteiskunta generoida aina uusia haluja il-
man pientä sääntelyä eli legitiimejä tarpeita?         
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Toisinajattelijoiden 
Suomi

Paasikiven-Kekkosen Suomi ei ollut kansantasa-
valta, vain vähän suomettunut eli samoinajatteleva 
Neukkusetien virallisen linjan kanssa, no, silloin 
kun Suomi ei ollut hampaat irvessä puolueeton. 
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”Toisinajattelija” oli sos-maiden ilmiö: virallisen lin-
jan vastustaja. Ja mikä siis oli ”suomalainen toisina-
jattelija”? Meillä oli loukkaamaton ulkopoliittinen 
linja, muuten kohtalainen sananvapaus. Loogista 
olisi ollut antaa nimi ”suomettumisen” kriitikoille, 
mutta tämä ei ole Matti Salmisen linja suomalaista 
toisinajattelua käsittelevässä kirjassa. Sen mukaan 
Suomen toisinajattelijoita olivat, eivät ne jotka 
vaiennettiin, vaan ne jotka käyttivät  sanavapaut-
ta kohulla, tullen vihatuiksi tai rakastetuiksi julki-
moiksi. Me vielä vasta totuttelimme pluralismiin. 
Pitkään pidettiin ”yhtenäiskulttuurin” kuplasta 
kiinni (ja perussuomalaiset vieläkin, sisukkaasti). 
Jotkut, kuten Pentti Linkola, sadattelivat vanhan 
metsästys- & kalastuskulttuurin häviötä repivälle 
kaupunkikulttuurille, joka ”ylikoulutti” ihmisiä ja 
ajoi heidät fyysisen työn parista tehdashalleihin sekä 
paisuviin virastoihin. Linkolan teesit ovat vanhan 
ajan humpuukia. Tehtaat ovat vähenemässä, ro-
botisaatio tulossa. Silti Salminen katsoo että nuo 
ajatukset 50 vuoden takaa olisivat yhä osuvia kun 
Suomi 6.12.2017 juhlii 100-vuotista itsenäisyyt-
tään. Taannoisista ”toisinajattelijoista” Jörn Don-
ner lienee ollut sitä jollaisellakin suhteellisuuden 
tajulla. Salmisen kirjalle olisi voinut keksiä myös 
purevamman reseptin, saman mikä oli 1900-luvun 
alussa bloomsburylaisella Lytton Stracheyllä kirjas-
saan Eminent Victorians. 
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”Vallan 
ihmeellinen 
Kekkonen” 

1970-luvulla syntyneiden naisten, Lotta Lounas-
meren ja ”tutkijaryhmän”, näkemys Kekkosesta 
on hyvä kirjaidea, mutta kirja edustane kuin EU- 
ja some -aikalaisten etäisyyttä ”pysähtyneisyyden 
aikaan”, jonka pinnan alla kyllä muhi kriisejä ja 
turvallisuusangstia. Ei siis varsinaisesti uutta nä-
kökulmaa. Enimmäkseen kaikki on tuttua ”Kek-
koslovakian” aikuisina kokeneille. Toki UKK jakoi 
Suomen kansaa, vaikka tasavallan fasadi oli yhtä 
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silopintaa. Ei ollut somea vastapainottamassa ”suo-
mettumista”. Oli viidakkorumpu, somen apina-as-
teen edelläkävijä, joka levitti luvattomia epäilyjä ja 
vitsejä UKK:n varjoelämästä. Trumpilaisia twiittejä 
edelsivät UKK ”myllykirjeet” (ensin eliitille, myö-
hemmin koko kansalle) sekä kansalaisten kehittynyt 
kyky lukea virallista viestintää rivien välistä. Kirjas-
sa on hieman romanttista yritystä ymmärtää ja jopa 
poetisoida ajan ”sankaripalvontaa”, niin kuin sitä ei 
aina tietyin väliajoin esiintyisi historiassa. Ja tulee 
esiintymään, niin kauan kuin demokratia ei toteu-
du ihanteellisena. On hyvä muista, ettei se koskaan 
toteudu ihanteellisena. Jos niin sanotaan, se on jo 
kuollut. Pahinta mitä UKK:n muistolle voisi nyt 
tehdä on vaatia, että  tehdään Suomesta taas Suuri 
Tasavalta. 



160

Tv-toimittajan 
romaani 

Millaista oli 1900-luvun historia arki- ja anekdoot-
titasolla? Nietzsche tokaisi, että historian kausista 
saa kattavan kuvan muutaman hyvin valitun anek-
dootin avulla. Sitä kukaan akateemikko ei olisi keh-
dannut sanoa. Ehkä joku tv-toimittaja, 1800-luvun 
Markus Leikola, mutta silloin ei ollut telkkaria eikä 
M. Leikolaa. Entä nyt? Uuden maailman katu on 
upea romaani, 919 sivun anekdoottikokoelma; 
anekdootit ovat vain anekdooteiksi pitkiä ja vaah-
toavia. Herkullisia kohtia, mm. dialogeissa: ”Kiitos, 
toveri Stalin. – ”Älä minua kiittele. Kiitä onnea-
si. – ”En usko onneen.” – ”Ei kannatakaan.” Kieli 
juoksee ja kuplii, ei niinkään pysäytä. Pohjatietoa 
on rutkasti ja monelta alalta (etenkin viestinnästä). 
Tekijän usko tiedon taiteelliseen tehoon on liikut-
tavaa; tosin opettavainen sormi on piilossa ja tekijä 
voi luulla viihdyttävänsä lukijaa koko matkan, ku-
ten itseään, ilman eskapistisia ylilentoja sanalainei-
kon yli. 



161

Exformaatio
Kun Bob Dylan sai kirjallisuuden Nobelin, moni 
riemuitsi siitä, että rocklyriikka on saanut tunnus-
tusta kirjallisuutena. Samaan aikaan kirjallisuuden 
status yhteiskunnassa on heikentynyt. Ehkä romaa-
ni voi kaikesta huolimatta hyvin, mutta sen menes-
tyksen tae piilee muissa kuin puhtaasti kirjallisissa 
arvoissa. Luettuani äskettäin Orham Pamukin se-
katyökirjan Muita värejä, tulin ajatelleeksi, että ns. 
lukijalla, joka ostaa romaaninsa (valmiin tuotteen) 
supermarketista, ja kirjailijalla, joka eläytyy toisen 
kirjailijan työhön, voi informaatioyhteiskunnassa 
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olla erilainen suhde siihen mikä tekee kirjallisuu-
desta kiihottavaa. Lukijaa innoittaa saatavilla ole-
va informaatio valmiista tuotteesta, kirjailijaa taas 
exformaatio – ts. kaikki se mikä jää annetun in-
fon pinnan alle, piiloon. Kirjailija on tietoinen, ei 
vain kollegansa romaanin ratkaisuista, vaan myös 
mahdollisesti hylätyistä ratkaisuista; ainakin hän 
voi ja haluaa kuvitella millaisten vaihtoehtojen läpi 
kollega on tullut määränpäähänsä. Tämä on exfor-
maatiota – sitä mikä täytyy kuvitella, koska se ei 
kuulu valmiin romaanin antiin eikä siitä saatuun 
informaatioon. Mutta exformaatiolla voi olla toi-
nenkin muoto. Pamuk kirjoittaa ylijäämistä koos-
tuvan kirjansa esipuheessa: ”Luen ani harvoin omia 
romaanejani, mutta näitä tekstisirpaleita muistelen 
ja lueskelen mielelläni aina vain uudestaan.”  Ulko-
puolinen lukija taas ei välttämättä saa otetta noista 
(kevyesti työstetyistä) luonnoksista ja tekstipätkis-
tä; ne antavat vaikutelman epäjärjestyksestä. Mutta 
niin kuin eräs informaatioteoreetikko sanoo (se-
koittaen samalla informaation ja exformaation kä-
sitteet): ”Disorder has a high information content 
and order has a low one.” Kun romaani on ”valmis”, 
se siirtyy pois epäjärjestyksen vyöhykkeeltä ja pe-
lastuu lukukokemuksessa vain kun se ei ole liian 
järjestynyt tai vain oman lajinsa, genrensä, tyyppie-
simerkki. Tästä kai myös kirjallisuuden Nobel 2016 
antoi meille vihiä, joskin eri ihmisille eri tavalla.   
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Peruste ja syy
Sam Harrisin kirjanen Vapaa tahto vuodelta 2013 
kieltää täysin ”vapaan tahdon” ja myöntää vain 
”vapaan tahdon illuusion” eli aivojen aiheettoman, 
perusteettoman taipumuksen pitää tiettyjä valintoja 
järkevinä ja vapaina pakosta. Tällä taipumuksella 
on, yksilöstä yksilöön, omat syynsä; ne saattavat 
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olla viime kädessä  ”luonnollisen” valinnan seuraus-
ta. Entä sitten? Vaikka vapaa tahto olisi illuusio, se 
voi olla evoluution tuote. Eikä se tee irrelevantiksi 
”syyn” ja ”perusteen” käsitteellistä eroa. Kun sallin 
tietyn perusteen muuttaa asennettani, perusteella 
voi olla edeltävät syynsä, joita en tunne.  Ei haittaa. 
Syyt eivät tee perusteista bluffia. Harris toteaa,  että 
vapaan tahdon harhassa ei ole ”mitään järkeä”. Mitä 
järki sitten on, ellei kyky arvioida perusteita ja har-
hoja? Jos perusteen takaa etsii syitä, on kuin lapsi 
kysyisi papilta: ”Jos Jumala on luonut maailman, 
kuka on luonut Jumalan?” Kausaalisuudestakin saa 
teologiaa: voi vapaasti lähteä Mysteerin ja Mystii-
kan teille. Yksi ohimenevä teema Harrisin kirjasta 
on laiskuus. ”Laiskuus on vain neurologinen tila.” 
Tämä ei vielä sano mitään. Herää kysymys, miten 
laiskuutta tulkintaan ja kuka sitä tulkitsee. Onko 
laiskuus vain malttia kärsimättömän silmissä, ane-
miaa touhupussin silmissä ja filosofin pohdinta 
lorvailua työministerin tilastoissa? Silloin kysytään 
tulkinnan perusteita. Tai ei kysytä, jos tulkinnatkin 
ovat ”neurologisia tiloja”. Kun fanaatikko sanoo: 
”Auttakaa, en pääse eroon kauheasta varmuudesta-
ni”, mitä ajatella? Järki sanoo: Fanaatikko ei puhu 
noin, harkitse hetki! Syy taas sanoo: Noin puhuu 
sätkynukke eikä tiedä miksi. Tai yhtä hyvin: Turha 
pohtia, tee mitä mieleesi  juolahtaa, eihän sinulla 
parempaakaan  vaihtoehtoa ole.         
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Vielä vapaasta 
tahdosta

Vapaan tahdon ongelma on ollut tapana nähdä 
moraalin näkökulmasta. Alussa vapaa tahto oli ih-
misen kyky valita hyvän ja pahan välillä. Niin pian 
kuin hyvä ja paha todettiin vaikeiksi, suhteellisik-
si ja järjen (joskus intuition tai mielikuvituksen) 
käyttöä vaativiksi asioiksi, jotka kätkivät taakseen 
useampiakin valintoja, tuli uusi näkökohta pohdit-
tavaksi: onko mikään valinta sitten vapaa kausaali-
suudesta ja determinismistä? Jos ei, henkilö ei olisi 
vastuussa valinnoistaan. Toisaalta ihmisen kausaa-
liseen luontoon kuuluu tarve olla vastuussa tekemi-
sistään, muutenhan hän ei liioin saisi tunnustusta 
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ansioistaan. Toisin sanoen: olemme moraalisia vain 
todistajien läsnä ollessa. Entä salaa muilta? Vielä 
vaikeampi selvitettävä! Mutta onko tässä kyse aina 
moraalista? Luin äskettäin hyönteistieteilijästä, joka 
oli erikoistunut kärpäsiin, ja jolta kysyttiin, nuk-
kuvatko kärpäset niin kuin me ihmiset. ”En tiedä, 
enkä välitäkään tietää”, sanoi kärpästutkija. Mutta 
hän oli älykäs ja jäi miettimään asiaa. Kun hän pian 
tämän jälkeen alkoi tutkia kärpästen nukkumista, 
hän pääsi aiemmissa tutkimuksissaan ison askeleen 
eteenpäin. Toimiko hän kausaalisesti vai oliko het-
ki sitten torjuttu kysymys, jonka hän myöhemmin 
otti vakavasti ja valitsi työhaasteekseen, vapaa va-
linta? Tämä liittyy jotenkin älykkyyteen ja tieteen 
tekemiseen, mutta ei  yksiselitteisesti. Ja jos asiaa 
miettii, taustalta voi löytää ehkä moraaliakin, jopa 
moraalista determinismiä: ”Älä koskaan torju il-
maista neuvoa!”
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Kant (ja Kissinger)
Immanuel Kant oli idealisti, mutta harva olisi us-
konut, että myös Henry Kissinger, Nixonin hauk-
ka, olisi ollut idealisti. Näin kuitenkin hänen elä-
mäkerturinsa  Niall Ferguson väittää: elämäkerran 
ykkösosan Kissinger 1923-1968 alaotsikkona on 
”The Idealist”. Itse asiassa käänne ”reaalipolitiik-
kaan” tapahtuu jo ykkösosan lopulla,  1960-luvun 
puolivälissä, mutta vielä opiskelijana Kissinger oli 
selvä idealisti, sanan filosofisessa mielessä.  Hänen 
väitöskirjansa The Meaning of History kävi läpi 
Hegelin, Spenglerin, Toynbeen ja muiden länsi-
maisten filosofien historiankäsityksiä tukeutuak-
seen yhteen idealistiseen filosofiin ylitse muiden:  
Kantiin (jonka kirja Ikuiseen rauhaan saa väitök-
sessä niin ikään laajaa huomiota osakseen). Kant ei 
ollut historian filosofi, mutta hänen tieto-oppinsa 
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ja etiikkansa auttoivat kyseenalaistamaan historian 
alueella vanhakantaisen teodikean, joka jatkui niin 
Spenglerin kuin Toynbeen historiallisissa skeemois-
sa. Hegelin idealismi ja Marxin materialismi niille 
ominaisin historiallisen välttämättömyyden muun-
nelmin olivat saman teologisen perinnön johdan-
naisia.  Kant avasi kausaalisen ja ”fenomenaalisen” 
luonnon keskelle inhimillisen ja ”noumenaalisen” 
vapauden vyöhykkeen, joka erottui luonnosta niin 
kuin syy ja seuraus erottuivat ihmisen tarkoituspe-
ristä.  ”Vapaus”, Kissinger kirjoitti, ”ei ole määritel-
tävä ominaisuus, vaan sisäinen kokemus elämästä 
prosessina, jossa on tehtävä valintoja merkityksellis-
ten vaihtoehtojen välillä.” Toki tehdyistä valinnoista 
tulee historian käytännöissä determinaatteja, jotka 
määrittävät jatkossa vapauden rajat sekä mahdollis-
ten vaihtoehtojen horisontin. Näissä käytännöissä 
ihminen on kuitenkin moraalinen persoona ja valit-
sija niin pitkälle kuin hän ei itse tuhoa vapauttaan.  
Tästä kulmasta Kant  huomaamattaan lähestyy 
Clausewitzia eli strategia, joka määritteli sodan po-
litiikan jatkamiseksi eri keinoin, toisin sanoen availi 
sodankin pakkotilassa eri reittejä ja vaihtoehtoja. 
Kantin politiikkaa kuvaa hänen kirjansa Ikuiseen 
rauhaan, johon Kissinger tarttuu kuin haukka ja 
kääntää Kantin ”aseet” tätä itseään vastaan.  Eikös 
vain Kant näe ”korkeampia syitä”, jotka määräävät 
ihmiskunnan historiaa ja se kehitystä kohti pysyvää 



169

rauhaa.  Ikään kuin rauha olisi tila, jossa vapaus 
ja välttämättömyys sulautuvat harmonisesti yh-
teen. Valistuksen perilliselle ei hullu ajatus, mutta 
pääasiallinen ero Kantin ja Kissingerin välillä pii-
lee siinä, että Kissinger on lähempänä saksalaista 
romantiikkaa ja romantikkojen jälleenherännyt-
tä mielenkiintoa tragediaa kohtaan. Kissingerille 
vapaus sisältää  ”traagisten valintojen” mahdolli-
suuden: jonkin arvon puolustamiseksi joudutan 
hyväksymään muiden tärkein arvojen uhrauksia 
ja menetyksiä. Tragiikan osalta hän lähestyi (ehkä 
huomaamattaan) Schilleriä, Kantin oppilasta ja kir-
jailijaa, jolle vapauden traaginen puoli oli näkyvästi 
esillä hänen kohtalondraamoissaan. Schileristä  Fer-
guson ei puhu mitään, vaikka Kissingerin käsitys 
USA:n roolista ydinaseiden maailmassa oli selvästi 
schilleriläinen. 
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Pelastava paatos… 
Nuoren sveitsiläisen kirjailijan pienoisromaani 
Barbaarien kevät (suom. Anne Mäkelä) tuo etäi-
sesti mieleen Robert Musilin laajemman romaanin 
Miehen vailla ominaisuuksia, jossa joutilas porukka 
vääntää vakavana projektipitkoa Itävalta-Unkarin 
(Kakanian) lopun edellä. Barbaarien keväässä jou-
tilas, varakas jet set lomailee Tunisiassa ja tarinat 
risteävät samalla kun Lontoosta alkava finanssikapi-
talismin kouristus, yksi monista, nyt kohtalokas, on 
viemässä turvan ja tarkoituksen siipijengin elämäs-
tä. Hahmot eivät ole ”vailla ominaisuuksia”, vailla 
tahdonvoimaa ja päättäväisyyttä kyllä. ”On olemas-
sa asioita, jotka ovat niin järjettömiä, ettei niille 
maksa vaivaa antaa merkitystä.” Eipä tietenkään, 
vaivalla ei makseta mitään. Kirja ottaa mottonsa 
Franz Borkenaulta, jolle barbaria ei ole alkukan-
taisuutta, vaan sitä että kulttuuri ja järki jatkavat 
elämäänsä ilman moraalista koherenssia, sanoisiko 
nyt – paatosta, tujua? Satiirista on kyse, eikä ihan 
uskoisi että kapitalismi vaatii myös energiaa. Kar-
rikoivaa, kielellisesti proustailevaa, ajoin tyylikästä 
virkkeenpunontaa. Jotain silti puuttuu. Ehkä se 
tujahdus paatosta? Jos ironia jää tehottamaksi, vain 
paatos voi pelastaa. 
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Pessoan 
Levottomuuden 

kirja. 
Kutkuttavia lauseita: ”Mikään maisema ei ole mis-
sään”, ”Elämä on materian metafyysinen virhe”. Ei, 
ei huumoria: tämä täytyy ottaa tosissaan. Paikoin 
haistan Nietzschen katkun: tietäminen on ikä-
vystyttävää; vain tiedostamaton, paradoksaalinen, 
uneksittava on jotakin… Enpä tiedä, tietoon sisäl-
tyy aina ei-tietoa, haastetta järjelle. Levottomuu-
den kirjan (suom. Sanna Pernu) Ferdinand Pessoa 
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taas ei tiedä miten olla oma itsensä, paitsi ottamalla 
mielikuvituksellisia rooleja, uneksimalla toisia mi-
nuuksia. Siitä hänet tunnistaa. Heteronyymein hän 
saa olla oma melankolinen itsensä (eli piilossa itsel-
tään). Uusi sitaatti: ”Emme pysty tuntemaan, jos 
tunnemme tänään saman kuin eilen.” Ja tyrmäävä 
jatko: ”Olemme tänään eläviä ruumiita.” Ilolla-
han on kyky uudistua, tänään se on eri kuin eilen; 
melankolia taas junnaa paikallaan. Mutta Pessoan 
mukaan se katoaakin joskus tutkasta ja tunteista. 
Hyvä vai paha? Paha: menetetty suru se surettaakin! 
Pessoa sanoo, että ”elämänkokemus ei opeta mi-
tään”. Olihan hänellä kokemusta spiritismistä, mies 
oli ilmetty meedio. Henki otti valtaansa, mies välitti 
viestejä. Spiritistinen kokemus opetti ”heteronyy-
mien mestarille” jotakin taiteesta. Se opetti hra F. 
Pessoalle hänen oman taiteellisen strategiansa!       
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Valikoivan maun 
veteraani 

Hyvät tyypit ovat katoamassa – the colour of the 
dog running away, kuten taidekriitikko Robert 
Hughes on otsikoinut yhden esseensä. Sanonta 
on katalonialainen ja, kuten runoudessa, parempi 
arvata itse kuin tyytyä selitykseen. Hughes pestat-
tiin 1970 Time-lehden kriitikoksi, koska… ehkä 
koska hän oli Australiasta eikä siis New Yorkin tai-
depiirien ohjailtavissa. Maanläheinen kirjoittaja, 
sanottiin, ja lisäksi – elitisti. No sehän sopi. Time 
ei tiennyt mitä sai. Ei toruvaa konservatiivia, vaan 
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itsenäisen radikaalin kynän. ”Olen elitisti taitees-
sa, en yhteiskunnallisesti”, sanoo Hughes itsestään. 
Erinomaisen ja omaperäisen löytäminen ja siitä in-
nostuminen – subjektiivisen riskin ottaminen – oli 
taiteen koko pointti. Muu oli BS. Rothko ja Pollock 
in, Warhol out. Vähä vähältä Hughes kasvoi ulos 
journalismista, taide-esseistiksi, esikuvanaan Geor-
ge Orwell. Periaattein:  1) ”minua ei höynäytetä” 
ja 2) on muitakin kokemuksen lajeja kuin taide (ja 
ne johtavat naurettavan usein taiteeseen). Tämän 
osoittaa esseevalikoimassa The Spectacle of Skill 
hieno ja avartuva essee kalastuksesta. ”To fish at all, 
even on a humble level, you must notice things.” 
Tulkoon mainituksi, että Robert Hughesin omien 
muistelmien nimenä on Things I didn’t know. Jäl-
jittelemätön otsikko.  



175

Georges Bataillen 
uskontoteoria

Ranskalainen kirjastonhoitaja Georges Bataille oli 
jännä tyyppi, Pariisin urbaanien laitumien vapaa 
lehmä, avantgardemystikko, surrealistien liittolai-
nen Descartesia vastaan, vasemman rannan teo-
reetikko, joka oli täynnä intoa ”pyhään”. Pyhä oli 
aidoimmillaan primitiivisten kulttuurien pyhää, 
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jota sopi kadehtia. Heimokulttuureissa ”pyhää” ei 
ollut vielä syrjäyttänyt hyödyn ja pääomien kasvat-
tamisen logiikka, joka näivetti myös viralliset us-
konnot, karsi niistä uhrimielen ja ”eksessin”, tuh-
lauksen. Runous oli pyhän (ekstaasin, ei-tiedon, 
transgression) viimeisiä retriittejä. Bataille uskoi, 
että hyötyajattelulle runous oli väistämättä sokea 
piste (liikemies ei voinut lukea runoutta olematta 
lajinsa epäsikiö). Toinen asia on, että modernissa 
ja rationaaliseksi ymmärretyssä (ei silti välttämättä 
rationaalisessa) yhteiskunnassa hyöty voidaan mää-
ritellä myös marginaalista käsin. Ja marginaali voi 
olla aktiivinen, kuten Bataille itse halusi olla. Kun 
pyhä tulee aktiiviseksi, väkivallalle on sosiaalinen 
tilaus. Bataille näki tämän kauan sitten, mutta ei 
kavahtanut sitä, vaan laukkasi utareet heiluen ja 
kieli pitkällä sitä kohti. Kuten tabu ja rikkomus, 
väkivalta kiehtoi teoreetikkoa; rikkomus ja jon-
kin tuhoaminen oli pyhää. 1930-luvun fasismi sai 
Bataillen hieman mietteliääksi, koska hän itse oli 
paramarxilainen ja kaipasi samaa pyhää säpinää, 
mystistä henkeä, myös omaan navettaansa. Ei ole 
aina helppoa seurata Bataille järkeilyä. Hän yrittää 
systematisoida jotain mikä ei oikein suostu systee-
miksi. Parhaimmillaan hänen yltiöromanttisesta 
ajattelusta irtoaa osia, käsitteitä jotka joku toinen 
amatööri voi omaksua yksityiskäyttöönsä, kuten 
”tuhlaus” ja ”transgressio”. 
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Horace Engdahlin 
fragmentit 

Horace Engdahl, Ruotsin Akatemian entinen sih-
teeri, kirjoittaa fragmentteja. Fragmentti on sana, 
jota käytetään kun joku on melkein aforisti, mutta 
haluaa vielä hetken pehmentää, värittää ja kehitellä 
sanottavaansa. Tekisi mieli sanoa: minipakina. Si-
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vistynyt, kirjallinen pakina on jo aikaa sitten saanut 
väistyä kevyen, nokkelan pakinan tieltä (meillä mm. 
Bisquit). Niiden käyttöön, joille vakava pakina so-
pisi parhaiten, on jäänyt fragmentti, tuo 1600- ja 
1700-luvun ”moralistien” (Pascal, Chamfort, Jou-
bert jne.) mietteistä ja merkinnöistä kehittynyt la-
jit. Myös Engdahl on ”moralisti”, tapojen pohtija 
ja hetken oivallusten sieppaaja, joka pohtii myös 
”humoristisen moraalin” mahdollisuutta. Logiikka 
ei estä murhaamasta, huumori voi. Humoristiseksi 
ajatelman tekee ehkä vain se, että Engdahl sijoittaa 
huumorin samaan ”irrationaalisten” hyveiden kate-
goriaan kuin jumalanpelon (mutta onko huumori 
aina irrationaalista?)! Toki huumorin moraalinen 
potentiaali kasvaa, jos ensin tunnustetaan, että 
maailma on epätäydellinen moraalista ja ihanteis-
ta huolimatta (ja osin niiden vuoksi). Engdahl on 
tullut jo varttuneeseen ikään ja vakuuttunut ih-
misluonnon epätäydellisyydestä. Eräät fragmentit 
koskevat nuoruutta ja vanhuutta. Ja kuten tiede-
tään, vanha ei ainoastaan tule epätäydellisemmäksi, 
vaan samalla koko maailma. Ja siitä hänelle vasta 
iloa onkin! Joskus Engdahl  heittää myös aforis-
meja: ”Elämässä on jännittävää juuri se, että siihen 
voi väsyä.” Jopa kirjallisuudentutkijan aforismeja: 
”Vaikuttavinta Kafkan Oikeusjutussa on, että hän 
kirjoitti sen olematta kertaakaan naimisissa.” Mistä 
voi päätellä, että avioero kirvelee tutkijaa vielä.          
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Michel de 
Montaigne ja 

teemojen paluu
Michel Montaignen esseet (vrt.  Esseitä, osa III. 
suom. Renja Salminen) esittelevät joukon teemoja, 
jotka ovat tulleet 1900-lukulaiselle tutuiksi. Oma 
huone: Virginia Woolf puhui naisen oikeudesta 
omaan huoneeseen perustein, joita M. punnitsi 
mietteliään miehen kannalta. ”Onneton on mie-
lestäni se, jolla ei ole kotonaan paikkaa, jossa hän 
voi olla omissa oloissaan, (…) jonne hän voi pii-
loutua.” Piiloutumisen tarve tulee siitä, että 1500-
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luku oli uskonkiihkoilun, väkivallan ja kriisin ai-
kaa. Eikä M. ollut mikään toiminnan mies (vaikka 
hänet oli vasten tahtoaan vedetty politiikkaan tai 
paikallishallintoon). Grafomania: Milan Kundera 
kutsui ”grafomaniaksi” ihmisten kasvavaa tarvet-
ta ilmaista sisintään paradoksien aikana, joka oli 
viemässä heiltä sisäisyyden ja yksilöyden. M:sta 
”kirjoittamisen vimma” oli tyypillistä kriisiajoille. 
Näin oli jo Rooman valtakunnan hajotessa ja taas 
1500-luvulla, jolloin mikään ei näyttänyt pysyvältä. 
M. koki myös oman kirjoittelunsa vähäpätöisenä 
pitsinnypläyksenä – aavistamatta, että hän oli pa-
nemassa alulle uutta genreä. Ennustamattomuus: 
pysyvyyden ja ennustettavuuden kato ei luvannut 
vain edistystä, vaan tiivistyi varhaiseen ”absurdin” 
kokemukseen, asioiden ennustamattomuuteen, 
satunnaisuuteen ja epäjärjestykseen, josta 1900-lu-
vulla on tehty teatteria, filosofiaa ja matematiikkaa. 
Matemaatikko Talebilla on syynsä pitää Senecaa ja 
Montaignea oppi-isinään. Yksityinen ja julkinen: 
Yksityisen ja julkisen uusjako on vielä edessä, mutta 
M. on selvästi kotonaan yksityisessä sfäärissä, omas-
sa huoneessaan. Ja silti: ”Heittäydyn halukkaammin 
valtiollisten ja yleismaailmallisten ongelmien kimp-
puun ollessani yksin.” Nainen: M. pohtii naiseutta, 
avoimuuden ja spontaanisuuden kultti on naisten 
kulttuurista anastettua. Mutta ulkonaisesti hänen 
asenteensa naisiin on epämoderni, ts. renessanssia. 
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Robert Walser ja 
nykyhetken 

karkaava onni
”En halua tulevaisuutta, haluan nykyhetken”, sa-
noi Robert Walser romaanissaan Konttoristi (suom 
Ilona Nykyri). Walser oli 1900-luvun alun nyhrää-
jäpolo,  kuolemansa jälkeen 1900-luvun lopulla 
klassikoksi tai ainakin ”kirjailijoiden kirjailijaksi” 
noussut lyhyen proosan mestari, sveitsiläinen. Hä-
nen proosaansa ei kiirehdi lainkaan; se jarruttelee 
juonellista arvailua: jännitys uhrataan hetken yltä-
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kylläisyydelle. Walser vihjaa, miten tässä murheiden 
laaksossa voimme tietoisesti tai yhtä hyvin tietämät-
tämme olla onnellisia hetken hehkeässä syleilyssä. 
Romaani näyttää inhimilliset kohtaamiset kriisei-
neen, epäröinteineen ja itsetarkkailuineen ironises-
ti, ehkä jopa neuroottisesti: huvittavan ahdistavina. 
Tämä puoli kontrastoituu luonnon kuvauksiin, nii-
den runolliseen, vaivatta virtaavaan levollisuuteen, 
ellei idyllisyyteen. Walser on proosan runoilija, 
joka vieroksuu paatosta,  tyyliltään mietteliäs, jopa 
älyllinen mies. Juonesta viis; suosittelen romaanis-
sa vierailevan kapitalistin tapaa katsoa: ”tarkasti ja 
samalla vähän välinpitämättömästi”. Jospa välinpi-
tämättömänä ei torjukaan pieniä merkityksettömän 
tuntuisia yksityiskohtia ja ”kohinaa”, sitä ns. pientä 
elämää, joka aina tuppaa jäämään suuremman ja 
tärkeämmän jalkoihin. 
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Älykkäät ja
 toiminta-
kyvyttömät 

Scott Stossel, amerikkalainen ahdistushäiriöistä 
kärsivä ahdistuksen tutkija, on kirjoittanut kirjan 
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Pelosta sekaisin (suom. Natasha Vilokkinen). Hän 
uskoo että ”Ihminen voi suhtautua kriittisesti lääke-
teollisuuden väitteisiin, olla huolissaan runsaan lää-
kityksen aiheuttamista yhteiskunnallisista seurauk-
sista” ja samalla olla itse lääkkeiden aktiivikäyttäjä. 
Kirja on ahdistuneen sielun itsetilitys sekä tutki-
musretki ahdistuksen ilmenemismuotoihin (yhte-
näistä määritelmää ei ole) ja lääkityksen historiaan 
antiikista nykypäivään. Henkilökohtaisen ja objek-
tiivisen yhdistelmä toimii sikäli kuin selkeän ob-
jektiivista analyysiä ei ole, mutta se tuottaa kirjaan 
myös sekoilua ja sanavaahtoilua. Kun ahdistuksen 
(yhden tyypin) pääsyynä on fobia tai fobioiden se-
kalainen ja itseään ruokkiva joukko, myös se fo-
bia, ettei pysty menemään suoraan asian ytimeen,  
vaikuttaa paniikkisen rönsyilevään kirjoitustapaan. 
Kuitenkin kirja käsittelee vakavaa aihetta. Ensim-
mäisinä siitä kirjoittivat S. Kierkegaard ja S. Freud; 
tänään kirjoittajia ja tutkijoita on tuhansia; samalla 
ahdistus on yhä moniselitteisempää. Mitä siis tar-
koitetaan kun sanotaan että ahdistus on USA:ssa (ja 
muuallakin) yleisin mielenterveysongelma? Samalla 
ahdistusta pidetään yhtenä älykkyyden, kunnian-
himon, huippusuoritusten ja viime kädessä talous-
kasvun osasyynä. Jos ahdistuksella ostetaan kasvua 
ja edistystä, lievittäkö edistys edes ansioituneiden 
ahdistusta? Kuka maksaa laskun? Kaikki ne jotka 
eivät lamaannukseltaan pysty toimimaan lainkaan. 



185

Giacomo 
Leopardin niin 

alakuloiset 
Mietteet

Tämä klassisen koulun mies oli alakulon, mutta 
ei nyanssien ja sävytysten mestari. Jokainen virke 
Mietteissä (suom. Pauliina de Anna) on yleistys. 
Niissä päälauseet kiehtovat itse asiassa vähemmän 
kuin sivulauseet, mutta niihin Leopardi ei juuri 
jätä salamielisyyksiä. Yksi miete tulee vastaan kuin 
uutena. Leopardi puhuu matkimisesta: matkimme 
joko muita tai itseämme; jälkimmäisessä tapauk-
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sessa olemme siis omaperäisiä (emme esimerkiksi 
jämähtäneitä). Omaperäisyyteen kuitenkin kylläs-
tytään; muiden matkijat ovat aina monipuolisem-
pia. Pessimismi ja huumori eivät sulje pois toisiaan, 
mutta Leopardi oli patamusta tosikko. Sitä kuvastaa 
suomen, alkuaan germaaninen, ilmaisu ”maailman-
tuska”, jolle mietteiden tekijällä itsellään oli oma 
latinalainen, kevyempi sanansa la noia (ranskaksi 
ennui tai cafard), inhon ja ikävän sekoitus, johon 
joskus liittyy dekadentti hymy. Mutta Leopardille 
sopii paremmin ”maailmantuska”!      
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Elämän turhuus 
elämänviisaissa 

muodoissa 
John Williams, tiedättehän: se unohdettu kirjailija, 
joka on taas löydetty?  Silloin kun Williams vielä eli 
ja kirjoitti, puhuttiin paljon ”romaanin kuolemas-
ta”. No, tätä puhettahan Williams ei uskonut, ja nyt 
häntä lukee jälkimaailma: me. Olen lukenut kolme 
John Williamsin romaania – Augustus, Stoner ja 
nyt Butcher’s Crossing – kaikki erinomaisia. Ihmet-
telen, kuinka sama mies on kirjoittanut niin täysin 
eri maailmoista: antiikin Roomasta, amerikkalaises-
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ta avioliitosta ja yliopistosta sekä (kaiken huipuksi) 
biisonien metsästyksestä –  lännenromaanin! Yksi 
yhdistää: rauhallinen, elämänviisas kerronta. Ja tiet-
ty muodon taju, jokaisessa kirjassa omanlaisensa. 
Jopa lännenromaania pitäisin ”formalistisena” siitä 
huolimatta (tai ehkä siksi), että se tuottaa niin vah-
van todentunnun ja näyttää ”millaista on”. Toki he-
rää moraaliajatuksia, mutta minulla ei samoja kuin 
Bucher’s Crossingin esipuheen obligatoriset viit-
taukset USA:n sotiin. Lännenromaanissaan (suom. 
Ilkka Rekiaro) moraali liittyy eksistenssiin, ei vain 
ihmisen vaan luonnonkin, kaiken väkevän ja villin 
olemiseen ja sen turhuuteen. Harvoin turhuudesta 
on kirjoitettu näin brutaalin kauniisti, ilman satii-
ria, ilman haaveita. Menneen ajan karu henki ja 
komea aineellisuus, se riittää. 
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Søren Kierkegaard, 
eksistenssi ja 

”kuolemansairaus” 
Kierkegaardin epätoivon eli kuolemansairauden 
diagnoosi (uusi suomennos: Janne Kylliäinen & 
Tapani Laine) perustelee itsensä nootein ja huo-
mautuksin. Ne pitävät helpon ”elämänviisauden” 
etsijät loitolla. Mutta onko todella niin, että ”kirja 
antaa aineksia aidon identiteetin saavuttamiseen”, 
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kuten  meille ”identieettipolitiikassa” velloville ja 
siihen hukkuville luvataan? Epäilen vähän. Minuun 
Kierkegaardilla on se vaikutus, että epäilyt vain vah-
vistuvat eikä siinä mitään kamalaa ole, pikemmin 
inspiroivaa. Mutta viisauden ja identiteetin aitou-
den etsijät toivonevat muuta. Søren K. heittäytyy 
”todisteluihin”, jotka eivät todista kuin uskollisuu-
desta lähtökohdalle. Esimerkiksi: kukaan ei sel-
viä onnettomuudelta; ja vaikka selviäisikin, ”siitä 
ei juuri olisi apua, sillä sehän on epätoivoa.”  On 
kuin Wittgenstein ajattelisi Kierkegaardia kirjoit-
taessaan: ”Ihmiset ovat uskonnollisia siinä määrin 
kuin he eivät usko olevansa niinkään epätäydelli-
siä kuin sairaita” (Yleisiä huomautuksia).  Jos joku 
kokee epätäydellisyytensä sairautena, joka kaipaa 
parannusta, hän on uskonnollinen. Jos hän taas 
hyväksyy  epätäydellisyytensä (kristillisen nöyräs-
ti), hän ei ole. Tässä muuten kosketaan yleistä on-
gelmaa: hyväksytäänkö ihmisen (ja samalla tieteen, 
taiteen, koko yhteiskunnan) epätäydellisyys vai 
asetetaanko vaatimukset niin korkealle, että niiden 
tavoittelusta koituu vain lisää epätoivoa? Minusta 
kysymys ei ole niinkään kristillinen kuin skeptinen 
(paradoksien fani SK ei sitä tietenkään olisi myön-
tänyt). Suosittelen lukemista, tyyliä ja ongelmia vii-
leästi tarkaten. Onnelliseksi se ei tee, mutta auttaa 
tyydyttävän, toki epätäydellisen, mietiskelyvireen 
saavuttamisessa. 
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Sanajuoppo 
Oswald 

Spengler, jolle 
sivilisaatiococtail 

oli myrkkyä
Länsimaisen filosofian unohdetuin filosofi – 
Oswald Spengler! Mies, joka Suomen itsenäisty-
misen aikoihin ennusti länsimaiden tuhon! Kaikki 
tuntevat ainakin hänen pääteoksensa nimen (suo-
meksi taisi olla Länsimaiden rappio). Ihminen & 
tekniikka (suom. Matti Simola, Kiuas 2016) jatkaa 
samaa diletantin sanajuopon nuorekkaan retorista 
mutta henkisesti seniiliä linjaa. Kiintoisaa huomata, 
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että Juhani Pallasmaan teema ”ajatteleva käsi” tulee 
Spengeriltä. Nyt äänessä Spengler: ”Silmän ajatte-
lun eli suurten petoeläinten ymmärtävän, terävän 
katseen rinnalle on tullut käden ajattelu”. Kädestä 
ihan ensimmäisenä teknisenä instrumenttina keh-
keytyy ”varsinainen intelligenssi”. Sillä käsi (jatkee-
naan tekniikka) palvelee ihmistä ”aseena taistelussa 
luontoa vastaan”. Taistelu on yhtä toivoton kuin 
välttämätön. Yhtä välttämätön kuin kulttuurin rap-
pio ja sen seuraus: sivilisaatio. Kulttuuri on luovaa, 
sivilisaatio menoa. Tämä filosofia on vedonnut tai-
teilijasieluihin, joilla on kyky tuntea ”iloa surussa 
ja surua ilossa”, kuten jälkipuheen laatija Juhani 
Sarsila vahvistaa. Poliittisesti Spengler vetoaa natio-
nalisteihin, EU:n (monikulttuurisen sivilisaation) 
epäilijöihin, meillä perussuomalaisiin. Eräs ame-
rikkalainen politiikan analyytikko arveli taannoin, 
että myös Donald Trump on sydämeltään speng-
leriläinen. Itse olen kulttuurin, jopa ”monikult-
tuurisuuden” ystävä (kunhan monikulttuurisuus 
tajutaan faktana, eikä erottelupoliittisena vankila-
na), mutta sivilisaatio on se, jolle annan sydämeni. 
Sivilisaatio on, toisin kuin OS uskoi, sen tosiasian 
tunnustamista, ettei puhtaita kulttuureja olekaan, 
on vain kulttuurivaihtoa, milloin kaupan milloin 
vihanpidon kautta, erilaisia hybridejä ja teknisiä 
monstrumeja, joihin liitetään kansallis-kulttuuri-
sia määreitä.       
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Hajoaako unioni? 
Paras vastaus otsikon kysymykseen tulee Jouko Ka-
janojan ja Eero Yrjö-Koskisen toimittamassa, noin 
otsikoidussa keskustelukirjassa Markku Kuismalta: 
”EU:n lyhyttä polkua on liian aikaista arvioida.” 
Muistamme yhä Kiinan kulttuurivallankumouksen 
ministerin Zhou Enlain vastauksen lehtimiehen ky-
symykseen Ranskan vallankumouksen merkitykses-
tä: ”Liian aikaista sanoa.” Samalla Kiina otti omassa 
vallankumouksessaan ”suuria harppauksia” ja piti 
kiirettä. Ah, Kiinalta virhe, eikö niin? Kun kiireestä 
hellitettiin Kiina päätyi kapitalismin ja nopean kas-
vun tielle. Emme tiedä kuinka EU:n käy kaiken ny-
kykiireen ja -kiistelyn jälkeen. Ratkaisuja tehdään 
vauhdilla (Kuisman kuistilta katsoen), mutta yhden 
jutun tiedämme: pitemmän päälle Euroopan riitai-
sat valtiot eivät selviä yksin. Täytyy löytää tapa olla 
yksin ja omaperäinen muiden joukossa. Jos jouk-
koa kutsutaan 100 vuoden kuluttua EU:ksi, se on 
arvailua. Nimi voi olla myös EI tai CHAOS. Tässä 
kirjassa on eurooppalaisen erimielisiä kirjoittajia, 
erimielisiä myös faktojen kanssa. Kirjan voinee lu-
kea vielä vuonna 2017.     
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Yrsa Stenius, 
individualisti? 

Toimittaja, kirjailija ja sosialidemokraatti Yrsa Ste-
nius arvostaa Mauno Koivistoa, mutta ei siksi että 
tämä kutsui journalisteja sopuleiksi, siis laumaeläi-
miksi. No, Yrsa S. ei olekaan sopuli. Miten ujosta 
tytöstä, joka järjesti nuoren sielunsa kaaosta kirjoit-
tamalla, tuli huippujournalisti sekä Suomen lahja 
Ruotsin lehdistölle? Aika, 1970-luku, oli ihmeel-
linen: samoinajattelun kausilla on yllättäen varaa 
yksilöllisyyksiin – niin vain pääsi tapahtumaan. Va-
hingossa. Toista on Yksilöllisyyden aikoina. Olisiko 
tämä aika narsismeineen johtamassa kollektivismin 
voittoihin? Kirjassaan Sanojen valtias (suom. Lau-
ra Jänisniemi) Yrsa Stenius kirjoittaa itsestään niin 
herkästi, introvertin vilpittömästi, kuin olosuh-
teet olisivat vain tehneet hänestä ainutlaatuisen tai 
muuten oudon linnun. Ja uskottavasti vielä! Sillä 
hän ei kannata Individualismia. Jopa politiikasta 
puhuessaan Yrsa S. luo kaiken aikaa kuvaa itsestään. 
Individualistin kuvaa. 
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Maailman-
kirjallisuudesta

pieni sana
Edessäni Keltaiset esseet (toim. Heta Pyrhönen, 
Sanna Nyqvist, Päivi Koivisto), kokoelma juttuja 
Tammen Keltaisen kirjaston valioista. En tässä re-
postele kirjan esseitä, jotka uppoutuvat yksittäisiin 
tapauksiin milloin innolla milloin fraseologialla. 
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Pieni sana vain Goethen ”maailmankirjallisuu-
den” ideasta, jota Keltainen kirjasto on palvellut 
hyvällä maulla ja riskiontolla Maulla sinänsä on 
aina rajoituksensa. Ei kenelläkään ole tietoa, mitä 
maailmankirjallisuus todella on. Aikalaisidealismin 
sateenvarjoterminä se suojaa siis maailman parhaat 
teokset törkysateelta… Hyvästäkin teoksesta tuleva 
lukijakunta saa kovin ristiriitaisen kuvan, tunteet 
välittyvät kommunikaation aukkojen kautta. Sitä 
vahvempi tunne mitä enemmän erehtymisen varaa. 
Paras? Onko ”paras” se, mikä käännettynä paranee? 
Vai onko ”paras” vain vallan  kieltä? Maailmankir-
jallisuus ei käy kontrastiksi kansalliselle kirjallisuu-
delle (nykyisin jo monikulttuurisuuden leimaama 
käsite). Onko Goethen käsite enää vain globaalisti 
myyvän, englanniksi kirjoitetun tai käännetyn kir-
jallisuuden synonyymi? Jännittäväksi käsitteen te-
kevät ne ”unknown unknowns”, joita emme aavis-
ta. Tämän päivän maailmankirjallisuus on tuleville 
sukupolville sekä enemmän että vähemmän. Löy-
detään harvinaisuuksia, joista me emme tienneet, ja 
unohdetaan suurin osa meidän valioistamme. Näin 
sana elää, muutoksissa; meillä jo erilaisena kuvana 
eilisen kulttuurin helmistä. Ja niin sen tulee elää. 
Tänään laatukirjallisuudella on huonot ajat ja aina 
pahemmalta näyttää, jos nykyinen suuntaus jatkuu. 
Mutta jatkuuko? Historiassa on yksi asia, joka ei 
koskaan jatku entisellään. Se on jatkuvuus. 
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Estetiikan 
valloituspolitiikka

Estetiikan teorioita lukiessa tulee pian sama tunne 
kuin aforismeja lukiessa. Teoria pyrkii sanomaan 
mahdollisimman paljon ohi konkretian; lukijan 
asiana on pitää jalat maassa ja soveltaa abstraktioon 
painovoiman lakia; muuten ajatus jää leijumaan il-
maan. Näin myös kokoomateoksessa Estetiikan klas-
sikot II. Modernista postmoderniin (toim. Ilona Rei-
ners, Anita Seppä, Jyri Vuorinen). Olin jo valmiiksi 
kyllästynyt termeihin ”moderni” ja ”postmoderni”. 
Kokemuksesta tiedän, miten pitkälle ne kantavat. 
Pitkälle, mutta  tässä maan kamaralla – ei minne-
kään. Estetiikka on taiteen filosofiaa, jos halutaan 
intensiteettiä (Clement Greenberg); vähän kaiken fi-
losofiaa, jos kaivataan ekstensiota (on liuta esteettisiä 
historioitsijoita), laajennuksia psykologiaan (Freud), 
sosiologiaan (Bourdieu) tai miksei matematiikkaan-
kin (Badiou).  En odottanutkaan Paul Valéryn mu-
kaanottoa; mies ei luonut teoriaa, mutta palautti 
filosofian brutaalisti estetiikkaan: ”Filosofian on 
vähitellen pakko turvautua estetiikan suojelukseen. 
Filosofit itse tulevat viimeisinä ymmärtämään sen.” 
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Oliko Machiavelli 
systeemikriitikko?

Paradoksi nimeltä Machiavelli: kuinka tuo fi-
renzeläinen humanisti Niccolò M. kummittelee 
yhä  vallan linnakkeissa, vaikka on epäselvää mitä 
hän ajoi takaa teoksellaan Ruhtinas? Tekijää on pi-
detty milloin äärikyynikkona, milloin renessanssin 
satiirikkona, milloin taas länsimaisen poliittisen tie-
teen pioneerina. Ja itse kirjaa syrjäytyneen oppineen 
ovelana (toisaalta: uhkarohkeana) työhakemuksena 
ruhtinaan leipiin. Eikä unohdeta myöskään Isaiah 
Berlinin aatehistoriallista arviota, jonka mukaan 
Machiavellin filosofia oli Uuden ajan ensimmäi-
nen ”pluralismin” leimahdus. Uusin selvitys lähtee 
siitä, että Ruhtinasta ei pidä lukea erillään tekijänsä 
aiemmasta, tasavaltaa puolustavasta teoksesta, joka 
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suomeksi tunnetaan nimellä Valtiollisia mietelmiä. 
Filosofi, historioitsija ja juristi, myös USA:n presi-
denttien neuvonantajana toiminut Philip Bobbitt 
katsoo kirjassaan The Garment of Court & Palace, 
että jälkimmäinen teos hahmottelee modernia kan-
sallisvaltiota tai perustuslaillista tasavaltaa ja antaa 
avaimen tunnetumpaan kirjaan, jonka oikea nimi 
olisi De principatibus (Ruhtinaskunnista), eikä Il 
pricipe (Ruhtinas). Populaari nimi ohjasi tulkintaa 
henkilökeskiseen suuntaan. Machiavellin tähtäi-
messä oli uudenlainen valtio (ei niinkään ruhtinaan 
oma menestys). Hän halusi erottaa toistaan valtiaan 
henkilön ja laillisen valtajärjestelmän, jonka tuli py-
syä voimassa johtohenkilöstä ja hänen suvustaan (eli 
aina epävarmasta vallanperimyksestä) riippumatta. 
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Historiallinen 
välttämättömyys

Machiavelli tunsi luissaan ”historiallisen välttä-
mättömyyden”… Jo turvallisuuspoliittisista syistä 
siirtyminen feodaalisista organisaatioista kansallis-
valtioihin oli tulevaisuuden imperatiivi. Jos se vaati 
väkivaltaa, Machiavelli ei sitä säikähtänyt, enempää 
kuin Marx säikkyi vallankumouksen väkivaltaa, jos 
se oli ehtona riistosta vapaalle yhteiskunnalle. Ehkä 
Marx luki Machiavellia huolella ja nappasi tältä 
sekasortoisen siirtymäkauden ”realismin”. Philp 
Bobbitt jatkaa Machiavellin linjoilla ja väittää, että 
historiallisen välttämättömyyden viimeisin sana on 
siirtyminen kansallisvaltioista ”markkinavaltioi-
hin”, jotka ovat kansallisvaltioita paremmin varau-
tuneita kansainvälisiin uhkiin ja hyötyihin, mutta 
jotka eivät enää ota vastuuta kansalaisten aineelli-
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sesta hyvinvoinnista tai sen tasaisesta jakautumises-
ta. Valtion rooli kapenee markkinoiden avustajaksi 
ja ”tilaisuuksien” järjestäjäksi. Mielenkiintoista: 
liberaali Bobbitt ei itse tunne sympatiaa ”markki-
navaltiota” kohtaan, mutta kokee sen väistämättö-
mäksi. Toistaiseksi tulemme näkemään vastarintaa. 
Se näyttää kerta kaikkiaan väistämättömältä. Onko 
se sama asia kuin pitkän linjan välttämättömyys? 
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Kirjallista tiedettä 
– ei sen vähemmän 

kirjallisuutta! 
David Humen Keskusteluja luonnollisesta us-
konnosta Tapani Kilpeläisen suomennoksena an-
taa analyyttisen filosofian esi-isästä hyvän kuvan. 
Hume, jonka ystäviin kuului Ranskassa Denis Di-
derot ja paroni d’Holbach, oli ranskalaisia hieno-
varaisempi ja varovaisempi puhuessaan Jumalasta. 
Itse asiassa Hume ei tässä kirjassa puhu Luojasta 
itsestään vaan pohtii puolesta-vastaan argumentte-
ja koskien väitettyä luomistyötä – kuin asian voisi 
ottaa viileästi. Häneltä se onnistui. Kaukana ollaan 
Nietzschestä, joka oli pastorin poika ja jolla oli 
tunteet pelissä. Hume oli skeptikkojen kuningas ja 
agnostikko, vaikka eli kuin ateisti. Mutta ei taiste-
leva ateisti. Tänään luettuna teksti vaikuttaa ensin 
miedolta, kunnes ajattelun terävyys paljastuu ja vie 
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mukanaan. Nykyisin ajatellaan, että Humen filo-
sofia nojasi luonnontieteisiin. Toki, mutta ei vain. 
Humelle filosofia oli samalla kirjallisuutta (toisin 
kuin myöhemmälle analyyttiselle filosofialle). Ellei 
täysfiktiota, niin ainakin yksilöivää, hypoteettista 
kehittelyä. Ja parhaimmillaan tyylitajuista. Tässä 
hän ei olisi ottanut polarisoivaa asennetta, eikä hä-
nen tarvinnut. Kirjallisuutta, filosofiaa, historiaa ja 
tiedettä ei kukaan 1700-luvun järki-ihminen ollut 
kiskomassa erilleen. Niiden yhteistyö tuotti parhaat 
hedelmät. Hume on siitä hyvä esimerkki.    
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Shakespearen 
elämä

Kirjailijan elämäkerta heijastaa aina elämäkerturia, 
hänen kunnianhimoaan tai uteliaisuutensa laatua. 
Nyt on esillä Stepen Greenblatt Shakespeare-elämä-
kerrallaan. Hän ei, enempää kuin lukuisat edeltä-
jänsä, löydä paljastavaa aineistoa Shakespearen yk-
sityiselämästä (päiväkirjoja, kirjeitä), mutta kääntää 
uteliaisuutensa Shakespearen aikaan ja ympäristöön 
(miten silloiset oikeus- ja uskonolot heijastuivat ole-
tettavasti kirjailijan psyykeen) ja saa aiheesta paljon 
irti. Outoa miten usein hänen onnistuu ylipäänsä 
mainita Shakespearen nimi – kaikkien muiden ni-
mien joukossa. Tällaisia elämäkertoja luen mielellä-
ni. Ei sanota: Tällainen mies oli Shakespeare! Vaan: 
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Voidaan olettaa… Voi jotenkin kuvitella… Elämä-
kerturi yhdistää suuren tietomäärän valppaaseen 
mielikuvitukseen. Onko näin aina??? Oletettavasti 
Shakespeare olisi nauttinut tällaisen älykkään arvai-
lun lukemisesta. Puolet historiaa, puolet selvää fik-
tiota. Olettamukset menevät joskus pitkälle (Sha-
kespearen persoonallisuuden jakautumiseen asti), 
mutta päähenkilö pysyy arvoituksellisena, jollainen 
hän oletettavasti olikin ja halusi olla. Missään hän 
ei paljastaa mitään itsestään. Kun on lukenut tämän 
kirjan, voi hyväksyä sen tosiasiana. Mutta elämäker-
tojen virta ei tähän lopu. 



206

Louis-Ferdinand 
Céline, 

synkänhurja 
antihumanisti

Célinen Linnasta linnaan (suom. Ville Keynäs) häl-
ventää niiden huolia, joiden mielestä ”kielestä on 
tullut kulkuneuvo, kuorma-auton tapaan se palve-
lee vain kuljetusta” (Heidegger). Kieli on lähem-
pänä hourailua – tyylinäyte: ”… näen ne!… näen 
heidät! … yli 39 asteessa näkee kaiken! … jotain 
hyötyä kuumeestakin.” Onko kieli sitten Olemi-
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sen kuumemittari, ja voiko se olla sitä kuljettamatta 
Olemisen oireilun lisäksi merkityksiä? Manaamis-
tahan C:n kieli selvästi muistuttaa, groteskis-primi-
tiivis-modernisti. Sanamagiallaan Céline on voit-
tanut monen ei-fasistin sydämen. Näin totesi eräs 
ranskalainen: ”Rakastan Célinen:n proosaa (mm. 
romaania Niin kauas kuin yötä riittää), mutta Cé-
linen henkilö herättää minussa antipatiaa.” Entä 
toisinpäin? Eikö vain ujo tai alistunut ihminen 
voi kirjoittaa yhtä hurjasti? Nyt psykologia menee 
taiteen edelle... Kirjallisuus tyyliteltyine hulluuk-
sineen voittaa estottomien vihapuheet, estoinen 
henkilö osaa kirjallisesti noitua paremmin. Hyvä, 
niin kauan kuin lukijan luottamus ei ole ääretön. 
Kääntäjä Ville Keynäs on  tehnyt ”herkkää” työ-
tä. Rabelaisista päästyään hän on ehkä tunnistanut 
perinnejatkumon. Rabelais oli tosin elämänmyön-
teinen humanisti, Céline synkkä antihumanisti. 
Kummatkin sitä paitsi lääkäreitä. Aivan eri tyyppiä 
kuin Tšehov.  
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Koko maailma 
heilana

Joku sanoo Patti Smithille: Jos sinulla ei ole hei-
laa, koko maailmasta tulee heilasi. Patti Smith on 
tehnyt viisaasti: hän heilastelee etupäässä vainajien, 
usein hyvien kirjailijoiden ja taiteilijoiden – tai 
sairaiden, kohta kuolevien, kuten Paul Bowlesin, 
kanssa. On sekä heilaa että tilaisuutta kiertää maail-
maa, varjojen maailmaa. Saa olla rauhassa kahvinsa 
ja ajatustensa kanssa. Jossain kohtaa kirjaansa M 
Train (suom Antti Nylén) Patti Smith mainitsee, 
että hänellä on poika. Ei sanaakaan pojan kasvu-
kivuista, torailuista ja äitinä olemisesta. Moista ei 
voine kirjoittaa pattismithmäisen sivullisesti. En ole 
vaatimassa sitä, mietin vain mikä on tälle vaeltajal-
le luonteenomaista. Tuo persoona! Tuo cool tyyli. 
Se leimaa tämän muistojen kirjan joka sivua, koko 
kuvattua elämää, sen väkevän runollista impressio-
nismiä.     
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Pikku Englanti
Ison Britannian pidettyä EU-referenduminsa muu 
maailma jää huokailemaan. Kuinka entinen suur-
valta haluaa käpertyä omiin oloihinsa ja kuvitella, 
että maasta voisi tulla yksi niistä kyläyhteisöistä, 
joista on tiheään tehty nostalgisia maalaisväestön 
tv-sarjoja, tyyppiä Naapureita ja ystäviä? Niissä ul-
komaalaisia on harvassa, vallitsee vanhan hyvän ajan 
talkoohenki ja empatia oman kylän väkeä kohtaan. 
Ongelmia ilmaantuu, ja ne saadaan yhteisvoimin 
korjattua. Mutta Iso Britannia on myös ydinaseval-
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ta ja sen asema lännen tukipilarina on unohdettu; 
talouden globaali luonne on haluttu unohtaa. Ja 
on unohdettu nuoriso, jonka käsiin tämä pienen 
Englannin irvikuva tulee jäämään. Moni nuori ja 
kansainvälinen on kuulemassa jo hakemassa Irlan-
nin tai Skotlannin kansalaisuutta (kunhan ne it-
senäistyvät ja pysyttäytyvät EU:ssa). Tällä hetkellä 
lyhyen tähtäimen seuraukset ovat vaarallisia, mut-
ta pitkällä tähtäimellä tullaan näkemään Englanti, 
joka on kadottanut kaiken charminsa ja merkityk-
sensä. Ilmiö ei ole uusi: Britannia on jo pitkän aikaa 
ollut väsynyt kansainvälisiin velvoitteisiinsa. Mutta 
ei mennä Spenglerin linjoille ja arvioida sitä koko 
kulttuurin väsymyksensä. Väsymys menee ohi, kun 
vanha sukupolvi väistyy – se joka muistaa de Gaul-
len epäluulon ja vetot eikä koskaan ole ollut tunte-
nut Eurooppaa läheisemmäksi kuin Intiaa.  
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Muukalainen tuli 
kylään

Minna Säävälä, Väestöliiton edustaja ja muuka-
laisuustunteiden tutkija, katsoo että muukalaisiin 
kohdistuvaa epäluuloa, pelkoa ja vihaa,ei selitä 
vain kulttuurin kapeus, vaan myös evoluutio. Ja 
sama toisin päin: ei vain biologia, myös kulttuuri 
ja historia… Jos tutkija on näin tasapuolinen, hän 
ei tahallaan anna aseita muukalaiskammoisten kä-
siin. On siis ”opittava elämään” erilaisten kanssa, 
kuten olemme oppineet elämään ”sisäisen muuka-
laisemme” kanssa. Julia Kristevan muotitruismin 
mukaan meissä kaikissa asuu muukalainen. Löysi-
hän populisti Timo Soini itsestään ulkoministerin, 
kuten EU- mielinen Theresa May löysi itsestään 
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brexiteerin. Osin Säävälä pohtii ihmisen olemusta 
ja perimää, osin hän historioi: muukalaiskammoa 
esiintyy eri tavoin eri aikoina. Osin hän vastustaa 
sosiobiologeille ominaista tosiasia- ja arvoväittä-
mien sekoittamista, osin taas arvelee, että järki ja 
tunne ovat samaa juurta (mikä voi tehdä arvojen ja 
faktojen erottamisen vaikeaksi, koska ns. ”vaihto-
ehtoiset faktat” ovat usein tunnetotuuksia). Mut-
ta tasapuolisuus kunniaan! Jään miettimään yhtä 
asiaa: kun muukalaiskammosta on päästy eroon 
(oletetaan niin), jääkö sen jälkeen voimaan vain 
hyötynäkökulma muukalaisten työvoimaan? Ei 
sekään ole ihailtavaa muukalaishumanismia. Entä 
saammeko tulevaisuudessa, kaiken robotisoituessa, 
todistaa kammon kääntymisestä robotteja kohtaan? 
Sitähän kukaan ei usko. Vielä nykyisin me rakas-
tamme robotteja, niin kuin alkukristityt rakastivat 
lähimmäisiään...      
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Retoriikasta
Suomen presidentti on julkisissa puheenvuorois-
saan lähinnä ottanut kantaa lähinnä ihmisten pu-
heisiin, kuten USA:n vaalituloksen jälkeisiin. The 
President-elect Trump saisi vielä jatkaa puheittensa 
perumista, totesi Sauli Niinistö. Politiikka onkin 
suurelta osin puhetta. Mutta presidentin puheiden 
pitäisi olla myös tapahtumia sinänsä: vaikutuksia. 
Kun eilen seurasin USA:n eroavan presidentin 
lehdistötilaisuutta, oli vaikuttavaa nähdä huippu-
puhuja vauhdissa. Obama sai vastata provokato-
risiin kysymyksiin, tietysti koskien Trumpia, jota 
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hän vaalitaistelun aikana oli kutsunut epäsopivaksi 
presidentin virkaan. Obaman onnistui –  peru-
matta aiempia puheitaan – vaihtamaan sävyä, osin 
vihjaamaan, että Trumpilla on vaikeat ajat edessä. 
Täyskäännös on käytännössä mahdoton, pienet 
siirtymät realistisin vaihtoehto.  Puhetta kuunnel-
lessa syntyi vaikutelma, että tässä todella tehdään 
jotakin: ei vain raivata tietä uudelle presidentille, 
vaan kaiverretaan marmoriin presidentin vallan ra-
joitukset. Ja mahdollisuudet. Obama on oppinut 
puhumaan tekojen maailmassa. Se on Trumpilta 
vielä oppimatta. Ja jos hän ei sitä opi, hänen olisi 
pyydettävä Obamaa puhemiehekseen ja diplomaa-
tikseen. Tuskin onnistuu, mutta on vaikea kuvitella 
Yhdysvaltoja, joissa Obaman puheenlahjat jäisivät 
täysin käyttämättä. Tämä mies on presidentillisen 
retoriikan mestari.  Lyömätön puhuja.
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Onnellisilla 
kansoilla ei ole 

historiaa
Jos onnellisia kansoja on, niistä kannattaa aloittaa 
anarkistinen yhteiskuntakokeilu. Nicolas Walterin 
kirjassa Anarkismista on laaja johdanto anarkismin 
teoriaan, historiaa vain siltä osin kuin eräät ideolo-
git vilahtavat näkyviin taustapeilistä. ”Suurin osa 
anarkisteista”, sanoo kirjoittaja, ”aloittaa libertaari-
sella suhtautumisella yksityiselämään.” On anarkis-
teja, joiden ei koskaan onnistu laajentaa ajatteluaan 
yhteiskuntaan. Se oli liian häiritsevästi läsnä kaikes-
sa. Anarkismilla on juuria Venäjällä. Mitä tiedäm-
me Venäjän anarkisteista? Sen ainakin, että heillä 
on kannettavanaan raskas historian ja valtiollisen 
valvonnan taakka. Länsi-Euroopassa anarkismista 
tulisi syrjäytymistä. Vaikka on siitä merkkejä näky-
vissä, jopa ilman anarkismia. 
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Ei koskaan yksin 
yksinäisyydessä 

Aleksandr Solženitsyn oli sielultaan venäläinen 
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profeetta, äreä ja uppiniskainen. Hänen nimen-
sä tullaan epäilemättä aina yhdistämään Neuvos-
toliiton historiaan. Kun Neuvostoliitto sortui, 
gallupien mukaan parrakas profeetta oli kansan 
suosikki Venäjän presidentiksi. Venäläisillä oli 
huumoria: erakkokirjailija presidentiksi! Ei kiin-
nostanut eikä naurattanut häntä. Jonkinlainen 
Putin hänestä olisi kehkeytynyt;  hän aavisti sen 
itse. Yksilöt eivät hallitse suuria valtakuntia, vaan 
historian julma laki. Lännessä ihailtiin vanki- ja 
kuolemanleirien paljastajaa, mutta kun hänet 
karkotettiin länteen 1974, kävi selväksi, ettei hän 
ollut mikään liberaali. Hän oli oikeassa kahdessa 
asiassa: 1) Neuvosto-Venäjä hajoaisi ja 2) Venäjä 
ei tulisi näkemään nopeaa demokratisoitumista. 
Läntisen kapitalismin, ateismin ja kulutushedo-
nismin inho ei voinut tulla yllätyksenä sille, joka 
otti huomioon miehen uskonnollis-dostojevskilai-
sen taustan.  1970-luvulla Solženitsyn oli minusta 
hupsu munkki, keskiaikaa. Kuinka olisin ymmär-
tänyt, että hän luultavasti selvisi koetuksistaan 
hengissä ja säilytti tasapainonsa juuri sen takia. Oli 
vankka puolustusstrategia vainoja ja yksinäisyyttä 
vastaan. En edelleenkään jaa hänen uskomuksiaan, 
mutta arvostan miestä, jonka sattuma (Hruštšovin 
oikku) nosti historian näyttämölle ja joka ymmärsi 
pysyä omissa oloissaan. Yksinäisyydessään hän oli 
onnellisin, ei koskaan yksin. 
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Amerikkalainen 
unelma 

”Uhkapeluri on se, joka pelaa peliautomaateilla. 
Minusta on fiksumpaa omistaa peliautomaatit.” Ei 
hullummin sanottu Donald Trumpilta, eräänlainen 
aforismi. Hän ei omista presidentti-instituutiota 
eikä vaalijärjestelmää, niinpä hän epäilee niitä kor-
ruptiosta. D’Antonion elämäkerta Kun mikään ei 
riitä on kohteliaan kriittinen ja nostaa lopussa esiin 
narsismin ongelman. Kun narsisti menestyy, hän 
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vaatii lisää voittoja; kun hän kärsii tappion, hänestä 
tulee kostonhaluinen. Vuoden 2016 vaalitaistelua 
on käyty pitkälti toisen ehdokkaan kuuman ja kuu-
menevan egon ympärillä. Sano jotain Trumpista, se 
on jo sanottu. Ulkopolitiikkaa ei kuitenkaan hoide-
ta liiketoimena tai egoterapiana, se kannattaa sanoa 
vielä. Nyt rikas mies esiintyy amerikkalaisen unel-
man henkilöitymänä. Mutta tästä kirjasta opin, että 
itse käsite ”amerikkalainen unelma” syntyi USA:ssa 
30-luvun lamavuosina. Sen lanseerannut James T. 
Adams ajatteli sillä kummaa asiaa, nimittäin ”on-
nea”, varoittaen unelman materialistisista ylilyön-
neistä. Unelmillakin on teoriansa ja käytäntönsä, 
ja teoria vastaa unelmapuolesta.     
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Kapitalismin Sartre
Pitääkö pankkiirit pelastaa? (suom. Jere Saarinen), 
kysyy Thomas Piketty. Tässä älykkään, sekä idealis-
tisen että kyynisen, ekonomistin kärkeviä lehtikir-
joituksia 2008-2015. Piketty on kyyninen, koska 
katsoo kapitalismin olevan katastrofaalinen järjes-
telmä; idealisti, koska haluaa tehdä tästä pahasta 
solidaarisuuden maitoa lypsävän lehmän. Siis kum-
paa enemmän? Idealisti ja oikealla tavalla: verotus 
ja tulojako ovat oleellisia keinoja, paitsi köyhyyttä, 
myös  nationalistista taantumusta (vai onko sanot-
tava: taantumaa) vastaan. Piketty kannattaa EU:n 
liitovaltiokehitystä. Liittovaltio voisi ratkaista jäsen-
valtioita eriarvoistavat ongelmat paremmin kuin ne 
yksin. Yhdessä, ja tiiviisti yhdessä, toisin kuin Sak-
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sassa ja Suomessa on haluttu. Entä – voisikohan 
joku Trumpin kaltainen uus-Caesar (myös vanha 
Caesar oli äveriäs) kaapata myös EU:ssa vallan, kun 
se kerran onnistui USA:ssa? Tämä oli Spenglerille 
selvä skenaario, Piketty taas on rationalisti, ja ratio-
nalisti ei ajattele ihmisten olevan oikeasti järjettö-
miä. Vain pelokkaita, kuten Le Penin perässä hip-
sivät isolationistit, tai vain tyhmiä mämmikouria, 
kuten Ranskan presidentti F. Hollande. Joko liitto-
valtio tai euron romahdus! Nyt menee jo vakavaksi 
– vaikka totuus joskus on. Esimerkiksi nyt. Ja sitä 
paitsi: Pikettyn tyyli on iskevää. Näin kirjoittaa, ei 
perusekonomisti, vaan joku kapitalismin Sartre.         
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Aloysius Bertrand, 
runoproosan isä?

Näin nykypäivän tai Baudelairen ajan perspektiivis-
tä. Mutta väsätessään Yön Casparia (suom. Tommi 
Nuopponen ja Aki Salmela) Bertrand ei puhunut 
runoproosasta, vaan fantasioista. Alaotsikko viittaa 
kuvataiteisiin (”Fantasioita Rembrandtin ja Cal-
lot’n tapaan). ”Fantasia” voi vihjata myös musiik-
kiin, jossa se alkuaan tarkoitti poikkeamia vakiin-
tuneista sävellysmuodoista, usein improvisaatiota 
tai impromptua. Nyt vain on kyse hiotuista imp-
rovisaatioista ja historiallisesti koristellusta hetkel-
lisyydestä (vrt. impromptu, ”hetken tuote”). Fan-
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tasiassa lähdettiin etsimään uutta. Paitsi että tässä 
”uusi” oli keskiaikaista, etäältä koettua. Ja ”taiteen 
etsinnällä” – tai uuden – koko kirja alkaa. ”Proosa” 
ja ”runous” olivat Bertrandillle silloin, 1800-luvun 
alussa, epäilyttäviä, väljähtäneitä sanoja; proosa oli 
kuivaa arkipuhetta, ”runous” sovinnaista riimitte-
lyä; ne olivat menettäneet makunsa.  Nyt tiedäm-
me: runous voi tänään olla arkista, proosa juhlavaa. 
Ja molemmat voivat olla myös täyttä rautaa. Minä 
pidän lyhyestä proosasta, mutta siedän pitkääkin, 
kun siinä on kokkareita, tiivistymiä, poikkeamia. 
Kutsuttiinpa Betrandin pätkiä proosarunoiksi tai 
kupleteiksi, hän on lyhyen, suggestiivisen muodon 
taitaja. Muoto menee sanoman ohi. Hän vaikuttaa 
musiikin tavoin – vaikutus on usein huomaamaton, 
se jättää jälkensä aivoihin, ainakin kun se ei tule 
liian tutuksi ja takerru korviin.    
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Neuvostoliiton 
maanalaisen 
kuvataiteen 

groteski tarina
”… ei koskaan nauttinut huumeita. Ei myöskään 
Ruhin. He olivat kunnon alkoholisteja.” Kun 
maanalaisen taiteen sankari, ”lahjakas taiteilija ja 
muiden taiteilijoiden puuhamies”  Jevgeni Ruhi-
nin todetaan 1976 kuolleen tulipalossa yhdessä 
rakastajattarensa ja teostensa kanssa, viranomaiset 
leimaavat ”tapaturman” uhrit huumeidenkäyttäjik-



225

si. Heidät tunnettiin  rehellisinä juoppoina. KGB 
oli varmistanut Ruhinin kuoleman iskulla päähän 
ja sytyttänyt palon. Näin saatiin uutinen, joka toi-
mi varoituksena muille, kaikille jotka seurustelivat 
lännen diplomaattien kanssa ja myivät maanalaista 
taidetta ulkomaisille agenteille. Heistä yksi oli ame-
rikkalainen taloustieteen professori Norton Dodge, 
joka muistuttaa  hieman Gogolin Kuolleiden sielu-
jen päähenkilöä pähkähulluilla kierroksillaan N:n 
kuvernementissa. John McPheen Venäläisen taiteen 
lunnaita (The Ransom of Russian Art, 1994) voi 
lukea kuin romaania; tosiasiassa se on lakoninen, 
taidolla kirjoitettu tietokirja, täynnä kolkkoa huu-
moria  ja pinnanalaista tunnetta. Miksi en ole kuul-
lut siitä ennen? Tämä on kaikessa vaatimattomuu-
dessaan mainio kirja. Lisäksi se vastaa kysymykseen, 
miten kuvataiteen dissidentit syntyivät Stalinin 
varjossa ja miten säilyivät hengissä (kaikki eivät: 
Ruhin). He oppivat, kuten kirjailijat, ottamaan 
riskejä mutta, toisin kuin kirjailijat, myös teke-
mään bisnestä tilanteessa, jossa ei ollut markkinoi-
ta eikä asiantuntijoita. Kauppakumppaneina olivat 
”ikävystyneet CIA-agentit” sekä kirjan päähenkilö 
Dodge, ”kömpelö ja hajamielinen professori”, joka 
etsi iltahämärissä taiteilijoiden kotiosoitteita tasku-
lampun valossa ja josta ei missään muualla olisi saa-
nut luotettavan ostajan saati tuntijan vaikutelmaa.   
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Joel Pettersson, 
kylähullu 

eläessään, nyt 
Ahvenanmaan 

ylpeys
Hän tunsi syntyneensä taiteilijaksi, mutta köyhän 
maanviljelijäperheen ja peräkamarin poikana hän 
sai maalata ja kirjoittaa ilman vastakaikua. Hänen 
kohtalossaan on kaikua Van Goghista ja Kafkasta, 
jotka kokivat läpimurtonsa vasta kuoltuaan. Kir-
jailijana Joel Pettersson oli itseoppinut ja silti/siksi 
etevä; ei ollut syytä mielistellä ja sovittautua. Hänen 
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parhaat tarinansa ovat kuitenkin pakinoita, syöttöjä 
”sinulle”, joka ymmärrät ja naurat mukana (vaik-
ka ”sinä” syntyi yli 30 vuotta siitä kun hänet oli 
laskettu Ahvenanmaan multiin 1937). Joel P. kir-
joitti itsestään: ”…minulla on tässä kutsumusteh-
tävä: kirjailijan vapauttaminen kirjateollisuudesta.” 
Toisaalta, kylähullun kirjoissa, paremman brändin 
puutteessa, hän irvaillen paljastaa haaveensa tulla 
”suureksi kirjailijaksi” – samalla irvaillen haaveel-
leen. Ja eläen haaveensa, toteuttaen sen uhmakkaas-
ti. Tämä mies ei ole vain mahtava humoristi, hän 
on mies, joka osaa värein ja sanoin tehdä harmaasta 
arjesta kultaa. En ole varma, kuuluko hän Tolstoin 
tai Strindbergin kategoriaan; pikemminkin hän on  
jonkinlainen Guss Mattssonin ja Gogolin yhdis-
telmä, tai lyhyesti: urbaanin pakinoitsija Mattsson 
hienostumaton mutta nerokas maalaisserkku. Hän 
ei tyydy vain kertomaan anekdoottia, vaan haluaa 
anekdoottinsa ajattelevan:  ajattelevan ja tunnel-
moivan kuvitse sekä tarttuvan tässä assosiaatioi-
den ja digressioiden kautta muihin ajatuskuviin.  
Joel Petterssonista alettiin puhua 1970-luvulla. 
Suomennoksia alkoi ilmestyä:  Poika joka muut-
tui Karbidilapuksi (2005) ja Sininen kehä (2012). 
Muistan Pekka Tarkan suositelleen minulle Petters-
sonia 70- tai 80-luvulla; en  tarttunut haasteeseen. 
En olisi ehkä osannut arvostaa maalaisneroa, kerran 
kylähullua. Aika on tehnyt työnsä.
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Paul Valéry, 
analyytikko, 
sattuman ja 
kiertoteiden 

aforisti
Paul Valéry ei omien sanojensa mukaan tähdännyt 
aforismiin; hän päätyi siihen kiertoteitse.  Aforismi 
oli sivutuote kielen ja tekemisen metkuista.  Ru-
noudessa sanat ylittävät sovinnaiset tehtävänsä. 
Tiedettä eivät edistäneet utilitaristit, vaan uskali-
kot, myös ”hyödyttömien” hypoteesien testaajat. 
Usko sanojen kiinteisiin merkityksiin oli metafy-
siikkaa, turhaa; olkoot merkitykset kommunikaa-
tiolle hyödyllisiä illuusiota, ajattelun käytännölle 
ne olivat sytykkeitä. Sanojen liike ja yhdistelmät 
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tuottivat aina uusia merkitysnäköaloja ja vihjeitä, 
joista tekijä ei enää ottanut vastuuta.  Jos näin on, 
se lähentää runoutta tieteeseen ja poikii proosan 
puolella aforismeja. Canettin tavoin Valéry uskoi, 
että nopea ajatus on paljastava, mutta vasta kun se 
on analyysin (tai mielikuvituksen) leikkauspöydällä 
läpikäynyt hitaan, sanojen vastarintaa taltuttavan 
käsittelyn. Valéryn filosofeja eivät olleet ammatti-
filosofit, vaan teknikot ja rohkeat aavistelijat: ma-
temaatikko Poincaré, strategi Bonaparte, runoilija 
Rimbaud. He esittivät ajatuksia tekemällä jotain 
muuta, eikä ollut heidän vikansa tai ansionsa, jos 
syntyi  aforistisen kiteytyneitä tekoja.      
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Elias Canetti, 
aforisti ja 

anti-aforisti
Nuoreen Elias Canettiin teki Wienissä vaikutuksen 
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Karl Kraus, jonka oudoimpiin paradokseihin kuu-
luu tämä: ”Kulttuuri häviää, kun barbaarit mur-
tautuvat siitä ulos.” Elias Canettin mieteproosassa 
(kts. Kellon salainen sydän) ajatus kantaa hedelmää, 
joskaan ei perinnebarbarian merkityksessä. Ensin-
näkin, Canetti oli kuuluisa ”kuoleman vastustaja”. 
Tai oikeammin kuoleman barbaarisen välttämättö-
myyden vastustaja. Mitä hittoa? Järki oli tässä: jos 
vastustaa yhtä välttämättömyyttä, avautuu satun-
naisia ovia. Barbaria lannoittaa kulttuuria. Toiseksi, 
”massat” olivat ajan hengessä barbariaa. Mutta ne 
hajaantuivat (kuolivat) ja kokoontuivat (syntyivät) 
uudesti; barbaarinen joukko oli kuolematon. Ja: 
”Ajatustavat syntyvät joukkoelämyksistä.” Luo-
vimmat ideat syntyvät barbariaa uhmaten. Kolman-
neksi, Canettin mieteproosassa on muutakin kuin 
hiottuja väitelauseita, on paljon ajatusten raakileita, 
luonnoksia, ajattelua ”barbarian tapaan”. Esimerk-
kejä: ”Aakkosten kapina.” – ”Kielen unohtamisen 
oppikirja.” – ”Siellä on niin kylmä, että nimet jääty-
vät.”  Ota noista selvää, mutta kun käy nukkumaan 
niiden kanssa, ne heräävät elämään. Yksi Canettin 
aforismi valaisee näitä anti-aforismeja:  ”Haluai-
sitko mieluummin elää vihjeissä?”  Jos eläisi vain 
vihjeissä, ei tarvitsisi kokea loppua, löydön ja vas-
tauksen barbaarista välttämättömyyttä. Mielikuvi-
tuksella ei ole päämäärää, se on tie, päämäärätön 
tie. Kuka tietää, mistä päämäärät tulevat. 
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Sebaldia ilman 
loppusilausta

W.G. Sebaldin melankolista muistitaidetta, assosi-
aatioita, ajan pysäytyksiä, kohti- ja ohikatsomista, 
osallistuvaa sivullisuutta, hybridiproosaa: Merkin-
töjä Korsikasta (suom. Oili Suominen). Mikään 
annetuista määreistä ei kuvaa vain Sebaldia, mutta 
niiden omintakeinen yhdistely on Sebaldia. Postuu-
mi teos koostuu muistiinpanoista: on lähtökuop-
pia, havaintoja Korsikasta, historiaa ja ympäristöä. 
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Poissa on Sebaldin raskaus; tämä on raikas maisti-
ainen, elävä luonnos ilman loppusilausta, esimakua 
jostain. Yleisemmin ehkä romaanin tulevaisuudes-
ta: lajien integraatiosta? Essee ja dokumentti pelas-
tetaan romaanin avulla? Mutta esimakua – tai vain 
makua – muustakin: yksilöllisen kirjailijan mieliku-
vituksesta toiminnassa. Huolellisten kirjailijoiden 
kohdalla kesken jääneillä teoksilla, jotka eivät ole 
läpikäyneet tekijänsä lopullista tarkastusta, on oma 
viehätyksensä; niillä on mahdollisuus voittaa uusia 
lukijoita ja yllättää vanhat. Muistaakseni Salinger 
sanoi Gustave Flaubertin kirjeistä, että ne hakkaa-
vat pedantin kirjailijan maineikkaat romaanit, jotka 
ovat liian täydellisiä ollakseen mukaansatempaavia. 
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Ahmia ja maistaa 
Nykyisin kirjoja tehdään ja myydään ”ahmittavik-
si”.  Syömisen ja lukemisen aatehistoriallinen yh-
teys ei kuitenkaan ole uusi. Voidaan todeta tietty 
metaforien muutos. Ennen ”ahmiminen” oli kir-
jallisuuden alalla pahe. ”Maku” oli 1600-luvun 
ylistetty hyve; se vaati hidasta maistelua ja sitten 
sulattelua. Kaikki tietävät, että tänään kirjasta ei ole 
mihinkään, jos sitä ei voi hotkia, lukea ”ahmien” 
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yhteen menoon. Runouteen vaatimus ei sovi, eikä 
runous olekaan ajan suosikkiruokaa. Kuin pitäisi 
syödä pinseteillä. Mikäs kielikuva tässä, erikoinen 
makunyanssi… Ei, jätetään niille, joilla on aikaa. 
Pitkäaikaistyöttömille – siinähän on niille työtä. 
Tai anorektikoille, nirsoille ja sairaille. Kukaan ei 
puhu tiiliskiviromaaneista ja bulimiasta – miksei? 
Yhtä kaikki, väitän että myös tänään maistelulla ja 
sulattelulla on yleisönsä. Se pitää itsestään huolta. 
Jopa niin että järjestävät runo- ja aforismifestivaale-
ja – houkutellen kaljankittaajat paikalle. Myynti on 
taattu. Jotain pitää ahmia. Liittyisikö Elias Canetti, 
aforismin taitaja, festarijoukkoon? Canettin mu-
kaan kirjallisuudessa on parasta vaikenemisen tai-
to. Ei vain ympäristön hiljaisuus vaan myös  laajat 
hiljaiset rivienvälit. Aforismi ei ole vain herkkusui-
den kulinarismia. Ammoin sitä sanottiin attikalai-
seksi suolaksi. Antiikin huvinäytelmissä orjat saivat 
usein tehtäväkseen attikalaisen suolan ripottelun: 
lyhyet, nokkelat, viisaat kommentit. Parhaat orja-
nomistajat (oli heissäkin hyviä ja fiksuja joukossa) 
ymmärsivät, että ne olivat muutakin kuin orjien 
panettelua. Niissä saattoi olla erään taidemuodon 
tulevaisuus: maulla tehdyn ja matalalla profiililla yl-
peilevän kirjallisuuden siemen. Aforismi tyydyttää 
nälkää, joka osaa nauttia itsestään pienenä nälkänä. 
Eikä tässä nyt maalailla suureen Samuli-tyyliin: less 
is MORE… 
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Alpo Rusin tuska: 
erikseen, ei yhdessä 
”Man får skynda sig att inse att allt är för sent, in-
nan det är det” (Kaj Genell). Alpo Rusi on niitä, 
joiden mielestä kunnon Nato-keskustelu on pa-
hasti myöhässä. Ratkaisun hetki on pian käsillä, 
ehkä jo 2018, jos Ruotsi päättää avoimesti liittyä 
Natoon – avoimesti, koska se on tähänkin saak-
ka elänyt piilevässä allianssissa. Suomi uhkaa jäädä 
”sitoutumattomana” maana idän puskurivaltioksi 
länttä vastaan. Tätä päättäjämme tuskin toivovat, 
mutta kansanäänestyksen järjestäminen olisi silloin 
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jo liian myöhäistä. Rusi käy nyt Nato-keskustelua 
yksin tai melkein. Riepoteltavaksi joutuu myös 
pääministeri Juha Sipilä, Suomen Neville Cham-
berlain (s. 133). Provinssin liikemiehenä Sipilä ei 
koe turvallisuuspolitiikkaa turvalliseksi aiheeksi, 
paitsi jos saa puhua rauhan puolesta (sillä voi aina 
peittää tietämättömyytensä). Venäjä-pakotteissa on 
jo kyllin päänsärkyä. No, Rusilla on oikeus olla Na-
to-myönteinen ja paheksua Nato-hiljaisuutta, mut-
ta hiljaisuudessa ei ole kysymys vain Natosta, vaan 
koko turvallisuuspoliittisen vyöhykkeen esoteerises-
ta luonteesta. Protestanttinen kansa jättää syntiasiat 
mieluiten papeille ja nauttii itse huolettomuudesta 
niin pitkälle kuin voi.. Sitä ei kiinnosta, onko Nii-
nistöllä mielessä jokin vaihtoehto Natolle ja kuinka 
tehokas. Kunhan joku suunnittelee.
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Diplomaattien 
levollisuus 

Kolmen diplomaatin, Jaakko Iloniemen, René 
Nybergin ja Petri Hakkaraisen analyyttinen ponnis-
tus. Nähdään miten analyytikko jäsentää tietonsa ja 
mitä uskaltaa ennustaa. Voi, ennustukset jäävät vä-
hiin, mutta ilokseni panen merkille sen, että ”histo-
rian ironia” sallii sanoa asioita, jotka ainakin ironian 
osalta pitävät kutinsa, kuten Nybergin miete, joka 
liittyy Trumpin länsinihilistiseen ulkopolitiikkaan 
sekä Saksan mahdollisesti aktiivisemman johdon 
linjaan: ”Historiallinen ironia on moninkertai-
nen, jos päävastuu lännen puolustamisesta siirtyy 
Washingtonista Berliiniin, vieläpä itäsaksalaisessa 
reaalisosialismissa varttuneen liittokanslerin käsiin.” 
Edessä on levoton vuosi, mutta ei hätää: analyytik-
kojen levollisuus on tarttuvaa. 
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Leif Salmén, 
yksinäisyys ja 

uhma 
Onko Leif Salménin esseistiikalle eduksi vai hai-
taksi, että hän on marmattaja ja kaiken vastustaja 
– ainakin nykymaailman suhteen? Etua kyllä on: 
pystyäkseen hengittämään tai vain sietämään omia 
myrkkyjään hän on yksityisoppineena erinomainen 
historian ja klassikkojen tuntija;  menneisyys toimii 
tässä kuin rauhoitusaine, joka ei jarruta syvyyksiin 
sukeltamista tai upottautumista. On toki haittaa-
kin: kun ajatus kääntyy EU:hun, joka ei hänelle ole 
kuin roistojen peliluola, tai vain Suomen poliitti-
seen kulttuuriin, hänen haavoittunut ja yksinäinen 
ihanteellisuutensa reagoi kaikkeen, siis kaikkeen po-
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liittiseen, kuin tulehtunut lihas, raivon vavistuksin. 
Tämä koskee myös esseekirjaa Itämainen huone. 
Soisin hänen löytävän oman vähemmistöliikkeen-
sä, oli se sitten nationalismia tai postpopulismia, 
mutta mikään ei kelpaa, paitsi yksinäisyys ja uhma.  
Poliittisesti se maistuu paasilinnamaiselta happo-
katkerolta, mutta kulttuuriarvojen osalta parhaalta 
laatuviiniltä mitä tästä maasta löytää. Kun Marx, 
Carlyle, Spengler ja Isaiah Berlin, räiskyvistä risti-
riidoistaan huolimatta, ovat kaikki LS:n puolella, 
tai LS erotuksetta kuolleiden jättien puolella, ei voi 
kuin ihmetellä, miten yksityisoppineelta synkretis-
mi sujuu, jopa ilman sovittavaa huumoria. 
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Ystävänpäivänä
Tämänaamuisen tiedon mukaan eräs ystävyys on 
ohi, nimittäin USA:n kokemattoman presidentin ja 
hänen yltiöpäisen turvallisuuspoliittisen neuvonan-
tajansa Flynnin työtoveruus. Flynn oli kovan linjan 
sähläri, mutta joutui Trumpin selkiintymättömän 
ulkopolitiikan syntipukiksi. Guardian-lehden mu-
kaan tästä alkaa nyt Trumpin alamäki, matka kohti 
impeachmentiä.  Jo huhtikuussa Trump olisi päs-
sinlihaa. Näinhän sitä voisi toivoa. Jos Trump olisi 
ollut tehtäviensä tasalla ja tiennyt enemmän ulko-
politiikasta, hän olisi valvonut tiimiään tarkemmin. 
Vaikka ehkä valvoikin, väärällä tavalla. Nyt ei auta 
syyttää vain Trumpia. Häntä suosi systeemi, jossa 
kansainvälisen politiikan päätekijäksi voi nousta 
ajamalla sisäpoliittista agendaa. Tähän kategoriaan 
kuuluu myös Meksikon muuri, terrorismin torjunta 
ja globalisaation vaikutukset sisämaassa. USA:n kal-
taisessa maassa presidentin pitäisi keskittyä ulko- ja 
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turvallisuuspolitiikan hoitoon ja tulla kansan luot-
tamusta nauttivien puolueiden ja asiantuntijoiden 
valitsemaksi taitojensa ja linjansa perusteella.  Näin 
oli myös Suomessa, kunnes otettiin käyttöön suora 
kansanvaali. Pekka Haavisto voisi olla meillä pätevä 
ja kokenut pressa, mutta eilispäivän Ilta-Sanomi-
en mukaan on jo selvää, että Haavisto on kansan 
tunneperäisissä mielikuvissa liian ”pehmeä” kovaan 
työhön. No, Trumpia ei valittu virkaan ”pehmey-
tensä” takia.  Ja kuinka siinä sitten kävi? 
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Malaparte fasisti – 
groteskia! 

Curzio Malaparte, reportteri? Kyllä. Ja eIII! Romaa-
nikirjailija?  No… Surrealistinen reportteri, hilpeä 
traagikko, ironis-haikeiden kohtausten Satie,  sana-
taiteen Dali –  jotain sinne päin. Eli kyllä, Malapar-
ten  osin Suomeen sijoittuvan Kaputt -sotakuvauk-
sen lämmittelysanoissa kirjailijan tavannut, aina 
pinnallisen elegantti Matti Kurjensaari sanoo ita-
lialais-saksalaisesta:  hänellä oli ”äärettömän paljon 
kehittyneempi äly kuin tunne-elämä”. Malaparten 
äly oli seuramiehen älyä, tunne-elämä taas oli herk-
kä ja voimakas. Sen piti naamioitua omanlaiseksi 
groteskiksi tyyliksi, vinoiluksi  sille mikä muuten 
kauhistaa. Kirjoittamalla raa’asta todellisuudesta 
omaan fantisoivaan, pilailevaan, kyyniseen, show-
maiseen tapaansa hänestä tuli myös ihmisenä sho-
wmies.  Luin juuri Ihon.   Se ei ole romaani, vaan 
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sarja kohtauksia, joita sitoo yhteen tragikoominen 
tunne – tai tunteen eskapismi. Maisemakuvauksis-
sa on tunnetta, koiran kuvauksessa on tunnetta ja 
vihiä siitä, että vain koira tajuaa ihmisen sisimmän, 
todelliset tunteet. Minusta huikean fasinoiva kirjai-
lija. Mutta fasisti? Hän liittyi Mussolinin fasistiseen 
puolueeseen, totta. Ja Mussolini heitti hänen van-
kilaan. Samoin hän liittyi Italian kommunistiseen 
puolueeseen ja katoliseen kirkkoon, olisiko ollut 
yhtaikaa! Politiikan hän otti leikkinä. Kaikki kun-
nia Tarmo Kunnaksen tutkielmalle Fasismin lumo, 
hieno teos. Siinä mainitaan Malaparte moneen ker-
taan – ”vasemmistofasistisena” kirjailijana. Mutta 
häneltä lainataan vain hänen julkilausumiaan (jotka 
näennäisesti osoittavat ”kehittynyttä älyä”). Jos olisi 
aloitettu toisesta päästä, ns. romaaneista, runollisis-
ta reportaaseista, groteskeista etydeistä, tunnetasol-
ta, olisivatko johtopäätökset olleet erilaisia?                                                                    
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Maltilliset
”Edward O. Wilson: ”Olisi virhe jakaa uskovaiset ja 
uskonnon kaltaisten ideologioiden kannattajat mal-
tillisiin ja ääriryhmiin.” Miksi – näinhän yleensä 
tehdään! No, Wilson vastaa, uskon asiat palauttavat 
meidät aina esi-isiemme ”heimoajatteluun”, hei-
movaistojen aikaan. Selvä, ja koskeeko sama myös 
politiikan ”maltillisia” ja ”radikaaleja”? Ei suurta 
eroa? Se sotii kyllä nykyjärkeä vastaan. Mutta jos 
nyt ”maltilliset” sodan, vallankumouksen tai luon-
nonkatastrofin muokkaamassa tilanteessa joutuisi-
vat alakynteen ja ”radikaalien” sortamiksi, kuinka 
todennäköisesti HE turvautuisivat ”heimoajatte-
luun” ja hylkäisivät maltin väkivallan hyväksi? Hy-
vin todennäköisesti. He eivät kuitenkaan luopuisi 
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”maltillisesta” tai ”liberaalista” ideologiasta, koska 
se oikeuttaisi heidän heimoraivonsa…  Riippuu-
ko se, onko maltillinen vai ääriajattelija, ylipäänsä 
uskonnosta tai ideologiasta. Se on vaistoperintöä.  
Ja yksilöllisen temperamentin kysymys. Mieleen 
tulee Petti Linkola. Ajattelultaan radikaali, ei pa-
hastu joukkosurmista eikä mistään mikä pienentää 
viheliäisen ihmiskunnan määrää, mutta tempera-
mentiltaan ja esiintymiseltään mitä maltillisin ih-
minen, mies kilteimmästä päästä.  Vastaavasti on 
liberaaleja, jotka heiluttavat sanan säilää niin rajusti 
ja innokkaasti, että siitä on vain pieni askel sotakir-
veen tai sinappikaasun käyttöön.  Mutta tämä kaik-
ki täytyy vain kylmästi unohtaa, jos sattuu olemaan 
kiinnostunut politiikasta…                                                                   
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Filosofian asema
Näinä humanististen tieteiden alasajon aikoina  
myös filosofialle on suositeltu  ”maanalaista” elä-
mää. Robert Calasso: “What is called ‘philosophy’ 
should lead a sort of clandestine life for a while, 
just to renew itself. By clandestine life I mean con-
cealed in stories, in anecdotes, in numerous forms 
that are not the form of studies.” Unohtuiko, että 
yliopistolla on yhä tärkeä tehtävänsä filosofian pe-
rinteen vaalijana? Jos ei filosofian laitoksilla, niin 
sitten historian.  Nykyteoriat pyyhkivät mielistä 
osia ajattelun perinteestä, kunnes nekin vanhentu-
vat ja vääristyvät uusiksi aatteiksi. Kirjallisuudessa 
filosofia elää, kunhan kustantajat katsovat armolla 
ajatuksia, jotka vaikuttavat häiritseviltä.  Calasso oli 
itse kustantaja ja ymmärsi laadun ja pinnanalaisten 
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merkitysten suhdetta, filosofian pakolaiselämää. 
Nyt hän puhuu kuin filosofia ei aina olisi elänyt ins-
tituutiopakolaisen elämää, jolle eräät instituutiot, 
kuten kustantamot, suovat  turvapaikan. Viini-illat 
ovat toinen turvapaikka, ja syystä eräs yliopiston 
jättänyt filosofian professori kirjoitti kirjan nimeltä: 
”I drink, therefore I am.” Olin äskettäin viini-il-
lassa, jossa syntyi antoisaa filosofista ajatuksenvaih-
toa. Paikalla oli sattumalta kaksi entistä yliopiston 
opettajaa. 
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Porvarillinen 
kulttuuri – mitä se 

sitten onkin 
Käsiini osui ruotsalaisten moderaattien yritys kult-
tuuripoliittiseksi linjanvedoksi, Varken bilding eller 
piano (toim. Lars Anders Johansson). Kirjoittajat 
ovat tietoisia, että Ruotsin oikeistolla ei ole ollut 
mitään kulttuuripoliittista linjaa. Jokainen ,ma-
kunsa mukaan – mitäpä muuta. Se on koettu nyt 
virheeksi tai ylisuvaitsevaisuudeksi. Pohditaan kir-
jailija Harry Martinsonin ajatelmaa: ”Keskiluokkaa 
on neljänlaista: niitä joilla 1) on sivistystä ja pia-
no, 2) sivistystä mutta ei pianoa, 3) piano mutta 
ei sivistystä, 4) ei enempää sivistystä kuin pianoa.” 
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Martinson näyttäisi ironisoivan koko porvarillisen 
kulttuurin käsitettä. No, kirjan tekijät kysyvät nyt, 
voisiko porvarillisen kulttuuri olla jotain mikä ei 
olisi naurun asia. Ja päätyvät poliittisiin hössö-
tyksiin. Miten konservatiivin, klassisen liberaalin 
ja sosiaaliliberaalin näkemykset taitteesta eroavat? 
Samantekevää, minusta. Nämä asiat ratkeavat, kun 
puhujan omakohtainen taidemaku kehittyy. Makua 
ja puolueellisuutta tulee kokemuksen myötä, ja ns. 
nenää. Roberto Calasso, italialainen porvarillinen 
kustantaja kertoo, että kun hän Punaisten Pri-
kaatien kaudella julkaisi Italian ensimmäisen Pes-
soa-käännöksen, Pessoa oli vielä tuntematon tekijä 
ja keskiluokka oli hiljaa. Sanomalehdissä ei mitään. 
Sen sijaan terroristien tiedotuslehti ilmaisi heti kii-
vaan vastalauseen kustantamon valinnalle. Jollakin 
rivijäsenellä oli selvästi kirjallista nenää, vaarallisen 
laadun tajua. Jos Punainen Prikaati ei hyväksynyt 
Pessoaa, niin kaipa Pessoa edusti porvarillista kult-
tuuria. Sovitaan niin.
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Onni               
Leszek Kolakowski: ”Happiness is something we 
can imagine but not experience.” Tai päinvastoin: 
voimme kokea onnea ja samalla – silti tai siksi – 
kuvitella sen joksikin muuksi.  Mutta onnen koke-
miseen tässä ja nyt voi mielikuvitus antaa tarvitta-
van avaimen ja sisäänpääsyn. Rajoitus: niin moni 
tarvitsee mielikuvituksen käyttöön toista ihmistä 
avuksi, ja yksin on aina taipuvainen epärealistiseen 
ylikäyttöön.  
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Vääräuskoinen 
nöyryys

Mustalainen meni ripittäytymään. Katolinen pap-
pi kysyi, tunsiko mies Herran kymmenen käskyä. 
Mustalainen vastasi: ”Isä, olin opettelemassa niitä, 
mutta sitten kuulin, että niitä ollaan sensuroimas-
sa.” Siinäpä ajatus: kielletään 10 käskyä ja katsotaan 
sitten kuka niitä vielä noudattaa.   
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Yleisö
Horace Engdahl aforismissaan:”Yleisöllä ei ole vel-
vollisuutta olla oikeudenmukainen.” Totta. Mutta 
usko yleisön kohtuulliseen oikeudenmukaisuuteen 
käy käsi kädessä kirjoittajan (maalarin, säveltäjän, 
filosofin) hyvän itsetunnon kanssa. Ilman sitä ”tuo-
tetaan sisältöä”.
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Taide ja (vasta)
markkinat

Björn Wahlroosin kirjasta Markkinat ja demokratia 
huomaa, että kirjoittaja on historiallisesti sivisty-
nyt jeppe, mutta entä taidehistoriallisesti sivistynyt? 
Luvussa ”Zen ja markkinoiden taide” hän selostaa 



256

meille Robert M. Pirsigin arvopohdintoja:  turhaa 
yritystä löytää ”laadun” määritelmä. Tähän pank-
kiiri:  ”Tänään näyttää yhä selvemmältä, että laatu 
on määriteltävissä vain markkinoilla.” Mutta sama 
näkemys oli kyllä vallitseva jo 1800-luvun porva-
ristossa; kaikkia taiteilijoita se ei vielä vakuuttanut. 
Toinen epäilevä ryhmä oli akateeminen: taide-
historioitsijat, joilla taas ei aina ollut samoja laa-
dun kriteerejä kuin taiteilijoilla. Onko nyt toisin? 
Edustivatko taiteen bohemia (mm. Gauguin) ja 
aristokratia (Degas) ammoin ”vastamarkkinoita”? 
Kuvittelen pankkiirin vastaavan: Markkinat sisäl-
tävät vastakohtansa, siis vastamarkkinat, myös tä-
nään! –  Hyvä, mutta koska markkinoita ei siis voi 
yksiselitteisesti määritellä, katsotaanko vastamark-
kinoita vähän tarkemmin? Ehkä pankkiiri kuittaisi 
teokset, jotka käyvät markkinoita vastaan, suppean 
vähemmistön ylellisyystarvikkeiksi. Mitä vähem-
män ostajia, sitä korkeampi hinta tai ei hintaa ol-
lenkaan. Toistaiseksi ne odottavat huutokauppaa. 
Hintamekanismi ei osaa laskea niiden arvoa. Mil-
loin ilmaisia, milloin ylihintaisia... Ne ovat objek-
tiivisen hinnanmuodostuksen kiirastulessa. Tämä 
välitila sallii vapaan arvioinnin sekä hinnan ja arvon 
erottelun. Eläköön tuo lyhyt odotuksen ja eronteon 
aika. Joskus voi syntyä  hinnoittelua hienompia laa-
dun kriteerejä.  Ei hätää: ne noteerataan markki-
noilla loppuhinnassa, lisäarvona. 
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Palautetta, please 
Saan lukea, että CIA tirkistelee meitä internetin ja 
television kautta. Tämä ei minua häiritse. Olisi suu-
ri kunnia, jos CIA seuraisi minua kun katson uu-
tislähetyksiä ja asiaohjelmia, ja kirjaisi mielipiteet, 
joita voi pudota suustani. Yritän puhua selkeämmin 
ja muistaa, että minua valvotaan. Vastapalveluksena 
toivon intelligenttiä palautetta tai ainakin, että mie-
lipiteeni otetaan varteen. Niitä saa levittääkin, sillä 
luulen että CIA:lla on siihen paremmat edellytykset 
kuin minulla.         
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Tunnuslauseita
Talvisodan kynnyksellä Eljas Erkko toimi ulkomi-
nisterinä,  tunnuslauseenaan:  ”Kansa, joka taistelee 
oikeutensa puolesta, ei kuole.” Hänen kriitikollaan 
J.K. Paasikivellä oli toinen tunnuslause: ”Politiikas-
sa oikeus ei merkitse mitään, menestys sen sijaan 
kaikkea.” Kuulostaa ikävän kyyniseltä. Mutta kuka 
puhui? Ja mikä on menestyksen hinta? Kun NL 
esitti Suomelle mahdottomia vaatimuksia, optimis-
ti Erkko lähetti pessimisti Paasikiven Moskovaan 
neuvottelemaan. Eikä voinut kuitenkaan tunnustaa 
Paasikiven katkeraa  optimismia: vain menetysten 
tie olisi Suomelle menestyksen tie.  
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Meinanderin 
Mannerheim

Henrik Meinanderin uusinta Mannerheim-elämä-
kertaa lukiessa koin, että nuoresta etuoikeutetun 
luokan hulttiosta ja ikkunansärkijästä, sittemmin 
taitavasta ratsumiehestä, tuli ”Mannerheim” Kii-
nassa, jossa hän oli tiedustelutehtävissä ja sai esit-
tää jotain muuta kuin oli. Hän oli tätä ennen ollut 
ilman Roolia; nyt hänellä oli tutkimusmatkailijan 
rooli ja hän esitti sen taidolla. Tänään hän saa olla 
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eurooppalainen esiEU-aristokraatti ja ”taantumuk-
sellinen”. Tuo taantumuksellinen aitous hyväksy-
tään, koska hän samalla oli (on) kansallinen sankari, 
kansan suosikki, ”suuri suomalainen”, kelpo myyt-
tihahmo. Hän ei Roolia esittäessään yrittänyt miel-
lyttää ajan poliitikkoja, mutta vetosi ylväydellään, 
roolinsa pikkutarkalla hallinnalla ja erilaisuudellaan 
tavalliseen sotilaaseen. Lopulta emme edes histo-
rioitsija Meinaderin tarkoista havainnosta huoli-
matta saa tietää, kuka tämä mies oli ”haarniskansa” 
(ilmaisu HM:n) takana, mutta tuskin Mannerheim 
itsekään enää tiesi sitä.     
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Vapaakauppa on 
vain sana  

Toimiakseen ja vaurautta tuottaakseen vapaakaup-
pa tarvitsee avoimia talouksia ja pirteää kilpailua, 
mutta, kuten Karl-Erik Michelsen surukseen tote-
aa, ”tällainen tilanne on ollut maailmanhistoriassa 
pikemminkin poikkeus kuin sääntö”. Tästä vapaa-
kaupan Prokrusteen vuoteesta kirja Vapaakaupan 
vartija kertoo. Kun Suomen kauppakamaria perus-
tettiin 1917, vapaakauppaan kohdistettiin toiveita. 
Käytännössä sitä rutistivat uuden kansallisvaltion 
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kriisit ja ensimmäisen maailmansodan ruokkima 
nationalismi, pula, kansojen epäluulo, valtion tar-
peiden ylikorostuminen. Sama meno jatkui toiseen 
maailmansotaan: Versaillesin rauha, kuten Keynes 
ymmärsi, oli kaupan kannalta onneton. Se litisti 
Saksan ja aiheutti vahinkoa myös voittajavaltioil-
le. Toinen maailmansota ei tuonut kohennusta. 
Koska 1900-luvun historia on niin vahvoilla tässä 
kertomuksessa, se kertoo yhtä paljon, ellei enem-
män, politiikan oppivuosista tai ylivallasta kuin ta-
louden kaikkivallasta. ”Raha ratkaisee”, sanotaan, 
mutta sanonta täytyy tulkita: milloin se tarkoittaa 
virkamiesten lahjomista, milloin sitä että kilpailu 
määrittää hinnat. Tämä kirja on talouden ja poli-
tiikan vatkain. Ja lopuksi: kun vapaakauppa sai kyl-
män sodan jälkeen uutta tuulta purjeisiinsa, kuinka 
kävikään. Nationalismi ja protektionismi nostavat 
taas päätään. Eli jotain politiikan oppivuosista nä-
köjään ”opittiin”.           
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Kun kaukaa löytää 
läheisen 

”Tämä tutkielma käsittelee lähinnä satakuntalai-
sen kulttuuriväen matkustelua ulkomaille ennen 
Suomen itsenäistymistä”, sanoo Aimo Ruusunen 
kirjassaan Opin haussa ja kaukokaipuussa. Hyvä 
lähtökohta, mutta miksi ei mennä muun maailman 
maakuntiin? Van Goghin värit eivät räjähtäneet 
”ulkomailla” tai Pariisissa, vaan maan eteläisissä 
maakunnissa. Satakuntalaisia esimerkkejä vierai-
den vaikutteiden saajista ovat Ruususella  Akseli 
Gallén-Kallela, Emil Cedercreutz, Elin Daniels-
son, Selim Palmgren ym. Ssiis kuvataiteilijoita ja 
muusikoita. Ovat vaikutteet toki tärkeitä. Mutta 
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usein matkustetaan myös ei-vaikutteiden toivossa. 
Erikoisin kohta kirjassa koskee A.Gallen-Kallelan 
Kullervon sotaanlähdön rakenteellista samankal-
taisuutta italialaisen Guidoriccio da Foglianon 
1300-luvun freskon kanssa, joka kuvaa ratsastavaa, 
sotaan lähtevää ylimystä. Akseli oli silloin jo tehnyt 
Kullervonsa ja hämmästyi nähdessään vanhemman 
maalauksen Italiassa. Hän ei mielestään ollut saa-
nut siitä vaikutteita. Ehkä tiedostamattaan oli. Tai 
sitten ei. Taide voi olla ”laajentunutta muistia” tai 
muodikkaasti ”neurogramma”, joka aktivoituu kun 
hermosto uneksii, ei tiedä mutta ponnistelee tie-
tääkseen ja nähdäkseen. Matkustelu avartaa, mutta 
joskus tietämättömyyden syyhy kutistaa huomion 
välttämättömään, jo Satakunnassa opittuun?     
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Suomalaisen 
miehen kunnia

Kirjassa Toisinajattelijoiden Suomi (2016) Jörn 
Donner luettiin 1900-luvun jälkipuoliskon johta-
vien toisinajattelijoiden joukkoon. Tästä hän itse 
toteaa kirjassa SuomiFinland: ”Ei ole kummoi-
nenkaan kunnia tulla nimetyksi toisinajattelijaksi. 
Nimitys merkitsee sitä, ettei ole onnistunut muut-
tamaan maailmaa.” Onhan Donner toiminut kan-
sanedustajana, mutta ei hän siitäkään ota isänmaan 
uudistajan kunniaa. Mieluummin hän kirjoittaa 
maistaan ja maailmasta. Miehen kunnia-asiana on 
kovin suomalaiseen tapaan olla ottamatta kunniaa 
mistään. Saa nauttia salaa, kun sitä tyrkytetään. Ja 
kirjoittaa siitä.   
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Ortodoksinen 
sisäisyys 

Tito Colliander oli kirjailija, ja minua on aina 
kiinnostanut miten kirjailijat sanoittavat sisäistä 
elämäänsä. On kuin se eläisi vain herkän, persoo-
nallisen ilmaisun varassa – siinä sisäinen elämä 
muistuttaa kummasti fiktiota. Joka saa uskottavuut-
ta (ja  monimielisyyttä) omaperäisestä kielestä ja 
kuvauksesta. Sikäli tämä kirja oli pettymys. Se seu-
railee uskonoppia ja hokee ”sisäisen kokemuksen” 
tärkeyttä, täysin ulkonaisesti. Ja kas, uskoa ei voi 
lähestyä ulkopuolelta, ainoastaan ”sisältä”? Miten, 
jos ilmaisu ei vedä sisäänsä? Ja sitten tämä Marian ja 
Martan juttu! Se saa sen tavallisen kuittauksen. Ma-
riaa odottaa ”iankaikkinen elämä”. Siinä hän imee 
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mestarin sanasadetta kuin metsän tatti, eikä auta 
Marttaa, joka touhuaa yksin hiki otsalla – ja kenen 
hyväksi? Kaikkien noiden laiskimusten. Martta oli-
si minusta kunnianpalautuksen arvoinen, ihminen 
joka tekee hyvää eikä vain huokaile. Ja osaa tarpeen 
tullen ilmaista itsensä terävästi. Ei, huokailija vetää 
pitemmän korren. Martalle ei suoda sisäistä elämää. 
On se niin väärin, mutta tässä taidan purnata yksin?
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Eurooppa lyhyesti 
Ne jotka ovat olleet sitä mieltä, ettei historiassa 
ole järkeä, ovat onnistuneet selostamaan historian 
vähin sanoin; ne joiden mielestä siinä on järkeä, 
ovat tarvinneet runsaasti sivuja. Yksi tapa saavuttaa 
lyhyys on jättää henkilönimet vähälle: Rooma oli, 
Saksa tahtoi, Ranska loi… Tämä on John Hirstin 
yksi valtti kirjassa Euroopan lyhin historia (suom. 
Helene Bützov), toinen on se, että Hirst on austra-
lialainen. Mutta kiehtovin ajatus on:  koko maan-
osan historian tulos – meidän Eurooppamme – on 
sekoitus monesta ristiriitaisesta, kipinöiden yhtey-
tyvästä perinnöstä. Olemme aikojen cocktaileja, 
jos emme henkisesti jakautuneita, skitsoja! Yhteis-
tä identiteettiä ei ole, erottava yhdistää. Ja jos nyt 
Euroopan historiasta etsii järkeä, sen löytää omasta 
psyykestään – monena versiona. Siksi on hienoa 
olla eurooppalainen. Siksi koomista. Siksi murheel-
lista. Siksi kirottua. Siksi Sitä Jotakin. Sitä ei olisi 
pitänyt suositella muille kulttuureille. Ja siksi sillä 
oli vientiä. Siinä lyhyt yhteenveto.  
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Anteeksipyyntö ei 
riitä ja muita

epätoivon esseitä 
Epätoivon esseitä? Jos iloinen, estoton poleemisuus 
lähtee epätoivosta, miksipä ei. Harald Olausen  kir-
joittaa sekä ruotsiksi että suomeksi samassa kirjassa, 
ruotsiksi selkeämmin; suomi antaa oikeuden vaah-
toilla ja ajoin unohtaa kielioppisäännöt. Antaa olla: 
tyyli on lennokasta. Demareista lähelle kokoomus-



270

ta siirtynyt mutta yhä vastavirran lohi, politiikan 
mutta myös taiteen, filosofian ja uskonnon kom-
mentaattori on romanttisiin illuusioihin sortuva 
nurjailija. Uskoo Donald Trumpin ”aitouteen” (tai 
aitouden ihanteeseen politiikassa, mikä on hieman 
eri asia) sekä loanheittoon (esim. ”puhevammaista” 
SDP:n Rinnettä kohtaan, vaikka pääongelmana lie-
nee SDP:n uudistumisvaje). Politiikassa on valttia 
kyky puhua liukkaasti, löytää oikeat eleet ja rehdit 
kiteytykset. Jos ymmärrän oikein: pitää ajatella rati-
onaalisesti, mutta ei saa antaa sen näkyä eikä kuris-
taa sielua. Siinä sääntö – turhia sääntöjä vastaan. Ja 
tämä sanotaan sivistyneiden viittausten ohimarssein 
(Shakespeare, Goethe, Nietzsche) ja pitkin rönsyi-
levin virkkein. Ehkei tämä jää tähän.    
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Unkarin ns. 
demokratia

Unkari kiinnosti minua pehmeän vallankumouk-
sen aikoihin. Kirjailijat ja poliitikot jakoivat samat 
huolet ja toiveet. Haastattelin eri henkilöitä, eten-
kin ”liberaaleja”, jotka silloin juhlivat, mutta ovat 
nyt hävinneet kuvasta. Kirjan Unkarin demokrati-
an romahdus kirjoittaja, tutkija Heino Nyyssönen 
on perusteellinen, ehkä liiankin, pikkutietoineen ja 
historiallisine tarkennuksineen. Suuri ansio akatee-
misella alalla; mutta kirja on kai tarkoitettu myös 
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muille –  meille jotka etsimme politiikasta linjo-
ja, varoituksia, polemiikkia, tulta, huutomerkkejä! 
Ymmärrän kyllä mitä kirjoittaja tuumii (hän suh-
tautuu epäillen nykyunkarilaiseen identiteettipoli-
tiikkaan ja ”illiberaaliin” hallintoon). Aihe tuntuu 
olevan tutkijalle liian läheinen, jotta se yllyttäisi 
sumeilemattomaan sanankäyttöön. Kirjoittaja on 
varautunut siihen, että Unkarin malli leviää EU:ssa. 
Ja kävikin niin, että suunta EU-asenteissa kääntyi 
keväällä 2017. Koskaan ei tiedä milloin se kääntyy 
taas nationalismiin päin. Silloin tätä kirjaa voi lukea 
”oikeassa valossa”.     
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Aatehistorian 
läsnäolosta tässä ja 

nyt
Aatehistoria voi olla jännää. Se tulee jännäksi, kun 
se auttaa ottamaan etäisyyttä nykypäivään ja löy-
tämään menneistä ajatuksista kimmokkeita myös 
nykymeemien ja aatepohjaisten käytäntöjen kritiik-
kiin. Aatehistorian ensisijainen tehtävä on, ymmär-
tää aatteet aikansa kontekstissa. Näin myös kirjassa 
Ajatusten lähteillä (toim. Mikko Myllykangas ja 
Petteri Pietikäinen) todetaan. Mutta jos homma jää 
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siihen, se on vain tietävää tarinointia vailla jänni-
tystä. Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Descar-
tesin filosofia ”vaikutti ratkaisevasti aristotelismin 
häviämiseen”. Aristotelismin? Sen häviämiseen? 
Antiikin vai Descartesin ajan kontekstissa? Hävi-
sikö Aristoteleen perintö jonnekin? Miten aatteet, 
sopivasti vieraannutettuina tai ajan hämärtäminä, 
tuottavat jatkuvuutta, halusi sitä tai ei, siinä se 
juju. Kiintoisaa jos haluaa ja purkaa jonkin vää-
rinkäsityksen tai vanhan tulkinnan ja osuu samalla 
nykyajan myyttiin tai ajattelematta hyväksyttyyn 
käytäntöön. Aatehistoria ei saisi vain tehdä vierasta 
ymmärrettäväksi nykyajalle, vaan tehdä sen avulla 
vieraaksi jotain – tässä ja nyt!      
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Yksinkertaistuksia
Enää ei järjestetä intellektuellin suosionmittauksia, 
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hyvä niin. Älymystö elää eristyksissä. Se sortuu hel-
posti monistiseen taivasteluun. ”Oikea” Eurooppa 
ei ole taloutta ja teknologiaa, vaan… Sitten tarjo-
taan yksiarvoinen ratkaisu, joka ei ota huomioon, 
että Eurooppa on moniarvoinen kulttuuripiiri. Juu-
ri ristiriitojen hallinta, jos yhtä asiaa halutaan pai-
nottaa, on ehkä Eurooppaa parhaimmillaan. Hol-
lantilainen älykkö Rieman ei ole yksin surressaan 
nykyistä demokratian kriisiä ja uusfasismin nousua 
kirjassaan To Fight against the Age. Mutta epäus-
kottava hän on tukiessaan tšekkidissidentti Jan Pa-
točkan ajatusta, että Euroopan määrittelee ”huoli 
sielusta”. Näin päästään eroon monesta ”turhuu-
desta”, mutta ei ongelmasta. Mikä on kenellekin 
turhaa ja arvokasta. ”Huoli sielusta” ei ole pilkan 
asia, mutta ei liioin argumentti demokratian puo-
lesta eikä mikään Euroopan pelastus. Myös fasismi 
voisi ratsastaa tällä arvolla, koska sille käy milloin 
mikäkin monismi – yksi suuri totuus, jonka varjolla 
voi muovata viholliskuvia. Riemen lainaa Thomas 
Mannia, joka rapakon takana  sanoi, että amerikka-
laisen fasismin iskulauseena voi hyvin olla vapaus. 
Vapaus maahanmuuttajista, terroristeista, huonois-
ta kauppasuhteista – kuulostaako tutulta? Olisiko 
mahdoton ajatus, että Eurooppa olisi kompromis-
sien luvattu maanosa? Ei vain yhden, vaan monen 
(hyvän) kompromissin lupaus. No, eihän se tieten-
kään hienolta kuulosta. Pitäisikö?                                                                   
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Sanat historian 
mankelissa

Tommi Uschanovin esseet (Sininen tango) ”popu-
laarikulttuurista ja historiasta” tuottivat mielihyvää, 
eivät niinkään aiheillaan (populaarimusa ei minua 
niin kiinnosta), kuin esseistin äänen, tyylin ja ajat-
telun omaperäisyyden nojalla. Kun aihe ei vedä, 
alkaa keskittyä sanojen pyörittelyyn, ja Uschan-
ov on kiusaantunut monista sanoista. Monethan 
ovat hoopoja. Uschanov ei riemuitse, kun ”klassi-
nen musiikki” korvataan termillä ”taidemusiikki” 
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(jolloin populaarista tulee epätaiteellista). Olkoon 
”klassinen” klassista, vaikka se ei klassismia olisi-
kaan, vaan uutta tai avantgardea. Esseistin musiikin 
taju nojaa historiaan. Ja historiassa, tai sanotaanko 
ennen, myös Mozartia kuunneltiin kuin populaaria 
tänään: hölisten ja syöpötellen. Sitten tuo ”kevyen 
musiikin” käsite: miten ansiokkaasti kevyttä? voi-
si kysyä. On myös käännösongelmia, kuten Leroy 
Anderssonin Blue tangon edustama ”light music”? 
Uschanov ehdottaa vastineeksi ”kaunomusiikkia”. 
Niin, kaunokirjallisuus, vastaava sana, jonka höl-
möyttä ei enää edes ajattele. Sanapeli jatkuu. En 
tiedä, onko mikään sanaehdotus kestävä saati lopul-
linen. Mutta toisaalta me elämme päivittäin histo-
riassa – usein unohtuu sekin. 
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Syrjäytyminen
Vanha neuvo:”Pysähdy miettimään.” Nykyisin sitä 
ei enää kuule. Nyt johtava fraasi on: ”Älä syrjäydy”. 
Ajan henki ei sallisi kenenkään pysähtyvän, jäävän 
erilleen, jättäytyvän sivuun yhteistoiminnasta. Kou-
lun opetussuunnitelma korostaa ryhmätyötä ja vuo-
rovaikutusta, melkein deweymaisesti. Mutta John 
Dewey, amerikkalainen filosofi,  oli oman aikansa, 
vanhan ajan, lapsi. Eliön ja ympäristön vuorovai-
kutusta pohtiessaan hän  piti pysähtymistä, syrjään 
vetäytymistä, jopa taantumista sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen luonnollisena vaiheena, joka edelsi 
seuraavaa kypsymisen vaihetta. Sitaatti: ”Elämä ri-
kastuu, kun eliö pääsee tilapäisesti syrjäytymällä pa-
rempaan tasapainoon elinolojensa kanssa.” Milloin 
huomataan taas syrjäytymisen, pysähtymisen, yk-
sinolon hyvät puolet? Kun lapsia viedään hiuksista 
harrastustoimintaan (yleensä liikuntaseuroihin), he 
eivät koskaan pääse mietiskelyn, kyseenalaistami-
sen,  yksilöllisen päättelyn ja luovuuden makuun. 
Ja nehän voivat olla myös tulevaisuuden hyveitä!                     
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Väärässä…
Fyysikko Wolfgang Pauli muistetaan erään esityk-
sen täystyrmäyksestä: ”The paper is so bad. It isn’t 
even wrong.” Ei siis aina ole ansio olla oikeassa: 
joskus on ansiokkaita tapoja olla väärässä.  Tässä 
pedagogien on helppo myhäillä: asia on tiedossa. 
Mutta entä politiikassa? Kun sapettaa nähdä, mi-
ten niin moni asia on väärin, pitäisikö ajatella, että 
virheet vielä osoittautuvat hedelmällisiksi? Tämä ei 
saisi kannatusta. Mutta väärässä teoriassa voi olla 
informaatiota, jota ei olisi saatu muuten kuin vää-
rää reittiä. Jos huono (informaatioköyhä) teoria ei 
ollut ”edes väärässä”, sitä rasitti oikeassa olemisen 
ylimieli ja mielikuvituksen puute. Toisinaan ereh-
tyminen edellyttää mielikuvitusta, joka ei ole sama 
kuin intuitio. Ei ole tarpeen hylätä heti intuition-
vastaista päätelmää, joka näyttää väärältä ja ehkä 
onkin, jos se johtaa oikeille jäljille. Muttei  ei hylätä 
intuitiotakaan. Se voi auttaa keksimään intuition-
vastaisia päätelmiä, joissa on vihjeitä oikeasta suun-
nasta. Mutta ehkä olen väärässä…     



281

Tekoäly kasvattaa 
tuekseen myyttejä

Pentti O.A. Haikosen Tietoisuus, tekoäly ja robotit 
herättää humanistissa arvostelukainoutta, mutta jos 
vain uskoo oppineensa jotakin, myös humanisti saa 
ilmaista ilonsa. Daniel Dennett jätti minutkin ”tie-
toisuuden (pois)selittäjänä” epäröivälle kannalle, ja 
nyt Haikonen ei vain lyttää Dennettiä, vaan tarjoaa 
rohkeasti oman hypoteesinsa, joka jättää ns. kvaliat 
rauhaan. On se hiukan fenomenologiaan vivahtava 
selitys ja voi herättää kiistoja, mutta minusta selitys 
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ei ainakaan mystifioi. Mystiikka on alalla se suuri 
kirosana. Kirjoittaja ei ole vain tekniikan tohto-
ri, vaan myös terävä älykkö ja argumentoija. Jos 
Haikosen pääpointti on, että itse tekoälyyn liittyy 
paljon  uusmystiikkaa,  hän tarkoittaa mystifioin-
tia, jonka suojissa täydellinen kansalaisten valvon-
ta puskee surutta eteenpäin. Mutta puhuisin itse 
myytinmuodostuksesta. Myytit ohjaavat ajattelua 
ilman että itse huomaamme niiden vaikutusta 
omassa tietoisuudessamme. Ilmeiset myytit ovat jo 
kuolleita myyttejä. Ja yksi asia tuli humanistille sel-
väksi: myös tieteen aikakaudella esiintyy myyttejä, 
mahtavien myyttien janoa. 
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Torin ja tornin 
ikiaikainen kilpailu 
Taloushistorioitsija, Kissinger-elämäkerturi, sivili-
saation ja strategian tutkija Niall Ferguson tajusi 
yks kaks, että hän oli koko ikänsä tutkinut ”verkos-
toja” ajattelematta asiaa pitemmälle. FANG-ilmiö 
(Facebook, Amazon, Netflix, Google), joka sai Kii-
nasta kilpailijakseen BAT-ilmiön (Baidu, Alibaba, 
Tencent), lyhyesti: uudet tietoverkostot, olivat he-
rätys: verkostoja on ollut ennenkin, joskaan ei yhtä 
nopeita ja laaja-alaisia kuin tänään. Verkostot ovat 
yleensä syntyneet purkamaan valtahierarkioiden 
jäykkyyksiä. Ne ovat alkaneet idealismina ja pää-
tyneet järjestyksen kouriin: maanalaisista liikkeistä 
kirkkokunniksi, vallankumoussolukosta Puolueek-
si, uushierarkioiksi ja hierarkioiden keskinäiseksi 
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valtataisteluiksi. Kirjassa The Square and the To-
wer hahmottuu historian läpi kulkeva hierarkia-ver-
kosto -dialektiikka. Ajatus tarjoaa vetävän juonen, 
samalla historian kirjava kuhina hillitsee vähän Fer-
gusonin esityksen jonkinasteista kaavamaisuutta. 
Myös ”hierarkia” ja ”verkosto” ilmenevät eri aikoina 
eri muodoissa ja käsitteellisissä asuissa. FANG al-
koi globaalin yhteisön rakentamisena ja tasa-arvon 
triumfina. Tiedämme nyt jo enemmän ilmiön pi-
meistä puolista. Systeemi on joutunut loputtomien 
väärinkäytösten kohteeksi. Valtiot ja vieraat vallat 
ovat ottaneet  vapaat verkostot yhä tiukemmin ot-
teeseensa. Jäljelle jää lopulta länsimaisen FANGin 
ja kiinalaisen BATin valtataistelu ja uusien hierar-
kioiden synty niiden pohjalta. Fergusonin esitys ei 
ole systemaattinen tutkimus, se on syntynyt hyvällä 
inspiraatiolla ja mielikuvituksella. Siten se käy op-
pineesta esseistiikasta: kirjoittajan aivot ovat pur-
kaneet paperille laajan, eriaikaisen ja eriaineksisen 
tiedon mutkikkaat vyyhdet suht helppotajuiseen 
muotoon. Tänään AI, tekoäly, herättää samanlaista 
innostusta (ja epäluuloa) kuin www vuosituhannen 
vaihteessa. Itse  haluan kotirobotin, mutta mistä 
tiedän, että ohjelmoin sitä itse eikä kukaan muu 
syötä sille salattuja ohjeitaan? Nykyaika tekee meis-
tä joko paranoideja tai sitten historioitsijoita, jotka 
voivat aina sujuvasti selittää nykyharhat vanhoilla 
faktoilla.                                         
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Epäilyn 
vaihtoehtoja

Olenko skeptikko? Niin väitetään. Olen vähitel-
len alkanut uskoa siihen. Mutta tämä kirja panee 
mietteliääksi: Skeptismi (toim. Malin Grahn-Wil-
der). Nykypäivän skeptikoita ”ei aina kutsutakaan 
skeptikoiksi, vaan antirealisteiksi, agnostikoiksi ja 
relativisteiksi” (Ilkka Niiniluoto). Niinpä, meillä on 
”euroskeptikot”, yleensä varmoista asenteissaan. To-
siasiassa kaikki eurooppalaisuuteen ja EU:n asiaan 
uskovat ovat skeptikkoja sikäli kuin ovat mitään 
eurooppalaisesta perinnöstä ymmärtäneet. Niin tai 
näin, otan kirjasta minulle mieluisana antiikin ske-
ptikkojen ajatuksen, että mielenrauhansa voi var-
mistaa sillä, että osaa katsoa kutakin asiaa kahdelta 
kantilta ja elää ”kahden vaiheilla”. Voi olla näin, voi 
olla myös noin, päinvastoin. Mutta jos uskoo vain 
”hyvään” tai ”toteen” vaihtoehtoon, rauhattomuus 
voittaa. Rauhallisena ja tasapainossa pysyy vain se, 
joka sopeutuu myös ”huonoon” vaihtoehtoon ja 
pahaan erehdykseen. Brexitin, Trumpin ja tulevien 
koitosten jälkeen se voi olla suositeltavaa.  
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Moraalin ja 
vakauden /

epävakauden suhde
Eurooppalaisilta voi aina turvallisesti odottaa Eu-
roopan ja Amerikan filosofian historian esityksiä. 
Pitääkö tosiaan olla aasialainen harjoittaakseen fi-
losofian globalisaatiota? Kirjan Moraalin suuntaa 
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etsimässä (suom. Tapani Kilpeläinen) kirjoittaja 
Kenan Malik on syntyperältään intialainen ja ulot-
taa moraalin historian aina Aasian ja Arabian kult-
tuureihin ja yhteiskuntiin, niiden varhaisvaiheista 
nykypäivään. Tulosta voisi kutsua moraalin evo-
luutioteoriaksi: sopeutuminen paikallisiin oloihin 
ja muutoksiin toimii avaimena moraalin erilaisiin, 
kuitenkin verrannollisiin kehityksiin – ilman uni-
versaalin tai ylihistoriallisen Tarkoituksen premis-
siä. Malik ei tosin ole sivilisaatiodarwininisti, pi-
kemmin hegeliläinen ilman Hegelin metafysiikkaa, 
dynaamisen historian kartoittaja, joka ei  unohda 
miten valtakuntien ”vakaus” vaikuttaa moraaliin. 
Ai että 1700-luvun eurooppalaisen ihmisoikeusmo-
raalin taustalla oli yhteiskuntien ”vakaus”? Meidän 
aikamme taitaa tosiaan olla pävakaampi. Ihmis-
oikeudet ovat kovilla eri puolilla maailmaa, jopa 
pakolaistulvan koettelemissa hyvinvointivaltioissa. 
Status quon takaa vallan tasapaino, ja myös turval-
lisuuspolitiikka tulee tässä kuvaan mukaan. Niin 
pitkälle Malik ei mene. (Turvallisuuspolitiikka tie-
detään moraalittomuuden vyöhykkeeksi.) Vakau-
den moraalinen arvo jää mietityttämään. Olisiko 
se hegeliläistä dialektiikkaa? Tarvitaan tietty määrä 
status quo -taantumusta, jotta moraaliin ilmestyisi 
innovatiivista potkua –  jos ei haluta aina jankata 
”edistyksestä”. Edistys-käsitteellähän on kiusallisen 
eurokeskinen aatetausta.                    
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Olemme ”elämän 
vieraita”

George Steiner, professori, filosofi ja kirjallisuuden 
tuntija, kosmopoliitti, “vaeltava juutalainen”, nyt 
jo eläkkeellä, on paitsi vaikuttava kirjoittaja myös 
loistava puhuja, dramatisointiin taipuva nopeiden 
kiteytysten mestari. Se havaittiin myös Mukkulan 
kirjailijakokouksessa, jossa hän vieraili 1980-luvun 
alussa. Keskustelu Laure Adlerin kanssa (A Long 
Stauday) ei  avaa uusia perspektiivejä, mutta näyttää 
Steinerin täydessä vauhdissa vanhuuden päivinään 
(kohta 90-vuotiaana). Juutalaisuudesta aloitetaan, 
ja myös natsisympatioistaan moitittu (silti Steine-
riin ajattelijana vaikuttanut) Martin Heidegger saa 
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ironisesti tukea (diaspora)juutalaisuuden sanomaa: 
me olemme ”elämän vieraita”, sitä haavoittuvaisem-
pia mitä enemmän jättäydymme yhden identiteetin 
nojaan. Aidon juutalaisen tärkein varuste on mat-
kalaukku. Steinerille ongelmia tuottaa tietysti laaja 
kirjasto, joka (iän lisäksi) tekee muuttovalmiuden 
ja ”jaloillaan äänestämisen” hankalaksi. Mutta ai-
nakin periaatteessa hän voisi vielä nytkin muuttaa 
vainon ja katastrofien alta – ei Israeliin (joka unohti 
vieraanvaraisuuden ja vaipui nationalismin ja pois-
sulkevan identiteettipolitiikan ansaan), mutta vaik-
kapa Indonesiaan. Idealismi uhkaa muuttua koru-
puheiksi iän lisääntyessä, mutta pääasia että henki 
jyllää yli rajojen kun ruumiin voimat hiipuvat. 
Loistavana puhujana kunnostautuneelle miehelle 
vaikeneminen olisi luopion ele.     
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Erehtyvä eläin ja 
siitä iloinen

Kolumneissaan hyväntuulinen tähtitieteilijä – ja 
nykyjulkkis – Esko V. liikkuu vapaasti humanis-
tien laitumilla, lukee Montaignea ja särkee histo-
rian pähkinöitä. Onko menossa sivistyskilpailu 
toisen luovan fyysikon, Kari Enqvistin, kanssa? 
Osoittaisiko Matti Klinge vastaavasti omaa sivis-
tystään kommentoimalla ”mustia aukkoja” ja S. 
Hawkingin maailmankuvaa?  Varmasti, mutta il-
meisesti haaste jää tulevaisuuden humanisteille. 
Heitä tulee olemaan vähemmän, heiltä vaaditaan 
enemmän. Fyysikot kamppailevat ikään kuin olisi-
vat vähemmistössä, mikä tuo ylimääräisiä aromeja 
heidän teksteihinsä. Eesko Valtaoja lukee Montaig-
nea, ylistää hyvää seuraa, mutta tokaisee lopuksi, 
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että Montaigne ei tuntunut tajuavan tulevaisuuden 
(ja tähtitieteen) merkitystä, katse oli jumissa men-
neeseen. Sama vitsaillen: kolumnistin vaimo lukee 
lehdestä kuolinuutiset, herra Valtaoja itse tsekkaa 
syntymäuutiset. Kolumnisti pitää tieteen, ydinvoi-
man ja avaruustutkimuksen puolia. Hän pursuaa 
optimismia. Historia on täynnä surullisia loppuja. 
Tieteestä taas käy se mikä edistyy ja paranee, niin-
kö? Ei, Valtaoja on huomannut, että ihminen on 
perin juurin erehtyvä eläin. Miksi siis pyrkiä auk-
toriteetiksi, alansa rolf nevanlinnaksi? Se on vanhaa 
aikaa. Nyt tieteestä kirjoitetaan rennosti ja iloisen 
vinosti, kuten Esko V., jolla ei ole mitään mene-
tettävää. Ihminenhän on Esko Valtaojaa myöten 
erehtyvä eläin. Ja aina omaksi edukseen.
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Tekoälytutkijan 
toiveikas 

testamentti
Aivosyöpään sairastunut professori, tekoälyn tutki-
ja, jätti testamentikseen kirjan Rauhankone, joka on 
nykyvastine Einsteinin ja Russellin ammoiselle us-
kolle ”maailmanhallituksen” rauhan takaajana. Nyt 
rauhanturvaajan rooli siirtyy politiikasta tekniikan 
sfääriin. Tuleva ”rauhankone” hyväksyisi maailman 
moninaisuuden, mutta sijoittaisi kielten, kulttuuri-
en ja aatteiden väliin yli-inhimilliset ”merkitysneu-
vottelut”. Riidat ratkeaisivat tekoälyllä. Ihanteella 
on ehtoja: 1) demokraattinen valvonta, 2) äärim-
mäisyyksistä ja kategorisesta ajattelusta luopumi-
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nen, 3) riitapuolten halu välttää väärinymmärryk-
siä, 4) kaiken kompleksisuuden hyväksyminen ja 5) 
yleinen luottamus tieteeseen. Moni näistä ehdoista 
on omiaan lykkäämään rauhankoneen siunauksia. 
Puhumattakaan siitä, että tekoäly-yhteiskunnassa, 
kuten politiikassa ja uskonnossa, meillä on tuttu 
ongelma: ihmiset ovat kaksijakoisia. Heillä on yh-
täältä villi, toisaalta mukautuva ja muottiin menevä 
minä. Jälkimmäinen kyllä suostuu  yhteisymmär-
ryksen etuihin (etenkin tekoälyn johdolla), mutta 
ensimmäinen haraa vastaan, oikein tai väärin. Se 
kaipaa anarkiaa, äärimmäisyyksiä ja väärinymmär-
ryksiä (ilman rajoituksia)  Se ei nöyrry tekniikan 
auktoriteetin edessä. Se vaatii itseilmaisun vapautta. 
Dostojevski ennakoi ongelman, Freud olisi sanonut 
samaa. Enemmistö taipuu in bona fide, mutta vä-
hemmistö, joka edustaa syvää enemmistöä – eikä 
vain vankiloissa, sairaaloissa tai reservaateissa viru-
vaa poikkeusjoukkoa – tekee tenän. Ihmisen kaksi-
naisuus jatkuu niin kauan kuin ihmiset ohjelmoi-
vat; eri asia kun tekoäly hallitsee ohjelmoijia. Silloin 
astuvat voimaan uudet kategoriat. Se on evoluution 
kova laki. Toivon että jonkinlainen tasapaino tekoä-
lyn ja inhimillisen epäjärjestyksen välillä säilyy, tois-
taiseksi, jo rauhan vuoksi, olkoon epätäydellinen 
rauha. Mutta toivoa sopii, että Timo Honkela on 
väärässä hedelmällisellä tavalla, joka saa kaltaiseni 
epäilijätkin sanattomiksi. 
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Kapeaa mutta 
elämänläheistä 

Kun populismista tehdään diskurssianalyysiä, siitä 
tulee kansanrunouden laji. Onko politiikkaa tässä 
tarpeen edes mainita? On. Näin kirja Jätkät ja jyt-
kyt (toim. Palonen ja Saresma) ilmiön määrittelee: 
”populismilla ei ole valmiiksi annettua merkitystä, 
populismi on tapa tuottaa poliittisia merkityksiä”. 
Eikös myös kaunokirjallisuus edusta populismia? 
Satiiria? Suuria tunteita? Victor Hugon Kurjat? 
Linnan Tuntematon sotilas? Kirjoitetaan kansal-
le, syntyy poliittisia merkityksiä, jotka leimuavat 
hetken, aikanaan kuihtuvat ja jäljelle jää vain Se 
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Jokin, mielikuvituksen tuotanto. Pysytään kuiten-
kin politiikassa. Mikä Timo Soinista teki Suomen 
pääpopulistin? Elävä kansanrunon taju. Ronski, 
elämänläheinen kieli. Ja mikä hänet erottaa uus-
populisteista? Rakkaus ulkopolitiikkaan. On jätkä 
joutunut ajattelemaan kansojen suhteita, nielemään 
diplomaattien raportteja, puhumaan kieli keskellä 
suuta, nakuttamaan sihteereille asiakirjojen nyans-
seista ja muuten pitämään suunsa kiinni paljosta. 
Jos minulta olisi kysytty, olisin sanonut, että po-
pulistin täytyy pysyä erossa kansainvälisestä poli-
tiikasta (ja taloudesta), muuten menee lahja puhua 
räväkästi maailman menosta. Kuinka se  enää käy, 
jos rupeaa laajentamaan juuri sopivan kapeita nä-
köalojaan?     
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Vain kuolleet sielut 
kelpaavat

Carl-Göran Ekerwaldin kirjan otsikkona on Om 
bildning (Sivistyksestä), mutta oikeastaan hän pu-
huu päiväkirjoista sivistyksen tuotteina tai ilmaisi-
mina. Ja pääväite on: vain salaiset päiväkirjat kerto-
vat sydämen sivistyksestä, siitä todellisesta. Vain ne 
ovat lukemisen arvoisia, yleisölle tarkoitetut nipin 
napin. Onni että salaisia on postuumisti julkaistu, 
kuten Célinen (sotaväen ajalta), Goethen, Tolstoin, 
Olof Haugen, jopa Jean Sibeliuksen. Célinen ja 
Haugen ovat Ekerwaldista ylivertaisia, koska niissä 
päiväkirjurit ovat armottomimpia itselleen. Onko 
Ekerwald siis tirkistelijä-sadisti? Ei, vain viattoman 
kiinnostunut siitä, miten muut kohtaavat sielunsa, 
kuten hän itse tekee päivittäin. Tosin hän ei kerro 
siitä yleisölle mitään, vielä. Vain kuolleet sielut kel-
paavat. Haugen tapasin joskus 1980-luvulla. Hän 
juotti sieluaan kuin se olisi ollut Norjan kokoinen 
sieni. Toki syvällisempi mies kuin miltä näytti.     
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Turhaa vai Turkkaa 
Luin äskettäin Italo Calvinon Kenraali kirjastossa ja 
heti perään Jouko Turkan Kärsimys on turhaa. Las-
tuja, pientarinoita, ei suurta eroa, ja kirjasto kum-
massakin absurdin näyttämönä. Mutta kun Calvino 
antaa kenraaliensa mennä kirjastoon ja tulla pasi-
fisteina ulos, niin Turkalle kirjasto on paras paikka 
tappelun ja kirjasodan pystyyn panemiseksi. Cal-
vino on elegantti, loukkaa vain sillä ettei yritäkään 
loukata ketään. Turkka huitelee kaikkea millä on 
sukuelimet ja takapuoli, eli loukkaa suurinta osaa 
Suomen kansasta, mukaan lukien demarit ja femi-
nistit, joita ei liene paljon. Mutta Turkkaa lukiessa 
näyttäisi kyllä olevan.   
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Epäsuoran 
kerronnan 
hienouksia 

Amandan maailmoissa näytetään, ei oteta kantaa. 
Asko Sahlbergin pienoisromaanissa on yhteiskun-
nallisen närkästelyn kaikki hapot: vanhusasiaa, 
pakolaisongelmaa, väkivaltaa, yhteiskunnan ha-
joamista. Kaikki sievän esteettisessä koeputkessa. 
Kerronta on flaubertilaisittain epäsuoraa subjektii-
visuutta: yksinkertaisen vanhuksen Amandan aja-
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tuksenjuoksun seurailua. Aika ajoin kerronta irtoaa 
äkillisesti Amandan tajunnasta kuvailemaan asioita 
nyanssein. Kenen vaikutelma, että juoksusta rasit-
tuneen naapuri Janssonin hengitys on ”ahtaaseen 
huiluun eksynyt rajutuuli”. Ei Amandan, eikä moni 
muukaan kaunis ja mieleen jäävä lause. Amanda 
ottaa suojelukseensa pakolaispojan, mutta kantaa 
pakolaiskysymykseen hänellä ei ole (hän on siihen 
liian simppeli ja samalla liian itsenäinen). Kaikki 
vanhusten ja yhteiskunnan piruparkojen oikeuksia 
koskevat kannanotot tulevat äijiltä, jotka edustavat 
romaanissa (kertojan) ”kyllä kansa tietää”-ironiaa.  
Ei siis suoraa yhteiskunnallisuutta enempää kuin 
Flaubertin Yksinkertaisessa sydämessä. Mutta ku-
vauksena siitä, miten vanha nainen näkee ja kokee 
maailman, tässä soitetaan vaativan ”ahdasta” huilua 
erittäin taidokkaasti.        
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Mikään ei ole sitä 
miltä näyttää

Aamuruskossa Nietzsche on aforistisimmallaan... 
Mutta aforismeista (tai fragmenteista) ei saa opin-
kappaleita, jotka tukisivat Oppia. Oppia ei ole. 
Läpikäyvä teema – melkein – on se, että mikään 
ei ole sitä, miltä näyttää. Ei liioin Nietzsche itse: 
ei totuuden kieltäjä, ei immoralisti, ei politiikan 
ääri-ilmiö. Totuus on olemassa, mutta totuudelli-
suus ei välttämättä puhu sen puolesta. ”Moraali” 
kiinnostaa, koska se hajoaa variaatioiksi, vastakkai-
siksikin, ajan ja kulttuurin konteksteissa. Friedrich 
Nietzsche ei ole dogmiateisti, joka kieltää Jumalan 
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lonkalta ja silmää räpäyttämättä; hän kysyy, mil-
loin Jumala syntyi... milloin kuoli. Näin voi pohtia 
historiallisen kristinuskon (ja muiden uskontojen) 
vaikutuksia, myönteisiäkin.  Nietzsche on moraa-
lin ja uskonnon historioitsija – ilman historioit-
sijan hikihattua. Kaikki on historiaa, detaljeihin 
menemättä. Niin selvä asia, että sen voi aika ajoin 
unohtaakin. Jossakin hän väittää, että talous ja poli-
tiikka eivät ole lahjakkuuden arvoisia, ne ovat tylsiä 
lajeja. Ainako? Muualla Napoleon saa tunnustusta 
lahjoistaan – lisäyksellä että tämä edusti ”antiikin 
ihmisyyttä” (epähistoriallista, mutta sekin kuuluu 
historiaan, kun sen ymmärtää Nietzschen tapaan 
sattumanvaraisena kehkeytymisenä, ei kehitykse-
nä). Antiikin ja kristinuskon eroa valaistaan oudolla 
kontrastilla: antiikkia hallitsi kateuden ja ystävyy-
den jännite, kristinuskoa taas itsehalveksunnan ja 
ylpeyden. Outoa: kateus ja ystävyys ovat sosiaalisia 
tunteita,  kristinuskolle jätetään egosentriset tun-
teet. Muualla kristinuskoa arvostellaan luonnollisen 
egoismin kieltämisestä. Mutta mainittu kontrasti 
paljastaa, että FN, yksinäinen susi, kuvitteli antiikin 
Kreikan paikaksi, jossa hänen sosiaalisuutensa olisi 
kukkinut – kilpailun ja ”syvällisen pinnallisuuden” 
hengessä – toisin kuin 1800-luvun lopulla, jolloin 
luterilainen elämänkauna oli vahvoilla. ”Tuleminen 
raahaa ollutta perässään.” Kun sen tietää, uskaltaa 
povata tulevaakin. Eikä aina niin pieleenkään.         
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Auktoriteetti 
avoimena 

Jos kirjoittaa ikänsä kolumneja ja toimii mielipide-
vaikuttajana (jopa eduskunnassa lyhyen aikaa), niin 
totta kai on besserwisser. Siitä  Jukka Tarkkaa on 
moitittu. Miten asia oikeasti on? Kerron: Jukka T. 
on vain usein ollut äänessä alueella, jolla on helppo 
puhua roskaa: turvallisuuspolitiikassa. Mikä on vaa-
rallisempaa kuin turvallisuus? Kekkonen sen tiesi 
ja oli besserwisser tavalla, joka kansan oli helppo 
hyväksyä. Kekkosen jälkeen kaikki, jotka puhuvat 
turvallisuuspolitiikasta, eivätkä edes vähin sanoin 
(iskulausein), näyttävät pikkukekkosilta, jotka luu-
levat itsestään liikoja. Mutta tämä ”besserwisser” on 
varautunut siihen ovelasti. Muistumissaan hän ot-
taa ”avoimesti” puheeksi puutteensa tai virheensä. 
Onko meillä tässä jokin tulevaisuuden auktoriteet-
ti-muodostuksen resepti?  
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Barbarian paluu
Kulttuuripessimisti Timo Vihavainen on paljon 
pohtinut ”rappiota” ja nyt hän myös kirjoittaa siitä 
kirjassaan Barbarian paluu. Rappio ei olekaan mi-
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kään yksinkertainen ilmiö ole, tarvitaan paljon esi-
merkkejä. Mitä ristiriitaisempia, sen parempi, sillä 
jos esimerkit tukevat loogista teoriaa, teorian voisi 
liian helposti kumota. Yksi asia on selvä; rappiossa 
suunta on aina ”alaspäin”. Kun Vihavainen pääsee 
brittien herrasmies-ihanteeseen, hän muistelee ai-
koja, jolloin viihteen nykyraakalaisia (Uuno Turha-
puro, Rambo) ei vielä ihannoitu: jopa varas saattoi 
olla herrasmies, kuten Arsene Lupin! Ja hän toteaa: 
”Tässä tapauksessa herrasmies tuskin alensi itseään. 
Pikemminkin roisto ylensi.” Tuiman Timon proosa 
on yhdistelmä moraalipaatosta ja ironiaa, ei aina 
voi olla varma siitä, ironisoiko hän tässä vai mar-
mattaako. Jos tänään kiero tyranni yrittää ylentää 
demokratiaa, onko se esimerkki rappiosta vai de-
mokratian voimasta? Revi siitä – tulkinta on vapaa. 
Populisteille tuima Timo on taivaan lahja: sivistynyt 
mies ja professori, ei mikään barbaari. Jos barbaarin 
tuntee siitä, että hän vihaa muita barbaareja (eten-
kin maahanmuuttajia ja oman maan rappioeliittiä), 
niin tuima Timo ei toki lankea vihapuheen tasolle. 
Populisteille hän kelpaa yleväksi hengenheimolai-
seksi, jota ei tarvitse lukea, saati vaivata kansalli-
sissa siivoustalkoissa. Lukijalle on muuten mukava 
yllätys, että se mitä professori sanoo menneisyyden 
kummallisista ilmiöistä, on paljon kiinnostavampaa 
kuin mitä hän sanoo nykypäivän rappioilmiöistä. 
Edellisistä hän kirjoittaa sekä viileästi että uteliaasti.        
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Politiikka shakkina
”Leben und leben lassen” (elää ja antaa elää), su-
vakin tunnuslause ja irvailujen kohde aina toisesta 
maailmansodasta lähtien, oli Stefan Zweigin uskon-
tunnustus ja hänen kohtalonsa ironia. Aikanaan 
kuuluisa itävaltalainen kirjailija riisti henkensä 
nähdessään Hitlerin voittokulun Euroopassa. Hä-
nen viime töitään oli Shakkitarina (suom. Maria 
Wich), psykologinen tulkinta ”rationaalisuudesta”, 
joka tuottaa joko hulluutta tai kaiken murskaavaa 
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idiotiaa. Jos haluaa nähdä tässä politiikkaa (natsismi 
vs liberaali humanismi), siitä vaan! Mutta Zweig ei 
ollut yksinkertaisten vastakohtien mies. Hänen hy-
vässä hullussaan musta ja valkoinen menevät sekai-
sin ja synnyttävät mielikuvituksen pyörteitä; toiselle 
osapuolelle on olemassa vain musta / valkoinen ja 
voitto / häviö. Kirjailijan heikkoutena oli allergia 
politiikalle; silti häntä voi pitää yhtenä EU:n henki-
senä isänä. Kääntäjänä Stefan Zweig halusi lähentää 
Ranskaa ja Saksaa toisiinsa. Ranskassa hän on ollut 
suosittu myös silloin kun hän kylmän sodan aikana 
painui muualla (meilläkin) unohduksiin..     
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Väkijoukot kadulla 
Dialogi Gustave Le Bonin hengessä tai sitä mukail-
len: ”Kenen joukoissa seisot? – Hmm, sen näkee, 
kun muut pysähtyvät ja tomu laskeutuu.” Le Bo-
nin Joukkosielussa (vanhan v. 1912 käännöksen 
nykykielelle sovittajana Timo Hännikäinen, tässä 
alahyllyn klassikossa, kyse on kansanjoukosta, joka 
karistaa niskastaan sivistyksen pölyt, ei luovasta vä-
hemmistöstä, joka uudistaa sivistystä – no, joukko 
sekin. 1800-luvun joukkopsykologia tuntee sivis-
tysvaltion (sivistyneistön linnakkeen), mutta ei 



308

oikeusvaltiota. Oikeusvaltio lienee hiukan edisty-
neempi käytäntö: se tarjoaa sivistyneiden normien 
mukaista kohtelua kaikille – myös vähemmistöille. 
Sillä sivistyksen nimissä on kautta historian sorrettu 
sujuvasti vähemmistöjä. Normaalitilassa yhteiskun-
nan joukkoluonne on selviö, kriisit synnyttävät rau-
hattomia, pelottavia  joukkoilmiöitä. Myös luovat, 
erilaiset vähemmistöt pelottavat monia ”normaalin” 
ystäviä. Le Bon ei ole tästä kiinnostunut; tuskin 
hän itsekään oli täysin normaali. Nimikin vaikuttaa 
kuninkaalliselta (Kustaa Hyvä), ja kun kuninkaat 
oli heitetty kadulle, mistä Kustaa Hyvä löysi uudet 
harrastuksensa? Kadulta…. 
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Mitä vapauteen 
kuuluu? 

Dagens Nyheterin kolumnisti Lena Andersson filo-
sofoi kirjassa Enpä usko (suom. Sanna Manninen) 
niin letkeästi, ettei ihan heti huomaakaan, että hän 
filosofoi. Esillä ovat periaatteet ja mitä ne tarkoit-
tavat. Kun Andersson pääsee vastauksiin, tulosten 
soveltaminen jää muiden harkittavaksi. Yksi huo-
mion arvoinen on vapaan liikkumisen periaate. Se 
on Anderssonille ehdoton, kuten sananvapauskin. 
Ymmärsinkö oikein? Jos muuttaisin vapaasti Kii-
naan, minulla olisi siis hyvä syy vaatia, paitsi itsel-
leni, myös kiinalaisille sananvapautta? Kiinalaiset 
voivat pilata iloni vaatimalla minulta parempaa 
kiinan taitoa (tai heittämällä minut vankilaan, jos 
hankkisin sen, mihin olisin ainakin vapaa). No, va-
pauteen kuuluu, että kaikki on mahdollista. Mutta 
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pakolaisongelman edessä liikkuminen on usein aika 
epävapaata. Pakolaisia verin ja vaistoin vastustavat 
eivät liioin vaikuta vapailta, vaan ”skeptikoilta” vail-
la vaihtoehtoa. Mitä taas henkiseen liikkumiseen tu-
lee, se koskee muutamia vailla erityistä sananvaltaa. 
Vapaus näyttäisi Anderssonille olevan myös kykyä 
vastustaa geenityranniaa, lisääntymisen biologista 
pakkoa. Joskus hengen riippumattomuus menee äi-
tiyden ja isyyden edelle. Sen voi ymmärtää. Mutta 
nämä periaatteet ovat rajallisia. Jos joku sanoo, ettei 
hän halua lapsia, miksi sanoisin: ”Enpä usko.” Us-
kon kyllä päätöstä, mutta uskonko, että päätöksen 
tekijä parantaa maailmaa olemalla riippumaton, se 
panee uskon koville. Ehkä maailma voisi kuitenkin 
olla suopeampi paikka riippumattomille yksilöille. 
Siihen haluaisin kyllä uskoa. 
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Palava totuus: 
historian 

merkittävimmät 
puolustuspuheet

”Joka puolustaa itseään, se syyttää itseään” - ilkeä 
ranskalainen sanonta. Yksi puhe on tässä mieles-
sä ylitse muiden: Sokrateen puolustuspuhe. Mies 
varmisti, ettei säästyisi kuolemantuomiotta; koko 
puolustus ajoi syyttäjän asiaa. Se on edelleenkin 
”historian merkittävin puolustuspuhe”, mutta kir-
jan finaalitekstistä, Seppo Heikinheimon valituk-
sesta, ettei hänellä ole syytä elää jos Jumalasta ei 
näy merkkejä, siitä en olisi niin varma (älyllisesti 
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haastavampaa olisi puolustaa itsemurhaa kristillisen 
Jumalan edessä). Retoriikalla on apologian lajissa 
aina roolinsa, mutta asiasisältökin on Palavassa to-
tuudessa (Kalevi Kalemaan toimittamassa kokoel-
massa) huolella valittu, mm. maailmanrauhan ja 
ihmisoikeuksien puolustukset. Mahtipontisuutta 
ei ole voitu välttää, ja sitä me vähiten tarvitsemme. 
Sen välttämiseksi mukana olisi voinut olla noita 
renessanssin ironisia ylistyksiä: tyhmyyden ylistys, 
kaljuuden ylistys, kirppujen kauniit puolustelut… .    
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Hyviä neuvoja 
samanmielisille 

Yalen yliopiston historian professori Timothy Sny-
der kertaa viime vuosisadan totalitarismin opetuk-
sia Orwellin hengessä, kirjan nimi on sumeilematta 
On Tyranny. Vv. 2016-17 tapahtumat (nationalis-
mi, muukalaisviha, äänestysapatia, some-kuplin-
ta, uustyrannian uhka) on huolena, johon Snyder 
koettaa keksiä vastalääkkeitä, oikeastaan reseptejä. 
Tietysti samanuskoisille. Yksinkertaisia, joskus ehkä 
vaikeita noudattaa. Etenkin kun jokainen, joka os-
taa ja lukee tämän kirjan, uskoo jo tinkimättä nou-
dattavansa niitä. Epäilen tarkoitusperää. Epäilyn 
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ja kriittisen prosessoinnin neuvoja voi noudattaa 
vain, kun on tekemisissä vastapuolen kanssa. Ja 
vastaavasti ne, jotka tekisivät kauniisti ottaessaan 
hyvät neuvot vastaan, eivät liene ilmiliberaaleista 
tyrannia-puheista järin kiinnostuneita. Kirja miel-
tyy välittömästi propagandaksi. Valitetaan että län-
tiset yhteiskunnat ovat jakautuneita ja vastakkaiset 
leirit elävät kuplissaan. Tämä kirja on, ikävä sanoa, 
yksi osoitus siitä. Ja eräänlainen tekopyhyyden do-
kumentti. Jos Snyder haluaisi päästä vastapuolen 
tajuntaan, miten hänen olisi pitänyt valita sanansa? 
Se on kaiken hyvän retoriikan eli suostuttelun pe-
ruskysymys.   
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Propagandasta pari 
kysymystä 

Joonas Pörsti tekee selväksi kirjassaan Propagandan 
lumo, että propaganda käy (taas) kaupaksi, lisäksi 
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hän antaa faktapohjaisia esimerkkejä propagandan 
historiasta; milloin, miksi ja miten. Propaganda 
määrittyy tunnevaikuttamiseksi käyttämällä hyväk-
si piileviä stereotypioita. Ilmeisesti älykköpropagan-
daa ei ole, vaikka myös älyköt liittyvät tunnesitein 
yhteen jonkin puolesta. Onko älyköillä ollut oma 
”kuplansa” jo ennen somea? Ai eikö? Mikä sitten on 
ns. tunneälyn asema? Voiko demokratiaan kiintyä 
tunteella kuten vihoitteleviin sosiaalikupliin? Myös 
demokratiaa olisi Joonas Pörstin mukaan puolus-
tettava tunteisiin vetoavilla ”tarinoilla”. Voisimme-
ko käyttää haanpääläistä termiä ”lastu”; kyse olisi 
informaatiotiheyden ja pituuden suhteista? Entä 
tarinaan kuuluva kohina? Joka muuttuu signaaliksi 
toisessa tulkinnassa? Eikö demokratiaan kuulu, että 
vallankäyttäjä voi todeta tehneensä virheen sekä silti 
säilyttää luottamuksensa? Miksi näin ei aina käy? 
Poliitikon odotetaan yleensä eroavan. Virheensä 
tunnustettuaan hän voi olla entistä demokraatti-
sempi johtaja. Propagandalle on tyypillistä, ei vain 
faktojen vääristely ja harhautus, vaan myös ereh-
tymättömyyden vaikutelma, josta pidetään kiinni 
aina surkeaan loppuun asti. Onko niin, että väärä 
propaganda joutuu lopulta historian tuomiolle? Vai 
onko se voittajien propagandaa?  Vielä vihoviimei-
nen kysymys: onko propagandan tunnistamisessa 
tarpeen turmeltumaton järki vai altistumisen ko-
kemus? 
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Pitäisi kansan 
ymmärtää 

Demaripoliitikko ja kokenut talousmies Pekka 
Korpinen kirjoittaa kiinnostavasti UKK:n ajasta ja 
viekkaista, osin salatuista askelista kohti läntisiä ins-
tituutioita (ensin EEC, sitten EY ja EU, päälle na-
tiseva eurojärjestelmä). Kokenut mies; kokemusten 
koulun hän kävi yya-Suomessa; ja sen todistaa kirja 
Suomi kääntyy länteen. EU näyttää kansallisesta (eli 
Korpisen) näkökulmasta jonkin verran epäilyttävä-
nä leirinä. Saksa jyrää muita permantoon. Euro-
valuutan suhteen ollaan muodikkaasti jälkiviisaita. 
Mutta nyt eletäänkin EU:n kanssa haasteiden aikaa. 
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Mitä on ”länsi” tänään? Aiemmin se oli USA & de-
mokraattinen Eurooppa. Nyt ei Trumpin USA:sta 
enää tiedä. Saksa ilman EU:ta voisi olla ikävämpi 
johtaja kuin Korpisen ”liian vahva” (silti läntinen) 
unionimaa. Onko Suomi länttä vai ei? Olihan se 
sitä poliittiselta identiteetiltään jo JKP:n ja UKK:n 
aikana, vaikka ilmaisu ei ollut suuressa huudossa. 
Ymmärrettävistä syistä silloin. Kirjan paras ajatus 
on sen motto: ”Meillä pitäisi kansan ymmärtää asiat 
ilman että niistä selvästi puhutaan” (Paasikivi). Mitä 
lännen syväkriisi sitten palvelisi? Ehkä sitäkään ei 
tarvitse sanoa niin selvästi. 
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Arvoituksellinen 
kettu 

Jos etsii Trumpin vastakohtaa, Kari Nars on sen 
löytänyt. Hänet esitellään kirjassa Mauno, optimis-
tinen pessimisti. Eli vaatimaton Mauno Koivisto, 
aina arvoituksellinen. Opin että Koivisto oli pie-
nestä pitäen lukenut Raamattua, ja sehän selittää 
hänen viehtymyksensä kuvakieleen. Siitä  on run-
saasti esimerkkejä, upeita aforismeja ja opetusanek-
dootteja. Silti epäilen yhä, oliko presidentiltä viisas-
ta kieltää alaisiltaan lausuntojensa tulkinnat, mm. 
diplomaateilta, joiden arkityötä on selventää presi-
dentin tarkoitusperiä, ennustettavuuden nimissä. 
Tässä oma aforismini: Jos on arvaamaton pässi (vrt. 
Trump), muuttuu ennustettavaksi: jos on ennustet-
tava kettu, muuttuu pian arvoitukselliseksi. Kettua 
voi tulkita vain toinen kettu. Kari Nars?    
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Keskustelu elää 
sittenkin! 

Toki Suomessakin osataan kiistellä kohteliaasti. 
Kunhan joku vain tilaa! Erinomainen esimerkki on 
Tommi Uschanovin ja Juhana Vartiaisen Keskuste-
lu taloudesta, tilaajana WSOY. Tommi Uschanov 
toimii tasaveroisena, kysymykset ja moitteet poh-
justavana, pohdiskelevana haastattelijana. Juhana 
Vartiainen kumartaa kauniisti kritiikille ennen kuin 
tyrmää sen (usein myös hyväksyy). Argumentit ovat 
hiottuja. Kontrasti keskustelijoiden välillä on pieni, 
vaikka Uschanov kutsuu itseään realistiksi Vartiai-
sen sovitellessa yhteen hyvinvointi ja markkinatalo-
usidealismia. Kannessa miesten suupielet roikkuvat, 
mikä antaa väärän kuvan kirjasta hengestä. Se on 
kaukana torpparihengestä. Sen sijaan kaavamaista 
kontrastia on tarjolla, kun humanisti Janne Saa-
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rikivi haastaa antifilosofi-fyysikon Kari Enqvistin 
kirjassa Ainoa mikä jää. Kohteliaaksi menee nytkin, 
mutta myös kahden riikinkukon tyylisulkien esit-
telyksi. Janne voi olla etevämpi kielen tutkija kuin 
Kari, mutta Kari osaa heilutella kieltä komeammin, 
puhua meren, äänen ja hiusten aalloista kuin runoi-
lija ikään. Miten asia sanotaan, siitä tulee tärkeää, 
kun tiedetään että sanojat eivät liikahda asemistaan. 
Tosiaan, eihän keskustelu edellytä, että osapuolet 
muuttavat näkemyksiään. Pääasia on, että osapuo-
let jaksavat maltillisesti ja kärsivällisesti luottaa ky-
kyynsä muuttaa toisen näkemyksiä. Silloin keskus-
telu elää..   
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Slavoj Žižek, kiinni 
ajassa 

Pidän Slavoj Žižekin lennokkaan akateemisesta tyy-
listä, mutta kavahdan sitä kohdissa, jossa hän al-
kaa muistuttaa vasemmistolaista Trumpia. Yhdessä 
kohtaa kirjaansa Uusi luokkataistelu hän innostuu 
johtajista, jotka näyttävät ajautuneen vastakkain 
historian (lue: globalisaation) kanssa: ”Tekeekö 
heidän vapautensa historiasta mahdolliseksi hei-
dän vapautensa luovaan kokeilemiseen? Omassa 
toiminnassaan he voivat tukeutua  kannattajiensa 
yhteisölliseen tahtoon.”  Tarkoittaako hän Puolan 
ja Unkarin johtajia? Hegeliläis-lacanilainen tyyli, 
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sinänsä älykäs, estää häntä saavuttamasta laajem-
paa kuin yliopistollista suosiota. Hän haluaa va-
semmiston irti tabuistaan, turhasta idealismista ja 
myötätunnosta maahanmuuttajia kohtaan; korja-
usta vaatii globaali kapitalismi. Tämän hetken hätä 
ei saisi hämärtää itse päämäärää: systeemin muu-
tosta. Selvä. Uusi systeemi toimii paperilla – jos 
sielläkään. Oikeassa Žizek on siinä, että ”kommu-
nikaation lisääntyminen merkitsee ennen kaikkea 
konfliktien lisääntymistä”. Ihan totta, kommuni-
kaation lisääntyminen ei aina merkitse konfliktien 
hallintaa – mutta suvaitsevaisuutta se kyllä vaatii. 
Žizek heittää teoreettisen epäilyksen varjon koko 
suvaitsevaisuuden käsitteen ylle samastamalla sen 
naiiviin myötätuntoon. Näkisin suvaitsevaisuuden 
rationaalisena työkaluna.. Mutta olkoon. Vielä 
kiehtova ajatus loppuun: ”Joskus vieraantuneisuus 
ei ole ongelma vaan ratkaisu.” Parisuhteissa kyllä, 
mutta puhutaanko nyt kansojen suhteista?   
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Ukrainan kompa
Tekee hyvää lukea tekstiä, joka esittää yleisen (län-
tisen) mielipiteen vastaisia analyysejä. Tämä on 
yksi vanhoja paheitani: vasta-ajattelu (ajattelen siis 
itseäni vastaan). Venäjän Krimin/Ukrainan politii-
kan ymmärtämisessä voi tietysti mennä kauniste-
lun puolelle. Tieteellinen johdonmukaisuus: valitse 
näkökulmasi ja  pysy siinä – sitä vikaa on Richard 
Sakwan kirjassa Taistelu Ukrainasta (suom. Tatu 
Henttonen). Hyväksyn kuitenkin perusteesin: Na-
ton laajeneminen, niin kuin EU:n flirttipolitiikka 
Ukrainassa, tehtiin lievästi sanoen typerästi. Jenk-
kidiplomatian konkari George Kennan totesi Clin-
tonin aikaan Naton laajentamisesta: ”Traaginen vir-
he.” Jos nyt virhe korjataan, tehdään se neuvotellen 
ja sovitellen. Se on politiikkaa. Tieteellinen joh-
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donmukaisuus olisi tässä traaginen virhe. Mutta ei 
unohdeta: Venäjän heikkouden aikaan syntyi uusi 
käsitys Natosta; se ei ollut vain sotilaallinen liittou-
tuma, vaan poliittinen liike demokratian puolesta. 
Erään Ahtisaaren on siksi ollut vaikea ymmärtää 
Putinin motiiveja. Se ilmenee äskeisistä lausunnois-
ta, ja tämä mies, tämä idealisti, on ollut Suomen 
presidentti! Tavallisille suomalaisille Nato on ollut 
se joksi se Venäjällä on tulkittu: sotilasliitto. Eikä 
vain Putinin takia, vaan Putinista huolimatta. Vielä 
vuonna 2000 Putin sanoi haastattelussa: ”Venäjäl-
le on tuhoisaa pitää Natoa vihollisenaan.” Venäjä 
saattaisi jopa liittyä Natoon. ”Sitä mieltä minä olen 
aina ollut!” myhäili Ahtisaari.   
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Yuval Noah 
Harari, aikamme 

guru 
Ensin Sapiens, sitten Homo Deus, tuhtia makro-
historiaa, joka yhdistää yleistajuisuuden, retorisen 
toiston, laajan oppineisuuden ja päivän kliseet. 
Olen ihmetellyt, miksi 1960-luvulla ilmestynyt 
Pierre Bertauxin Ihmiskunta käännekohdassa jäi 
niin tuntemattomaksi; se on yhä luettavissa: hyvää 
tyyliä, tieteidenvälisyyttä, tulevaisuuden aavistelua 
koskien naisasiaa, ajattelevia koneita, väestötihey-
den merkitystä jne. Se oli perusmalli sille mitä Yuval 
Noah Harari  nyt tekee suurella suosiolla. Ero on 
tässä: internet on keksitty ja voidaan sanoa, että se 
on tulevaisuuden avain. Bertaux ei tiennyt interne-
tistä, mutta aavisti jotain. YNH tietää, että sielua ei 
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ole, ei ole vapaata tahtoa ja että teknologia vie kehi-
tystä eteenpäin. Hyvä, kaikki on common sensea ja 
silti osin kiistanalaista: vapaasta tahdosta ei ole saa-
vutettu yksimielisyyttä, sielustakin voi hienosyisesti 
kiistellä; aivotutkimus osoittaa että meillä on aliar-
vostettu kontemploiva system of internal attention, 
josta voisi puhua pitkäänkin, mutta ei nyt. YNH:n 
visiossa ihminen on muuttumassa teknologian tai 
”dataismin” jatkeeksi (moderni panteismin versio). 
Lopulta ihmisen (?) on valittava merkityksen ja val-
lan välillä! Miten valitset, jos vapaata tahtoa ei ole? 
Yksilöllä voisi olla, mutta ihmiskunnalla – tuskin. 
YNH ei anna profeetallisia takeita visionsa toteutu-
misesta; hän tarjoaa luettavaa meille, jotka olemme 
vakuuttuneita, että tekoäly on tulevaisuuden kysy-
mys. Kukapa ei olisi sitä mieltä.       
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Johdatus 
hyveajatteluun

Olli-Pekka Vainion kirja Hyveet: johdatus hyvea-
jatteluun antaa hyveistä klassisen luettelon: kaikkea 
rohkeudesta nöyryyteen ja kohtuuteen. Mutta mis-
sä kunnianhimo, tuo nykyajalle ominainen hyve? 
Kunnianhimoa on! – kyllä se kehusta käy. Klassinen 
on myös ”hyveiden ykseyden” teema. . Tuo ”yk-
seys” ilmenee monistisena premissinä, jonka mu-
kaan kaikki hyveet ovat saman perimmäisen hyvän 
harmonisia aspekteja. Noinkohan? Ovatko rakkaus 
ja oikeudenmukaisuus aina sovussa? Tai luovuus ja 
itsetuntemus? Avoimuus ja tinkimättömyys? Teksti 
on sekä sujuvaa että oppinutta (ei mitään takuu-
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varmaa harmoniaa ole niidenkään välillä). Ja vir-
heitä… Agonistinen suomennetaan ”tuskaiseksi”, 
vaikka agon viittaa pikemmin kilpailuun ja taiste-
luun. Angst on oma aiheensa, joskaan ei erillinen. 
Pohtimisen arvoista voisi olla, onko useimmissa hy-
veissä, erotuksena moraalin hyvistä tavoista, myös 
pisara tuskaa ja ahdistusta. Sellaisen teesin olisi 
Kierkegaard allekirjoittanut, mutta Kierkegaard 
olisi nähnyt myös hyveessä, missä hyvänsä niistä, 
epätoivon madon. Ellen nyt erehdy, Kierkegaard 
olisi siltä osin hyväksynyt ”hyveiden ykseyden”.
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Hyvää häilyntää 
Itävaltalaisen ”nuoren uudistajan”, nyt klassikon, 
jäämistöstä löytyi natseilta pelastettu ja oudon 
myöhään (2014) kotimaassaan julkaistu pienoisro-
maani Myöhästynyt maine. Se kertoo 1900-luvun 
alun vanhenevasta runoilijasta, josta nuori polvi 
haluaa keppihevosensa matkalla maineeseen. Art-
hur Schnitzler edusti ns. dekadenssia (suhteellinen, 
natsivoittoinen termi, usein kokeilijoille annettu), 
mutta siinä on myös Freudin havaintojen ensioirei-
lua proosassa. Dekadenssi ja Freud ovat tässä vah-
voja sanoja, mutta kuvauksena psyyken epävakau-
desta ja monimotiivisuudesta romaani on edustava 
kuriositeetti. Myös lukijan asenne heiluu säälistä ja 
ivasta ajoittaiseen innostukseen. Se tekee arvosanan 
antamisen vaikeaksi, ellei sitä anneta juuri ”hyvästä 
häilynnästä”. 
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Tyylin vaikea 
yksinkertaisuus 

Takavuosina Torgny Lindgrenin Akvaviitti nousi 
päähän. Näköjään olin kirjoittanut siitä Hesariin 
jutun 2009: ”Akvaviitti on ironinen aikuisten satu.” 
Sellainen on myös Taiteilija Klingsor (suom. Liisa 
Ryömä). En malta olla taas hämmästelemättä Torg-
ny Lindgrenin tyylin yksinkertaisuutta: vivahteikas-
ta, persoonallista, harvinaisilla (usein maalaisperäi-
sillä) sanoilla ryyditettyä, tyyliä joka on yhtaikaa 
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naiivia ja ironista, kaikkea muuta kuin yksinker-
taista! Päähenkilöllä on taiteilijan ote hiukkasfysiik-
kaan: kuollutta ainetta ei olekaan. Tieteen ulkopuo-
lellahan tuo lienee animismia. Vinon kannon päälle 
unohtunut lasi kääntyy vinosti kohti valoa – yksi 
pieni havainto riittää taiteilijanuran sytykkeeksi. 
Ja taustaksi yhdelle kylänäyttelylle, jollaista ei joka 
vuosisata nähdä. Jos minä tämän kerron, kukaan 
ei usko. Mutta kun Torgny Lingren sen kertoo, 
silloin… Eikä usko silloin ole niin yksinkertaista. 
Ruotsissa arvostelijat haluavat uskoa, että Klingso-
rissa Lindgren kuvaa itseään.    
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Kielen eräs funktio 
”Teos sai osan ranskalaisesta älymystöstä raivoihinsa 



334

ja toiset hurmoksiin.” Kyse on nyt Laurent Bine-
tin romaanista Kuka murhasi Roland Barthesin? 
(suom. Lotta Toivanen). Se tiedetään, että aika-
naan ”uuden kritiikin” mestari Roland Barthes sai 
akateemiset piirit hurmokseen, mutta en ymmärrä, 
miksi romaani hänen kuolemastaan – tai murhas-
taan – antaisi hurmokseen aihetta. Ne joille RB oli 
rakas, voivat kyllä kihistä kiukusta, koska häntä kä-
sitellään aika kevytmielisesti. Avainasemaan nousee 
kielen ”performatiivinen” funktio. Iso juttu.  Kun 
termi tässä romaanissa tulkitaan, vahvalla sinapilla, 
joukkosuggestion tekniikaksi, siitä tulee politiikkaa 
isolla P:llä. Ja politiikassa viileät ihmiset saavat yh-
teyden tunteisiin – nimittäin toisten. Barthes jäi 
1980 auton alle ja kuoli. 1972 syntynyt Laurent 
Binet (silloin 8-vuotias) leikkii nyt Barthesia, Der-
ridaa & Co  tutkittuaan ajatuksella: ehkä Barthes 
murhattiin, koska hän tunsi kielen salatun funk-
tion. Kuka murhasi, sama se. Murha tekee asiasta 
jännittävän, temppeliherrojen aarteen! Romaanissa 
vanhat tutut haamut pyrähtävät vastaan. Joitakin 
olen itse tavannut elävinä: Sollersin, Hallierin, Cul-
lerin… Olen lukenut, ihaillutkin. Olisinko muuten 
jaksanut lukea kirjan loppuun? Kyllä, loppuu, kos-
ka luin rivien välistä. Luin että Binet ihaili noita 
aivovoimistelun taitureita ja tuli nopeasti, silti myö-
hään, katumapäälle. Sillä reseptillä syntyy satiiria. 
Ja siinä kaikki.                                                 
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Kiltti Augustus, 
jonka oli vain 

pakko olla muuta 
Kun 10 vuotta sitten luin John Williamsin Augus-
tuksen alkukielellä, pidin mahdottomana että se 
joskus ilmestyisi suomeksi. Olin väärässä! Mutta 
sikäli oikeassa, että Augustusta ei suomeksi (suom. 
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Ilkka Rekiaro) olisi ilman Stonerin vetoapua. Au-
gustus on yksi lempikirjoistani. Historiallinen ro-
maani, kirjeromaani, Rooman keisarin elämäker-
ta, vallan kuvaus, tyyliromaani. Jäljittelee latinan 
ylevää kirkkautta: suomeksi suuri haaste. Mutta 
suurin ongelma on hajanaisuus moninaisuudessa. 
Williams olisi hyvin voinut keskittyä valtias Augus-
tuksen ja hänen tyttärensä Julian suhteeseen. Siihen 
liittyy kirjan mehevin, psykologisesti hämmentävin 
aines. Miksi älykäs ja oppinut Julia toimi niin kuin 
toimi (typerästi tai oikein,  naisemansipaation edel-
läkävijänä, kuten joku voisi sanoa)? Miksi rakasta-
va isä määräsi tyttärensä maanpakoon, elinikäiseen 
vankeuteen Pandaterian saarelle? Historioitsijat 
viittaavat Rooman avioliittolakeihin, Julian ”irs-
tailuun” ja epäilevät jopa osallisuutta salaliittoon. 
Kirjailijan täytyy ottaa kaikki huomioon ja mennä 
vielä syvemmälle, kuten Williams tekee. Hänen kei-
saristaan tulee samalla (epäilyttävässä määrin) kiltti 
ja viisas: lempeä strategi, valtias joka mieluummin 
seurustelisi runoilijoiden, Horatiuksen ja Vergiliuk-
sen, kanssa kuin tuomitsisi ja antaisi tappaa. Hän 
tappaa ja harjoittaa politiikkaa pakosta. Hän kokee 
eläneensä vain Rooman ehdoilla, toisin sanoen tur-
haan. Vallastaan hän ei silti olisi luopunut mistään 
hinnasta. Fiktiota kaikki mutta ristiriitoineen ja 
aukkoineen myös uskottavaa. Paranee vain uudella 
lukemisella. 



337

Wim Wenders 
esseistinä 

Paris Texas toi Wim Wendersin minun tietoisuu-
teeni – ei ryminällä. vaan hiljaisella visuaalisella 
lumolla. Naiivisti olen kuvitellut, että taiteen teki-
jät ovat parhaita kirjoittamaan taiteesta. Taiteesta 
kirjoittavilla taiteilijoilla on ollut sama naiivi kä-
sitys itsestään. Kirjailija voi vielä petkuttaa sanan 
taidoilla, mutta maalari tai elokuvantekijä ei pääse 
ihailevan mulkosilmän roolistaan ja kirjallisesta 
latteudesta edes suosimalla vapaata runoa ”rytmik-
kään esseen” metodina, kuten Wenders kirjassa 
The Pixels of Paul Cezanne, and Reflections on 
Other Artists. Bergman, Antonioni, Sam Fuller 
– hyviä, todella hyviä. Samoin Edward Hopper, 
upea maalari! Sitä mieltä on WW. Niin minä-
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kin. Kaipaisin silti vakuuttelua. Missä ongelmat? 
Miten ne on ratkaistu tai miten taltutettu? Argu-
mentointi ei kuulu tämän kirjan avuihin, kaikki 
on katsomisen vilpittömyydessä. Ystävien, mesta-
rien ylistyksissä. Ehkä taiteen tekijöistä tulee hyviä 
kirjoittamaan, kun he uteliaisuuttaan tai piruut-
taan  kirjoittavat myös taiteesta josta EIVÄT pidä
?                                                                                                                                            
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Seikkailun lyhyt 
historia

Jo muinaiset kertomukset lupasivat liikoja: huimia 
matkoja ja sotia, jotain vertahyytävää – ja samalla 
ihanaa. Antiikin ”seikkailuun” tarvittiin vielä san-
kari tai veijari. Odysseus oli kumpaakin. Keskiajan 
faabeleissa ja Rabelaisin kertomuksissa sama juttu. 
Mutta Rabelais oli myös oppinut, älykkö, munkki: 
seikkailijaksi outo lintu. Antiikin faabeleissa piti 
vielä olla ”moraali” (sanoma, opetus, alkeellinen 
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ohjenuora). Keskiajan faabelit seikkailivat jo paro-
disesti moraalin kaanonissa: ne nostivat kirkollisten 
ja aristokraattisten ihanteiden yläpuolelle talonpo-
jan oveluuden; sankarin ihannoinnin tilalle ironian. 
Ne ottivat motokseen moraalisesti arveluttavia sa-
nanlaskuja, kuten: ”Mikä liikkuu, juhlii; mikä is-
tuu, kuivahtaa” jne. Järjestyneen maailman tilalle 
nousivat yllätys, oma-aloitteisuus, rohkeus ja kek-
seliäisyys, seikkailun todelliset arvot. Tähän hauska 
loppui. Alkoi ns. Uusi aika. Puhuttiin löytöretkis-
tä, avaruuden valloittamisesta… Paroni von Mün-
chausen olisi haukotellut kuullessaan astronauteista 
kuussa (hän oli jo käynyt siellä). ”Tilaisuuteen tar-
tutaan, sitä ei luoda”, totesi Michel Certeau, kep-
lottelun, 1900-luvun arkiseikkailujen teoreetikko. 
Köyhät ja investoijat tarttuvat tilaisuuteen. Nero, 
häiriintynyt tai emävalehtelija luo itse omat tilai-
suutensa. 
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Mistä strategia 
alkaa

Psykoanalyytikkoja kuuntelen valikoivasti, suvait-
sevaisesti ja ehkä hieman ”sublimoiden”, toisin sa-
noen otan minkä tarvitsen – muun ”torjun”. Yhdyn 
psykoanalyysiin siinä, että frustraatio on hyvä opet-
taja, niin kuin lapsen ensimmäinen vasaranisku. Oli 
lapsi, joka oli erikoinen (kuten kaikki lapset), ja hän 
halusi isona nikkariksi. Hänestä tuli isona filosofi, 
joka ”filosofoi vasaralla”. Noin ei kukaan ajatele, 
ellei ole lyönyt vasaralla peukaloonsa Frustraatiossa 
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tuntuu, että ”tämä ei ole minua varten”. Vai onko 
sittenkin? Sama koskee sosiologien ”anomiaa”, jos 
sitä katsoo frustraation kannalta. Kun omnipotens-
sin tunteesta alkavalle ihmiselle tulee yhteiskunta 
vastaan – ja yhteiskunta tulee vastaan, se näyttää 
hänelle hänen paikkansa, avuttomuutensa – vaa-
rana on, että yhteiskunnan normit karkaavat aina 
kauemmas. Silloin yksilö ”vetäytyy”, ”vieraantuu”. 
Tai syrjäytyy ja alkaa keplotella, ”taktikoida”. Mut-
ta (psykoanalyysin luontaisen, maksetun optimis-
min perspektiivistä) frustraatio voi opettaa lyödyn 
tarkistamaan tahtonsa.  Toiveet ovat vain toiveita, 
tahto on toiveen ja strategian yhteistulos. Kun tie-
tää tarkasti mitä toivoo, se ei ole strategiaa. Vasta 
tarkan tiedon menetyksestä saa alkunsa strategia ja 
tahdon elämä. Frustraatio voi olla myrkkyä, kun 
siitä ei pääse eroon. Mutta jos tarkkailee sitä kyl-
mästi, se lähtee ja jättää jälkeensä lahjan. Toimivan 
strategian. Tämän verran psykoanalyysistä.
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Vakoojien 
kulta-aika

Trilleristi John le Carré on tullut vanhaksi (nyt 86 
v) ja muistelee nykyajasta käsin kylmää sotaa, jonka 
kuvaajana hän saavutti parhaat tuloksensa kirjailija-
na. Totta, le Carrén kuvaama aika on ohi, mutta sen 
pohjalle nousee nykyinen kansainvälinen tilanne, 
joka on erilainen, eikä vain edukseen. Kuulemma 
Brexit sai kirjailijan tarttumaan kynäänsä ja kirjoit-
tamaan Vakoojan perinnön (suom. Tero Valkonen). 
Romaanin päätöspuhe Euroopan ja kansainvälisyy-
den puolesta on George Smileyn, tutun hahmon, 
vanhan machiavellistin. Mutta tuo taannoinen kan-
sainvälisyys oli tietysti valonarkaa ja siten ristirii-
dassa nykyisten avoimuusihanteiden kanssa. Jotka  
taas ovat tuottaneet ”iloksemme” muuta harmia: 
populismia, etnofobiaa ja käpertymistä. Le Car-
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rén uudessa kirjassa dokumentit ovat avainosassa 
ja antavat romaanille hieman kuivakan ilmeen. 
Tarinaa on mehustettu tutusti seksin ja rakkauden 
pikaruoalla – erotiikka tai miesten ja naisten väli-
nen psykologia on aina ollut le Carrén kirjoissa hie-
man tuskastuttavaa luettavaa. Mutta jos sen antaa 
taas kerran anteeksi, asiansa hän osaa, siis ainakin 
menneisyyden juonien ja jännitteiden kuvauksen. 
Se kysymys jää hiertämään, kummassa ajassa asiat 
olivat paremmin, kylmän sodan huuruissa vai nyt, 
tässä kriisistä-kriisiin -ajassa? Vanhan vakoojan kan-
nan arvaa. Mutta siihen liittyy myös ripaus halvek-
suntaa menneen ajan rivikansalaisia kohtaan: näillä 
ei ollut aavistustaan siitä, mitä kulissien takana oli 
kaiken aikaa tekeillä! Ja miten usein käytiin maail-
manlopun partaalla.
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Ei kaikkea vanhaa 
ole sittenkään 

menetetty 
Hyvin myyvä mutta köyhäkielinen ammattikirjaili-
ja J.Patterson on tehnyt hyvän diilin Bill Clintonin 
kanssa: yhdessä he ovat kirjoittaneet trillerin Ka-
donnut presidentti (suom. Ilkka Rekiaro). Entinen 
Yhdysvaltain presidentti tietää toimen rutiinit ja 
sudenkuopat sisältäpäin; juonesta vastaava trilleris-
ti voi puolestaan olla huoleti: hänen oma tyylinsä 
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eri erotu aloittelija Clintonin tyylistä. Yksi rajoitus 
pistää silmään: ammoin seksiskandaaliin juuttunut 
Clinton ei voi kuvata seksiä vapaasti. Viattoman 
pienestäkin eroottisesta sivuaskeleesta saisi heti 
täyslaidallisen taivastelua. Nyt meille jää puhdas 
poliittinen jännitys tässä vaarallisessa nykyajassa, 
jossa ulospäin rauhaa rakastavat valtiot tekevät ru-
mia temppuja toisilleen palkattujen välikäsien kaut-
ta. Kylmän sodan salainen meno jatkuu (vastoin le 
Carrén ounasteluja) ja toimijoita on entistä enem-
män, mutta kaikkia yksityiskohtia ei voi kertoa 
kansalaisille – vain lukijoille. Eli ei kaikkea vanhaa 
ja kammottavaa ole menetetty.   
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Taaksepäin 
katsomisen taito

Yhtä tärkeää kuin tulevan ennustaminen  on, eten-
kin ongelmien ilmaantuessa,  kyky ennustaa taak-
sepäin.  Jo Voltairella oli tunnetusti käytössään ns. 
”Zadigin metodi”, kuten luonnontutkija Thomas 
Huxley sen myöhemmin nimesi: taito päätellä 
tapahtuneen merkeistä ja jäljistä se mitä tapahtui 
kun tapahtunutta ei kukaan sen tapahtuessa pannut 
merkille.  Psykoanalyysi käyttää Zadigin metodia 
lukiessaan tämän päivän päätöksistä ongelman, jota  
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päätös heijastaa, usein salakielellä. Menneisyyden 
ennustaminen on katsomista taaksepäin  – ja sen 
arvailua mitä ei ennakkoluuloiltaan näe.  Näin op-
pii kulkemaan päätöksistä taaksepäin, haistamaan 
ongelman joka päätöksiä tehtäessä jäi huomaamat-
ta. Koska epäonnistumisen tunteissa on mukana 
myös hölmistymistä, se tulee eri kulmasta katsoen 
lähelle komiikkaa. Siinä hölmö ihmettelee teke-
määnsä! Valitettavasti komiikka käsitetään (ennak-
koluulojen tasolla) välittömästi huvittavaksi, vaikka 
se menneen ennustamisena  - tässä yksi komiikan 
aspekti –  on paradoksaalista, ensin suututtavaa tai 
surettavaa ja vasta tämän jälkeen huvittavaa. Mutta 
se, joka nauraa virheilleen, oppii.   
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Asiantuntijuuden 
alho

Tom Nicholsin, turvallisuuspoliittisen asiantunti-
jan, kirjasta Asiantuntemuksen kuolema  huokuu 
huoli asiantuntijuuden arvostuksen laskusta USA:s-
sa.  Laskua on ollut kaikilla aloilla, etenkin turval-
lisuuspolitiikan alalla, jossa ihmisillä on ennenkin 
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ollut heikot tiedot.  Nyt siis vahvistuvia tunteita? 
Ei vain välinpitämättömyyttä? Välinpitämättö-
myys on yksi syy luottaa asiantuntijoihin. Toinen 
on mielikuvituksettomuus. Mutta asiantuntijoilta 
ei yleensä odoteta mielikuvitusta, paitsi jos ennusta-
minen vaatii selvästi näkyvien faktojen ylittämistä. 
Eikö näin usein ole? Amerikkalaisessa keskustelussa 
”fakta” on avainsana. Silti faktan tunnistaminen ei 
aina onnistu vain terveellä järjellä. Myös Suomen 
presidentinvaaleissa tuli käyttöön ”faktantarkistus” 
– saapa nähdä. Jos faktojen tarkistuksissa ilmenee  
poliittista pukinsorkkaa, se kääntyy pian itseään 
vastaan. Faktoja ja arvoja ei aina voi yksin tein 
erottaa toistaan. Asiantuntijan tehtävänä on usein 
faktatiedoin tukea poliittisten päättäjien tahtoa. 
”Intellektuellista” asiantuntija eroaa juuri tässä. In-
tellektuellin alamäki on jo fakta. Intellektuelli edus-
ti ”omia” arvojaan (tietysti ”universaaleja”). Ero on 
kuin ”mielipidehuoltajalla” ja ”mielipidejohtajalla”. 
Nicholsin pääpointti on, että mielipiteet tarvitsevat 
huoltoa: perusteluja, taustoitusta, ennakointikykyä. 
Oikein. Ja silti: tarve ja kyky kuunnella mielipiteitä 
on vähentynyt. Ja JOS keskustelu lähtee liikkeelle, 
faktat tulkitaan eri tavoin. Jos tulkinnoissa käyte-
tään mielikuvitusta, kuuntelijalla pitäisi olla myös 
omaa mielikuvitusta ja kokemusta siitä. Sitä, että 
asiantuntemus vaatisi koulutusta myös mielikuvi-
tuksen viljelyyn, ei saisi kokonaan unohtaa. 
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Salonkien huumaa
Tätä kirjaa, Roger Picardin Salonkien aikaa (suom. 
Osmo Pekonen ja Juhani Sarkava) voi pitää klas-
sikkolöytönä. 1900-luvulla elänyt kirjoittaja oli 
tietoinen, että 1600- ja 1700-luvun naisjohtoiset 
salongit eivät Ranskan vallankumouksen jälkeen, 
saati 1900-luvulla, nauttineet suurta arvostusta, 
mutta hän älysi niiden laajakantoisen merkityk-
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sen maan keskustelukulttuurille, intellektuellien 
asemalle, poliittiselle retoriikalle ja ranskalaisten 
naisten itsetunnolle. Tavoitteena on instituution 
kuvaus, ja voi, se uhkaa loputtomine yksityiskoh-
tineen, anekdootteineen ja muotokuvineen luis-
kahtaa aristokratiaa ihailevan seurapiiritoimitta-
jan juoruiluksi. Joukosta erottuvat tunnetuimmat 
emännät sekä historiaan jääneet (ah, miespuoliset) 
kirjailijat, kuten La Rochefoucald ja La Fontaine 
1600-luvulta sekä Voltaire, Rousseau, d’Alembert ja 
Diderot 1700-luvulta. Diderotia kuvataan yhtäältä 
epähienoksi suupaltiksi, toisaalta taas nerokkaaksi 
puhujaksi – riippuen salongin emännän arvostuk-
sista.1700-luvulla filosofia tuli muotiin ja politiikka 
nousi kuumentamaan tunteita. Nyt emännöinnistä 
kiinnostuivat myös miehet, kuten paroni d’Hol-
bach. Luin mielenkiinnolla, ja jotta vireeni olisi 
säilynyt, sain hypätä aika monen sivun yli.   
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Ilkeilyn oikeus 
Onnenpekka – onko se kriitikon vai kustantajan 
keksimä otsikko? ”Laadun puolustajana Suomessa” 
ei olisi ollut myyvä. Sen sijaan ”Eliitin  hämähäk-
kimies viihdehelvetissä” olisi ollut vetävä, mutta 
muuten sietämätön. Yhtä kaikki, lapsuuden kuvaus 
on Pekka Tarkan muistelmien kaunokirjallisin osa, 
muu on arkiproosaa jossa asiat pannaan paikoil-
leen. Tarkka oli Helsingin Sanomien (sitä ennen 
Uuden Suomen) tähtikriitikko ja HS:n Kulttuurin 
esimies aikana, jolloin itse tulin lehden avustajak-
si. Tulen mainituksi. Näköjään olen ollut hieman 
epäsosiaalinen ja tullut tapaamisiin unenpöpperös-
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sä… En kai, taisin olla vain humalassa. Muuten 
luen Tarkan arkiproosaa nöyrän hiljaisena. Pekalla 
on samat arvot: sananvapaus, avoin yhteiskunta, 
laatukirjat… Niin, ja ilkeilyn oikeus, josta ei nyt 
ole puhetta. Aikoinaan oli. Ilkeimmillään Pekka on 
kai kuvatessaan sosiaalipolitiikan professori Heikki 
Warista. Ehkä joku elossa olevakin voi tuntea piikin 
nahoissaan, mutta Pekka on enimmäkseen hyvällä 
tuulella kootessaan ympärilleen tuttujen loputonta 
joukkoa. Yhdessä kohtaa ilkeyden oikeus (tai vel-
vollisuus) unohtuu: kun Pekka kuvaa pitkäaikaista 
ystäväänsä Pentti Linkolaa. Linkolalle ei ole kos-
kaan ole riittänyt pelkkä ilkeys; hän toivoo koko 
Ihmiskunnan Loppua. Jos nyt sanon, että Pekka on 
Suomen sivistynein ihminen, hän ehkä vastaisi: ”Ei, 
se on kyllä Pentti, joka on kaiken lukemansa (eten-
kin Spenglerin) syvästi sisäistänyt ja on kulkenut 
tien naiivista pasifismista kypsään katastrofalismiin. 
Minä en ole päässyt yhtä pitkälle.” Onneksi!
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Shakespeare 
matalaksi

HS:n ajoilta muistan kun tyylikkäänkalsea Jukka 
Kajava, rakastettu tv- ja teatterikriitikko, istahti 
seuraani ja osoitti minulle hetkellistä hyväksyntää. 
Hän kertoi uransa alkuvuosista, jolloin hän vielä oli 
koppava. Hän oli mennyt arvostelemaan Shakes-
pearen näytelmää ja oli pannut niin näytelmän kuin 
Shakespearen matalaksi. Kaduttiko nyt? ”Se oli sil-
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loin… No, vähän.” Ei olisi tarvinnut katua. T.S. 
Eliot ehti Kajavan edelle julkaistessaan 1921 esseen 
Shakespearen näytelmästä Hamlet.  Eliot myönsi, 
että Shakespearella oli hyviä näytelmiä, kuten Co-
riolanus (olkoonkin vähemmän tunnettu), mutta 
Hamlet – se oli kauhea fiasko! Shakespeare ei ollut 
osannut luoda ”objektiivista korrelaattia” sille mitä 
Hamletin sisällä tapahtui. Jokaisella oli siitä vain 
arvauksia eli ”tulkintoja”, valitettavasti. Sillä kun-
non näytelmä sulkee pois subjektiiviset tulkinnat 
ja asettaa ymmärtämiselle yleispätevät standardit. 
Jos tähän sanoisi, että tietty arvoituksellisuus tekee 
Hamletista mielikuvitukseen vetoavan ja modernin, 
se olisi Eliotista ollut pötypuhetta. Kaikki puhuvat 
Hamletista henkilönä! Kuvittelevat itsensä Hamle-
teiksi! Ja kadottavat näkyvistä näytelmän! Draama 
elää kuitenkin historiassa, seuraa ajankohtansa fak-
toja ja on lajinsa perinteeseen sidottu – tai siihen 
löyhästi kiinnittyvä, jos teoksesta ei saa otetta. Taisi 
Eliot itse olla perinnetulkintaansa sidottu. Kokijan 
mielikuvitukselle jäi kovin vähän tilaa. Osin oikea 
varoitus: kenelläkään ei ollut lupaa tiivistää näytel-
mää sanoin: ”Hamlet, se olen minä!” Kuka sitten 
on itse näytelmän suhteen oikeassa? Epäselvää, ja 
sen Eliot sanoo selvästi. Muualla hän on antanut 
aforistisen vinkin siitä, mistä taidekeskusteluissa 
usein on kysymys: ”Jos emme voi olla oikeassa, hyvä 
jos joskus vaihdamme tapaamme olla väärässä.” 
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Objektiivinen 
korrelaatti

T.S. Eliotin termi kuulostaa niin tieteelliseltä, että 
tulee ihmetelleeksi miksi se katosi kriittisestä kes-
kustelusta niin nopeasti. Se palvelisi faktojen tar-
kistusta. Esimerkiksi aivotutkimus muuttaisi sen 
käden käänteessä tekniseksi termiksi, jolla taide-
teoksia mitattaisiin ja arvotettaisiin objektiivises-
ti. Termi saattoi 1921 olla uusi, mutta ajatus oli 
vanha. Se esiintyy jo romanttisen maalarin Eugène 
Delacroixin päiväkirjassa, jossa maalari katsoo tai-
teen asiaksi ”liikuttaa sielua sisäisesti tiettyjen ulko-
naisten objektien avulla, jotka koskettavat aisteja”. 
Myös väri voi olla objekti, ei vain esine tai liikkeen 
illuusio. Koko maalaus on näkyvä objekti. Mitä siis 
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tapahtuu objektihavainnon ja sisäisen tunnetilan 
välillä, ja miten yhdensuuntaisesti ja yksiselitteises-
ti? Eikö ole liikuttavaa, että romantikko ajattelee 
tällaista? Huomaamattaan maalari ajatteli kuvan 
katsojia lähes tieteellisesti joukkona, joka voisi tai 
jonka pitäisi joutua saman tunnetilan valtaan, jot-
ta maalauksen vaikutus toimisi ”oikein”. T.S. Eliot 
havaitsi, että tulkinnasta puhuminen sopi huonosti 
tällaiseen tieteelliseen asetelmaan. Mutta hän todis-
ti epäsuorasti tulkinnan puolesta: hän pani merkil-
le, että useimmat keskittyivät Hamlet- näytelmäs-
sä Hamletin  henkilöön ja vain vähemmistö itse 
näytelmään. Useimmat tulkitsivat siis näytelmän 
henkilökeskisesti, kun vähemmistö arvioi teoksen 
kokonaisuutta, eikä edes vain sitä. Vähemmistön 
eli asiantuntijoiden tulkinta eteni teoksen ulko-
puolelle, perinteen historiallisiin kerrostumiin ja 
vertailuun teosta edeltävien, vastaavien draamojen 
kanssa. Vastaava draama on kuitenkin tulkintakysy-
mys. Vertailumielessä vähemmistö voi olla ”objek-
tiivisempi” (objektien lukumäärän osalta), kun taas 
henkilökeskinen tulkinta valitsee yhden objektin, 
jonka se arvottaa ylivertaiseksi tunteiden liikutta-
jaksi. Ottaakseni yksinkertaisen esimerkin maalaus-
taiteesta: näemme surullisen ihmisen aurinkoisessa 
maisemassa. Onko maalaus siis aurinkoinen vai 
synkkä? Onko se henkilökuva vai maisemakuva? 
Kumpaakin, mutta kumpaa ensisijaisesti?
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Bourg-la-Reinen 
hautausmaa

Toki maisemamaalaus on käynyt läpi vaiheita ih-
misen kulttuurihistoriassa. Sikäli ”ihminen” on 
mukana maisemakuvassa silloinkin kun maalaus 
ei esitä yhtäkään ihmistä. Taidehistorioitsijat tietä-
vät, että maisemakuvan herättämä tunne – jos se 
on yhteinen jonkin maan kansalaisille – voi mai-
seman ”objektiivisen korrelaatin” myötä (myrsky, 
sitkeä puu, jäidenlähtö) saada myös poliittisen 
tunnekäännöksen. Mutta tietyn ja ajasta aikaan tu-



360

tun atavismin tasolla ihminen tuo maisemaan aina 
oman lisänsä, jopa hallitsevan tunnetehon. Entä jos 
ihmisen tilalla on hautausmaa? Yksi esimerkki on 
Caspar Davif Friedrichin Hautasmaa ilman kuuta. 
Pöllö istuu lapion kahvalla ja vaikutelma on lähinnä 
humoristinen. Ei ihmisiä – eräänlainen helpotus! 
Sen sijaan Väinö Blomstedtin Bourg-la-Reinen 
hautausmaa, jota olen usein katsellut ja ajatellut, 
tärkein ”objektiivisesta korrelaatista” käyvä objek-
ti on valkea kivimuuri, joka iltahämärässä peittää 
näkyvistä haudat, sekä vainajat että surijat. Ihmisiä 
ei näy. Heidät voi kuitenkin ajatella maisemaan, 
ja niinpä yleinen, myös taiteentuntijoiden jakama 
tulkinta maalauksesta on, että se on melankolinen. 
”Alakuloa tehostaa vaakasuorien pintojen kertau-
tuminen ja elottomien puunrunkojen vertikaalinen 
rytmitys.” Pintojen ja linjojen analyysi seuraa ja 
perustelee nopeaa ensivaikutelmaa, jota en sanoisi 
itsestään selväksi.  Mitä useammin katson maala-
usta, en enää ”näe” siinä alakuloa, vaan saan siitä 
voimallisen huolettomuuden tunteen. Valkeamuu-
rinen hautausmaa on objekti muiden seassa ja se 
lepää vihertävän, elävän maan sylissä osin veden-
kaltaisen (arvoituksellisen ja inspiroivan elementin 
sävyttämän) taivaan levittäytyessä aution maan ylle 
majesteetillisen tunteettomasti. Siniharmaa yleissä-
vy on karaiseva ja saa minussa aikaan selittämättö-
miä riemun potkuja. 
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”Teriofilia”
Peter Englund, historioitsija ja esseisti, käyttää mai-
semamaalauksen historiaa läpikäydessään yhtäkkiä 
termiä ”teriofili” (teriofilia, terrafilia?), jota en löy-
dä mistään sanakirjasta, mutta joka Englundille on 
yhtä vanha kuin ihmisten asuttama maailma. Se on 
”uusvanha” ajatussuuntaus, jonka mukaan Luon-
to, Maaemo, on ”viisaampi ja moraalisempi kuin 
ihminen”. Jo muinaiset kreikkalaiset olivat terio-
fiilejä, mm. Demokritos ja Aristoteles. Platon jää 
mainitsematta; ehkä hän käy edustajasta vain, jos 
”ideoiden taivas” tulkitaan luonnonilmiöksi. Aja-
tukseni siirtyvät nyt taas maalaustaiteeseen ja Väinö 
Blomstedtiin. Teollisen ajan alku katkaisi teriofilian 
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perinteen. Maisemamaalauksiin tuli nyt merkkejä 
ihmisen saavuttamasta luonnon herruudesta. Nii-
den rinnalle ilmestyi myötätuntoa kärsiviä luonto-
kappaleita kohtaan – ihmisellä oli nyt varaa siihen. 
Gauguin ei tästä maailmasta välittänyt, vaan kaipasi 
jotain ”primitiivisempää”, niin, teriofiliaa, jota hän 
opetti Pariisissa nuoremmilleen, mm. Pekka Halo-
selle ja Väinö Blomstedtille. Sitä on aavistettavissa 
Väinö B:n taiteessa jo ennen 1890-luvun puoliväliä, 
Gauguinin ja symbolismin taikoja: Väinö B:n natu-
ralistisen alkukauden kuvissa ihmiset ovat luonnon 
keskellä oudon poissaolevia, maan tai veden oheisil-
miöitä tai -eliöitä. Ukko vuolee metsänrajaan unoh-
tuneena puuta (Lepänkuorija), piippumies katsoo 
pois- ja alaspäin uneksien menneistä koettelemuk-
sista (Nälkävuosien näkijä). Vaiteliaat pojat seisovat 
laiturilla katse tummaan veteen uponneena (Pojat 
ongella). Symbolismi ei tätä pohjatunnetta muutta-
nut, se toi tullessaan teknisiä muutoksia. Bourg-la-
Reinen hautausmaa… Francesca, samaa poissaoloa 
kuin naturalistisen kauden töissä... Onko ”teriofi-
lia” animismia, luonnon sieluttamista? Esiteollisen 
ajan ihmisille kyllä. Luonto oli tyranni ja opettaja, 
joka vaati alistumista korkeammalle viisaudelleen. 
Mutta näissä myöhäisissä maan ja veden kuvissa 
luonto ei ole henki. Mitä jää? Ehkä ”terrafolie”, 
maan hulluus, harmiton bakteeri, joka suo luonnon 
tarkkaajille ”posthumanistiset” unet?        
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Prose
Kaskun mukaan André Gide ja Paul Valéry kävi-
vät seuraavan keskustelun. Gide: ”Kuolisin, jos en 
voisi kirjoittaa.” Valery: ”Kuolisin jos olisi pakko 
kirjoittaa.” Kun lakkasin itse kirjoittamasta lehtiin 
(kaikenlaisiin), ajattelin että voin nyt vihdoin tehdä 
jotain muuta. Kirjoittaa romaanin. Niin teinkin. 
En ollut romaanikirjailija. Ei ollut aitoa tarvetta, 
pakkoa. Sitten aforismeja. Aforismit olivat lyhyitä 
kommentteja. Olin tottunut kommentoimaan. Se 
oli ollut toinen luontoni, kauhea sisäinen ruoska. 
Hengähdystauon jälkeen loin nettisivut, jotka sai-
vat nimekseen Prose. Kirjoitin taas kommentteja 
ja arvosteluja. Se sujui itsestään. Tajusin vasta nyt, 
myöhään, että tämä oli hyvä tapa ottaa selvää maa-
ilmasta. Maailma oli mielenkiintoinen. Ja vaaralli-
nen. Mutta minäkö panisin maailman ja sen harhat 
kuriin? Naurettavaa! Noita pölvästejä riittää. Nyt 
se on loppu, nyt kokeilen lepäämistä ja arkivelvol-
lisuuksien hoitoa. Voin yhtä hyvin julkaista mitä 
kirjoitin. Ja vähän ylimääräistäkin. JB
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