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Mestarit areenalla

S

yyskuun puolivälissä Alex
Ross julkaisi The New Yorker
-lehdessä esseen Frankfurtin
koulun comebackista. Kuusikymmenluvun muotifilosofit oli jo ehditty
tuupata kellariin pölyyntymään,
mutta nyt kriittisen teorian legendat
ovat palanneet kulttuurisivuille
reunion-hengessä.
”Älkäämme
unohtako Adornon ja Benjaminin
leppymättömiä ääniä”, huudahtaa
Ross kuin epätoivoinen kiertuemanageri.
Ross tunnistaa Adornosta ja Benjaminista kaksi pätöä mutta yhtä
lailla yksipuolista tapaa lähestyä populaarikulttuuria. Siinä missä Benjamin romantisoi massakulttuurin,
Adorno romantisoi porvarillisen
perinteen, linjaa hän. Brechtiläinen
hapatus vaikutti Benjaminiin niin
paljon, ettei tämä osannut enää
innostua hienosteluista, kun taas
Adorno ei taitanut pitää työväkeen
kuulumattomia läpikotaisin epäkelpoina, olihan heidän yhteiskuntaluokkansa sentään tuottanut Alban
Bergin.
Ross korostelee dialektiikan tärkeyttä, mutta hänen analyysinsa
oivalluksekkuus hukkuu juuri dialektiikan puutteeseen. Oopperan,
tanssin ja runouden kärvistellessä
marginaalissa pop hallitsee, vaikka
vanha korkean ja matalan erottelu on
näennäisesti yhä voimassa, hän huomauttaa, ja lopullisesti tasapäisyyden
voiton on varmistanut internet.
Vastinpareista kiinni pitäessään hän
unohtaa, että vanhojen vastakkainasetteluiden pönkittämisen asemesta
dialektiikan tulisi antaa sija uusille
käsitteellistämismahdollisuuksille.
Nykyään kun ei ole ollenkaan tavatonta, että vähälevikkisen runouden
lukija harrastaa taistelulajielokuvia.
Pulmana on abstrakti ajattelu.
Populaarikulttuurin kritiikissä ja
kritiikittömyydessä kun Esa Paka-

rinen ja Kanye West ovat yhtäkkiä
metafyysisesti yksi ja sama. Mutta ei
sen niin väliä, kunhan Adornoa lukiessaan muistaa kuunnella jatsia.

Valehtelee
enemmän kuin
tuhat sanaa

A

rgentiinalainen Clarín oli
pannut Matilde Sanchezin ja
Mercedes Perez Bergliaffan
asialle haastattelemaan ranskalaisfilosofi Georges Didi-Hubermania,
joka oli saapunut Argentiinaan puhumaan eleistä Sergei Eisensteinin
elokuvissa. Istunnon anti saatettiin
julki syyskuussa. Taidehistorian ja
ylipäänsä kuvien ajattelijana tunnettu Didi-Huberman tokaisi heti
revolverihaastattelun alkuun, ettei
kuvaa sinänsä ole olemassa. Jos lähdetään kysymään kuvan olemuksen
perään, kulkeudutaan nimittäin
metafysiikkaan ja ajaudutaan niin
kauas itse asiasta, ettei itse asia enää
edes näy. Jokaisen kuvan suhde todellisuuteen on omanlaisensa ja voi
kaiken kukkuraksi alati muuttua.
Didi-Huberman läksytti niitä,
jotka uskovat, että kuvien retusointi
on digitaalisten konstien myötä
mennyt liian pitkälle. Tietokoneella
toteutetussa kuvamanipulaatiossa
ei ole hänen mukaansa mitään
uutta, sillä kuvia manipuloitiin jo
Lascaux’n luolassa, eikä myöskään
ollut mikään ongelma siirtää Trotskia
vähemmän näkyviin tehtäviin pois
neuvostojohtajien valokuvia ruuhkauttamasta. Kuvaaminen on joka
tapauksessa tekemistä ja valintaa,
ja siksi manipuloinnin ongelma on
rakennettu kuvuuden sisään, mutta
tämä ei tarkoita, ettei kuvia ja kuvilla
voisi kritisoida.
Lopuksi Sanchez ja Perez Bergliaffa onnistuivat saattamaan Didi-
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Hubermanin kiusaukseen puhua filosofian luonteesta. Didi-Huberman
asetti filosofian vastakohdiksi opit
ja ideologiat, jotka ovat puhuvinaan
yleisluontoisesti, ja totesi filosofian
olevan mahdollisimman ainutkertaisen ajattelua. Filosofian tulee
hänen mukaansa suuntautua yksittäiseen asiaan. Niille, jotka nyt ovat
säntäämässä tuumimaan tiedon,
olemisen ja yhteiskunnan kaltaisia
asioita, mainittakoon, että Didi-Hubermanin esimerkkinä oli lasillinen
vettä.

Työn snagari

K

uka sanoikaan, että taiteesta
voi puhua vain pankkiirien
kanssa. Taiteilijat puhuvat
vain rahasta. Taisi olla Sibelius, taisi
olla kasku. Ajat ovat sentään muuttuneet, hieman. Nykyään taiteilijat
puhuvat vain työstä. Kun mainostoimittajat alkoivat esiintyä taiteilijoina,
kirjailijoille tuli kiire korostaa pestiään työnä. Ja mitä kirjailijat edellä,
sitä runoilijat perässä.
Tuli & Savun – joka sanoo olevansa ”Suomen paras runouslehti”
– pääkirjoituksessa (1/14) Tiina
Lehikoinen ja Jouni Teittinen ehdottavat, että runous on jonkin
sortin väkivaltaa maailmaa, lukijaa
tai jotakin kohtaan, mutta pohjimmiltaan tälläkin vain tarkoitetaan,
että runoilija ohjailee lukijaa pois
tutusta ja turvallisesta – tuttua ja
turvallista siis, eikä ketään lopulta
ohjailla mihinkään.
Kun väkivallasta ei tule mitään,
Lehikoinen ja Teittinen toteavat, että
”runous on runoilijan työtä – tuskin
kukaan kirjoittaja onnistuu kiertämään sitä tosiseikkaa, että runot
vaativat istumista ja pitkäjänteistä
kielessä oleilua. Kirjoittaminen on
hidasta, ja nopeimmatkin runoilijat
joutuvat painamaan välillä jarrua,
sillä runous ei ole laukkarata.”
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Epäselväksi jää, mitä kiertämistä tässä olisikaan. Toisaalta vanha
kunnon Gilbert Ryle kääntyisi haudassaan jarrujen painamisesta laukkaradalla, joka ei ole runous.
Ja mitä mahtaakaan olla tämä
työ? ”Runoilijan työ tapahtuu osana
aikalaisyhteiskuntaa – olkoonkin työ
sitten hiljaista vastustusta tai katalysaattorina ja munuaisena toimintaa.
Toisella keuhkollaan runot voivat
kyllä hengittää ajattomuutta ja ava-

ruutta kohti, mutta toinen puolikas
imee sisäänsä ja puhaltaa ulos historiallisten ja ainutkertaisten ruumiiden nykyhetkeä.”
Kategoriavirheet sikseen, sillä korostamalla runoutta työnä kaksikko
pääse kuin pääseekin toteamaan,
että muiden kulttuurityöläisten lailla
runoilijatkin joutuvat osaksi huomiotalouden mediahärdelliä, jossa kuluttaminen ja vanha tuttumme pinnallisuus syövät kaikkea ja kaikilta.

Lyhyesti: koska runous on hidasta, se
tallataan.
Koska runoilijatkin ovat vain
työläisiä, he pääsevät jaolle vain huonoista työolosuhteista. Kauas on siis
edetty Runebergin päivistä. Jotenkin
tämäkin liittyy ”kapitalismiin”, sillä
runoudessa ei raha liiku tahi käy
pyydyksiin.
Ja näin myös Lehikoinen ja Teittinen pääsevät puhumaan rahasta,
vaikka työstä aloitettiinkin.

yksi kurssin osanottajista esitelmöi
masennuksesta ja sen syistä. Masennus aiheutuu kuulemma aiemmin
elämässä tapahtuneesta epäonnistumisesta, mikä ei nykytiedon valossa
pidä paikkaansa.
Oudointa ja kiusallisinta oli kuitenkin esitelmöintiaktista heijastuva
varmuus siitä, että ryhmän jäsenistä
kukaan ei ollut masentunut. Tai
ainakaan tämän seikan ei annettu
vaikuttaa esitelmään. Meidän kuulijoiden oletettiin ilman muuta jakavan esitelmän pitäjän näkökulma,
jossa sairautta saattaa tarkastella jonkinlaisena kuriositeettina. Esitelmän
väitteet eivät olleet varsinaisesti pahantahtoisia. Silti ne olivat sellaisia,
että niiden kuulemisen jälkeen ei
tehnyt mieli sanoa mitään omakohtaista masennuksesta.
Myöhemmin olen tullut siihen
päätelmään, että esitelmätilanteessa
kiteytyi jotakin ikävän tyypillistä
(keskustelu)kulttuuristamme ja
suhteestamme mielensairauksiin.
Ei niinkään, että kuulisimme omi-

tuisia teorioita, vaan että terveysolettaman kupla on jokaisessa tilanteessa
erikseen puhkaistava. Eikä tähän ole
patenttiratkaisua. Yrityksellä ja erehdyksellä siis eteenpäin.
”Älä häpeä” on turhan yksinkertaistava neuvo. Lopulta tällä kaikella
on vain vähän tekemistä sen kanssa,
kuinka sinut sairastunut on itsensä
kanssa. Siitä tietenkin on apua. Vuorovaikutus on kuitenkin yksilöurheilun sijaan joukkuelaji. Minun arkinen suhtautumiseni asiaan ei maagisesti heijastu toisiin ja estä toisia
vaivaantumasta tai mahdollisesti
huolestumasta. Tarvitsenko kenties
apua?
Lisäksi on niin, että silloin kun
tietystä aihepiiristä ei juuri puhuta
yleisemmällä, vähemmän luottamuksellisella tasolla, lauseet tuntuvat
saavan suunnattomasti painoarvoa.
Sivulauseen viittaus kasvaa latautuneeksi tunnustukseksi. Onkin täydellisen ymmärrettävää, miksi niin
moni valitsee vaikenemisen ja kiertoilmaukset. Kuitenkin se ylläpitää

Toimitukselta

Puhutko hänestä
vaiko hänelle?
Kieleen liittyvää vallankäyttöä tavataan tarkata sanojen ja ilmausten
kautta. Ja yksittäiset käsitteethän
toki leimaavat; sanotaanko avohoitotapaus vaiko mielenterveyskuntoutuja?
Varsinaisen nimittelyn, nimeämisen ja leimaamisen lisäksi tai
ohella kielen valtaan liittyy vaikeammin määrittyvä ja tunnistettava
alue. Siitä saa jonkinlaisen otteen
tarkastelemalla kysymyksiä kuten,
mistä on normaalia puhua arkisessa
kanssakäymisessä ja miten?
Avaan aihetta kuvauksella joitakin vuosia sitten kokemastani
sattumuksesta. Opetustilanne yliopistolla, opintoihin kuuluva pakollinen kielikurssi. Osallistujat valmistelivat ja esittivät pieniä esitelmiä
muille ryhmäläisille. Kaikki oli
kovin tavanomaista – toisin sanoen
uinuvaa – aina siihen asti, kunnes
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