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Kun asetamme vastakkain Sofokleen tra-
gedian rytmisen rakenteen ja drama-
turgian ja Friedrich Hölderlinin ana-
lyysin niistä, huomaamme, että näytelmä 
vaikuttaa itse asiassa rakentuvan juuri 

vastaan taipumuksia, joita saksalainen runoilija piti So-
fokleen moderniutena. Tällaisen luennan mahdollisuus 
antaa meille keinot ja syyn ajatella uudelleen runouden, 
historian ja politiikan välisiä suhteita.

1.
Oidipus planētēs – kaikki tuntevat tämän tarunomaisen 
hahmon, joka astuu näyttämölle Sofokleen viimeisen 
tragedian1 alussa. Saksalaisesta varhaisromantiikasta 
lähtien harhaileva Oidipus on iskostunut moderniin 
kokemukseen merkittävänä hahmona. Yhden tämän 
tulkinnan ensimmäisistä muotoiluista on kirjoittanut 
Friedrich Hölderlin, joka päättää proosarunonsa ”Suloi-
sessa sinessä” seuraavasti:

”Kuningas Oidipuksella on silmä liikaa kenties. Tämän 
miehen kärsimykset ovat näöltään vastaan kuvaa, ilmausta, 
sanomista. Kun näytelmä esittää moista, johtuu se siitä. 
Mutta millaista minulle on, kun sinua mietin? […] Oidi-
puksen kantamat tuskat ovat kuin köyhän miehen valitus, 
että häneltä puuttuu jotain. Laioksen poika, Kreikan köyhä 
muukalainen! Elämä on kuolemaa ja kuolema on elo myös.”

Tämän Hölderlinin runon mukaan viimeisen sofokleaa-
nisen sankarin kärsimykset ovat ennenkuulumattomia, 

esitystä vastustavia; ne eroavat kaikkien muiden antiikin 
sankarien kärsimyksistä. Sokean sankarin myötä itse an-
tiikissa syntyy moderni kokemus. Juuri tämä idea hei-
jastelee myös johtoaihetta Hölderlinin saksannoksessa 
Oedipus der Tyrann (1804). Kuten runoilija selittää kään-
nöksensä ohessa ilmestyneessä tekstissä ”Huomautukset 
Oidipukseen”2, Oidipus-tragedian modernisoiminen ei 
edellytä suuriakaan muutoksia näytelmän tekstin tasolla. 
Tässä suhteessa Kuningas Oidipus eroaa perustavanlaa-
tuisesti Antigonesta (toisesta Hölderlinin samana vuonna 
kääntämästä Sofokleen tragediasta). Tarvitsee vain tar-
kastella Oidipusta uudesta näkökulmasta, joka paljastaa 
sankarin erityislaatuisen yksinäisyyden. Tällaisen näkö-
kulman olosuhteet muistuttavat näyttämöesitystä yli-
päätään, ja siitä katsottuna näytelmä Oidipuksesta pal-
jastuu esimerkilliseksi esitykseksi modernin kokemuksen 
alusta; ja edelleen myös johdatuksena sen sisäsyntyiseen 
hybriseen luonteeseen.3

Voisimme nykyään tarkastella tuollaista luentaa vain 
yhtenä tulkintana muiden joukossa, ellei sen kirjoittaja 
olisi juurruttanut sitä myös tragedian rytmiseen raken-
teeseen eli sen dramaturgiaan. ”Huomautukset Oidi-
pukseen” -tekstinsä alussa runoilija mainitsee yleiseksi 
tehtäväkseen tuoda ajan tasalle menettelytavat, joiden 
ansiosta antiikki oli ylivertainen. Näillä taiteellisilla rat-
kaisuilla ja rakenteilla on historialliset ja uskonnolliset 
syynsä, joita modernien ihmisten on syytä kuunnella, 
mikäli haluamme antaa taiteelle varmemman ja luotet-
tavamman (zuverlässig) osan vallankumouksen jälkeisissä 
porvarisyhteiskunnissamme. 

Esa Kirkkopelto

Hölderlin, Sofokles ja  
modernin kaksi rytmiä
Dekonstruktiivisen luentani kohteena on hahmo, josta on tullut tietyn, tähän asti 
kyseenalaistumattoman kirjallisen moderniteetin tunnus.  Huomioideni taustalla oleva 
ihmettely kohdistuu erääseen epäjatkuvuuteen: harhailevan Oidipuksen hahmon modernit 
tulkinnat eroavat teoksesta, jonka perusteella tuon hahmon alkujaan tunnemme, siis 
Sofokleen näytelmästä Oidipus Kolonoksessa.  Näytelmän modernin ja antiikin aikaisen 
vastaanoton väliin jää sokea piste, jota moderni, länsimaisen uskonnon ja metafysiikan 
jälkeinen käsitys antiikin myyteistä ei riitä selittämään.
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Samoin kuin muilla varhaisromantiikan ajattelijoilla, 
antiikin tragedian modernisoiminen liittyi Hölderli-
nillä uuden poliittisen ja henkisen perustan luomiseen 
moderneille kansoille. Sen sijaan juuri Hölderlinille oli 
ominaislaatuista, että tämä analyysi ulottui aina runojen 
tekstuaaliselle ja rytmiselle tasolle. Siitä seurasi radikaali 
muutos näkökulmassa: filosofia ei esittänytkään omia 
vaatimuksiaan runoudelle, vaan pikemminkin runous 
alkoi vaatia oikeuksiaan yhteisöjen ja niiden hallitsevien 
ideoiden rinnalla4. Hölderlinin käännökset eivät ole 
järjen (tai hengen) historiallisen toiminnan ilmauksia, 
vaan paremminkin ne ilmaisevat historian dramaturgiaa 
eli toisin sanottuna ”historian kertomuksen” (die His-
torie) tuottamisen tapaa.

Viime kädessä – ja erityisesti Ranskassa – Hölder-
linin tuotanto tunnetaan eräänlaisena dekonstruktiota 
ennakoivana merkkinä, mutta myös merkkinä sen his-
toriallisesta alkuperästä5. Tarkoittaako tämä kuitenkaan, 
että runo myös määrittää dekonstruktion äärirajan, 
kuten Alain Badiou väittää? Jotta kysymykseen voidaan 
todella vastata, on edelleen kysyttävä, mitkä ovat ru-
nouden mahdollisuudet ylittää itsensä. Sen ”viehtymys 
mateemaan”6 tulee esiin Hölderlinin ja muiden varhais-
romantikkojen tuotannossa, mutta onko tuo taipumus 
ainutlaatuisen metaforinen ja siis runollinen? Eikö tässä 
viehtymyksessä itsessään ole jotain kohtuutonta, mitan 
ylittävää?  Millainen siis olisi tämän runollisen mitanyli-
tyksen yhteys moderniin metafyysiseen mitanylitykseen, 
joka tuodaan näyttämölle Sofokleen tragedioissa? Vaikka 
Hölderlinin aikaansaamassa nurinkäännössä on jotain 

uhkarohkeaa ja mitan ylittävää – ellei jopa hullua – onko 
runoilijoilla muuta vaihtoehtoa? Tässä ehdottamani 
luenta näytelmästä Oidipus Kolonoksessa pyrkii etsimään 
vastausta näihin kysymyksiin.

2.
Missä määrin ja missä mielessä ”toinen Oidipus” muo-
dostaa jatkumon ensimmäisen eli Kuningas Oidipuksen 
kanssa? Näiden teosten kirjoittamisen välillä on ole-
tettavasti toistakymmentä vuotta7. Tämän ajanjakson 
kuluessa Ateenan polis on kokenut asevoimiensa ja de-
mokraattisen järjestelmänsä romahduksen. Luultavasti 
aikalaistapahtumat ovat vaikuttaneet näytelmän juoneen 
ja käsittelyyn8. Mitkä sitten ovatkin tekijän syyt palata 
tähän aiheeseen, vaikuttaa oikeutetulta oletukselta, että 
myöhempi teos esittää uudelleenluennan varhaisem-
masta. Kuten voimme nähdä, tämä uudelleenluenta 
saattaa olla tuotu hyvinkin näkyvästi ilmi. Yhtäältä 
toinen Oidipus on kirjoitettu juonellisesti jatkoksi ensim-
mäiselle, toisaalta taas näitä tragedioita vertailtaessa pal-
jastuu siirtymiä, dramaturgisia valintoja; metapoliittisia 
syitä tähän on etsittävä ennen kaikkea traagisesta runosta 
itsestään. On kysyttävä siltä sen olemisen tapaa ja sen 
edellytyksiä.

Tähän mennessä ei tietääkseni ole nyt viittaamassani 
mielessä kysytty, miksi oikeastaan Sofokleen klassinen 
tragedia päättyy sankarin kuolemaan ja hautaamiseen. 
Näytelmän moderneilta tulkitsijoilta voidaan ehkä kui-
tenkin löytää implisiittinen vastaus: Oidipus Kolonoksessa 
-näytelmän loppuratkaisu on muodoltaan modernin, 

”Eikö tässä viehtymyksessä 
itsessään ole jotain 
kohtuutonta, mitan 
ylittävää?”
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subjektiivisen estetiikan mukainen. Tämä ajatus juontaa 
Hegelin esittämistä huomioista estetiikasta. Niiden 
mukaan ”[l]opulta tätä aloituksen ulkoisuutta kauniimpi 
on sisäinen sovitus, joka subjektiivisuutensa vuoksi jo 
lähestyy modernia”9. Tragedian lopun mysteerissä, jossa 
Oidipus haudataan, tapahtuu kaksi sovitusta. Yhtäältä 
se merkitsee, että saatetaan päätökseen kreikkalaisen 
maailman palauttaminen yhteen transsendenttiin ja eet-
tiseen prinsiippiin eli Zeukseen, jossa taivaan ja manalan 
voimat yhdistyvät10. Toisaalta Oidipus ruumiillistaa 
omassa kaksijakoisuudessaan Ateenan moraalista tapa-
kulttuuria (die Sittlichkeit), joka jakautuu apollonisiin ja 
ktoonisiin voimiin; hänen hahmossaan nämä voimat lo-
pulta kokoontuvat yhteen mieheen.  Hän nimittäin on-
nistuu saamaan viattomuutensa takaisin sekä yksilöllisellä 
ja sisäisellä että yhteisöllisellä ja ulkoisella tasolla. Tässä 
paradoksaalisessa hahmossa, joka ylevän hienovireisesti 
esittää oman katoamisensa tai hahmonsa silpoutumisen, 
antiikkinen mukautuva mielikuvitus tulee äärirajalleen: 
modernin tai ”romanttisen” ilmaisun äärelle.

Nietzschen lyhyt analyysi Tragedian synnyssä näyttää 
oikeuttavan dialektisen tulkinnan Oidipuksesta: ”[A]
itohelleeninen ilo [tästä dialektisesta ratkaisusta] on 
niin suurta, että sen myötä koko teos saa ylleen yliver-
taista seesteisyyttä, joka taittaa kaikkialla kärjen tapaus-
ten kulun kammottavilta reunaehdoilta. Näytelmässä 
Oidipus Kolonoksessa kohtaamme samaa seesteisyyttä, 
mutta äärettömään kirkastukseensa kohonneena.”11 Tätä 
hyväksyntää seuraa kuitenkin varaus: ”Jos teemme tällä 
selityksellä oikeutta runoilijalle, voidaan toki aina kysyä, 
tyhjennämmekö samassa myytin sisällön.”12 Voi olla, että 
teoksen luonteenomainen kirkkaus (Heiterkeit) ja sen 
ylevyys ovat vain hurskasteleva julkisivu ”luontoa vastaan 
rikkomiselle” (Verbrechen an der Natur), jota mikään vii-
sastelu tai mikään dialektiikka ei riitä sovittamaan. Pai-
nottaessaan rikoksen sovittamatonta luonnetta Nietzsche 
pyrkii löytämään Sofokleen tuotannosta traagisen 
jäänteen, joka vastustaa sen dialektista palauttamista esi-
kristilliseksi mysteeriksi. 

Hölderlinin aiempi luenta Oidipus-myytistä vah-
vistaa tämän ajatuksen luonnon transgressiosta mutta 
sijoittaa sen täysin toiselle tasolle. ”Huomautuksissa 
Oidipukseen” hirveän, suunnattoman (das Ungeheure) 
huippuna on, samoin kuin Nietzschellä myöhemmin, 
eräänlainen yhdistäminen (paaren). Transgressio ta-
pahtuu tällöin kuitenkin ”ihmisen ja jumalan” välillä ja 
johtuu rajallisen ja äärettömän alueiden sekaantumisesta; 
tämä sekaannus on paljastava ja perustavanlaatuinen val-
lankumouksen jälkeisessä moderniteetissa. ”Molemmat 
maailmat on sovitettu toisiinsa, ja taivas on juurrutettu 
alas maahan.”13 Transsendenssista on tullut ihmisten asia. 
Tämä johtopäätös voidaan tehdä sekä Ranskan vallan-
kumouksesta että Kantin filosofisesta käänteestä. Nämä 
kaksi moderniteetille luonteenomaista tietoisuuden hal-
tuunottoa eivät kuitenkaan tuoneet esimakua uudesta 
paratiisista tai toivotusta tuhatvuotisesta valtakunnasta 
vaan päätyivät katastrofiin. Aivan kuin vanha Oidipus 
näytelmän alussa, moderni ihminen on aina jo lähtökoh-

dassansa ylittänyt rajat; mennyt liian pitkälle14. Hölder-
linin tulkinnassa tämä synnyttää uuden vastuun: meille 
annetaan kriittinen (uskonnollinen, poliittinen ja taiteel-
linen) tehtävä pitää puhtaana tai puhdistaa suhteemme 
siihen, mikä ylittää meidät ja siten luoda uudelleen pe-
rusta olevien mahdollisuudelle ilmetä ja olla vapaasti.

Samasta syystä Hölderlin esittää, että sankarin rat-
kaiseva virhe Kuningas Oidipuksessa ei ole rikokset, joista 
häntä syytetään. Tuollainen johtopäätös vaikuttaisi liian 
empiiriseltä, yksioikoiselta ja helpolta, ja kuten jo huo-
mautettiin, dialektisoivalta. Itse asiassa sama tulkinta 
mahdollistaa sen, että näytelmässä Oidipus Kolonoksessa 
sankari palauttaa helposti viattomuutensa diskursiivisella 
tasolla julistaen kuoron edessä: ”[O]len tehnyt rikokseni, 
muukalainen, vaikkakin tahtoni [akon] vastaisesti, ju-
malat ovat todistajani siitä. Kaikessa siinä ei ollut mitään 
vapaaehtoista.”15 Kuten näytelmän tapahtumat kuitenkin 
paljastavat, tämä väite jää puutteelliseksi ja riittämättö-
mäksi.

Hölderlinin tulkinnassa ensimmäisen Oidipuksen 
mitanylitys ei ole niinkään hänen epätarkoituksenmu-
kaisissa rikkomuksissaan vaan hänen kykenemättö-
myydessään säilyttää moderniutensa eli hänen kyvyttö-
myydessään asettua tarpeeksi modernisti mytologisoivia 
tulkintoja vastaan ja siten pysyä lujana poliittisessa nä-
kemyksessään. Ratkaisevalla hetkellä, jolloin hänen olisi 
pidettävä kiinni institutionaalisesta asemastaan, Theban 
kuningas palaa arkaaisempaan ja uhrikeskeisempään 
järjestykseen. Hän alkaa etsiä syntipukkia, joka on vas-
tuussa yhteiskunnallisesta epäjärjestyksestä, rutosta.

Hölderlinin analyysi on yhtä aikaa sekä modernin 
puolella että esimoderni. Kuinka se siis kytkeytyy näy-
telmään Oidipus Kolonoksessa, joka vaikuttaa oudolta 
kuolleiden ja sankarien kultin rehabilitaatiolta tuo-
dessaan näyttämölle puhdistusrituaaleja, ktoonisia voimia 
kutsuvia pappeja ja ilmeisiä viittauksia Eleusiin mystee-
reihin? Tämän yhteyden paljastamiseksi on otettava huo-
mioon, mitä Hölderlin itse on sanonut Sofokleen viimei-
sestä näytelmästä.

3.
”Huomautukset Antigoneen” -tekstin kolmannessa 
kappaleessa Hölderlin viittaa kahdesti näytelmään Oi-
dipus Kolonoksessa. Ensimmäinen, implisiittinen viittaus 
on antiikin ihmisten ja modernien ihmisten ”esitys-
tapojen” (Vorstellungsart) vertailussa. Kreikkalaisten 
”päätaipumus”oli Hölderlinin mukaan ”kyetä käsit-
tämään itsensä” (sich fassen), ”sillä tässä sijaitsi [heidän 
heikkoutensa]”. Sen sijaan moderni taipumus on ”kyetä 
osumaan johonkin, olla kohtalokas, sillä kohtalot-
tomuus, δυσμορον, on meidän heikkoutemme”16. Otta-
matta kantaa tähän analyysiin, jonka mukaan meidän ja 
kreikkalaisten välillä on tässä tapauksessa kiasmaattinen 
suhde, nostan esiin vain yhden käsitteen, dysmoronin, 
jota Thomas Schestag on luonnehtinut ”erityislaatuisen 
kreikkalaiseksi sanaksi”17. Tässä Hölderlin näyttäisi viit-
taavan Sofokleen viimeiseen Oidipus-näytelmään, jossa 
dysmoros-sanalla (”onnettoman” merkityksessä) luonneh- Pe
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ditaan useamman kerran vanhan sankarin tilaa18. Har-
hailevan Oidipuksen osa muistuttaa modernin ihmisen 
kohtalon puutetta, ”ihmisymmärrystä sen vaeltaessa 
tavattoman alla”19, kuten Hölderlin sitä luonnehti ai-
emmin tekstissään.

Toinen viittaus vie samaan suuntaan, mutta tällä 
kertaa se osuu tragedian välttämättömän aiheen, kuo-
leman, esittämiseen eri aikakausilla. Hölderlinin mukaan 
moderni traaginen kuolema on ymmärrettävä ”maultaan 
lähempänä Oidipusta Kolonoksessa, jolloin innoittuneen 
suun sana [Wort] on hirveä ja tappaa”20. Katkelma vai-
kuttaa viittaavan kirouskohtaukseen, jossa vanha Oi-
dipus kieltää Polyneikeen, oman poikansa21. Hölderlinin 
huomion yhteys Sofokleen näytelmään jää viittauksen-
omaiseksi. Sen perusteella voidaan silti selvästi nähdä 
ero, jonka runoilija katsoo vallitsevan meidän aikamme 
ja antiikin välillä: me modernit ihmiset elämme piirissä, 
jossa yksinkertainen kielellisen olemisen tapamme su-
lautuu kuolevaisuuteemme.

Tappava sana ei ole esimerkiksi tuomarin lausuma; 
moderni sana tappaa tavallaan suoraan ja välittömästi. 
Aina kun avaamme suumme, puheemme ”on maultaan” 
(Geschmack) kuolemaa. Samasta syystä, ja toisin kuin 
antiikin ihmiset, meidän representaatiomme eivät voi 
asettua kuolemaa vastaan eivätkä suhteutua siihen ruu-
miillisesti, käsinkosketeltavasti. Meille kuolemaa ei ole 
missään, ja se on kaikkialla; meidän elämämme on jat-
kuvaa kuolemista, kuten todistavat ”Suloisessa sinessä” 
-runon viimeiset säkeet. Hölderlinin huomio saa ajat-
telemaan, että Oidipuksen poikaansa vastaan lausuman 
kirouksen todellisuus perustuu meidän kielellisen ole-
muksemme kohtalokkuuteen. Tässä mielessä kohtaus, 
ellei jopa koko teos, muodostaa liittymisessään eroavan 
poikkeuksen antiikin kokemukseen.

Hölderlin tulkitsee harhailevan Oidipuksen ”köy-
häksi muukalaiseksi” kreikkalaisessa maailmassa. Tul-
kintaa kannattavat myös Jean-Pierre Vernant ja Pierre 
Vidal-Naquet, jotka ovat analysoineet Oidipuksen po-
liittista ja uskonnollista asemaa Sofokleen viimeisessä 
näytelmässä. Heidän mukaansa thebalaissankari pysyy 

perustavanlaatuisesti monimielisenä ja marginaalisena 
verrattuna kaupungissa vallitseviin institutionaalisiin 
käytäntöihin. Oidipuksen ruumis jää Ateenan ja Theban 
rajalle, mutta myös kuolleiden ja elävien maailman, 
pyhän ja profaanin väliin.22 Jos näin oletetaan, ei voida 
välttyä kysymästä, eivätkö kotimaan, kuoleman ja koh-
talon puuttuminen ole määreitä eräälle olemassaolon 
tavalle, transsendenssille, jota Ateenan oli määrä ilmentää 
klassisen kauden lopussa, mutta jonka seuraukset se 
kantoi joko huonosti tai ei ollenkaan.

Vidal-Naquet’n mukaan tämän sankarin asema po-
liksen mielikuvituksessa ja konventioissa pysyy perusta-
vasti monimielisenä23. Vanhan Oidipuksen tapausta ei 
näin voida samastaa muihin kansallisiin sankareihin eikä 
myöskään ensimmäisen Oidipuksen ”kuningasasemaan”. 
Syy tähän on, että Oidipuksen korottaminen sankarin, 
heeroksen asemaan – Theseukseen vertautuvana – on 
tragedian julki lausuttuna aiheena sekä juonen että dra-
maturgisen käsittelyn tasolla. Vanha Oidipus on ano-
malia Ateenassa. Samoin myös tragedia, jonka sankari 
hän on, muodostaa poikkeuksen muiden tragedioiden 
joukossa. Kaupungin tulevaisuuden määrittää sen kyky 
sisältää oma poikkeuksensa. On kuin klassinen tragedia 
viime hetkellään tiedostaisi rajansa ja pyrkisi soveltamaan 
niitä toisin. Millä keinoin tämä on mahdollista? Ja mikä 
on tuollaisen toimenpiteen hinta? Periaatteessa tämä 
kaikki on tuotu näyttämölle Sofokleen tuotannossa. 
Viime kädessä sen osoittamiseksi tarvitsee ainoastaan 
seurata hänen dramaturgisia ratkaisujaan.

4.
Seuraava analyysi rajoittuu seikkoihin, jotka vaikuttavat 
näytelmän ajalliseen ja rytmiseen rakenteeseen. Kuten 
osoitan, tällä tavoin käy myös mahdolliseksi tuoda pa-
remmin esiin Sofokleen tuotannon suhde Hölder-
linin ajatuksiin siitä. Keskityn erityisesti niihin useisiin 
hetkiin, jolloin näytelmä pohtii ja asettuu vastustamaan 
omaa kulkuaan. Tämä tapahtuu ilmeisimmällä tavalla 
kiirehtimisessä ja hoputtamisessa henkilöhahmojen pyr-
kiessä kiihdyttämään toiminnan kulkua ja muiden hah-

”Oidipuksen ruumis jää 
Ateenan ja Theban rajalle, 
mutta myös kuolleiden ja 
elävien maailman, pyhän ja 
profaanin väliin.”
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mojen etenemistä. Tämä valittu näkökulma vastaa tapaa, 
jolla Hölderlin ”Huomautuksissaan” kuvailee traagisen 
kulun rytmistä rakennetta, ”traagista kalkyyliä”; vaih-
dosta ja tasapainoa, joka vallitsee tapahtumien kulkua 
hitaammin kehittelevän ja tapahtumien rytmiä kiireh-
tävän osan välillä.

Kaikkiaan 1779 säkeen mittainen Oidipus Kolonok-
sessa on pisin tunnettu klassinen tragedia, mutta se on 
myös kiinnostavalla tavalla tietoinen pituudestaan. Hen-
kilöhahmot päätyvät lopulta pyytelemään anteeksi pu-
heidensa pituutta. Pituus ja hitaus eivät kuitenkaan ole 
vain yksi tämän tragedian teema muiden joukossa (kuten 
vanhuus): ne paljastavat myös rytmisen ongelman, jonka 
näytelmän dramaturgia pyrkii ratkaisemaan. Puhe on 
vain tragedian dramaturgista, toiminnan etenemisen 
rytmiä – ei niinkään metriikan nopeutta (joka vaatisi 
oman analyysinsa). Rytmin hitaus johtuu teoksen episo-
disesta luonteesta. Tämä seikka ei puolestaan ole satun-
nainen stilistinen valinta vaan päinvastoin kokoaa yhteen 
myytin sisällön: välttämättömyyden ja kohtalon puuttu-
misen. Tämä puuttuminen, jonka esimodernin luonteen 
olemme jo panneet merkille, tuo näytelmään sen täs-
mällisen, yksityiskohtaisen luonteen, joka on samalla te-
maattinen ja dramaturginen.

Näytelmän aika ja kesto kirjautuvat toimintaan sitä 
vinouttavissa epävarmuuden ja epäröinnin muodoissa. 
Vanhan Oidipuksen ensisijainen huoli ei ole niinkään 
hänen kohtalonsa nimenomaisessa sisällössä. Häntä 
painaa ennen kaikkea kysymys, onko hänellä lainkaan 
kohtaloa, eli onko jumalilla enää minkäänlaista kiinnos-
tusta häneen, joka on dysmoros. Tragedian juoni etenee 
siten, että ennustus toisensa jälkeen käy toteen – nämä 
kaikki ennustukset ovat Sofokleen itsensä keksimiä: eu-
menidien saapuminen lehtoon näytelmän alussa, sota, 
joka on puhkeamaisillaan Ateenan ja Theban välille, uk-
kosenisku, maanjäristys. Metafyysinen ongelma, jonka 
näytelmä pyrkii ratkaisemaan dramaturgisin keinoin, 
on inhimillisen ajan ja jumalallisen ajan sovittaminen 
yhteen. Näytelmä näyttää pystyvän ratkaisemaan tämän 
metadramaturgisen ongelman omassa kulussaan.

Tämän tyydyttävän johdonmukaisen teoksen pur-
kautuminen auki ei herätä lukijassa tai katsojassa mitään 
vastalauseita tai epäluuloja, mutta ottaa samalla sen 
riskin, että vähentää toiminnan todennäköisyyttä ja 
välttämättömyyttä – piirteitä, jotka näytelmä pyrkii kui-
tenkin säilyttämään. Jumalalliset väliintulot, sankarin 
kirous ja hänen tempaamisensa tuovat näytelmän joka 
kerta pysähdyspisteeseen. Juhlallisen hitaan etenemisensä 
kanssa näytelmä käy jatkuvaa, paradoksaalista metadra-
matugista taistelua: yhtäältä toiminta on riippuvaista epi-
sodisesta muodostaan, toisaalta taas se pyrkii ylittämään 
tai vähintäänkin kätkemään sen. Millä tavoin näytelmän 
dramaturgia onnistuu kaikesta huolimatta hallitsemaan 
episodisen hahmonsa, ”eeppiseksi”24 tulemisensa (nä-
kyvän modernissa mielessä ymmärrettynä)? Hypoteesini 
mukaan rytmin näkökulmasta katsottuna tämä tapahtuu 
erityisesti hoputtamisen ja kiirehtimisen muodossa: kun 
jokin osoittautuu a priori ylitsepääsemättömäksi, mah-
dottomaksi, ei voi muuta kuin yrittää toimia niin no-
peasti (hōs takhos) kuin mahdollista.

Artikkelin lopussa olevaan liitteeseen olen koonnut 
kaikki Oidipus Kolonoksessa -näytelmän kohdat, joissa 
tragedia kommentoi omaa edistymistään tai kiiruhtaa 
toimintaansa tavalla tai toisella. Näistä lainauksista 
nostan erityisesti esiin kaksi tapausta, kahdeksannen 
ja yhdeksännen, joissa kiiruhtaminen osoittautuu yhtä 
hyödyttömäksi kuin jälkikäteinen varustautuminen jo 
tapahtuneeseen onnettomuuteen. Ensimmäinen käsit-
telemäni tapaus seuraa kiroamiskohtausta, joka muo-
dostaa näytelmään ”kääntymisen” (metabolē) kohdan 
sanan aristoteelisessa merkityksessä. Seuraava esimerkki 
sijoittuu kahdeksannessa käsitellyn kohtauksen perään. 
Ensimmäinen kiiruhtaminen sijoittuu kuoron stasi-
moniin. Säkeet ovat melko kuuluisat: ”Paras olisi ihmisen 
olla syntymättä ollenkaan. Tai jos heti päivänvalon näh-
tyään voisi ryömiä takaisin sinne mistä on tullutkin, niin 
sekin vielä menettelisi.”25

Nämä antiikin sananlaskuun perustuvat säkeet joh-
tavat ihmisen kahden mahdottomuuden äärelle. En-
simmäinen niistä on analyyttinen. Kun oletetaan, että 

”Kun jokin 
osoittautuu a priori  
ylitsepääsemättömäksi, 
mahdottomaksi, ei voi muuta 
kuin yrittää toimia niin 
nopeasti (hōs takhos) kuin 
mahdollista.”
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jokainen oleva on yhtä lailla poikkeuksetta syntynyt, 
syntymätön olio on käsitteellisesti ristiriitainen ajatus. 
Toinen mahdottomuus on transsendentaalinen vetä-
essään erottavan rajalinjan äärellisen ja äärettömän välille. 
Käytetty superlatiivi osoittautuu tässä olennaiseksi: ”mitä 
pikimmiten” tapahtuva asia on sellainen, joka lähtiessään 
samalla kumoaa oman lähtönsä. Omaksutun logiikan 
mukaan ihmisen, samoin kuin minkä tahansa muunkin 
olevan, on mahdotonta kumota omaa ilmenemistään 
(phainein), koska se ei voi koskaan saavuttaa ja vielä vä-
hemmän ylittää oman ilmiöksi tulemisensa nopeutta, 
phaineininsa kinesistä.

Tämä nopeus ylittää kaiken nopeuden; se on abso-
luuttista ja ylevää nopeutta vailla vertailukohtaa; no-
peutta, jolla olevat tulevat olemiseen ja jolla oleminen 
itse vetäytyy. Tällainen nopeus lienee ensisijaisesti ju-
malten erioikeus – jumalten, jotka näyttävät usein suh-
tautuvan kärsimättömästi ajallisiin olentoihin, kuten 
se näkymätön jumaluus, joka tragedian lopussa kii-
rehtii vanhan sankarin askelia: ”Oidipus! Oidipus, mitä 
enää odotamme? Liikaa olet viivytellyt! Käykäämme 
matkaan!”26. Kun jumala kiinnittää huomionsa ihmiseen, 
kaikki tapahtuu tempaamisen (rapidus) nopeudella. Ih-
miselle tämä tarkoittaa usein kuolemaa.

Näytelmässä Oidipus Kolonoksessa ei kuitenkaan enää 
eletä homeerisessa maailmassa, toisin sanoen ihminen on 
joka askeleella vaarassa tulla luonnon, physiksen, voimien 
pysäyttämäksi. Vaikka historiallinen tilanteemme onkin 
muuttunut sitten Hölderlinin aikojen, tästä ei seuraa, 
että aika kuluisi meille a priori hitaammin. Olemas-
saolon rytmi, tapa, jolla itsestään eroava käy yksiin it-
sensä kanssa27, ei muodosta meille erilaista dynamiikkaa. 
Yhtä lailla kreikkalaiselle kuin modernille ihmiselle on 
välttämätöntä jatkaa jollain tavoin olemista rytmittömän 
(arrythmiston) alkuperän jälkeen; ellei näin olisi, rytmin 
ongelma ei voisi ilmetä meille28.

Olemme kadottaneet rytmin tavoittaaksemme sen 
uudelleen. Tämä tavoittaminen kuitenkin tapahtuu eri 
tavoin eri aikakausilla. Missä kreikkalaisille ristiriita val-
litsi kahdenlaisten olevien – kuolevaisten ja jumalten – 
välillä, meillä epäjatkuvuus piilee historiassa itsessään, ja 
sen paikka on meidän keskuudessamme. Hölderlinillä toi-
metonta aikaa (die müssige Zeit)29 vastaan asettuu raastava 
aika (die reiβende Zeit)30, jonka luontoa on varsin helppo 
kuulla: kun ihminen on kadottanut olemassaolonsa 
rytmin, oman historiansa kulun hallinnan, katastrofit 
kohtaavat ihmistä lakkaamatta, eikä kukaan voi vaikuttaa 
siihen. Tästä syystä ”kalkyylin” ja ”mitan” vaatimuksilla, 
jotka runoilija muotoili ”Huomautusten” alussa, on ark-
kieettisesti ja arkkipoliittisesti pakottava merkitys.

Kuinka voidaan modernissa eeppisessä ympäristössä 
ymmärtää tempaaminen, jollainen päättää näytelmän 
Oidipus Kolonoksessa? Mitä voi tehdä kuolevainen, kun 
hän on kerran päätynyt keskelle aikaa, jolla on tarjot-
tavanaan vain ”Kateutta, eripuraa, verenvuodatusta! Ja 
vihoviimeisenä vanhuus.”31, kuten stasimonin jatko to-
distaa? Kenties vastaus sisältyy säkeeseen, joka seuraa 
kiroamiskohtausta (lainaus 9). Voidaanko siis itse asiassa 

tehdä muuta kuin seurata neuvoa, jonka Kuoronjohtaja 
antaa Polyneikeelle heti tämän otettua vastaan kirouksen 
isältään? 

”Voi Polyneikes, parempi olisi ollut, kun et olisi tullut tänne 
lainkaan. Parasta nyt että lähdet mitä pikimmin.”32?

Mikäli tässä näytelmässä on sijaa ”kesuuralle” merkityk-
sessä, jonka Hölderlin määrittelee ”Huomautuksissaan” 
– ”rytminvastaisena katkoksena”33, jonka pohjalta tra-
gedian rytminen rakenne saa hahmonsa – tuo kesuura 
sijoittuu kiroamiskohtauksen jälkeen. Kirouksensa myötä 
sankari on hetkellisesti omaksunut jumalallisen kostavan 
tahon tehtävän. Tällä hetkellä, tässä kahden näytöksen 
välisessä käännekohdassa, epävarmuus ja epäröinti koh-
talon vaikutuksesta saavuttavat huippukohtansa. Samalla 
aiemmin oraakkelien ennustusten tulkintaan kiinnittynyt 
epävarmuus vaihtaa kohdetta.  Siitä lähtien kaikkein epä-
varminta on itse puheen valta: paternaalinen, symbolinen 
ja institutionaalinen valta, joka ylittää puhujan tavoitteet 
ja hallinnan.

Teoksen seuraannossa kesuuran hetki on ”kaikkein 
sitoutumattomin” (der  Ungebundenste)34. Koska tämä 
sidoksen puute koskee sekä rytmistä seuraantoa että ih-
misen ja jumalan suhdetta, on hahmoteltava tragedian 
dramaturginen ydin, jossa sisältö ja muoto käyvät yksiin. 
Koska kesuura on kaikkein määrittämättömin ja rat-
kaisemattomin, se myös luo paikan arvioimiselle, rat-
kaisemiselle ja ratkaisemattomuudelle katkaistessaan 
tapahtumien välisen jatkumon ja syy-seuraussuhteen. 
Puhuuko Oidipus ”inspiraation” eli jumalallisen manian 
innoittamana, vai riittääkö pelkkä katkeruus ja hylätyn 
isän tuntema pettymys selittämään kaiken? Kuka lausuu 
”todella tappavan puheen” ja millä oikeutuksella? 

Psykologinen tulkinta voisi suoda hyvityksen kiro-
tulle (ja siten mahdollisesti jokaiselle meistä), mutta se 
olisi tuhoisaa traagisen juonen etenemisen kannalta. 
Uskonnollinen tulkinta puolestaan palauttaisi tragedian 
kulttiin, mikä antiikissa myös tarkoittaisi pyhäinhäväis-
tystä. Kuinka voidaan säilyttää näiden molempien tul-
kintojen mahdollisuus yhtä aikaa? Toisin sanoen kuinka 
voidaan säilyttää järjen ja uskonnon kriittinen välimatka, 
joka on teatterin olemassaolon ehto ja jota tragedia aina 
koettelee? Aika kuluu, on jatkettava. Ennen kaikkea on 
sanottava jotain. Kuoronjohtaja aloittaa: ”Voi Polyneikes, 
parempi olisi ollut, kun et olisi tullut lainkaan. Parasta 
nyt, että lähdet mitä pikimmin.”

Mitä Kuoronjohtaja oikeastaan sanoo? Ensinnäkin 
hän sanoo, että Oidipuksen pojan valitsema tie, hänen 
sotaretkensä Thebaa vastaan, on erehdys, harharetki. 
Polyneikes ei saanut isältään hyväksyntää, jota oli tullut 
pyytämään. Kirous saa tässä modernin merkityksen puut-
tuvana sanana – puuttuvana myöntönä. Tällaisen vasta-
uksen antaa se, joka ei olisi lainkaan halunnut vastata; 
se on Oidipuksen vastaus sellaisen isän ominaisuudessa, 
joka näytelmässä toistuvasti esiintyy puhumiseen ha-
luttomana hahmona ja joka siksi puhuu aina ”vasten 
tahtoaan [akōn]”35. Tässä käy ilmi myös puheen laki, 
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jonka mukaan on aina vastattava jollekulle toiselle voi-
dakseen olla vastaamatta jollekulle. Polyneikeen tapauk-
sessa puheen puuttumisen dialektisena vastakohtana 
on siunaus Ateenalle, kuningas Theseukselle ja ennen 
kaikkea kirotun pojan siskoille (Antigonelle ja Isme-
nelle). Viime kädessä Oidipus varaa juuri heille ”ainoat 
sanansa” (monos epos), rakastavan puheen (philein)36. 
Oidipuksen sijaan hänen poikansa menee nyt liian pit-
källe; niin pitkälle, että vihaisen isän silmissä ei ole pa-
luuta aiempaan eikä anteeksiannon mahdollisuutta. Mitä 
voidaan tehdä, kun kohdataan puhe, joka ei sano mitään, 
vaikenee puhuen ja ennen kaikkea syyttää kuulijaansa 
siitä, että ylipäätään on täytynyt puhua?

On mahdollista, että tästä ei seuraa mitään. On 
myös mahdollista, että tästä seuraa ei-mitään, tyhjyys, 
kuolema. Missään tapauksessa ei kuitenkaan ole mah-
dollista jäädä epävarmuuteen. Mitä sitten tapahtuukin, 
on toimittava nopeasti. Kesuura, joka tässä kohdassa 
leikkaa näytelmän kahtia, heijastuu välittömästi kuoron-
johtajan sanoihin, joilla hän torjuu Polyneikeen aikeet. 
Polyneikeen on tehtävä valinta ja päätettävä, mitä tehdä. 
Hän voi joko jättää huomiotta kuulemansa, kieltää, 
ylenkatsoa ja unohtaa sen, olla ajattelematta sitä – ja kii-
rehtiä kuolemaan, tai sitten hän voi pyrkiä oikaisemaan 
virheensä. Itse asiassa hänen sisarensa Antigone kehottaa 
juuri tähän: ”Käännytä armeijasi takaisin. Palaa Ar-
gokseen kun vielä voit.”37

Heeroksen aseman hylkääminen ja pakenemisen 
valinta olisi itse asiassa radikaali ja moderni ratkaisu, 
joka tapahtuessaan olisi ennakoinut myyttisen väki-
vallan aikakauden loppua. Polyneikes ei kuitenkaan 
ole saavuttanut oman moderniutensa huippua sen pa-
remmin kuin kirottu isänsäkään Kuningas Oidipuksessa. 
Kuten myyttiin kuuluu, nuori sotilas tekee toisen rat-
kaisun. Voimatta tehdä mitään katastrofin välttämiseksi 
hän pyrkii peittämään sen. Tässä hän toimii kuin hyvä 
strategi, jonka hänen mukaansa on kerrottava armeijalle 
vain hyvät uutiset ja pidettävä huonot uutiset omana 
tietonaan38. Freudilaisen kaavan mukaan Polyneikeen 
tietoisuus herää huonon omantunnon muodossa eli 
vakuuttuneisuutena, että hän on mennyt liian pitkälle 
jättäessään huomiotta isän sanat39. Emmekö kuitenkin 
voi lukea näistä sanoista yhtä lailla ja vääjäämättömästi 
Sofokleen – strategin ja näytelmäkirjailijan – tunnus-
tuksen: hän on kohdannut mahdottomuuden, joka on 
samalla sekä hänen metadramaturgisen toimintansa 
edellytys että sen umpikuja?

5.
Sankarin dialektisen järkeilyn mukaan huono oma-
tunto eli syyllisyys on vain hyvän omantunnon – viat-
tomuuden – välttämätön vastine. Syyllistyessään eli 
”niellessään” Oidipuksen ei-vastauksen Polyneikes vah-
vistaakin päinvastoin isänsä tarinan, vaikka oli etsinyt 
tätä koko näytelmän ajan todistaakseen oman viatto-
muutensa. Hänen järkeilynsä mukaan Oidipusta ei voi 
syyttää rikoksistaan, koska hän teki ne ”tietämättään” 
(anous). Hän oli siis toiminut kuin tahtomattaan 

(akōn), tiedostamattomasti. Kuka tahansa olisi hänen 
sijassaan toiminut samoin. Joka tapauksessa tämä odot-
tamaton tietoisuus, tämä subjektiivisuuden yksilöllinen 
paljastuminen, on merkityksetön ilman julkista tunnus-
tusta.

Vailla sijaa poliksen topografiassa ja vailla merkitsijää 
julkisessa puheessa sankari on vaarassa jäädä kotinsa 
vangiksi palatsiin, johon hänet suljettiin Kuningas Oidi-
puksen lopussa. Palauttaakseen viattomuutensa hänen on 
siis lähdettävä ulos ja alettava taas puhua. Hänen on sa-
nottava: kyllä se olin minä, minä tein sen, mutten tehnyt 
niin tarkoituksella; se olen kyllä minä joka puhun, vaikka 
olisinkin halunnut vaieta! – Mutta kuinka päästä ulos ja 
kuinka puhua kadottamatta samalla syntymättömän viat-
tomuutta, jonka sisään sulkeutuminen takaa? Ratkaisu 
on yksinkertainen: tämän sinänsä vääjäämättömän ulos 
lähtemisen on oltava jonkun toisen aiheuttamaa. Kuun-
neltakoon siis Oidipuksen syytöspuhetta:

”Teit minusta maattoman, vaatetit näihin ryysyihin, joiden 
tähden nyt vetistelet, kun itsekin olet karkoitettu ja avun 
tarpeessa. Eivät kyyneleesi tuskiani lievitä, ne kannan itse 
loppuun asti enkä valita, mutta murhaajani muistan: se olet 
sinä. Sinä minut syöksit tähän kurjuuteen [jättämällä lausu-
matta yhden ainoan pienen sanan]! Nyt muukalaisena saan 
vaeltaa ja kerjäten elantoni hankkia.”40

Jokin ”pieni sana” puuttuu (epous mikrōn khārin) aina. 
Tällä kertaa kuitenkin Oidipus itse julistetaan syyttö-
mäksi, samalla kun liitetään yhteen kahden tragedian 
tarinat, hitsataan niiden välinen episodinen katkos. 
Vanhan Oidipuksen antaman selityksen mukaan hänen 
tiedostamisen hetkensä oli tapahtunut jo Thebassa, 
aikana, jolloin hän oli ollut suljettuna palatsiin. Alussa, 
eli Kuningas Oidipuksen lopussa, sankari itse on vaatinut 
Kreonilta karkotusta41. Jos Oidipus olisi karkotettu tuolla 
hetkellä, teko olisi ollut yhtä lailla ylimitoitettu ja kärsi-
mätön kuin sankarin oma vaatimus. Korvaukseksi päätös 
hänen karkottamisestaan tapahtuu viiveellä (khronion) 
vallankaappauksen mielivaltaisessa poliittisessa teossa.  
Kreon näyttää tahtovan riistää Oidipukselta kuninkaan 
aseman, jota tämä ei varsinaisesti ole koskaan menet-
tänyt. Oidipuksen poika antaa tähän hiljaisen suostu-
muksen. Samalla kaksi juonta kietoutuu episodisesti 
yhteen ajanulkoisen yhteensattuman ansiosta: ”samalla 
hetkellä” (to tēnik edē)42 kun Oidipus puhdistetaan syyl-
lisyydestään eli reaalisesta isänmurhasta, hänen poikansa 
puolestaan syyllistyvät symboliseen tai ideaaliseen isän-
murhaan.

Yksi tapahtuma, Oidipuksen palautettu hyvä oma-
tunto, on eettinen ja sisäinen, toinen eli sankarin pako-
tettu maastakarkotus puolestaan poliittinen ja ulkoinen, 
eikä näiden välillä ole minkäänlaista suhdetta tai syy-
yhteyttä. Tämä ”yhteensattuma” voi kuitenkin näyttää 
itsestään selvältä ja jäädä havaitsematta, koska se yhtäältä 
projisoidaan näytelmässä kaukaiseen menneisyyteen eikä 
esitetä näyttämöllä, mutta toisaalta ennen kaikkea siksi, 
että se yhdistää metafyysisen halun liikkeen, joka elä-



vöittää koko näytelmää, ja joka kii-
rehtiessään on aina jo saavuttanut 
kohteensa.

Tuolla suhteella on kuitenkin 
kohtalokas vaikutus tragedian toi-
mintaan, eikä enää antiikin aikai-
sessa vaan modernissa mielessä – 
siinä mielessä, missä metafyysiset 
hahmot, joissa kohtaloton kohta-
lomme ilmenee, ovat rytmittäneet 
meidät alusta saakka. En olisi läh-
tenyt ulos, ellei minua olisi pako-
tettu; en olisi sanonut mitään, ellei 
se olisi ollut välttämätöntä, ellei 
tämä lähteminen olisi ollut jonkun 
muun syytä, kirotun pojan, isän-
murhaajan, kaupungin vihollisen.43 
Teoksen poliittiset johtopäätökset, 
olkoot ne ilmi tuotuja, reaalisia tai 
kuvitteellisia uhkia, ottavat ilmeisen 
konservatiivisen muodon, joka 
muistuttaa Platonin ajattelusta44: 
kaupungin hyvinvointi on sen va-
rassa, että poika kunnioittaa isäänsä 
ja kansa kunnioittaa jumalten ja san-
karien kulttia.

Oidipuksen haudan kultin si-
sältönä on hänen salaisuutensa 
säilyttäminen ja välittäminen 
eteenpäin, ja näin se yhdistää it-
seensä perheeseen ja kansaan kuu-
luvat kultit45. Tämän yhteyden 
säilyttäminen eli toisin sanoen sen 
ehtojen kätkeminen muodostaa 
siitä alkaen suojan kaikkea hybristä 
ja ajan vaihteluita vastaan. Yksin 
metafyysinen ääretön kuolema voi 
palauttaa meille ”syntymättömän” 
viattomuuden. Tämä edellyttää aina, 
että joku tai jokin toinen kärsii ää-
rellisen kuoleman puolestamme, 
olkoon sijaiskärsijä sitten Oidipus, 
Sokrates tai Kristus. Joka tapauk-
sessa ääretön kuolema pyrkii kään-
tämään historian kulun ja palaut-
tamaan meidät aikaisempaan uhraa-
misen järjestykseen46. Transsenden-
taalisella tasolla äärimmäinen uhri 
on siis aina ilmenemisen rytmissä eli 
ajassa, jonka aina ”liian ääretön”47, 
liian yhdistävä ja ennen kaikkea liian 
kiirehtivä sisäistämisen liike pyrkii 
kumoamaan.

Oidipuksen kotiinpaluu näy-
telmässä Oidipus Kolonoksessa alkaa 
siitä, kun sankari ensimmäisessä 
säkeessä avaa suunsa. On kui-
tenkin lyhyt kohtaus, jossa sankari 

näyttäytyy kaikessa levottomuutta 
herättävässä monimielisyydessään – 
näytelmän loppu ei kenties kykene 
sulauttamaan tuota hetkeä eikä 
täysin palauttamaan sitä omaan ta-
louteensa. Oidipuksen hautaus tra-
gedian lopussa viittaa myös tähän 
kohtaukseen, joka tulee palaamaan 
modernin kynnyksellä eikä siitä asti 
ole lakannut vainoamasta meitä. 
Tämän riippumaan jättämisen, 
tämän näyttämön epokhēn historia 
on yhtä pitkä kuin ajattelutavan, 
joka Sofokleesta lähtien on pyrkinyt 
nousemaan esiin. Se on myös syy, 
miksi nykyään Kuoronjohtajan vii-
meiset, näytelmän päättävät sanat 
vaikuttavat meistä monimielisiltä: 
”Nyt vaiti valitus! Ei kyyneltäkään. 
Ovat asiat nämä näin päätetyt.”48 
Sikäli kuin modernius tarkoittaa 
historian lain paljastamista uutena 

alkuna, renessanssi on kaikesta 
metafyysisestä lohdutuksesta kiel-
täytyvä suruaika49.

6.
Tässä käsittelyssä olen pyrkinyt 
tuomaan esiin tiettyjä Oidipus 
Kolonoksessa -näytelmän ajallisia 
ja rytmisiä piirteitä. Epäröinnin 
ja kiirehtimisen, tylsistymisen ja 
tempautumisen välinen vaihtelu 
on paljastunut oireeksi tragedian 
pyrkimyksestä hallita omaa pur-
kautumistaan, eeppiseksi muuttu-
mistaan. Tämä metadramaturginen 
näkökulma aukeaa, kun Sofokleen 
teksti tuodaan modernin tragedian 
näyttämölle, jota Hölderlin en-
nakoi kirjoituksissaan. Rutto on 
aina jo alkanut, ja on varmaa, että 
lähistöllä on vielä hautaamattomia 
ruumiita. Tällaisella näyttämöllä 
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meitä houkutellaan aina uudelleen pakenemaan – kii-
rehtimään joko dialektisiin järkeilyihin tai mysteeriin, 
jotka toimintatapoina ovat vain yhden paniikin 
liikkeen kaksi puolta.

Ottaen huomioon tämän rytmin mutta säilyttäen 
kuitenkin välimatkamme siihen voimme kenties oppia 
toimimaan toisin, kärsivällisemmin, ja noudattamaan 
paremmin antitraagista modernia viisautta, johon päätän 
tämän tekstin ja joka on muotoiltu esimerkillisesti 
Kafkan aforismissa: ”Tietyn pisteen jälkeen ei enää ole 
paluuta. Tuohon pisteeseen on pyrittävä.”50 Mentyämme 
liian pitkälle meidän on palattava lähtöpisteeseen ja kor-
jattava ja pelastettava se, minkä voimme. Tämä ylittää 
käsityskykymme. Kuten Oidipus Kolonoksessa opettaa, 
paluu alkuun on aina ollut ajankohtaisesti pakottava.

Liite: Katkelmia näytelmästä Oidipus 
Kolonoksessa
1. Kun vanhusten kuoro on saanut tietää vieraansa todel-
lisen henkilöllisyyden, Kuoronjohtaja pyytää Oidipusta 
lähtemään: ”Ylös siitä! Sinulla ei ole tähän maahan mitään 
asiaa. Mene muualle siitä saastuttamasta!” (säkeet 232–233.)

2. Oidipus kiiruhtaa tyttäriään pyhän uhrin toimitta-
misessa Kuoronjohtajan ohjeiden mukaan: ”Nyt käykää 
toimeen, vaan älkää jättäkö minua vahditta. Yksin en 
pysty ottamaan enää askeltakaan.” (säkeet 500–502.) 
Tässä hoputtajana on Oidipus-vanhus, joka pelkää oman 
turvallisuutensa vuoksi.

3. Kreonin päätettyä ryöstää väkivalloin Oidipuksen 
tyttäret kuoro kehottaa: ”Apuun, kyläläiset! Oi maan 
mahtavat! Tulkaa pian – ennen kuin he ehtivät yli rajan!” 
(säkeet 885–886.) Kiirehtimiskehotus on osa ryöstäjien 
takaa-ajon kiireisyyttä.

4. Kohta ilmestyvä Theseus kertoo, kuinka nopeasti 
on kiiruhtanut: ”Mikä täällä on hätänä? Riensin tänne 
[nopeammin kuin jalkani saattoivat kantaa] kesken uh-
ritoimituksen.” (säkeet 889–890.) Tämä kiirehtiminen 
muodostaa vastakohdan sankarin arvokkuudelle ja hänen 
korkealle iälleen.

5. Seuraa joukko kehotuksia ryöstäjien kiinniottami-
seksi: ”Miehet, joku teistä menköön viipymättä alttarille 
ja käskeköön väkeämme siellä keskeyttämään uhrimenot 
ja kiirehtimään kaikin mahdollisin keinoin, jalkaisin tahi 
ratsain [ ].” (säkeet 895–898.); ”Ja vielä kerran minä 
sanon sinulle: jonkun olisi parasta tuoda ne neidot tänne 
ja pian [ ].” (säe 933.)

6. Theseus keskeyttää Kreonin, joka viivyttelee puo-
lustelemalla itseään: ”Puheet seis! Pahantekijät ovat karku-
teillä ja me, uhrinsa, täällä seisoskelemme.” (säkeet 1016–
1017.) Kuningas poistuu näyttämöltä hoputtaen pantti-
vankiaan Kreonia: ”Uhkaile vain – mutta tee se kävellen.” 
(säe 1040.) Näissä kahdessa puheenvuorossa puhujan 
liikkumattomuus on vastakohtana toiminnan nopeudelle. 
Theseuksen sotilasansio on, että hän asettaa toiminnan 
etusijalle puheeseen verrattuna (säkeet 1143–1144).

7. Theseuksen tuotua tyttäret takaisin Oidipus pyytää 
heitä kertomaan lyhyesti koettelemuksistaan: ”Kertokaa 
minulle, miten kaikki tapahtui. Mutta lyhyesti vain, sillä 
ei sovi pitkät puheet ikäistenne suuhun.” (säkeet 1115–
1116.) Sitten hän pahoittelee kuninkaalle puheidensa 
pituutta: ”Suo anteeksi, rakas ystävä, että olet joutunut 
kuulemaan vuodatuksiani.” (säkeet 1119–1120.) Näy-
telmän vaatimukset on siis naamioitu vetoamalla totun-
naisiin käytäntöihin ja psykologiaan.

8. Kuoro säälii Oidipuksen kohtaloa seuraavin, an-
tiikin pessimismin läpitunkemin säkein: ”Paras olisi ih-
misen olla syntymättä ollenkaan. Tai jos heti päivänvalon 
nähtyään voisi ryömiä takaisin sinne mistä on tullutkin, 
niin sekin vielä menettelisi.” (säkeet 1224–1227.)

9. Välittömästi Oidipuksen kirottua poikansa Kuo-
ronjohtaja osoittaa pojalle seuraavat sanat: ”Voi Poly-
neikes, parempi olisi ollut, kun et olisi tullut lainkaan. 
Parasta nyt, että lähdet mitä pikimmin.” (säkeet 1397–
1398.)

10. Antigone pyrkii suostuttelemaan kirottua vel-
jeään jättämään sikseen taistelunsa Thebaa vastaan: 
”Käännytä armeijasi takaisin. Palaa Argokseen, kun vielä 
voit.” (säe 1416.)

11. Ukkoseniskut kertovat Oidipukselle, että hänen 
loppunsa lähestyy. Niinpä hän hoputtaa tyttäriään et-
simään Theseuksen: ”Te kuulette Zeun lähestyvän. 
Pian iskee hänen siivekäs vasamansa. Se on vievä minut 
mukanaan Haadekseen.” (säkeet 1460–1461.) Pyyntö 
toistuu korostuneena: ”Nyt pian! Hakekaa kuningas!” 
(1475–1476.) Vastauksena kuoro hoputtaa kuningasta 
kahteen kertaan: ”Oi valtias, missä oletkin, riennä jo 
luoksemme!”(säkeet 1475–1476) ja ”Oi valtias, jo olisitpa 
täällä!” (säe 1499.)

12. Tästä lähtien hoputtaminen muuttuu alkupe-
rältään jumalalliseksi. Ennen katoamistaan pyhän lehdon 
varjoihin Oidipus hoputtaa kumppaneitaan: ”Mutta nyt, 
lähtekäämme viivyttelemättä kohti sitä paikkaa, sillä ju-
malat ovat jo merkkinsä antaneet.” (säe 1539.)

13. Viimeisen hoputuksen lausuu Airuen mukaan 
näkymätön jumaluus: ”Se oli jokin jumala: ”Oidipus! 
Oidipus, mitä enää odotamme? Liikaa olet viivytellyt! 
Käykäämme matkaan!” (säkeet 1626–1628.) Tämä läs-
näolijat yllättävä kiiruhtamiskehotus saapuu ”yllättäen”. 
Sana exaiphnes esiintyy kappaleessa kolme kertaa (1610, 
1023, 1625). Se luonnehtii tapaa, jolla jumalallinen in-
terventio leikkaa kuolevaisten aikaan.

14. Jumalten hoputtamana Oidipus hoputtaa puo-
lestaan tyttäriään lähtemään paikalta ennen kuin vii-
meinen hetki koittaa: ”Lapseni, teidän on nyt mentävä.” 
(säe 1643.)

Suomentanut Johan L. Pii

(alun perin: Hölderlin, 
Sophocle et les deux rythmes de la modernité. 

Po&sie, No. 141, 2012, 102–115.)
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Viitteet
1 Näytelmä kirjoitettiin vuosina 407–406 

eKr., ja sen oletetaan saaneen ensiesi-
tyksensä vuonna 401eKr. eli Sofokleen 
kuoleman jälkeen.

2 ”Huomautukset Oidipukseen”, ”Huo-
mautukset Antigoneen” ja kirje Böhlen-
dorffille teoksessa Hölderlin 2001.

3 Luentani kuuluu tulkintaperinteeseen, 
jossa korostetaan ensimmäisen Oidipuk-
sen kantilaisia ja ”transsendentaalisia” 
ulottuvuuksia. Ks. erit. Beaufret 1983; 
Lacoue-Labarthe 1987, 64–72.

4 Hölderlinin keinoista teoksen poliittisen 
idean esiin tuomiseksi komposition 
tasolla ks. Kirkkopelto 2010.

5 Ks. Badiou 1989, 49–58; 2010, 
        109–110.
6 Badiou 1989, 56.
7 Kuningas Oidipuksen ja Antigonen 

kirjoittamisajankohdista ei ole tarkkaa 
tietoa.

8 Kolonos on Sofokleen synnyinpaikka ja 
sijaitsee Ateenan liepeillä. Vuonna 407 
eKr. Kolonoksessa käytiin taistelu, jossa 
Agiin sotilaat löivät Ateenan. Euripideen 
Foinikialaisissa (401 eKr.; säe 1707) on 
ensimmäinen maininta legendasta, jonka 
mukaan Oidipus on haudattu Kolo-
nokseen. Eumenidien pyhän lehdon 
sijoittaminen samaan paikkaan lienee 
ollut runoilijan oma keksintö (Vernant 
& Vidal-Nacquet, 1986, 207). Heidän 
mukaansa näytelmän Kolonos on tiivis-
telmä, yhteenveto Ateenasta.

9 Hegel 1838, 557.
10 Ks. säkeet 1654–1655, joissa kuningas 

Theseus rukoilee Oidipuksen kuoleman 
jälkeen sekä maata että taivaan mahteja. 
Tämä on verrattavissa myös siihen, että 
Oidipus rukouksessaan yhdistää Foibok-
sen ennustuksen Eumenidien hyvään 
tahtoon. Tuollainen yhteenliittymä 
on mahdollista vain Athenen rinnoilla 
(säkeet 84–110). Tässä tekstissä suomen-
nokset Oidipus Kolonoksessa -näytelmästä 
ovat Esa Kirkkopellon (Sofokles 1994), 
mutta säenumeroilla viitataan alkukieli-
seen versioon.

11 Nietzsche 2008, 76.
12 Sama, 77.
13 Hegel 2011, 433.
14 Sofokleen teoksen tilallisista piirteistä ks. 

Weber 2004.
15 Säkeet 521–523.
16 Hölderlin 2001, 99.
17 Schestag 1999, 403.
18 Säkeet 224, 327 & 1109.
19 Hölderlin 2001, 87.
20 Sama, 99.
21 Säkeet 1254–1446.
22 Ks. Vernant & Vidal-Naquet 1986, 

175–221.
23 Sankarimyytin ja kaupungin välinen 

etäisyys on salassa ylitetty, muttei kuiten-
kaan riittävästi, koska sankari ei enää ole 
läsnä uhkaavuudessaan. Vidal-Nacquet 
1973, 12.

24 Hölderlinille ”eeppisyys” on modernille 

tyylille luonteenomaista. Ks. ”Kirje Böh-
lendorffille”, Hölderlin 2001, 108–117. 
Vrt. myös Szondi 1983.

25 Säkeet 1224–1227.
26 Säkeet 1626–1628.
27 Vrt. Platon, Pidot 187b. Siinä Eryksi-

makhos parafraseeraa Herakleitoksen 
kuuluisaa lausumaa.

28 Sauvanet 1999, 51–61.
29 Hölderlin 2001, 78.
30 ”Traagisen ajan hohdottomuus [ ] seuraa 

uhmakkaimmin raastavaa ajanhenkeä”. 
Hölderlin 2001, 87.

31 Säkeet 1234–1235.
32 Säkeet 1397–1398.
33 Hölderlin 2001, 61.
34 Sama.
35 Ilmaisu toistuu; säkeet 965, 977 & 987.
36 Säkeet 1615–1617.
37 Säe 1416.
38 Säkeet 1429–1430.
39 Esim. Freud 1989, 35–94.
40 Säkeet 437–444.
41 ”OIDIPUS: Minut maasta pois ett’ 

ajat./ KREON: Vallass’ on se jumalan.” 
Sofokles 1966, 136. 

42 Säe 440.
43 Logiikka on pharmakonin logiikkaa, 

joka on juurtunut fallo- ja logosentrisiin 
järjestyksiin. Ks. Derrida 2003.

44 Vrt. Platon, Lait IV, 931b–c (vanhem-
pien oikeudesta kirota lapsensa); ja 
932a– c (vanhempiensa kiroajien rankai-
semisesta).

45 Isän ja pojan suhteella, siis isän vihalla ja 
isänmurhalla, ei ollut erityistä poliittista 
merkitystä Ateenassa: molempia pidet-
tiin yhtä lailla tasavertaisina kansalaisina. 
Vasta myöhemmin Roomassa isänmur-
hasta tuli ”paras esimerkki transgressi-
osta”. Loraux 1997, 218–219.

46 Siinä määrin kuin näytelmän loppu siis 
liittyy eräänlaiseen platonilaisuuteen, se 
vahvistaa Walter Benjaminin esittämää 
epäilystä – nimittäin että platoninen dia-
logi merkitsee paluuta aiempaan histori-
alliseen vaiheeseen, jota vastaan tragedia 
protestoi: ”Mutta tässä sodassa, jonka 
hänen rationalisminsa on julistanut traa-
gista taidetta vastaan, Platonin tuotanto 
hyökkää tragedian kimppuun ylivertai-
suudella, joka liittyy enemmän hänen 
päättäväiseen hyökkäämistapaansa kuin 
sen kohteeseen. [ ] Dialogissa puhdas 
dramaattinen kieli näyttää samaan 
aikaan sekä traagiselta että koomiselta, 
niiden dialektiikalta. Tämä puhtaasti 
dramaattinen luonne palauttaa voimaan 
mysteerin, joka oli vähitellen menettänyt 
pyhyyttään kreikkalaisen teatterin muo-
doissa.” Benjamin 1985, 125.

47 Hölderlin 2001, 65.
48 Säkeet 1777–1779.
49 Kuoleman mahdottomuudesta näytel-

mässä Oidipus Kolonoksessa ks. Dufour-
mantelle & Derrida 1997, 81–113.

50 Kafka 1963, 195.
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