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Juha Varto

Taiteellisesta ajattelemisesta

Kysymyksen asettelusta
Kuuntelin kollegojeni keskustelua, joka koski kysymystä, mistä nyt pitäisi
keskustella, kun keskustellaan taiteesta ja sen koulutuksesta. Emme voi enää
kouluttaa käsityöläisiä, koska sellaista maailmaa, jossa käsityöläisellä oli
ravintoketjussa paikkansa ja jossa taide syntyi hyvästä taidosta, ei enää ole. Taide
on monessa suhteessa eronnut taidosta ja alkanut elää omaa elämäänsä, jossa
aivan muilla asioilla kuin taidoilla, käsityöllä tai selvärajaisella työskentelemisellä
olisi paikkansa. Itse asiassa taide on alkanut tarkoittaa noiden vastakohtaa,
tapausta, jossa side käytäntöihin ja ihmisiin on mahdollisimman ohut.
Kollegani tulivat tulokseen, ettei nykyaikana ainakaan voi puhua ”taiteellisesta
ajattelusta”, koska se palauttaa mieleen modernismiin kuuluneen ajatuksen taiteen
erityisyydestä, ikään kuin taiteella olisi oma alueensa, jonka tuolloin kuviteltiin
muodostuneen muun elämän ulkopuolelle, jonkinlaisena virtuaalisena
todellisuutena. Koska taiteen ilmiöitä ei ollut mahdollista käsitellä tosiasioina,
kuten Valistuksen henki olisi edellyttänyt, taiteen ilmiöt vaappuivat omassa
keinotekoisessa pilvessään, johon ei tieteen eikä arjen tuuli puhaltanut.
Nythän meillä on yhtä vakaa usko, että taide ei ole mitään erityistä vaan vain yksi
ilmentymä muiden kulttuuristen ilmentymien joukossa, jonkinlainen oire tai
indikaattori asioista, jotka todellisesti ovat aivan muuta kuin taidetta. Tämä ajatus
ei syntynyt Marxin taloustieteestä vaan banaalimmin arjen käytännöistä, joissa
huomattiin, ettei taiteella ole niin väliä: se ei todellisesti tuota mitään eikä sen
tuloksia voi mitata. Kaupankäynti taiteella saattaa tosin olla hyvinkin tuottoisaa,
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mutta ennakoimattomalla tavalla; hyötyminen myös edellyttää pitkiä
odotusaikoja, koska usein tuottoa alkaa syntyä vasta taiteilijan kuoltua.
Samalla pantiin merkille, että taiteellinen toiminta usein häiritsee
yhteiskuntarauhaa ja kauppaa, joten on parempikin, että sille osoitetaan paikka,
joko koulutuksena tai kauppana, jolloin myös sen indikaattori-ominaisuudet, sen
oireellisuus, saadaan paremmin haltuun ja hallitun tulkinnan rajoihin.
Toisena ongelmana kollegani pitivät, että ”taiteellinen ajattelu” irrottaa taiteilijan
(jos nyt hänestäkään enää voidaan puhua...) kulttuurista, johon hän kuuluu samalla
tavalla kuin kaikki muutkin. Ei oikein sovi postmoderniin ajatteluun, että jokin
ammatti sinänsä voisi oikeuttaa oman ajattelemisensa, joka ainakin puusta katsoen
näyttää poissulkevalta ja itse oman arvonsa ja kriteerinsä määrittelevältä.
Keskustelusta saattoi päätellä, että ammattina tai kutsumuksena taiteilijuus ei ole
riippuvainen taiteesta vaan ainoastaan hallinnollisesti päätetyistä nimityksistä,
joita oppilaitokset, säätiöt, taidelaitokset ja muut vastaavat pitävät yllä. Esimerkiksi
hakiessaan johonkin oppilaitokseen, on tiedettävä, millaiseksi taiteilijaksi aikoo, ja
säätiöt vaativat yksilöimään apuraha-anomuksissa taiteilijuuden laadun: sitä joko
on muusikko tai runoilija, tanssija tai kuvataiteilija, niin kuin on "sovittu" silloin,
kun näitä oireita ja indikaattoreita alettiin määritellä.
Tässä keskustelussa korostui postmoderni usko taiteen erityislaadun katoamiseen
ja taiteen palaamiseen osaksi inhimillistä, jota nykyään kutsutaan ”kulttuuriksi”.
Kannattaa kiinnittää huomiota nykyiseen puheenparteen: kaikki ovat
kulttuurityöntekijöitä ja vain harva kutsuu itseään taiteilijaksi. Toimittajat ovat
auttaneet tässä nimeämisessä, eikä syytäkään tarvitse kaukaa etsiä, sillä he laskevat
itsensäkin kulttuurityöntekijöiksi. Taiteen ominaislaadun katoaminen ja sen
palaaminen takaisin osaksi inhimillistä on kuitenkin kriittinen oletus. Keskustelijat
eivät olleet tavoittaneet José Ortega y Gassetin ajatusta, kun tämä esseessään
Taiteen irtautuminen inhimillisestä (1925, suom.1961) ilmaisi oman modernismin
kritiikkinsä: Ortegan mukaan taide ei ole tavoiterationaalista toimintaa, joka
tähtää tietoon ja siten pyrkii laajentamaan inhimillisen elämän aluetta hallitsemalla
elämää. Tavoiterationaalisuus on nimitys, jolla voimme nykyisin kutsua melkein
kaikkea toimintaamme ja pohdintojamme. Jopa tavallinen arjen reflektointi
tavoittelee hyötyä, nimittäin parempaa arkea ja varmempaa tulevaisuutta. Alkaa
olla vaikea esittää mitään muuta päämäärää. Ortega kuitenkin huomauttaa, että
taiteella on kokonaan toinen tehtävä, nimittäin osoittaa jonnekin toisaalle.
Ortegalle maailma on enemmän kuin vähäinen kokemus ja ymmärrys, joka
kunakin hetkenä on läsnä: on mennyttä, on tulevaa mutta niiden lisäksi on
muitakin ulottuvuuksia, nimittäin oikea ja vasen, syvyys ja korkeus, joita ei voi
valjastaa minkään hallittavan hyödyn palvelukseen, koska ne ovat olemassa
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pääosin merkityksinä, merkityksen antajina yksittäisen ihmisen kokemuksen
taustalla.
On tietenkin tärkeää seurata aikaansa ja olla postmoderni, ainakin paremman
puutteessa, jos ei ole tunnistanut vielä, mitä uutta on todella tulossa. Nämä postilmiöthän ovat vain edellisen ideologisen kauden rappeutumia, rapistumista ja
pois kuolemista ilman, että ne antaisivat näkemystä siitä, mitä on tulossa. Niissä
katse on taaksepäin. Kuten Friedrich Nietzsche (vuosien 1883-1884 merkinnöissä)
totesi: jokainen post- ja anti-nimitys on sen myöntämistä, ettei puhujalla ole
mitään tajua, mistä on kyse vaan pyrkii hän kieltämään tulemassa olevan uuden jo
ennen kuin se on syntynytkään ja nimeämään sen kuolleen nimellä. Toisaalta on
myös niin, että jos huomaamme jonkin ideologian kuolevan pois, teemme viisaasti,
kun emme vain pidä muistopuheita vaan yritämme nähdä, mitkä piirteet
kuolevassa olivat ehkä arvokkaita säilytettäväksi. Näinhän me teemme
motoristienkin kohdalla, näiden teillä huristelevien ihmisen varaosavarastojen
kanssa: he kuolevat yllättävän siististi ja heistä saa monia elimiä, joilla voi parantaa
toisten ihmisten elämää.
Ajattelemisen puuttumisesta
Kun puhutaan ajattelemisesta, puhutaan yleensäkin ilmiöstä, joka on harvinainen.
Tätä voisi verrata keskusteluun ihmisen hyvyydestä: siitä puhutaan paljon, mutta
sitä tavataan harvoin. Nämä kaksi myös liittyvät toisiinsa siten, että ajatteleminen
edellyttää hyvyyttä, joka tässä tarkoittaa, että ihminen on oivaltanut paikkansa
maailmassa eikä sitä vääristele. Ihmisen arki on kuitenkin aivan toisenlainen:
Ihmiset kyllä reagoivat, toistavat ja vastustavat, menevät mukana ja toimivat kaiun
tavoin, touhuavat peittääkseen jonkin puuttumisen ja saadakseen aikaan edes
jotakin, paremman puutteessa. Me toimimme liikaa ja ajattelemme liian vähän,
kuten Heidegger totesi. Syy ei ehkä ole yksittäisissä ihmisissä, sillä heiltä puuttuu
ajattelemiseen tarvittavia ehtoja: ajatteleminen edellyttää tiettyä vapautta,
riippumattomuutta ja rohkeutta, jotka ovat sinänsä harvinaisia piirteitä ihmisissä
eikä ympäristö suinkaan sellaisia ehtoja tarjoa.
Mitä totalitaarisempi, ennalta määrätympi, kulttuuri on, sitä vähemmän ihmiset
ajattelevat: esimerkiksi Suomessa on aina kerrallaan vallalla yksi totuus, yksi
keskustelu ja sekin viiden minuutin mittainen, ja yksi guru. Aiemmin totuudesta
vastasivat Kekkosen juoksupojat, nyt asiasta päätetään mediapöydissä. Kukin
keskustelu käydään median ehdoilla, usein jonkun älykkään naisen ohjailemassa
kulttuuriohjelmassa; ohjelman jälkeen asia on "ohi" ja kaikki tietävät sen ykskaks.
On turha tarjota keskustelulle jatkoa missään mediassa, koska asiaa ei enää "ole".
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Vaikka aiheesta ei olisi esitetty mitään varsinaisia argumentteja, kukaan ei
huomaa, että asian käsitteleminen jäi kesken, koska meidät on kasvatettu tällaiseen
käsittelemättömyyteen. Hyvä esimerkki tästä oli presidentin ja Nokian entisen
pääjohtajan viiden minuutin mittainen huoli suomalaisten poikien
syrjäytymisestä: se todettiin, oltiin huolestuneita ja sitten taas alettiin puhua
neljänkymmenen viihdelehden voimalla tyttöjen syömishäiriöistä.
On varsin vaikea itse ajatella, jos kaiken aikaa, kehdosta hautaan saa vain
yhdenlaista asenteellista informaatiota, kuten meillä tapahtuu. Pienen kansan
jäseninä me tähtäämme yhteisymmärrykseen, riidattomuuteen, analysoimattomuuteen, ja samalla teemme selväksi, keillä on oikeus nostaa asioita esille. Toisaalta
myös tottumukset, esimerkiksi kaikki opetettu ja indoktrinoitu aines, jonka koti,
koulu ja isänmaa meihin valuttaa ”tietona”, vaikeuttavat ajattelemista. Viihde ja
erityisesti televisio, ehkä erityisesti sen ”asiaohjelmat” vievät kaiken tarpeen
ajatella; Helsingin Sanomien päivittäinen lukeminen vie loput. Me osaamme kyllä
toistaa poroporvarillisia uskomuksia ja kuuluttaa niin sanottuja tieteellisiä
tosiasioita, jotka olemme lukeneet kuka mistäkin.
Surullista kyllä moni pitää tätä reaktiivista toimintaa ajattelemisena. Huomaamme
tosin itsekin riittämättömyytemme heti, kun törmäämme ihmiseen tai ajatukseen,
joka on uusi ja outo, tai jos joudumme yhtäkkiä muodostamaan kannan asiaan,
jota emme mitenkään tunne ja josta meillä ei ole mitään kokemusta. Myös historia
tuottaa ongelmia, koska se on täynnä outoja ilmiöitä, joiden yhteyksiä emme
tunnista.
Näistä kahdesta ilmauksesta on sanottava jotakin erikseen:
Poroporvarillisuus tarkoittaa pitäytymistä tottumuksiin, jotka ovat mukavia
eivätkä mitenkään haasta ajatusta. Toimimme usein ”varmuuden vuoksi” siten
kuin muutkin ja lopetamme asioiden pohtimisen pisteeseen, jossa pohdinta alkaa
muuttua vaikeaksi. Tässä suhteessa me muistutamme Homer Simpsonia, joka käy
mittelöä aivojensa kanssa ja luovuttaa aina heti, jos aivoja tarvittaisiin, ja sen sijaan
syö jotakin. Monien on jopa vaikea käsittää, miksi pitäisi nähdä vaivaa asioiden
pohtimisessa, jos ne on jo ratkaistu hyvin ja ”kaikki” ovat niistä jo samaa mieltä.
Poroporvari ei ajattele, hän vain toistaa tai toimii kaikupohjana toisten
toistamiselle. Kyseessä on eräänlainen jo-ajatellun totalitarismi: pyritään
sopeutumaan kaikkeen siihen, mikä jo on. Kuten presidentti Koivisto tapasi sanoa:
”Eikös se ole hyvä, että kaikki ovat samaa mieltä.” Kukaan ei opeta nuorempaa
polvea etsimään syitä, miksi pitäisi olla useampaa mieltä, koska Koiviston doktriini
on vedenpitävä.
Tieteellisten tosiasioiden kohdalla tietomme ovat yleensä satunnaisia ja
riittämättömiä. Omaksumme vain sen, minkä voimme suurin piirtein ymmärtää,
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kun taas tieteellisten tosiasioiden rakentuminen tutkimuksessa vain harvoin on
meille ymmärrettävää. Tieteet perustuvat uskomusjärjestelmiin, joista emme tiedä
paljon mitään, joten yleensä tosiasiatkin ovat, jopa silloin kun jotenkin ne
ymmärrämme, todellisesti käsittämättömiä ja usein ymmärrämme ne ratkaisevasti
väärin.
Tämä tarkoittaa, että ajatteleminen on pikemminkin ihme silloin, kun se tapahtuu.
Silloin myös on helppo huomata, että taiteellinen ajatteleminen ei kovinkaan
paljon eroa mitään muunnimisestä ajattelemisesta: kaikki ajatteleminen on uutta
luovaa, tulokset ovat arvaamattomat ja muiden kyky vastaanottaa ajattelemisen
tuloksia saattaa olla hyvin rajallinen. Ihmiset kyllä osaavat simuloida luovuutta,
arvaamattomuutta ja jopa sellaisen vastaanottamista, mutta pienikin raapaisu
osoittaa, ettei simuloidun pinnan alla ole mitään ajattelemista.
Luovuudenkin me tunnistamme vain silloin, kun se selvästi liittyy johonkin
tuttuun ilmiöön. Kyse on pikemminkin ”innovaatioista”, joissa jo tunnettu tieto
saadaan käytettävään muotoon poistamalla siitä kaikki kiinnostava. Tämä pätee
myös yksittäisiin ihmisiin ja heidän käsityksiinsä itsestään. Thomas Mann kuvaa
hauskasti nuorta naista, joka uskoi, että hänestä on näyttelijäksi, ja vaikka kritiikki
ilmaisi muuta, nainen pyrki korvaamaan taitamattomuutensa kovemmalla äänellä,
räikeillä tempuilla, oudoilla vedoilla näyttämöllä ja sen ulkopuolella, vehkeilyillä ja
kun mikään teatterin sisäinen ei nostanut häntä parhaiden joukkoon, lopulta
myymällä ruumistaan hyvien roolien toivossa, mitkä teot osoittavat, ettei hän koko
aikana tiennyt, mistä näyttelijätaiteessa on kyse. Itsetuntemuksen puute ajaa meitä
innovaatioihin, kun luovuutta ei ole.
Ajattelemisesta
Ajattelemisella ja sen tunnistamisella on historiansa, josta vain osa on kirjoitettu
ylös. Luultavasti kaikkein mielenkiintoisin osa historiaa on peräisin ajalta, jolloin
ihminen ei vielä kirjoittanut mitään muistiin. Tuona aikana sanat eivät vielä olleet
kiinnittyneet kirjainmerkkeihin ja siten toimineet ohjeina sille, kuinka pitäisi
muistaa se, mikä oli tärkeää. Ihmiset saivat aina uudelleen ajatella ja joutuivat niin
tekemään, koska heillä oli suullinen traditio, joka oli kiinni luovuudesta ja
uudelleen kertomisesta. Kuten antropologit ovat osoittaneet, suullisen perinteen
varassa elävät kansat kuvaavat historiaansa aina uudella tavalla, kuhunkin
tarpeeseen, ja vailla vaatimusta "totuudesta". Tapahtuma, joka meidän
ajanlaskussamme tapahtui viime syksynä, onkin yhtäkkiä osa kansan
"ikimuistoista" genesistä, tapahtunut aikojen alussa. Näin tapahtumien
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merkityksetkin muuttuvat kaiken aikaa niin kauan, kunnes joku lönnrot tulee
paikalle ja panee kerrotun järjestykseen.
Kirjoittamattomilla kansoilla on omat tapansa muistaa, mutta muistaminen liittyy
ajattelemiseen. Muistaminen ei ole mieleenpalauttamista vaan tietynlaista
ajattelemista: ihmisillä on kokemuksen varmistama tapa yhdistää ilmiöitä toisiinsa
ja joidenkin ilmiöiden kohdalla mukaan tulee mennyttä, joka ei ehkä suoraan ole
koettavissa juuri tuolla hetkellä mutta antaa sysäyksen ajatella tapahtunutta
laajemmassa ulottuvuudessa. Tällä tavoin kunakin hetkenä ajatteleminen on
ajallisesti kaikenkattavaa, ikäänkuin ajattelemisessa kokoontuisivat paikalle kaikki
koettu, yhdessä keskusteltu ja perinne, ilman mitään selvää rajaa näiden välillä.
Strukturalistit pohtivat tällaista1, samoin Algirdas Greimas2, joka uskoi
löytäneensä avaimen eräänlaiseen ajattomaan tai aina-nythetkiseen
ajattelemistapaan, jossa kaikki ajat ovat paikalla.

Levi-Strauss 1938&1986

Villi ajatteleminen, josta Calude Levi-Strauss kirjoittaa, muistuttaa kyllä
omaamme siinä, että sekin käyttää nimittämistä ja luokittelemista, mutta se ei ole
luonut kutakin elämänaluetta varten omaa sanastoaan ja luokitteluaan vaan nojaa
jonkinlaiseen proto-järjestelmään, joka kuvaa samalla näkemystä maailmasta ja
ihmisen paikasta siinä. Tämä järjestelmä on myös moraalinen: se osoittaa kaiken
aikaa, kuinka ilmiöt asettuvat toivottavien ja ei-toivottavien ryhmiin. Tällainen
1

Kuten Levi-Strauss kirjassaan La pensée sauvage, joka on yritys hahmottaa omastamme
poikkeavaa ajattelemista; Paris:Plon 1962.
2
Algirdas Julius Greimas, Apie dievus ir zmones. Chicago: Algimanti Mackaus 1979.
Ilmestynyt myöhemmin kokoelmassa Lietuvus mitologijos studijos. Vilnius:Baltos Blankos
2005.
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taas on mahdollista vain, mikäli ajatteleminen liittyy selvästi historiaan, joka pystyy
osoittamaan toivottaviksi koetut ilmiöt. Ihminen joutuu kyllä itse ratkaisemaan,
kuinka käyttää historiaa, mutta nimittämisillä ja luokittelemisilla on jo arvottava
lataus, joka on otettava huomioon.
Jos tahtoo saada selville, kuinka vaikea on ollut tunnistaa ajattelemista, kannattaa
tutustua oman kulttuuripiirimme ensimmäisiin merkintöihin, homeerisiin tai
esisokraattisiin ajattelijoihin, jotka elivät 600-400 –luvuilla ennen ajanlaskun alkua;
alku on todellakin ollut tikkuista. Vaikka tekstejä on säilynyt niukasti, ne osoittavat
kuitenkin vastaansanomattomasti yhden asian: on ollut hyvin vaikea sanoa edes
itselleen, mikä on niin tärkeää, että siihen pitäisi kiinnittää huomio: sekö, mikä
näkyy, vaiko se, mikä ei näy; sekö, mikä toistuu, vaiko se, mikä ei tapahdukaan
uudestaan. Ajan kuluminen ja muutos, sykliset tapahtumat (kuten päivän ja yön
vuorottelu, vuodenajat, elämät) näyttivät osoittavan noille ajattelijoille tärkeitä
piirteitä, mutta kuinka niihin voi tarttua? Mikä on ilmiö ja kuinka sen voi erottaa
ilmiön ajattelemisesta, jos voikaan? Luoko ihminen itse jotakin, jota ei ole
luonnossa ja onko tämä luotu sitten eri arvoista kuin se, mikä itsekseen tapahtuu?
Tällaiset kysymykset eivät selvinneet parissakaan sadassa vuodessa vaikka oli jo
alettu kirjoittaa pohdintoja ylös ja seuraavat ajattelijat saattoivat seisoa edellisten
hartioilla. Jos lukee näitä ajattelun alkajia sillä silmällä, että he ovat pioneereja,
joilla ei ole esikuvia eikä malleja, huomaa pian, että monessa asiassa - ei vähiten
nimeämisessä - he haparoivat aivan pimeässä, mutta usein osuvat aivan nappiin,
kun saavat jostakin kiinni.
Taide ja taiteellinen ajatteleminen
Taiteellinen ajatteleminen liittyy tietenkin omaan perinteeseensä, nimittäin
taiteeseen, jonka rajat ovat ehkä epämääräiset mutta varmastikin aina, kunakin
aikana, tunnistetut. Silti historiallisesti tarkastellen ei ole mahdollista sanoa, mikä
milloinkin, entisinä aikoina, oli taidetta ja mikä ei. Ihmisen asuttamien luolien
piirrokset, käden kuvat, auringot ja eläimet olivat jotakin, mutta emme koskaan
saa tietää, mitä. Niiden tarkasteleminen dokumentteina saa meidät kuvittelemaan,
millaista elämää ihmiset ovat viettäneet, mutta ne eivät millään tavoin suoraan
paljasta meille, miksi ne on tehty tai mitä niillä on haluttu sanoa, jos mitään. Ne
ovat muistutus ihmisen käsittämättömyydestä vaikka olemme itsekin ihmisiä:
entisaikojen taide - eikä tarvitse mennä luoliin asti, viime vuosisadan alku on jo
arvoitus - ei ole mikään avattavissa oleva lukko vaan arvoitus, joka parhaimmillaan
haastaa tämän ajan tottumukset mutta huonoimmillaan on vain "ooh" ja "aah" vaikutusta.
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Chauvet, Ranska

Sama pätee myös aineistoon, jota nykyisin pidetään uskonnollisena taiteena,
kuviin ja musiikkiin, joka synnytetty "jumalan kunniaksi" (milloin minkäkin
jumalan). Me emme tiedä, onko se taidetta tuntemassamme muodossa vaiko
tavoitteellista, jossakin hyötymistarkoituksessa tehtyä käsityötä. Emmekä koskaan
saakaan tietää. Koko kysymys ei ole tärkeä, sillä ainoastaan tulokset ovat meille
tärkeitä, koska ne ovat oman ajattelemisemme ehtoja.

Fra Angelico

Nimittäin näin on olemassa laaja kirjo taiteelliseksi katsottavan ajattelemisen
historiaa, joka voi toimia nykyiselle ajattelijalle erinomaisena tunnistusvälineenä,
kun hänen on irtauduttava tottumuksista, poroporvarillisesta reaktiivisuudesta ja
kuvittelemistaan tieteellisistä tosiasioista. Noiden itsessään identifioimattomien
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ilmiöiden synnyttämä kysymys on niin haastava, että vain harva jää aivan
lähtösijoilleen, kun niitä tarkastelee. Ihmisen historia on täynnä polkuja, joissa
ihminen on kehittänyt taiteellista ajattelemista ja saanut tuloksia, jotka eivät sovi
sen enempää poroporvarin kuin tieteenkään pirtaan.
Hauskimmillaan taiteellinen ajattelu synnyttää parodioita ja travestioita
poroporvarin ajattelutavasta ja tieteellisestä suhtautumisesta. Esimerkkejä on
lukuisia. Eräs hyvin tunnettu mutta vähän tarkasteltu on Alfred Jarry, jonka
Kuningas Ubu eli puolalaiset -näytelmä on kuvaus poroporvarillisuuden
tähtihetkistä: kuinka poroporvari asettaa itsensä maalitauluksi mille tahansa
pilkalle, jopa niin, että hänen vaatteensa on kuin jousiammunnan maalitaulu.

Mutta Jarry oli kuitenkin paljon terävämpi, kun hän alkoi kehitellä omaa tieteen
travestiaansa, patafysiikkaa, joka ei ainoastaan ylittänyt fysiikkaa vaan myös
metafysiikan, ja samalla alkoi syntyä kokonaan uutta ajattelemista. Hän myös
sovelsi tätä riemukasta taiteellista ajattelemistaan moniin aikansa (ja muiden
aikojen) toteemeihin, esimerkiksi supermiehen uneen, jota miehet ja naiset ovat
aina uneksineet. Sekä patafysiikka että Jarryn runollinen ote arjen kauneuteen ovat
eräänlaisia vastineita Levi-Straussin ja Greimasin oppineille struktuureille, tosin
paljon ennen näitä syntyneenä.3
Myytit, uskonnot, alkemia, runouden luomat virtuaalimaailmat ja suuri osa
filosofiaa ovat taiteellisen ajattelemisen tulosta. Jos niitä katselee nykyaikaisesta
tavoiterationaalisesta näkökulmasta, jossa kaikelle on oltava syy ja motiivi, ne ovat
olleet umpikujia, harhapolkuja ja unia, joille ei ole mitään syytä ja jotka ovat
3

Alfred Jarry, Ubu. Ed. Arnaud & Bordillon. Paris:Gallimard 1978. Alfred Jarry, Le Surmale,
roman moderne. Paris:Revue Blanche 1902. Alfred Jarry, Gestes et opinons du docteur
Faustroll, pataphysicien. Paris:Fasquelle 1911.
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seurausta ihmisen kurittomuudesta. Monet kriitikot hämmästelevät, kuinka
pitkään ihminen säilytti kurittomuutensa ja ryntäili sinne tänne synnyttäen
kaikenlaista järjenvastaista saastaa, kuten salatieteitä, uskomuksia ja
tyhjänpäiväisiä rituaaleja, joilla muka piti pitää maailmaa koossa. Nämä kriitikot
myös myöntävät, että suurin osa maailman yli kuudesta miljardista ihmisestä on
yhä yhtä kurittomia, kun nämä menevät uskontojen, myyttien, new age liikkeiden ja poliittisten äärisuuntien perässä. Vaikka oikea suunta ja oikeat
käsitteet on jo löydetty, laumat eivät asetu niiden taakse.
Kriitikot katselevat harhapolkujen kulkijoita omasta näkökulmastaan, jossa
oletetaan, että ihmiskunta edistyy, kehittyy, jättää lapsuutensa ja kasvaa
aikuisuuteen, joka on järjen ja relativismin kautta. Heistä tuntuu lohduttomalta
ajatella, että kantaisimme mukanamme kaiken aikaa koko sitä lastia, joka syntyi
ihmisen kehityksen alkumetreillä, pimeinä vuosituhansina, kurjuuden ja puolivillin
elämän aikana. Edistyksen ja kehityksen ajatukset ovat hyvin vahvoina
kulttuurissamme, vaikka niitä on kevyesti arvosteltukin: ne ovat olennainen osa
myös ajattelemisen "oikeaa" tapaa ja postmodernin kritiikin ydintä.
Mutta jos harhapolkuja katselee muulla tavoin, jos saa itsensä irti poroporvarin ja
tieteen tottumuksista, saattaa huomata, että monet harhapoluista ovat ainakin
hauskoja, huvittavia, hilpeitä, kerrassaan naurettavia ja viihdyttäviä, jopa joskus
kiehtovia ja innoittavia. Eräät saavat mukaansa ehkä vakavuudellaan. Esimerkiksi
myytit – kuten kreikkalaiset, intialaiset, suomalaiset tai kelttien myytit – tuntuvat
puhuvan maailmasta, joka ei ehkä ole todellinen tai hyödyllinen mutta silti
merkityksellinen. Usein on vaikea kuvailla, miksi tältä tuntuu, mutta tuntuu silti.
Kuten myyttien tutkija Mircea Eliade tahtoi kuvata merkityksellisen outoutta:
Valakiassa uskottiin vielä 1900-luvun alussa, että sillanrakennuksessa on tehtävä
uhraus, jotta silta kestää. Kun oli lopullisen valun aika, valettiin ensimmäinen sillä
hetkellä valupaikalle tullut ihminen sillan rakenteeseen. Eliaden kertomuksessa
paikalle saapuu vastaavan mestarin vaimo, joka tuo miehelleen lounasta.
Myyttiset kertomukset sisältävät vastakkainasetteluja, joihin olemme ehkä
kykenevät etsimään ratkaisuja, mutta on luultavaa, että juuri ratkaisuja ei tarvita
vaan pikemminkin vastakkaisuuksien ja ristiriitojen jättämistä silleen ja sen
pohtimista, mitä sileen jätettäessä tapahtuu, mitä kertomus sitten meille sanoo.
Kertomus ei välttämättä aina sano mitään, mutta odottamalla kärsivällisesti se
saattaa yhtäkkiä valaista maailmaa kuin ensimmäistä kertaa: aivan uudesta
suunnasta, uudella valolla (valoahan on niin monia aallonpituuksia...) tai uudella
käsitteellä. Kuvaavaa kyllä jopa oman aikamme kirjallisuudessa pidetään suuressa
arvossa teoksia, jotka eivät selitä tai anna aukotonta kuvausta vaan jotka avaavat
ovia ja ikkunoita eri suuntiin, jopa ristiriitaisestikin, ja siten haastavat lukijan
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dekkarimaista tottumusta juonen tärkeyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi Marthe
Bibescon Le perroquet vert, Juan Goytisolon Las virtudes del pájaro solitario sekä
Marcel Proustin ja Reinaldo Arenasin eräät kirjat.
Uskonnoissa on joskus vaikuttavaa dramatiikkaa, jota on vaikea pitää
yhdentekevänä vaikka pitäisikin uskonnonharjoittamista turhana tai naurettavana.
Tekstit, joissa uskontojen ilmiöistä puhutaan, ovat usein huonoa kirjallisuutta ja
varsinkin silloin, kun ne ovat "pyhiä", ne myös pyrkivät määräämään
vastaanottamista tavalla, joka on ajattelemisen vastaista. Mutta silti niiden
sisältöön kannattaa tutustua, sillä materiaali on peräisin jostakin pakottavasta
tarpeesta kuvata ajattelemista ja sen kehittymistä, sen kietoutumista yhä uudelleen
uusien sukupolvien ajattelemiseksi. Lihaksi tulevat jumalat, tulella polttamiset,
kamppailut enkelien kanssa, puhuvat pensaat ja muut ihmeet eivät jätä rauhaan,
vaikka ne ovat oman kokemuksen tavoittamattomissa. Niissä on sekä kuvallista
että performatiivista rikkautta, koska ne näyttävät olevan peräisin kokemuksesta,
jonka sanallistaminen on tuottanut vaikeuksia kirjoittajalle mutta tämä on silti
päättänyt sanoa sanottavansa. Ne ajatteluttavat ja haastavat koettelemaan
antamaansa viestiä, mikä se nyt sitten voikin olla. Esimerkiksi kamppailu enkelin
kanssa on kuvattu niin moneen kertaan niin eri aikoina ja niin eri merkityksin, että
alkaa uskoa enkeleihin, vaikkei muusta taivaan henkilökunnasta välitäkään. Ja
miksi alkaa uskoa? Koska kertomus on saanut niin monia merkityksiä, ettei sitä voi
heittää poiskaan. Samalla se alkaa olla omaa ajattelua ja saattaa tulla ulos
taiteellisen ajattelemisen tuloksena taas uudessa merkityksessä, uudessa teoksessa.
Nykyajan perspektiivistä katsellen nämä ovat ihmisen harhapolkuja, mutta lähes
jokaisessa ne silti herättävät tuntemuksia, joissa on sama hiipivä viesti: tämä on
ehkä harhaa, mutta merkityksellistä harhaa, tai: tämä muistuttaa minua jostakin,
jota en ole itse kokenut, mutta joka ilmeisesti on tärkeää inhimillistä kokemista.
Esimerkiksi kreikkalaisten myyttien tyypittävät kertomukset yksittäisen ihmisen
elämän ratkaisukohdista ovat vaikuttavia vaikka ne kertomuksina sisältäisivätkin
väkeä, jota on vaikea ottaa vakavasti. Olympon jumalat, titaanit, jättiläiset,
lohikäärmeet, muodonmuutokset ja kuoleman voittaminen, puhumattakaan
Orfeuksen irtileikatusta päästä, joka Lesboksella toimi oraakkelina - kaikki tämä
koettelee jopa mielikuvitusta. Myös tarinoissa on ongelmansa. Kun esimerkiksi
kuningas Admetos saa kuulla, että jumalat ovat päättäneet, että hänen pitää nyt
kuolla, alkaa Admetos neuvotella jumalten kanssa ja lopulta päätyy tarjoaman
vaimoaan Alkestista itsensä sijaan Manalaan. Asetelma ei ole ”vakuuttava” ja silti
kertomus on eettisesti ja draamallisesti kiinnostava. Alkestis-tragediaa esitetään
yhä näyttämöillä uusin tulkinnoin. Tarinoiden ei tarvitse olla uskottavia tai edes
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todennäköisiä, sillä tyypitykset saattavat juuri epäilmeisyydessään olla järkyttäviä
tai ainakin puhuttelevia.
Meidät on helppo tempaista mukaan uhraamisen draamaan, vaikkei omassa
elämässä ole mitään kiinnekohtia uhraamiseen: meitä koskettaa niin Kevätuhrin
uhri kuin (jonkin) jumalan pojan uhraaminen. Omassa elämässä ei koskaan tule
sellaista dramaattista hetkeä, jossa olisi annettava oma elämänsä jonkun tai jonkin
puolesta, mutta silti me jotenkin ymmärrämme, kuinka olennaisen
merkityksellisestä asiasta on kyse. Edes sota ei koskaan nouse noihin mittoihin
vaikka niissä ihmiset antavatkin uhrinsa, sillä sillä hetkellä, kun sodassa antaa
uhrinsa, ei ole siitä tietoinen eikä vertaistensa ympäröimänä vaan putoaa vain
yksin pimeyteen. Rituaalinen, pakottamaton uhriksi ryhtyminen on täysin tuolla
puolen kokemusmaailmamme mutta kukaan ei nouse Kevätuhrin esityksessä tai
papin saarnatessa Pitkänperjantain sanomaa huutamaan että "ottakaa järki käteen
ja huomatkaa, kuinka älytön koko idea on!".
Mitä meille tapahtuu taiteellisessa ajattelemisessa?
Tällaisissa tarinoissa ja niiden usein kaunokirjallisissa, kuvallisissa tai musiikillisissa
versioissa on ajattelemista, joka ei kerro kaikkea, ei ole paljastanut kaikkea, ei aseta
näytteille kaikkea vaan jättää auki niin monia vastaanottamisen tapoja, että
vastaanottaja joutuu väkisinkin ajattelemaan taiteellisesti, jos aikoo saada
ajatuksensa järjestykseen ja jotenkin ymmärtää, mitä koki. On luultavaa, että
tekijälle on käynyt samoin. Nämä harhapolut ja niiden synnyttämät tarinat ovat
nykyihmiselle pelkkiä skeemoja, eräänlaisia arkkityyppejä, ikään kuin malleja,
joiden avulla voi saada kiinni taiteellisen ajattelemisen hännästä. Ne houkuttavat,
antavat aihetta, mutta samalla ne myös näyttävät, että tarina ei ole tärkeä vaan se,
mitä se minussa synnyttää.
Esimerkiksi tarina miehestä, joka etsii ratkaisua tiedon tai taidon ongelmaan mutta
on kärsimätön ja huomaa elämän liian lyhyeksi ja sitten antautuu pimeiden
voimien armoille saadakseen lisää aikaa ja ymmärrystä, on kertomus, jonka
tunnemme monista kulttuureista. Hän voi olla tutkija, joka on ratkaisemaisillaan
mullistavan ilmiön mutta ei veny viimeistä senttiä ja jää ikäänkuin huulille
ikuisesti. Hän voi olla taiteilija, joka aavistaa, kuinka ilmaista ajatuksensa niin, että
se tavoittaa toiset ihmiset, mutta hän ei saa kiinni aavistuksestaan kunnolla ja
joutuu tyytymään tavanomaiseen. Koka hän kuitenkin on jo nähnyt, mitä häneltä
puuttuu, hän päättää huutaa apuun alempia voimia (kuten me tapaamme ajatella
pyytäessämme apua siltä, jolle Jumala jätti mailman asiat hoidettavaksi).
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Tämä tarina, joka tunnetaan Lännessä Faustin tarinana, avaa taiteellista
ajattelemista tavalla, joka on aina järkyttänyt ihmisiä. Se on kertomus ihmisen
demonisesta menneisyydestä, joka ei ole kadonnut minnekään. Se on kertomus
ihmisen demonisesta nykyisyydestä, joka näyttäytyy meille kauhutekoina, joita me
teemme toisillemme, kuka missäkin mittakaavassa. Kuten uutiset kertovat
Keravalta: nuori mies hioo kotona puukkoaan ja ajattelee, että hän pääsee eroon
ahdistuksestaan vain tappamalla jonkun satunnaisen ihmisen, se on demonisuutta,
joka on tosin nyt medikalisoitu niin, etteivät siitä enää saa kiinni muut kuin
toimittajat. Me kadotamme jotain olennaista, kun kiellämme demonisuuden ja
puhumme syrjäytyneisyydestä tai mielenterveysongelmista. Antautuminen omalle
demonilleen tavalla, joka ei uhkaa toisten henkeä, on tehty vaikeaksi, koska
yhteiskunnat, joissa elämme, eivät siedä sellaista vapautta ja villiintymistä.
Kuitenkin jotkut kokevat erityisen tärkeäksi siitä huolimatta toimia kuten Faust,
vailla pidäkkeitä ja kohti oman oivaltamisen ehdottomuutta.
Demonisuus on aina pelottavaa, oma tai toisen, koska se on tuntematonta. Se on
tuntematon vaikka se olisi omaa itseä. Ihmisessä on hyvin vahva tuhoava energia,
voima, joka polttaa ja murhaa, eikä se on kadonnut minnekään tässä
sosiaalidemokraattisessa paratiisissa, jossa elämme Stakesin ja Tarja Halosen
suojeluksessa. Demonisuus on todellista, kuten voimme kuulla uutisista tai
naapureista, kertomuksissa, joissa ihmiset pimahtavat ja ovat vaaraksi kaikille.
Sama demonisuus näkyy maailmanpolitiikassa mutta toisessa mittakaavassa, joka
mittakaava ja media saavat meidät uskomaan, että kyse on itse asiassa
”rationaalisesta toiminnasta, jossa varmistetaan luonnonvarojen omistus”. Jos me
ajattelisimme, että kyse on ihmisessä olevasta pahasta, me joutuisimme
miettimään monen muunkin ilmiön uudella tavalla, esimerkiksi sen, kuinka
kansanjoukoissa demonit aina synnyttyvät murhaa. "Jos kansalta kysyy, kuinka
syyllinen on tuomittava, vastaus on aina: hirttäkää!"4
Kuinka ottaa käyttöön oikeat voimat
Näiden kertomusten, myyttien ja muiden niin sanottujen harharetkien merkitys ei
kuitenkaan ole käytettävissä noin vain, automaattisesti. Useimmat eivät edes näe,
kuinka ”vanhat jutut” voisivat olla tärkeitä. Monet pitävät puheita uskonnoista,
myyteistä ja ainakin demonisuudesta kovin kaukaa haettuina. Mutta
aikaperspektiivi onkin tässä erityisen vaativa. On erikseen opittava näkemään
ihmisen historian kautta omaan itseensä ja niihin tekijöihin itsessä, joista voi
4
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syntyä rohkeutta taiteelliseen ajattelemiseen. Jos ihminen yrittää suoraan, ilman
historian apua, antautua demonilleen, hän voi kukoistaa hetken, mutta sitten hän
joutuu hoitoon. Se ei ole taiteellista ajattelemista vaan hukkumista itseen.
Epäsuora tie on siis ratkaisu, joka kannattaa ottaa tosissaan. Kreikkalainen filosofi
Sokrates pyrki kuvaamaan tätä epäsuora tietä, kun hän kuvasi, kuinka hän
keskustelee oman demoninsa kanssa silloin, kun ei ymmärrä tai tavoita jotakin.
Tämä demoni, jota kreikaksi kutsutaan daimoniksi, on kunkin oma ja samalla
ihmisen historia, jota ulottuu niin taakse- kuin eteenkinpäin, puhumattakaan
syvyydestä, joka on ihmiselle itselleenkin arvaamaton.
Tämä tarkoittaa, että taiteellisen ajattelemisen oppiminen on harjaantumista
ihmisen harhapoluissa. ”Harha” tarkoittaa tässä tietenkin vain viittausta
modernismin uskomuksiin, sillä mikään poluista ei ole ollut harhaantumisen
tulosta vaan tulosta antautumisesta jonkin jo tunnetun demonin vietäväksi. Meille
säilyneet kertomukset ovat skeemoja, jotka ovat luultavasti peräisin lukuisista eri
tarinoista, jotka ovat vakiintuneet sitten joiksikin myyteiksi. Kertomuksiin on
jäänyt siemeniä näkymättömään suuntaan, viittauksia tuntemattomiin
tapahtumiin ja lupauksia paljastuksista, joita kukaan ei tee. Skeemoina ne voivat
kuitenkin sopia jokaiseen aikakauteen ja saada materiaalisen sisältönsä aivan
arvaamattomista lähteistä, kun joku ajattelee ne uudelleen. Siksi moni skeema
myös paljastuu hyvin nykyaikaiseksi, yllättäen, kun joku taiteellisen
ajattelemisensa tuloksena pamauttaa kertomuksen omaan aikaansa. Näin
esimerkiksi Faustin kohdalla toimivat Marlowe, Goethe ja Thomas Mann ja
vieläkin lähempänä meitä ne pari kolme koreografia, jotka ovat tehneet teoksia,
joiden nimiä ovat olleet Meidän aikamme Faust, Faust tälle ajalle tai Meidän
Faustimme.
Tämä tarkoittaa myös väittää, ettei taiteelliseen ajattelemiseen ole pikatietä vain
omien ajatusten ja oman ajan sisällä. Sellaista yrittävä joutuu joko ennen pitkää
syömään litiumia (mikä kokonaan sitoo hänet itseensä ja ulos historiasta) tai
hänen tekonsa synnyttävät toisissa vain haukottelua. Muodeista ja ismeistä
riippumatta taide, taito ja taiteellinen ovat historiallisia ilmiöitä, joita ei voi
käsitellä historiattomasti.
Näyttää ensinnäkin siltä, että meillä ei ole keinoa päästä kommunikoimaan toisten
kanssa muutoin kuin jonkin historiallisen siteen kautta. Toiseksi taiteen
skemaattisuus, se, että se ei koskaan voi näyttää tai paljastaa kaikkea, ei toimi
muutoin kuin suhteessa historiaan. Skemaattisuus voi synnyttää erinomaisia
tuloksia, jos välissä on taiteellista ajattelemista, mutta yhtä lailla se voi tuottaa
kamalia lopputuloksia, jos välissä on vain skeeman toistamista kuten viihteessä
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tapahtuu. Hyvin harva ihminen menisi katsomaan kertomusta suuren laivan
uppoamisesta, maailmanlopusta tai ydinsodasta, jollei tietäisi, että siinä on
mukana jokin tärkeä skeema, jolla on inhimillistä merkitystä. Kaikissa noissa se voi
olla eettinen, kuoleman kohtaamiseen liittyvä ja ihmisen voimaa tai heikkoutta
valaiseva. Mutta se voi tietenkin olla myös tarina tytöstä ja pojasta, ihastumisesta ja
riidasta, ja niin edelleen, naiveimpaan Hollywood-tyyliin.
Tässä kohdassa voi huomata, kuinka selvä lopultakin on ero viihteen ja taiteen
välillä, vaikka muutakin on väitetty. Viihde ei koskaan vaadi tekijältä eikä
vastaanottajalta minkäänlaista merkitysyhteyteen asettamista, siis historian
oivaltamista, vaan avautuu siinä kaikki kuin appoavoin majava ilman ponnisteluja.
Taide vaatii kummaltakin jonkin merkitysyhteyden asettamista, sen koettelua ja
oivaltamista, ennen kuin teos tulee kokonaiseksi. Jälkimmäinen on siis taiteellista
ajattelemista, edellinen skeeman toistamista. Toistaminen ei äärimmäisessä
liioittelussakaan muuksi muutu vaan pysyy materiaalisesti tyhjänä, mihinkään
liittymättömänä.
Elokuva, joka on aikamme tärkein taiteellisen ajattelemisen väline, on hyvin
havainnollistanut, kuinka herkkä on skeeman toistamisen ja ajattelemisen ero.
Action-elokuvat kuvaavat tappamista ja holtitonta tuhoamista mutta ne eivät
koskaan saavuta mitään merkitysyhteyttä vastaanottajassa. Sen sijaan myytin
uudelleen ajatteleminen ja sen esittäminen yhden ainoan ihmisen kohtalon
kuvauksena – yhtenä kuolemana – aiheuttaa meissä vahvan reaktion, joka ei ole
vain yksilöllinen vaan myös toisiin ihmisiin liittävä ja kommunikoitavissa.
Elokuvan todenkaltaisuus paljastaa helposti katsojalle toden ja epätoden, aitouden
ja epäaitouden, maailmaan kuulumisen ja maailman ulkopuolelle asettumisen
erot. Taiteellinen ajatteleminen tuo kuoleman kuvaukseen materiaalin, jonka voi
ymmärtää; pelkkä tuhoaminen vaikuttaa aina muodolliselta, ikään kuin joukoilla ja
ryhmillä ei olisi ainesta, joka voisi olla totta. Tämä näkyy myös todellisuudessa: me
haukomme henkeämme, kun puhutaan 8000 ihmisen kansanmurhasta mutta
yhden ihmisen kohtalo valuttaa meistä kyyneleitä ja aiheuttaa tyhjyyden tunteen.
Tähän liittyy myös taiteellisen ajattelemisen tärkeä uskottavuuspiirre: taiteellinen
ajatteleminen synnyttää eetosta, jonka perusteella niin tekijä kuin vastaanottajatkin
voivat päätyä ottamaan kantaa elämää koskeviin arvokysymyksiin. Elämän
kannalta mikään ei ole yhdentekevää vaan kaikki ilmiöt ovat kannanoton arvoisia
ja vaativat meitä toimimaan aktiivisesti ainakin ajattelemisessa. Eetos on jonkin
kansan tai kulttuuripiirin ominaisuus, mutta se ei tule tunnetuksi eikä todelliseksi
ilman yksilöitä, jotka ilmaisevat sen tai paljastavat sen teoissa. Taiteellisessa
toiminnassa eetos on usein parhaiten esillä: aistisessa muodossa, vapaasti
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hyödynnettävissä ja vailla kielen harhauttavaa täsmällisyyttä. Näin eetos on
paremmin ymmärrettävissä kuin julistuksissa tai puheissa, joissa se usein hukkuu
kielen salakarien sekan.
Tällöin tulevat tärkeiksi piirteet, jotka muuten voisi ajatella pelkästään muodoiksi:
1
mittakaava, 2yksittäisen asema, 3aikaan sitoutuminen ja 4totuuden vaatimus.
Mittakaava on vaikeasti hahmotettava, sillä useinkin kielen tarkkuus pettää meidät
ja puhumme universaaleista ja yleispätevistä laeista vaikka meillä on vain
ihmisenmittainen ymmärrys ja kokemus. Vastaanottajatkin ovat kykeneviä vain
ihmisen mittaan, koska se on suurin mittakaava, jossa asiat voi ymmärtää. Toiseksi
on olemassa vain yksittäistä kokemusta; joukot eivät koe eivätkä kansat ymmärrä.
Yksittäinen ihminen on myös yksin tiettyyn pisteeseen saakka ja vasta sen jälkeen
voi jakaa merkityksiä toisten kanssa. On turha kuvitella muita kuin yksittäisiä
vastaanottajia: kuten tekijä on yksin, on vastaanottajakin. Vaikka ihmisillä olisikin
tunne, että he ovat kokeneet jotain yhdessä toisten kanssa, vähäinenkin yritys
ilmaista tämä osoittaa, kuinka kaukana kokemukset olivat ja kuinka vähän
yhteisestä tuli kokemisen hetkellä jaetuksi toisten kanssa. Kaikki tämä sitoutuu
aikaan, joka on kumpaankin suuntaan – menneeseen ja tulevaan – avoin ja
sisällöltään arvaamaton. Kukaan taiteen tekijä ei tiedä, missä kohdassa aikaa muut
ovat, joten heittäytyminen ”ajankohtaiseksi” ei yleensä tarkoita muille mitään, se
on vain mitä suurinta sokeutta. Ihmisillä on erilainen vauhti, eri suunta ja eri
tempo; ihmiset eivät koe lineaarisesti ja samassa tempossa, eivät varmasti samaan
suuntaan, joten erot kokemisessa ovat suuremmat kuin yhtäläisyydet. Niinpä
vaatimus totuudesta tulee tarkoittamaan, että hän, joka ajattelee taiteellisesti, ei
ajattele millään muulla tavalla, jotta ei häpäise sitä, minkä piti olla hänen
toimintansa pääsyy.
Muotoja ja materiaaleja
Taiteellisen ajattelemisen siirtyminen sukupolvelta toiselle tapahtuu käytännössä
opetuksessa ja yhteistyössä sukupolvien kesken. Nuoruuden itseriittoisuus ja lähes
hysteerinen sitoutuminen oman aikansa pintailmiöihin on tärkeää, koska se
opettaa aikalaistamaan jokaisen idean, tuomaan jokaisen idean tähän hemmetin
hetkeen ja asettamaan sen suhteeseen helpoimmin paljastuvan kanssa. Mutta
tämä ei riitä. Tarvitaan myös historiaa. Yksinään historia olisi kuin hauta, josta voi
huudella, mutta kukaan ei ole kuulemassa. Joku meistä saattaa hyvinkin tuntea
roomalaisten tapoja, kelttien viisauksia ja 1800-luvun kirjallisuutta, mutta ne eivät
auta häntä yhteyteen toisten kanssa; päinvastoin ne ovat esteitä, koska ne itsessään
ovat kelvotonta ”tietoa”, jolle ei ole aikaa eikä paikkaa. Taiteellinen ajatteleminen
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auttaa skematisoimaan minkä tahansa ajan – myös oman - ilmiöitä ja näkemään
ne merkitysten historian osina.
Vaikka ei olekaan totta, että olisi vain kourallinen tarinoita, joista kaikki tarinat
ovat muunnelmia, on kuitenkin olemassa vain tietty joukko ilmiöitä, joita koskevat
tarinat kiinnostavat meitä. Teatteri, tanssi ja elokuva – nämä esittävän taiteen
monimuotoisimmat lajit – ovat olemassa näiden ilmiöiden esille saamiseksi.
Yksinkertaisuuden vuoksi voi tietenkin ajatella, että on olemassa vain joukko
vastanottamisen tiloja, joissa ihmistä voi yrittää tavoittaa, esimerkiksi tragedian,
komedian ja porvarillisen draaman tilat. Mutta toisaalta me tiedämme, että
tragedioita ei enää ole, koska ei ole ehdotonta ja käsittämätöntä Kohtaloa, joka ne
teki mahdollisiksi. Kun toimittaja kutsuu lento-onnettomuutta ”tragediaksi”, hän
ei tiedä, mistä puhuu, sillä inhimillinen murhenäytelmä, joka perustuu
satunnaisuuteen, ei ole tragedia. Sama koskee kaikkia muitakin historian
osoittamia vastaanottamisen tiloja. Mutta esittävän taiteen kannalta tämä ei ole
ongelma: inhimillisesti kiinnostava ei näet koskaan rajoitu jonain aikana
löydettyihin muotoihin vaan sen materiaali – historian antama muisti ja
nykyhetkestä tuleva aines – synnyttää kaiken aikaa uusia muotoja, joissa vanha ja
uusi kohtaavat ja tulevat merkityksellisiksi.
Taiteellisessa ajattelemisessa muodon ja materiaalin suhde saattaa valaista koko
ajattelemisen luonnetta. Muodot ovat olemassa valmiina ja usein sitovat tekijää
pelkän tottumuksen ja kokemuksen perusteella. Vain ani harvoin tulee taiteen
tekijöitä, jotka vähät välittävät muodoista ja aloittavat suoraan materiaalista. Eräs
kuvanveistäjä tahtoi raikastaa omaa ammattitaitoaan, palasi opiskelemaan ja teki
lopputyönään tutkimuksen, jonka nimi oli ”Ruosteenpoisto-ohjelma”. Hän purki
tottumuksiaan ja kokemuksiaan, ei suinkaan reflektoiden, kuten kasvatustieteilijät
ehdottaisivat, vaan raapimalla ja skrapaamalla, liuottaen ja tulella polttaen. Hän
tahtoi eroon kaikesta, mikä on tietenkin vaikea yritys, mutta hyvä tavoite. Tulella
polttaminen on aina ollut kuva puhdistautumisesta. Annettu ja opetettu
muodollinen suhde taiteeseen, esimerkiksi tieto siitä, ”mitä taide on”, estää usein
näkemästä, mikä on materiaalia, jonka voi saada eloon taiteellisen ajattelemisen
kautta. Tällöin niin tuli kuin sen alta paljastuva materiaalikin voivat olla avaimet
uuteen.

Ajattelemisen historia on masentavaa ja kaikkea muuta kuin rohkaiseva luettavaa.
Se on yritysten ja erehdysten historiaa, jossa erityisesti erehdykset on pyritty
julistamaan ainoiksi hyväksyttäviksi tavoiksi ajatella. Kunakin aikana on omat
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erehdyksensä ja vaikka ne usein jo kehdossaan paljastuvat erehdyksiksi, sitä
kiihkeämmin niitä harjoittavat vaativat erehdyksilleen ainoan oikean ajattelemisen
asemaa. On myös opinkappaleita, joista on vaikea päästää irti, vaikka mikään ei
niitä tukisi. Esimerkiksi subjektin ja objektin ero on tällainen opinkappale: mikään
ei kokemuksessa tue sitä eikä mikään ajatuksessakaan vaadi sitä mutta silti me
olemme siinä kuin kana tervassa: kun saa pyrstön irti, nokka jo tarttuu siihen.
Universaalit on toinen vastaavanlainen terva, tosiasiat kolmas, teorian ja
käytännön ero neljäs. Nämä me opimme jo lapsena, saduista ja aikuisten puheista,
ilman että koskaan ajattelisimme niitä itse.
Taiteessa ja siis taiteellisessa toiminnassa nämä opinkappaleet hallitsevat sitomalla
melkein jokaisen absurdeihin lähtökuoppiin, jossa maailman aines on jo tärvelty
metafysiikan uskomuksilla. Tämä on pääsyy siihen, että meidän on jatkuvasti
vakavasti pohdittava, mitä taiteellinen ajatteleminen on. Vaikka me omilla
ruosteenpoisto-ohjelmilla saisimmekin raavituksi tai poltetuiksi poroporvarin ja
opetetun tiedon itsestämme, vasta vakavasti syventyen ajattelemisen
mahdollisuuksiin pääsemme eroon niistä opinkappaleista, joita kukaan ei edes
huomaa olevan olemassa, koska ”kaikki” näyttävät pitävän juuri niitä edellytyksinä
millekään ajattelemiselle. Joku saattaa jopa luulla, että tuonkaltaiset opinkappaleet
on otettava sellaisinaan, ikäänkuin ajatteleminen ilman niitä olisi heti tuhoon
tuomittu. Mutta asia on juuri päinvastoin: maailman antaman materiaalin on
ohjattava meitä, ei jysähtäneiden metafyysisten uskomusten.
Ajattelemisessa ja siis myös taiteellisessa ajattelemisessa olennaista on
sitoutuminen kokemukseen ja ajatusten tulosten koetteleminen kokemuksessa.
Jokainen meistä on sisällä maailmassa, jonka luomus itse myös on. Kukaan ei ole
tehnyt itseään, valinnut kokemuksiaan ja keksinyt ajatuksiaan. Päinvastoin,
jokainen meistä on kaiken elämäänsä ollut vaikutettu: ulkoapäin tulevat
vaikutukset ovat tuuppineet kiinnostustamme ja panneet vauhtia toimiimme.
Olemme pääosin passiivisia. Sekä minuutemme että toimintamme on tulosta tästä
affektiivisuudesta. Tämä sana, affekti, tarkoittaa vaikutetuksi tulemista, ja se on
tila, jossa me olemme. Maailma on ilmeisen rikas ja moninainen, vaikuttaa meihin
tuhansin tavoin, ja tästä kaikesta seuraa se sisäinen elämä, jota kutsumme
ajattelemiseksi ja minuudeksi. Jokaisella on oma sisäinen elämänsä ja
ajattelemisensa, jokainen on yksittäinen mutta saman maailman aiheuttama.
Yksittäisyys ja erilaisuus selittävät, miksi ihmisten kiinnostukset ovat erilaisia.
Kiinnostus ei tarkoita vain pinnallista uteliaisuutta vaan syvempää asennetta
elämään: miksi joku on kiinnostunut hengen, joku maan asioista, miksi joku
päätyy tanssijaksi ja joku tutkijaksi. Usein ihmisen on vaikea selittää, miksi hän on
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kiinnostunut tietynlaisesta elämästä ja tietyistä ilmiöistä elämässä. Meillä ei ole
kovin suoria keinoja päästä omaan historiaamme ja niinpä me sitten selitämme
elämämme ratkaisuja kodin, ystävien, sattumien ja valintojen avulla vaikka
tiedämmekin, että selityksen pitäisi olla mutkikkaampi vastatakseen kysymykseen.
Todellinen vastaus kietoutuu monenkertaisella tavalla ihmisen historiaan,
aistisuuteen ja kehollisuuteen, lopulta myös uskomuksiin ja kuvitelmiin. Ihmiset,
jotka päätyvät samaan ammattiin, harvoin lopulta jakavat samaa kiinnostusta vaan
on jokaisen kiinnostus omanlaisensa. Kiinnostus on tulosta siitä pitkästä
prosessista, jonka lapsuus, nuoruus ja varhainen aikuisuus rakentavat. Kiinnostus
syntyy sekä siitä, mitä on tarjolla, että siitä, mitä puuttuu. Kiinnostukseen
vaikuttaa vahvasti ihmisen aistinen herkkyys, jolle taas on omat syynsä, sekä
kehollinen valppaus, joka voi johtua aivan banaaleistakin asioista kuten
ravitsemuksesta ja liikunnan ärsykkeistä.
Ihminen ei tee itseään mutta jossakin vaiheessa hän kuitenkin alkaa aavistaa, että
hänessä on jokin, jota hän kutsuu esimerkiksi minuudeksi. Tämä on hänelle
itsestään selvä, joskin selittämätön toimija. Sillä kun ihminen joutuu
ratkaisutilanteisiin ja ongelmiin, hän huomaa, ettei minuus olekaan niin vakaa ja
selvä kuin se aurinkoisempina päivinä näytti olleen. Minuus on muutoksessa
kaiken aikaa sen mukaan, kuinka edelleen tulee vaikutetuksi, kuinka elää affektien
keskellä.
Tämä ei ollut psykologinen eikä kasvatustieteellinen (vade retro!) selitys vaan
filosofinen. Tätä ei siis voi käyttää kuvaamaan kenenkään elämää. Pikemminkin on
kyse normatiivisesta, ohjeellisesta, selityksestä. Ihminen syntyy affektien
pommituksessa, hänelle hahmottuu jokin minuus ja hänen aistinsa ja kehonsa ovat
hänelle itsestään selvät tekijät. Mitään muuta ei ole. Niinpä ajattelemisen on
tapahduttava näillä ehdoilla tai ehkä voi myös sanoa näissä rajoissa: 1affektien,
2
minän, 3aistisen ja 4kehon rajoissa. Nämä kaikki ovat maailmassa, joten ne ovat
samassa kuin kaikki muukin, mitä on. Siinä mielessä kaikki muukin maailmassa on
meille tuttua, se rakentuu samasta kuin mistä minäkin olen rakentunut. Vaikka
törmäisin kuinka outoon ilmiöön tahansa, tiedän aina jo jollakin tavalla, että
tutkimalla ilmiön ilmaantumista löydän siitä piirteitä, jotka voin ymmärtää, koska
olemme samaa maailmaa.
Ajattelemisessa on kyse maailman ilmaantumisen aktiivisesta vastaanottamisesta.
En sano ”pohtimisesta” tai ”reflektoimisesta”, sillä ajatteleminen ei ole
tavoitehakuista toimintaa. Pikemminkin on kyse ihmettelemisestä tai yrityksestä
avata mieltä jollekin, josta ei tiedä, kuinka sille pitäisi mieli avata. Passiivisen,
pommituksen kohteena olemisen sijaan ihmisessä herää aktiivinen kiinnostus,
joka kohdistuu siihen, kuinka jokin on ilmaantunut, tullut nähtäväksi ja
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koettavaksi, kuinka jokin avautuu aistisessa (nähtäväksi, kuultavaksi,
tunnettavaksi, maistettavaksi, haistettavaksi), kuinka jokin on niin samaa kehon
kanssa, että se tulee kehollisesti todeksi (kuten näkyjen kohdalla: ajatelkaa ihmistä,
joka kohtaa pyhimyksen, ufo-olennon, tontun tai kangastuksen). Me emme kysy,
onko jokin olemassa, vaan me kysymme, kuinka se on meille merkityksellinen.
Ajatteleminen on merkityksellisen hahmottamista, kurottamista kohti rakentuvaa
merkitystä, josta ei vielä voi olla aivan varma. Siinä voi käyttää apunaan kaikkia
noiden rajojen antamia valtuuksia (affektien, minän, aistisen ja kehon) ja sen lisäksi
ajattelemisen historian antamaa materiaalia, ikään kuin edelliset sukupolvet
olisivat läsnä ja ojentaisivat minulle horisontin, jota vasten voin tarkastella omaa
kokemustani tai ajatustani. Ihmisen elämässä on ääretön määrä historiaa, joka ei
koskaan tule näkyväksi, mutta jonka on omaksunut tietämättään elämän kuluessa,
jopa niin, että alle kouluikäinen lapsi jo pystyy selittämään kokemuksiaan
ajattelemalla niitä suhteessa historiaan, jonka hänen kasvatusympäristönsä on
häneen horisonttina luonut. Kuinka paljon suuremmat mahdollisuudet ovatkaan
sillä, joka jo on voinut lukea, katsoa ja ohjatusti omaksua ihmisen historiaa ja siten
myös jo tietää, kuinka horisonttia voi laajentaa ja syventää!
Ajattelemisen eräs olennainen piirre on sen kääntyminen kohti itseään: se kysyy ja
pyrkii itse koettelemaan itseään. Se ei ole sokea ja kuuro vaan selvillä rajoistaan ja
myös mahdollisuudesta harhaan. Tämä ajattelemisen rajallisuuden itseoivallus on
hämmästyttävä tekijä eikä sitä voi selittää, mutta se on myös niin ilmeinen, ettei
sitä voi jättää huomiotta. Se kertoo ajattelemisen hyvin vahvasta sitoutumisesta
maailmaan ja kuin sisäänrakennetusta tarpeesta olla antautumatta jokaisen
kuvitelman, fantasian ja kimairan edessä.
Kun ajattelemisen asettaa taiteellisen toiminnan yhteyteen, mukaan tulee piirteitä,
joita harvoin voi kehitellä muunlaisessa toiminnassa. Taiteellinen toiminta on
kunakin aikana ja kussakin merkitysyhteydessä (”kulttuurissa” kuten on tapana
sanoa) aina jonkin verran erilaista, eri tavoin arvotettua ja eri tavoin yhteydessä
muuhun elämään. Mutta sillä on aina paikkansa, jonka se itse paljastaa toimijalle.
Kun ryhtyy toimeen, joka edellyttää taiteellista ajattelemista, virittäytyy tavalla,
joka ei ole jokapäiväistä: tulee valppaaksi omalle passiivisuudelleen, aistisuudelle ja
kehollisuudelle, tälle kolminaisuudelle, joka tekee mahdolliseksi antautua, avautua
ja ottaa vastaan. Mitä kulloinkin ottaa vastaan, on vähemmän tärkeää. Tärkeää on,
että sallii itsensä toimivan paljastajana, valaisijana, ikään kuin välittäjänä
maailmalle.
Tämä ei tarkoita, että taiteellisessa toiminnassa ihmisestä tulisi Hengen tai Kansan
tai jonkin muun romanttisen olion äänitorvi, sillä sellaiseen meistä ei kerta
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kaikkiaan ole vaikka useampi sukupolvi niin tahtoi ajatella. Sen sijaan tämä
tarkoittaa, että maailma (tai Luonto, jos se sopii paremmin jonkun sanastoon),
pääsee vapaasti paljastumaan toimijan kautta ja paljastuessaan tulee liitetyksi
jollakin uudella tavalla ihmisen historiaan ja ymmärrykseen.
Me emme ole tahdottomia lähettimiä taiteellisessa toiminnassa vaikka passiivisuus
onkin tärkeä piirre. Yksittäinen toimija, taiteilija, on aina oma historiansa ja hän
kantaa yhteistäkin historiaa, hänessä on tahto ja usein päämäärien asettamistakin.
Mutta nämä ovat silti toisarvoisia sen rinnalla, että taiteellinen ajatteleminen on
vapauden tilan asettamista sille, mikä pyrkii näkyväksi.
Me kaikki tunnemme niin sanotusta ”itämaisesta” ajattelusta periaatteen, että on
opittava tahtomaan tahtomatta; myös Lännessä esimerkiksi Mestari Eckhart,
Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche ja Heidegger ovat kuvanneet periaatetta omissa
pohdinnoissaan. Kyse on ihmisen fantasian ja maailman kilpailusta: ihmiselle
usein riittää se, minkä hän kuvittelee olevan sen, minkä pitäisi olla; hän on vain
hyvin vähän kiinnostunut siitä, mitä on, koska se voi olla hänen käsityksensä
mukaan ”riittämätöntä”. Mutta niin Idässä kuin noilla länsimaisillakin ajattelijoilla
korostuu ajatus, että maailma (Luonto, jumala) pyrkii paljastumaan ihmisen
toiminnan kautta ja koska ihminen on maailmassa, maailmaa on paljon
paljastumaan, jopa niin paljon, ettei se koskaan lopu, koska jokainen ihmisen
toimi, myös siis paljastaminen, lisää uusia piirteitä maailmaan. Jokainen
taiteellinen toimi lisää maailmaa ja muuttaa sen merkityksiä niin, että aina on lisää
paljastettavaa. Cervantesin Don Quijoten, Picasson Guernican jälkeen, Straussin
Salomen, Mannin Taikavuoren jälkeen, Theatre du Soleiln Faustin jälkeen, ja niin
edelleen, maailma ei ole sama kuin niitä ennen. Jokaisen näkemisen, kuulemisen,
lukemisen ja kokemisen jälkeen maailma taas on jo jotakin toista. Se ei muutu
kaikille samaa tahtia tai edes samaan suuntaan, sillä maailmaa on joka suuntaan ja
se muuttuu jokaiselle eri tavoin ja eri vauhtia, mutta se muuttuu. Ja muuttuminen
edellyttää, että kaiken aikaa valppaana jotkut – ja siis erityisesti taiteilijat – ovat
antamassa itsensä ja ajattelunsa tämän muutoksen paljastamiseen.
Tämä muutos, jonka me ihmiset synnytämme, saattaa olla jopa niin vaikuttava
kuin Tony Kushner esittää näytelmässään Angels in America: ihmisten
dynaamisuus, muutosvoima, on paljon kiinnostavampaa kuin Taivas, ja Jumala
onkin jättänyt Taivaan, joka oli tylsä samana pysyvä ihanuus, ja niinpä Jumala nyt
harhailee keskuudessamme. Kushner on tässä myös selvästi asettunut taiteen
puolelle ja vastaan tieteen halua löytää muuttumattomuuksia. Kun päähenklö
Prior Walter päätyy Taivaaseen, hän löytää rauniot, joita mikään ei pidä koossa,
koska Jumala on kiinnostunut muutoksesta ja löytänyt sen ihmisten maailmasta.
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Prior taivaan raunioilla5

Paljastaminen ja taiteellinen ajatteleminen ovat lähes samaa tarkoittavat. Niitä
yhdistää passiivisuus, ne tapahtuvat meissä, jos me annamme niiden tapahtua.
Taiteellinen koulutuksemme tähtää avaamaan ja vapauttamaan meissä piilevän
tahtomattoman, odottamattoman, joka tekee mahdolliseksi paljastamisen. 500luvulla ennen ajanlaskun alkua elänyt ajattelija Herakleitos Hämärä korosti
ainoana tärkeänä asiana peittymisen ja paljastumisen leikkiä, jossa hänen
mukaansa ihmisellä on mahdollisuus olla tekemisissä maailman kanssa tai olla
olematta. Jos ihminen tietää, mitä hän tahtoo, ja odottaa jotain, jonka jo tietää, hän
on tekemisissä peittämisen kanssa: hänen fantasiansa peittää maailman. Maailman
leikki ei pelaa hänen kanssaan, koska hän uskoo jo löytäneensä totuuden.
Tällainen ihminen – epäilemättä poroporvari ja tieteenharjoittaja (jotkuthan
harjoittavat tiedettä kuten haureutta harjoitetaan, ilman luomisen iloa) – on
kokonaan uponnut kuvitelmaan valmiista maailmasta. Sen sijaan ihminen, joka ei
tahdo eikä odota sellaista, minkä tietää, on väkisinkin avoin ilmiöille, jotka
ilmaantuvat. Hän on altis tunnistamaan outoja ja uusiakin asioita. Tässä
tunnistamisessa hän myös huomaa, että peittäminen ja paljastuminen
vuorottelevat, ne eivät koskaan voi kokonaan peittää tai kokonaan paljastaa
mitään mutta ne antavat suuntaa, jossa ihminen voi pyrkiä paljastamaan sitä,
minkä hännän hän on jo tavoittanut.
Tämä toiminta ja taiteellinen ajatteleminen eivät kaipaa neroja ja poikkeusihmisiä
vaan asennetta, joka on oikea. Kyseessä on kylläkin yksittäisten ihmisten toiminta,
sillä laumassa ei kukaan ajattele eikä mikään voi olla, ainakaan pitkään, avointa ja
valpasta, kun kyseessä on joukko tai lauma. Vain yksittäinen ihminen ajattelee.
Vain yksittäinen ihminen kokee ja sitä kautta voi koetella kokemaansa ja
5

Angels in America. 2003. Ohjannut Mike Nicols, kirjoittanut Tony Kusher. Kuvassa Justin Kirk.
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ajattelemaansa. On vain yksittäisiä kehoja, yksittäistä aistista, joka on sidottu
yhteen kehoon. Niinpä asioiden valaiseminen oman aistisuuden kautta ei ole
laajennettavissa joukkoihin. Mutta ihmiset toimivat yhdessä ja he voivat ymmärtää
toistensa ajatuksia, kun eivät anna kielen näennäisen ja hämäävän tarkkuuden
viedä itseään harhaan. Kieli usein osoittaa asioille vain yhden tai ehkä kaksi
merkitysyhteyttä vaikka asioilla luultavasti on monia merkitysyhteyksiä; kieli siis
kaventaa ymmärtämisen aluetta ja voi saada meidät luulemaan, että sanottavissa
oleva on sama kuin se, mitä on.
Runoilija on tässä suhteessa hyvä opas: hän osoittaa, että sanoilla ei todellisesti ole
kiinteitä merkityksiä yksittäisten ihmisten kokemusten ja niiden kuvaamisen ohi,
joten sanat ovat mitä milloinkin. Silti runoilijakin pyrkii kommunikoimaan ja
tietää, että sanoilla se tapahtuu, mutta ei sen perusteella, mitä merkityksiä sanoilla
jo on vaan merkityksillä, joita niillä voi olla, kun sanatkin ymmärretään peittämisen
ja paljastumisen leikkinä. Yhdessä toimiessamme olemme aina jotenkin
riippuvaisia kielestä ja siksi suhteemme siihen tulee alistaa taiteelliselle
ajattelemiselle.
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