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otteita ajasta

Moralismin  
alkuperästä
Le Figarossa (2.4.) Sébastien Lapaque 
haastatteli filosofi Alain Finkielkrautia 
kahden tuoreen E. M. Cioran -rans-
kannoksen tiimoilta. Alain Paruit on 
hiljattain ranskantanut L’Herne-kus-
tantamolle kaksi kulttuuripessimis-
tisen aforistikon varhaisteosta nimillä 
Transfiguration de la Roumanie (alun 
perin 1936) ja De la France (1941), 
joiden myötä kuva nuoresta Ciora-
nista antisemitistisenä totalitaristina, 
joka myöhemmin pyrki peittämään 
menneisyytensä voidakseen menestyä 
Ranskan kirjallisessa maailmassa, on 
vahvistunut entisestään.

Finkielkraut kuitenkin uskoo, 
että Cioran todella häpesi nuoruu-
densyntejään ja omaksui uuden nä-
kökulman. Hän osoittaa Cioranin 
myöhempiä kirjoituksia lainaamalla, 
että tämän katsomukset muuttuivat 
jyrkästi: Cioran totesi myöhemmin, 
että hänen nuoruudessaan koko Eu-
rooppa uskoi nuorisoon, ja fasismi-
vetoisella nuorisolla taas oli tuolloin 
tapana kannattaa verenhimoisia po-
liittisia suuntauksia. Nuoren Cio-
ranin antisemitismin Finkielkraut 
puolestaan selittää pienen kansan 
komplekseilla: hänen mukaansa ro-
manialainen Cioran oli vakuuttunut, 
että isänmaan täytyi saada huomiota 
keinolla millä tahansa, ja Finkielkraut 
uskoo, että romanialaiset kadehtivat 
juutalaisten näkyvää asemaa.

Totalitarismista Cioran irrot-
tautui Finkielkrautin katsannossa 
viimeistään vaihtaessaan kirjoituskie-
lensä romaniasta ranskaksi ja ryhty-
mällä moralistiksi. ”Moralistit eivät 
ole moraalin harjoittajia, moralistit 
paljastavat tuskallisia totuuksia”, Fin-
kielkraut summaa.

Lapaquen mukaan Cioranin 
varhaisajattelu muistuttaa siitä, että 
älyllisyydenvastaisuus on vahvis-
tanut asemiaan myös nykyään. Fin-
kielkrautille anti-intellektualismi 
onkin 1900-luvun suuri mysteeri: 

toiminnan ja elinvoiman puolesta 
puhuminen merkitsee hänelle fa-
sismin korkeinta muotoa. Nykyajan 
anti-intellektualismi kuitenkin eroaa 
nuoren Cioranin kirjatietoa kaihta-
vasta elinvoimailusta, sillä välittö-
mässä läheisyydessämme ei vaikuta 
enää vaisto vaan tekniikka: reaali-
aikaisessa tiedonvälityksessä ei enää 
tarvita välitystä, ponnistelua tai 
tietoa. Älyllisyyden vastustaminen ei 
enää ole ideologiaa vaan ajattelutapa, 
jonka tekniikka tarjoaa valmiina, 
sanoo Finkielkraut.

Uskollaan ja  
uskottaan  
autuaaksi
The Times Literary Supplement 
julkaisi 18.3. Joshua Cohenin ja 
Thomas Nagelin esseen John Rawlsin 
uskontosuhteesta. Poliittisen filo-
sofian henkiinherättelijän jäämistöstä 
on löytynyt ilmeisesti 1990-luvulla 
kirjoitettu teksti ”On My Religion”, 
jossa Rawls paljastaa muun muassa 
harkinneensa nuorna miesnä pappis-
seminaariin menemistä. Cohenin ja 
Nagelin mukaan Rawlsin uskonnol-
liset katsomukset ovat perustavan tär-
keitä koko hänen ajattelulleen, sillä 
rawlsilainen vapaamielisyys paljastuu 
eräänlaiseksi uskonnollisen suvait-
sevaisuuden ulottamiseksi kaikkeen 
yhteiskunnalliseen ajatteluun.

Rawlsin vuonna 1942 kirjoittama 
tutkielma ”A Brief Inquiry into the 
Meaning of Sin and Faith: An In-
terpretation Based on the Concept 
of Community” sisältää Cohenin 
ja Nagelin mukaan runsaasti yhty-
mäkohtia hänen myöhempään ajat-
teluunsa. Rawls pitää pahimpana 
syntinä ylpeyttä, sillä se saa ihmisen 
pitämään itseään muita parempana 
ja panee muodostamaan suljettuja 
ryhmiä. Tämä johtaa samaan pää-
telmään kuin Oikeudenmukaisuus-
teoriassa: etuja ei käy jakaminen an-
sioiden perusteella. Nuoren Rawlsin 

silmissä ihminen ei voi ansaita pelas-
tusta sen paremmin kuin hän van-
hemman Rawlsin silmissä voi ansaita 
oikeudenmukaisen kohtelun.

Nuori Rawls uskoi vielä uni-
versaaliuteen ja harmoniaan, joka 
tekisi politiikan tarpeettomaksi. Siksi 
Cohen ja Nagel pohtivatkin, missä 
vaiheessa Rawls on tajunnut, että 
poliittinen elämä muodostaa oman 
moraalisen ongelmansa. Heidän mu-
kaansa Rawls ymmärsi, ettei yhteis-
kunta voi perustua uskoon, mutta 
monista muista liberaaleista poiketen 
hänen yhteiskuntanäkemykseensä 
liittyi syvällinen ymmärrys uskonnon 
merkityksestä. Valtion ja uskonnon 
erottaminen on tärkeää juuri siksi, 
että erilaisten näkemysten edustajat 
voivat löytää yhteisen argumentaatio-
kentän, vaikka ovatkin eri mieltä pe-
lastuskeinoista ja maailman olemuk-
sesta. Inkvisition tutkiminen opetti 
Rawlsin vierastamaan uskonnon 
käyttöä lyömäaseena, mutta uskoa 
sinänsä hän ei halunnut politiikan 
liepeiltä häätää. Suvaitsevaisuus kun 
ei hänen mukaansa perustu epäilyyn 
vaan uskoon. 

Yasujiro Ozzy ja 
muut klassikot
World Litetarure Todayn teemanu-
merossa ”Maanpakolaisuus ja siirto-
laisuus” (2/2009) Tahar Ben Jelloun 
kertoilee kuulumisistaan. Suunnit-
teilla on näytelmä Jean Genet’stä, 
jonka kirjailija kertoo tunteneensa 
hyvin. Tekeillä on myös pienoisro-
maani Elle l’a tué, jossa työssään uu-
punut siirtolaismies siirtyy eläkkeelle, 
mutta menettääkin samalla työn ja 
kodin varaan rakentuneen elämän-
rytminsä. Hän palaa Marokkoon, 
jonne hän rakentaa toiveikkaasti 
suuren omakotitalon ja jää odot-
tamaan lapsiaan vierailuille. Kukaan 
ei tule, ja mies kuolee.

Kirjoittelunsa lisäksi Ben Jelloun 
kertoo omistautuvansa 1940- ja 
1950-luvun klassikkoleffojen kat-
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seluun. Ohjelmistossa on erityi-
sesti Fritz Langin, Mireille Ozyn, 
Luis Buñuelin, Howard Hawksin ja 
Orson Wellesin leffoja. Hetkinen! 
Mireille Ozy? Jacques Beckerin elo-
kuvassa Arsène Lupin – gentlemanni-
varas (1957) sisäkköä näytellyt Ozy 
ei oikein tunnu kuuluvan joukkoon. 
Rohkenemme arvata, että asialla on 
vanha tuttumme (kenties kääntäjän) 
sanasokeus ja arvatenkin Ben Jelloun 
on tarkoittanut japanilaisohjaaja 
Yasujiro Ozua – ainakin hänen uusi 
romaanisommitelmansa on kuin 
suoraan Ozun elokuvista.

Miksei meillä,  
koskaan ja aina?
Kritiikin Uutisissa (1/09) Juri Num-
melin kysyy, miksei Suomessa ar-
vioida viihdekirjallisuutta. Viihdekir-
jallisuuden karsastamisessa on pitkät 
kotoiset perinteensä ja ainoastaan 
dekkarit ylittivät uutiskynnyksen. 
Naisille suunnatussa mediassakin no-
teerataan vain sellaiset viihdekirjat, 

jotka on noteerattu naisille suun-
natussa mediassa, ”mutta löytyykö 
asiantuntevaa kirjallisuuskriitikkoa, 
joka osaisi erotella Marian Keyesin 
ja Sophie Kinsellan hyveet ja paheet 
ja tehdä sen vielä kiinnostavasti, kir-
jojen omista lähtökohdista käsin?”

Kateudesta vihreänä Num-
melin on seuraillut rapakontakaista 
Bookgasm-nettisivua, jolla arvioidaan 
ilman mitään kyykytystä muun 
muassa sarjakuvaa, trillereitä, länk-
käreitä, kauhua ja scifiä. ”Missä siis 
viipyy Suomen Bookgasm?” kysyy 
Nummelin. Pisimmän sormensa 
hän suuntaa arvostelijoiden liiton 
SARV:n puheenjohtajaan Siskotuu-
likki Toijoseen, joka ”on usein kriti-
soinut Kritiikkiportin pääkirjoituk-
sissaan ja Kritiikin Uutisten kolum-
neissaan kaiken viihteellistymistä”. 

Mikseivät kriitikot sitten voi 
kertoa, mikä viihteessä on huonoa 
tai hyvää, kysyy Nummelin. ”Lu-
kijaa, joka haluaa tietää, mikä uusi 
sinkkuelämästä kertova kirja voisi 
sopia hänelle juuri tässä tilanteessa 
ja auttaisi häntä arvioimaan omaa 
elämäänsä, ei paljon auta Adornon 

siteeraaminen.”
Ottamatta tarkemmin kantaa 

tähän määritelmään kirjallisuuden 
tehtävästä, sen enempää kuin teo-
logialta haiskahtavaan kaiken viih-
teellistymiseen, voitaneen tyytyä 
avaamaan sattumanvaraisesti 
Adornon Esteettinen teoria (suom. 
Arto Kuorikoski, Vastapaino 2006), 
vaikkapa sivulta 287: 

”Se, joka vastustaa taiteen ole-
tettua formalismia, taidetta taiteena, 
puolustaa sitä epähumaanisuutta, 
josta se syyttää formalismia, ja tekee 
näin niiden klikkien nimissä, jotka 
vaativat mukautumista alistettuihin 
säilyttääkseen paremmin niiden 
hallinnan. Aina kun hengen epä-
humaanisuudesta valitetaan, se ta-
pahtuu humaanisuuden vastaisesti; 
vain sellainen henki kunnioittaa ih-
mistä, joka sen sijaan että palvelisi 
sitä sellaisena miksi se on tullut, up-
poutuu siihen, mikä ihmisille tunte-
mattomana on kuitenkin ihmisten 
omaa.” 

Ellei tästä ole apua sinkun elä-
mäntuskaan, niin mistä sitten?

Tampere-talon Suuren 
filosofiatapahtuman 
perillinen, seminaa-
riseos ”Kriittisessä 
Tilassa”, järjestettiin 

huhtikuussa toista kertaa. Viisaus- 
tiedettä lähimpää puhuivat ehkä 
työntutkijaksi profiloitunut teo-
riageneraattori Jussi Vähämäki, 
väärinajattelua opettanut Markus 
Hannila  ja Erik Steniuksen opissa 
aikoinaan hikoillut tv-legenda ja es-
seisti Leif Salmén. Muina puhujina 
kuultiin Matti Klingeä ja Pauliina 
Immosta, Raija Julkusta ja Kari Uu-
sikylää, Pertti Haapalaa ja Atanas 
Aleksovskia, Pauli Kettusta ja Tarja 
Tallqvistia, Kimmo Kevätsaloa ja 
Teivo Teivaista.

Matkailuprofessori ja vieraan-
varaisuustyön tutkija Soile Veijola 
pohti työnjakamisen (divide, share) 
mahdollisuuksia pelitajun määrit-
tämällä kentällä. Kuinka hoksaavai-

suuksien ja ekselenssien kaltainen 
ruumiillinen pääoma muuntuu tu-
rismiteollisuuden tuotantovoimiksi, 
asiakastyytyväisyyksiksi, voitoiksi? 
Miten aitous jäsentyy brändivaiku-
telmistossa? Millä tavoin on olemassa 
elävää työtä ja ruumiillistettuja histo-
rioita, jos sukupuolet ovat habituk-
sensorttisia mies- ja naistapaisuuksia 
tilanteisissa performansseissaan?

Taiteilija ja karjakko Miina Äk-
kijyrkkä veisuutti seminaariyleisöä 
kahden virren verran. Hän alleviivasi 
kokovartalotoiminnan – ”paskan-
luonnin, urkujensoiton, sukupuoli-
yhdynnän” – opettavaisuutta. Suomi 
syö luovuutta: maa on täynnä ih-
misiä, ”joiden mehu ei virtaa”. Toi-
senlaista koulintaa tarjoavat uudet 
haasteet, varsinkin haasteet käräjä-
oikeuteen. Äkkijyrkkää ja hänen pe-
lastamaansa maatiaisrotukarjalaumaa 
ollaan savustamassa ulos Helsingin 
kaupungin vuokramailta, Vuosaaren 

Uutelan Skatan tilalta. Pikkumaisuus 
uhkaa voittaa urheuden, taiteilija 
varoitti ja vannotti kuulijoitaan 
kuplimaan. ”Minä oon niin vittuun-
tunut niihin virkamiehiin. Virka-
miehet vittuun!”

Kriittisessä Tilassa
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