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Syysauringossa kylpeneen 
Kallio-Kuninkalan kar-
tanon suojissa Järven-
päässä pohdiskeltiin 
elokuun viimeisenä vii-

konloppuna Tutkijaliiton kesäkou-
lulaisten voimin vapauden, spon-
taaniuden ja sattuman tematiikkaa. 
Puhuttiin vapaudesta työssä ja työstä 
sekä taiteenvapaudesta. Keskustelu 
sivusi muun muassa vapauden ja 
rakkauden moninaisia yhtymäkohtia. 

Vapaus edeltää rakkautta ja rakkaus 
edellyttää vapautta. Rakkaus voi 
tuottaa vapautta, mutta myös rajata 
sitä pois. Rakastaminen vapaudessa 
tarkoittanee toisen rakastamista sel-
laisena vapaana sieluna, millainen 
hän on ja miksi hän on kehittyvä 
spontaanien sattumusten kautta ai-
nutkertaisessa elämässään.

Nykyihminen kuitenkin puutuu 
helposti rajattoman tuntuiseen kor-
vattavissa olevien mahdollisuuksien 

tarjontaan unohtaen haasteellisen 
ainutkertaisuuden kokemisen ja 
vaihtaa niin parisuhteensa kuin au-
tonsakin ensimmäisten ongelmien 
ilmennyttyä.  Marko Gylén valotti 
puheenvuorossaan heideggerilaista 
ajatusta, jossa vapaus näyttäytyy 
silmänräpäyksellisenä murtumana 
ajanhetkessä. Olemme vapauden 
potentiaaleja, mutta saamme vapau-
temme vasta, kun uskallamme nähdä 
ohikiitävien mahdollisuuksien katoa-
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analyysiin. Sami Sjöberg oli puo-
lestaan valinnut puhtaan kirjalli-
suustieteellisen näkökulman käsitel-
lessään tyhjän kirjan problematiikkaa 
apoeettisuuden ja antipoeettisuuden 
jaottelun avulla. Vapaampia lähesty-
mistapoja edustivat Timo Kaitaro ja 
Kuisma Korhonen, joiden Breton- ja 
Genet-luennat sijoittuivat kulttuuri-
historian, kirjallisuudentutkimuksen, 
taiteen ja filosofian leikkauspis-
teeseen.

Vaikka aiheet ja tarkastelutavat 
olivat huomattavan erilaisia, käsi-
teltiin useissa esitelmissä samoja ky-
symyksiä. Yksi keskeisistä ongelmista 
oli filosofin kirjallisen tyylin merkitys 
filosofialle. Vastauksia haettiin yksit-
täisten filosofien tarkastelun kautta. 
Nietzschen ja Kierkegaardin sijaan 
huomio kiinnittyi Wittgensteiniin ja 
R.W. Emersoniin. Joose Järvenkylä 
esitti mielenkiintoisia huomioita fi-
losofian metodin ja kirjallisen tyylin 
yhteyksistä myöhäis-Wittgensteinilla. 
Erityisesti Varmuudesta-teoksen frag-
mentaarinen ja epäsystemaattinen 
”rikkonainen teksti” (broken text) 
ilmentää ajatusta filosofiasta pikem-
minkin muistutusten esittämisenä 
kuin systemaattisena argumentaa-
tiona. Näin Wittgenstein haastaa 
kirjoittamisen tyylillään traditionaa-
lisen filosofian oletuksen maailmasta 
selvästi paloiteltavana ja tutkittavana 
kokonaisuutena. Heikki A. Kova-
lainen puolestaan esitti, että Emer-
sonin tekstin kauttaallinen kauneus 
toimii allegoriana ihmisen ja todelli-

suuden suhteelle. Toisaalta kirjallinen 
tyyli voi saada kielen kurottamaan 
itsensä ulkopuolelle, esimerkiksi 
kohti korkeampaa olemassaoloa. Esi-
telmät osoittivat, että kirjallinen tyyli 
saattaa laajentaa filosofian tekemisen 
tavan väittämisestä osoittamiseen ja 
huomioiden tekemiseen.

Kirjallisuuden näkökulmasta 
keskeiset kysymykset koskivat kau-
nokirjallisuuden filosofisuutta ja 
tiedollista arvoa. Sekä Jukka Mik-
konen että Arto Haapala kritisoivat 
esitelmissään yksinkertaisia funktio-
naalisia tapoja määritellä kirjallisuus 
ja filosofia.  Filosofia ei tyhjenny 
tiedolliseen tehtäväänsä, eikä kau-
nokirjallisuus määrity ainoastaan es-
teettisesti, joten aloja ei voi erotella 
vetoamalla tällaiseen työnjakoon. 
Haapala korosti kirjallisuuden tiedol-
lista puolta esittämällä normatiivisen 
teesin: kirjallisuudella pitää olla jokin 
kognitiivinen tehtävä, jotta se olisi 
merkittävää. Väite muuntaa fiktion 
käsitettä ja alleviivaa taiteen todel-
lisuutta. Kirjallisuus voi lisätä ym-
märrystämme inhimillisestä todelli-
suudesta ja luoda uutta todellisuutta 
siinä mielessä, että se tarjoaa uusia 
tapoja jäsentää elämismaailmaamme. 
”Ikuisten teemojen” tarkastelu konk-
retisoi ajatusta. Lukemalla Shake-
spearea, Tolstoita ja Dostojevskia 
saadaan melko kattava kuva siitä, 
millaisiin kysymyksiin kirjallisuus on 
toistuvasti palannut. Haapala nosti 
esiin ihmisenä olemisen problema-
tiikan, hyvän ja pahan ongelman 

sekä vallan, elämän ja kuoleman 
teemat. Nämä luonteeltaan filoso-
fiset kysymykset osoittavat paitsi kir-
jallisuuden filosofisuuden myös sen 
kouriintuntuvan todellisuuden.

Kirjallisuuden ja filosofian suhde 
repesi kuiluksi Tere Vadénin kult-
tuuri- ja kokemushistoriallisessa tar-
kastelussa. Vadén hahmotti suomen-
kielisen kirjallisuuden ja filosofian 
eurooppalaisten mallien paikallisina 
kopioina. Vaikka kirjallisuuden ja 
filosofian välillä on Euroopassa vas-
tavuoroinen suhde, ei suomalaisilla 
kopioilla ole yhteyttä toisiinsa. Syy 
löytyy filosofiasta. Suomessa ei pyritä 
luomaan suomalaisesta kielikoke-
muksesta ponnistavaa ajattelua vaan 
keskitytään eurooppalaisen filosofian 
kääntämiseen. Kaivautumalla Seit-
semän veljeksen kokemushorisonttiin 
Vadén kuvasi kokemuksesta vieraan-
tunutta, eurooppalaisessa sisäsiistey-
dessä köyhtynyttä ajattelua. Vastavoi-
maksi hahmottui metsään juurtunut, 
kirjallisuuden ja filosofian välisestä 
kuilusta nouseva ajattelu.

Seminaari lunasti odotukset rin-
nakkaisuuksien, risteyksien ja risti-
riitojen paikkana viimeistään Antti 
Salmisen hahmotellessa Heideggerin 
ja Paul Celanin välistä myyttistä ava-
ruutta. Runoilijan ja filosofin ambi-
valentti suhde kuvaa hyvin kauno-
kirjallisuuden ja filosofian välttämä-
töntä yhteenkietoutumista.

Jaakko Belt
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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
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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


