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Pohjoismaisen Dante-ver-
koston neljäs kokoontu-
minen avautui jylhästi  
H. K. Riikosen sota-
huudolla kirjallisuuden 

kaanonin akateemisen tutkimuksen 
”jalon tehtävän” puolesta. Yhteen 
Tampereen yliopiston laborato-
riomaisista luentosaleista (Pinni B 
3107) oli kerääntynyt pieni ja mo-
nialainen joukko keskiajan ja Danten 
tutkijoita sekä muita teemasta kiin-
nostuneita. Elokuisen konferenssin 
aiheena oli Danten ja transgression 

suhde. Transgressio tarkoittaa sel-
laista rajan ylitystä, johon jonkin 
rajan olemassaolo houkuttelee. Tran-
sgressio on tilapäinen tapahtuma: se 
ei riko ylitettyä rajaa vaan pikem-
minkin vahvistaa sitä.

Pääpuhujana oli heti Riikosen 
jälkeen esiintynyt William Franke 
Vanderbiltin yliopistosta. Hänen 
aiheenaan oli kielen ylittäminen 
Danten Paratiisissa. Franken luen-
nassa Danten kirjoitus transgressoi 
sekä itsensä että aikansa kirkollisen 
politiikan. Mitä ylemmäs Dante 

vaeltaa vertikaalisessa tuonpuolei-
sessa oman runoelmansa sankarina, 
sitä voimakkaampi pyrkimys hänen 
kielellään on loikata itsensä ulkopuo-
lelle. Kielellisen rajan ylitys tarkoittaa 
Franken mielestä kuitenkin entistä 
tiiviimpää keskittymistä ylitettyyn 
kieleen. Hänen mukaansa kielen it-
seensä viittaavuus ei ole luonteeltaan 
narsistista vaan se säilyttää Jumalan 
sanomattoman pyhyyden sanomat-
tomana. Ihmisen perustattomana pe-
rustana se leviää universumiin.

Franke on oikeassa Jumalaisen 

Dante-konferenssissa

otteita ajasta
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vaisuudesta kumpuavan ainutkertai-
suuden omassa kuolemaan johtavassa 
elämässämme.

Spontaanius ja sattuma ovat 
plussia, joita vapaus voi poikia. 
Toisaalta niiden olemassaolon ta-
juaminen on omiaan johtamaan 
herkemmin vapautumiseen. Valin-
nanvapauden ihanteesta huolimatta 
emme voi hallita kaikkia ja kaikkea 
ympärillämme. Niin ikään heideg-
gerilaisessa hengessä puhunut Jussi 
Backman perehtyi sattumaan seikka-
peräisemmin. Hänen mukaansa sat-
tumaa on näkökulmaan sidottu, en-
nakoimaton ainutkertaisuus. Ajatus 

sattumuksista voi jopa häiritä meitä 
oman elämämme tarinankerron-
nassa, jossa tapahtumat oletusarvoi-
sesti ennakoivat loppuhuipentumaa 
eli nykyistä elämäntilannettamme. 
Jos kaikki elämämme palaset olisivat 
sattumaa, kokisimme helposti merki-
tyksettömyyttä. Kaipaamme siis koh-
taloa. Backmanin mukaan sattuma ja 
kohtalo eivät suinkaan sulje toisiaan 
pois. Itse asiassa kohtalo merkitsee 
pohjimmiltaan juurikin sattumaa, 
sitä mikä ihmisen omista pyrkimyk-
sistä riippumatta osuu hänen koh-
dalleen.

Moni nykyihminen kärsii suu-

rellisista vapaaherra- ja -herratar-
puheistaan huolimatta todellisen 
vapauden pelosta, jonka hän itse 
muodostaa vapautumisensa suurim-
maksi esteeksi. Voimme vältellä va-
pauden ahdistavuutta kieltäytymällä 
valitsemasta ja tyytymällä sellaiseen 
toimintamalliin, jota kanssaihmiset 
näyttävät pitävän mielekkäänä. 
Voimme sulkea silmämme vapau-
delta järkeistämisen avulla, mutta 
Heideggerin mukaan meidät on tuo-
mittu vapauteen. Ottakaamme siis 
osamme mukisematta!

Tarja Laukkanen
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näytelmän äärellä. Tästä on nykyih-
misellä opittavaa, olkoonkin että 
mystistä kokemusta on meilläkin 
harrastettu jo pitempään, etenkin itä-
aasialaisten virtausten vaikutuksesta. 
Ehkä Franken esitelmässä oli kui-
tenkin esikuvallisinta, italiankielisten 
lainausten ja suvereenin puhetaidon 
lisäksi, Danten dekonstruktiivisten 
puolien käsittely ilman pitkästyttävää 
tekstin merkityksen väistelyä. Esitel-
mästä kävi sitä paitsi ilmi, että varjo 
on kaikkein kaunein näky jumalan 
absoluuttisen valon rinnalla.

Tieteelliset seminaarit ovat tyy-
pillisesti toisensa aiemmista tilai-
suuksista tuntevien, jotakin pientä 
todellisuuden sarkaa tutkivien ih-
misten kansainvälisiä tai kansallisia 
perhetapahtumia. Omituisinta niissä 
on kieli. Dante-konferenssissakin 
esityksien jälkeen otetut viiden mi-
nuutin puheenvuorot onnistuivat 
usein ylittämään toisteisen, takelte-
levan ja jäsentymättömän puhekie-
lisyyden. Transgression seurauksena 
raja akateemisen kirjoituksen ja sen 
ulkopuolen välillä tapaa lujittua ja 
ilma luentosalissa tuntua ohuem-
malta. Danten kanonisoidun tuo-
tannon ajattomat, ihmisen hengel-
lisestä, poliittisesta ja runollisesta 
elämästä kertovat piirteet välittyivät 

kyllä konferenssin esitelmistä, mutta 
eivät kyenneet kumoamaan kateede-
rimaailman epätodellisuusefektiä.

Hanne Roer Kööpenhaminan 
yliopistosta puhui Danten runou-
teen kytkeytyvistä poliittista rajany-
lityksistä esittelemällä italialaisten fa-
sistien tulkintoja suuresta runoilijasta. 
Dantella ei suinkaan ollut aivan kes-
keistä sijaa siinä historiallisten henki-
löiden julkeassa liikekannallepanossa, 
jota fasistit harjoittivat Mussolinin 
Italiassa. Mobilisoinnin strategiana voi 
pitää erityisesti kirjallista fundamenta-
lismia eli metaforisen ilmaisun luke-
mista kirjaimellisesti. Dante siirrettiin 
lähinnä hämärän uskonnollisuuden 
alueelle puolijumalaksi. Roer kertoi 
fasistien kirjoittaneen kirjoja Danten 
luurangosta ja pääkallosta, joka joutui 
epäilemättä kiihkeän mittailun koh-
teeksi. Muutenkin fasisteille suopeilla 
tiedemiehillä oli kuulemma reippaan 
määrällinen ote kirjallisuudentutki-
muksessaan.

Konferenssin päätti sen järjestä-
misestä yhdessä Suomen keskiajan-
tutkimuksen yhdistyksen Glossan ja 
tamperelaisen Triviumin kanssa vas-
tannut akatemiatutkija Päivi Meh-
tonen. Hän tarkasteli esitelmässään 
moraalista moraalittomuutta, sano-
matonta, poetiikkaa ja säädyttömyyttä 

keskiaikaisessa komediassa. Mehtonen 
varoi tekemästä rivoa luentaa Danten 
pääteoksesta mutta vertasi häntä etee-
risenä sankarina Warnerius Roeuni-
laisen 1000-luvulla luomaan vere-
vämpään Moriuthiin. Kun Dante hai-
kaili ritarillisesti Beatricensa perään, 
Moriuthin matkan päämääränä oli 
hänen lihallisessa mielessä ilmenevä 
rakastettunsa. Divinia commediaa ja 
Moriuthia yhdisti puhujan mielestä 
esimerkiksi se, että matkoillaan kum-
mankin runoelman sankarit putosivat 
poeettiseen kuoppaan (lat. puteus), 
joka yhdistää helvetin, maan ja taivaan 
y-akselin suuntaisesti. Tämän vuoksi 
himokkaan, itserakkaan ja runoilijana 
kelvottoman Moriuthin matka ei ollut 
vailla henkistä ulottuvuutta, vaikka 
Warneriuksen kertoja jäikin usein 
vaille sanoja kuvaillessaan antisanka-
rinsa hävyttömiä edesottamuksia. De-
leuzeen vedoten Mehtonen esittikin, 
että lihallinen tapahtuma ei voi olla 
moraaliton, jos sitä ei eletä myös hen-
gellisesti. Konferenssin päätteeksi ja 
ikään kuin sen ylevän avauksen anti-
teesiksi hän totesi, että säädyttömyys 
ei koskaan ole kaukana keskiaikaisen 
komedian rakkaustematiikasta.

Sami Simola
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