otteita ajasta
suurimmat uutistoimitukset ottavat
ulkomaisen uutissyötteensä yksinomaan kansainvälisestä uutisvälityksestä, uutisvuorossa on nukahdettu
kriittisellä hetkellä tai Guardianin
juttujen uutisarvo on arvioitu todella
oudoilla kriteereillä. Samana päivänä,
kun Guardianin alkuperäinen uutinen julkaistiin, Helsingin Sanomat
toisti Reutersin välittämässä uutisessa sanasta sanaan IEA:n raportin

Kahdeksas
manner

K

adonneen mantereen etsinnät voidaan lopettaa.
Google Earth ei tarjoa siitä
kuvaa, massa on liian hienojakoista
satelliittien optiikalle. Se on muovikeittoa. Mittakaava on tahattoman
myyttinen. Noin kolme prosenttia
kaikesta 50-luvun jälkeen käytetystä
muovista on kertynyt merivirtojen
mukana Tyynen valtameren pohjoisosaan. Muovin pinnoittama kaksiosainen alue on vähintään Australian
mantereen kokoinen, se ulottuu Japanin eteläsaarista Havaijille. Mantereilta ja laivoista kertynyt massa on
asettunut merivirtojen suvantoihin.
Noilla tienoin tuuli on heikkoa tai
sitä ei ole lainkaan. Meribiologit
arvioivat, että jokaista elävää plank-

viralliset numeraalit. Aleklettin madonluvut huomioiden valtakunnan
päälehden otsikko huokui rikinkatkuista ironiaa: ”Maailman energiankulutuksen ennakoidaan kasvavan
nopeasti.”
Karu ja onnistunut yritys vaikuttaa asiantuntijajärjestön arvioihin
ei ehkä ole Guardianin uutisten shokeeraavin puoli. Edes mahdollinen
vaikutus Kööpenhaminan ilmastoko-

koukseen ei ole pääasia. Varsinainen
järkytys ovat itse luvut. Jos maailman
väestömäärä 2030 on vaikkapa kahdeksan miljardia, ei 95 mbd millään
riitä tarvittavaan maanviljelykseen.
Aleklettin ja kumppaneiden arvio
on tyly 75 mbd. Jos luku pitää paikkansa, on edessä 20 vuotta nälänhätää. Totuus saattaa olla katastrofi,
mutta katastrofi saattaa alkaa ennen
totuutta.

tonkiloa kohti meressä on nyt kuusi
kiloa muoviplanktonia.
Kahdeksas manner löytyi sattumalta 1997, kun merentutkija
Charles Moore, öljyteollisuussuvun
vesa, poikkesi totutulta risteilyreitiltään. Voi vain kuvitella, mitä tämän
myöhäisten aikojen konkvistadorin
sisimmässä liikahti, kun uuden maailman tarjoamat resurssit paljastuivat
ehtymättömiksi: tekohampaita, tupakansytyttimiä, kondomeja, kaiken
kokoisia ja värisiä muovipusseja. Ja
määrättömästi mustasta kullasta jalostettua, auringon valkoiseksi hapertamaa hiutaletta satamassa syvyyteen.
Noin 70 prosenttia muovista vajoaa
kohti pohjaa: kuin myöhäismoderni
apeiron, tuo Anaksimandroksen alkukaaos, yrittäisi päästä takaisin synnyinsijoilleen.
Lähes kaikki se on öljyä. Miljoonia vuosia kasvuttomissa proses-

seissa jalostunut biomassa on loppujalostunut muoviplanktoniksi. Curtis
Ebbesmeyer, muovimeren tutkija,
kuvaa sitä ”valtavaksi eläimeksi,
jonka lieka on katkaistu”. Kestää oletettavasti satoja vuosia, ennen kuin
muovi tuhoutuu luonnon kiertokuluissa, mutta ennen sitä vapautettu
peto ehtii elää pitkän epäkuolleen
elämän.
Öljy on viekas: yhtä lailla sen
ehtyminen kuin säilyminen on tuhoisaa. Ehtyminen lopettaa länsimaisen elämäntavan, säilyminen
muovina johtaa luonnontuhoon.
Itsestäänselvyydet kätkeytyvät näkyville: ktooninen öljy on kuoleman
materiaalinen muoto.
Lokakuun lopussa Helsingin Sanomat julkaisee tiedesivuillaan ilouutisen. Fossiilisen öljyn korvaaja on
keksitty! Bioöljyä aletaan laboratorioissa lypsää elävistä levistä…

Kirjafiloseminaarissa
irjallisuudentutkimuksen ja filosofian
yhteistyö on Tampereella tiivistymään
päin. Alkusyksystä järjestetty yksipäiväinen seminaari ”Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia,
ristiriitoja, risteyksiä” oli toinen aloja
yhdistävä tieteellinen kokoontuminen
vajaan puolentoista vuoden sisällä.

Syksyn sessioissa painottui filosofian ja
kirjallisuuden(tutkimuksen) rajapinnan
kartoittaminen. Näkökulmia etsittiin
alojen sisältä, väliltä ja liepeiltä.
Seminaari koostui kahdestatoista
tiiviistä esitelmästä, joiden aiheet
vaihtelivat surrealismista Wittgensteiniin, ei-minkään poetiikasta mahdollisiin maailmoihin. Esitelmien
heterogeenisyys ilmeni myös tarkas-

4/2009 niin & näin 105

telunäkökulmissa. Ilmari Kortelaisen
ja Sami Simolan Ricœur-esitelmä
toimi esimerkkinä soveltavasta hermeneutiikasta. Historiallista käsittelyä edusti Erna Oesch, joka esitteli
filosofian ja runouden yhteenkietoutumista varhaisromantiikassa. Jenni
Tyynelä sovelsi David Lewisin filosofista modaalilogiikkaa kuvitteellisten
maailmojen ja henkilöhahmojen

otteita ajasta
analyysiin. Sami Sjöberg oli puolestaan valinnut puhtaan kirjallisuustieteellisen näkökulman käsitellessään tyhjän kirjan problematiikkaa
apoeettisuuden ja antipoeettisuuden
jaottelun avulla. Vapaampia lähestymistapoja edustivat Timo Kaitaro ja
Kuisma Korhonen, joiden Breton- ja
Genet-luennat sijoittuivat kulttuurihistorian, kirjallisuudentutkimuksen,
taiteen ja filosofian leikkauspisteeseen.
Vaikka aiheet ja tarkastelutavat
olivat huomattavan erilaisia, käsiteltiin useissa esitelmissä samoja kysymyksiä. Yksi keskeisistä ongelmista
oli filosofin kirjallisen tyylin merkitys
filosofialle. Vastauksia haettiin yksittäisten filosofien tarkastelun kautta.
Nietzschen ja Kierkegaardin sijaan
huomio kiinnittyi Wittgensteiniin ja
R.W. Emersoniin. Joose Järvenkylä
esitti mielenkiintoisia huomioita filosofian metodin ja kirjallisen tyylin
yhteyksistä myöhäis-Wittgensteinilla.
Erityisesti Varmuudesta-teoksen fragmentaarinen ja epäsystemaattinen
”rikkonainen teksti” (broken text)
ilmentää ajatusta filosofiasta pikemminkin muistutusten esittämisenä
kuin systemaattisena argumentaationa. Näin Wittgenstein haastaa
kirjoittamisen tyylillään traditionaalisen filosofian oletuksen maailmasta
selvästi paloiteltavana ja tutkittavana
kokonaisuutena. Heikki A. Kovalainen puolestaan esitti, että Emersonin tekstin kauttaallinen kauneus
toimii allegoriana ihmisen ja todelli-

suuden suhteelle. Toisaalta kirjallinen
tyyli voi saada kielen kurottamaan
itsensä ulkopuolelle, esimerkiksi
kohti korkeampaa olemassaoloa. Esitelmät osoittivat, että kirjallinen tyyli
saattaa laajentaa filosofian tekemisen
tavan väittämisestä osoittamiseen ja
huomioiden tekemiseen.
Kirjallisuuden näkökulmasta
keskeiset kysymykset koskivat kaunokirjallisuuden filosofisuutta ja
tiedollista arvoa. Sekä Jukka Mikkonen että Arto Haapala kritisoivat
esitelmissään yksinkertaisia funktionaalisia tapoja määritellä kirjallisuus
ja filosofia. Filosofia ei tyhjenny
tiedolliseen tehtäväänsä, eikä kaunokirjallisuus määrity ainoastaan esteettisesti, joten aloja ei voi erotella
vetoamalla tällaiseen työnjakoon.
Haapala korosti kirjallisuuden tiedollista puolta esittämällä normatiivisen
teesin: kirjallisuudella pitää olla jokin
kognitiivinen tehtävä, jotta se olisi
merkittävää. Väite muuntaa fiktion
käsitettä ja alleviivaa taiteen todellisuutta. Kirjallisuus voi lisätä ymmärrystämme inhimillisestä todellisuudesta ja luoda uutta todellisuutta
siinä mielessä, että se tarjoaa uusia
tapoja jäsentää elämismaailmaamme.
”Ikuisten teemojen” tarkastelu konkretisoi ajatusta. Lukemalla Shakespearea, Tolstoita ja Dostojevskia
saadaan melko kattava kuva siitä,
millaisiin kysymyksiin kirjallisuus on
toistuvasti palannut. Haapala nosti
esiin ihmisenä olemisen problematiikan, hyvän ja pahan ongelman

sekä vallan, elämän ja kuoleman
teemat. Nämä luonteeltaan filosofiset kysymykset osoittavat paitsi kirjallisuuden filosofisuuden myös sen
kouriintuntuvan todellisuuden.
Kirjallisuuden ja filosofian suhde
repesi kuiluksi Tere Vadénin kulttuuri- ja kokemushistoriallisessa tarkastelussa. Vadén hahmotti suomenkielisen kirjallisuuden ja filosofian
eurooppalaisten mallien paikallisina
kopioina. Vaikka kirjallisuuden ja
filosofian välillä on Euroopassa vastavuoroinen suhde, ei suomalaisilla
kopioilla ole yhteyttä toisiinsa. Syy
löytyy filosofiasta. Suomessa ei pyritä
luomaan suomalaisesta kielikokemuksesta ponnistavaa ajattelua vaan
keskitytään eurooppalaisen filosofian
kääntämiseen. Kaivautumalla Seitsemän veljeksen kokemushorisonttiin
Vadén kuvasi kokemuksesta vieraantunutta, eurooppalaisessa sisäsiisteydessä köyhtynyttä ajattelua. Vastavoimaksi hahmottui metsään juurtunut,
kirjallisuuden ja filosofian välisestä
kuilusta nouseva ajattelu.
Seminaari lunasti odotukset rinnakkaisuuksien, risteyksien ja ristiriitojen paikkana viimeistään Antti
Salmisen hahmotellessa Heideggerin
ja Paul Celanin välistä myyttistä avaruutta. Runoilijan ja filosofin ambivalentti suhde kuvaa hyvin kaunokirjallisuuden ja filosofian välttämätöntä yhteenkietoutumista.

Vapaus edeltää rakkautta ja rakkaus
edellyttää vapautta. Rakkaus voi
tuottaa vapautta, mutta myös rajata
sitä pois. Rakastaminen vapaudessa
tarkoittanee toisen rakastamista sellaisena vapaana sieluna, millainen
hän on ja miksi hän on kehittyvä
spontaanien sattumusten kautta ainutkertaisessa elämässään.
Nykyihminen kuitenkin puutuu
helposti rajattoman tuntuiseen korvattavissa olevien mahdollisuuksien

tarjontaan unohtaen haasteellisen
ainutkertaisuuden kokemisen ja
vaihtaa niin parisuhteensa kuin autonsakin ensimmäisten ongelmien
ilmennyttyä. Marko Gylén valotti
puheenvuorossaan heideggerilaista
ajatusta, jossa vapaus näyttäytyy
silmänräpäyksellisenä murtumana
ajanhetkessä. Olemme vapauden
potentiaaleja, mutta saamme vapautemme vasta, kun uskallamme nähdä
ohikiitävien mahdollisuuksien katoa-

Jaakko Belt

Kesäkoulussa

S

yysauringossa kylpeneen
Kallio-Kuninkalan kartanon suojissa Järvenpäässä
pohdiskeltiin
elokuun viimeisenä viikonloppuna Tutkijaliiton kesäkoululaisten voimin vapauden, spontaaniuden ja sattuman tematiikkaa.
Puhuttiin vapaudesta työssä ja työstä
sekä taiteenvapaudesta. Keskustelu
sivusi muun muassa vapauden ja
rakkauden moninaisia yhtymäkohtia.
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