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M

aurice Merleau-Ponty
on ranskalaisfilosofeista
se, joka palauttaa ja paikantaa kokemuksen maailmassaoloon. Maailmassaolo on havaintoon
perustuvaa kokemuksellisuutta, joka
jäsentyy ja välittyy kielellisesti, kielessä: ”Merkitys on puheen kokonaisliikettä; siksi ajattelumme kuljeksii kielessä. Siksi ajattelu myös
kulkee kielen läpi niin kuin ele
avautuu yli liikeratansa.” (265)
Mutta miten? Merleau-Pontyn
lähtökohtana on havainnon kaksinaisuus, osapuolten orgaaninen keskinäisriippuvaisuus. Me katsomme
kohdetta, joka katsoo takaisin meitä.
Kohtaaminen tapahtuu, kokemuksellisuus artikuloituu ja aktualisoituu
tässä vuorovedossa. Kaksinaisuus on
oleva, joka on yhtäaikainen – se on
sekä näkevä että näkyvä. Näkevä ja
näkyvä kokemuksellisuus, jossa oleva
muokkaa ja muokkaantuu alati ja
alituiseen. Se on silmä ja se on kieli
– yhdessä, yhteen kietoutuneina ja
erityisinä.
Merleau-Pontylle havainto on kehollista. Havainto jäsentyy ja tapahtuu
suhteessa tiettyyn hetkellisyyteen,
tilaan ja aikaan, joista hahmottuu
yksittäinen paikka. Kehollisuus on
olevaa historiallisena ja myös samalla
suhteellisena ja suhteessa: se on intersubjektiivista. Jälleen kerran se on
sekä-että, osana ja osallisena sekä sinua
että minua, katsojaa ja kohdetta. Kehollisuus on – jos ja kun se onnistuu
avautumaan ja antautumaan – olemista kohti maailmaa.
Oleminen kohti maailmaa?
Hetkinen? Tämähän on Husserlia,
tietoisuuden suhdetta maailmaan,
ja tämähän on myös Heideggeria,
olemismaailman ilmentymistä. Oleminen kohti maailmaa tarkoittaa,
että vältetään ja vältytään parkkeeraamasta elämismaailman havaintoja

pelkästään realistisiin selityksiin tai
kehollisuutta hylkiviin tulkintoihin.
Se on moniselitteistä, yksiviivaisuutta hylkivää ja sitä harhauttavaa.
Mutta se ei ole eikä tapahdu ilmassa
tai ilmasta. Se tulee tapahtumaksi,
kokemukseksi kielessä, jossa samalla
erottuu mitä on hyvä ja huono monimielisyys.

Hyvä ja huono
monimielisyys
Monimielisyyden abstrakti taso vähenee Merleau-Pontyn tekstissä sen
esimerkeissä, kohtaamisissa, jotka
hyvin useasti keskittyvät maalaustaiteeseen. Kysymys on havaintomaailman ruumiillistumisesta, kuten
teoksen kääntäjät haluavat painotuksen ja terminologian valita, tai
vaihtoehtoisesti kysymys on kehollisuudesta. Joka tapauksessa MerleauPontyn mukaan havaintomaailma
tulee iholle. Se ajaa tulkinnan kiteytymiseen kohtaamisissa maalausten
kanssa. Maalausten kohtaaminen
tapahtuu ristivedossa, joka samalla
tarkentaa Merleau-Pontyn oman
ajallisuuden ja kontekstin. Se myös
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alleviivaa hänen itselleen kehittämiä
umpikujia ja rajallisuuksia, ristiriitoja ja aikakautensa rasittavuuksia.
Kirjaan valitut tekstit on julkaistu alkuperäiskielellä vuosien
1945 ja 1962 välillä. Merleau-Ponty
syntyi 1908 ja kuoli sydänkohtaukseen 1961. Siinä välissä hän ehti
opettaa filosofiaa École Normale
Supérieuressa, taistella vastarintaryhmässä miehittäjiä vastaan ja vastaanottaa Collége de Francen filosofian
professuurin vuonna 1952.
Merleau-Pontyn sankarimaalari,
taiteilija, johon hän väsymättömästi
saa ladattua hurjan määrän toiveita
ja suuria tuntemuksia, on Cézanne.
Eikä tuo taiteilija saakaan ihan mitätöntä roolia. Merleau-Pontyn
mukaan Cézannen kaltainen taiteilija ”ottaa kulttuurin kantaakseen
sen alkuhetkistä saakka ja perustaa
sen uudelleen, hän puhuu niin kuin
ensimmäinen ihminen puhui ja
maalaa ikään kuin kukaan ei olisi
koskaan maalannut” (134).
Mikään vähempi tai puolinainen
ei riitä. Erityisesti öljyvärimaalaus on
taiteista etuoikeutetussa asemassa. Se
on historiallista, historian näyttäytymistä ja saapumisen alkuperäiseen
järjestykseen kiinnittyvää. Öljyvärimaalaus on tietoista etsimistä liikkeessä, jossa kohdentuu esittämisen
ainutlaatuinen tekniikka: volyymi,
muoto ja syvyys:
”Äärimmillään se tavoittaisi asian
itsensä ja ihmisen itsensä, jotka eivät
jätä sijaa sattumalle tai epämääräisyydelle ja joiden omaehtoisen
toiminnan veroiseksi maalaustaide
haluaa tulla.” (275)
Eli siis: tango romanttinen soi ja
se soi ja sitä soittaa kukas muu kuin
itseoikeutettu ja herooinen nero,
eikö vain?
Vastapainoksi Merleau-Pontylta
löytyy näkemystä ja kokemusta

kirjat
maalauksen kanssa olemisesta ja
sen kanssa kirjoittamisesta. Tällainen kirjoittaminen ei lataa odotuksia ylenpalttisen korkealle,
vaan jaksaa hahmottaa maalausta
kokemuksellisena, aina itsessään
lihallisena tapahtumana, joka ei
luonteelleen ominaisesti rajaa, vaan
avaa. Tällöin pääsemme lähemmäs
maalausta liikkeessä: tapahtumaa,
jossa ei virity niinkään se, mikä
on tai minkä täytyisi olla, vaan se,
mikä on vasta aluillaan ja vasta tuloillaan.

Rajallisuuden nautinto
Tällöin kohtaaminen maalauksen
kanssa olisi esimerkki elävästä kokemuksesta, ihmetyksestä ja yhdessäolosta. Se ei olisi esittävää, ei

todentavaa, ei staattista eikä monumentaalista. Se olisi moniselitteistä
tavalla, joka on hyvää – siis tavalla,
joka ottaa haltuunsa perinteen, välineen ja kontekstin mahdollisuudet
ja rajat, tekemisen kautta tapahtuvan
maan vetovoiman.
Tällöin maalaus todellakin olisi
yksi hieno ja hedelmällinen keino
ja tapa kohdata olemuksen ja olemassaolon rajallisuus. Se väistäisi
aktiivisesti tarjolla olevan instrumentaalisen ja huonon monimerkityksellisyyden, joka ei osaa muuta
kuin levitellä lisää käsiään ja valitella
vaillinaisuuttaan. Se ei olisi vain loputtoman kehän kiertämistä ja mahtipontisuudessa rypemistä.
Näin kohtaaminen on MerleauPontyn sanoilla sen haltuun ottamista ja siitä nauttimista, että vaikka

maalaustaide ei koskaan saavuta täydellisyyttä ja vaikka teos ei koskaan
tule täysin valmiiksi, ”niin jokainen
luotu teos kuitenkin muuntaa,
muuntelee, valaisee, syventää,
vahvistaa ja ylistää kaikkia muita
teoksia, luo ne uudelleen tai luo ne
ennalta” (476–477).
Ja tätä rajallisuutta ja tavoittamattomuutta on täysin turhaa, jopa
typerää surkutella ja sen perään vollottaa. Surun sijaan puseroon sopisi
uida toivo jatkumosta, tekemisen
sisällön syventymisestä. Minkä tahansa kokemuksellisuuden artikulointi, kuten maalauksen ohimenevyys, sen olemassaolon tuleminen
tarkoittaa myös alati, ”että niillä
on melkein koko elämä edessään”
(477).
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A

bstraheeraus on filosofin
toimi. Mielikuvasta filosofi
erottelee tunnusmerkillisen
ja ajattelee sitä erikseen. Filosofi eristää
ja yleistää. Kun siis viisauden ystävä
suuntaa mielensä voiman kieleen, karistelee hän siitä variaatiota, höyläilee
ylimääräistä, syväporaa sydäntä. Ja
katso: käsillä on semioottinen struktuuri tahi loogis-formaalinen systeemi.
Siinä on kieli itsessään, melkein rivona,
ikiaikainen ydin paljaana.
Näin rakennettu idealisaatio
onkin oikein hyvä. Se on paljoon
käypä ja moneen sopiva. Ei sitä voi
kieltää. Silti kieli staattisena systeeminä on vain yksi nurkka todellisen kieliolion eri kulmista. Paljon

jää horationaalisen uneksinnan
ulkopuolelle: miten kieli syntyy,
miten se on olemassa, missä se on,
mikä on kielen suhde kulttuuriin,
miten ja miksi kieli muuttuu.
Vaikka staattisluonteinen teoria
olisi täysin kohdallinen kuva koskemastaan asiasta, vielä jää paljon
selittämättä. Ja mikä tärkeintä, ulkopuolelle rajautuvaa ei voi ymmärtää vain hieman muokkaamalla
idealisaatiota, joka alun perin synnytettiin poimimaan jähmeimmästä
rakenteesta olennainen ja jättämään
muu huomiotta. Muu tarvitsee
omat idealisaationsa.
Ylisummaan hulvaton abstrahointi on rouva Filosofian kauhistut-
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