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AFORISMEJA
Einar Englund, Aforismeja (Sinfonia 6); Sellokonsertto. Tampereen kaupunginorkesteri ja Tampereen filharmoninen kuoro,
joht. Eri Klas, sol. Jan-Erik Gustafsson. Ondine ODE 951-2, levytetty v. 2000.

E

inar Englund (1916-1999) ei ole suomalaisista säveltäjistä ollut se, jonka ensimmäisenä ajattelisi ryhtyvän kirjoittamaan
suurimittaista orkesteriteosta, jossa on kokonaan filosofisille teksteille perustuva vokaaliosuus. Ennen vuonna 1984 valmistunutta
kuudetta sinfoniaa Englund oli säveltänyt
lauluäänille hyvin vähän. Hän oli ennen
muuta sinfonikko, jonka pääteokset ovat 7
sinfoniaa ja 6 soitinkonserttoa.
Olen ollut Englundin musiikin ystävä siitä saakka kun joskus 1960-luvun puolivälin
paikkeilla kuulin hänen ensimmäisen pianokonserttonsa ja ensimmäisen sinfoniansa.
Vallankin ensimmäinen sinfonia, ”Sota”, oli
mielenkiintoinen kokemus, mutta ei niinkään sen takia, että siinä oli kuultavissa sodan
melskeitä, vaan siksi, että käyttääkseni jossain tuolloin kohtaamaani ilmaisua, Englund oli Suomen ensimmäinen urbaani säveltäjä. Ratkaisevaa oli paitsi vaikeasti selitettävä urbaanisuus, joka tuntui virkistävältä
Järvenpään joutsenten alituisen siipien havinan lomassa, myös ja ennen kaikkea Englundin musiikin tonaalisuus. Kiinnostukseni musiikkia kohtaan alkoi 1950- ja 1960lukujen vaihteen tienoilla, jolloin dodekafonia, 12-säveljärjestelmä, sarjallisuus, miksipä
tuota ilmiötä kutsutaankin, julistettiin suomalaisissakin säveltäjäpiireissä mieluusti ainoaksi oikeaksi tavaksi säveltää. Vain jotkut
harvat teokset tästä ”koulukunnasta” tuntuivat kuuntelemisen arvoiselta. Ei ollut ihme
etten pitänyt ”modernista” musiikista. Suomalaisista säveltäjistä Englund oli — Shostakovitshin Prokofjevin ym. ulkomaisten tekijöiden ohella — se, joka sai minut vähitellen
vakuuttumaan siitä, että toisen maailmansodan jälkeen oli ylipäänsä sävelletty merkittävää musiikkia. Englund on jossain sanonut,
että hän ei hyväksy sellaista säveltämisen tapaa, jossa säveltäjä ei välttämättä erota sitä,
jos muusikot panevat satsin sekaan aivan
omiaan, mikä on hyvin sanottu. Englundia
itseään sanottiin ja sanotaan vieläkin uusklassikoksi. Kun säveltäjäpiireissä 1960-luvulla vallitsi atonaalisen ”modernin” musiikin ylivalta, Englund säveltäjänä vaikeni ja
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tuli ulos uudestaan vasta 1970-luvulla, kun
pahimman dogmatismin kausi oli ohi.
Muistelmissaan Englund kertoo sekakuoro Akateemisen Laulun ja kapellimestari
Ulf Söderblomin tarjonneen hänelle lukuisia
tekstejä kuoroteoksen pohjaksi, mutta hän
oli hylännyt ne kaikki, kunnes ”sitten eräänä
päivänä [Söderblom] paiskasi pöytään Pentti
Saarikosken käännöksen Herakleitoksen
Aforismeista [teoksen Yksi ja sama] ja kehotti
’pane toimeksi’” (s. 300). Itse sävellysprosessista Englund sanoo, että hän halusi ehdottomasti saada Herakleitoksen tekstin kuuluville. Levyllä sanat kuuluvatkin hyvin; konsertissa en ole teosta kuullut enkä osaa sanoa
miten tämä puoli konserttisalissa toimii.

S

infonian ensimmäinen osa Prologi eli logos alkaa puupuhaltimien soittamalla aiheella, joka tuo mieleen amerikkalaisen, Philip Glassin, John Adamsin ja muiden minimalismin. Minimalistinen tila ei kestä
kauan, mutta sen voi kuulla ikään kuin johdantona teoksen rytmin käsittelyyn. Rytmin
tietty korostaminen on omiaan tälle teokselle, vaikkakaan ei niin korostuneesti kuin esimerkiksi ensimmäiselle sinfonialle. — Puupuhaltimien jälkeen esittäytyvät jouset ja sen
jälkeen vasket. Musiikki ennen kuoron mukaantuloa on jotenkin askeettista ja askeettisuus jatkuu kuoro-osuudessakin. Ensimmäisen osan laulettava tekstimäärä on pitempi
kuin muissa osissa. Logos on inspiroinut Englundin kirjoittamaan osaan fortehuipennuksen sanoihin ”Logos on yhteinen”.
Toisen osan Liitoksessa kokonainen on
teksti, joka sopii sävellettäväksi erinomaisen
hyvin, kuten ”Liitoksessa kokonainen ja eikokonainen, yhdistetty erotettu, sopusointu
riitasointu, ja kaikista yksi ja yhdestä kaikki”.
Toisen osan luonne hitaana osana ei ole saanut Englundia viljelemään riitasointuja, ja
sellaisen vaatiminen olisi tietysti banaalia.
Osaan mahtuu lyhyt forte, jonka sointuja
joku tosin voi kokea riitasoinnuksi.
Kolmas osa Scherzo on vailla sanoja. Englund kertoo siitä muistelmissaan: ”Ensi alkuun lämmittelin säveltämällä suuren sinfonisen scherzon käyttämättä ollenkaan kuoroa. Miten paljon tekemistä tuolla musiikilla
sitten oli Herakleitoksen kanssa tekemistä,
jääköön sanomatta” (s. 300). Englundin aikomuksena oli säveltää uusi versio, jossa
kuoro olisi ollut mukana mutta resignoitui
jotenkin; ”aika on valunut käsistäni”, hän
sanoo. Vahinko. Paitsi kuorolle myös solistille tai solisteille olisi tässä avautunut tilaisuus; nimittäin se mitä teoksessa jää kaipaamaan on solistinen laulu.
Neljänteen osaan ”Niiden ohitse jotka
astuvat samaan virtaan” sisältyy eräät kuuluisimmat Herakleitoksen aforismeista. Osan
koko teksti on seuraava: ”Niiden ohitse jotka
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astuvat samaan virtaan juoksevat uudet ja
uudet vedet alati. Ei ole mahdollista astua
kahta kertaa samaan virtaan, sillä kaikki
koko ajan yhdistyy ja lähenee ja loittonee.
Samaan virtaan astumme ja emmekä astu,
me emmekä me”. Osa on kestoltaan lyhyt
samoin kuin viideskin osa ”Tätä maailmanjärjestystä”, joka elimellisesti liittyy neljänteen. Tekstin puolesta siinä on paikka, joka
ehkä on saanut Englundin toteamaan muistelmissaan: ”Oikeastaan Herakleitoksen dialektinen maailmankuva on hyvin materialistinen” (s. 303), nimittäin ”Tätä maailmanjärjestystä, ja kaikille samaa, ei tehnyt kukaan
jumalista eikä kukaan ihmisistä…”. Osan
päättää aforismi: ”Yksi ja sama on elävä ja
kuollut, ja valvova ja nukkuva, ja nuori ja
vanha, sillä tuo on muututtuaan tämä, ja
tämä muututtuaan tuo.” Tämän kohdan
laulaa pianossa kuoron sopraanosektio.
Kuudes osa, Finaali on rakennettu siten,
että sen keskiössä on teksti ”Vastaanhangoitteleva yhteensopiva, niistä mitkä pyrkivät eri
suuntiin syntyy kaunein harmonia”. Ei ole
ihme, että tämä teksti on erityisesti vedonnut
Englundiin, voitaisiinhan se suorastaan julistaa hänen musiikkinsa motoksi. Musiikillisesti osa käsittää monia aineksia, viimeistä
aforismia, ”Tie ylös ja alas yksi ja sama”, kuoro ei enää laula, vaan kuiskaa. Loppuvaikutelma jää rauhalliseksi, etten sanoisi filosofiseksi.

F

ilosofiaa ei ole paljon viljelty sävellysten
tekstinä. Hyvin monissa oopperoissa on
tietysti esillä eettiset ja varsinkin politiikan
etiikkaan liittyvät kysymykset, mutta oopperan ulkopuolella orkesterille ja ihmisäänille
sävelletyt sanat ovat luonteeltaan tavallisesti
joko runoutta tai sitten uskonnollista tekstiä.
Monissa ”uskonnollisissa” sävellyksissä —
paras esimerkki lienee Giuseppe Verdin Requiem — teksti on tosin aivan toisarvoisessa
asemassa musiikkiin nähden ja Verdin Requiemin musiikki on samanlaista kuin hänen
oopperoissaan. Toinen mieleen tuleva rinnastus on amerikkalaisen minimalistin Peter
Glassin ooppera Satyagraha. Sen lähtökohtana ovat Intian vanhat viisaudet, jotka esitetään sanskriitin kielellä; koko ooppera on siis
sanskriitinkielinen. Tässä tietysti ollaan
mahdollisimman kaukana Englundin tekstille asettamista tavoitteista.
Ainakin luonteeltaan aforistinen filosofia
sopii erinomaisesti musiikkiteoksen sanoiksi, sen Englundin sinfonia osoittaa. Tällaista
kuuntelisi mielellään lisää, mutta onko Suomessa tällä hetkellä sellaista säveltäjää, joka
voisi inspiroitua filosofisesta tekstistä? —
Levyn toinen numero on Englundin sellokonsertto, jonka Jan-Erik Gustafsson soittaa
korviahivelevällä tavalla. Tampereen kaupunginorkesteri soittaa Eri Klasin johdolla
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varman tuntuisesti, mutta tätä ei aivan voi
sanoa Tampereen filharmonisesta kuorosta,
jonka miesääniin kaipasin silloin tällöin
enemmän voimaa ja pyöreyttä.
Jukka Paastela
Kirjallisuus:
Einar Englund, Sibeliuksen varjossa : Katkelmia säveltäjän elämästä. (Suom. Riitta
Kauko.) Helsinki: Otava, 1997.

MEDIAN OPIT
Sirkku Kotilainen, Mari Hankala, Ullamaija Kivikuru (toim.),
Mediakasvatus. Edita 1999. 159 s.
Juha Suoranta & Mauri YläKotola, Mediakasvatus
simulaatiokulttuurissa. WSOY
2000. 213 s.
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oska tässä yhteydessä ja tässä lehdessä
on mielekästä lähestyä vain tiettyä osaa
mediakasvatuksen tematiikasta, en seuraavassa ryhdy tekemään kattavaa selontekoa
siitä, mitä nämä tuoreimmat kotoisin voimin aikaansaadut mediakasvatuksen kirjat
sisältävät. Sen sijaan vain totean aluksi toivovani, että kirjat todella kuluisivat kasvattajien
käsissä. Toivottavaa tämä on siksi, että jos
ymmärrystä mediasta käytäntöinä, tuotteina, viestintänä, taloutena ja kulttuurina ei
synny (aikuisissa ja nuorissa) voimme kaiken
toivon heittää – niiden käsiin, joiden käsissä
media nyt on (symbolisesti ja konkreettisesti). Kumpikin kirja on joka tapauksessa kelpo luettavaa ja tarjoaa tarvitseville keinoja
mediaymmärryksen ja -kriittisyyden rakentamiseen itsessä ja muissa. Kotilainen et al.
kerää pisteet käytännönläheisyydestä, ja onkin selvemmin opettajille suunnattu, Suoranta/Ylä-Kotola taas saavat viihdytyspisteet,
vaikka tähtäävät ensinmainittua enemmän
akateemisen keskustelun ruokkimiseen.
Suorannan ja Ylä-Kotolan kirjan kiinnekohtia ovat kasvatustiede, mediatiede, kulttuurintutkimus ja filosofia. Filosofian piiristä tulee kutsumatta mieleen varhaisena esikuvana Lauri Mehtosen ja Esa Sirosen yhteinen kulttuurituotantoa analysoinut projekti
Jyväskylästä 70- ja 80- luvuilta. Kotilainen/
Hankala/Kivikuru (kaikilla journalistin ja/
tai opettajan tausta) ammentavat taas pääosin viestinnän tutkimuksen piiristä, mikä
näkyy mm. siinä, että kirjassa ’mediakasvatus’ katsotaan ’viestintäkasvatuksen’ alaluo-
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kaksi.
Kotilainen et al. omaa artikkelikokoelman ongelmat, erityisesti sen, että tekstit
ovat kovin eri tasoisia ja kohteisia; kokoelma
on siis sisäisesti hajanainen. Teos jakautuu
yleisemmin teorisoivaan ja aluetta kartoittavaan osaan (3 ensimmäistä artikkelia, joiden
tekstirunkona on Kotilaisen (ent. Tuominen) aiemmin julkaistun tutkimuksen johdanto-osa) sekä yksittäisesimerkkien kuvailuun (10 jälkimmäistä artikkelia, verkkolukutaidoista musiikkivideokurssiin).
Suoranta/Ylä-Kotola sen sijaan pyrkii
peittämään kaksijakoisuutensa niin, ettei
tekstejä ole jaettu kirjoittajien nimiin, ja esittäytyy täten aidosti yhteisenä tuotoksena.
Tällainen käytäntö on maailmallakin yleistynyt – artikkelikokoelmiin ja niiden heikkoon arvostukseen on ylipäätään väsytty – ja
siinä on hyvät sekä huonot puolensa. Tässä
tapauksessa kirjoittajien varsin persoonallinen akateeminen ominaislaatu ja kirjoitustyyli erottuu paikoin niin selvästi, että lukijan ei ole vaikea päätellä kenen kynästä mikäkin kohta tai luku on lähtöisin. Toisinaan
tämä tuottaa ainakin näennäisiä ristiriitoja
tekstiin, kuten esipuheessa. ”Kirjan teoria rakentuu suunnittelutieteen idealle – mediakasvatus on soveltavaa tutkimusta, jossa kehitellään viitekehyksiä, malleja, formuloita,
skeemoja ja ehdotuksia kunkin yksilön henkilökohtaisen mediaelämyksen rakentamiseen. ” Ja pari riviä myöhemmin: ”Kirjamme määritelmä mediakasvatuksesta painottaa sellaisen julkisuuden rakentamista, joka
saattaa ihmiset yhteen keskustelemaan ja
kuuntelemaan, vaihtamaan informaatiota ja
lisäämään mahdollisuuksiaan iloon, rakkauteen, solidaarisuuteen ja vastarintaan.”
Henkilökohtaisten mediaelämysten ja
dialogisen julkisuuden, metatason suunnittelutieteen ja valtauttavan kriittisen pedagogiikan välille pingoittuu jänne, jota ei olisi
tarvinnut kätkeä näkyvistä. Vielä kiinnostavamman kirjasta olisi nimittäin saanut, jos
erilaiset lähtökohdat laitettaisiin keskustelemaan, jopa kiistelemään keskenään sen sijasta, että ollaan kuin eroja näkemyksissä ei olisikaan.
Mediakasvatus?
Mitä mediakasvatus sitten on? Riippuu vastaajasta ja vastaajan intresseistä. Nämä formaalia kasvatusta houkuttelevat aihealueet,
kuten terveyskasvatus, yrittäjyyskasvatus,
teknologiakasvatus, ympäristökasvatus jne.
jne., ovat hyvänä käytännön esimerkkinä
professionaalisista rajankäynneistä tai aluekiistoista. Mediakasvatuksen määrittäminen
’medialukutaidoksi’ (mitä Kotilainen et al.
viljelee runsaalti, Suoranta/Ylä-Kotola varovaisemmin) on toiminut äidinkielen opetta-
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jien retoriikkana, jolla aiheen kuuluminen
omaan opetuskenttään voidaan varmistaa
(tästä esimerkkinä tuore raportti Suomi
(o)saa lukea?; ks. Opetusministeriön työryhmien muistioita 4:2000). Toisilla puolilla rajoja ovat tässä tapauksessa esimerkiksi kuvaamataidon (tai yleisemmin taideaineiden),
tietotekniikan tai yhteiskunnallisten aineiden opettajat.
Kun tutkimus- ja opetusala on uudehko,
kamppailut realisoituvat juuri käsitteenmäärittelyissä. Molemmissa näistäkin kirjoista
lähdetään liikkeelle antamalla yksi mahdollinen systemaattinen jäsennys mediakasvatukselle ja sen käsitteistölle. Kummankin
teorisointiin ja käsitteistöön kaipaisi lisää historiallista syvyyttä, ehkä myös sitoutumista
johonkin kasvatusajattelun perinteeseen.
Esimerkiksi termit pedagogiikka ja didaktiikka eivät omaa suomeksi sellaista käsitehistoriaa, jotka antaisivat niille selvän sisäisen ja
kontekstuaalisen mielekkyyden kussakin
käyttöyhteydessä.
Kotilainen jakaa viestintäkasvatuksen (johon sisältyvät ilmaisukasvatus ja mediakasvatus) kahteen osaan, viestintäopetukseen ja opetusviestintään, joka taas tarkoittaa ”viestinnän käyttöä oppimistilanteessa työtapana ja
välineenä sekä ohjausta median avulla esimerkiksi oppimateriaalina” (s. 33). Määritelmät jäävät varsin epäselviksi, enkä ainakaan itse näe miksi ’opetusviestinnän’ tematiikka sinänsä pitäisi kytkeä viestintä- tai
mediakasvatukseen.
Eräänä vaihtoehtona näille voisi amerikkalaista curriculum -teoriaa seuraten jakaa
median roolin opetuksessa esimerkiksi suhteessa 1) oppikokemuksiin (esim. puhuttaessa digitaalisista oppimisympäristöistä), 2)
oppiainekseen (esim. etsittäessä informaatiota ja elämyksiä medialähteistä), ja 3) oppitavoitteisiin (pyrittäessä esim. kehittämään
’medialukutaitoa’). Opetuksen kannalta
osuvinta on huomata paitsi tämän analyyttisen jaon välttämätön keinotekoisuus (todellisissa tilanteissa aspektit kietoutuvat toisiinsa), myös se, että media on kaikilla näillä tavoin aina jo osa oppilaiden formaalin kasvatuksen ulottumattomissa olevaa elämismaailmaa. Koulussakaan ei tulisi unohtaa mitään
näistä puolista yhden ollessa esillä. Jos internet esimerkiksi toimii informaation lähteenä
eri oppitunneilla, mutta internetin luonnetta ei jäädä pohtimaan, tai jos opetusta järjestetään etä- tai monimuotoisesti verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, mutta kyseisen opiskelumuodon eroja muihin oppikokemusten muotoihin ei jäädä opiskelijoiden
kanssa tutkimaan, tällöin koulu jättää varsinaisen tehtävänsä tekemättä. Molemmat
kirjat pitävätkin kiitettävästi esillä sitä, että
mediakulttuurin itsensä tulisi aina olla läsnä
myös tarkastelujen kohteena kouluissa.
4/2000 niin & näin • 79

