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otteita ajasta

K irjan nimikkoteksti ”Keskuspuisto”, kasa 
fragmentaarisia muistiinpanoja, on tulos 
yrityksestä kirjoittaa kirja Baudelairesta1. 
Katkelmallisuus leimaa Benjaminin 
kirjallista antia kokonaisuudessaankin: 

”käyttökelpoisia riekaleita, fraaseja, kertosäkeitä, anek-
dootteja, jotka auttavat meitä tarkkailemaan omaa ai-
kaamme”, Viren kuvailee hänen tyyliään esitelmässään. 

Yleisesti Benjaminia pidetään kirjallisuuskriitikkona 
tai esseistinä, ei niinkään filosofina, tutkijana tai teoree-
tikkona. Nykyisin saattaisimme kutsua häntä freelance-
riksi.2 ”Älyn proletaarina” hän oli valmis kirjoittamaan 
mitä erilaisimmista aiheista, Viren sanoo, ja ”vanhan 
romun seasta löytämään unohdettuja arvoesineitä”3. 
Benjamin ei ollut ohjelman julistaja, Mika Elo huo-
mauttaa, mutta hän kulki etukenossa. Hän ei esittänyt 
taideteoriaa, Viitahuhta lisää, vaan uusia käyttövoimaisia 
käsitteitä. Taina Rajanti mainitsee esitelmässään Ben-
jaminin itse käyttävän käsitteitä tuhoamalla ne – tämä 
olkoon meidänkin lukutapamme.

Kommunikaation allegorisuus
Elo ja Rajanti keskustelevat esitelmissään Benjaminin 
kielikäsityksestä. Maailman erinäisten ilmiöiden tut-
kimisen ohella Benjamin esittää kysymyksiä siitä väli-
neestä, jolla hän asioita tarkastelee, paljastaa tämän vä-
lineen, Rajanti aloittaa. Kieltä ei voikaan ajatella neut-
raalina kommunikaatiovälineenä, Elo jatkaa, vaan se on 
kommunikaatiota jo itsessään, välitöntä ja välineetöntä. 
Lisäksi käsitteet ovat Benjaminille konstellatiivisia: ne 
saavat kulloisenkin merkityksensä ympäristönsä mukaan, 
suhteessa toisiin sanoihin. Sen vuoksi käsitteet eivät pysy 
paikoillaan, Rajanti sanoo, eivätkä ne ”naulaa sanoja lo-
pullisesti”.  Käsitteet eivät myöskään kokoa empiirisiä 
tosiasioita silmiemme alle vaan pikemminkin hajottavat 
ilmiöt tuoden niiden ääripisteet esiin, Elo huomauttaa. 
Ymmärrän tämän siten, että kieli tavoittelee kokonais-
kuvaa, mutta huomioidessaan kaikki mahdolliset nä-
kökulmat ja vivahteet se sirpaloituu, eikä enää oikein 
voikaan sanoa. Tässä kuvaan astuu allegoria.

Benjaminin mukaan allegorinen katselutapa ”repii koh-

teensa irti yhteyksistä elämään: kohde hajotetaan ja säilytetään 
samaan aikaan”4. Allegoria paljastaa maailmaa ja sen totuutta 
näyttäen kuitenkin samalla, että totuus on jossain toisaalla, 
kuten kirjallisuudentutkija Bainard Cowan kuvailee5. Alle-
goria osoittaa pysyvien totuuksien saavuttamattomuuden ja 
luo tunteen maailman katoavaisuudesta ja tilapäisyydestä6. 
Allegorisen asenteen voi ottaa osaksi tieteellistä tai taiteellista 
tutkimusta, ja näin onkin avantgarden parissa tehty. Elokuvan 
montaaši-tekniikka ja runouden automaattikirjoitus ovat 
esimerkkejä avantgarden teoreetikkonakin tunnustetun Ben-
jaminin ajan hierarkiaa purkavista ja uudenlaisiin konstellaa-
tioihin materiaalia järjestelevistä tekniikoista7.

Hajamielinen tuhoaminen
Essi Syrén tarkastelee esitelmässään Benjaminin avantgar-
dekytköksiä erityisesti destruktiivisuuden kautta. Dest-
ruktion käsite lävistää Benjaminin tekstejä, mutta omi-
naiseen tapaansa hän ei sitä tarkkaan määrittele. Vanhan 
merkityksen ja muodon poispyyhkiminen sekä pyrkimys 
vapaaseen tilaan voisivat luonnehtia sitä. Myös lineaa-
risen aikakäsityksen murtuminen ja siten historiallisen 
edistyksen kritisoiminen kuuluvat destruktioon. Taiteel-
lisista keinoista esimerkiksi mainittu montaaši ja sitaatti 
ilmentävät destruktiota, sillä niissä alkuperäisistä yhteyk-
sistään irrotetut dokumentit järjestellään uudella tavalla, 
jolloin historiasta tulee pikemminkin ”raunioiden kasau-
tumaa” kuin jatkuvasti etenevää edistystä.

Destruktio liittyy myös Benjaminin kenties tunne-
tuimpaan ajatukseen auran tuhoutumisesta8. Destruktio 
simuloi auran hidasta muutosta kohti mädäntymistä ja 
rappeutumista. Viitahuhta ja Viren kuvaavat esitelmissään 
auran tuhoutumista hajamielisyyden avulla: suurkaupun-
geissa elelevät taidetta hajamielisesti kuluttavat proletaarit 
ottavat taiteesta irti kaiken itselleen hyödyllisen jäämättä 
lumouksen valtaan. He eivät kunnioita mitään kulttuuri-
perintöjä vaan profanoivat ja tuhoavat ne, käyttävät niitä 
omiin tarkoituksiinsa. Tässä ”uudessa barbariassa” Ben-
jamin näkee kuitenkin muutosvoimaa9. Kokemuksen 
köyhyys ja ensimmäisestä maailmansodasta seurannut 
mahdottomuus yhteisiin kokemuksiin yllytti barbaarit 
”lähtemään uudestaan alusta liikkeelle, tulemaan vähällä 
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toimeen, rakentamaan vähistä aineksista jotakin uutta ja 
olemaan katsomatta sen enempää vasemmalle kuin oi-
kealle”10. Hajamielisyys ei kunnioita entisiä auktoriteetteja 
eikä muotolakeja. Se rikkoo kaavan keskittymällä monella 
aistilla samanaikaisesti moneen asiaan. Hajamielinen ei 
koe sitä, mitä oli tarkoitus ja vapautuu näin tradition kah-
leesta. Tämä on kuitenkin barbaarista.

Outo tarinankertoja
Kyky kokea ja vaihtaa kokemuksia liittyy oleellisesti ker-
tomisen taitoon. Benjaminin mukaan tarinankerronta-
taito on kuitenkin painumassa mailleen: ”Yhä harvinai-
sempaa on kohdata ihmisiä, jotka todella osaavat kertoa 
jotakin. […] On kuin meiltä olisi viety kyky, joka vaikutti 
luovuttamattomalta, kaikista varmimmalta. Nimittäin 
kyky vaihtaa kokemuksia.”11 Tarinankertoja kertoo ko-
kemuksen, omansa tai kuulemansa, ja tästä taas syntyy 
kokemus kuulijalle12. Kokemus on kuitenkin väistymässä 
uuden ja nopeamman tiedonvälitystavan, informaation, 
tieltä. Kuten Benjamin sanoo: ”Informaatio elää vain tässä 
silmänräpäyksessä, sen täytyy tyhjentyä siihen ja selittää it-
sensä aikaa hukkaamatta. Toisin on kertomuksen laita: se 
ei kuluta itseään loppuun.”13 Tarinaa voidaan kehiä auki 
uudelleen ja uudelleen, se on runko, joka voidaan täyttää 
omilla kokemuksilla ja tunteilla.

Seminaaripäivän kenties mieleenpainuvin puheen-
vuoro onkin tarina Pariisin ruumishuoneista. Ensin 
en tajua, mistä on kyse – eihän aihe liity Benjaminiin 

lainkaan. Mädäntyvien kalmojen haju ja kuoleman ih-
mettely täyttävät kuitenkin pian hapettoman huoneen, ja 
unohdan, että kaikesta kuullusta tulisi olla jotain hyötyä. 
Tämän tarinan myös kerroin eteenpäin heti kotiin pääs-
tyäni. Lopuksi tarinankertoja kieltää itse lukeneensa Ben-
jaminia, ja kutsuu meitä kaikkia niin tehneitä hörhöiksi.
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