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Wenige sind erfahren genug imUnterschiedzwischeneinemgelehrtenGegenstandund einer gedachten Sache.
Martin Heidegger, Feldweg
mielihyvin lukenut Tuomas Ne
O lenvanlinnan
Mitä ajattelin tänään

-kolumneja /Vjtf-liitteestä. Toisinaan nuo
kolumnit ovat olleet erinomaisia, mutta en
ollut varma haluanko lukea niistävielävali
tut palat -version. Niinpä Hyväkuntoisena
taivaaseeneihetipäässytlukulistanikärkipaikallevaan sai odottaa vuoroaan. Kun sitten
tartuin kirjaan, se osoittautuikin aivan toi
senlaiseksi makupalaksi kuin olin etukäteen
arvellut. Jos tämä soppa tosiaan on keitetty
kasaan noista kolumneista, on itse kokkaus
onnistunut mestarillisesti. Kokonaisuus on
sekäsyvällinenettä nautittava.
Kirja käsittelee teemoja, joista helposti
kuvittelee parhaat mehut rutistetun: kasva
tus, sivistys, teknologia, arvot, rakkaus, suku
puoli, terveysjne. Aineksista pakastekuivattaisi hyvinkin kokoon ammattipoliitikon
puheen. Nevanlinnakuitenkinonnistuukä
sittelemään teemoja tuoreesti, raikkaasti ja
yllättävästi - kuinka ihmeessä?
Ensinnäkin kirja on filosofiaa olematta
kuitenkaanteoriaa.Asioitaeikatsotakaukaa,
jottaniihinvoitaisiinsoveltaajotakinvalmis
ta mallia. Sen sijaan ajatus etenee lähellä
maanpintaa, kääntääkiviäjanuuskiipensai
taainavalmiinanäkemään asiantoisinkuin
ontotuttu. Kirjaontäynnäketteriäkääntei
tä, joihin raskas teoriaei kääntyisi.
Toiseksi sanan ajatteluvoi kerrankin ot
taavakavasti. Kolumnienkaanotsikko ei ol
lut ”mitä tiesin tänään”. Useinhan ajattele
minenjatietäminennähdäänsamantoimin
naneri ilmauksina.JoKantinkinmukaanon
kuitenkin alue, jota voidaan kyllä ajatella,
vaikka sitä ei tiedetäkään {KrV: BXXVI,
B146). Onkin virkistävää tulla saatetuksi
tuolle alueelle, jossa ajattelua ei ole alistettu
valmiille tiedolle. Näin käy tämän kirjan

kanssa. Ehkä antiikin suuret filosofit olivat
sittenkin liian jyrkkiä erottaessaan ajattelun
niinvahvasti aistimisesta, ettäajatteluoli sit
ten tuomittu putoamaan tiedon syliin. Ny
kykulttuurissa ajattelun liikkumavara fikti
onjatiedonvälissäonjoniinkapea, ettäsiinä
ei olehelppoa tasapainoilla. Ketterä Nevan
linna väittääkin faktoja viimeiseen asti esi
merkiksi seuraavillatavoilla: ”Thoreautotesi
jotakinsiihentapaan ...”(s. 9); ”jos muistan
oikein ...” (s. 62), mutta tulee kyllä kerran
vaarallisenlähelle: "Laissaon arvioiden mu
kaan noin 14 000 viittausta perheeseen oi
keudellisenayksikkönä”(s. 150).
Kolmanneksi kirjan kielentaju on pettä
mätön ja suomi jäntevää. Edes ilmaisut ku
ten"eettistämunaa”ja"lepsupeppuinen”ei
vät putoarimanalle. Välilläteksti on muka
vasti maustettu nietzschellä: 'Tosin tiedän
miten tässäkäy. Minua aletaansyyttää kyy
nisyydestä.”Ajatukseni olivirkistäätätäteks
tiä muutamalla valitulla makupalalla kirjas
ta. Lukiessani merkitsinvalittujakohtiapie
nillätarralapuillajanyt kirjaonjosaanut siilimäisenulkonäön. Ehkäsiisonkinparempi,
että käytte itse tuohon pitopöytään. Maku
paloja löytyylaidastalaitaan—ja Kuoleman
haastatteluon oikeaherkku jälkiruoaksi.
Neljänneksi kirjaneettinenhuoli ei haise
jeesustelulta tai besservvisserinmaailmanpa
rannukselta. Itse asiassa kirja antaa näille
kyytiäkysyen: ”Mitä pahaaon terveissälap
sissa?” Mitäpä pahaa niissä voisikaan olla.
Hyvyydellehän voitaisiin tässä antaa vaikka
takuu. Nevanlinnalle tuo hyvän ja pahan
ongelmakuitenkinon olennaisesti koetumpi.
Vaikka kyseessäselvästi on kirja, on siitä
hankala antaakokonaiskuvalta. Nevanlin
naitsetematisoi kokonaisuuttajohdannossa
käsitteellä farmakon (myrkky sekä lääke).
Kirjatosiaantuokinmonestalääkkeestäesiin
senmyrkyn, muttaehkei kuvauskuitenkaan
kata kirjaa. Pariisilainen kirjoittaja olisi aina
silloin tällöin selvittänyt, että tässä jälleen
näemmeX:n(voidaankorvatamillätahansa
merkkijonolla, jota ei voi kääntää eikä ään
tää)vaikutuksen. Tämäyhdistävä(epä)-käsite Nevanlinnan kirjasta jää puuttumaan sekähyvässäettäpahassa, lääkkeenäjamyrk
kynä.

Nevanlinna selvittää omaa lukukoke
mustaankirjastaJEEJEEJEE—suomalaisen
rokinhistoriaseuraavasti:
Minuaei kiinnostaiskelmälaulajaKikan
musiikki, mutta ilmiöstä esitetty mate
maattinenanalyysi (”IrwininjaDylanin
välinen suhde on sama kuin Kikan ja
Madonnan välinen suhde”) on täsmäl
leen oikea ja aiheuttaa siksi mielihyvää,
(s. 237)
Nevanlinnaei itsejuurikaankäytäverrantoa,
mutta Hyväkuntoisenataivaaseen-kirjan lu
kijakylläkokeetuotaylläkuvattuamielihy
vääsivusivunperään.
Kirja sisältää paljon kaikuja ja heijastuk
sia, joitaei ainapaikallisteta. Esimerkiksifarmakoninvoisi liittääDerridanPlatontulkin
taa,jottakiinnostunutlukijavoisilukealisää.
Toisaaltanäintekstikyllämenettäisilennok
kuuttaan: josfarmakona tarkoitakaanaivan
samaakuin Derridalla, olisi sittenselitettävä
tuo ero, ettei tulisi sekaannusta. Ovi akatee
miselle tylsyydelle olisi näin avattu. Ehkä
pari nimeä olisi kuitenkin voinut vielä ohi
mennen antaa (vaikkapa Lacanin ja Zizekin).
Jos Hyväkuntoisen taivaaseen näyttää
suuntaajohonsuomalainenfilosofiaonme
nossa—jatoivottavasti näintuleekäymään—
niinsuomalaisenfilosofiantilannehannäyt
tääkin yllättäen... kiinnostavalta! Kirja on
parastasuomenkielistä filosofiaa.
JuhaHimanka
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