
1/2002 niin & näin • 53 

MIKA SARANPÄÄ

Kun rakkaus kuoli 
eli fi losofi  palaa sylttytehtaalle

Filosofi ksi tullaan, fi losofi na ollaan ja fi losofi asta 
 mennään kirjoittamalla. Kirjoittamalla ja kenties 
puhumalla. Filosofi na tätäkin on hyvä epäillä ennalta, 
sen tapahtuessa ja jälkeenpäin. Platon teki näin ja 
 kirjoitti myös runoihinsa ajan korkeimman  huipun 

ja syvimmän syvänteen.  Itsen näkeminen kirkkaana ja 
 selkeänä hämärtää esikuvaksi pyrkimisen tarpeen olemisen 
lietteeseen. Tunnetko sen hajun, kun ajat muistisi maisemaa 
halki? 

Jotakin aivan olennaista Platon lienee ihmisille opettanut. 
Filosofi a on kirjoitusta, tekstiä. Platon kuitenkin tuskaisasti 
ja toistuvasti yritti alentaa itsensä alentamalla kirjoituksensa 
ja uskotteli - kuten myöhempinä aikoina usein sittemmin on 
ollut tapana - että Oikea Filosofi a olisi jotakin enemmän. 

[…] näistä aiheista en itse ole kirjoittanut tutkielmaa, 
enkä tule koskaan kirjoittamaankaan.2 

Mutta mitään enempääkään ei nyt vain ole. Siinä kaikki. 
Kirjoitus jää - jos jää sekään. Ei muuta. Suurin osa 
 fi losofi sistakin ruumiista on unohdettu vuosisadassa, ellei jo 
vuosikymmenessä ja näinä aikoina viimeistään vuodessa. 

Faidros, VII Kirje, Pidot, Apologia ja ties mitkä 
muut – myös nettikupla, joka saa nimen Valtio – 
kertovat meille  fi losofi asta, mutta ennen kaikkea fi losofi n 
paikasta. Filosofi  on kirjoittaja, joka kuvittelee itsestään 
muuta. Hän  uskottelee voivansa toimia fi losofi assa jollakin 
 alkuperäisellä, korkeammalla tavalla, muutoin kuin 

 kirjoittamalla.  Puhuminen tai dialogi voisi olla hyvä 
 vaihtoehto, mutta puhekin on vain huonosti jäsennettyä 
 tekstiä, joka noudattaa hiukan vapaamielisempää kielioppia. 
Filosofi  uskottelee, että fi losofi a on jotakin tekstin 
 ulkopuolella – että fi losofi  olisi jotakin muuta kuin 
 kirjoittaja. Että fi losofi na voisi olla (jossakin) maailmassa 
fi losofi  ja tehdä asioita, ei vain sanoja. Mutta kun fi losofi na 
ei voi. 

Filosofi  on kirjoittaja, pahemmassa tapauksessa puhuja. 
”Ku se tulee selittään eikä siitä pääse eroon ja se jauhaa ja 
jauhaa eikä sitä jaksais kuunnella mut ku ei kehtaa sanoo 
 suoraan ja sit se luulee et oon tyhmä tai et en ymmärrä mut 
ku oikeesti ei vaan kiinnosta koska oon nähny Matrixin ja 
siin on koko se sen luolavertaus tiiviissä paketissa vaikka 
vähä ois kai vielä voinu lyhentää?” Yhtäkaikki: sanain 
 käyttäjä. Siinä on hänen toimintansa ja toiminta-alueensa. 
Toiset  tekevät elokuvia, toiset nypläävät pitsiä, jokaisella on 
oma ylevöitetty, yltiöpäinen projektinsa; olemme olemisen 
 pätkätyöläisiä kaikki tyynni. Nostakaa palkat ennakkoon. 

Sanain käyttäjän on toki, kuten sanottua, mahdollista 
uskoa ja uskotella, että on jotakin tämän sanojen käytön 
yli, jotakin jossakin tuolla, tuolla puolen. Hänellä on tähän 
myös lupa. Ole hyvä. Platon uskotteli kirjoituksissaan tätä 
kaiken aikaa. Ja juuri tämä tekee Platonin kirjoitusten 
 lähestymisen mielenkiintoiseksi, jopa kujeilevaksi, mutta 
pirulliseksi  puuhaksi, jossa lukijalla on parasta olla 
myös itsellä pirut mielessä. Koskaan ei voi tietää, millä 
tasolla  kirjoitus milloinkin kulkee. Milloin paikalla on 

”Pöyhkeästi naureskellen kuljin pitkin ja poikin Kreikkaa.
Minä, Lais!
Ovillani nuorukaiset parveilivat rakkauttaan.

— Afroditella on peili —
Ja nyt, kaiken jälkeen, sitä, mitä olen, en halua nähdä,
mutta muuhunkaan ei oleminen enää anna myöden.”1
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 tämän puoleinen fi losofi , joka kirjoittaa kirjoittamisen ilosta 
ja  tarpeesta. Ja milloin taas tekstissä rämpii kuolettavan tylsä 
tuonpuoleisuuden eunukki, fi losofi , joka ei kestä itseään 
 tekstin asukkina. 

Kaikista tähänastisista ja tulevista kirjoittajista, jotka 
 väittävät tuntevansa ne asiat, joita minä vakavassa mielessä 
tutkin ja esittävät ne joko minulta tai muilta kuuleminaan 
tai itse löytäminään, voin sanoa tämän verran: minun 
 mielestäni he eivät voi ymmärtää asiasta yhtään mitään. 
Näistä aiheista en itse ole kirjoittanut tutkielmaa enkä tule 
koskaan  kirjoittamaankaan. Niitä on nimittäin mahdoton 
kuvata sanallisesti niin kuin muita tiedonaloja.3

Pari kokonaista vuosituhatta on yritetty kirjoittaa 
 vakavissaan. Platonia vain ei otettu vakavasti, paitsi niiltä 
osin kuin itse haluttiin. Kuinka monta kertaa on kirjoitus 
kiellettävä, jotta lukija tajuaa kirjoituksen kielletyksi ja jotta 
hän tajuaa sen kielletyksi kirjoituksella? 

Kun on pitkän yhdessäolon aikana askarrellut ja elänyt 
tämän aiheen parissa, se yhtäkkiä syntyy sielussa kuin 
 singonneesta kipinästä leimahtava liekki, ja siitä lähtien se 
ravitsee itse itseään.4

Hyvä lukijani! Omistukseni! Ylitä minun tekstini! Tee 
hyppy, jonka minä uskon tehneeni! 

Sen verran tiedän, että jos näistä asioista pitäisi kirjoittaa 
tai puhua, tekisin sen itse parhaiten […].5

Platonia luettuasi olet hankkinut vasta kevyen rusketuksen.6 
Kun olennaista on rypeä itse paskassa. Ja tuhansin sivuin 
tavoitettiin vuosituhansiksi tuhannet ihmiset, jotka uskoivat 
matona tietään syövän sanajärjestyksen kärkeen. He uskoivat 
järkeen. 

Miksi siis fi losofi  ei uskalla uskoa itseään? Hän on 
 kirjoittaja, sanain käyttäjä. Vieläpä siten, että hän kykenee 
hävittämään kaikki sanat eristiikan taidollaan,  sofi stisella 
 keikaroinnillaan. Joskus hän uskoo näin  pääsevänsä 
 lähemmäksi totuutta. Joskus taas vain masturbatiiviseen 
 rauhaan. Tämä muuten vituttaa sitä, joka ei ole fi losofi . Ja 
fi losofi a tämä vasta vituttaakin. Ehkä tässä on koko fi losofi na 
olemisen ydin?

Jos olisin uskonut, että nämä asiat voidaan esittää suurelle 
yleisölle riittävän selkeästi kirjoituksessa tai puheessa, olisinko 
voinut elämässäni tehdä mitään parempaa kuin kirjoittaa 
tästä aiheesta, josta on niin suurta hyötyä ihmisille, ja tuoda 
todellisuuden olemuksen esiin kaikkien nähtäville?7

Kukaan täysjärkinen ei ota fi losofi a massojen johtajaksi. 
(Hyvä on, Platon oli toista mieltä.) Eikä täysjärkinen fi losofi  
sitä haluakaan. (Voi olla, että Platon ajatteli toisin.) Hän 
haluaa olla syrjässä. (Platon ei todellakaan ajatellut näin.) 
Sieltä fi losofi  fi losofi na huutelee kommenttejaan eläville 
 toimijoille: ”Mitä sinä tarkoitat ystävyydellä??? Mitä sinä 
 tarkoitat hyvyydellä?!!!”. (Tänne Platon kuitenkin kirjoitti 
sankarinsa.) Niin, minä tarkoitan vain sitä, että liha itsessään 
ei sano sanaakaan ja kieli on aina vajaa ja mieli kärkäs, mutta 
hauras. (Musti, hiljaa!) Kuviteltu epätäydellisyys (edellyttää 
uskon täydellisyyden mahdollisuuteen) ja kuoleman pelko 
saavat suoltamaan sanoja. Mitäpä siitä jauhamaan?

[…] ihmiskunnan onnettomuuksista ei tulisi loppua, 
ennen kuin oikeat ja todelliset fi losofi t ottaisivat valtioissa 

johdon käsiinsä tai jumalallinen johdatus saisi valtioiden 
johtajat toden teolla harrastamaan fi losofi aa.8

Platonin kirjoituksissa uskotaan ateenalaisten elävän rappion 
aikaa. Henkilökohtaisesti olen väsynyt rappion jargoniin. 
Maailma on täysi ja täydellinen. Sano se: ”Maailma on 
täysi ja täydellinen!”. Huomaatko, kuinka helppoa on uskoa 
muuta?

Uskon, että Sokrates muistutti huolettomasti James Bond 
-elokuvien venäläisiä. Mutta kuka sitten on Bond, James 
Bond? Thrasymakhos,9 Alkibiades?10 Sokrates oli ruma. 
Nietzschen mukaan (mistä taas kukaan ei ota mitään selvää) 
Sokrates oli itsessään ristiriita kreikkalaisessa ajattelussa.11 
Niinpä.

Filosofi aa on vasta, kun on kirjoitusta. Platonin 
 kirjoituksissa kirjoitus ilmenee rappeutumana ihmiskunnan 
lihaksistossa. Egyptiläisten jumala Theuth oli keksinyt opin, 
joka mielestään teki ihmiset viisaammiksi. Hän oli keksinyt 
kirjoitustaidon. 

”[…] kirjainten isä, olet kiintymyksestä niihin esittänyt 
aivan päinvastaista kuin ne aikaansaavat. […] vain rikki-
viisauden toimitat opetuslapsille, et todellista viisautta.”12

Sivukaupalla oli tätä ennen ylistetty muusista taitoa, todellista 
runoutta ja fi losofi aa. Joku lienee kirjoittanut jotakin, minkä 
saanemme Platonin kirjoituksina.

Filosofi t ovat sanailijoita. He seikkailevat sanoissa, 
 hajottavat sanastoja ja järjestävät uudelleen. Filosofi t uskovat 
tällöin keksineensä jotakin kokonaan uutta, asian, olemuksen, 
idean (no nyt se sanoi sen), tai ihan mitä vaan. Tälle he anta-
vat itsekseen identifi oituvan nimen. Ainut, mitä fi losofi  kos-
kaan on keksinyt, on uusi sanajärjestys. Ainut on uusi sanajär-
jestys, mitä fi losofi  koskaan keksinyt on. Jotkut  järjestykset 
jäävät elämään ja tulevat totuudeksi. 

Platon söi pergamenttinsa saman tien. Pidäkkeetön 
nauru oli hänen metodinsa. Toivon niin. Hän konkretisoi 
 kirjoituksen ja siirtyi ihmisten joukkoon. Ummetusta hän 
poti pitkään.

Istuessaan naama punaisena riu’ulla,13 Platon kadotti 
pedagogiset tarpeensa. Vuoret olivat tulleet vuoriksi, ihmeet 
olivat kadonneet ja hän hyväksyi rypemisen välttämättömyy-
den. Platon vain oli mies, jolla on edelleen kaksi napaa 
puhdistettavaksi. 
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