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soonien rooleihin kuuluu seuraava 
kaunis litania: he ovat läsnä ”vas-
taajina, vastaan tulijoina, vastaan-
ottajina ja vastuunkantajina” (145). 
Neljä v-sanaa, jotka kaipaavat muu-
taman lisäyksen. Missä ovat välistä-
vetäjät, väliinputoajat ja vaihtelevasti 
välittävät? Siis ne kaikki ei niin siistit 
ja sutjakkaat osa-alueet elämismaail-
masta, joita voi puolustaa ei-objektii-
visesti mutta soveltaen universaalisti.

Ja niin – kun mennään syviin 
vesiin, mureenan pesiin – tätä arjen 
tunkkaista yhtäaikaista alijäämää ja 
ylitsevuotavaa rämettä ei saa objek-
tiiviseksi edes tehokkaimmalla tele-
objektiivilla. Kaikkialla kaiken aikaa 
tapahtuvaksi se taipuu jo huomatta-
vasti helpommin, mutta itseään tois-
tavaksi se jää ja jähmettyy vain jos 
elämismaailman annetaan – intohi-
molla tai ilman – rapistua ja latistua, 
haalistua ja näivettyä. Ja kyllä, kun ei 
parempaan pysty, taas laulun sanoin, 

nyt Asaa lainaten ”...turnajaisis se-
kaisin vasurist, suomalainen unelma 
on täydellinen tasuri, loppupeleiss 
vaihtoehdot hävii ...”

Mätkyt
Ja sitten – ne luvatut jälkiverot. Jäl-
kisanat, joissa on yltäkyllin huonoa 
makua, mutta kun ei millään saata 
olla sanomatta. Sanomatta siitä, 
miten Laitinen kirjansa loppukeven-
nyksenä viittaa Neil Youngin biisiin 
nimeltä ”Ever After”. Entäs sitten? 
Mikäs tässä on vikana? No, vakavasti 
ottaen lähes kaikki, koska myös sillä, 
miten ja mihin pop-musiikissa vii-
tataan, on olemassa tietyt kriteerit, 
jotka menevät nyt pahasti vinoon.

Laitinen on innoissaan, koska 
herra Young (joka on tietysti kotoisin 
samasta vaahteralehtimaasta kuin 
Taylorkin) tässä kappaleessa laulaa, 
miten maailma on täynnä kysy-

myksiä ja joihinkin niistä vastataan, 
joihinkin ei. Lisäksi Laitinen on tyy-
tyväinen, että sama biisi jatkaa, että 
maailma on täynnä vastauksia, joista 
toiset ovat oikeita ja toiset vääriä.

Mitä helvettiä. Jos Neil Youngiin 
täytyy viitata, onko pakko valita biisi, 
jonka sanoitusten taso on yhtä imelää 
kuin Imelda Marcosin kenkämaku 
(vertailu on suora pop-viittaus, vaan 
mihin bändiin ja mikä biisi?). Tähän 
siirappiseuraan mahtuu jo edellä 
mainittujen mukaisesti Kanadasta 
kotoisin oleva Céline Dion. Keski-
näisessä vertailussa tasoero löytyy 
enää vain siinä, että Dion käyttää 
huomattavasti enemmän aikaa ja 
vaivaa hiustensa puhtaana pitä-
miseen. Ja jos näin on, niin silloin 
sitä sopii jo viitata melkein mihinkä 
tahansa shampoo-mainokseen. Ne 
kun ovat niin pirteitä ja virkeitäkin. 
Ja varmasti osa elämismaailmaamme.

Outi Alanko-Kahi-
luodon väitöskirja 
on ensimmäinen 
filosofi-kirjailija 
Maurice Blanchot’n 

(1907–2003) tuotantoon keskittyvä 
monografia Suomessa. Sellaisenaan 
se on pienine puutteineenkin va-
kuuttava esitys, joka vahvistaa koti-
maista mannermaisen filosofian pe-
rustutkimusta.

Blanchot on keskeisimpiä rans-
kalaisen ajattelun hahmoja 1940-lu-
vulta eteenpäin. Ilman hänen käsi-
tyksiään kielestä ja kirjoituksesta La-
canin, Deleuzen, Derridan ja kump-

paneiden olisi pitänyt keksiä hänet. 
Toisaalta Blanchot vetäytyi etenkin 
viimeisinä aikoinaan niin taidok-
kaasti julkisuudesta, että hänen fik-
tiivisyytensä ei olisi itse asiassa kovin 
yllättävää.

Optinen imperatiivi
Kahiluodon mukaan Blanchot’n 
tuotanto asettuu kokonaisuudessaan  
([t]he whole of Blanchot’s work) tiedon 
ja katseen samastamista sekä kielen 
läpinäkyvää välineellisyyttä vastaan 
(12). Väitteessä on toki perää, mutta 
Blanchot’n kaltaisen kirjoittajan 

lähestyminen tutkimuksen alkusi-
vuilla ’tuotannon kokonaisuuden’ ja 
’vastakkainasettelun’ käsitteillä on 
vaarassa jähmettää hänen ajattelunsa 
valmiiksi valettuun muottiin. Yhtä 
kaikki väite ankkuroi tutkimuksen, 
ja tutkimuksen edetessä Alanko-
Kahiluoto pystyy suurelta osin myös 
perustelemaan väittämänsä. Tut-
kielman loppupuolella yhtä jyrkkiä 
muotoiluja on onneksi vähemmän.

Alanko-Kahiluoto ottaa 
Blanchot’n rinnalle Martin Heideg-
gerin kielikäsityksen ja eritoten sen 
paljastamiseen ja kätkeytymiseen liit-
tyvän käsitteistön. Tapa hahmottaa 
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Blanchot Heideggerin ja Hegelin 
kielikäsitysten ’kolmanneksi’, joka 
ei poista eikä luo kielen olemista 
(esim. 32) on mielekäs käsitteellistys, 
jota kehitetään uskottavasti luvussa 
”The Exteriority of Language”. 
Samoin Levinasin filosofiaa (jonka 
teokseen Autrement qu’être ou au-delà 
de l’essence jo työn otsikko viittaa) 
luetaan hienosti Blanchot’n läpi ja 
kanssa.

Tutkimuksen toisen hypoteesin 
mukaan Blanchot yhdistää näke-
misen kritiikin representatiivisen kie-
likäsityksen kritiikkiin (15). Oletus 
ei ole erityisen hurja, mutta täsmäl-
linen ja sellaisena hyvä lähtökohta 
tutkimukselle. Alanko-Kahiluoto 
väittää, että näkemisen teema ja var-
sinkin sen suhde kirjoitukseen olisi 
Blanchot-tutkimuksen sokea piste 
(13–14). Tämä ei täysin pidä paik-
kaansa. Esimerkiksi Emmanuel Alloa 
on käsitellyt samoja teemoja1.

Mikä toinen ja kenen 
väkivalta?
Alanko-Kahiluoto päästää itsensä 
turhan helpolla pohtiessaan tutki-
muksensa keskeiskäsitteitä ’toista/
Toista’ ja ’toiseutta’ tutkimuksen 
alussa (12) ja uudelleen vasta aivan 
tutkimuksen viimeisillä sivuilla 
(221–224). Tutkimuksen sisällä toi-
seudesta on vaarassa tulla nimi paitsi 
toisen ihmisen perustavalle tuntemat-
tomuudelle, myös kaikille niille ajat-
telun ja kirjoituksen rajoille, joista 
on vaikea tai mahdoton saada otetta. 
Blanchot’laisessa mielessä tämä on 
varmasti perusteltua, koska kuten 
alati muistetaan mainita, toisen 
määrittely tuhoaa toiseuden. Siitä 
huolimatta toiseuden määrittelemät-
tömyys on vaarassa tehdä siitä kaiken 
vieraan ja vaikean kaatoluokan. On-
gelma ei tosin ole niinkään Alanko-
Kahiluodon väitöskirjan oma, vaan 
sen yleisemmän diskurssin, johon 
hän tutkimuksellaan liittyy.

Tutkimuksen käsitystä väkival-
lasta voi kritisoida samasta syystä. 
Vaikka Alanko-Kahiluoto seuraa 
taitavasti Heideggerin ja Derridan 
kritiikkejä nimeämisen ja represen-
taation väkivaltaisuudesta, väkivallan 
ajatus uhkaa jäädä epämääräiseksi ja 

turhan yleiseksi. Kuten toiseus, myös 
käsite ’väkivalta’ menettää erottelu-
kykynsä, jos valo ja näkeminen (19, 
30), representoiva ajattelu (23) ja 
kielen alkuperä (32) nimetään yhtä 
kaikki väkivaltaisiksi tarkemmin 
määrittelemättä, millaisesta väki-
vallasta lopulta on kyse, ja miten se 
vaikuttaa tekstin tasolla tai sen ulko-
puolella.

Esimerkiksi Alanko-Kahiluodon 
tulkitessa Blanchot’n ja Derridan 
suhdetta väkivallan ja toiseuden kä-
sitteet ovat vaarassa yleistyä kohtuut-
tomasti: Language is a violent opening 
of communication, an opening which 
alone makes it possible to approach the 
other. [...] Since all language (both 
’poetical’ and ’philosophical’) is essen-
tially violent, it is not possible to think 
of literary language as ’the realm of the 
unrevealed’. (31- 32) 

Ei-mistään eittämättömästi
Alanko-Kahiluoto onnistuu hienosti 
kontekstoimaan Blanchot’n kirjalli-
suuden ideaalin, ’ei-minkään paljas-
tamisen’ Hegelin ja Heideggerin kak-
soissidoksella (17). Blanchot leikit-
telee jatkuvasti ei-minkään (le rien) 
kaksoiskuvalla: yhtäältä se toimii 
negaationa, toisaalta havaittuna ole-
mattomuutena, joka johtaa kirjoi-
tukseen.

Vaikka Alanko-Kahiluoto kes-
kittyy pääosin ei-mihinkään negaa-
tiona, myös positiivinen ei-mikään, 
jonka kieli voi asemoida, nostetaan 
esiin (124). Tämän kielellisen ei-
minkään ’olemista’ olisi voinut 
avata vielä enemmän esimerkiksi 
Heideggerin avulla. Nyt Blanchot’n 
käsityksiä ei-mistään esitellään kyllä 
Sartren ja Bataillen vastaavien poh-
dintojen valossa. Kokonaisuudessaan 
Alanko-Kahiluoto pystyy oivallisesti 
avaamaan blanchot’laisen ei-minkään 
merkitystä ja suhteuttamaan sen 
Blanchot’n pääkäsitteisiin il y a ja 
’neutri’ (neuter).

Silmää on viilletty ennenkin
Alanko-Kahiluoto ei käsittele ai-
heensa kannalta ilmeistä Georges 
Bataillen silmän kritiikkiä, mikä on 
sikäli erikoista, että hän viittaa Ba-

tailleen toistuvasti esimerkiksi luki-
essaan Blanchot’n novellia ”Thomas 
l’Obscur”. Nykyistä syvempi kon-
tekstointi toista maailmansotaa edel-
tävään representaation kritiikkiin 
olisi hyödyttänyt tutkimuksen ko-
konaisuutta. Siinä missä yhteydet 
Blanchot’n aikalaisiin ja seuraajiin 
kudotaan kyllä uskottavasti, Blanchot 
näyttäytyy historiallisen taustoi-
tuksen uupuessa miltei suurena 
yksinäisenä, joka turhankin oma-
peräisesti nousee ajattelevan silmän 
hirmuvaltaa vastaan. Historiallisen 
kontekstoinnin puutetta paikkaa 
onneksi kolmannen pääluvun He-
gelin, Kojèven ja Blanchot’n suhteita 
pohtiva osio.

Kuten Alanko-Kahiluoto hyvin 
toteaa, kirjoitus nimenomaan ma-
teriaalisena pystyy kyseenalais-
tamaan abstrakteja kaksinaisuuksia 
ja ideoiden valtaa (31). Samaa 
blanchot’laista strategiaa olisi voinut 
hyödyntää nykyistä enemmän 
etenkin tutkimuksen alkupuolella: 
suorien sitaattien runsaampi käyttö 
ja niiden lähiluku olisi tuonut 
Blanchot’n ajattelua esiin myös 
hänen kirjoituksenaan ajatusten ja 
ideoiden ohelle. ’Thomas’-tulkin-
nassa lähiluku toimii mainiosti.

Vaikeasta, toisinaan suorastaan 
läpinäkymättömästä, aiheestaan huo-
limatta Alanko-Kahiluodon käsittely 
on ihailtavan selkeää ja vaivatta 
seurattavaa. Myös tutkielman kieli 
ei, toisin kuin monet jälkistruktu-
ralismin läheisyydestä kumpuavat 
tutkimukset, mukaudu kohteensa 
tyyliin, vaan säilyttää siihen kriittisen 
etäisyyden. Paikoin tosin ollaan sillä 
ja rajalla, että tutkijan ottama ajatuk-
sellinen etäisyys on vaarassa objekti-
voida liikaakin Blanchot’n ajattelua. 
Toisaalta on huojentavaa ja yksin 
inhimillistä, että edes Blachot-tutkija 
ei täysin pääse eroon kielen väkival-
lasta.
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