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postinvaihdossa nämä käytännöt eivät näyttele
minkäänlaista roolia. Pikemminkin useat kokevat hymiöt osoittelevina ja alleviivaavina ironian
ja parodian tukahduttajina.
Keskisen artikkeli on joka tapauksessa tervetullut keskustelunavaus aiheesta nimenomaan
kommunikaation rakenteiden ja kirjoitusten
käytäntöjen kannalta. Tämänkaltaiset pohdinnat
redusoituvat kuitenkin helposti yleistyksiksi
käytännöistä, joita on yksilöllisiltä piirteiltään
yhtä monta erilaista kuin niiden käyttäjääkin.
Äärimmäisen monimuotoisen verkkokulttuurin
käytäntöjä tutkittaessa onkin nähdäkseni varottava johtamasta yleispäteviä teorioita yksittäisten analyysien ja esimerkkitapauksien perusteella. Mikäli tutkimme esimerkiksi hypertekstiä
ja nimenomaan sen teoriaa World Wide
Webissä (kuten allekirjoittanut), on nähdäkseni
perustellumpaa lähestyä abstraktisti kokonaisrakenteita ja kuvittaa johtopäätöksiä niistä
aktuaalisin esimerkein eikä päinvastoin, toisin
sanoen tutkimalla joistakin Web-sivuista koottua rajoitettua korpusta ja vetää yleistäviä johtopäätöksiä niistä. Vaikka Keskinen huomauttaakin esityksensä alussa, että “sähköposti ei
ole mikään monoliitti” (s. 118), jatkossa hän
syyllistyy jossain määrin sen surkastamiseen
yhtenäiseksi veistokseksi, oli se sitten emalinen
tai e-mailinen.
Antologian ansiokkaimpia ja mielenkiintoisimpia kirjoituksia on Hannu Eerikäisen artikkeli konesuhteessa elävästä subjektista terminaalikehona ja nykyteknologian pyrkimyksistä
muuttaa tietokonetta yhä enemmän omnipotentiksi mediakoneeksi. Kirjoittaja kysyy, mihin
positioon tietokoneen käyttäjä subjektina viime
kädessä asettuu interaktiossa koneeseen: aktiiviseksi toimijaksi vai alistetuksi koneen luomille
ja rajaamille ehdoille? Terminaalikeho toimii
nimikkeenä subjektille, joka näyttöpäätteen yhteydessä konstruoituu kulttuurisena ja
mediatisoituneena —paljolti siis kyborgina,
mutta Eerikäinen haluaa korostaa terminaalikehon jatkeenomaisuutta teknologialle, ei niinkään kyborgista sulautuneisuutta.
Tarkkanäköisten huomioiden ohella erityisen ansiokasta on nähdäkseni Eerikäisen pyrkimys luoda uutta käsitteistöä ja terminologiaa
uuden mediateorian (niinikään hänen terminsä)
käytettäväksi, joka on kiistatta tarpeen. Lisäksi
Eerikäinen tuo mukaan ajankohtaista saksalaista keskustelua, joka kattavan ja ehdottomasti
tutustumisenarvoisen lähdeluettelon perusteella on hyvinkin elävää ja monipuolista.
Eerikäisen artikkelia vaivaa kuitenkin eräänlainen ulkokohtaisuus. Hän esittää teräviä argumentteja käyttöliittymästä subjektia muovaavana tekijänä ja uudesta (media)koneen paradigmasta verkottuneen subjektin alati muuttuvana konstituutioperustana. Eerikäinen astuu
kuitenkin liian varovasti niille sisällöllisille ja merkitysten alueille, jotka nimenomaan ovat verkkosukupolven uusi paradigma, ja jossa tietokoneen rooli on korostetusti jatkeen/ välittäjän
rooli. Ikään kuin kepillä jäätä koetellen kirjoittaja
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esittää avoimia kysymyksiä siitä, onko
terminaalikehossa kyse läpikotaisin uudenlaisesta (elektronisen) todellisuuden haltuunottamisesta ja subjektivaation alituisen uudelleenmuovautumisen tietoisesta ja kriittisestä
hyväksynnästä?
Eerikäisen ansioksi on todettava, että hän
kysyy täysin oikeita kysymyksiä. Internetin
räjähdysmäistä kasvua ja hahmottumista viime
vuodet läheltä seuranneena verkkosukupolven
edustajana uskaltanen vastata, että hän on oikeassa —joskin varauksin. Haluan nimittäin
polemisoida niitä sisäänrakennettuja oletuksia,
jotka artikkelissa esiintyvät hieman holhoavina
ilmaisuina verkkokulttuurin ja teknodiskurssin
merkityksettömyydestä, hypestä ja fantasianomaisuudesta. (Länsimaisena opiskelijana ja
miehenä mahdollisuus tällaisten kysymysten
pohdintaan on tietysti suunnattoman etuoikeutettua, mutta tämä tosiasia ei tee
kyseenomaisista problematiikoista lainkaan vähemmän todellisia.)
Vallitsevissa nykykäytännöissä on todellakin
nähdäkseni syntymässä erityislaatuinen terminaalikeho. Tämä niveltyy mediasubjektiin, joka
hyväksyy merkitysten kierrättämisen, liikkeen ja
hektisyyden, ja sen seikan, että kaleidoskooppimaisesta tietoverkosta yhtä ja ainutta, tiukasti
jäsenneltyä kokonaismerkitystä ei saavuteta —
saati että sitä tulisi edes etsiä. Tämä kaikki tapahtuu tietysti suhteessa kunkin yksilölliseen
medialukutaitoon ja kulttuuriseen kompetenssiin. Nähdäkseni tietoverkottumisessa on siis
kyse kokonaisen paradigman muutoksesta,
jonka ei tarvitse sortua utooppisiin argumentteihin ja hypeen vaan verkon mahdollisuuksien
ja rajoitusten kriittiseen tiedostamiseen.
Peräänkuulutankin tämänkaltaista verkkolukutaitoa, joka poissulkee kommunikaation
ekstaasiin (tai mitä se sitten onkin) yksisilmäisesti liitetyt negatiiviset varaukset ja asettaa
tietoverkon muiden audiovisuaalisten sekä painettujen medioiden rinnalle. Näistä yhdessä kerätään informaatiota, ja sitä yhdistelemällä ja
kriittisesti jäsentämällä saatetaan päätyä tietoon.
Tämänkaltaisessa merkitysten konstruointiprosessissa Internet ei näyttäydy sen kummallisempana tai kaikkivoivampana kuin muutkaan
mediat, vaan yhtenä uutena ja käyttökelpoisena
informaation ja elämysten etsinnän muotona
(tietoverkkotaide jne.). Oman mediasubjektiviteetin, terminaalikehon tai kyborgiuden
oksymoronisuus, paradoksinomaisuus tai
ratkaisemattomuus ei aiheuta mediatisoituneessa ja verkkolukutaitoisessa subjektissa suurtakaan ahdistusta.
Koneen aikakausi on nyt

Koneihminen-antologian
toimitustyön
maailmojasyleilevä ote, johon puutuin jo
edellä, kieltämättä osoittaa konemetaforien
juurtuneisuuden länsimaiseen kulttuuriimme
jo vuosisatoja sitten. Totutun laajuiseen (eli
suppeahkoon) antologiaan sovellettuna näin
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kunnianhimoisella historiallis-kulttuurisella
kontekstilla on kuitenkin rajoituksensa ja
kääntöpuolensa: käsittelevätkö kirjoittajat,
tutkitut tekstit ja ongelmat lopultakaan samoja asioita? Kuinka Canguilheimin teksti
suhteutuu vaikkapa Keskisen artikkeliin?
Fiktioiden tekstilähtöinen analyysi on kokonaan toinen asia, ja sitä tämän antologian artikkeleissa harjoitetaan tarkkanäköisesti. Koneihmistä käsiteltäessä fiktion vaikutusta aktuaaliseen teknologisiin keksintöihin on enää perusteetonta vähätellä, kun muistamme William Gibsonin fiktiivisen kyberavaruuden nykyisen tietoverkon kehitysvisioiden johtoajatuksena. Artikkelien ansiot erillisinä kirjoituksina ovat kiistattomia, mutta niiden keinotekoinen yhdistäminen
heikentää antologian kokonaisvaikutelmaa. Aiheesta kiinnostuneelle kokoelma on kuitenkin
ehdottomasti tutustumisen arvoinen, vastakarvaan lukeville luddiiteille se puolestaan
aiheuttanee liikehdintää niskakarvoissa.
Mikäli vielä palaamme koneihmisyyden historialliseen aspektiin, aate- ja kulttuurihistorialliset kytkennät eittämättä syventävät sekä omasta että ympäröivän kulttuurin konesuhteesta
kiinnostuneen lukijan ymmärrystä, ja myös auttavat kriittisesti reflektoimaan kunkin omaa
terminaalikehoa tai kyborgiutta. Viime kädessä
kuitenkin jää kaipaamaan puhetta konkreettisista tämän päivän teknologioista ja niiden
sisältöjen ja rakenteiden vaikutuksesta tuohon
suhteeseen (Eerikäinen, Keskinen), eräänlaisen
yltiöhistoriallisen “kaikki niveltyy kaikkeen”-näkökulman sijasta, jota tämä artikkelikokoelma
kuitenkin valtaosaltaan edustaa. Siinä missä tämän antologian toimittajille alaotsikon “koneen
aikakausi” käsittää useita vuosisatoja, uskallan
väittää, että koneihmisyyttään itsetutkiskelevalle
nykyverkkosukupolvelle tuo aikakausi on tässä
ja nyt. Tämä lähestymistapa ei suinkaan tarkoita
sitä, että historialliset kehityskulut joutaisivat
käyttöjärjestelmän roskakoriin.
Aki Järvinen

KOMMUNIKATIIVISUUS JA
HYVINVOINTIVALTIO
Jouko Kajanoja, Kommunika-

tiivinen yhteiskunta. Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta.
Hanki ja jää, Helsinki 1996.

K

ajanoja pohtii hyvinvointivaltiota ja sen tulevaisuutta Habermasin esittämän kommunikatiivisuuden ajatuksen pohjalta. Kajanoja
katsoo Habermasin kaventaneen kommunikatiivisuuden lähinnä vain menettelytavaksi.
Kajanoja itse pitää omaksumaansa kommunikatiivisuuden ajatusta laajempana eettisenä ja poliittisena valintana. Kommunikatiivisuus on
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argumentaation avulla yhteisymmärrykseen
pyrkivää toimintaa vastakohtana toista ihmistä
välineenä käyttävälle toiminnalle. Kajanojalla
kyse on hyvästä elämästä ja sen yhteiskunnallisista edellytyksistä. (S. 25 ja 29.)
Kajanojan kommunikatiivisessa toiminnassa
yhteisymmärrys ei edellytä yhteistä käsitystä
päämäärästä (hyvästä elämästä). Kyse on hänen
mukaansa pyrkimisestä yhteisymmärrykseen
siitä, miten yhteisöä koskevissa ratkaisuissa sovitetaan yhteen yksilöiden erilaiset käsitykset.
Kyse ei ole pelkästä yhteisymmärrykseen pyrkivästä keskustelusta, koska myös kommunikatiivisuus voi oikeuttaa alistavaa vallankäyttöä,
jos se häivyttää näköpiiristään valtaan ja tietoon
liittyvät suhteet. Yhteisymmärrykseen pyrkiminen ja riita edellyttävät toisiaan siinä mielessä,
että pyrkimys on saada aikaan ratkaisu, jossa
kaikki aidosti hyväksyvät ratkaisun ja sopeuttavat siihen henkilökohtaiset ratkaisunsa. (S. 23.)
Kajanojan mukaan kaikki hyvän elämän eettiset tavoittelun ja epäonnistumisten välttämisen kysymykset eivät edellytä kommunikatiivisen toiminnan koordinaation ongelmien
tarkastelua. Kajanojan mukaan Habermas sulkee pois “kliiniset” kysymykset. Esimerkiksi
merkittävä osa itsetoteutusta, kuten biologisten
tarpeiden tyydyttäminen, on kliinistä eli
kommunikatiivisuuden ulkopuolella. “Jos itsetoteutus ja siihen liittyvä mielihyvä tai mielipaha
ei kytkeydy muiden elämään, liikutaan alueella,
jota kommunikatiivisuus ei millään tavalla kosketa“ (s. 30). Tämä Kajanojan näkemys jää kuitenkin epäselväksi, eikä sitä valaise Kajanojan
käyttämä Doyalin ja Goughin tarveteoriakaan.
Yhteys tähän tarveteoriaan jää muutenkin hieman hämäräksi. Rajanveto “biologisen“ ja
“muun“ tarpeentyydytyksen välille sillä perusteella, että biologinen tarpeentyydytys (vrt.
esim. sairaus ja sen parantaminen) ei kosketa
muita, on ongelmallinen.
Kommunikatiivisuuteen kuuluu, että keskusteluyhteisö voi laajentua niin, että se ulottuu
myös esimerkiksi vieraisiin kulttuureihin. Esimerkiksi ekologinen kysymys luonnosta, joka ei
voi osallistua keskusteluun, edellyttää, että
luonto on nähtävä itseisarvona. Samaa voidaan
sanoa tulevista sukupolvista. Kajanoja katsoo
tällaisten kysymysten osoittavan kommunikatiivisuuden periaatteen keskeisyyttä. (S. 31.)
Habermasin elämismaailman käsite ei Kajanojan mukaan välttämättä merkitse kommunikatiivisuutta eikä systeemimaailma välineellisyyttä. Systeemimaailma, erityisesti valtio, edellyttää legitimiteettiä elämismaailmalta. Toisaalta
vaikka systeemimaailma, esimerkiksi sosiaalivaltio, kietoo kansalaisten ylle tiheneviä juridisten normien ja byrokraattisten menettelytapojen verkkoja, voi sosiaalivaltio myös vähentää
välineellisyyttä elämismaailmassa. Valtio voi esimerkiksi lisätä perheenjäsenten itsenäisyyttä ja
edistää siten vapautumista perheen sisäisestä
patriarkaalisesta alistuksesta.
Kajanoja määrittelee kommunikatiivisuuden
käsitettä edelleen teknisen järjen kritiikin avulla.

R

J

“Yhteiskunnallisella tasolla välineellisyys ilmenee teknisenä järkenä ja siten teknisestä järjestä tulee kommunikatiivisuuden vastapooli”.
Hilkka Summaan viitaten hän toteaa, että “argumentaation tukahduttaminen ja keskustelusääntöjen institutionalisoituminen ovat yksi niistä tavoista, joilla instituutiot ajattelevat puolestamme” (s. 37-38).
Kajanoja pyrkii hylkäämään oikean totuuden
ja lopullisen päämäärän ajatuksen niistä seuraavan pyhityksen mielessä. Kommunikatiivisuuden on koko ajan epäiltävä omaa muotoutumistaan ja asetettava itsensä kritiikin kohteeksi aina
kun sitä käytetään yhteiskunnallisen ratkaisun
argumenttina. Kommunikatiivisuuden pitäisi siis
toimia realistisesti tässä ja nyt, mutta sillä on oltava myös utooppista voimaa, sen on toimittava eettisenä ja poliittisena kriteerinä. Kajanojalla
suhteellisen autonomisen julkisuuden käsite
nojautuu kommunikatiivisuuden periaatteeseen. Se sisältää suuntautumisen vallan ja rahan
ohjaamien systeemien hallitsemiseen. Hän pitää sitä on suhteellisena eli yhteisöstä ja sen
itseymmärryksestä riippuvana eikä “itsenäisenä
systeemeihin törmäävänä voimana” (s. 46).
Kajanoja kritisoi myös Rawlsin eroperiaatetta
(jossa eriarvoisuus on hyväksyttävää siinä määrin kuin se koituu vähäosaisimman hyväksi)
individualistiseksi eli atomistiseksi, koska siinä
ei vertailla yhteisöllisiä etuja. Hänen mukaansa
huonoimmassa asemassa olevan atomistisia
etuja voidaan parantaa, mutta silti heikentää
kommunikatiivisuuden edellytyksiä ja vahvistaa
samalla alistussuhteita. Ero voidaan oikeuttaa
analyyttisesti. Esimerkiksi apaattiset ihmiset, jotka eivät haittaa muita täyttävät puhtaan liberalismin vaatimukset. Syrjäytyneiden osalta on kuitenkin kyettävä kommunikatiivisesti arvioimaan
ja muodostamaan hyvä käsitys heidän erityisistä eduistaan ennen kuin voidaan sanoa, mitä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus tarkoittavat.
Tämä edellyttää Kajanojan näkemyksen mukaan hyvää ja välitöntä vuorovaikutusta, jolloin
kyse on kaikista ihmisistä, ei vain syrjäytyneistä.
(S. 47-52)
Hyvinvointivaltion laajuus ja talouden
tehokkuus
Kajanoja soveltaa hahmottelujaan esittämällä
puheenvuoron hyvinvointivaltion laajuuden ja
talouden tehokkuuden välisestä suhteesta. Kysymyksiä talouden tehokkuudesta ja
hyvinvointivaltiosta ja sen tehtävistä ei ole syytä
erottaa toisistaan yhteiskunnallisia ratkaisuja
pohdittaessa samalla tavalla kuin on tehty aiemmin. Hyvinvointivaltio on sen puolustajille kiusallisen riippuvainen taloudesta. Hyvinvointivaltion kriitikoille hyvinvointivaltio estää talouden
tehokkuutta ja näin heikentää yksilöiden mahdollisuuksia parempaan hyvinvointiin.
Talouden tehokkuuden vaatimuksilla voidaan nähdäkseni usein perustella monia julkisen hallinnon muutoksia, kuten terveyspalveluiden markkinoistamista. Kuitenkin mo-
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net tehokkuuden nimissä lanseeratut julkiset
markkinamallitkin tuntuvat oikeastaan olevan
vain uusia byrokratian muotoja. Niissä ei sairaanhoitajien, kodinhoitajien, lääkärien jne.
edelleenkään katsota ymmärtävän toimintansa
tavoitetta, eikä kykenevän asettamaan tätä tavoitetta järkevään suhteeseen taloudellisiin
resursseihin nähden. Hyvinvointi tai terveys ei
taloudellisesta lähtökohdasta ole päämääräarvo, mutta ei oikein myöskään yhteiskunnallinen tai yksilöllinen resurssi, vaan jotakin joka
voidaan ja kannattaa järjestää, jos siihen löytyy
rahaa. Kuvaavaa asetelmalle on, että mallien
käyttöönottamisen jälkeen tutkitaan niiden vaikutuksia ihmisten arvoihin kausaalisesti. Kajanoja asettaa kysymyksen toisesta suunnasta:
Vaikuttaako hyvinvointivaltion laajuus talouden
tehokkuuteen ja mitä tuolla laajuudella pitäisi
ymmärtää sekä miten tämä poikkeaa talouden
tehokkuuden lähtökohdakseen ottavasta tarkastelusta?
Empiiriset tutkimukset eivät Kajanojan mukaan osoita, että hyvinvointivaltion laajuudella
olisi tilastollisesti merkitsevää vaikutusta talouskasvuun. Täten laajan hyvinvointivaltion kriitikot
eivätkä sen puolustajat voi käyttää talouskasvua
pätevänä argumenttina. Oleellista Kajanojan
eettisistä ja poliittista lähtökohdista on se, että
vertailu hyvinvointivaltion laajuuden ja hyvinvoinnin tärkeimpien ulottuvuuksien kohdalla ei
tue laajan hyvinvointivaltion kriitikkoja: laaja hyvinvointivaltio ei turmele, ei ole lisännyt köyhyyttä vaan päinvastoin, ei ole johtanut orjuutukseen eikä yleensäkään vaaranna ihmisiä, se
ei myöskään näyttäisi johtavan talouden tehokkuuden heikkenemiseen. Menetelmä- ja käsiteongelmat ovat Kajanojan mukaan suuria ja olettamukset vaikutussuhteista ovat rohkeita ja heijastavat yhtä tapaa ymmärtää maailmaa. (S.
134-136) Kajanoja kykeneekin esittämään painavia argumentteja:
(1) Sosiaalitieteilijät lopettivat hyvinvoinnin käsitteen kokonaishahmotukseen pyrkivän pohdinnan lähes kokonaan 1970- ja -80-luvuilla ja
luovuttivat aihepiirin filosofien käsiin. Tähän on
liittynyt sellaisen empiirisen tutkimustyön tyrehtyminen, joka tarkastelisi aihetta eksplisiittisesti hyvinvoinnin kokonaisuuden näkökulmasta. Vaikka esimerkiksi A. Giddensin ja U.
Beckin pohdinnat elämänpolitiikasta ovat olleet
lähellä tällaista kokonaistarkastelua, eivät he
kuitenkaan ole pohtineet, miten heidän teemansa kytkeytyy hyvinvointiin yhteiskunnallisten ratkaisujen kriteerinä. (S. 143.)
(2) Kansantaloustiede ei tunne hyvinvointivaltiota. Se samaistaa valtion ja hyvinvointivaltion enemmän tai vähemmän yksioikoisesti.
Kansantaloustieteilijät käyttävät painavia puheenvuoroja hyvinvointivaltiosta, mutta he eivät
ymmärrä tai analysoi valtion hyvinvointivaltiollisia interventioita sosiaalisten oikeuksien
takaamisena. He voivat perustellusti väittää, että
kaikkia interventioita oikeutetaan kansalaisten
hyvinvoinnin turvaamisella, mutta heiltä jää
huomaamatta, että hyvinvointivaltion käsittee-
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seen eivät kuulu armeija, poliisi tai elinkeinotuet. (S. 143-144) On täysin nurinkurista sisällyttää tappojen, raiskauksien ja huumerikosten
aiheuttamat kulut kuvaamaan hyvinvointivaltiota
(s. 129).
(3) Kysymys yksilön toimintakyvystä (inhimillisestä pääomasta) ymmärretään kansantaloustieteen piirissä kapeasti. Asian tutkiminen on
pääasiassa pysyttäytynyt inhimillisen pääoman
koulukunnan ahtaan atomistisen hyöty- ja
kustannuslaskelmien näkökulman puitteissa.
Inhimillinen pääoma pitäisi nähdä avarasti inhimillisenä toimintakykynä, eikä sellaisenaankaan
vain yksilöllisesti, vaan myös kulttuurisesti
määräytyvänä ominaisuutena. Tässä mielessä
sosiaalitieteellisen ja kansantaloustieteellisen
tutkimusperinteen tulisi yhdistyä. (S. 105-119;
144-145)
Heikki Suominen

PI ETARI
KUN N I A A N
Valeri Savtsuk,
Veri ja kulttuuri.
Atena, Jyväskylä
1996,
275s.

“

Sivilisaatio on steriiliä, kulttuuri verenhimoista.” Näin julistaa pietarilainen Valeri
Savtsuk, jonka teos Veri ja kulttuuri sisältää filosofisen uusarkaismin manifestin.
Uusarkaismissa on kyse yrityksestä ylittää
postmoderni, mennä tekstin taakse vereen,
huutoon, juhlaan, uhriin ja haavaan, siihen
vanhakantaiseen, mutta ei pelkästään vanhanaikaiseen hajun ja maun rytmiin, joka
Savtsukin mukaan on kultuurin valtasuoni.
Uusarkaistisesta näkökulmasta postmodernismi näyttäytyy itsepuhdistavan, itseironisen ja lopultakin itsetyydyttävän sivilisaation viimeisimpänä paperinmakuisena
kiemurteluna. Savtsukin propagoiman uusarkaisuuden tehtävänä on ottaa vakavasti ne
filosofiset kysymykset, jotka postmodernismi
leikittelevän kevyesti ohittaa. Kuulostaako
nuhjuiselta? Vai verevältä? Joka tapauksessa on vähintäänkin piristävää jo se, että
joku edustaa vastavoimaa väsähtäneelle
eurooppalaiselle dekonstruktionismille.
Ei ehkä kuitenkaan ole yllättävää, että tämä
Dostojevskin ja Majakovskin maasta tuleva
kutsu verisymbolin äärelle löytää omasta
perinteestään voimakkaita juuria arkaistisille
elämänmuodoille. Jos ei muuta, niin pietarilaisen uusarkaismin äänessä kuulee
kyllä Pyhän Venäjänmaan sydämensykkeet
tavalla, jota kaltaiseni eurokansalainen
hätkähtää. Noin lähellä, noin erilaista.
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rkaaisuus on Savtsukille tajunnan asia,
ihmisen elin- ja alkuvoimasimman tajunnan osa tai elementti. Arkaainen tajunta liittyy
vereen, ruumiillisuuteen, hajuun ja se tunnistetaan hätäännyksenä, pelkona, kauhuna,
hurmoksena ja sukulaisuuden tunteena, yhteytenä esi-isiin ja koko kosmokseen.
Arkaaisuus ei kuitenkaan ole samaa kuin
arkaismi, joka merkitsisi alkukantaisen ihmisen ismiä, vaan arkaaisuuten Savtsukilla liittyy
erottamattomasti novaatio, uudistuksen kautta paluu lähemmäs sitä, mitä — ehkä — oli
ennen. Uusarkaaisuus siis merkitsee arkaaisen tajunnan kultivointia, uudeelleenkasvattamista. Tässä kulttuuri, joka juuri perustuu
arkaaiseen tajuntaan ja ruumiillisuuteen, on
erotettava sivilisaatiosta, joka puolestaan perustuu puhdistamiseen ja sterilisointiin. Siitä
Savtsukin iskulause. Teräviä ovatkin
Savtsukin huomiot länsimaisen puhdistuskulttuurin ilmiöistä, esimerkiksi siitä miten
automatisoitu tuotanto vaatii paitsi tuotantovälineiden, esimerkiksi tietokoneiden, niin
myös ja varsinkin tajunnan puhdistusta —
itsepuhdistusta sellaisista elementeistä, jotka
verisinä ja huutavina häiritsevät teknologista
prosessia. Itsepuhdistus on osa sitä järjen
hurjistumista, jota nykyään elämme. Järki
koittaa puhdistaa kaiken itsensä ymmärtämiksi yksiköiksi —teknologiseksi tuotannoksi —ja näin tulee samalla saastuttaneeksi kaiken elämän edellytykset. Tätä vastoin arkaaisen tajunnan kultivointi lähtee juhlasta,
uhrista ja haavasta, joiden yhteydessä
puhtaus tai muu homoloogisuus ei päde.
Uusarkaaisuudessa ei teoreettinen asenne
tule kyseeseen, vaan vaaditaan osallistumista, todellista ruumiillista osallistumista juhlaan, myyttiin —verisymbolin kirjoittamiseen
haavaiseen ruumiiseen. Silmähän ei ole mikään sielun peili tai järjen uloskurkoittava aisti, vaan polttavaan energiaan aukeava haava.
Samoin kirjoitus ei ole mitään sublimoitua
kommunikaatiota, vaan verijälki.

I

lahduttavalla tavalla Savtsuk kirjoittaa filosofiaa, joka ei leikittele logiikalla ja binäärioppositioilla, vaan ajatuksilla. Arkaainen
tajuntahan tunnistetaan siitä, että se sovittaa
yhteen yhteensovittamattomat ja toisilleen
vastakkaiset merkitykset. Ja tämän se tekee
sellaisella helppoudelle ja itsestäänselvyydellä, että hullumpikin huomaa, että asia on vakava ja painava vastakohtana ironiselle
leikille. Kulttuurin voima ei muodostu
oppositioista eikä eroista, vaan verenkierrosta. Veri merkitsee tässä montaa asiaa:
elämää, kuolemaa, riskiä, valaa, vapautta, jne.
Näiden kattavuus ja vastakohtaisuus ei tee
niiden kokemuksellista tuntemista tyhjäksi,
vaan pikemminkin vaativammaksi. Etsiessään
verisymbolin kokemuksen kultivointia juhlasta ja uhrista Savtsuk on lähellä esimerkiksi
uutta myyttiä etsineitä suuntauksia.
Uusmytologioita ja uusarkaisuutta yhdistää

A

T

huoli “järjellisen” maailmanmenon tuhoavuudesta ja orjuuttavuudesta sekä lähes utopistinen toivo toisenlaisen yhteiskunnallisuuden perustamisesta voimakkaasti elettyjen
yhteisyyksien varaan. Edelleen, tässä arkaaisessa analyysissä steriili konemaailma ei ole
pelottava Toinen, vaan itse asiassa eurooppalaisen ihmisen itse, subjekti. Täten teknologian tuhoavuus ei ole merkki subjektin tai järjen vaikeuksista ja ahdingosta, vaan niiden
voitosta, hurjistuneen järjen kierosta itsetoteutuksesta. Eurooppalainen, hurjistuneen
järjen ajama subjekti tosiasiassa haluaa kaiken tuhoutuvan. Se janoaa verta.

V

eri ja kulttuuri on huikean avara teos. Se
yrittää koko kristillis-eurooppalaisen
verenkierron analyysiä, ja vielä enempääkin:
koko ihmiskunnan universaalin arkaaisen
kerrostuman löytämistä ja uudelleenviljelyä.
Eurooppalaisen perinnön syvähenkisessä
ruotimisessa se vetää hyvikin vertoja esimerkiksi joidenkin saksalaisten hermeneutikkojen teosten kattaman alueen laajuudelle ja
—valitettavasti —myös pompösiteetille. Jos
jotakin lähtisi moittimaan, niin sisällöllisesti
Savtsukin teoksessa on ongelmana tietty
kaikenkattavuuden illuusio, joka tekee tekstistä paitsi rikkaan ja monimuotoisen, myös
raskaan ja hiukan turhan harhailevankin. Käsitellessään juhlaa, verta ja haavaa Savtsukin
teos on todellinen lähteiden ja inspiraatioiden runsaudensarvi. Esimerkkejä tulee
niin Raamatusta, ikonitaiteesta, Gigerichiltä,
Jared Diamondilta, Gadamerilta kuin Chapliniltakin. Toisaalta taas tällainen vyörytys
saattaa hiuksenhienosti muuttua tarkoitushakuisuudeksi, joka uskottavuus katoaa juuri
siihen filosofiseen ongelmaan, että tällaisen
esimerkkipaljouden laajuus toki tuottaisi
toisenlaistakin materiaalia, myös vastaesimerkkejä. Yksittäisiä esimerkkejä on mahdoton kiistää eikä päättelyiden ja ajatuksenlennon loistokkuutta voi epäillä, mutta
kokonaishahmotukseen tulee kuitenkin jonkinlainen onttouden leima. Ehkä kaikkein
yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että
Savtskuk hakee tukea arkaismin ilmiöille
myös sellaisista kulttuureista, joissa se on jo
pitkään näytellyt ja näyttelee ohutta sivuosaa,
ei sellaista elämänlangan omaista joskin kätkettyä pääosaa kuin ehkä Venäjällä (?) on laita. Jonkinlaista turhaa kruusailua liittyy myös
kieleen, sillä paikka paikoin tekstistä paistavat
läpi sellaiset venäläiset rakenteet, jotka suoraan käännettynä kääntävät mieltä. Korva on
kuulevinaan niissä pikemminkin tsaristista
virkakieltä kuin pyhän innoituksen ja se tuskin on tarkoitus, vaikka osa uusarkaisuudesta
liittyykin sellaiseen kunniakäsitykseen, joka
tsaarin aikaan vielä oli elävä; aikaan, jolloin
ihmisillä vielä oli kasvot joilla vastaanottaa
korvatillikoita ja punastua.
Tere Vadén

