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Samuli Knuuti

Kynä kitaraa mahtavampi

ALUSSA OLI SÄVEL.
Sitten tuli sana. Mutta millainen? Tässä kolme esi-

merkkiä:
1. ”In music ’purist’ as an insult relates to the word’s 

etymological echoes (puritanism, and its related tropes of 
squeamishness, prudishness and closedmindedness) and 
its semantic traces from other, genuinely reprehensible 
bodies of thought: eugenics, racial purity , cultural hy-
giene.”

2. ”Komeaan lentoon Hanoi Rocks silti 2000-lu-
vulla lähti. Esimerkiksi turkasen itsevarma ’People Like 
Me’ tuuppasi nuoremmat nöösipojat tunkion huipulta 
kevyellä tönäisyllä ja ’You Make The Earth Moven’ hi-
tikkyys osoitti, että bändin vahvuudet eivät olleet 20 vuo-
dessa homehtuneet. Vaikka tupla-cd:n lähes kristillinen 
tasajako uuden ja vanhan Hanoi Rocksin välillä huutaa 
vastalausetta suhteellisuudentajun puutteesta, totuus on 
kuitenkin, että ilman albumien täyteraitoja biisikavalkadi 
on kakkos-cd:lläkin edustava.”

3. ”Anna Abreu taas on tosi tärkee levy, ja siihen 
liittyy paljon ihania muistoja varsinki keikoilta. Ja eka 
levy on aina eka levy. <3 Kaikki biisit on tälläkin levyllä 
hyviä ja niihin on jo ehtiny ’kiintyy’ silleen enemmän. 
Livenä kaikki on ihan uskomattomia! Anna tulkitsee hie-

nosti esim. ’Shamen’ ja ’Everywhere I Gon’. Jotku taas 
on upeita tanssibiisejä. Promokuvat on otettu Portugalin 
kauniissa maisemissa, joten niistä ei voi olla tykkäämättä. 
Ja Annal on ihanii mekkoja.”

Lainaukset ovat Marko Säynekosken Hanoi Rocks -ar-
vostelusta (Soundi 12/08), nimimerkki Gingeriltä Anna 
Abreun fanifoorumilta ja Simon Reynoldsin teoksesta 
Bring The Noise. Saatte itse päätellä, mikä on mistäkin.

Käytin edellisten katkelmien etsimiseen ja siirtä-
miseen noin seitsemän minuuttia. Jos minulla olisi ollut 
käytössäni kokonainen iltapäivä ja rajattomasti tilaa, 
olisin voinut poimia tähän 47 keskenään täysin erilaista 
esimerkkiä lisää.

Mutta miksi? joku saattaa kysyä. Mitä pointtia on 
rinnastaa yksi maailman arvostetuimmista popakatee-
mikoista, suomalaisen musiikkilehden avustaja ja Idols-
tähden todennäköisesti teini-ikäinen fani? Ehkäpä siksi, 
että kaikkia kolmea katkelmaa yhdistää vilpitön tarve 
tuoda esille mielipiteensä musiikista. Miksi ne muuten 
olisi kirjoitettu? Ei ainakaan rahasta, sillä Reynoldsin kir-
joitus ilmestyi alun perin hänen blogissaan, suomalaiset 
musiikkilehdet maksavat parhaimmillaankin levyarvioista 

listuivat OC:n kokoelmaan iPod and 
Philosophy: iCon of an ePoch (2008).

Astetta asiallisempaa tutkimusta 
edustaa William Irwinin ja Jorge J. 
E. Gracian toimittama Philosophy 
and the Interpretation of Pop Culture 
(Rowman & Littlefield 2007). Joh-
dannossa Irwin esittää, että me 
nykyihmiset ajattelemme populaa-
rikulttuurin ”läpi”. Popkulttuurin 
sulkeminen filosofisen tarkastelun 
ulkopuolelle tarkoittaisi, että filosofia 
hylkäisi suuren osan ihmisille tärkeää 
taidetta ja kulttuuria. Carolyn Kors-
meyer korostaa artikkelissaan, kuinka 
paljon ihmiset nykyään oppivat 
populaarikulttuurista, ja mainitsee 
asioita, jotka tuntee fiktion perus-

teella: ristiretket, nanoteknologian, 
legendan El Doradosta, 1500-luvun 
italialaisen pankkimaailman ja ma-
donreiät. Muita aiheita ovat alluusio 
populaarikulttuurissa (Theodore 
Gracyk), popin viihdearvo (Richard 
Shusterman), kirjojen ja filmati-
sointien suhde (Jorge J. E. Gracia) 
sekä rock-musiikin itsekriittisyys 
(Michael Baur).

Viite
1 Toki populaarikulttuuria on tarkasteltu 

filosofisesti aiemminkin; alan pioneereina 
voidaan mainita Noël Carroll (esim. A 
Philosophy of Mass Art, 1998) sekä elo-
kuvista ja televisiosta kirjoittanut Stanley 
Cavell (ks. n & n 4/08).

pop ’popista’
1  M, ”Pop Muzik” (1979)
2  J. Karjalainen & Mustat Lasit, 

”Pop-laulaja” (1979)
3  Eppu Normaali, ”Pop Pop Pop” 

(1979)
4  Neljä Ruusua, ”Poplaulajan 

vapaapäivä” (1993)
5  Neljä Ruusua, ”Popmuseo” 

(2000)
6  Neljä Baritonia, ”Pop-musiikkia” 

(1997)
7  Irwin Goodman, ”Poliisi on pop” 

(1966)
8  Material Issue, ”International 

Pop Overthrow” (1991) (but I’ll 
pop back up when the pretty blue 
lights come on/ it’s an international 
pop overthrow)

9  John Mellencamp, ”Pop Singer” 
(1989) (never wanted to be no pop 
singer/ never wanted to write no 
pop songs)

10  XTC, ”This Is Pop?” (1978) (this 
is pop! yeah yeah/ this is pop! yeah 
yeah/ this is pop! yeah yeah/ this is)

[kaikki listat 1–19: Tuusvuori, 
Roinila, Mikkonen & Uschanov] lista 1
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muutama päivä levyn ensikuuntelun jälkeen. Sitä ei mä-
rehditä kuukausikaupalla kirjoituskammiossa kuten es-
seistille tai fanzinen suosikkiartisteistaan hehkuttaville on 
mahdollista. Keskiverto popkritiikki on pikavaikutelma, 
hipaisu, tuntuma ja siinä on sen hienous. Pidemmälle 
päästään vasta ajan mittaan. Parhaimmillaan popkritiikki 
voi silti olla ensimmäisten kuuntelujen dokumentti: 
puhdas elämys ylöskirjattuna, ajatus vangittuna, munas-
kuissa koetun järistyksen hurmioitunut vuodatus. 

Tämä ei suinkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että 
samasta levystä kirjoitetaan kaksi, kolme, kolmekym-
mentäviisi kertaa. Kuten historiasta, voisi sanoa, että tie-
tyistä kaanonlevyistä jokainen sukupolvi tai jopa saman 
kriitikon eri vuosikymmenten minä kirjoittaa oman 
popkritiikkinsä. Eikä tässä haittaa, jos kriitikolla on ko-
kemusta, niin pop- kuin elämänkokemustakin.

Kriitikko ei ole nyleniläinen perhostenkeräilijä, joka 
vangitsee, tappaa, kategorisoi, määrittelee ja asettaa esille. 
Popkriitikko on lintujen tarkkailija, joka havainnoi, kat-
selee matkan päästä, kuvailee ja säilöö vaikutelmiaan.

Herää kysymys, milloin popkritiikon on siirryttävä 
eläkkeelle. Hyvä kysymys, jota omalla kohdallani mietin 
usein, 20. kriitikkovuotenani. Kun katsoo ulkomaisten 
setälehtien Mojon ja Uncutin kriitikoita, keski-ikä alkaa 
hyvinkin kivuta todellisen keski-iän puolelle. Haluaako 
kukaan lukea 70-vuotiaan kriitikon mielipidettä tuoreen 
bändin debyyttilevystä?

Myös nuori, valpas ja virkeä popkriitikko tulee vää-
jäämättä jossakin vaiheessa menettämään terävimmän 
teränsä, turtumaan loputtomien keskinkertaisten le-
vyjen tulvaan, turvautumaan vanhoihin asenteisiin ja 
näkemyksiin siitä, mikä on lopulta todella tärkeää. Jon 
Landau kuvaa (sit. Carducci) prosessia osuvasti:

”Kun kriitikko kirjoittaa ensimmäisiä kritiikkejään, hän 
tekee sen rakkaudenaktina […] vuotta myöhemmin krii-
tikko käyttää yhä samoja sanoja, mutta inspiraatio ja innos-
tus, joka teki ”ekakerrasta” merkityksellisen on mennyt. 
[…] Kaksi vuotta myöhemmin hän on oppinut kuulosta-
maan kriitikolta kritisoimatta varsinaisesti lainkaan, teke-
mättä sitä ajattelutyötä, jota kriitikon on tehtävä. […] 
vuodet kuluvat, ja hän oppii tulemaan toimeen tämän 
tilanteen kanssa. […] hän ei enää edes kuvittele olevansa 
kriitikko, hän on nyt arvostelija, kulutusneuvoja.”

Tuskin kukaan voi välttyä moiselta. Siksi popkritiikkejä 
lukiessa ei ole haitaksi, että on lukenut saman kriitikon 
kirjoituksia jo pidempään. Kun kriitikon tuntee, tuntee 
hänen tapansa ja rappeutumisvaiheensa. Osaa lukea kri-
tiikin.

Kirjallisuus
Joe Carducci, Rock and Pop Narcotic (1990). 3. p. Redoubt, Centennial 

2005.
Antti Nylén, Vihan ja katkeruuden esseet. Savukeidas, Turku 2007.

filosofiat	
�   popissa	
�   i
1  Orange Sky, ”Trials and Tribulations” (2006) 

(what you see is just an illusion/ trapped in a more 
reason than a confusion/ your philosophy, just a 
fusion/ of your illusion)

2  Nasum, ”My Philosophy” (1997) (disconcerting 
the downsides, emphasizing on the positive/ characte-
rizes my philosophy/ […] shaping a guideline, free to 
follow/ sharing the thought of my philosophy)

3  This Is Ivy League, ”Summer Chill” (2008) (in 
a year of two we think you’ll understand/ that your 
philosophy was built to fall apart/ to make anew and 
start from scratch/ you never know, this one might 
last/ no, you can’t lose now)

4  Posthumous Blasphemer, ”Jester Jesus” (2004) 
(that is your philosophy/ you took the sins with your 
own death)

5  Annah Zaman, ”Conscience Lost” (and the atro-
city of your philosophy,/ it seems, was the deference to 
the hypocrisy/ that enveloped you)

6  Freak Kitchen, ”I Refuse” (2000) (I don’t believe 
in your philosophy/ materialistic rivalry)

7  Bryan Ferry, ”In Your Mind” (1974) (sway me, 
trade me/ your philosophy/ first you’re sowing/ then 
you’re growing/ then you reap, until you sleep)

8  Chris Isaak, ”Please” (1998) (I keep listening, very 
quietly/ you’re discussing your philosophy/ there’s a 
long list of what’s wrong with me)

9  Abandoned Pools, ”Never” (2001) (well your 
mind is there but your heart is out to lunch/ and it’s 
all because your philosophy’s just a hunch)

10  RBD, ”My Philosophy” (2006) (you’re my philoso-
phy/ my beliefs, me everything/ you are my philoso-
phy/ and I’m gonna get you, you know what I mean)

filosofiat	
�   popissa	
�   ii
1  Frameless Scar, ”My Philosophy” (my dark phi-

losophy/ keeps me on my knees/ I got ten ton depres-
sion/ running inside me/ me dark philosophy/ kills 
when I feel free)

2  10cc, ”Reds in My Bed” (1976) (I don’t like your 
philosophy/ I don’t like your philosophy)

3  Amel Larrieux, ”I N I” (2000) (I do not prescribe 
to their philosophy/ I don’t think my God wants 
them judging me)

4  Cunnie Williams, ”My Philosophy” (2002) (my 
philosophy, my reality/ my philosophy, my reality)

5  Phish, ”Trials and Tribulations” (1994) (but easy 
come, easy go/ was her philosophy)

6  Greg Prestopino, ”Good Looker” (1998) (you can 
lean on your religion, your philosophy/ you can run 
to your mama but I think she’ll agree/ you ain’t never 
gonna find/ never gonna find/ never gonna find/ 
another good looker like me)

7  Nick Granato, ”Upside Down” (2003) (time to 
change your philosophy/ accept the good with the 
tragedy)

8  Golden Earring, ”Con Man” (1976) (I feel sym-
pathy for his philosophy/ if you’re clever, you can beat 
them all)

9  Abyssinians, ”Jah Marley” (1999) (we won’t forget 
your philosophy)

10  Squad Five-O, ”Renegade” (2000) (they want to 
mess with me/ ’cause I’m a problem in their philoso-
phy/ but if they want me/ they better make it quick/ 
’cause when the night falls/ I’m in my element)

lista 2
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tavan palkinnon – loman, menestyksen, kunnian – odo-
tuksessa? Että jaksetaan jatkaa voimia kuluttavaa toi-
mintaa vain siinä toivossa, että jokin hyvä odottaa huo-
menna? Palkinto ei juuri koskaan ole sitä, mitä sen ajat-
telee olevan. Lomalla voi sataa, menestys tuo paineita, 
kunnian ja rahat voi menettää, eikä niiden himolla ole 
rajaa, kuten monet esimerkkitapaukset musiikin maail-
mastakin osoittavat. Palkinto muuttuukin rangaistuk-
seksi.

Luin taannoin Rasmuksen laulajan haastattelun 
naistenlehdestä. Siinä Lauri Ylönen, Suomen parhaiten 
tienaava kolmekymppinen rocktähti, jonka elämäntapa 
varmasti monien mielestä näyttää kadehdittavalta, kertoo 
eläkkeellepääsyhaaveistaan. Sitten voi ottaa rennosti, 
istua kiikkutuolissa ja mennä vaikka kalaan. Osaako ih-
minen maineensa kukkuloillakaan olla onnellinen on-
nestaan? Ei. Hän odottaa aktiiviuransa loppumista, sitä, 
että pääsisi joskus lepäämään ja nauttimaan työnsä he-
delmistä. Vastaavia vielä nuoria eläkepäivistä haaveilijoita 
on valtavasti, alalla kuin alalla. Rock ei ole poikkeus, 
vaikka siihen liitetään mielikuvia hedonistisesta hetkessä 
elämisestä ja estottomasta nauttimisesta.

Cambridgessa filosofiaa 60–70-lukujen vaihteessa 
opiskellut käsikirjoittaja-ohjaaja Neil Hardwick pohtii 
syvän masennuksensa syitä teoksessa Hullun lailla 
(1999): ”Olenko määritellyt omankin arvoni materiaa-
likulujen ja työn avulla? Takin todellinen arvo on sen 
raaka-aineiden arvo plus sen tekemiseen käytetyn työn 
arvo – kaikki muu on lisäarvoa ja riistoa.” Marxin ajatte-
lussa on Hardwickin mukaan virhe, sillä tyly totuus on, 
että jos kukaan ei halua ostaa takkia, sen arvo on yhtä 
kuin nolla. On aivan samantekevää, paljonko siihen on 
käytetty raaka-aineita ja työtä. ”Markkinatalous rules 
ok.”

Markkinoiden logiikan vastaisesti musiikin teke-
misen todellinen arvo on toiminnassa sinänsä, ei sen tu-
loksessa. Tulos – onnistunut levytys, myyntiluvut, maine 
– on kaunis sivutuote, mutta olennaisinta ja tärkeintä 
on itse toiminta, musiikin tekeminen ja soittaminen. Tai 
näin sen ainakin pitäisi olla. Jos musiikkia tehdään vain 
menestyksen toivossa, ei siinä ole sielua. Sen tekeminen 
on valjastettu päämäärään, myyntilukuihin, ja sen arvo 
riippuu tämän maalin saavuttamisesta.

Elämällä ei ole mitään tiettyä päämäärää, mutta silti 
se on arvokkainta mitä on. Vastaavasti ihmisestä pulp-
puavalla musiikilla ei tarvitse olla määränpäätä, vaan se 
on arvo sinänsä. Kun kappaleen osat loksahtavat pai-
koilleen sovitusvaiheen jälkeen, ja sitä soitetaan ensim-
mäisiä kertoja yhdessä läpi, tuntuu euforiselta. Samaa 
olemassaolon onnea olen kokenut kaikkein unohtu-
mattomimmilla keikoilla, sekä lavalla että sen edessä, 
kun yleisön ja bändin vuorovaikutus synnyttää kokonai-
suuden, joka on enemmän kuin sen osaset yhteensä.

Teknologian aikakaudella koneilta ja laitteilta vaa-
ditaan suurta suorituskykyä, nopeutta ja tehokkuutta. 
Ulottuuko sama vaatimus jo ihmisiinkin? Meitäkin 
muutetaan suorituskoneiksi, joiden tehtävä on olla te-
hokkaita, päästä lopputulemaan kyseenalaistamatta ja 

pop popista i
1  Stone Roses, ”I Wanna Be Adored” (1991)
2  Queen, ”The Show Must Go On” (1991) (inside 

my heart is breaking,/ my make-up may be flaking,/ 
but my smile, still, stays on!)

3  Living Colour, ”Cult of Personality” (1988) (I’m 
the cult of personality/ I exploit you, still you love 
me)

4  Smashing Pumpkins, ”Bullet With Butterfly 
Wings” (1995) (despite all my rage/ I’m still just a 
rat in a cage)

5  Joni Mitchell, ”You Turn Me On, I’m a Radio” 
(1972) (I’m a country station, I’m a little bit corny)

6  The Buggles, ”Video Killed the Radio Star” 
(1979)

7  CMX: ”Vaikuttiko uusinnalta, edellinen” (2008) 
(”on se asia sinänsä huutaa vielä päälle neli-
kymppisenä,/ mutta tässä iässä todella vasta alkaa 
tyhmyys kyrpiä […] liekö tämä kyllin realistista 
rautalankapuhetta kaverilta,/ joka asuu maalla 
omakotitalossa, kävelee näin, lukee päivät ja kir-
joittaa yöt?”)

8  Carly Simon, ”You’re so Vain” (1972) (you prob’ly 
think this song is about you)

9  Randy Newman, ”Lonely at the Top” (1970) (go 
on and love me – I don’t care/ it’s lonely at the top)

10  Leonard Cohen, ”Tower of Song” (1988) (I was 
born with the gift of a golden voice/ and 27 angels 
from the Great Beyond/ they tied me to this table/ 
right here in the tower of song)

pohtimatta.  Mikä tämän toiminnan päämäärä on, voisi 
olla aiheellinen kysymys tuloksia tuskanhiki otsalla tako-
valle ihmiselle. Suorittaa elämä – mikä mieletön ajatus! 
Usein suorittajat ovat juuri niitä, jotka eivät eläkepäiviä 
pääse kokemaan. Yliviritetty fysiikka pettää ennen sitä.

Jean Cocteau on kirjoittanut, että viritämme itsel-
lemme ansoja, joihin sitten astumme. Usein teemme 
asioita vain oletettujen välttämättömyyksien pakosta. 
Uusiksi ajatteleminen on vaikeaa, totunnaisuuksien mur-
taminen käytännössä vielä vaikeampaa.

Tekemistä ja suorittamista on maailmassa aivan liikaa 
– joutilaisuutta, leikkimistä ja ajattelua aivan liian vähän.  
Miten voisimme vähentää suorittamiseen liittyvää pai-
netta? Ehkä voisimme aloittaa olemalla vaatimatta niin 
paljon itseltämme ja toisiltamme. Meidät kaikki on 
synnytetty tänne lupaa kysymättä. Kuten ruotsalaisen 
The Soundtrack of Our Livesin laulaja Ebbot Lundberg 
sanoi joulukuisen Tavastian-keikan päätteeksi yleisölle: 
”Samassa ansassa ollaan.” Yleinen kelpaamattomuuden 
tunne tappaa ilon, uskalluksen ja niiden myötä luo-
vuuden. Mikä saa uskomaan, että pingottamisen hellittä-
minen olisi tuhoisaa?

lista 4
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�   popissa	
�   i
1  The Dandy Warhols, ”Nietzsche” 

(2000) (I want a god who stays dead)
2  Bob Dylan, ”Joey” (1975) (he did ten 

years in Attica/ reading Nietzsche and 
Wilhelm Reich)

3  Randy Newman, ”The World Isn’t 
Fair” (1999) (when Karl Marx was a 
boy/ he took a hard look around/ […] 
oh Karl, the world isn’t fair) 

4  Don McLean, ”American Pie” (1971) 
(and while Lennon read the book of 
Marx)

5  Bob Dylan ”When You Gonna Wake 
Up” (1979) (counterfeit philosophies 
have polluted all of your thoughts,/ Karl 
Marx has got ya by the throat, Henry 
Kissinger’s got you tied up in knots)

6  Jellyfish, ”Sebrina, Paste and Plato” 
(1993). (eating paste and Plato/ (the 
one and only))

7  Nick Cave, ”There She Goes My 
Beautiful World” (2004). (Karl Marx 

squeezed his carbuncles/ while writing 
Das Kapital)

8  Mary Coughlan, ”Francis of Assisi” 
(1992). (just like Francis of Assisi/ 
you’re so kind to the animal in me)

9  Billy Bragg, ”The Short Answer” 
(1988). (between Marx and marzipan 
in the dictionary there was Mary)

10  Before Braille, ”The Spanish Dagger” 
(2002). (I know Socrates and impuri-
ties are getting you down)

filosofiat	
�   popissa	
�   iii
1  Wigwam, ”Guardian Angel” (1969) 

(it wasn’t easy to be a philosopher)
2  Ramones,”Teenage Lobotomy” 

(1977) (gonna get my Ph.D.)
3  Eppu Normaali, ”Urheiluhullu” 

(1990) (“oli tapanani lueskella filoso-
fiaa”)

4  Mungo Jerry, ”In the Summertime” 
(1970) (we’re always happy/ life’s for 
living, yeah/ that’s our philosophy)

5  ”Hakuna Matata” [Lion King. Sound-
track] (1994). (it’s our problem-free 
philosophy)

6  Method Man, ”Spazzola” (1998) (up 
into the sky, lines philosophize, I got 
stocks to buy)

7  Train, ”Swaying” (1998) (don’t talk 
too fast to me, slow, I wanna know/ 
share your philosophy before you go, I 
wanna know)

8  Erykah Badu, ”Penitentiary Philoso-
phy” (2000) (here’s my philosophy/ 
living in a penitentiary)

9  Kemopetrol, ”Saw It on TV” (2002) 
(anorectic females speaking philosophy)

10  Disco Biscuits, ”Caterpillar” (2006) 
(you never teach me your philosophy/ 
but life is always on your mind/ you 
can’t wake up from last night’s deca-
dence/ but you always had a good time)

parkuakseen ei tarvitse limusiinia
Vollottaja tarvitsee ystävyyttä ja jotain, minkä päälle kyynelehtiä.

”[Sokrates nosti myrkky]pikarin huulilleen ja joi sen tyhjäksi aivan tyynesti ja keveästi. 
Siihen asti useimmat meistä olivat jotenkuten pystyneet pidättämään kyyneleensä, mutta 

nähdessämme hänen juovan ja tyhjentävän pikarin emme enää kestäneet. Minullakin 
kyynelet tulvahtivat väkisin esiin, ja peitin kasvoni ja itkin itseäni – en häntä, vaan omaa 
kohtaloani, kun olin menettänyt sellaisen ystävän. Kriton oli jo ennen minua noussut, 

koska ei kyennyt pidättämään itkuaan. Apollodoros oli itkenyt koko ajan jo tätä ennen, 
ja nyt hän puhkesi sellaisiin valituksiin että muidenkin itsehillintä petti, kaikkien paitsi 

Sokrateen.”
(Platon, Faidon. Suom. Marja-Itkonen Kaila. Otava 1979)

”Purskahdin itkuun.  […] kyyneleeni putosivat niin & näin -lehden aukeamalle.”
(Riku Korhonen, Lääkäriromaani. Sammakko 2008.)

Tilaa niin & näin. Neljä liikuttavaa nu-
meroa vuodessa. 37 euroa. Kestotilaajana 
saat niin & näin -kirjat erikoishintaan.

Filosofisia t-paitoja naisten (S–L) ja 
miesten (S–XL) malleissa. Laadukasta 
100-prosenttista puuvillaa (Clique). Kym-
menen tekstivaihtoehtoa. Ks. www.netn.fi/
kauppa Hinta 19 euroa + toimituskulut.

NIIN & NÄIN ! tilaukset@netn.fi !  
www.netn.fi ! p. 040–721 4891 ! PL 730, 33101 Tre
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piiritetty on päättänyt päättää räiskyen. Taustatarinaa va-
lotetaan kutkuttavasti. Perhe vaikuttaa harmittomalta:

I’m a bookkeeper’s son
I don’t want to shoot no one

Mutta millaisessa organisaatiossa kertojan isä on tilintar-
kastajana?

Well I crossed my old man back in Oregon
Don’t take me alive
Got a case of dynamite
I could hold out here all night
Yes I crossed my old man back in Oregon
Don’t take me alive

Pakoteinä ovat kuolema tai hulluus. Ulkona odottaa 
lynkkaushaluissaan poriseva yhteiskunta. Toisaalta koko 
tilanne on kerrottu tavalla, joka saa kuulijan epäilemään, 
että kyseessä voi olla skitsofrenia:

Can you hear the evil crowd
Their lies and the laughter
I hear my inside
The mechanized hum of another world
Where no sun is shining
No red light flashing
Here in this darkness
I know what I’ve done
I know all at once who I am

Tässäkin tekstissä on vahva elokuvallinen ote. Perhe-
draama tuo mieleen Bruce Springsteenin Nebraska-levyltä 
löytyvän kappaleen ”Highway Patrolman”, jonka Sean 
Penn teki elokuvaksi Indian Runner.

Jos etsii lähes haiku-tyylistä tiivistämisen taitoa ja 
Richard Brautiganiin verrattavaa kykyä havainnoida ar-
kipäivää kevyen surrealistisella otteella, ZZ Topin Billy 
Gibbonsia ja Dusty Hilliä on vaikea voittaa. Tres Hombres 
-levyltä löytyy ”Waitin’ for the Bus”:

Have mercy, been waitin’ for the bus all day.
Have mercy, been waitin’ for the bus all day.
I got my brown paper bag and my take-home pay.

Have mercy, old bus be packed up tight.
Have mercy, old bus be packed up tight.
Well, I’m glad just to get on and home tonight.

Right on, that bus done got me back.
Right on, that bus done got me back.
Well, I’ll be ridin’ on the bus till I Cadillac.

Uskaltaako joku väittää, ettei blues ole ajankohtaista mu-
siikkia? Minulle ja linjalle 23 välillä Kallio–Pasila tämä 
on arkipäivää. Tähän yhtymäkohta omaan todellisuu-
teeni päättyy. Laulun sanat määrittelevät tarkkaan yh-
teiskuntaluokan, joka keskivertoyhdysvaltalaisessa suur-
kaupungissa käyttää julkista liikennettä. Pieni palkka on 
saatu perjantain päätteeksi mukaan ja kotiin mennään 

viinakaupan kautta. Ruskeassa paperipussissa on toden-
näköisesti forty-ouncer olutta, ehkä Thunderbird-, MD 
20/20-, Cisco- tai Night Train -viiniä... Kuudella lau-
seella kokonainen elämä.

”Master of Sparks” on kuin katkelma teksasilaisesta 
hillbilly-Bildungsromanista. Nuoren Williamin kärsi-
mykset. Koska pieni kaupunki ei tarjoa samanlaista 
jatkuvaa viriketulvaa kuin suuret kaupungit, huvi on 
tehtävä itse. Siitä ei aina hyvää seuraa, ainakaan jos pojat 
intoutuvat hitsaamaan kasaan metallisen pallon, jonka 
sisään sijoitetaan ralli-istuin nelipistevöineen. Pallon 
sisään matkustaja, pallo auton perään ja sitten vain kah-
deksaakymppiä maantietä pitkin. Jossain vaiheessa jokin 
pakosti pettää. Lakonisella tavalla elämän poikamaisista 
tempauksista kertova teksti ei missään vaiheessa yritä 
hakea tapaukseen mitään sen suurempaa merkitystä tai 
sisältöä. Teksti on kuin uutistoimiston telex. Tämä antaa 
kuulijalle harvinaisen paljon tulkinnallista tilaa:

We was out in the sticks down Highway Six and the  
      crowd was just about right.

The speed was too, so out I flew like a stick of rollin’  
     dynamite.

When I hit the ground you could hear the sound and see  
      the sparks a country mile.

End over end I began to spin, but the ball started 
runnin’ wild.
But it was too late as I met my fate and the ball started 
getting’ hot.
But through the sparks and the flame
I knew that the claim of the Master of Sparks was gone.

Bändin 70-luvun tuotanto muodostaa sadunomaisen 
kulttuurihistoriallisen dokumentin Teksasista ja raja-
seudusta: legendaarisia bordelleja, vuohenrauhasiin pe-
rustuvia sukupuolenvaihdosleikkauksia meksikolaisilla 
radioaalloilla kauppaavia saarnamiehiä, juuri vankilasta 
päässeitä naisia liftaamassa, kasinoita... maagista realismia 
Teksasin tyyliin.

Formaattina traditionaalisissa rajoissa pysyvä pop-
kappale pakottaa hyvän sanoittajan valitsemaan: sanooko 
jotain vai ei yhtään mitään. Hyvin tehtynä kumpikin 
valinta haastaa tekijänsä, mutta sattuva sanominen tun-
keutuu syvemmälle sieluun. 

pop kulturologiana
1  Guess Who, ”American Woman” (1970)
2  Don McLean, ”American Pie” (1971)
3  Paul Simon, ”American Tune” (1973)
4  John Cougar, ”American Son” (1977/1983)
5  Bob Seger, American Storm” (1986)
6  Robbie Robertson, ”American Roulette” (1987)
7  Madonna, ”American Life” (2003)
8  Lucinda Williams, ”American Dream” (2003)
9  Green Day, ”American Idiot” (2004)
10  Reckless Kelly, ”American Blood” (2008)
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kallinen kyläkauppa oli tottunut sille aamutuimaan tarjo-
amaan ja viikonloppuna lainasin vielä viisisataa markkaa 
lisää, koska minun tuli kustantaa sen au-lasten koulutie. 
Vahinko ei tule kello kaulassa paitsi postimiehen vahinko 
ja jumalauta vielä kaksi kerralla samasta luukusta. Eräänä 
päivänä kun aloin peräämään royaltejani minulle alettiin 
puhua oppirahoista, eikä vain ristikontekijä alkanut vaan 
koko iäkäs postiremmi. Olisin voinut sanoa pari valittua 
sanaa silloin, jollei olisi ollut tilaus vetämässä. Nyt vain 
katsoin niitä kaikkia yhtä hyytävästi kuin Shellin letku-
heikki mulkoili meidän pankkivirkailijaa selittäessään 
ettei sen tilaamia moottorilehtiä ollut vieläkään näkynyt 
vaikka Koskishallin hyllystä ne oli jo aikoja sitten myyty 
loppuun. Ei vaan, me huudettiin, voi ei, oi ei. Hei ni-
supussi, MC Nisupussi. Vala ittes kromiin. Kokeiles avata 
väliovi, Kaitsu ehdotti, niin se kuulee paremmin. 

Elokuussa lähdettiin Turkuun, U2:n piti olla tällä kertaa 
siellä. Kaitsu oli tilannut meille tukkasuihkeet, itselleen 
valkoista ja tähän päähän mustaa, suihkeen oli määrä 
lähteä kertapesulla, niin ei äitee käy kimppuun. Meillä 
oli itse tehdyt T-paidat, minulla Fiatin myrkynvihreällä 
vedetyt New Orderin roomalaiset kirjaimet ja Kaitsulla 
U2:n levyn sisäpussissa olevat neljä profiilia. Ei mennyt 
kuin kesä ja kaikkien päällä näki samanlaisia sisäpusseja. 
Me keksittiin ne. Oltiin muutenkin eturintamaa. Kaitsu 
valkoisissa lökäreissä ja blondissa tötterötukassa, minä 
mustahuuliversio mustissa. Tiedettiin musiikista kaikki 
muttei tarvinnut jauhaa siitä koko aikaa. 

Etiketti, viinakaupan henkilöstölehti, oli laskenut 
mistä viinasta tulee halvimmalla känniin ja helmeilevän 
omenaviinin jälkeen kakkoseksi selviytyi Koffin portteri. 
Meillä oli ompun lisäksi matkassa kuusi pottua mustaa 
lutaa mieheen, kuusi käsilämmintä puurosatsia, joista 
yksikään ei ansainnut tulla juoduksi ja jokainen ve-
dettiin ennen kuin Varsinais-Suomi vielä edes häämötti 
junanikkunasta. Oksennettiin enimmät Turun torille 
ja oltiin taas vesiselviä, torin laidalla olevasta apteekista 
ei suostuttu myymään meille hotapulveria vaikka vatta 
oli kipiä. Kaitsu laita se pullo pois. Päästiin Ruissaloon. 
Käytiin uimassa ja pyyhittiin tukkasuihkeet hartioilta. 
Hankittiin kokovartalopuudutus ja alkava rusketus. Au-
rinko paistoi ja Au Pairs soitti. Kaitsu sai hyvän idean. 
Kiivetään lavalle. Hyvä idea, saattoi se olla minunkin, 

symbioosi alkoi olla sitä luokkaa, ettei sitä enää siinä soo-
sissa erottanut. Kaitsu punttasi ja minä kiipesin. Ehdin 
tuntea laulusolistin varpaankynnet ihollani ennen kuin 
järjestysmies repi Kaitsun altani ja putosin. Lyhyt elämä 
vilisti silmieni ohi, tuttipullo, mehupullo, lonkeropakki. 
Tömähdin hiekkaan, sattui häntäluuhun niin maan vi-
tusti. Heitin Kaitsua repineen järjestysmiehen päälle kou-
rallisen hiekkaa ja se häipyi saman tien paikalta. Seuraa-
vaksi roikuin poliisin raiveleissa. Se yritti tehdä minusta 
muusia ja kun ei saanut otetta, sen kaverit tekivät. Ne 
raahasivat minut  festivaalialueen löytötavaranarikkaan, 
missä kukaan ei näe, seisoivat selän päällä ja hieroivat 
pamppua poskeen. Jäi U2 näkemättä. Ei se mitään kun 
on turkulainen Clockwork Orange alla. Vietin yön put-
kassa, jossa ei lisäkseni ollut muita kuin nahkatakkinen 
hevitukka, jolta myös oli jäänyt oma suosikki näkemättä. 
Sen suosikin nimi, Ironcross, luki isolla goottifraktuuralla 
sen rinnassa ja se kehua retosteli miten se ja sen kaverit, 
jotka myös oli postissa töissä, lähettivät Ruissalon järjes-
täjille säkillisen kortteja, joissa ne olivat vaatineet pää-
lavalle maailman parasta bändiä, siis tätä Ironcrossia. 
Viidensadan kortin jälkeen oli kuulemma enää vaikea 
keksiä uutta käsialaa. Esittelin sille New Order -paitani, 
josta virkavalta oli hieronut enimmät maalit Ruissalon 
rantaan. Meidän molempien paidat oli vedetty samalla 
tyylillä, natsityylillä, joillekin New Order toi natsit 
mieleen. Ironcross ei tuonut yhtään. Oltiin samaa mieltä 
siitä, ettei kirjasimilla ollut merkitystä vaan musalla, sillä 
ainoastaan. Oli vähän vaikea sanoa se, kun leukaa särki ja 
hammas heilui. Pääsin aamulla pois. Pohjanmaan junassa 
tapasin muitakin rokkityyppejä, Geishan tytötkin jotka 
tulivat Ilmajoelta. Tai nyt ne olivat menossa sinne. Kohta 
ne menisivät levyttämään. Joskus oltiin kylillä moikkail-
tukin, nyt ne eivät olleet tuntevinaan. Vessassa katsoin 
peiliin ja ymmärsin mikseivät. Olin muuttunut tunnis-
tamattomaksi. […]

(Lue tarinan jatko Filosofia.fi-portaalissa, jossa niin 
& näin -pop-teema kasvaa: www.filosofia.fi/pop)

Filppula on julkaissut romaanit Chicago, 1959 
(2002), Virginia City, 1965 (2005) ja Kauniita ilmoja, 
Bel Air, 1967 (2006).

popavainkokemuksia
1  Paul Anka, Linnanmäki, Helsinki 

1959 (http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&
g=8&ag=95&t=2&a=574)

2  Rock Around the Clock -leffan ensi-ilta 
1956 (http://hanhensulka.blogspot.
com/2006/06/rock-around-clock-
tunnista-tuntiin.html)

3  Rolling Stones, Yyteri 1965 (http://
yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=99&
t=470&a=147)

4  The Who, Jäähalli, Helsinki 1967 

(http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&
ag=95&t=&a=1629)

5  Jimi Hendrix, Kulttuuritalo, Helsinki 
1967 (http://fi.netlog.com/go/exp-
lore/videos/videoid=45266)

6  Bukka White, Kulttuuritalo, Helsinki 
1967 (http://www.bluesnews.fi/mita-
missamilloin.htm)

7  Led Zeppelin, Kulttuuritalo, Helsinki 
1970 (http://www.ledzeppelin.com/
venue/kulttuuritalo)

8  Hurriganes ”Get On” voittaa Euro-

pean pop juryn 1974 (http://yle.fi/ela
vaarkisto/?s=s&g=8&ag=99&t=407&
a=3366)

9  Ramones, Helsinki & Tampere 1977 
(http://www.ramopunk.com/R/77/
ramokontra.htm)

10  Stray Cats, Messuhalli, Helsinki 1980 
(http://www.helsinginjaahalli.fi/index.
php?option=com_events&task=view_
detail&agid=25&year=2008&month
=08&day=27&Itemid=3)

11  Metallica, Tarvasjoki 1984 (http://
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Jukka Kortti

Popin avainkokemukset
Kommentoin hiljattain Kalevan kulttuurisivuilla metallimusiikkia. Totesin kyllä 
toimittajalle, etten tunne enkä varsinkaan ymmärrä koko suuntausta. Puhuin entisenä 
oululaisena soittajana, koska en ikinä ole varsinaisesti tutkinut populaarimusiikkia. 
Mainitsin, että metallista on tullut valtavirtaa: ”Katri Helena poseeraa lehden kannessa 
hevityttönä ja Timo Rautiainen on Iskelmä Finlandia -ehdokkaana. Nightwishiä ja Lordia 
kuuntelevat yhtä lailla pikkutytöt kuin mummotkin.” Lisäsin, kuinka huvittavaa on, että 
Lordia pidetään Euroviisuvoittoineen 00-luvun suomalaisena ilmiönä, vaikka konsepti on 
80-luvun yhdysvaltalaisen viihdeteollisuuden pastišši.

SAIN PALAUTETTA OULULAISELTA metallimuusikolta. 
Hänen mielestään ”aito metalli”, josta suuri yleisö ei 
tiedä mitään, pitäisi erottaa ”mediametallista”. Niinpä. 
Pystyn hyvin samastumaan suomalaisten metallifanien 
kiristelyyn, kun pääministeri näyttää pirunmerkkiä ja 
Idols-voittaja on yhtä kuin hevimetalli. Itseänikin ärsytti 
jo poikasena, kun punk-idea vesitettiin. Punk kuitenkin 
selviytyi ja monipuolistui elinvoimaisena vielä seuraa-
vienkin muotiaaltojen läpi. Kaava toteutuu usein pop-
musiikissa: kun alakulttuurin rahastaminen valtavirran 
muoti-ilmiönä laantuu, jäljelle jäävät asialle vihkiytyneet 
fanit pitämään sitä elinvoimaisena. Näin kävi viimeksi 
garagerockille, ja niin käy pian metallillekin.

Sen metallimies myönsi, että Suomessa raskaan mu-
siikin suosio on viime vuosina ollut poikkeuksellisen 
laveaa. Levymyyntilistalla on juhlinut esimerkiksi oulu-
lainen Impaled Nazarene, jota ei todellakaan voi pitää 
parturikampaamoiden taustamusiikkina. Tuska-festivaali 
kerää väkeä, vaikkei lavalle nouse yhtään valtavirtanimeä. 

Syynä ”kahavi”?

Miksi metalli on ollut niin suosittua juuri Suomessa tai 
tarkemmin Oulussa? Selitys ”on nii kylymä ja pimiä, että 
ahistaa” ei mielestäni riitä. Oululaispojat ovat myös to-
della kovia kahvinjuojia, jopa näin suomalaisessa konteks-
tissa – mutu-tuntumalta, en ole sitäkään tutkinut! Sanoin 
Kalevalle, että vastauksia metallin suosioon Oulussa voisi 

yhtä hyvin etsiä kahvinjuonnista samaan tapaan kuin 
Michael Moore Bowling for Columbinessaan heitti syyksi 
koulusurmiin keilaamisen Marilyn Mansonin musiikin 
sijaan. Pointtini oli, että ympäristöllä on toki vaikutusta 
ihmiseen, mutta perustaltaan ylikansallisen ja globaalin 
popin johtaminen suoraviivaisesti ihmisen käyttäyty-
miseen on paitsi ongelmallista, myös laiskaa. Toisaalta 
oululaisperäisellä raskaan rockin Black Leaguella on kah-
vinjuontia käsittelevä biisi. Ehkäpä sittenkin…

Kuusrock muistetaan 80-luvun hevifestarina. Sitä 
ennen Oulu tunnettiin rhythm ”n” blues -kaupunkina, 
mihin vaikutti brittiläisen pub-rock-yhtye Dr. Feelgoodin 
vierailu Kuusrockissa 1975. ”Puolen Suomen festivaali” 
oli vielä 70–80-luvuilla harvoja tilaisuuksia kokea kan-
sainvälisiä rockbändejä elävänä, monelle alle ravintola-
ikäiselle ensimmäisiä kokonaisvaltaisia rock-kokemuksia. 
Muistan vieläkin yksityiskohtaisesti ensimmäisillä Kuus-
rockeillani 1981, kuinka häpeilemätön ja arvaamaton 
Hanoi Rocks oli todella vaarallisen cool, mutta sukka-
housuissa esiintynyt hevibändi Saxon taas ei! Minulle ei 
rockista valaistuminen tuottanutkaan ”hevikautta”, kuten 
niin monelle ikäiselleni soittajatuttavalle.

Rockin kolahtaminen liittyy selkeästi tiettyyn ikään. 
Etenkin metalliin uppoutuvat puberteetti-ikäiset pojat, 
joita kiehtoo musiikkityylin sarjakuvamaisuus, fantasia, 
rajuus, miehekkyys ja sitä tietä seksuaalisuuskin. Mukaan 
saattaa lurahtaa kapinaa vanhempia kohtaan.

keskustelu.suomi24.fi/show.fc
gi?category=124&conference=
1500000000000065&postin
g=22000000025790274)

12  Nirvana, Ruisrock, Turku 1992 
(http://www.ksml.fi/mielipide/
blogit/min%C3%A4-ja-nirvana-
ruisrockissa-1992/317074)

13  Leningrad Cowboys & Puna-armeijan 
kuoro, Senaatintori, Helsinki 1993 
(http://www.youtube.com/watch?v=-
zx31RnCMh4)

14  Neil Youngin ensimmäinen Suomen-

konsertti, Jäähalli, Helsinki 1993 
(http://www.alkio.fi/~velahton/ny/
neil-suomessa.htm)

15  Radiohead, Huvila-teltta, 
Helsinki 1995 (http://www.
helsinginjuhlaviikot.fi/index.
php?Itemid=75&id=314&option= 
com_content&task=view)

16  Kyuss / Soundgarden / White Zombie 
/ Mudhoney, Jäähalli, Helsinki 1995 
(http://www2.hs.fi/extrat/ 
kulttuuri/rock50v/2002.html)

17  Pulp & Blur, Ruisrock, Turku 1996 

(http://www.rockmusica.net/ 
palsa/1996pulp.php)

18  Oasis, Ruisrock, Turku 2000 (http://
www.radiorock.fi/legendat/ 
uutinen.asp?id=73)

19  Patti Smith, Huvilateltta, Helsinki 
2005 (http://www.sue.fi/livearviot/ 
patti-smith,240)

20  Lordi voittaa Euroviisut, Ateena 2006 
(http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g= 
8&ag=75&t=148)
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”mikä sinusta tulee?”. Popista löytyi 
käyttökelpoinen identiteetti, ainakin 
joksikin aikaa.

Vuosi vuodelta tuli kuitenkin 
vaikeammaksi erottua muista, ei-
poppareista. Pukeutumisemme ei 
enää herättänyt huomiota Helsingin 
katukuvassa. Musiikkigenrelle oli va-
kiintunut nimi, brittipop, ja kaiken 

lisäksi se uhkasi tulla muodikkaaksi. 
Reaktiona valtavirtaistumiseen osa 
pop-skenestä alkoi muuttua yhä eli-
tistisemmäksi ja oikeaoppisemmaksi. 
Britti-etuliite tarkoitti: ei enää ame-
rikkalaista musiikkia, lukuun otta-
matta muutamia poikkeuksia, joiden 
tiedettiin olevan jonkin arvostetun 
brittibändin esikuvia. Myös kone-

mahtikäsitteet popissa
1  ”The Concept”. Teenage Fanclub 

(1996).
2  ”Understanding”. Small Faces (1966).
3  ”Anxiety”. Ramones (1992).
4  ”Effect and Cause”. White Stripes 

(2007).
5  ”The Logical Song.” Supertramp 

(1979) (but then they send me away 
to teach me how to be sensible/ logical, 
responsible, practical./ and they showed 
me a world where I could be so depend-
able,/ clinical, intellectual, cynical.)

6  ”Käsitys mummoloista”. Absoluut-t-
tinen nollapiste (2000).

7  ”Fysiikka ei kestä”. CMX (2003). 
(”kun Jumala tulee/ ei fysiikka kestä”)

8  ”Mind Over Matter”. Sahara Hot-
nights (2004).

9  ”Truth Be Known”. Neil Young 
(1995).

10  ”God”. John Lennon (1970). (God is 
a concept/ by which we measure/ our 
pain)

pop argumenttina
1  ”It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t 

Got That Swing)”. Duke Ellington/
Irving Mills (1931).

2  ”The Chase Is Better Than the Catch”. 
Motörhead (1980).

3  ”’T Ain’t What You Do (It’s the Way 
That You Do It)”. Melvin Oliver/
James Young (1939).

4  ”If You Don’t Cry”. Magnetic Fields 
(1999) (if you don’t cry,/ it isn’t love)

5  ”Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)”. 

Rudy Clark (1963). (if you wanna 
know, if he loves you so)

6  ”It’s Alright, Ma (I’m Only Bleedin’)”. 
Bob Dylan (1965) (that he not busy 
being born/ Is busy dying)

7  ”Providence”. Ani DiFranco (1999). 
(but I just got one more/ thing to tell 
you/ cuz words are vitamins/ and life is 
short)

8  ”Please Return It”. Posies (1996). 
(when we live the life we live/ it’s never 
ours completely)

9  ”Pacing the Cage”. Bruce Cock-
burn (1991). (I never knew what you 
wanted/ so I gave you everything)

10  ”It Must Be Summer”. Fountains of 
Wayne (1999). (it must be summer/ 
’cause the days are long/ […] it must be 
summer/ ’cause I’m falling apart)
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musiikin diggailu oli arveluttavaa. 
Vain puoliksi leikillään harkittiin 
kenkätarkatusta klubin narikkaan: 
sisään ei olisi asiaa buutseissa tai 
napsukengissä eli ohutpohjaisissa 
miesten loafereissa. Klubeilla alkoi 
käydä ihmisiä, jotka olivat siellä 
siksi, että brittipop oli in, ja uudet 
bändit tuntuivat olevan liikkeellä 
samalla asenteella. Pian tuntui luon-
tevalta ottaa käyttöön vanha mantra: 
nykyään ei tehdä hyvää musiikkia. 
Milloin sitten tehtiin? No tietenkin 
80-luvulla, silloin oli The Smiths!

Let’s all meet up in the year 2000./ 
Won’t it be strange/ when we’re all 
fully grown?

Pulp, ”Disco 2000” Different 
Class (1995)

Levyhyllystäni päätellen lakkasin 
ostamasta levyjä 1997. Samana 
vuonna pääsin opiskelemaan käy-
tännöllistä filosofiaa. Noihin ai-
koihin myös moni ystävistäni alkoi 
kääntyä ahtaaksi käyneestä popista 
kohti muuta elämää ja musiikkia. 
Pidemmän päälle ei ole kovin hoh-
dokasta olla ensisijaisesti toissijainen: 
fani, bändäri tai cheerleader. Poruk-
kamme alkoi vääjäämättä, ankarasta 
vastaan pyristelystä huolimatta, 
lipua kohti aikuisuutta. Vuosituhat 
vaihtui, minäkin vakiinnuin ja val-
mistuin, menin töihin ja perustin 
perheen. Basistin kanssa. Kuuntelen 
nykyään myös kantria.

lista 9 lista 10



84   niin & näin  1/2009 

on populaarimusiikin historiassa ollut paradigmaattisesti 
establishmentia kauhistuttanut, nuorison suosima luova 
subjekti. Sitä mukaa kun valtakulttuuri ehtii sulattaa 
näitä karanneita ihmelapsiaan takaisin metaboliaansa, 
uusia merkkikapinallisia nousee vanhojen ja väsyneiden 
tilalle. Herkullisena esimerkkinä The Beatles, jonka nuo-
risoa turmelevasta vaikutuksesta jopa itse Elvis The Pelvis 
oli aikanaan huolissaan.

Kraftwerk poikkeaa olennaisesti popin totunnaisesta 
tekijäkuvasta. Yhtyeen toiminnassa on niin musiikin, sen 
luomisprosessin kuin julkisen kuvankin tasoilla sulkeis-
tettu populaarimusiikin perinteinen yksilökeskeisyys ja 
sankaritaiteilijaa alleviivaava ikonografia. Yhtyeen mu-
siikki on dramaturgialtaan monotonista, huippukohtia 
kaihtavaa. Kraftwerkin kappaleet eivät perustu jännitteen 
kasaamiseen ja sen purkamiseen, vaan punchlinena toi-
mivat kappaleet kokonaisuudessaan. Radioystävällisyy-
destään huolimatta Kraftwerkin musiikki ei nojaa välit-
tömästi viettelevään, kertosäkeessä huipentuvaan soin-
tukulkuun nasakalla kompilla höystettynä. Kraftwerk 
houkuttelee kuulijaansa keskittymään, jopa hiljentymään 
toistuvaan rytmiin ja teemaan. Vaikka sen musiikki on 
viihdyttävää, se ei ole varsinaisesti viihdettä. Siinä on 
vahva sisälläolon aspekti. Monotonisuus muistuttaa 
funktiosta, joka oli työlauluihin tai uskonnollisiin ritu-
aaleihin liittyvällä musiikilla. Toisteinen musiikki asettaa 
kuulijat saman rytmijatkumon piiriin ja julkisesti esi-
tettynä vahvistaa kollektiivista läsnäoloa. Kraftwerkin pe-

filosofiat	
�   popissa	
�   iv
1  Riverfenix / Fenix Tx, ”Philosophy” (1997) (nothing good 

can ever seem to last/ but it’s goodness that delivers us)
2  Frank Zappa, ”The Jimmy Carl Black Philosophy 

Lesson” (1968) (here in London you’re not gonna get any 
pussy unless you look like a popstar)

3  Anodyne, ”Philosophy of Failure” (2004) (I feel nothing 
anymore)

4  Indigo Girls, ”Philosophy of Loss” (1999) (there are a few 
who would be true out of love/ and love is hard)

5  Jedi Mind Tricks, ”The Philosophy of Horror” (2004) (I 
was Albert Einstein’s mind, I was Italy’s fine wine/ I was 
working with God when he defined time)

6  Holochaust, ”Sad Life Philosophy” (1998) (oh I just want 
to sleep away/ I can’t take another day)

7  The Itals, ”Rasta Philosophy” (1986) (yea, dem a fight 
against Rastaman philosophy/ dem heart well set and fixed/ 
yes their mind all dressed in dem pride and vanity)

8  Nick Granato, ”Tropical Philosophy” (2005) (just coastin’ 
along, singing my songs/ living down by the sea/ I’ve got a 
barefoot mentality/ and a sun drenched reality)

9  Whitehouse, ”Philosophy” (2003) (and where’s your fuck-
ing decorum?)

10  A Voice Like Rhetoric, ”Please Don’t Call Me a Mindless 
Philosophy” (2006) (it’s been so long/ since I’ve felt/ inspi-
ration)

rillisenä syntyneessä klubikulttuurissa vahvana juonteena 
on ollut juuri tällainen yhteisyys vailla eksplisiittistä dia-
logia. Kuuntelijat elävät musiikkia yhteisesti ruumiillaan, 
sen sijaan että olisivat esiintyvän artistin viihdytettävinä 
olevia katsojasubjekteja.

Lyriikoissa Kraftwerk pitäytyy musiikkiaan resonoi-
valla, hillityn kuvailevalla tasolla. Lyhyet tekstit keskit-
tyvät tarkasti rajatun ilmiön toteavaan kuvaamiseen. 
Usein käsittelyssä ovat myöhäisteollisen yhteiskunnan 
teknologiat tai hyödykkeet kuten kotitietokoneet, moot-
toritiet, robotit tai mallinuket. Intohimotonta käsittely-
tapaa on joskus tulkittu myöhäismodernin vieraantunei-
suuden ja teknologian kriittiseksi kuvaamiseksi. Tulkinta 
ampuu kuitenkin yli. Kraftwerkin kappaleet eivät ole 
toki täysin kriittisyyttä vailla. Ilmeisintä tämä on The 
Mixillä (1991) julkaistussa ”Radioaktivität”-kappaleen 
(1976) uusintaversiossa: luetellaan ydinvoimalaonnetto-
muuksista ja atomipommista kärsineiden paikkakuntien 
nimiä, minkä jälkeen viitataan saastuneeseen populaa-
tioon. Pääosin kappaleista puuttuu kuitenkin ilmeinen 
tai edes ilmeisellä tavalla piilotettu traagisuus. Musiik-
kinsa tavoin Kraftwerkin lyriikat pysäyttävät kuulijansa 
käsiteltävän ilmiön ihmettelyyn ilman artistin antamaa 
näkökulmaa. Popmusiikille tyypillistä alleviivattua tun-
nekokemusta löytyy Kraftwerkin kappaleista harvoin 
edes alleviivaamattomana. Jos arvolatautuneisuutta hen-
gittävälle Pelle Miljoonalle moottoritie on – Siskosta poi-
keten – kuuma, Kraftwerkille Autobahn on sitä varten, 
että siellä ajetaan autolla.

Kraftwerkin lyriikoiden ytimessä on teknologia. 
Vaikka teknologian ja teknologisen kehityksen kuvaa-
minen on Kraftwerkin tuotannossa pääosin vailla traagi-
suutta, teknologinen utopismi ei ole myöskään yhtyettä 
yksiselitteisesti määrittävä tekijä. Teknologiakriittisyyden 
ohella Kraftwerkin musiikista puuttuu myös eksplisiit-
tinen teknologiamyönteisyys. Vaikka saatta ollakin niin, 
että It’s More Fun to Compute, teknologia näyttäytyy 
Kraftwerkin lyriikoissa pääosin kuitenkin välineenä ja 
toiminnan reunaehtona. ”Trans-Europa Express” mah-
dollistaa euroopanlaajuisen sosiaalisen elämän ja antenni 
sisällöllistä informaatiota tarjoavien radioaaltojen vas-
taanoton. Tietokoneet puolestaan edesauttavat liiketoi-
mintaa ja viihtymistä. Teknologia voi myös pettää, kuten 
”Der Telefon Anruf” osoittaa kaukopuhelun katketessa. 
Teknologia ei ole Kraftwekin tuotannossa sen paremmin 
repressiivistä kuin itseisarvoistakaan. Se on lähinnä ar-
kista. Kulkuväylät, voimalaitokset ja kulutushyödykkeet 
ovat läpiurbanisoidulta Ruhrin alueelta katsottuna jo-
kapäiväisyyttä, jonka ääreelle on hyvä pysähtyä hetkeksi 
hämmästelemään.

Kappaleiden valmistusprosessissa Kraftwerk muis-
tuttaa nimensä mukaisesti enemmän tuotantolaitosta 
kuin perinteistä, jäseniensä virtuositeettiin (tai sen omin-
takeiseen puutteeseen) nojaavaa pop/rock-yhtyettä. Toi-
mintatapojen juuret ovat jazzissa ja krautrock-nimellä 
tunnetussa saksalaisessa progressiivisen musiikin perin-
teessä, jossa musiikki syntyy tekijöidensä kasvokkaisessa 
kohtaamisessa. Kraftwerkin teemat ovat usein Hüt-lista 11
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vastauskonpuhdistuksenajan makaabereja kidutusses-
sioita.

des Esseintes torjuu kyllästymistään vuoronperään 
”rienamietteillään” ja kaipaamalla todellisuutta, jossa 
modernissa yhteiskunnassa eksentriseksi muuttunut ka-
tolinen kulttuuri olisi vielä kaiken esteettisen, moraalisen 
ja filosofisen mittapuu:

”Vaikkei hän tuntenutkaan jumalallista kutsumusta sisim-
mässään, hän piti luostareihin sulkeutuvia ihmisiä varsinai-
sina hengenheimolaisinaan – ihmisiä, joita vihamielinen 
yhteiskunta vainoaa ymmärtämättä sen paremmin heidän 
oikeutettua halveksuntaansa maailmaa kohtaan kuin heidän 
peittelemätöntä tahtoaan hyvittää ja sovittaa sinnikkäällä 
vaikenemisellaan ihmisten mauttomien ja tylsämielisten 
puheiden jatkuvasti enenevä henkinen riettaus. [...] Eivätkö 
hänen keinotekoiset taipumuksensa ja eksentriset tarpeensa 
tavallaan olleetkin vain seurausta hänen näennäisvaka-
vista pohdiskeluistaan, hänen ylimaallisen hienostuneista 
makuvalinnoistaan ja kvasiteologisista ajatuskuluistaan? 
Pohjimmiltaan ne olivat ponnistelua ja kohottautumista 
kohti ihannetta, kohti toista tuntematonta maailmaa, kohti 
kaukana siintävää autuutta – kohti autuutta, joka herättää 
meissä yhtä syvää kaipuuta kuin se, josta pyhät kirjoitukset 
antavat lupauksen.” 

Nuoren herttuan tuntema kaipuu ”muihin maailmoihin” 
poroporvarillisen materialismin keskellä oli yhteistä bo-
heemeina itseään pitäville taiteilijoille, tähdille ja ”artis-
teille”. Yhteiskunnassa vallitseva rahanpalvonta ja ym-
märtämättömyys taiteilijuuden pyhyyttä kohtaan ruu-
miillistui erityisen hyvin managereissa, jotka vaanivat 
tähteyden Pantheonissa tavoittamattomissa käyskente-
leviä yleviä olentoja.

Svengalin jumalaton nauru

Jos populaarikulttuurin historiasta haluaa löytää hahmon, 
jolle on varattu suuren Saatanan rooli, on se varmasti ma-
nageri tai tuottaja, joka alati uhkaa taiteilijan/tähden py-
hyyttä häikäilemättömillä ja likaisilla tempuillaan, jotka 
tekevät samalla artistista varakkaan mutta rapauttavat 
ikävästi sakraalia gloriaa hänen ympäriltään.

Jo George du Maurierin teos Trilby (1894) esitteli 
salaperäisen maagikon Svengalin, josta tuli verenimijä-
managerin stereotyyppi koko menneelle vuosisadalle. 
Romaani sijoittui pariisilaiseen taiteilijaboheemien yh-
teisöön: samanaikaisesti lapsekkaan viaton ja aistillisesti 
kokenut Trilby-malli kärsi migreenikohtauksista, joita 
puolanjuutalainen Svengali hoiti hypnoosilla. Avuliaisuu-
tensa verhonaan Svengali muunsi läpitunkevalla tuijo-
tuksella Trilbyn loistavaksi solistiksi ja ryhtyi käyttämään 
häntä laulavana nukkenaan.

Svengalista tuli synonyymi varsinkin rock-aikakautena 
manipuloivalle ja häikäilemättömälle managerille, joka on 
itsessään usein tuhat kertaa kiinnostavampi julkisuuden 
hahmo kuin hänen tallinsa tähdet. Muiden muassa Marc 
Bolania, Yardbirdsiä ja Wham!iä manageroinut  Simon 
Napier-Bell kertoo muistelmateoksensa otsikossa You 
Don’t Have to Say You Love Me (1983) kaiken olennaisen 
siitä asenteesta, millä hän suhtautui huikentelevaiseen 
elämäänsä ”nukkemestarina”: poptähden vakava suhtau-
tuminen itseilmaisuunsa oli naurettavuuden sateenkaaren 
päässä makaava pissapotta.

Kirja nostatti ilmestyessään oikeamielisyyden 

”Tähtien läheisyyden 
jatkuva korostaminen 
on rapauttanut osan 
tähteyden taiasta ja 
tavoittamattomuudesta. 
Kuuluisuuden 
15-minuuttinen alkaa 
tuntua elinkautiselta.”

filosofit	
�   popissa	
�   ii
1  Mutants Love Chicken, ”Spinoza 

Sucks” (2006)
2  The Fuck Dress Band, ”Suburban 

Nietzsche Freak” (2008) (God is 
dead/ so I listen to Radiohead)

3  Arcade Fire, ”Lenin” (2009) (when 
Lenin was little/ dressed up like a vam-
pire on All-Hallow’s Eve/ […] daddy, 
daddy, please save the world from the 
government/ […] please save my soul 

from my own judgment)
4  Belle & Sebastian, ”Marx and 

Engels” (2001) (the girl just wants to 
be/ left alone with Marx and Engels for 
a while)

5  Burning Spear, ”Marcus Garvey” 
(1975)

6  Royce DA 5’9”, ”Malcolm X” 
(2003)

7  Pinback, ”Rousseau” (1999)
8  Kataklysm, ”Machiavellian” (2000) 

(the only way to rule is to be Machia-
vellian) 

9  Chumbawamba, ”Karl Marx Never 
Made the Squad” (1998) (there’s 
entertainment/ there’s politics/ there’s 
popular culture/ there’s dialectics/ but 
never the twain shall meet)

10  Desa, ”Voltaire’s Fable” (2003) (this 
is the best of all possible worlds/ we kill, 
are killed, and cry in)

lista 12
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Lefebvren modernin arjen teoretisoinneista. Situationistit 
halusivat muuttaa arjen, joka oli muuttunut pelkäksi ku-
lutuksen kentäksi, objektista takaisin subjektiksi. Pop-
musiikin käyttö ja ulkokohtainen kritiikki vain vahvis-
tivat kuvien abstraktia voimaa. Sinänsä Debord ja kump-
panit eivät arvostelleet kuvia ja mediaa, vaan sitä, miten 
ne alistetaan kapitalistiselle hyödyketuotannolle.

Punk kauppatavaraa?

Selkeimmin situationismi ilmeni popmusiikin puolella 
70-lvun lopulla. Punkiin sisältyi kulutusyhteiskunnan 
kritiikkiä, tee-se-itse -estetiikkaa sekä kaaosta ja anarkiaa. 
Punk-liike halusi myös situationistien malliin purkaa 
esiintyjä–yleisö-dikotomiaa. Glam- ja progetähdet, Led 
Zeppelin ja Rolling Stones haluttiin jättää stadioneille ja 
kokaiinikukkuloilleen vieraantumaan.

Sex Pistolsin managerin Malcolm McLarenin ker-
rotaan väittäneen luotsanneensa Rottenia ja kumppa-
neita tietoisesti situationistien jalanjäljissä. Hänellä ja 
Pistolsin levykansitaiteesta vastanneella Jamie Reidilla 
olikin yhteyksiä Lontoon pro-situryhmä King Mobiin. 
Vaikka Debordia ei punk ilmiönä tiettävästi kiinnostanut 
juuri lainkaan, näkivät monet punkin osana 1900-luvun 
avantgardistista ”salaista historiaa”.

Tunnetuin punkin ag-yhteyksien analyysi on rockkir-
jallisuuden klassikoksi noussut Greil Marcusin Lipstick 
Traces (1989). Tarkastelussa ovat punkin ja situationismin 
ohella 50-luvun ranskalaiset lettristit ja I maailmansodan 
aikaiset zürichiläiset dadaistit. Paikoin pompitaan kes-
kiajalle saakka. Marcus mielii osoittaa näiden liikkeiden 
vallankumouksellisten ja anarkististen ideoiden yhtäläi-
syydet. Hän kuljettaa lukijaa läpi historian vaiheiden, 
joissa taiteilijat, intellektuellit ja muut luovat ihmiset rea-
goivat ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Vaikka 
Lipstick Traces ei pyrikään olemaan mainittujen liikkeiden 
historia, saa siitä hyvän johdatuksen esimerkiksi dadaan ja 
Debordin ideoihin. Punkin vertaaminen situationismiin 
on perusteltua siinä mielessä, että molemmat liikkeet ky-
seenalaistivat modernin, kuten lettristit kyseenalaistivat 
Jumalan ja dadaistit järjen.

Aina ei ilmiöyhdistely Lipstick Tracessa toimi: löydetyt 
yhtäläisyydet liikkeiden välillä tuntuvat joskus keinote-

koisilta. Näin käy juuri punkin kohdalla. Tänä päivänä 
luettuna Lipstick Traces tuntuukin vanhanaikaiselta. 
Eihän Marcus 80-luvun lopulla voinut nähdä punkin 
myöhempää kehitystä. Jo tuolloin punk oli osoittautunut 
joksikin muuksi kuin ohimeneväksi muoti-ilmiöksi: se 
oli synnyttänyt jo eri tyylejä (oi, oi!, hardcore, ramopunk, 
psychobilly jne.). Etenkin Nirvanan jälkeen punk koki 
uuden kukoistuksen. Pop- ja skeittipunk (Green Day, 
Offspring) on ajoittain 90–00-luvulla hallinnut listoja, 
ja sen spektaakkelin ympärillä on pyörinyt suunnattomia 
rahoja.

Punk kävikin läpi varsin tyylipuhtaasti erään situati-
onistien avainkäsitteen, rekuperaation. Termillä situatio-
nistit tarkoittivat sitä, miten radikaaleista avantgardeliik-
keistä tehdään osa niiden kritisoimaa porvarillista yhteis-
kuntaa. Taiteilijoiden työt otetaan niiden luojilta pois ja 
myydään uudelleen spektaakkelimaisissa käärepapereissa. 
Varsin pian syntymänsä jälkeen porvarillinen yhteiskunta 
vesitti punkin tekemällä siitä kauppatavaraa muiden 
spektaakkelien joukkoon. Kuten alun perin avantgardis-
tisesta surrealismista syntyneillä Dalin maalauksilla, myös 
punklevyillä kapitalismi pääsi kasvattamaan pääomiaan.

Toisaalta Sex Pistolsinkin – Johnny Rottenin ja muun 
bändin originellisuudesta ja ”aitoudesta” huolimatta 
– oli alusta alkaen kaupalliseksi muodiksi luotu ilmiö, 
toisin kuin muut Marcusin teoksessa käsitellyt liikkeet 
ja ilmiöt. Moderni populaarikulttuuri on nimensä mu-
kaisesti ”suosittua koko kansan kulttuuria”, johon aina 
liittyy kapitalistista voitontavoittelua. Kuitenkin punk on 
ollut myös aidosti ”epäkaupallista” omaehtoista ruohon-
juuritason toimintaa, jossa rahanteolla ei ole ollut juuri 
minkäänlaista sijaa.

Varsinkin syntyessään punk oli todella iso sukupolvea 
yhdistänyt massailmiö, joka päätyi maailman metropo-
leista esimerkiksi suomalaisille syrjäseuduille heti 70-
luvun lopulla lukuisine bändeineen, elävänmusiikinyh-
distyksineen ja pienlehtineen. Siksi punkin yhtenäisyydet 
keskieurooppalaisten intellektuellien ja avantgardistien 
pienen piirin elitistisiin performansseihin ovat ontuvia. 
Eivätkä nämä liikkeet – dada, lettrismi ja situationismi – 
ole enää punkin tapaan samassa mielessä elossa.

Marcusin kirjaa tänä päivän luettuna vaivaa tietyn-
lainen 80-lukuisuus: kollaa!ia hyödyntävien taidesuunta-

pop ’popista’ ii
1  Hothouse Flowers, ”Pop Song” 

(1998) (some people jive when they 
hear music start)

2  Neljä Ruusua, ”Olen niin pop” 
(1999) (olen huomattavaa seuraa, 
aktiiviyöihminen/ olen pirteä ja aina 
iloinen)

3  R.E.M., ”Pop Song 89” (1988) 
(should we talk about the weather? 
(hi, hi, hi)/ should we talk about the 
government? (hi, hi, hi, hi))

4  Razorlight, ”Pop Song 2006” (2006) 
(everybody’s given up/ given up the 
ghost/ and turn it in on themselves)

5  Testeagles, ”Just Another Pop Song” 
(2000) (it echoes through my head/ it 
echoes through the halls)

6  Danny Peck, ”Pop Song” (1997) 
(this ain’t no plastic hippy’s/ stolen cul-
ture/ sold to millions/ this ain’t no sui-
cide lover on the phone/ and this ain’t 
just another pop song)

7  Jenifer Bartoli, ”Another Pop Song” 
(2007) (here’s another one/ just another 

pop song/ a bunch of catchy phrases 
and empty words/ a fool’s attempt to 
save the world)

8  Belle & Sebastian, ”This Is Just a 
Modern Rock Song” (1998)

9  Magic Numbers, ”This Is a Song” 
(2006) (this is a song/ and these are 
the words)

10  Queens of the Stone Age, ”Another 
Love Song” (2002) (it’s just another 
love song/ another love song/ […] 
you’re just another love song/ another 
love song)

lista 13



114   niin & näin  1/2009 

gentemot musik”, den rytmiskt följsamma och den emo-
tionella.6 Den rytmiskt följsamma typen, som också bes-
krivs som ”radiogenerationen” och företrädesvis antas 
bestå av ungdomar, utgörs av lyssnare som överväldigas 
av ”musikens ‘’beat’” och samtidigt uppfattar sig som 
hopkittade med alla andra som − kanske i samma stund 
− rör sig i takt till musiken (Adorno tänker som sagt i 
första hand på radio). Bilden som växer fram saknar 
inte suggestionskraft, jag har åtminstone själv lätt att 
se framför mig människor som synkroniserat vaggar till 
samma rytm vid sina radioapparater, omedvetet inställda 
på att lyda, och att höra ihop – ”På så sätt besitter de hör-
samma jorden”.7

Den andra i populärmusiken inbyggda anpassnings-
mekanismen Adorno urskiljer verkar via den ”emotio-
nella typen”, som rörs till tårar av sentimentala schlager 
eller drömfabrikens filmer. Att emotionell utlevelse av 
det här slaget kan gynna en persons anpassning till en 
omöjlig livssituation kan vara sant − ”Den som gråter 
bjuder inte mer motstånd än den som marscherar”.8 
Däremot kan man nog ifrågasätta om Adorno får meka-
nismen helt rätt då han förklarar att det handlar om att 
publiken ”blir medveten om den överväldigande möj-
ligheten till lycka” och därmed ”vågar [...]  inför sig själva 
erkänna [...] att de faktiskt inte har någon del i lyckan”.9 
(Varför behövs tanken om en insikt då det handlar om 
en verklighetsflykt?)

Det är det här två anpassningsmekanismerna Adorno 
särskilt lyfter fram, men det förekommer också andra 
som ansluter sig till populärmusiken i Adornos fylliga 
text. Han menar till exempel att all kommersiell un-
derhållning avtrubbar lyssnaren genom att inte kräva 
någon ansträngning. Men den kan samtidigt ändå vara 
tillräckligt medryckande för att erbjuda en tillfällig flykt 
från det av enformigt arbete dominerade vardagslivet.10

pop popista ii
1  BeBe Winans, ”This Song” (1997) (I felt by writing this 

song/ it would reveal all my heart)
2  Richard Ashcroft, ”A Song for the Lovers” (2001) (dj, 

play a song for the lovers tonight)
3  Cher, ”(This Is a) Song for the Lonely” (2002) (when 

your dreams won’t come true/ can you hear this prayer/ ’coz 
someone’s there for you)

4  Quarashi, ”This Song” (2004) (this song is all I have to 
give now)

5  Zornik, ”This Song Is Just for You” (2002) (you should 
listen very well/ I’m about to lose my mind)

6  Elton John, ”This Song Has No Title” (1973) (oh this 
song’s got no title/ just words and a tune)

7  Secondhand Serenade, ”I Hate This Song” (2007) (you 
know that I hate this song/ because it was written for you)

8  Shakespears Sister, ”Hello” (1992) (turn your radio on/ is 
there anybody out there/ help me sing my song)

9  John Cougar, ”Cheap Shot” (1980) (so na na na/ I bet 
you’ve heard this song before)

10  Backstreet Boys, ”Hey Mr. DJ Keep Playin’ This Song” 
(1997) (play it/ play it for me)

Populärmusiken blir pop

Eftersom Adorno skrev sin essä om populärmusik redan 
1941, kan det förstås inte vara rockmusik eller popmusik 
han avser. Som den egentliga måltavlan omnämns ever-
greens av typen ”Night and Day” (Cole Porter) och, 
kanske lite överraskande, jazz. Därför är det kanske inte 
så klart att hans uppfattningar om populärmusik alls kan 
tillämpas på till exempel Beatles.

En radiointervju som gjordes med Adorno våren 1965 
visar ändå att Adorno inte såg någon avgörande skillnad 
mellan Beatles och Cole Porter (att Sinatra har sjungit 
båda kan vara en poäng). I intervjun menar Adorno att 
man inte får förväxla ett modefenomen som Beatles med 
egentlig konst, som alltid är progressiv. Beatles använder 
sig av samma utslitna musikaliska former som den övriga 
populärmusiken.11 Man kan invända att The Beatles vid 
tidpunkten för intervjun stod i färd med att ge ut det för-
hållandevis lättsamma soundtracket Help! och alltså ännu 
hade en bit kvar till Rubber Soul och Sgt. Pepper. Adorno 
kan alltså inte ha baserat sitt omdöme på mycket mer än 
”She Loves You” och ”I Want to Hold Your Hand” (för- 
utsatt att ”I am the Walrus” inte låg färdig i hans egen 
skrivbordslåda, förstås).

Men frågan är om det spelat någon roll. För det 
första, kom Beatles nog aldrig ens i närheten av det 
Adorno själv avsåg med seriös musik (Beethoven, 
Schönberg och Berg). För det andra, vilar det en kul-
turdeterminism över Adornos analys av populärmusiken 
som från början tycks utesluta möjligheten av att Beatles 
musik kunde ha varit någonting radikalt annorlunda. För 
Adorno är det nämligen inget sammanträffande att po-
pulärmusiken är just sådan som den är och har de verk-
ningar han menar att den har − allt kan ses som en följd 
av att det handlar om musik som massproduceras för en 
marknad. Varje hit måste därmed obönhörligen följa ett 
schema. För att använda Adornos eget uttryck är popu-
lärmusiken standardiserad.

Att ett musikstycke är standardiserat innebär att 
det följer en för genren allmän grundstruktur, som till 
exempel kan vara ett schema som begränsar hur lång 
refrängen får vara, eller hur många oktaver musikstycket 
kan omspänna.12 Därmed uppstår, i motsats till den se-
riösa musiken, aldrig en levande växelverkan mellan 
form och innehåll. Den lätta musikens typer är som 
tomma burkar där man pressar in sitt material.13 Stan-
dardiseringen förklarar varför den lätta musiken inte 
kräver någon ansträngning av sin lyssnare. Den förklarar 
också hur musiken förlorar sin möjlighet till konstnärlig 
autonomi och reduceras till att enbart ha en samhällsan-
passande funktion.14

Beatles som politiskt instrument

Detaljerna i myten om Adorno som den femte Beatlen 
har jag inte funnit det mödan värt att följa upp.15 Men 
det börjar bli klart vad som kunde avses. Adornos po-
pulärmusikfilosofi innefattar åtminstone två möjligheter 
för hur Beatles-musiken kunde vara ett medel för social lista 14
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Juha Sihvola

Rock ja papparock

IGGY POP Raw Power -levyn kannessa vuodelta 1973: ylä-
vartalo paljaana, kireät nahkahousut jalassa, uhmakkaassa 
etukenossa, kuin seisova kyrpä konsanaan. Jos pitäisi 
valita yksi kuva, joka on absoluuttisen rock, tämä olisi 
aika korkealla listallani. Iggy oli Rock isolla kirskuvalla 
R:llä. Tai Punk. Ja on vieläkin.

Mitä on Rock? Mitä on Punk? Voimansa tunnossa 
pullisteleva nuori kukko? Se, joka keskisormi ojossa si-
hahtaa hampaiden välistä: Haista sinä vittu, älä tuu ti-
littää, mä teen just näin kun mua huvittaa, älä yritä mua 
nujertaa, latistaa, kasvattaa...

We’ll piss anywhere, man, sanoivat jo Rollarit vuonna 
1965. Kun huoltoaseman hoitaja ei päästänyt pitkätukkia 
vessaansa, pojat kusta losottivat komeassa kaaressa seinus-
talle. Näin rokkarit toimivat ongelmatilanteissa.

Mutta tuonhan osaa jo lotjauuno röpöukko, joka on 
kiskonut lähiöpubissa kymmenen pitkää kusematta ja 
lähtenyt ostarille notkumaan. Eikä se ole Rock. Rockin 
uhmakkuus on enemmän.

Itse ajattelin nuorena, että rokkarin asenne on samaa 
kuin 60-lukulaisuus. Vastaisku raukoille tylsimyksille, 
jotka nostivat jumalanpilkkasyytteen Hannu Salaman 
Juhannustanssien pilasaarnasta, tekivät eduskuntakyselyn 
Terho Pursiaisen Uusimmasta testamentista, loukkaan-
tuivat Mattijuhani Koposen performanssista flyygelin 
kannella.

Samalla lailla Rock olivat reaktioni, kun Sex Pistols jäi 
Hesarin hampaisiin ja Pioneeriliiton aloitteesta peruttiin 
poikien työluvat Suomeen, kun Maija Dahlgren pelkäsi 

nuorison rappeutuvan Hassisen Koneen ”Rappiolla” -bii-
sistä, tai kun kristikansa loukkaantui Tuomari Nurmion 
herkästä blues-virrestä ”Kurja matkamies maan”.

Yhtä paljon kyrpi ja vitutti, kun kohtasin auktori-
teetteja, jotka naamioivat ansaitun arvovallan puutteensa 
mielivaltaisiin käskyihin ja ilmaisivat oman epävarmuu-
tensa nujertamalla kaiken orastavan optimismin, innos-
tuksen ja laumasta poikkeamisen: ei tuosta mitään tule, 
pidä jalat maassa vain, mitäs sitten teet, jos et onnis-
tukaan?

Ei toki tuo ollut koko kuva nuoruudestani, kun oli 
valon voimia kotona ja koulussakin, mutta ihan riittä-
västi 70-luvun Suomesta tulee mieleen hyhmäisen ankea 
Itä-Saksa, totalitarismi ja laumasieluisuus. Se, mitä Axel 
Sandemose kuvaa romaanissaan Paholainen ylittää jäl-
kensä (1933) termillä Janten laki: Älä luule, että olet 
jotain, älä luule, että olet viisaampi kuin me, älä naura 
meille, älä luule, että kukaan välittää sinusta, ja sitä rataa. 
Ahdasmielistä vallankäyttöä oli pakko kestää kaiken 
aikaa. Siksi edes Rock. Tosin sekin oli helppoa huomata, 
ettei rokkareiden joukossa Janten laista eroon päässyt, 
eipä tietenkään.

Ei mytologiaksi kohotettu Rock ollut vain nuoren 
miehen antiautoritaarista angstia. Kun Iggy Popin 
hahmoa miettii, tulee mieleen toinenkin ulottuvuus: itse-
tuholla flirttaileva kaaos. Tosi rokkari on alkuvoimainen 
räjähdyspanos, joka on niin täynnä puristunutta energiaa, 
ettei koskaan tiedä, miten se purkautuu. Hyvänä hetkenä 
seuraa unohtumaton rock-elämys. Huonona hetkenä 
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pop popista iii
1  Dooley Wilson, ”As Time Goes by” 

(1942) (moonlight and love songs/ 
never out of date)

2  Donna Summer, ”On the Radio” 
(1979) (don’t it kinda strike you sad 
when you hear our song)

3  Danger Is My Middle Name, 
”Revenge on the Radio” (2007) (one 
day you’ll hear me singing on the radio/ 
a song that I wrote for the lies you told)

4  Rolling Stones, ”Can’t You Hear Me 

Knocking” (1971) (hear me singing 
soft and low)

5  Heather Nova, ”Singing You 
Through” (2005) (like a bird/ singing 
to you)

6  Leonard Cohen, ”Take This Waltz” 
(1988) (with its very own breath of 
brandy and death)

7  Kenny Loggins, ”A Love Song” 
(1973) (I want to sing you a love song)

8  Elton John, ”Your Song” (1970) (I 
know it’s not much but it’s the best I can 

do/ my gift is my song and this one’s for 
you/ and you can tell everybody this is 
your song/ it may be quite simple but 
now that it’s done)

9  blink-182, ”What Went Wrong” 
(2001) (I’m sick of always hearing all 
those sad songs on the radio/ all day it 
is there to remind an oversensitive guy/ 
that he’s lost and alone yea)

10  R.E.M., ”The One I Love” (1987) 
(this one goes out to the one I love)

lista 15
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Ennen ei ainakaan voinut olla varma, mitä tapahtuu.” 
Mutta bändi soitti tiukasti: ”Ei tää lama päähän käy” ei 
ollut koskaan kulkenut yhtä uskottavasti ja samanlaisella 
vimmalla.

Tietysti kaveri on eräällä tasolla oikeassa. Muistan 
hyvin omista kokemuksistani, mutta asian voi var-
mistaa lukemalla Tumpin hienoa muistelmakirjaa Poika, 
joka tahtoo lentää (2003). Uhon ja tuhon dialektiikka 
näkyy erityisesti, kun mies kuvaa Pelle Miljoona ja 1980 
-bändiä. Mukana oli kirkasotsaista ”nuoruuden intoa, 
halua elää, kokee, joraa ja tehdä paljon asioita. Eikä oikee 
käsi kontrolloinut koko aikaa mitä vasen tekee. Anto 
mennä vaan, ja niin oli paras.” Mutta jo tuli ongelmia, 
kun kitaristit Stefan ja Rubberduck alkoivat pyöriä yli-
kierroksilla, vetää kemikaaleja ja nähdä näkyjä. Pellekin 
vetäisi viskilekan, innostui saarnaamaan ja putosi kolme 
metriä korkealta esiintymislavalta. Eikä Tumppi osannut 
edustaa levy-yhtiön mieliksi. Ei ollut yksi eikä kaksi 
niiden Tumpin bändien soittajien lukumäärä, joiden elä-
mässä kossu, bisse ja muut stimulantit ottivat enemmän 
tai vähemmän pysyvän komennon. Myös muistelmien 
päähenkilö sai kamppailla pitkään. Ja silti (vai siksi?) soi-
tettiin saatanan hienoa rockia.

Mutta tuo juttu ei ole, ainoastaan, se, mikä tekee 
Tumppi Varosesta suomalaisen rockin pienen suuren työ-
väenluokan sankarin. Sankaruutta on myös kantti, jota 
osoitti narsistisen tähtikultin hylkääminen, kun sitä olisi 
ollut tarjolla. Problemsin ”Katupoikia” oli listaykkösenä 
kesällä 1980, mutta Tumppia ei huvittanut laulajana 
keekoilu. Hän päätti pistää oman kokoonpanonsa tela-
kalle ja palata rummuttamaan Pellen aisapariksi. Rockin 
ydinmehua on enemmän soittaa klubissa viidellekym-
menelle kuin stadionilla viidellekymmenelle tuhannelle 
firmalipun saaneelle lippisäijälle. Sitä on myös, jos on 
tyylitajua ”Johnny B. Gooden” soitossa  sen sijaan, että 
tehtailisi listahittejä. Sankaruutta voi kokea myös Prob-
lemsin keikoilla ja levyillä, joita harvat ovat kuulleet 
ja vielä harvemmat ostaneet, mutta joissa kaikissa on 

mukana oivalluksia ja alkuperäistä ärhäkkyyttä – nyt elä-
mänkokemuksen jalostamana.

Jotakin sympaattista on myös Tumpin tuntemassa 
ylpeydessä siitä, ettei hän ole kulkenut lauman mukana 
rockpiireissäkään. Kun keikat vähenivät, mies ei hakenut 
bisserahoja fattasta vaan pestautui akuankaksi margarii-
nitehtaalle, yövuorolaiseksi ruumishuoneelle, ja opiskeli 
perushoitajaksikin. Linnan kutsuilla demareiden tuore 
kaupunginvaltuutettu Tuomo Valokainen antoi frakki 
päällä haastattelun, jossa totesi ihmettelevänsä, miten 
eliitin edustajat kehtaavat olla aikamoisessa flänässä jo 
iltakymmeneltä. Enemmän tuo on Punk kuin oksentaa 
hakaneula poskessa presidentilliseen boolimaljaan.

Iggy Pop ja Tumppi Varonen ovat komeita esi-
merkkejä siitä, että papparock on rockia, vaikka rokkarin 
täytyy tehdä kovia valintoja, jos hengissä haluaa pysyä. 
On muitakin. Kuusikymmenvuotiaan energia voi saada 
hämmästyttäviä tasoja: ajattelee nyt vaikka Neil Youngia, 
John Fogertya tai Patti Smithiä (että saadaan edes yksi 
nainen miehiseen tarinaan). Kohta on aika hyvä bluesuk-
kojen joukko rokkaripohjaltakin.

Sitä paitsi on vieläkin vanhempia papparokkareita, 
jos hyväksytään, ettei rock ole vain kitaramuuria. Barack 
Obaman virkaanastujaisia edeltävässä konsertissa oli mel-
koisesti rockia, mutta ehdottomasti eniten Rock oli lähes 
90-vuotias folklaulaja Pete Seeger, joka hyökkäsi lavalle 
hupaisassa myssyssä ja ruutupaidassa vetämään Bruce 
Springsteenin kanssa Woody Guthrien laulun ”This Land 
Is Your Land”. Sekin hetki piti elää, että Yhdysvaltain 
presidenttiä kunnioittamaan päästetään entinen Ame-
rikan kommunistipuolueen jäsen, joka tosin pian hylkäsi 
stalinismin mutta jota antiamerikkalaista toimintaa tut-
kinut komitea silti pitkään vainosi. Ehkä joskus Suomes-
sakin valitaan ensimmäinen maahanmuuttajataustainen 
presidentti ja virkaanastujaisissa 90-vuotiaat Pelle Mil-
joona ja Tumppi Varonen esittävät ”Nuoret sankarit” ja 
”Lanka palaa”. Siinäkö vasta Rock?

filosofit	
�   popissa	
�   iii
1  Only Innocent Die, ”Socrates Once 

Wrote” (2008) (love your friends)
2  Peter Murphy, ”Socrates the Python” 

(1988) (Socrates Pythagorus/ yin and 
bloody yang/ hatha yoga, omm)

3  3sks, ”My Socrates” (1999) (and I 
bleed like Jesus and bleed for you/ like 
spilling Socrates, imitation to feel/ if I 
were God, I’d watch you fall down)

4  Clutch, ”Bottoms Up, Socrates” 
(2005) (the naked being led by the 
blind/ so bottoms up, Socrates/ hemloc 
tastes like ripple wine)

5  Daniele Groff, ”Bob, Paul & Seneca” 
(1999) (con Seneca ritrovo il mio 
tempo)

6  Against All Authority, ”Bakunin” 

(2001) (a repentant nobel man/ he 
vowed to overthrow the land)

7  Pretty Girls Make Graves, 
”Modern Day Emma Goldman” 
(2002) (we’re ready to set the fire/ 
like the burning, burning in our hearts/ 
of revolution plus desire)

8  Under Byen, ”Lenin” (2002) (instru-
mentaali)

9  Wollstoncraft, ”Deleuze Dance 
Mix”, ”Marx”, ”Rousseau”, ”Fromm” 
ja ”Leibniz” (2008)

10  Monty Python, ”The Philosopher’s 
Drinking Song” (1970; = The Bruces’ 
Philosophers Song, 1973) (Immanuel 
Kant was a real puissant/ Who was very 
rarely stable/ Heidegger, Heidegger was 
a boozy beggar/ Who could think you 

under the table/ David Hume could 
out consume/ Schopenhauer and Hegel/ 
And Wittgenstein was a beery swine/ 
Who was just as schloshed as Schle-
gel/ There’s nothing Nietzsche couldn’t 
teach yer/ ‘Bout the raising of the wrist/ 
Socrates, himself, was permanently 
pissed/ John Stuart Mill, of his own free 
will/ On half a pint of shandy was par-
ticularly ill/ Plato they say, could stick 
it away/ Half a crate of whiskey every 
day/ Aristotle, Aristotle was a bugger 
for the bottle/ Hobbes was fond of his 
dram/ And René Descartes was a drun-
ken fart/ ”I drink, therefore I am”/ Yes, 
Socrates, himself, is particularly missed/ 
A lovely little thinker/ But a bugger 
when he’s pissed)
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ehkä parhaiten ”My Sharonalla” listojen kärjessä kä-
väisseen The Knackin äkkiromahdus. Voimapopbändit 
jatkoivat elämäänsä, mutta marginaalissa. 80-luvun 
mittaan kulttimainetta nauttivat sellaiset bändit kuin 
The Plimsouls, Material Issue, The dB’s, The La’s ja The 
Three O’Clock. The Bangles tunnetaan lähinnä muusta 
kuin power popistaan, mutta se kuuluu menestyneimpiin 
lajia viljelleisiin yhtyeisiin 80-luvulla.

Kun vuosikymmenkierrätys yleistyi 90-luvulla myös 
valtavirran popissa ja grunge raivasi jälleen elintilaa yk-
sinkertaiselle kitaramusiikille, nousi kohtalaiseen menes-
tykseen myös joitakin power pop -yhtyeitä. Harva teki 
musiikilla edelleenkään rahaa, mutta perinnetietoinen 
tennareihintuijottelu oli salonkikelpoisempia kuin 
koskaan, ja sellaiset yhtyeet kuin The Posies, Teenage 
Fanclub, Jellyfish, The Wondermints, The Grays, The 
Sun Sawed in 1/2 ja Cotton Mather tavoittivat isojakin 
yleisöjä.

Vuosituhannen vaihteessa power pop on levinnyt laajalle 
elokuvien ja tv-sarjojen taustalla soivana bulkkitavarana, 
mutta missään se ei ole edelleenkään nauttinut kovin 
suurta kaupallista menestystä. Lajityypin paradokseja 
on se, että vaikka musiikki on usein jopa laskelmoidun 
helpoksi ja koukuttavaksi tehtyä, se nousee vain harvoin 
listoille.

Helisevän Beatles-kitaroinnin apoteoosi ”I’ll Be There 
For You” on Frendien tunnarina maailman tunnetuimpia 
power pop -raitoja, mutta kuka on joskus ostanut The 
Rembrandtsin levyn tai tietää bändistä mitään? Voi-
mapopin perusteos ”There She Goes” kelpasi taannoin 
Knorr-kastikkeen tv-mainokseen ja Apua, vaimoni on 
teurastaja -elokuvan ääniraidalle, mutta The La’sin muis-
tavat enää entusiastit. 

Lajityyppi on kaikesta huolimatta sinnikäs ja epäile-
mättä samantapainen maailmanlaajuinen ilmiö kuin ga-
ragerock. Netin kautta on helppo löytää esimerkkejä niin 
espanjalaisesta, japanilaisesta kuin ruotsalaisestakin voi-
mapopista. Suomessa genreä ovat viljelleet melko harvat 
bändit. Esimerkkeinä voi kuitenkin mainita Ben’s Dia-
persin, Sugarrushin, Lemonatorin sekä – erityisesti live-
esiintymisten perusteella – Egotripin (jonka Otto Talvio1 
on nostanut jopa alan maailmanvalioiden joukkoon).

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana power 
popin tärkeimpiä edistäjiä USA:ssa ovat olleet 1995 pe-
rustettu Not Lame -levy-yhtiö sekä David Bashin pyö-
rittämä vuodesta 1998 Los Angelesissa – ja nykyään 
eräissä muissakin kaupungeissa – järjestetty International 
Pop Overthrow -festivaali (IPO). IPO-tapahtumien poh-
jalta on julkaistu myös nyt jo kymmenosaiseksi kasvanut 
sarja kokoelmabokseja festivaaleilla esiintyneiden po-
pyhtyeiden tuotannosta. Rhinon 1997 julkaisema kol-
miosainen Poptopia-kokoelma teki uudelleen tunnetuksi 
70-, 80- ja 90-lukujen tärkeimpien voimapop-artistien 
musiikkia.

Vuosituhannenvaihteessa power popin perinne-
tietoisuus on vahvistunut entisestään. Sellaiset viime 
vuosien nimet kuin The Shazam, The Tearaways, Cloud 

filosofit	
�   popissa	
�   iv
1  Robyn Hitchcock, ”Nietzsche’s Way” (2000) (you see 

that loathsome superman/ he flexes by your sundial/ my 
physique was inadequate/ so I became a dreamer)

2  Paula Cole, ”Nietzsche’s Eyes” (1996) (I wasn’t honest/ 
I tried to philosophize/ only too late did/ I see I wore 
Nietzsche’s eyes)

3  Sigh, ”Nietzschean Conspiracy” (2001) (might is rela-
tive, might is right/ will to power, a goddamn fight)

4  Das Ich, ”Gott ist Tot” (2007)
5  Zucchero, ”Nietzsche che dice” (1989) (non credo ai 

supermen)
6  Die Ärtzte, ”Schopenhauer” (1993) (sei nicht traurig 

sondern lache und sei fröh)
7  Giorgio Gaber, ”Wittgenstein” (1985) (eppure mi 

hanno raccontato un aneddoto curioso,/ vero pare, e 
riguarda il famoso Wittgenstein,/ grande filosofo, grande 
uomo di cultura, tuttologo)

8  Iggy Pop, ”Platonic” (1982) (immoderation seems to 
suit her best)

9  Blood, Sweat and Tears, ”The Modern Adventures of 
Plato, Diogenes, and Freud” (1968) (you know me by 
my thoughts/ a file for your travelogue)

10  Kareem Salama, ”Aristotle and Averroes” (2007) 
(friends till the end and we were quite the right team/ 
like those two men Aristotle and Averroes)

Eleven, Jeremy, The Waking Hours, The Fizzies, The 
Candy Butchers, Admiral Twin, OK Go, The Apples in 
Stereo ja The Pernice Brothers kierrättävät häikäilemättä 
60–70-luvun popin kaikkein tarttuvimpia elementtejä; 
säihkyvää Rickenbacker-kitarointia, lempeitä analogisyn-
tikoita ja kaikki jäät sulattavaa stemmalaulua.

Power pop -kappaleen perusainekset ovat pysyneet 
pitkälti samoina, mutta tyypillinen soundi on vuosien 
mittaan muuttunut. Uuden aallon huipulla ja jälkimai-
ningeissa voimapop kuulostaa kulmikkaalta ja jäntevältä. 
Esimerkeiksi kelpaavat Tommy Tutonen ”867-5309/
Jenny” sekä The Romanticsin tulikuumilla Townshend-
kitaroilla ladattu ”Love Me to the Max”. Kappaleissa on 
akuutti eteenpäinmenon tunnelma.

Lähestyttäessä nykypäivää iskevä ”I Can’t Explain” 
-kitarointi väistyy, ja alaa valtaa kaihoisampi ja peh-
meämpi yleissointi. Kuplivan, perjantai-illan bileitä 
ennakoivan tunnelman tilalle tulee melankolinen ää-
nimaisema, jonka eräänä pioneerina toimii skotlan-
tilaisbändi Teenage Fanclub. Varhaisen Whon sijasta 
ryöstöviljellään Beatlesin vuosien 1965–66 melodisia 
elementtejä sekä Byrdsin raukeita stemmalauluja. Town-
shendista jää jäljelle lähinnä The Who Sell Out -albumin 
(1967) pinnallisuutta juhliva asenne.

Kun genre on vuosikymmenten mittaan jalostanut 
ilmaisuaan, kappaleet ovat olleet usein vaarassa jäädä hii-
lipaperikopioiksi palvotuista esikuvista. Parhaimmillaan 
tyylisuunta synnyttää kuitenkin raitoja, joista kuusikym-
menluvun ”ylittämättömät” bändit olisivat voineet vain 
haaveilla.
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Tätä 60-luvun musiikin aspektia perinnetietoinen 
power pop harvoin tavoittaa; silkka ammattitaito eh-
käisee oudoimmat tuotokset. Kvinttiympyrät pyörivät 
moitteettomasti, ja lopputulos on esikuviin verrattuna 
steriili.

Myös pelkästään studiotekniikan kehittymisen 
vuoksi uusi power pop on sliipatumpaa. Äänimaisema 
on pyöreä ja täysi, kitarasoundit siistimmät. Ääriviivoja 
hämärtävää delayta ja chorusta käytetään runsaasti, ja 
sametinpehmeät lauluharmoniat on miksattu tiiviisti 
yhteen. Lisäksi masteroinnissa kokonaisuus on nykyiselle 
radiopopille ominaiseen tyyliin höylätty tasaiseksi pin-
naksi, jossa dynaamisia vaihteluja ei juuri ole.

Power pop -kappaleen tyypillinen sankarihahmo on anti-
sankari; sydämessään myrskyisä romantikko, mutta liian 
arka tai haaveellinen toimintaan. Elämään suhtaudutaan 
yhtä aikaa intohimoisesti ja pelokkaasti.

Kappaleissa toistuu romanttisen häviäjän teema. 
Tappio on onnistumista makeampaa ja oireilu lopulta 
kauniimpaa kuin haaveiden toteutuminen. Suuri osa 
rockmusiikista kuulostaa siltä, kuin todella haluttaisiin 
saavuttaa se, mistä lauletaan. Power popissa ei koskaan 
voi olla aivan varma.

Voimapopkappaleet kuvaavat teiniyttä, mutta etään-
nyttävät aiheensa moninkertaiseen fiktioon. Kirjassaan 
The Nineties Michael Bracewell totesi, että 90-luvun 
brittipop toi tunnelmaltaan mieleen nuorten aikuisten 
muistojen läpi suodatetut lähiöteinien bileet.2 Power pop 
nostaa tämän seuraavaan potenssiin: se luo tyyliteltyjä 
muistoja nuoruudesta, jota ei koskaan ollutkaan.

Kierrätysmateriaaleihin ja eskapismiin mieltyneen 
musiikkilajin ehkä kaikkein tyypillisin sanoituksellinen 
kli!ee on ”täydellinen tyttö”. Usein tuntuu siltä kuin yh-
tyeet kilpailisivat siitä, kuka onnistuu tekemään sarjaku-
vamaisimmin tyttöä palvovan kappaleen. Mitä pohjatto-
mampi on tytön mysteeri, sitä pinnallisempi kappale.

Power pop -kappaleen arkkityyppinen tyttö on paitsi 
henkeäsalpaavan kaunis – she makes me weak at the knees 
(Fountains of Wayne, ”Denise”) – myös muilta osin 
ihmeellinen – she’s got golden skin (Silver Sun, ”Golden 
Skin”) ja alati uusin tavoin hämmästyttävä: I didn’t think 
I’d find you perfect/ in so many ways (Matthew Sweet, ”I’ve 
Been Waiting”). Tavallinen kuolevainen uskaltaa tuskin 
avata suutaan hänen lähellään, koska with all my words so 
uninspired,/ how can I speak, how can I? (The Adventures 
of Jet, ”Emily Mazurinsky”). Valkoinen anglosaksinen 
protestanttikin ratkeaa madonnanpalvontaan, kun she’s 
so high above me/ like Cleopatra, Joan of Arc or Aphrodite 
(Tal Bachman, ”She’s So High”) Korostettakoon vielä, 
että she’s the perfect girl/ she’s the perfect girl/ she’s the perfect 
girl/ but she’s not mine (Ten Story Love, ”Perfect Girl”). 
Laulun kertoja alistuu ihailemaan tyttöä etäisyyden 
päästä, sillä she wants that one bit of geography that I lack 
(Del Amitri, ”Not Where It’s At”). Unelmien kohde sitä 
paitsi tuskin huomaa koko pojan olemassaoloa: she doesn’t 
know what she does/ but she does it to me (The Katies, 
”She’s My Marijuana”). Mitään jakoa ei siis edes periaat-

filosofit	
�   popbändeissä
1  Marx Revolution – ska, Connecticut
2  The Foucault Effect – electronica, Hampuri
3  The Spinoza State – indie, Newcastle
4  Hobbes – altpop, Kalifornia
5  The Machiavellis – bluesrock, Cheltenham
6  Tom Jefferson – bluesrock, Kalifornia
7  Wittgenstein – grunge, Berliini
8  Derrida – hcpunk, Tampere 
9  Lenin – kokeellinen rock, Minnesota
10  The Dancing Nietzsches – proge, Oklahoma

teessa ole – there’s practically no sense in lingering here/ but 
I don’t know how to leave (Cotton Mather, ”April’s Fool”). 
Aina voi kuitenkin ammentaa lohtua esim. mahdollisten 
maailmojen semantiikasta: in some other world she’s loving 
me (Brian Leach, ”Parallel Universe Girl”).

Kli!eet kuuluvat kaikkeen popmusiikkiin, mutta power 
pop erottuu valtavirrasta tekemällä numeron omasta 
epäomaperäisyydestään. Velkaa edeltäjille ei pyritä kät-
kemään, vaan se tuodaan avoimesti näkyviin, jopa jon-
kinlaiseksi teoksen omaksi kommenttiraidaksi.

Siinä missä rockmuusikot tyypillisesti puhuvat 
haastatteluissa vaikeasti luokiteltavasta musiikistaan ja 
uuden albumin erilaisuudesta verrattuna aiempaan tuo-
tantoon, ottaa power pop -artisti esiin korostustussin ja 
havainnollistaa kappaleiden kytkennät Rubber Souliin, 
Pet Soundsiin, Todd Rundgreniin tai Electric Light Or-
chestraan.

Ohjelmallinen kli!eisyys tuo voimapopin lajityyppinä 
lähelle niin sanottuja high school -komedioita. Nämä 
amerikkalaisen koulumaailman stereotypioista ammen-
tavat filmit – joiden soundtrackeille sokeriset power pop 
-raidat erottamattomasti kuuluvat – käyttävät sumei-
lematta hyväksi yllätyksetöntä formaattia ja suorastaan 
juhlivat omaa kaavamaisuuttaan.

Elokuvissa kerrotaan aina suunnilleen sama tarina ty-
töstä ja pojasta – tai pohjimmiltaan ehkä pikemminkin 
siitä, miten päähenkilö tulee erilaisten rakastumisten, vä-
lirikkojen, väärinkäsitysten ja muiden juonenkäänteiden 
seurauksena ”itsekseen”. Kyökkihegeliläisen kierroksen 
tehtyään, erilaisten kamppailujen ja virheiden jälkeen, 
tarinan sankari tunnistaa viimein itsensä oikein. Melkein 
aina hän huomaa haluavansa lopulta sen, minkä hän 
jo omistikin – ja kasvaneensa siksi ihmiseksi, joka hän 
alussa oli.3

Sellaiset 80-luvun elokuvat kuin Fast Times at Rid-
gemont High, Sixteen Candles ja Valley Girl loivat pohjan 
myöhemmälle, yhä kaavamaisemmalle teinikomedialle. 
Michael Lehmannin ohjaama Heathers (1998) kirkasti 
viimeistään reseptin: ylinokkelaa ja nopeaa dialogia, 
tutut hahmot häviäjien, voittajien ja keskikastin perus-
tyyppeineen, aiempien vuosikymmenten populaarikult-
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tarvitse kuulla kuin pari kolme popbiisiä, ennen kuin 
olen jo herännyt ajattelemaan omaa elämääni, tai sinun 
elämääsi, tai Hänen elämäänsä. Tai vaikkapa lapseni li-
kaisia käsiä jonkinlaisena arkitodellisuuden rosoisuuden 
ilmentymänä. Jo sekin kuva on avoimine mahdollisuuk-
sineen filosofisempi kuin useimmat filosofian väitöskirjat.
Vaikka tämä kuva kenties voi sanoa Ihmiselle about mitä 
hyvänsä, eivät väitöskirjat saa edes yrittää sanoa yhtään 
mitään Ihmiselle, sillä niillä aivan eri yleisö.

No, onhan se myönnettävä. Olen kuullut kaksi esi-
telmää, joissa yliopistosta valmistunut ihminen on to-
della kyennyt käyttämään tietoaan yleisesti kiinnostavien 
ja merkittävien kysymysten herättämiseen. Puhujia 
jotka synnyttivät kuulijoissa kysymyksiä joita pohti-
malla kenties voi viisastua, asettuivat yhdessä kuulijoi-
densa kanssa kysymään. Yliopisto-opstuksessa tällainen 
ei tietenkään kuulu asiaan, ja mielestäni kysymyksessä ei 
myöskään ole popularisointi, vaan tässä on kyse erään-
laisesta populaarifilosofiasta sanan hyvässä mielessä. Sel-
laista on aivan ymmärrettävästi vaikea löytää oppineiden 
maailmasta, sillä niissä tuotannon ehdot vaativat keskit-
tymään keskusteluun oppineiden kanssa mieluummin 
kuin keiden tahansa ihmisten kanssa, mutta popmusiikki 
on sitä täynnä. Sen yleisö on nimenomaan kuka hyvänsä, 
Ihminen.

Oppinut filosofia sanan laajassa mielessä on siis 
kuollut siinä mielessä, ettei se oikeastaan koskaan voi 
olla filosofiaa sanan varsinaisessa mielessä, mutta samalla 
filosofia elää ja voi hyvin popissa. Popmusiikki voi olla 
vaikeaa tai helppoa eri tavoin, mutta popkappaleiden 
on kosketettava yleisöään jollakin tavalla, ja tehtävä se 
lyhyesti. Pop ei kuitenkaan suuntaudu vain pienelle 
ryhmälle, vaan sen on yleensä tavoitettava hyvinkin eri-
laisia ihmisiä. Popbiisit käsittelevätkin yleensä elämän 
tärkeitä asioita ja ajatuksia, joihin jokainen voi samastua 
koska ne ovat elämää. Mitään popularisointia ei tarvita, 
kokemukset joiden kautta pop kommunikoi ovat jo 
valmiiksi populaareja, ne ovat kenen tahansa elämää, 
ihmisen elämää. Oppineen filosofian ryhtyminen popu-
laariksi näyttää päinvastoin teennäiseltä alentumiselta, 
kädenojennukselta tyhmille, mutta keskeisin ongelma on 
kuitenkin se, ettei myöskään popularisoitu filosofia ole 
populaaria siinä mielessä kuin pop sitä on. Popularisoitu 
filosofia ei ole populaarifilosofiaa koska se perustuu op-
pineiden keskinäisessä peitsen taitossa jäsentyneiden sys-
temaattisten tietopakettien yleistajuiseen esittämiseen, ei 
perustaltaan jaettujen yleisinhimillisten kysymysten aset-

tamiseen tavalla joka koskettaisi ja avaisi ovia pohdintaan, 
kyseenalaistamiseen ja mahdollisesti viisastumiseen. Op-
pinut filosofointi ei yksinkertaisesti voi tähdätä filosofian 
todellisen tehtävän toteuttamiseen, popin sen sijaan on 
lähestulkoon pakko filosofoida.

Voit sanoa että olen uneksija, mutta ainoa ole en, 
kuten John Lennon sanoi. Unelmoin, että filosofia vielä 
nousee haudastaan. Toivon, että se saa sielulleen rauhaa. 
Tällä hetkellä hautuumaan liepeillä haahuilee vain pop-
pakonstein liikutettava ruumis, mutta radiosta ja le-
vyiltä onneksi kuulee filosofian haamun ulvovan yöhön, 
ja kenties jonakin päivänä soinnin sävelet saavat vielä 
edes osittain haltuunsa mätänevän oppineen filosofian  
ruumiin, ja sinä päivänä poppakonstit korvautuvat ai-
dolla popilla. Kuolema skolastiikalle, eläköön pop!

”Yleisö on nimenomaan 
kuka hyvänsä.”

filosofiat	
�   popissa	
�   v
1  Immortal Technique, ”The Poverty of Philosophy” 

(2001) (most of my Latino and black people/ who are 
struggling to get food,/ clothes and shelter in the hood/ 
are so concerned with that,/ that philosophising about 
freedom and socialist democracy/ is usually unfortunately 
beyond their rationale)

2  Headhunter, ”Rude Philosophy” (2007) (the govern-
ment doesn’t support the youth/ alcohol, drugs, suicide 
the fuckin’ truth/ politicians don’t give a damn)

3  Redrum, ”Shotgun Philosophy” (1999) (stricken with 
poverty/ low class minority/ fuels shotgun philosophy)

4  The Shaggs, ”Philosophy of the World” (1969) (you 
can never please anybody in this world)

5  Buzzcocks, ”Flat-Pack Philosophy” (2006) (all of my 
hopes, dreams and desires/ assembly required)

6  Nomeansno, ”Sex Is Philosophy” (2001) (are you get-
ting what you want? are you getting what you see?/ is this 
the business of pornography?)

7  Darzamat, ”Ancient Philosophy” (1999) (to sin by 
knowing thoughts of god)

8  Ninnghizhidda, ”Deny Thy Philosophy” (1998) 
(mother of chaos, hear my forlorn call)

9  Ethereal Pandemonium, ”Dark-Age Philosophy” 
(2006) (my faith for pagan race shall live eternally)

10  No Innocent Victim, ”Mr. Philosophy” (2001) (try to 
look wise/ philosophical words/ it’s all a disguise/ boost 
your self-worth/ […] you don’t impress me)
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