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Vuosisadan rakkaustarina
Oscar Wilden komediassa An Ideal Husband (1893) muuan dandy tulee ohimennen
ratkoneeksi rakkauden ja filosofian marssijärjestyksen: ”Rakkaus, ei saksalainen
filosofia, on tämän maailman todellinen selitys, olkoon seuraavan maailman selitys
mikä hyvänsä.” Nykyteatterissa filosofian ja rakkauden välejä setvitään astetta
vakavammalla otteella. Viime syksynä suomenkielisen kantaesityksen saanut Hannah ja
rakkaus tekee kysymyksestä henkilökohtaisen. Rakkaus saa kasvot Hannah Arendtin ja
Martin Heideggerin lemmessä – eikä maailmaakaan unohdeta.

N

äytelmän tausta on dokumentaarinen ja kirjallinen. Israelilaisen Savyon
Liebrechtin teksti pohjautuu
Arendtin ja Heideggerin kirjeenvaihtoon ja ammentaa muusta historiallisesta aineistosta. Lavalla todistetaan aikalaiskeskustelua aina
Heideggerin rehtorikauden puheista
natsi-Saksan syntyvaiheessa Arendtin
Israel-debattiin 60-luvulla. Filosofoinnin makuun päästään puolestaan
ajattelijakaksikon kirjallisesta tuotannosta tutuin esimerkein ja käsittein. Periheideggerilainen vasara
havainnollistaa katsojille käsilläolemisen ja toiminnan välineellisyyden.
Arendtille puolestaan annetaan tilaa
selventää, mitä hän todella tarkoitti
”pahan arkipäiväisyydellä” (banality
of evil) raportoidessaan holokaustin
arkkitehdiksi luonnehditun Adolf
Eichmannin oikeudenkäynnistä.
Hannah ja rakkaus saattaisi
pelkistyä aatehistorialliseksi luennoksi, ellei käsikirjoitus korostaisi
henkilöitä filosofian, historian ja
politiikan perustalla. Pääosassa ei
ole teoria eivätkä yksittäiset tapahtumat vaan Hannah ja Martin.
Heidän elämäänsä määrittävät toki
ajattelun polte ja poliittiset polut.
Mutta filosofiaa ja historiankulkua
ei etäännytetä ihmisestä toiminnan
takana. Päinvastoin suuret ajattelijat kuvataan viettelyksen pauloissa,
pikkumaisuuden puuskissa ja kieltämisen ikeessä. Katsoja kohtaa lavalla yksilöitä temperamentteineen,

ihanteineen ja heikkouksineen. Näin
oppitunti jalostuu tyylikkääksi puhedraamaksi.

Kuin kuvastimessa
Tarinan kaari rakentuu luonnollisesti
Arendtin ja Heideggerin suhteen
solmukohtien varaan. Ratkaisu on
draamallisesti perusteltu, onhan
kaksikon taival monin tavoin fiktiotakin ihmeellisempi. Hahmovetoisessa lähestymistavassa on kuitenkin
ongelmansa. Historian pyörteet,
yhteiskunnalliset jännitteet ja eettiset kysymykset punoutuvat liian
löyhästi rakkaustarinan ympärille.
Arendtin ja Heideggerin monimutkaiset sidokset läheisiin ihmisiin,
kansalliseen ja uskonnolliseen identiteettiin, kieleen ja omatuntoon
pelkistyvät usein ulkokohtaisiksi
toteamuksiksi. Paikoin turhankin
kitkaton kerronta johtaa katsojan
huomaamatta helppoihin johtopäätöksiin. Henkilökuvat uhkaavat
jäädä ontoiksi.
Hannah ja rakkaus väistää kuitenkin psykologisoinnin ja moralismin pahimmat karikot. Tarina
nimittäin tulkitaan korostetusti
Arendtin silmin. Kehyskertomuksessa vanhuuspäiviään New Yorkissa viettävä Arendt muistelee
välähdyksittäin nuoren Hannahin
ja professori Heideggerin kohtaamisia. Takaumissa mennyt ja nykyisyys kiedotaan taiten yhteen.
Usein vanha Arendt seisoo tai istuu
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lavalla seuraamassa kutomansa tarinan kulkua. Rakastavaisten kirjeenvaihdosta luetaan hahmojen äänellä
poimintoja, jotka toisaalta taustoittavat nähtyä ja toisaalta lomittavat
aikatasoja. Harkitun yksinkertainen
lavastus ja valaistus pitävät kummatkin historialliset tilanteet samaan
aikaan näyttämöllä, mikä entisestään
voimistaa muisteluvaikutelmaa.
Näin kysymykset yksityiskohtien
todenmukaisuudesta ja tulkinnan
tasapuolisuudesta jäävät toissijaisiksi.
Tarina on näkökulmaan sidottu
kuten muistikin. Arendt saa vaalia
muistijälkiänsä.
Kertoja-Arendt katsookin elämäänsä taaksepäin jälkiviisaana, kokijan etuoikeudella. Nuoren itsensä
hän mieltää hieman naiiviksi hupakoksi, joka filosofian opiskelijan innolla haluaa ainoastaan ”ymmärtää
asiat juuriaan myöten”. Heidegger
puolestaan esiintyy muistikuvissa
intohimoisena filosofina ja lipevänä
viettelijänä. Hänen ajattelunsa suuruutta himmentää korkeintaan opportunismi rakkaudessa ja politiikassa. Arendtista kasvaa näytelmän
mittaan terävä yhteiskunnallinen
teoreetikko, joka löytää vaivatta yhtäläisyydet Hitlerin ja Stalinin totalitarismin välillä. Heideggerista
puolestaan tulee natsivaiheen jälkeen
”heikko pieni mies, joka piiloutuu
uljaiden teorioidensa taakse”. Tunteissaan pehmeä Arendt ei kuitenkaan pysty tekemään tilinpäätöstä
Heideggerinsa kanssa vaan puolus-
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telee miestä teoissa ja ajatuksissa –
sydämellä kun on oma tahtonsa.
Tulkintaa saattaisi pitää yksioikoisena, jos kerronta ei suodattuisi
niin vahvasti Arendtin hahmon läpi.
Katsoja kutsutaan Arendtin maailmaan, yhteen mahdollisista. Yksipuolisuudet kääntyvät näin näkökulman
vahvuudeksi. Esimerkiksi Heideggerin
virkaanastujaispuheen mahtipontinen
dramatisointi natsirekvisiittoineen
lähentelisi farssia, mikäli näytelmä
puhuisi kaikkitietävällä äänellä. Nyt
katsojan huomio kiinnittyy sen sijaan
todistamisen, selittämisen ja tallentamisen vaikeuteen.
Kysymys Heideggerin filosofian
ja poliittisen toiminnan sisäisestä
kytköksestä jätetään tietoisesti
ilmaan. Näytelmän jännitteisessä
avainkohtauksessa amerikkalaistunut ja itsenäistynyt Arendt tapaa
sodanjälkeisessä Saksassa luennointikieltoon asetetun opettajansa
vuosien tauon jälkeen. Anteeksipyyntöä ei tipu, se kun ei kuulu
Heideggerin tapoihin. Vastoin filosofikollega Karl Jaspersin tulkintaa
Heidegger kieltää olevansa ”pikkupoika, jonka sormet juuttuivat historian rattaisiin”. Kun filosofi vielä
itsepintaisesti väittää vain ”toteuttaneensa ajatusta, jonka Hitler petti”,
entisten rakastavaisten välille näyttää
repeytyvän silloittamaton kuilu. Selitykset eivät tyydytä Arendtia, eikä
katsojakaan tavoita Heideggerin ajattelun ja toiminnan syitä. Yhtä kaikki
Arendt päätyy auttamaan entistä salarakastaan – kaikesta huolimatta ja
muusta välittämättä.
Tällaisissa hetkissä Hannah ja
rakkaus tuntuu osuvan johonkin inhimillisesti yleispätevään. Pinnalle
nousee kysymys tasavertaisten ihmissuhteiden mahdollisuudesta niin
rakkaudessa kuin yhteiskunnassakin.
Näytelmän alkukielinen otsikko Banality of Love vihjaa, että rakkauskin
ilmenee ajoittain ajattelemattomuutena, alistumisena ja vastuunpakoiluna. Väite tuntuu latteudelta,
mutta juuri siksi siinä piilee totuus.
Moraalitonta toimintaa ei kuitenkaan selitetä tai oikeuteta rak-

kauden nimissä, kohdistuipa se
kulttuuriin, uskontoon, luokkaan
tai toiseen ihmiseen. Mikä rakkaudessa on sallittua, ei välttämättä
kestä eettisenä ohjenuorana. Eikä
Hannah ja rakkaus muutenkaan
ylistä heittäytyvää, sokeaa tai toispuoleista rakkautta. Päinvastoin näytelmän Arendt toteaa kokemuksen
syvällä rintaäänellä: ”Epäsymmetriset
suhteet päättyvät aina katastrofiin.”
Traagista kyllä Arendtin ihanteet ihmissuhteiden tasavertaisuudesta ja
symmetrisyydestä vaikuttavat kovin
hankalilta pitää yllä – jos ei politiikassa niin ainakin rakkaudessa.

Valokeilassa Arendt
Tarina jäisi kuitenkin torsoksi ilman
kolmatta osapuolta. Liebrecht on
kirjoittanut kummallekin aikatasolle
fiktiivisen hahmon kerronnan moottoriksi. Nuorta Hannahia rakastaa
juutalaisystävä Rafael Mendelson.
Kolmiodraaman perusasetelmaa varioidaan siten, että Arendt vastaa toverinsa romanttiseen kiintymykseen ainoastaan ystävyydellä. Hahmo palaa
viisi vuosikymmentä myöhemmin
Mendelsonin pojan, Michael Ben
Shakedin, muodossa. Ben Shaked tekeytyy israelilaiseksi filosofian jatkoopiskelijaksi päästäkseen haastattelemaan isänsä suurta rakkautta. Vasta
ulkopuolinen taho kääntää huomion
todellisen päähenkilön tekoihin ja
motiiveihin. Näin Ben Shakedin
hahmo peilaa Arendtin toiminnan
eettisyyttä ikään kuin ulkoisena
omatuntona.
Hannah ja rakkaus on yhteiskunnallisimmillaan juuri haastattelutilanteessa. Arendt puhuu suunsa puhtaaksi 60-luvulla myllertäneestä juutalaiskeskustelusta. Arendtin rakkaus
Israeliin kyseenalaistettiin, koska hän
tuli julkisesti haastaneeksi sionismin,
natsien kanssa yhteistyötä tehneiden
juutalaisten toiminnan ja Ben-Gurionin politiikan. Näytelmän Arendt
moittii erityisesti Israelin hallintoa
militarismista, jonka seurauksena
juutalaisen kulttuurin kehittäminen
unohtuu ja ”poliittinen ajattelu näi-
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vettyy sotastrategiaksi”. Mutta poliittistenkin painotusten taustalla
sykkii käsitys rakkaudesta: ”Minä en
ole koskaan elämässäni rakastanut
kansaa tai kansakuntaa. [...] Ainoa
rakkaus, johon luotan, on yksilöiden
välinen rakkaus.” Israel-kantojaan
Arendt puolustaa puhtaalla omatunnolla ja asianajajan ankaruudella.
Haastattelun kääntyessä Heideggeriin sanavalmis kosmopoliitti
joutuu puolustuskannalle. Lopulta
käy ilmi, että nuori Hannah epäsuorasti ja tietämättään vaikutti ystävänsä Mendelsonin vangitsemiseen.
Eettinen peili kääntyy: syytetyn
penkillä istuukin rakkautensa sokaisema Arendt. Moraalista ristiriitaa
ei soviteta, eikä synninpäästöä heru.
Nuori ja vanha Arendt jäävät pimenevälle lavalle polttelemaan yhteistä
savuketta. Rakkauden lisäksi naiset
jakavat valintojensa painon.
Neljän teatterin yhteistyönä toteutettu Hannah ja rakkaus edustaa
konstailemattoman laadukasta, perinteistä draamaa. Teatterin keinoja
käytetään maltillisesti, eikä turhaan
kikkailuun sorruta. Taru Mäkelä
luottaa ohjauksessaan käsikirjoituksen voimaan ja vahvoihin näyttelijöihin. Hurmaava Elena Leeve
esittää nuoren Hannahin roolin sopivan suoraviivaisesti, ja Matti Onnismaa luo elehtimisellään hykerryttävän riettaan karikatyyri-Heideggerin. Tuplaroolissa Mendelsonina
ja Ben Shakedina huhkiva Kasimir
Baltzar tavoittaa näyttelemisessään
tuimia tunnelatauksia: kiintymyksen, pettymyksen, katkeruuden
palon. Mutta vasta Seela Sella tekee
roolihahmostaan ihmisen mittaisen.
Kaiken kokeneen Arendtin ilmeet,
eleet ja äänenpainot kantavat mukanaan kokonaisen elämän. Siinä
missä käsikirjoitus ja riisuttu ohjaus
jäävät paikoin hieman etäiseksi,
Sellan henkiin puhaltama Arendt
tuo lavalle kaivattua karheutta.
Näillä eväillä syntyy näytelmä, joka
puhuu rakkaudesta sen arkipäiväisessä vakavuudessaan.
Jaakko Belt

