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kapeikoissa herkästi “idea”n suuntaan ja kai-
ken ei-ideaattisen vastakohdaksi.

Lyhyesti: jos Lindroosin jako kerran kos-
kee, kuten hän kirjoittaa sivulla 51, historialli-
sen materiaalin (tai ”todellisuuden” tai kielen)
”käsittämisen” tapoja, miksi ”käsite” kuuluu
sivu(i)lla (130 ja eritoten) 192 vain jaon toi-
seen puoliskoon?

Lindroos kertoo vielä (253), miten repre-
sentaatiosta erkaantuvat taidemuodot johta-
vat ”puhtaasti älyllisen tai käsitteellisen arvos-
telman kyseenalaistamiseen”. Hän liittää
Benjaminin rationaalisen estetiikan kritiikin
sellaisten lähestymistapojen ongelmallis-
tumiseen, joissa taideteoksia tarkastellaan
”yksinomaan järjellisistä tai tiedollisista näkö-
kulmista”. Viimeistään tässä vaiheessa lukija
puree jo kyynärvarttaan.

Miksi käsitteellisyys jää ”kognitiivisen” ja
”rationaalisen” synonyymiksi, esitetyn dis-
tinktion toisen puoliskon panttivangiksi? Sa-
neleeko ratkaisun Benjaminin vai hänen tul-
kitsijansa vaiko puhuteltavan akateemisen
yleisön sovinnaisuus? Ei kai vain Lindroos
”uudelleenluo ja keinotekoisesti jatka” yli-
opistollista ”rituaali- tai kulttikäytäntöä” ripus-
tamalla Benjaminin nyreksimää ”ei-poliittista
taidetta” (ks. s. 144) campusgalleriaan?

Olisiko häntä vakavasti kehotettava muis-
tamaan käsiteanalyysin ja -kritiikin benjami-
nilainen vastarintatehtävä myös käsitteen kä-
sitteen kohdalla: ”Hallitsevien käsitteet ovat
aina olleet peili (kaleidoskooppi), josta syntyy
’järjestyksen’ kuva. - Tämä kaleidoskooppi on
lyötävä säpäleiksi.” (Zentralpark 1939) (20-
1)?

Ehkä Lindroosin lause pitää lukea niin, että
”puhtaan” älyperäinen tai ”puhtaan” käsit-
teellinen taidetarkastelu menettää edusku-
vaamisen mallin pulmallistuessa vakuuttavuu-
tensa. Jää kuitenkin sanomatta, että (koke-
muksellisuuteen, kehollisuuteen, poliittisuu-
teen) tahriintuneempi käsitteellisyys kelpaa.
Huomattavasti tarkempi ja paremmin oman
otteensa tasalla Lindroos on korostaessaan
lineaarisen ajan yksinomaisen tai muut
poissulkevan aseman haitallisuutta: hän viitti-
löi Kronoksen ja Kairoksen neuvonpidon,
vuoropuhelun ja kanssakäynnin suuntaan
(248-52).

Joka tapauksessa enemmänkin suhteellis-
ta painoa työssä olisi voinut toivoa Benja-
minin Leib- und Bildraumiksi luonnehtimalle
interaktiolle. Tämän vastavuoroisuusmallin
Lindroos esittää seuraavan ”subjektin ja sen
psyykkisen rakenteen varhemman käsityk-
sen” sekä ”maailman loukkaamattoman aktu-
aalisuuden” de-konstruktioista (147-8). Lu-
paava kanta olisi ehkä kannattanut liittää vah-
vemmin Lindroosin niin ikään mainitsemaan
Ralf Konersmannin tulkintaan, jonka mukaan
Benjaminin todellisuuskäsitys tekee asioita
tärkeämmiksi näiden keskinäiset suhteet ja
esillepanon ehdot (51).

Lindroosin kirjan voimavarat eivät suin-

kaan tästä ehdy. Hän vie työnsä turvaan puhu-
malla “Benjaminin kuva-käsitteistä [image-
concepts]” (195). Tämä puhe ei enää uusinna
ikivanhoista ikivanhinta käsitteen ja ei-käsit-
teen ordnunkia. Se on myös mitä suurimmas-
sa määrin hänen tutkimuksensa hengen mu-
kaista, hänen ruotimansa Benjaminin tekstin
tukemaa ja esimerkiksi Deleuzen filmi-
filosofiaa mainiosti soveltavaa. Tematiikkaa
valaisevat nyt-hetken ja kuva-avaruuksien kä-
sittelyt ovat lujaa tekoa ja nautittavaa luetta-
vaa. Näitä ansioita muutoin akateemisia
konventioita seuraileva käsitepuhe tuskin ko-
konaan syö.

Kia Lindroosin tutkimuksessa ei tyydytä
ruotimaan Benjaminin tapaa yllyttää “muo-
dostamaan taiteesta käsitteitä, jotka tukisivat
vallankumouksellisia taidepoliittisia vaateita
etenkin taistelussa fasistista estetiikkaa vas-
taan”. Lindroos etenee myös peräämään
Benjaminin tapaa käsittää käsite. Juuri tässä
hän nostaa filosofisen tutkimuksen uudelle,
arvoiselleen, filosofiselle tasolle.

Jarkko S. Tuusvuori

paljon kirjoituksia italialaisessa sanomaleh-
dissä, minkä johdosta hän on tunnettu myös
omalla maallaan. Tänä kesänä Vattimo valittiin
Euroopan parlamentin jäseneksi kristillisde-
mokraattien listoilta ja hän on parlamentissa
mm. kansalaisten vapauksia ja oikeuksia kä-
sittelevän komitean jäsen.

Puolet petäjäistä

Uskon että uskon on Vattimon omakohtainen
uskontunnustus, jossa hän omien kokemuk-
siensa kautta pyrkii peilaamaan laajempia us-
konnollisuuteen liittyviä ilmiöitä. Vattimo us-
koo, että uskonto on ”tehnyt paluun”; ei pel-
kästään hänen omaan kokemukseensa, vaan
että herkkyys uskonnollisia ilmiöitä kohtaan
on lisääntynyt laajemminkin. Varsinkin Italias-
sa tämä huomio varmasti pitää kutinsa ja kyllä
Suomessakin samansuuntaista kehitystä lie-
vemmissä muodoissaan on havaittavissa.

Vattimo itse tunnustautuu ”hartaaksi kato-
lilaiseksi”, joka on eräässä henkilöhistoriansa
vaiheessa etääntynyt omasta katolilaisesta
uskostaan, ja nyt vanhemmilla päivillään on
sitten huomannut filosofisen ja uskonnollisen
puolensa loksahtavan kauniisti yhteen. Vat-
timo kutsuu itseään myös ”puoliuskovaksi”,
joka ei voi hyväksyä kaikkia kirkon oppeja
annetuina totuuksina.

”Ymmärsin, että Heideggerin lukeminen
tästä näkökulmasta oli vain transkriptio
Jumalan pojan inkarnaation kristillisestä
oppirakennelmasta” (s. 29).

Puoliuskovainen saa siis myös merkityksen
puoliksi filosofi ja puoliksi uskovainen. Uskon
että uskon voikin tällaisen lähtökohdan
hyväksyvälle tarjota ajattelemisen aihetta,
muuten kirjan filosofinen anti on yhtä laiha
kuin suomalainen keskipaahtoinen kahvi.

Taneli Heikka kirjoitti Aamulehdessä:

”[Uskon että uskon] kertoo myös, mikä
kristinuskossa on arvokasta ja ainutlaa-
tuista. Samalla [se] on ihastuttava, radi-
kaali ja yllättävä uskontunnustus, joka
suhtautuu kirkon traditioon ankarasta kri-
tiikistä huolimatta ihaillen.” (AL 3.10.
1999, s. 21)

Suhtautumiseni kristinuskoon taitaa olla sen
verran erilainen, etten löytänyt Vattimon
tunnustuksesta mitään ihastuttavaa, radikaa-
lia tai yllättävää, saatikka että kirja olisi paljas-
tanut kristinuskon arvokkaita ja ainutlaatuisia
piirteitä tai paljastanut uskonnollisen koke-
muksen merkitystä. (Vattimon kirjan voima-
kas henkilökohtaisuus, se että se on kirjoitet-
tu ensimmäisessä persoonassa, oikeuttaa
mielestäni myös arvostelijan toimimaan sa-
mansuuntaisesti.)

LÖYSÄÄ PASTAA

Gianni Vattimo, Uskon että us-
kon. (Credere di credere, 1996.)
Suomentanut Jussi Vähämäki.
Nemo, Helsinki 1999. 141 s.
Gianni Vattimo, Tulkinnan etiik-
ka. Suomentaneet Jussi Vähä-
mäki & Liisa Kunttu. Tutkijaliitto,
Helsinki 1999. 147 s.

Italialainen Gianni Vattimo (s. 1936) on mo-
nille suomalaisillekin tuttu filosofi. Vattimo

on vieraillut Suomessa, häneltä on suomen-
nettu teos Läpinäkyvä yhteiskunta (Gaudea-
mus 1991) sekä muutamia artikkeleita. Hä-
nen tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat olleet
Nietzsche, Heidegger ja Gadamer, joiden
pohjalta Vattimo on kehitellyt omaa herme-
neuttista filosofiaansa. Vattimo on kehitellyt
näkemystään hermeneutiikasta suuntaan,
jota tavataan nykyään nimetä ”heikoksi ajatte-
luksi” (il pensiero debole) samannimisen Vat-
timon ja Pier Aldo Rovattin vuonna 1983 toi-
mittaman kirjan mukaan.

Vattimon tieteellisiä teoksia on käännetty
useille kielille, mikä on tehnyt hänestä kan-
sainvälisesti ehkä tunnetuimman italialaisen
nykyfilosofin. Hän on tämän lisäksi julkaissut
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Vahva teologia heikon ajattelun avuksi

Vattimon mukaan:

”Jumalan paluu nykykulttuuriin ja moder-
niin mielentilaan liittyy pattitilanteeseen,
johon järki on ajautunut viime aikoina
kasvaneiden ongelmien edessä” (s. 15).

Ja edelleen:

”On totta, että ”moderniteetin loppu”, tai
ainakin sen kriisi, on aiheuttanut tärkeim-
pien filosofisten teorioiden hajoamisen,
niiden, jotka luulivat hävittäneensä us-
konnon: positivistisen tieteisuskon sekä
hegeliläisen ja sittemmin marxilaisen his-
torismin. Nykyään ei ole hyväksyttäviä
vahvoja filosofisia syitä ateismiin tai aina-
kaan uskonnon kieltämiseen.” (S. 19-20)

Siis mitä? Vaikka olisimmekin yhtä mieltä vii-
meisen lainauksen ensimmäisen lauseen mo-
derniteetin loppua koskevasta sisällöstä, kuu-
lostaa toisen lauseen johtopäätös hurjalta
mutkien oikomiselta. Miten moinen hyppy on
perusteltavissa? Ei kai ”objektiivisuuden me-
tafysiikan” hylkääminen suoraan johda heik-
koa ajattelijaamme hakemaan vahvistusta ja
lohdutusta uskonnon helmoista? Vaikka nä-
mä helmat eivät tarjoa Vattimolle heikon
ontologian vastaisia objektiivisia ja historiat-
tomia totuuksia, voi ihmetellä mikä uskonnon
anti heikolle ajattelulle on. Eikö lähes ainoa
Vattimolle uskonnosta käteen jäävä anti, eli
väkivallattomuuden periaate ja sitä kunnioitta-
va etiikka, ole mahdollista myös ilman Jumalaa
ja katolisen kirkon oppeja.

Hemeneutiikka yleiskielenä

Tulkinnan etiikka on suomentajien valikoima
artikkelikokoelma, jonka jotkut artikkelit on jo
aiemmin julkaistu esim. tiede & edistys, Nuori
Voima tai niin & näin -lehdissä. Nämä artikke-
lit ovat tutumpaa ja filosofisesti antoisampaa
Vattimoa kuin Uskon että uskon -teoksen voi-
makkaasti omakohtainen tunnustus.

Kokoelman aloittaa Vattimon ehkä tunne-
tuin artikkeli Hermeneutiikka yhteisenä kiele-
nä, jossa Vattimo tarkastelee sitä miten her-
meneutiikka on noussut 80-luvulta lähtien fi-
losofian ohittamattomaksi horisontiksi, siksi
kultuurin yhteiseksi kieleksi, joka aiemmin oli
marxismilla ja sen jälkeen strukturalismilla.
Tämä artikkeli sopii hyvin aloitusartikkeliksi,
sillä sen jälkeen tulevat artikkelit tutkivatkin
Vattimon edustaman hermeneutiikan – siis
aikamme hegemonisen kertomuksen – suh-
detta mitä erilaisempiin käsitteisiin ja ilmiöihin
(mm. demokratia, postmoderni, utopiat jne.).

Artikkeleissa Hermeneutiikka ja maallistu-
minen sekä Jäljen jälki Vattimo käsittelee
myös uskon ja filosofian välisiä ongelmia. Jot-
ta voisimme hylätä hegeliläisen metafyysisen

rationalismin, on Vattimon mukaan hylättävä
Feuerbachin sekä Marxin tiet ja seurattava
Kierkegaardin jalanjäljissä. Tässä suhteessa
Vattimo seuraa opettajaansa Luigi Parey-
sonia.

Perusvire on kuitenkin sama kuin Uskon
että uskon –kirjassa:

”Filosofia, joka asettaa metafysiikan ylittä-
misen ongelman, on samaa filosofiaa,
joka löytää uskonnollisen kokemuksen
positiivisuuden” (s. 143).

Ja Vattimo jatkaa päättelyään:

”Vain kristillisen Jumalan pojan inkarnaa-
tion opin valossa filosofialle näyttää mah-
dolliselta käsittää itsensä ajan merkkien
lukemiseksi supistumatta puhtaasti
passiiviseksi ajan kulun rekisteröinniksi”
(s. 145-146).

Al dente?

Läpinäkyvä yhteiskunta oli aikanaan mielen-
kiintoinen keskustelun avaaja, mutta näiden
kahden nyt suomennetun teoksen perusteel-
la Vattimon ajattelijanprofiili ei sanottavasti
rikastu. Heikko ajattelu näyttäytyy yhtä
herkullisena kuin ylikypsäksi keitetty spagetti.
Kymmenessä vuodessa suomalainen pasta-
kulttuuri on muuttunut niin, ettei löysä
makaroonivelli enää lautastolkulla maistu.

Tommi Wallenius

steiniin, joskin suomalainen kustantaja on täl-
laiselle antanut palttua keksimällä itse hie-
nomman nimen. Kirjailija Kerrillä ei ole erityis-
tä filosofista tai akateemista taustaa. Sen si-
jaan hän on työskennellyt mainostoimistossa
ja kirjoittanut dekkareita, joita on ”käännetty
25 kielelle”. Sarjamurhan filosofia onkin sel-
västi mainosmiehen tekemä: taitavasti tuot-
teistettu ja silkkoa sisältä. Kääntämättä se olisi
saanut jäädä.

Kyseessä on poliisiromaani, joka sijoittuu
vuoteen 2013. Tuolloin on löydetty rikollista
ja aggressiivista käyttäytymistä synnyttävä
aivoperäinen ja perinnöllinen häiriö, josta
kärsiviä miehiä on ryhdytty testein etsimään
ja elektronisesti arkistoimaan. Eräs näistä
rikollisgeenin omaavista miehistä sattuu saa-
maan arkistotiedot käsiinsä ja ryhtyy surmaa-
maan muita kaltaisiaan yhdenlaisena utilita-
rismin sovelluksena. Sarjamurhaaja on opis-
kellut Oxfordissa filosofiaa ja pohdiskelee te-
kojaan ja suunnitelmiaan ”sinisessä” ja
”ruskeassa” kirjassa. Kuinka ollakaan, geeni-
kartoituksen ”Lombroso -ohjelma” on anta-
nut hänelle koodinimen Wittgenstein.

Filosofia on teoksessa sellainen kuriosi-
teettina esittäytyvä, mutta näennäisesti jäsen-
tävä periaate, joita monet muut dekkaristit
ovat kekseliäästi valinneet ja suvereenisti käy-
telleet halki aikojen. Mutta Kerr ei ole Agatha
Christie, Ellery Queen eikä Rex Stout, eikä
edes köyhän miehen josteingaarder. Näin
pohdiskelee Kerrin sarjamurhaaja omaa ole-
mistaan:

”Lukujen sarja ei järjesty minkään ulkoi-
sen, vaan tietyn sisäisen relaation mukai-
sesti. Niin tosiaan, sisäinen. Poikkeavuu-
teni olemusta ei voi nähdä sen enempää
toisten aistinsisällöissä kuin omissa ha-
vainnoissanikaan. Mutta tietysti se on
empiirisesti todennettu ja niin ollen, feno-
menologisesta näkökulmasta, poikkeava
tilani ei ole silkkaa apriorismia, vaikka sen
eksistentiaalinen seuraus on ollut se, että
todellinen tilanteeni maailmassa on pal-
jastunut.” (43)

Kerrin viittauksissa filosofiaan ei yleensä ole
päätä eikä häntää, eikä niitä juuri kannata yrit-
tää ymmärtää. Näin versioi Kerr esimerkiksi
Marcusen ajattelua:

”Marcuse luonnehti yksiulotteista patriar-
kaalista yhteiskuntaa esimerkein, joita
hän nimitti ’vastakohtien yhdistämiseksi’:
yhdistäminen ehkäisi yhteiskunnallista
muutosta älyllisellä tasolla sulkeistamalla
tietoisuuden maskuliiniseen eli siis yksi-
ulotteiseen tapaan. Poliisivoimien histori-
allinen miesvaltaisuus on ainoastaan yksi
osa tätä monoliittistä ja homogeenista nä-
kemystä. Keskiverto murhatutkimus on
nojannut vähän tai ei lainkaan femi-
niinisiin erityispiirteisiin...” (22)

SARJAMURHAN IDIOTIA

Philip Kerr: Sarjamurhan filoso-
fia. Suom. Tero Norkola. Kus-
tannusosakeyhtiö Nemo, 1999
(1992). 395 s.

“Mielestäni on tärkeää se, että 120 koodi-
nimen luettelossa on 20 filosofin nimeä.
Tiedämme, että hänen oma koodi-
nimensä on filosofilta, samoin kuin mo-
nen hänen uhrinsa. Minusta vaikuttaa sil-
tä, että tämä tappaja on huumorintajui-
nen. Ajatus kollegoitaan tappavasta filo-
sofista yksinkertaisesti kutkuttaa häntä.”
(167)

Ei, kyse ei ole Pertti Hemánuksen uudesta
dekkarista, valitettavasti. Kyse on brittiläisen
Philip Kerrin teoksesta, joka jo nimellään A
Philosophical Investigation viittaa Wittgen-


