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Karsten Harries

Kotia etsimässä
Heideggerin luento ”Rakentaa asua ajatella” kutsuu tuon
luennon kontekstin pohtimiseen, ja myös sen pohtimiseen,
mikä erottaa meidät tänään tuosta kontekstista.1 Elokuun
viidentenä 1951 pidetty luento oli Heideggerin panos
toiseen Darmstädter Gesprächiin. Valittu teema tuona
vuonna oli ”Ihminen ja tila”. Keskustelutilaisuuden ohessa
pidettiin näyttely, joka juhlisti Darmstadtin taiteilijasiirtokunnan2 muistoa. Näyttelyopasteessa ja esitelmätilaisuuden
alkusanoissa tapahtumasta kerrottiin näin: ”Rakentaminen
on ihmisen perustoiminto – Ihminen rakentaa liittämällä
yhteen tilallisia muotoja, täten muotoillen tilaa – Rakentamalla ihminen vastaa aikakauden hengelle – Meidän aikakautemme on teknologian aikakausi – Aikakautemme pula
on kodittomuus.”(33)3
Heideggerin luento asetti nämä väittämät, erityisesti
viimeisen väitteen, kyseenalaisiksi. Heidegger kutsui
kuulijansa pohtimaan tätä kodittomuutta syvällisemmin.
Vuonna 1951 sanalla oli suorastaan liiankin ajankohtainen
merkitys. Ankarana asuntopulana kodittomuuden pula oli
todella uhkaava. Mutta Heidegger ei olisi ollut Heidegger,
jos hän olisi tyytynyt näennäisesti ilmeiseen, jos hän ei olisi
yrittänyt löytää tästä aivan liian ajankohtaisesta termistä
syvempää merkitystä:
”Varsinainen asuntopula o vanhempi kuin maailmansodat ja niiden tuhot, vanhempi kuin maan väkiluvun
kasvu ja teollisuustyöläisten asema. Varsinainen asumispula perustuu siihen, että kuolevaiset vieläkin etsivät asumisen olemusta, että heidän on ensin opittava
asumaan. Entä jos ihmisen kodittomuus muodostuukin
siitä, että ihminen ei mieti varsinaista asuntopulaa
pulana. Silti jos ihminen miettii kodittomuuttaan, se ei
enää olekaan mitään kurjuutta. Se on, oikein miettien
ja hyvin pitäen, ainoa puhuttelu, joka kutsuu kuolevaisen asumiseen”4 (84; 162).
Heidegger ymmärtää tässä ihmisen niin, että tämän on
yhä uudelleen etsittävä asumisen olemusta, opeteltava
asumaan. Tämä asumisen pula näyttää hänelle enemmän
ajattelemisen arvoiselta kuin aivan liian ilmeinen asuntopula. Mutta voiko arkkitehtuurin tehtävänä olla sen poistaminen, kuten Heidegger tässä vihjaa, mikä on kiinnitetty
itse ihmisen olemukseen? Eikö tehtävänä ole pikemminkin
ymmärtää tämä pula sen ei-poistettavissa olevassa välttämättömyydessä? Ja eikö tällainen ymmärtäminen johtaisi
siihen ainoaan kotiinpaluuseen, joka ei vahingoita meidän
olemistamme. Osa sellaista kotiinpaluuta olisi luopuminen
kaikesta, mikä muistuttaa turvallisesta kodin omistamisesta.
Mutta löytääksemme kodin, joka yksin sallisi varsinaisen
asumisen, eikö meidän ensiksi tulisi oppia, että kodin, josta
toisinaan uneksimme, ja jonka siellä täällä kohdatut esimerkkitapaukset näyttävät lupaavan jonkin syvästi kaivatun
onnen, täytyy aina paeta meitä?

Heideggerin luennon loppupäätelmä ei voinut yllättää
kuulijaa, jolle Oleminen ja aika oli tuttu. Jo siellä Heidegger
oli asettanut vastakkain ”tyynnytetyn itsevarmuuden” joka
on osa kotona olemisen tunnetta ja ahdistuksen, joka
kutsuu meitä takaisin olemukselliseen kodittomuuteemme,
ulos jokapäiväisestä maailmasta, jolle me ennen kaikkea ja
suurimman osan ajasta, olemme jo kadottaneet itsemme.5
Olemisessa ja ajassa Heidegger ymmärtää omantunnon
kutsun kutsuna, jossa meidän olemuksellisesti koditon
itse kutsuu itseään omaan vapauteensa. Gaston Bachelard
oli myöhemmin haastava tämän väitteen: alkuperäisempää,
hän tähdensi, kuin tämä ahdistunut tunne siitä, että on
heitetty vieraaseen maailmaan, on tunne siitä, että on
maailman suojaama; kun palaamme olemisemme alkuihin,
kohtaamme kehdon, talon, kodin, paratiisin.6 Olemisessa
ja ajassa Heidegger kuitenkin asettaa oudon [Unheimlich]
vapauden olemisemme alkuperäksi. Vapaus ja koti kutsuvat
meitä vastakkaisiin suuntiin.
Tietenkin Olemisen ja ajan ja esseen ”Rakentaa asua
ajatella” välissä on Heideggerin paljon keskustelua herättänyt Kehre eli käänne. Moni asia tässä luennossa näyttää
todellakin olevan lähempänä Bachelardia kuin Olemista
ja aikaa: Maatalo Schwarzwaldissa näyttäisi olevan versio
Bachelardin unitalosta, yhdestä kadotetun paratiisin metaforasta. Ja näin Heidegger ja Bachelard ovat nykyään
usein liitetty yhteen: he lähestyvät rakentamista konservatiivisesti, pikemminkin esi- kuin postmodernisti. Mutta
Heideggerin luennon loppupäätelmä, joka puhuu itse
ihmisen olemukseen juurtuneesta asumisen pulasta, asettaa
ryhmittelyn kyseenalaiseksi. Heidegger ymmärtää ihmisen
tässä siten, että me olemme olemuksellisesti matkalla, etsimässä asumisen olemusta. Minne me olemme menossa?
kysyi Novalis: aina kotiin. Me pettäisimme itseämme, jos
ajattelisimme, että olemme löytäneet tämän todellisen
kodin, että olemme lopullisesti tulleet perille, että olemme
todella kotona. Juuri tämä otaksuttu kotiintulo merkitsisi
syvempää kodittomuutta, sillä me emme olisi kotona sen
kanssa, mikä on meidän kaikkein ominta. Koti-ikävä, jota
ei voi tyydyttää, on osa meidän olemustamme.
Mutta kuinka meidän silloin tulisi ymmärtää Heideggerin esimerkki kahdeksannentoista vuosisadan schwarzwaldilaisesta maatalosta, johon emme koskaan voi palata,
mutta jonka on kuitenkin otaksuttu näyttävän meille,
kuinka yksi ollut asuminen kykeni rakentamaan, täten
näyttäen meille, kuinka rakentaminen ”saa olemuksensa
asumisesta” (83; 161)? Heidegger kutsuu meitä toistamaan
tätä yhtä ollutta asumista tavalla, joka sopii omaan aikaamme, niin, että se olisi teoksen Oleminen ja aika sanoin
päättäväistä historiamme omaksumista. ”Rakentaa asua
ajatella” koettaa antaa meille vihjeen, kuinka sellaista toistamista voitaisiin ajatella.
Mutta eikö Heideggerin taaksepäin katsova asumisen
määritys nelitahoisena neliyhteyden suojaamisena estä
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meitä ymmärtämästä rakentamista oman aikakautemme
mukaisesti?
Ajat ovat muuttuneet. Heideggerin luennon tilanne ei
vastaa enää omaamme. Pohtikaamme uudelleen väittämiä,
jotka esittelivät tämän toisen Darmstädter Gesprächin: ”Rakentaminen on ihmisen perustoiminto – Ihminen rakentaa
liittämällä yhteen tilallisia muotoja, täten muotoillen
tilaa – Rakentamalla ihminen vastaa aikakauden hengelle
– Meidän aikakautemme on teknologian aikakausi – Aikakautemme pula on kodittomuus.” Tänään tällaisia väitelauseita luettaisiin eri tavalla, erityisesti kolmea viimeistä: vastaako meidän rakentaminen vieläkään aikakauden hengelle?
Eikö meidän rakentamisemme ole usein konservatiivista
tuoden tähän teknologiseen aikakauteen sellaista, mikä
on mennyttä eikä enää kuulu siihen? Mutta ei ainoastaan
teknologia kuulu tähän aikakauteen; myös tyytymättömyys
teknologiaan, joka on saanut Heideggerista tärkeän puhetaitoisen edustajan, tyytymättömyys, joka saa ilmaisunsa
suorien viivojen ja suorien kulmien, ruutuverkkojen ja
puitteen (joka on puutteellinen käännös Heideggerin termistä Ge-stell) vastustamisena. Tehtävänämme on ymmärtää
tätä tyytymättömyyttä.

M

itä mahtaa tarkoittaa, että on vastattava rakennuksilla maailmamme olemukseen? Mitä
apua tässä on Heideggerin schwarzwaldilaisesta maatalosta? Yritys kohdata aikakauden
pula palaamalla näennäisesti mukavampaan menneisyyteen
uhkaa jättää meidät kodittomiksi omalla aikakaudellamme.
Viimeistä edellinen väittämä Darmstadtin näyttelyopasteessa yritti määritellä aikakauden luonteen: ”Meidän
aikakautemme on teknologian aikakausi.” Tuo pitänee
edelleen paikkansa, vaikka tänään emme ehkä halua puhua
ainoastaan teknologiasta, vaan erityisemmin esimerkiksi
informaatioteknologiasta. Mutta aikakautemme ei ole vain
teknologian aikakausi. Sana ”teknologia” nimeää ainoastaan
yhden, ehkä hallitsevan teeman, mutta jokainen aikakauden
identifiointi teknologian mukaan uhkaa peittää asiaankuuluvat ilmiöt liioitellun yksinkertaisilla konstruktioilla.
Kyseenalaisempi on kuitenkin viimeinen väittämä:
”Aikakautemme pula on kodittomuus”, jossa väittämien
peräkkäisyys houkuttelee meidät kytkemään pulan tapaan,
jolla aikakautemme on sallinut itsensä tulla teknologian
hallitsemaksi. Heidegger vihjaa sellaiseen kytkentään lukemattomissa paikoissa, hän ymmärtää tieteen edistymisen
kehityksenä, joka uhkaa alentaa ihmiset pelkästään teknologisen organisoinnin ja manipuloinnin materiaaliksi.7 Uhka
on todellinen, ja siksi on tärkeää yrittää ymmärtää, mitä on
tapahtumassa.
Olemmeko me todella vähemmän kotona maailmassamme kuin meidän esi-isämme omassaan? Kysymyksellä
oli erilainen sävy 1951. Ennakkoehto tälle Darmstädter Gesprächille oli ajatus ”ruumiillisesta ja henkisestä kodittomuudesta” (85), joka pitäisi voittaa. Valittu teema sitoi tämän
ennakkoehdon kysymykseen: mikä on arkkitehtuurin osuus
tämän haasteen kohtaamisessa? Heidegger on saattanut olla
ainut, joka ajatteli schwarzwaldilaista maataloa. Monet
muut osanottajat uneksivat kohtuullisista suojista, ja vielä
enemmän avoimuudesta, suuremmasta vapaudesta. Kuljetus- ja tietoliikennevälineiden vallankumoukset edelleen
ruokkivat sellaisia unelmia.

Eikö tämä avoimuuden ja vapauden kaipaaminen
sotinut vastaan väittämää, joka antoi toiselle Darmstädter
Gesprächille lähtökohdan: ”Aikakautemme pula on kodittomuus”? Mutta juuri koska tämä väittämä puhui vuoden
1951 tilanteesta, se uhkasi peittää tuon olemuksellisen kodittomuuden, jota Heidegger juuri sivusi luentonsa lopussa.
Ajat ovat muuttuneet. Vuoden 1951 tilanteeseen verrattuna meillä menee hyvin, ehkä tukahduttavan hyvin.
Vapauden halu on kasvanut tavalla, joka houkuttelee meitä
luopumaan, asiaa sen kummemmin miettimättä, kodin
mukavuuksista. Eikö postmoderni keskustelu ole kyseenalaistanut asumisen ja rakentamisen niin lopullisesti, että
itse arkkitehtuuri uhkaa toisinaan hukkua sanojen mereen?
Monet ovat alkaneet epäillä puhetta rakentamisesta asumisen hyväksymisenä, arkkitehtuurina, joka ylentää mieltä.
Joskus aikaisemmin, totta tosiaan, ylentäminen oli osa
kaikkea arkkitehtuuria, josta ylimalkaan kannatti puhua.
Mutta eikö vapauden tulisi pelätä arkkitehtuuria, joka
ylentää?
Heidegger oli päättänyt luentonsa yhä häiritsevällä esimerkillä schwarzwaldilaisesta maatalosta. Yleisö kuunteli
häntä kunnioittavalla hiljaisuudella. Kuinka heidän tuli
suhtautua filosofin kutsuun ”toteuttaa asumisen olemus”
(84; 162), varsinkin kun tuo kutsu ilmaistiin kielellä, joka
hetkittäin läheni kitschiä? Monet varmasti epäilivät sellaisen
toteuttamisen vaatimuksia. Tässä vielä kerran Heideggerin
usein lainatut sanat: ”Ajatelkaamme hetki schwarzwaldilaista maataloa, jonka rakensi vielä talonpoikainen asuminen yli kaksisataa vuotta sitten. Talon on tehnyt sopivaksi uupumaton kyky päästää maa ja taivas, jumalaiset ja
kuolevaiset yksinkertaisesti olioihin.” (83; 161).
Yhdellä olleella asumisella Heidegger tahtoi näyttää,
”miten se kykeni rakentamaan.” Rakentaminen ei ainoastaan
kutsu tietynlaiseen asumiseen, vaan se aina jo edellyttää sellaisen asumisen. Mutta kuinka meidän on sovitettava yhteen
tehtävä ”toteuttaa asumisen olemus” ja maatalokuvaus, jolle
lauseen toisto antaa eräänlaisen kehyksen: ”Vain jos kykenemme asumaan, voimme rakentaa. (83)”? Kuinka tämä
näennäisesti niin yksinkertainen väite tulee ymmärtää?
Kykenemmekö me vielä tänäänkään asumaan? Luento
antaa vain hämärän vastauksen: toisaalta se kutsuu meitä
samaistamaan olennaisen asumisen ihmisen maailmassaolemiseen. Niinpä Heidegger sanoo, että asuminen on
”tapa, jolla kuolevaiset ovat maan päällä” (74; 148); tai että
se on ihmisen olemista (75;149); tai että se on ”olemisen
peruspiirre. Sen mukaan kuolevaiset ovat ” (83; 161). Näin
ymmärrettynä asuminen ei voi olla tehtävä, siitä yksinkertaisesta syystä, että emme voi välttää olemista sen mukaisesti, miten olemisemme on konstituoitunut. Tässä mielessä
emme voi muuta kuin asua.
Mutta yhä uudelleen luento näyttää kutsuvan meitä
olennaiseen asumiseen. Miten muuten meidän olisi ymmärrettävä seuraavanlaiset väittämät: ”Kuolevaiset asuvat
siinä määrin kuin pelastavat maan”, ”ottavat taivaan vastaan
taivaana”, ”odottavat jumalaisia jumalaisina”, ovat kykeneväisiä ”kuolemaan kuolemana”. ”Maan pelastamisessa,
taivaan vastaanottamisessa, jumalaisten odottamisessa, kuolevaisten seurassa asuminen tapahtuu nelitahoisena neliyhteyden suojaamisena” (76; 150–151). Mutta ennen kaikkea ja
suurimman osan ajasta me emme asu tässä mielessä; tämän
teknologisen aikakauden henki näyttää tekevän mahdot-
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tomaksi sellaisen asumisen.8 Heideggerin luento kutsuu
meidät ymmärtämään sen kulttuurikritiikkinä.
Jotkut kuuntelijoista, kuten Dolf Sternberger, aistivat
Heideggerin sanoissa vapauden pelkoa. Vapauden pelko
merkitsee myös valistuksen pelkoa. Tänään Lyotardin kaltaiset postmodernit ajattelijat ovat jälleen kerran asettaneet
valistuksen perintömme kyseenalaiseksi, mutta nyt vielä
radikaalimman vapauden nimissä, kuin mitä Sternbergillä
oli mielessä. Mutta eikö vuoden 1951 tehtävänä ollut saattaa
valistuksen perintö oikeille raiteille? Darmstadtissa se merkitsi myös modernin arkkitehtuurin perinnön saattamista
oikeille raiteille.
Vapauden pelko oli kansallissosialismin ennakkoehto.
Hitler ymmärsi tämän pelon, kun hän lupasi vapauttaa
ihmiset heitä painavasta pelosta: ”Kaitselmus on määrännyt
minut tulemaan ihmiskunnan suurimmaksi vapauttajaksi.
Vapautan ihmiset itsensä päämääräkseen ottaneen hengen
pakkovallasta, likaisesta ja nöyryyttävästä itsekidutuksesta,
jota rasittaa omaksitunnoksi ja moraalisuudeksi kutsuttu
hourekuva ja vapauden ja henkilökohtaisen autonomian
vaatimuksista, joita vain hyvin harvat ovat koskaan kyenneet saavuttamaan.”9 Mutta me ihmiset olemme todella
kotona itsemme kanssa ainoastaan kun me teemme tilaa
vapaudelle. Eikö meidän rakentamisemme tule tehdä tällaista tilaa?
Heidegger tiesi, että emme voi palata hänen maataloonsa. Hänen esseensä Taideteoksen alkuperä sanat temppelistä Paestumissa tai katedraalista Bambergissä pätevät
siihenkin: ”käsiteltävissä olevien teosten maailma on romahtanut. Maailman vetäytymistä ja romahtamista ei voida
enää milloinkaan peruuttaa. Teokset eivät enää ole sitä mitä
ne olivat.”10 Olisi vastuutonta alkaa jälleen rakentaa sellaisia
maataloja. Mutta eikö samaa tulisi sanoa sitoutumisesta
maaseutuun ja kodista, joka on muuttunut maatalossa
kuvaksi? Pitäisikö maahan olla sellaista juurtuneisuutta?
Heideggerista on aistittavissa nostalgista kaipuuta jotakin
sellaista kadotettua kohtaan, jota peltotie ja kellotorni kuvaavat. Tätä nostalgiaa seuraa valitus sitä menettelytapaa
kohtaan, jolla olioihin ja maahan on suhtauduttu välinpitämättömästi tai, mikä pahempaa, jolla niitä on vahingoitettu teknologialla. Mutta eikö sen myöntäminen, että
tietokone, televisio, auto ja lentokone ovat meitä tänään
paljon lähempänä kuin peltotie ja kellotorni, merkitse, että
me tulemme kodittomiksi meidän maailmassamme, jos yritämme pitää etäisyyttä teknologiaan? Olemme vapaampia
ja liikkuvampia kuin vanhempamme ja isovanhempamme,
siis eikö meidän tulisi omaksua teknologia, jos aiomme
löytää ”uuden perustan ja maaperän, joiden avulla voimme
vaarattomasti seisoa ja olla olemassa teknisen maailman
sisällä”?11 Eikö meidän tule olla samaa mieltä arkkitehti
Hermann Mäcklerin kanssa, kun hän valitti Darmstadtin
symposiumissa, että rakentaminen niin paljon ”jopa tänään,
uudelleen ja uudelleen, yrittää luoda teknologiavapaita
reservaatteja, että syntyy tämä kykenemättömyys tunnistaa
todellisuuden muotoa ja sitä, mihin se on johtamassa. Eikö
ole niin, että tähän lopultakin perustuu kodittomuutemme?
Onko meidän epäviihtyisyytemme niin vaikeasti selitettävissä? Voidaanko niin ajatella ja voidaanko se oikeuttaa,
että meidän tulisi asua ikuisesti kahdessa maailmassa? Eikö
toinen maailma, jota me yhä uudelleen yritämme toteuttaa
jää harhakuvaksi, koska toinen, teknologinen maailma, on

todellisuutta?” (131) Mäcklerin sanat tuovat mieleen vanhan
unelman, unelman, joka ei ollut tuntematon Francis Baconille ja Descartesille, näille modernin tieteen perustajille:
unelman paluusta paratiisiin, joka on rakennettu teknologian perustalle.

H

eideggerin luennon loppupäätelmä varoittaa
kaikista sellaisista unelmista: tärkeää ei ole
paluu kotiin, vaan kodin kaipaaminen. ”Voidaanko niin ajatella ja voidaanko se oikeuttaa,
että meidän tulisi asua ikuisesti kahdessa maailmassa?”
kysyi Mäckler. Heidegger puolestaan pyrki ymmärtämään
meidän kaksinaista, itseään vasten jakautunutta elämäämme
välttämättömyydessään, joka saa ensimmäiset ilmaisunsa jo
perinteisissä ihmisen määrittelyissä, joissa ihminen nähtiin
olevan zoon logon echon tai animal rationale. Ja eikö Johann
Peter Hebel ole tunnistanut saman, kun hän kirjoittaa: ”Me
olemme taimia, joiden on juurillaan noustava maasta, jotta
voimme kukkia eetterissä ja tuottaa hedelmää”?12 Meidän
tieteemme on sellainen kukka, teknologiamme sellainen
hedelmä. Mutta mitä, pysyäksemme vertauksessa, hedelmä
ja kukka olisivat ilman ravitsevaa maata?
Tietenkin tuo on vain vertaus. Miksi ei teknologia
tarjoaisi meille uutta maaperää? Aiheuttaako teknologia
todella sen, kuten Heidegger väittää, että ”nykyihmisen
jalansija on sisällöltään uhattu”?13 Onko meidän oltava
hänen kanssaan samaa mieltä, kun hän pyytää meitä
ajattelemaan ”että tekniikan keinoilla valmistuu ihmisen
elämän ja olemuksen loukkaus, johon verrattuna vetypommin räjähdys on vähäinen.”14 Näin suuri epäviihtyvyys teknologian parissa on oletettavissa siitä tavasta,
jolla Heidegger sitoo asumisen maan pelastamiseen, joka
ei halua mestaroida maata eikä riistää sitä, ja taivaan vastaanottamiseen, joka jättää päivän päiväksi ja yön yöksi
– me aistimme Heideggerin surullisuuden yhä nousevan
keinovalotulvan keskellä, jonka tulvan ansiosta tämän
päivän urbaanien ihmisjoukkojen on yhä vaikeampi
nähdä taivaan tähtiä.15
Esitys jakoi yleisön. Toiset tunsivat, että Heidegger oli
sanomassa sen, mikä pitikin tulla sanotuksi, näitä olivat
esim. arkkitehti Rudolf Schwarz, joka oli edellisenä iltana
puhunut ”ruutuverkosta”, jonka ihmisen henki on luonut
vangitakseen itsensä (63) ja modernista metropolista, joka
oli ”tämän verkon ja vankilan täydellinen ilmaisu.” (63)
Suosionosoituksista huolimatta Schwarz kohtasi vastustusta.
Eikö tämä verkko ole, Rudolf Steinbach kysyi, tosiasiassa
mahtava perintö, jota meidän on kiittäminen maailmastamme? ”Jos se kaikesta huolimatta näyttää verkolta, joka
saattaa estää syvemmän ymmärtämisen, niin silloin”, väitti
Steinbach vedoten Augustinuksen sanoihin perisynnistä,
”mieleni tekisi sanoa, että tästä verkosta huolimatta olemme
rakentaneet itsemme: ’Oi siunattu syyllisyys!’ Sillä uskon,
että voimat, jotka tässä ovat saaneet alkunsa, vaikkakin ne
saattavat aiheuttaa vaaran, myös sisältävät mahdollisuuden,
että lopussa me astumme Jumalan eteen kehittyneempinä,
avarakatseisina ja täyttyneinä aidosta tilasta” (109). Syntiinlankeamiselle on tässä annettu positiivinen tulkinta, se on
nähty metaforana kodin menettämisestä, joka juuri tekee
mahdolliseksi inhimillisen vapauden ja vastuullisuuden.
Varmasti ihmiset kokevat, että tällaista vapautta on vaikea
kestää. Ja siksi he etsivät korvikkeita kadotetulle paratiisille,
/ niin & näin • 49

!""!#!$"!%&'())&%%%*+

(*,+,())&-%)./(0/&1

ja heidän tekee mieli päästä eroon omasta vapaudestaan.
Tämä antaa Schwarzin mainitsemalle ruutuverkolle, joka
on sukua Heideggerin Ge-stellille, sen olennaisen kaksiselitteisyyden ja vaatii meitä pitämään sen kaksinkertaisesti
avoimena: avoimena tuolle kodille, jonka me olemme aina
jo kadottaneet, mutta avoimena myös aina vaaralle alttiiksi
saattavalle vapaudelle.
Vielä kerran palaan Heideggerin lainaamiin runoilija
Hebelin sanoihin: Hebel kutsui ihmisiä kasveiksi, joiden oli
noustava maasta eetteriin, jos he haluavat kukkia ja tuottaa
hedelmää. Sanat tuovat mieleen Heideggerin Rehtorin virkaanastujaispuheen sanat tieteen alkuperästä kreikkalaisessa
filosofiassa: ”ensimmäistä kertaa länsimainen ihminen nousi
kielensä mahdollistamana ylös, kohosi kansalaisuuden yläpuolelle, kohtasi olevat kokonaisina, kysyi ja ymmärsi niitä
olevina, joita ne olivat.”16 Halu ymmärtää oliot sellaisina
kuin ne ovat, määrittelee tieteen. Tämä halu edellyttää
nousemista ylös, mikä kohottaa ihmiset kaiken sellaisen yläpuolelle, joka sitoo heidät tiettyyn kansakuntaan, tiettyyn
maaperään. Tällainen ymmärtäminen vaatii vapautta juurtuneisuuteemme sitoutuneista ennakkoluuloista. Ainoastaan
sellainen vapaus takaa pääsyn todellisuuteen sellaisena kuin
se on eli takaa totuuden. Mutta, ja tämä on asian toinen
puoli, mitä puhtaampi ymmärryksemme on, sitä enemmän
maailmasta tulee kokoelma mykkiä objekteja, jotka eivät
esitä meille vaatimuksia eivätkä osoita mihinkään suuntaan;
ja sitä enemmän inhimillisestä subjektista tulee neutraali
tarkkailija.
Ennen kaikkea ja suurimman osan ajasta pääsymme
todellisuuteen on sidottu tiettyyn näkökantaan, tiettyihin
perspektiiveihin, ja on tässä mielessä juurtunut. Olioiden
näyttäytyminen meille riippuu situaatiostamme, paikasta,
jonka luonto, yhteisö ja historia ovat aina jo osoittaneet
meille. Yleensä nämä perspektiivit jäävät kyseenalaistamatta. Mutta heti kun ymmärrämme tällaisen perspektiivin
perspektiiviksi, me olemme ainakin ajatuksissamme jo ylittäneet sen rajat. Ajatuksemme ovat vapaita.
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apaus on osa vastuullista ajattelua ja toimimista, ja yhä uudelleen sellainen vapaus vaatii
vapaampaa pääsyä olioihin ja suurempaa objektiivisuutta. Totuuden vaatimukseen kuuluva
perspektiivin ja näkökannan pohdiskelu johtaa välttämättä
ajatukseen subjektista, joka vapaana kaikista perspektiiveistä
näkee oliot sellaisina kuin ne ovat. Tämä ajatus typistää
todellisuuden, joka näyttäytyy silmillemme ja yleisemmin
aisteillemme, pelkäksi objektiivisen todellisuuden ilmentymäksi, jota mikään silmä tai mikään mielikuvitus ei voi
käsittää, ja joka voidaan tajuta vain rationaalisella ajattelulla. Todellisuuden ymmärtämistä objektiivisena, mikä on
tieteemme ja teknologiamme ennakkoehto, tukee ajatus
tästä puhtaasta subjektista, jonka myötä ihmisolento nostaa
itsensä itsensä yläpuolelle.
Toinen puoli todellisuuden objektivoimista, mikä merkitsee myös todellisuuden de-realisointia, on tuo modernin
ihmisen juurettomuus, jota muutkin kuin Heidegger ovat
murehtineet. Se on seurausta tavasta, jolla todellisuus näin
ymmärrettynä edellyttää ajatuksen puhtaasta subjektista.
Tätä ajatusta ajatellessamme me välttämättä ylitämme situaatiomme, joka sitoo meidät tiettyyn paikkaan, tiettyyn
aikaan, ylitämme kaiken sen, mikä meissä on vielä kasvia

tai eläintä. Ei ole niin, että konkreettisesti olemassa oleva
ihminen kokee itsensä tällaiseksi puhtaaksi subjektiksi,
hengeksi, joka ei heitä varjoa. Mutta yhä uudelleen me
mittaamme konkreettista maailmassa-olemistamme tällä
ajatuksella todella vapaasta subjektista, jolloin saatamme
kokea oman olemassaolon muotomme ainoastaan mahdollisena, sattumanvaraisena, ja saatamme uneksia vielä
koskaan näkemästämme todellisesta kodista.
Yhtä asiaa ei saa tässä jättää huomaamatta: ajatus tällaisesta subjektista antaa ymmärryksellemme mitan, mutta
meillä ei ole mitään intuitiota, joka vastaa tätä mittaa. Me
emme näe kuten jumala. Meidän kokemuksemme jää sidotuksi tiettyihin situaatioihin, tiettyihin perspektiiveihin.
Tästä seuraa, että kokemuksemme ei tule koskaan tyydyttämään totuuden vaatimustamme. Kuten Nietzsche asian
ilmaisi, meillä ei ole elintä totuudelle.17 Ainoastaan meidän
oman henkemme konstruktioissa luonto paljastaa meille
salaisuutensa.
Joku voi esittää vastalauseen, että luonto ja inhimillinen konstruktio sekoitetaan tässä erheellisesti keskenään:
eikö luontoa objektivoitaessa väkisinkin katoa kosketus
siihen, mikä yksin ansaitsee tulla kutsutuksi todelliseksi?
Ja emmekö me voi asettaa kyseenalaiseksi ja katkaista luonnontieteiden valheellista hegemoniaa estämällä sen konstruktioiden keinotekoisuuden? Mutta kun Descartes lupasi
käytännön filosofiaa, joka sallisi meidän ymmärtää luonnon
rakennetta ja toimintatapaa, juuri samalla tavalla kuin käsityöläinen ymmärtää omaa työtään, oli tämä enemmän kuin
tyhjä lupaus. Jonkin ymmärtäminen todella tarkoittaa tässä
mielessä, että kykenee valmistamaan sen. Luonnon moderni ymmärtäminen ympäröi elämismaailman teknologian
muodossa.
Kuten olettaa saattaa, tämä tuo elämismaailmaan myös
merkityskadon, joka uhkaa typistää ihmiset pelkäksi raakaaineeksi. Kun Heidegger väittää, että ”tekniikan keinoilla
valmistuu ihmisen elämän ja olemuksen loukkaus”, jonka
seurauksia on mahdoton arvioida, tätä ei juuri käy kiistäminen. Teknologia uhkaa evätä asumiseltamme sen tarvitseman maaperän.
Mutta miksi ei hyväksyttäisi tätä menetystä ihmisen
suuruuden hintana, kuten Ortega y Gasset neuvoi samaisessa Darmstädter Gesprächissä, kun hän vertasi uutta
teknologian maailmaa jättiläismäiseen tukilaitteistoon, joka
lupaa paljon enemmän kuin vain jonkin kadonneen kodin
korvikkeen (117). Mutta vapaus ei yksin kykene lunastamaan tuota lupausta. Ilman sitoutumista vapaus kadottaa
suuntansa ja lopulta itsensä. Kant ajatteli, että vapaus voisi
sitoutua omaan lakiinsa: järjen lakiin. Mutta meissä elää
radikaali vapaus, joka paljastaa jokaisen moraalin ongelmallisuuden, ja joka saattaa kieltäytyä tunnustamasta järjen lain
auktoriteettia. Kant olisi kutsunut sellaista kieltäytymistä
pahaksi. Mutta pelkkä pahan mahdollisuus avaa kuilun vapauden ja järjen välille, ja korvaa Kantin autonomian Heideggerin varsinaistumisella, joka ei enää tunnusta ihmisen
olemisen transsendenttista mittaa, ei Jumalan lakia eikä
Kantin käytännöllisen järjen lainsäädäntöä. Vaan eikö tämä
radikaalimpi vapaus silloin jää, niin kuin Sartre ajatteli,
arvon ja merkityksen ainoaksi mahdolliseksi perustaksi?
Mutta kuten Kant tunnusti ja kuten Heideggerin myös oli
myönnettävä, vapaus kadottaa itsensä sattumanvaraiseen
spontaanisuuteen ja hajoaa, ellei se ole sidottu johonkin,
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joka esittää vaatimuksen yksilölle ja joka ei ole yksilön vapaudesta riippuvainen.
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ahdollisuus jumalalliseen vapauteen voi houkutella meitä. Mutta se on kiusaus. Emme
ole vapaita keksimään arvoja. Arvoja ei voi
tahtoa; ne täytyy löytää. Vapauden täytyy
olla sidottu. Mutta ennen kaikkea aina jossakin situaatiossa
oleva ruumiimme – joka rajoittaa mahdollisuuksiamme,
kuten se rajoittaa pääsyämme todellisuuteen – aina jo sitoo
vapauden. Sama on todettava järjestämme: ilman ruumiin
ja sen tunteiden välitystä järjen vaatimus jää voimattomaksi.
Ja tuo pätee myös Kantin etiikkaan. Hänen kategorinen
imperatiivinsa – toimi siten, että kohtelet ihmisiä aina
päämäärinä eikä koskaan välineinä – pysyy tyhjänä ja
soveltumattomana niin kauan kuin emme kykene tunnistamaan ja ymmärtämään ihmisiä päämääriksi. Tällainen
tunnistaminen ja ymmärtäminen on ennakkoehto kaikelle
moraaliselle vastuullisuudelle. Tässä mielessä vastuullisuus
edellyttää vastaamiskykyä, kykyä vastata. Tämä saattaa olla
latteus, mutta se riittää osoittamaan, että kokemusta ei saa
typistää vapaaksi subjektiksi, jota vastassa on mykkien objektien maailma, joka saa merkityksen ja arvon vain tuolta
subjektilta. Sama vapaus joka etäännyttää meidät olioista
ja ihmisistä, ja joka uhkaa korvata maailman, joka ennen
kaikkea ja koko ajan kutsuu ja vaatii meitä tieteen ja teknologian mykällä maailmalla, kutsuu meitä takaisin taakse
jätettyyn, kutsuu takaisin kotiin.
Haluaisin päättää esseeni pariin Hölderlinin säkeeseen,
joita Heidegger mielellään lainasi:18

Keskipakoiset ja keskihakuiset pyrkimykset sotivat ja kilpailevat meissä ihmisissä, meidän asumisessamme – ja niiden
pitäisi sotia ja kilpailla myös rakentamisessamme. Ihmiset
kadottavat itsensä, jos he eivät jää tielle, jos he eivät jää
etsimään kotia.
Suomentanut Pekka Passinmäki
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”kotonaan näet henki/ ei ole alussa eikä lähteellään/
kotimaa jäytää henkeä/ joka rakastaa uudisasumista,
hengen rohkeaa unohdusta”19 .
Löytääkseen itsensä hengen täytyy jättää koti, sen on löydettävä kotinsa vierailta mailta. Täten Hölderlinin hymniä
”Der Ister” tulkitessaan Heidegger nimittää kotona olemattomuuden lakia kotiutumisen laiksi. Ja kuitenkin koti
jäytää meitä, ei jätä meitä. Ja täten tunnemme kodin jatkuvasti pistona sisimmässämme. Se panee meidät, jopa vierailla tai ulkomailla oleskellessamme, etsimään kotia. Eikö
pohjimmiltaan samanlainen näkemys pannut myös Ortega
y Gassetin vertaamaan teknologiaa satumaiseen tukilaitteistoon ja vaatimaan myös arkkitehdeilta samanlaisia luomuksia? Meidän ei pitäisi unohtaa, että sellaisen aparaatin
luominen ei edellytä pelkästään tuota Ortegan korostamaa
tyytymättömyyttä meidän niin monella tapaa vähemmän
kuin täydellisiä ruumiitamme kohtaan, vaan se on myös
tietoinen ruumiin tarpeellisuudesta. Ja samoin henki on
tietoinen monista vajavaisuuksista, mutta tietoinen myös
kodin tarpeellisuudesta, tietoinen molemmista. Tämän
vuoksi se rakastaa kotia, jopa oudossa ja tuntemattomassa
ja rakastaa uudisasumista, kodin jäljittelyä vieraassa, mutta
se rakastaa myös odottamatonta ja aikaisemmin näkemätöntä, jota se kohtaa uudessa maailmassa, johon se nyt on
astunut, ja se tietää että ripustautuminen kotiin estää tätä
rakkautta, ja siksi se rakastaa myös rohkeaa unohtamista.
Tässä mielessä Heidegger voi sanoa, että koti on se, minkä
olemme jättäneet taaksemme, ja mikä kuitenkaan ei päästä
meistä irti, ja mikä kutsuu meitä kuolevaisia asumiseemme.
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”…nemlich zu Hauß ist der Geist / Nicht im Anfang, nicht an der
Quell. Ihn zehret die Heimat. / Kolonie liebt, und tapfer Vergessen
der Geist.”
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