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os pitäisi yhdellä sanalla määritellä portugalilaisen
mentaliteetin nykyinen tila,3 tuo sana olisi ”taajamalaisuus”4. Kuten kaikki yksinkertaiset määritelmät, tämäkin tarvitsee, hyvin yksinkertainen
kun on, määritelmää seuraavaa mutkikasta selontekoa.
Annan selvityksen kahdessa osassa. Ensin puhun siitä,
mihin määritelmä soveltuu, toisin sanoen mitä pitää ymmärtää jonkin maan ja erityisesti Portugalin mentaliteetilla. Sitten puhun siitä, millä tavalla määritelmää voi soveltaa tähän mentaliteettiin.
Maan mentaliteetilla tarkoitetaan epäilemättä
kolmen, elimellisesti erillisen kerrostuman mentaliteettia:
alaluokan, joksi kutsutaan kansaa tai rahvasta; keskiluokan, joksi ei kutsuta ketään, paitsi hämäykseksi porvaristoa; ja yläluokan, jota kuvataan arkisesti valituiksi tai
ulkomaankielestä lainaten ja ymmärtämistä helpottaen
eliitiksi5.
Alinta kerrosta luonnehtii kertakaikkinen kyvyttömyys pohtimiseen. Osaapa kansa lukea tai ei, se ei
pysty arvostelemaan lukemaansa tai kuulemaansa. Sen
käsitykset eivät ole kriittistä tekoa, vaan uskoa tai epäuskoa, mikä ei tarkoita, että ne olisivat aina erheellisiä.
Kansa muodostaa luontojaan kiinteän kokonaisuuden,
jossa ei ole henkisiä yksilöitä6. Ja ajattelu on yksilöllistä.
Toista kerrostumaa, joka siis ei ole porvaristo, luonnehtii kyky pohtia, jos kohta omitta käsityksittä, kyky
arvostella, joskin toisten käsityksin. Mentaalisessa keskiluokassa yksilö, joka on jo henkisesti olemassa, osaa jo
valita – ajatellen eikä vaistomaisesti – kahden hänelle
esittyvän idean tai opin välillä. Hän ei kuitenkaan osaa
asettaa niitä vastaan kolmatta, omaansa. Kun jossain
missä hyvänsä on keskimmäinen mielipide kahden opin
välillä, tämä ei edusta kriittistä huolekkuutta vaan mentaalista empimistä.

Kolmatta kerrosta eli valittuja luonnehtii, kuten jo
nähdään kahteen muuhun rinnastettaessa, kyky arvostella omin käsityksin.
Tärkeää on kuitenkin huomata, että nämä omat
ideat eivät välttämättä ole perustavimpia. Valioyksilö
voi esimerkiksi hyväksyä kokonaan jonkin vieraan opin,
kelpuuttaa sen ja puolustaa sitä omin perusteluin hyväksyttääkseen sen muillakin, toisin kuin mentaalinen keskiluokka, joka turvautuu opin alun perin luoneiden tai
esittäneiden todisteluihin.
Vaikka tämä jako mentaalisiin kansankerroksiin vastaakin osin jakoa taloudellisessa tai muussa mielessä sosiaalisiin kerrostumiin, se ei täysin mukaudu yhteiskunnalliseen jakautumiseen. Historian ylimystöjen ja vauraimmistojen monet ihmiset kuuluvat mentaalisesti köyhiin.
Useat etenkin kaupunkien työläisistä kuuluvat mentaaliseen keskiluokkaan. Nerokas tai lahjakas ihminen,
vaikka olisikin syntynyt maalaisista, kuuluu syntyjään
valittuihin.
Kun kuitenkin väitän, että sana ”taajamalaisuus”
määrittelee muita tiloja paremmin Portugalin kansan
mentaliteettia, väitän, että tuo sana määrittelee parhaimmin kansan mentaliteettia kaikissa kolmessa sen
muodostavassa kerrostumassa. Kun kerran ensimmäinen
ja toinen mentaalinen kerros eivät luontojaan voi olla
kolmatta ylempiä, kansakunnan yleisen taajamalaisuuden
todistamiseksi riittää todistaa, että nykyinen valiostomme
on taajamalaista.
Siitä pitäen kun ihmisten keskuudessa virisi sivilisaatioksi sanotun harha tai todellisuus, ihmiset ovat eläneet
kolmenlaisissa symbolisissa suhteissa sivistymiseen. Sanomme heidän elävän maalaisten, taajamalaisten tai
kaupunkilaisten tavoin. Älköön unohtuko, että puhe on
mielentiloista eikä maantieteen tiloista, ja että maalainen
tai taajamalainen voi aina asua kaupungissa, siinä missä
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”Henkinen taajamalainen
suhtautuu keinotekoisuuksiin
kuin lapsi leluihin.”

kaupunkilainen voi elää luonnollisessa karkotuksessa.
Sivistys koostuu siis yksinkertaisesti luonnollisen
vaihtamisesta keinotekoiseen elämän kulussa ja käytössä. Sivilisaatio on luonnollisempaa kuin miltä meistä
tätä nykyä näyttää, mutta kaikki sitä muodostavat asiat
ovat keinotekoisia: rautatieliikenne kieltää jalankulun
luonnollisuuden, ja kirjoitetut säkeet kieltävät puhutun
proosan luonnollisuuden.
Keinotekoisuutta on kahta tyyppiä. On olemassa aikojen saatossa kertynyttä ja syntymästämme lähtien kohtaamaamme keinotekoisuutta, jota sanomme luonnolliseksi, ja on sen päälle päivittäin tulevaa keinotekoisuutta.
Päivittäin kasvavaa keinotekoisuutta kutsumme ”edistykseksi” ja väitämme siitä koituvan ”modernia”.
Maalainen, taajamalainen ja kaupunkilainen eroavatkin toisistaan erilaisissa reaktioissaan tähän toiseen
keinotekoisuuteen.
Maalaiseksi nimittämäni kokee voimakkaasti edistyksen keinotekoisuuden: siispä hän ei viihdy siinä eikä
sen kanssa, vaan inhoaa sitä läpikotaisin. Hän välttelee
edistyksen mukavuuksia ja hyödykkeitä, niin ettei aina
hyödynnä vaan hylkii niitä. Hän on ”hyvien aikojen”
miehiä, nuoruutensa päivien siis, jos hän sattuu olemaan
jo vanha, tai esi-isiensä päivien, jos hän on vasta nuori.
Vastakkaisella navalla kaupunkilainen ei koe edistystä
keinotekoiseksi. Hänelle se on kuin onkin luonnollista.
Palveleepa edistys sen tähden mitä hyvänsä, se kelpaa
rajoituksitta ja harkitsemisitta. Tämän vuoksi kaupunkilainen ei rakasta eikä ole rakastamatta edistystä: se on
hänelle yhdentekevää. Hän on aina elänyt (fyysisesti
tai mentaalisesti) suurissa kaupungeissa; hän on nähnyt
muotien ja uusien keksintöjen syntyvän, muuttuvan ja
häviävän (reaalisesti tai ideaalisesti); niinpä ne ovat hänelle ohimeneviä ja siksi värittömiä puolia jatkuvasti jo
tiedetystä asiasta, kuten ihmiset, joitten kanssa elämme
rinnakkain, vaikka he reaalisesti vaihtuisivat toisiin päivästä päivään, ovat yhtä kaikki meille ideaalisesti aina
samat.
Kahden muun väliin henkisesti sijoittuva taajamalainen tuntee kyllä edistyksen keinotekoisuuden, mutta

hän rakastaa sitä tästä huolimatta. Hänen valppaassa
mutta epätäydellisesti valppaassa mielessään edistys
keinotekoisena uutuutena on vetovoimaista, mutta se
tuntuu kuitenkin keinotekoiselta. Ja koska se tunnetaan
yhtaikaa viehättävänä ja keinotekoisena, sitä rakastetaan
keinotekoisena. Suurkaupunkien, uusien muotien, ”viimeisimpien uutuuksien” rakastaminen on taajamalaisen
muista erottava ominaisuus.
Jos tästä päättelee, että suuri osa sivistyneestä ihmiskunnasta koostuu taajamalaisista, päättelee hyvin, sillä
asia on niin. Totisesti sivistyneissä kansakunnissa valitut
kuitenkin suurelta osin karttavat taajamalaisuutta varsinaisen luontonsa takia. Kuten näemme, nykyisen Portugalin mentaalinen tragedia on siinä, että valiostomme on
rakenteeltaan taajamalaista.
Tässä olisi virhe rinnastaa vieri viereen asettamalla
mentaalisista kerroksista ja tyypeistä muodostuvat kaksi
eri luokitusta. Ensinnäkin staattinen sosiologia määrittelee mentaaliset tilat itsessään; toisekseen dynaaminen
sosiologia määrittelee mentaaliset ympäristöön sopeutumisen tilat7. On kansanihmisiä, jotka ovat kaupunkilaisia
sivilisaatiosuhteissaan.
On valittuja ihmisiä, valiostojen valioitakin – neroja
ja lahjakkuuksia – jotka ovat näissä suhteissaan maalaisia.
Taajamalaisiksi osoitetut piirteet todentavat välittömästi, että taajamalaismentaliteetti muistuttaa täydellisesti lapsen mentaliteettia. Kun taajamalainen suhtautuu
keinotekoisuuksiin sosiaalisina uutuuksina, hän muistuttaa lasta reagoimassa omiin keinotekoisuuksiinsa,
jotka ovat leluja. Kumpikin rakastaa omiaan spontaanisti, ja koska ne ovat keinotekoisia.
Lapsen mentaliteetin erottaa omaksi mentaliteetikseen järjen alueella jäljittelyhenkisyys, tunteen alueella köyhä eläväisyys ja tahdon alueella jäsentymätön oikukkuus. Nämä ovat kuitenkin ominaisuuksia, jotka
tapaamme taajamalaisuudessa. Lapsessa ne ovat tulosta
sivistyskehityksen puutteesta. Siten ne ovat molemmissa
tapauksissa seurausta samasta syystä: kehitysvajeesta.
Lapsi on, kuten taajamalainenkin, valpas mutta epätäydellisesti valpas henki.
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Nämä luonteenpiirteet erottavat taajamalaisen maalaisesta ja kaupunkilaisesta. Maalaisessa on eläintä muistuttavaa mutta pinnallista jäljittelyä, eikä se tule lapsen
ja taajamalaisen tapaan sielun pohjasta; tunne on köyhää
eikä elävää, keskittynyttä eikä hajaantunutta; tahto on
kyllä yllykkeistä mutta vaiston suljettuun jäsennykseen
kuuluvaa, niin että se korvaa käytännössä, paitsi monimutkaisessa asiassa, järjen avoimen jäsennyksen. Aikuisen
ihmisen kaltaisessa kaupunkilaisessa ei ole mitään jäljittelyä vaan toisten esimerkin hyödyntämistä, mitä taas
kutsutaan käytännöllisessä muodossaan kokemukseksi ja
teoreettisessa muodossaan kulttuuriksi; tunne, joka ei ole
eläväistä, on kuitenkin rikasta, koska se on monitahoista,
ja se on monitahoista ollakseen monitahoista tulevalle;
tahto, joka on järjen eikä yllykkeen lapsi, on jäsentynyttä, sikäli kuin se kuollessaankin kuolee jäsentyneesti
karkein mutta ihanteellisesti järjestetyin aikein.
Aloittakaamme huomioimalla, että valitut koostuvat
kahdesta kerrostumasta: enemmistön muodostavat järkiihmiset, vähemmistön eli niin sanotun valittujen valioston muodostavat nerot ja lahjakkuudet. Järki-ihmisiltä
edellytetään kriittistä henkeä; neroilta ja lahjakkailta edellytetään omaperäisyyttä, joka on tietyllä tavalla tahatonta
kriittistä henkeä. Keskittykäämme siis erittelyssämme
ensin pieneen valiostoon eli neroihin ja lahjakkuuksiin,
sitten suureen valiostoon.
Meillä on taatusti joitakuita kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka ovat lahjakkaita ihmisiä. Josko osa heistä on
nerokkaita, sitä emme tiedä, eikä siitä ole väliksi. He
eivät selvästikään voi lainkaan ilmentää jäljittelyhenkeä,
sillä se tarkoittaisi omaperäisyyden poissaoloa ja tämä
taas lahjakkuuden poissaoloa. Meidän kirjailijamme ja
taiteilijamme ovat kuitenkin alkuperäisiä ainoastaan vääjäämättömällä tavalla. Tuota kummemmaksi he eivät
kehity eivätkä kohoa: kiinnittyneinä tähän ensimmäiseen
momenttiin he elävät loisien itsessään äärettömiin itseään
matkimalla. Sikäli meillä ei olekaan yhtään – ainakaan
yhtään kuuluisaa – nykyrunoilijaa, jota ei luettaisi täydellisesti lukemalla häntä epätäydellisesti, jossa osa ei olisi sama
kuin kokonaisuus. Ja jos joku huomaa jossakin kohtaa jotakin, mikä näyttää ”maneerin” muunnokselta, lähempi
tarkastelu paljastaa, että muuttuminen on taantumista: runoilija on menettänyt omaperäisyyden ja tullut siten erilaiseksi yksinkertaisessa huonontumisen tapahtumakulussa,
tai päättänyt alkaa jäljitellä toisia kyvyttömyydestä kehittyä
sisäisesti, tai ratkaissut asian uupuneisuuttaan kiinnittämällä kiimansa kiesit jonkin ulkoisen opin, kuten katolisuuden tai kansainvälisyyden, vetojuhtaan. Kuvailen abstraktisti, mutta kuvailemani asiat ovat konkreettisia. Minun
ei tarvitse selittää, miksi en liitä kuhunkin esimerkkiin sen
tarjonneen yksilön nimeä.
Sama taajamalaisuus huomataan tunteen alueella.
Tuntemisen köyhyys, yksitoikkoisuus kirjallisissa ja
taiteellisissa lahjakkuuksissamme, ottaa sydämestä ja
rääkkää järkeä. Eloisaa tunnetta arvatenkin, kuten
odottaa sopiikin, mutta aina samaa, aina yksinkertaista,
aina yksinkertaista tunnetta vailla järjen tai kulttuurin
kriittistä avitusta. Tuntevaa ironiaa, intohimoista hieno-

vireisyyttä, tuntemusten ristiriitaisuutta – näitä ei tapaa
kenessäkään tunteikkaassa runoilijassamme, ja he ovat lähestulkoon kaikki tunteikkaita. He kirjoittavat tunteellisesti niin kuin kirjoittaisi isä Adão, jos hän olisi näyttänyt
ihmiskunnalle jo tiedettyä huonoa esimerkkiä vieläkin
huonompaa esimerkkiä kirjoittamalla8.
Olemme saaneet näytettyä kaiken toteen, jahka
olemme vieneet erittelyn tahdon alueelle. Kirjailijamme
ja taiteilijamme ovat kyvyttömiä miettimään teosta,
ennen kuin he toteuttavat sen: he eivät ole lainkaan
selvillä tuntemisen tuomien ainesten jäsentelemisestä
älyllisellä tahtomisella, he eivät tiedä mitään materiaalin
tahtovasta hahmottelemisesta, eivätkä he tiedosta, että
esimerkiksi runo ei ole sen enempää kuin tunteen lihaa
järkeilyn luurangolla. Ei minkäänlaista kykyä tarkata
ja keskittyä, ei minkäänlaista valmiutta mietiskelevään
ponnistukseen, ei minkäänlaista kyvykkyyttä hillitsemiseen. Kirjoitellaan ja taiteillaan persoudesta niin
kutsuttuun ”inspiraatioon”. Sehän on ainoastaan tiedostamattoman mutkikas yllyke, jonka täytyy tahdon
keskihakuisessa soveltamisessa aina alistua tietoisuuden
alkeemiselle muodonmuutokselle9. Tuotellaan niin kuin
palveltaisiin Jumalaa, ja Jumala saa kehnoa palvelua.
Minä en tänä päivänä tunne yhtään portugalilaista runoilijaa, johon voisi luottaa jonkin muun kuin sonetin
rakentelussa.
Kun nyt on esitetty nämä analyyttiset huomiot meikäläisten lahjakkuuksien mielentilasta, on hyödytöntä
pitkittää tätä lyhyttä tutkielmaa yhtä yksityiskohtaisella
käsittelyllä suuremmasta valiostostamme. Jos valittujen
valitut ovat sellaisia kuin ovat, kuinka muut valitut voisivat olla muuta? On kuitenkin olemassa näille kahdelle
henkisen ylimmyyden kerrostumalle yhteinen ominaisuus, joka tekee niistä veljiä ja ne veljiksi tehtyään
määrittelee: niitä ruokkii yleisten ideoitten ja siten kriittisen ja filosofisen hengen poissaolo. Meidän poliittisella
valiostollamme ei ole ideoita muusta kuin politiikasta, ja
heidät poliittiset käsityksensä on orjamaisesti plagioitu
ulkomailta – hyväksytty ei suinkaan hyvyyttään vaan
siksi, että ne ovat ranskalaisia tai italialaisia tai venäläisiä
tai mitä ikinä ovatkaan. Kirjallinen valiostomme on vielä
huonompi: sillä ei ole ideoita edes kirjallisuudesta. Tulokset vaikkapa kuuluisien runoilijoittemme käsitysten
tutkimisesta olisivat traagisia, koska ne eivät enää olisi
koomisia. En sentään halua, että ketään heistä tärvättäisiin kysymällä heiltä, mitä on Kantin filosofia taikka
evoluutioteoria. Riittää suurempikin tärviö: kysytään
heiltä, mitä on rytmi.
Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori
(alun perin: O caso mental português. Fama. 1/32
(30/xi). Teoksessa Fernando Pessoa, Textos de Crítica
e de Intervênção. Ática, Lisboa 1980. Julkaistu myös
Lissabonissa 2007 Padrões Culturaisin kustantamassa
(s.e.) kirjassa yhdessä Pessoan kirjailijaystävän Raul
Lealin (1886–1964) esseen ”A loucura universal”
(1935) kanssa)
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Suomentajan huomautukset
1

Lissabonissa syntynyt ja brittiläisessä Natalin siirtomaassa kasvanut Fernando Pessoa
(1888–1935) palasi kotikaupunkiinsa
1905 ja ryhtyi seuraavalla vuosikymmenellä kirjailijaksi. Hän julkaisi kirjamuodossa kuitenkin vain viisi teosta. Näistä
neljä on runonimekkeitä: eteläisessä Afrikassa opitulla uuden maailmanvallan kielellä syntyivät Antinous (1918), 35 Sonnets
(1918) ja English Poems I–III (1921), portugaliksi taas Pessoan kuuluisin kokoelma
Mensagem (1934). Vaikutusvaltaisimman
panoksensa lissabonilaiseen modernismiin
Pessoa antoi runoilevana, kääntävänä ja
aikalaiskriittis-esseistisenä lehtimiehenä:
hän oli perustamassa useita lyhytaikaisia
kirjallisuusareenoita ja avustajana lukuisissa muissa kulttuuriaviiseissa. Lisäksi hän
sai alustaa esipuheillaan kirjailijatovereittensa Eliezer Kameneskyn ja Luís Pedron
lyriikkaniteet. Kääntäjänä Pessoa kunnostautui 10-luvulla laatimalla portugalinnoksia Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin
teosofiaoppaista.
Viides Pessoan oma kirjajulkaisu oli O
interregno (1928). 31-sivuinen nationalistinen pamfletti sisälsi alaotsikkonsa mukaan
”Portugalilaisen sotilasdiktatuurin oikeutuksen ja puolustuksen”. Laajasti eri poliittisten puolueitten tukema sotilasvallankaappaus toukokuussa 1926 oli lakkauttanut Portugalin epävakaan ensimmäisen
tasavallan (1910–1926). Omanlaistaan
elitististä mutta liberaalia oikeistokapinaa
vaalineen Pessoan mukaan presidentti
Óscar Carmonan (1869–1951) valinnasta
1928 alkanut keskusvaltaisen diktatuurin
kausi oli välttämätön siirtymäajan ratkaisu.
Viimeisinä vuosinaan kirjailija kuitenkin
kävi kriittisemmäksi nimellä Estado Novo
(”uusi valtio”) tunnettua portugalilaista
komentovaltaa kohtaan ja löysi arvosteltavaa sen henkilöitymästä, ensin valtiovarain- ja 1932 alkaen pääministerinä maata
tosiasiallisesti aina kuolemaansa saakka
johtaneesta kansantaloustieteen professorista António de Oliveira Salazarista
(1889–1970).
Nuorena miehenä Pessoa oli kirjoittanut aikakauslehti A Águiaan (1912–1913)
joulukuussa 1912 ”panteistisen transsendentalismin” mahdollisuuksista ”uuden
lusitanialaisen sielun” yhteiskuntaoppina:
”[P]ortugalilaisen Rodun tuleva sosiaalinen luomus on oleva jotakin yhtaikaa
uskonnollista ja poliittista, yhtaikaa demokraattista ja aristokraattista, yhtaikaa tosiasiallisiin sivilisaatiokaavoihin sidottua ja
muuta uutta asiaa. Turhaa huomauttaakin,
kuinka räikeästi tämä epämääräisen täsmällinen johtopäätös seuraa sielun ja lusitanialaisuuden metafyysisen ilmeisestä
perusluonteesta. Yhtä turhanpäiväistä on
huomauttaa, kuinka tämä tuleva kaava
loittonee uskonasioissa kristillisyydestä ja
etenkin katolisuudesta, poliittisissa asioissa
modernista demokratiasta sen kaikissa
muodoissa sekä yleisissä sivistymisasioissa nykyisen elämän radikaaleista
kommersialismista ja materialismista. Ja
lopuksi: samaten turhanaikaista on lisätä

sen eroa demokratiaan korostaen ja tarkentaen, että demokratian ääri- tai häiriömuodot – anarkismi, sosialismi jne. – pyyhkäistään pois todellisuudesta, jopa kansallisista
unistakin: humanitaarisuudet kuolevat
ennen tätä uutta sosiaalista kaavaa, joka on
portugalilaista alkuperää, vanhempaa luultavasti uskonnollisessa tuntemuksessa kuin
mikään muu olemassa ollut, rujompaa ja
julmempaa kenties yhteiskunnallisessa
käytännössä kuin rujoimmassa kommersialistisessa militarismissa. Lohduttakoon
meitä tämä jo nyt, keskellä Portugalissa
idästä länteen erottuvaa poliittista ali-ihmisyyttämme ja humanitaaristelevaa proletariaattiamme. Kaikki tämä, mikä lopultakin
on ulkomaalaista, kuolee itsekseen, tai
tulevan oman cromwellimme [viittaa Britannian tasavaltalaistamista ajaneeseen
upseeriin Oliver Cromwelliin (1599–
1658)] kanuunasta.
Ja meidän suuri Rotumme lähtee etsimään uutta Intiaa, joka ei ole olemassa
tilassa, laivoilla, jotka on rakennettu ’siitä,
mistä unelmat on tehty’ [viittaa Shakespearen (1564–1616) Tempestin (1610–
1611) päähenkilön Prosperon sanoihin:
”me olemme ainetta, josta unet on tehty”].
Ja sen todellinen ja ylin päämäärä, jolle
purjehtijoiden työ oli hämäränä ja lihallisena esimerkkinä, toteutuu jumalaisesti.”
Pessoan poliittinen perintö on lähes
kartoittamaton tutkimusaihe. Harvoja
monografioita on espanjalaisen juristipoliitikon Raúl Morodon suppea esitys
Fernando Pessoa y otros precursores de las
revoluciones nacionales europeas. Biblioteca
Nueva, Madrid 2005. Teemassa riittäisi
kuitenkin selviteltävää, koska Pessoa
mukautui ilmeisen hyvin eurooppalaisen
modernismin tasa-arvoa vihaavaan ja kansanvaltaa pelkäävään päävirtaan (ks.
aiheesta yleensä niin & näin 2/10). José
Fernando Tavaresin Fernando Pessoa e as
estratégias de razão política. Piaget, Lisboa
1998, 55, tähdentää esimerkiksi runoilijan
demokratiakritiikin kohdistuvan antiikkisen ihanteen sijasta modernin kansanvallan ongelmiin. Tarkastelu vain on otteeltaan turhankin ymmärtäväinen, kohtuuttomankin tasapainoinen ja lopulta liian
litterääri; vrt. 15: ”Pessoa osoittaa tiettyä
reaktionääristä sävyä”.
Rumempaa nimitystä ”pimeyden
runoilija” käytti muutama vuosi sitten blogissaan portolainen filosofi ja sosiologi
Joaquim Francisco Saraiva de Sousa, joka
pilkkasi Pessoaa ajattelijana epäjohdonmukaiseksi ja keskinkertaiseksi. Hänen kantansa, ettei Pessoan obskurantistista aateskelua tunneta kunnolla Portugalissa, saati
osata tai rohjeta arvostella, vaikuttaa osuvalta. Kelpaa esimerkiksi katsoa, miten
rakkauttaan äidinkieleensä korostanut
kansainvälisesti tunnettu mielenfilosofi
Sophia Miguens (1969–) asetteli sanansa
populaarin sãopaulolaisen lehden Filosofian (2006–) tuoreessa haastattelussa (no
68, 2012), jossa häntä pyydettiin kommentoimaan Pessoaa ”yhtenä filosofisimmista moderneista kirjailijoista”, jonka
tuotannossa ”metafysiikalla on näkyvä
sijansa”:
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”[T]ietyt filosofian ja kirjallisuuden sekoitukset näyttävät minusta vaarallisilta. Itse olin
kova lukemaan Pessoaa 14-vuotiaana, ja vielä
tänä päivänäkin vaalin häntä kohtaan aivan
erityistä rakkautta. Myönnän, että Pessoan
kirjoitusten filosofinen luonne koskettaa
minua, mutta hän kyllä tekee näistä ’filosofisista aineksista’, kutsutaan niitä nyt vaikka
niiksi, taidetta eikä filosofiaa.”
Pessoan poliittis-sosiaalisia kirjoituksia
toimittaneen italialaisen tutkijan Brunello
de Cusatisin julkaisussa Esoterismo, mitogenia e realismo político em Fernando Pessoa.
Uma vis ao de conjunto. Caixotim, Porto
2005, kytketään runoilijan näkemykset jo
paremmin aikansa huuruisiin visioihin.
Jorge de Matos puhuu Pessoan sinänsä
mutkikasta salaseurasuhdetta selvitellessään suruttomasti runoilijan ”vapaamuurariajattelusta”; O pensamento maçónico de
Fernando Pessoa. Sete Caminhos, Lisboa
2006. Ja kun meksikolainen professori,
esseisti, diplomaatti ja Pessoa-tuntija
Andrés Ordóñez julkaisi 1985 pienen
espanjannosvalikoiman portugalilaisen
yhteiskunnallisista puheenvuoroista, hän
valitsi tylyn otsikon Contra la democracia.
Mikään tästä ei ole tietenkään estänyt kulttuurieliittiä intoilemasta Pessoas-ta, siinä
missä kulttuurieliitti on aina intoillut myös
Poundista, Blanchot’sta ja Heideggerista.
Useimmiten Pessoan politiikasta on riittänyt ajatella Maria Irene Ramalho Sousan,
Atlantic Poets. Fernando Pessoa’s Turn in
Anglo-American Modernism. University
Press of New England, Lebanon, NH
2003, 104, tapaan, että runoilijaa kiinnosti, ”mitä on olla portugalilainen
1900-luvulla, kun aikoinaan suurenmoinen maailmanvalta oli kutistunut ei-miksikään”.
Pessoan nietzschentihkuisiin, kirjavasti,
sekavasti ja kauniimmin sanoen kokeilevasti filosofisiin käsityksiin voi tutustua
António Pina Coelhon julkaisemassa toimitteessa Os fundamentos filosóficos. Verbo,
Lisboa 1971, jonka kahteen niteeseen
mahtuu 519 sivua alkuperäistekstejä selityksineen. Coelho tiivistää (135–136)
korostaen irtiottoa Immanuel Kantin
(1724–1804) filosofiasta: ”Enemmän kuin
filosofi Pessoa on filosofin problematiikan
riivaama. Hän teki meille selkoa tästä pulmastosta ja mahdottomuudesta ratkaista
sitä, mutta ei johtanut kulkua tähän negativistiseen päätelmään. Hänen järkensä oli
ainakin ajan oloon ennemminkin intuitiivista kuin diskursiivista tai matemaattista.
[...] Pessoa yksinkertaisesti tavoitteli rinnakkainsattumista [coincidência] olevan
kanssa [...] ehdottomassa vastahangassa
kantilaisuuteen ja kaikenmuotoiseen idealismiin. [...] Tässä ontologisessa mietiskelyssä ja elämänfenomenologiassa Pessoa
osoittautuu virittyvän samaan säveleen
ideologisten liikkeitten kanssa, joka häälyivät henkien yläpuolella ja saivat ilmaisunsa
moninaisissa fenomenologian ja eksistentialismin virtauksissa. Tosiasiallisimmin
siitä saa otteen runouden sijasta proosassa,
ellei sitten kaunokirjallisessa proosassa,
jossa vallitsee suurempi ajattelunvapaus ja
siksi vähäisempi lähdeorjuus.”
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Pentti Saaritsa toimitti 1974 Pessoakäännöksensä runovalikoimaksi Hetkien
vaellus (2. p. 1993). Uusi, laajempi suomennosteos on En minä ole aina sama.
Runoutta (2011). Viimeaikaisempaa portugalilaista runoutta kääntäneen Rita Dahlin
yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -työ
käsitteli 2008 Pessoaa erityisesti tämän
käyttämien kirjoittajanimien näkökulmasta. Pessoaa kenties eniten Suomessa
esillä pitäneistä taiteilijoista on pakko mainita tanssilegenda Jorma Uotinen, jonka
mielilause on Pessoan 1924 Athenassa
(1924–1925) julkaistusta, kokonaista olemista opettavasta oodista tavattavat, vaikkapa näinkin kääntyvät rivit: ”pane, mitä
olet,/ vähäisimpäänkin, mitä teet”.
Avainsanapari on verraten varhaista perua,
ilmeisesti vasta 1900-luvun alussa yleistynyt
hyperkorrekti puhekielen vastine hulluudelle. Ks. esim. valokuvaaja Félix Nadarin
(1820–1910), muistelmateos Quand j’étais
photographe (1900). Ayer, Manchester
1979, 309, jossa on puhe vuoden 1830
poliittisesta tilanteesta Ranskassa ja viitataan
tuomari-valtiopäiväedustaja-lehtimieheen
François-André Isambert’iin (1792–1857),
joka oli vaatinut Ranskaa vetäytymään
Algeriasta ja tullut leimatuksi cas mentaliksi.
Tässä sanat tarkoittavat myös kirjaimellisesti
portugalilaisten tarkastelemista mentaalisesti
erityisinä tapauksina.
’Mentaliteetti’-käsitteestä tapaa tieteellisiksi luonnehdittavissa olevia tapauksia
1800-luvun alkupuoliskolta alkaen, siinä
missä sana mentalité (ransk.) erikielisine
vastineineen oli ollut käytössä jo ainakin
1600-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Kuitenkin vasta 1910-luvulla siitä tuli yleinen
sosiaalipsykologinen, sosiologinen, kulturologinen ja vähitellen myös (mentaliteetti)
historiallinen termi, jolla kuvattiin yleistä
ajatus- ja käytöstapaa yksilöllä tai ryhmällä
(alkoholisteilla, rikollisilla, siirtolaisilla,
alkuasukkailla, naisilla, nuorilla jne.) aina
kokonaiseen kansakuntaan tai sitäkin
laajempaan joukkoon saakka. Ranskalaisen
yhteiskuntatieteilijän Émile Durkheimin
(1858–1917) kiistakirjoitus ”L’Allemagne
au-dessus de tout”. La mentalité allemande
et la guerre (1915) kuuluu mentaliteetin
käsitehistorian klassikoihin.
Provinsialismeiksi on kutsuttu ensinnäkin
tietyille seuduille tyypillisiä puheenparsia.
Ks. esim. John Greaves Nall (1826–1876),
Great Yarmouth and Lowestoft. A Handbook
for Visitors and Residents. With Chapters on
the Archaeology, Natural History, &c., of the
District; a History, with Statistics, of the East
Coast Herring Fishery, and an Etymological
and Comparative Glossary of the Dialect of
East Anglia. Longmans, Green, Reader &
Dyer, London 1866, jonka toisessa niteessä
paneudutaan Itä-Anglian murteellisiin
sanontoihin. Kriittisessä merkityksessään
takapajuisuuden, sulkeutuneisuuden,
ahdasmielisyyden, kotikutoisuuden, hienostumattomuuden ja maailmanmenosta
tietämättömän peräkyläläisyyden, nurkkakuntaisuuden tai pikkukaupunkilaisuuden merkkinä termiä käytti esimerkiksi
yhdysvaltalainen filosofi Josiah Royce
(1855–1916), Race Question, Provincialism
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and Other American Problems. Macmillan,
New York 1908.
Pessoa kirjoitti jo 1915, että ”pahin
portugalilainen pahe” on provinsiaalisuus.
Kirjeessään kirjailijatoverilleen Mário de
Sá-Carneirolle (1890–1916) hän tiivisti:
”Jos olisitte minun tapaani kasvanut
ulkomailla jonkin suuren eurooppalaisen
kulttuurin vaikutuspiirissä, te ette kiinnittäisi huomiotanne suurkaupunkeihin.
Ne kaikki olisivat teissä.” Vrt. Maurice
Mauviel, De la perméabilité comparée
des civilisations lusitanienne et française
(1993; julkaisematon esitelmä).
Escol, ”valittu”, juontuu latinan kokoamista
tai koolle kutsumista tarkoittavasta excolligerestä; portugalin escolher tarkoittaa ”valita,
valikoida, suosia”. Elito, ”eliitti”, juontuu
latinan valitsemista tarkoittavasta elirestä.
Moderni käsite ’eliitti’ on sangen nuori: se
juontuu ranskalaisesta keskustelusta 1800luvun alkukymmeniltä. Yhtenä virikkeenä
mainitaan Lord Byronin Don Juanin (1823)
pisteliäs säe At once the ’lie’ and the ’élite’ of
crowds. Ks. Raymond Williams (1921–
1988), Keywords. A Vocabulary of Culture
and Society (1976). Oxford University Press,
Oxford 1983, hakusana: elite (113).
”Kiinteä kokonaisuus”, bloco. Ranskasta
peräisin oleva blokki tarkoittaa yhtenäistä
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kappaletta tai kuvaannollisesti sama-aineksista, liittolaisuuden vuoksi niputettavissa
olevaa valtioiden tai kansalaisten joukkiota.
Kuvaannollinen merkitys yleistyi vasta
1900-luvulta alkaen. Nyky-Portugalissa
toimii esimerkiksi valtiopäiväpuolue Bloco
de Esquerda (1999–) eli ”vasemmistoblokki”.
Käsite-erottelu juontuu ranskalaiselta
monitieteilijältä Auguste Comtelta
(1798–1857), jonka ’positiiviseen filosofiaan’ kuului ajatus minkä hyvänsä yhteiskunnallisen ilmiön tutkimisesta yhtäältä
staattisessa ja toisaalta dynaamisessa
tilassaan: näitä tutkimusasetelmia vastasi
jako (anatomiaan vertautuvan) staattisen
sosiologian ja (fysiologiaan vertautuvan)
dynaamisen sosiologian tieteisiin. Cours de
philosophie positive. IV/1. Bachelier, Paris
1839, 287–471 (48. luento ”sosiaalisesta
fysiikasta”).
Isä Adão tai ”isä Aatami” eli Felipe Sabino
da Costa (1877–1936) oli Brasilian Pernambucon alueelle Xangô de Recifeen
perustetun afrobrasilialaisen uskonnollisen
Nâgo(s)-yhteisön johtaja.
Mainitun uusjulkaisun (ks. yllä alkuperätieto suomentajatiedon jälkeen ennen suomentajan huomautuksia) tekstistä puuttuu
tässä kohtaa kymmenen sanaa.

