Nämä kysymykset ovat Posthumanismin lähtökohta. 1990-luvulla
yleistynyt posthumanismi on filosofis-tutkimuksellinen suuntaus, joka
arvioi uudelleen inhimilliseen rationaliteettiin uskovaa humanismia
teknologisen kehityksen, eläinetiikan, globaalien ympäristöongelmien
sekä poliittisen ja taloudellisen epävakauden kehyksissä. Keskeistä
on erilaisten ei-inhimillisten olentojen ja toimijoiden kohtaaminen
ajattelussa ja erilaisissa käytännön suhteissa.
Posthumanismissa etsitään suuntauksen aatehistoriallisia juuria sekä
ulotetaan ajattelu ristiriitaisiin tulevaisuuden visioihin. Teoksessa
tarkastellaan myös ihmisyyttä materiaalis-käsitteellisinä prosesseina sekä
kehitellään posthumanistisen analyysin välineitä niin kirjallisuuden,
esitystaiteen kuin kuvienkin tutkimiseen.
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Lukijalle

Ihmisille on tyypillistä pitää omaa aikakauttaan historiallisesti poikkeuksellisen merkittävänä, ellei käänteentekevänä. Tieteelliset läpimurrot, ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa ravisuttavat uudet filosofiset näkemykset, teknologiset saavutukset sekä uskonnolliset eskatologiat saavat
maailman ja ihmisen näyttämään ratkaisevasti toisenlaiselta – sukupolvi sukupolven jälkeen. Posthumanismi teoreettisen ajattelun, käsitteenmuodostuksen sekä maailman ja esitysten tulkintatavan nimenä viittaa
sekin johonkin radikaalisti uuteen ja seuraavaan. Posthumanismi tulee
humanismin jälkeen.
Ihmisen erityisasemaa filosofisesti, biologisesti ja sosiaalisesti kyseenalaistava posthumanistinen ajattelu on vasta yleistymässä humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, mutta sen juuret ovat syvällä ja moniaalla, esimerkiksi 1800-luvun lopun luonnontieteellisessä,
psykoanalyyttisessa ja taloudellis-poliittisessa ajattelussa, 1900-luvun
mannermaisessa filosofiassa, 1940-luvun kybernetiikassa ja 1970-luvun
ympäristöherätyksessä. Posthumanismi on moninainen, ristiriitainenkin yhdistelmä teknologiakehitykseen perustuvaa tulevaisuususkoa,
inhimillistä itse-epäilyä, löydettyä liittolaisuutta ei-inhimillisten eläinten kanssa ja tuon liittolaisuuden romuttumista ekokatastrofien edessä,
toivoa geneettisestä ja mekaanisesta parantumisesta tai jopa kuolemattomuudesta.
Elämän olemusta, uusia elämänmuotoja ja elämisen muotoja sekä
niiden seurauksia elämälle arvioidessaan posthumanismi kiinnittyy
maailmaan erilaisine semioottisine ja materiaalisine osatodellisuuksineen kenties kiinteämmin ja ristiriitaisemmin kuin yksikään aikaisempi
filosofis-tutkimuksellinen suuntaus. Siinä mielessä posthumanismia voi
pitää käänteentekevänä ajatteluna ja elämäämme aikaa todellisena mur-
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roskautena. Posthumanismia voisi luonnehtia reaktiiviseksi ajatteluksi
geenimanipuloinnin, kuudennen maailmanlaajuisen sukupuuttoaallon
ja virtuaalikapitalismin maailmassa. Posthumanismi ei kuitenkaan ole
pelkästään filosofinen reaktio nykymaailmaan, vaan sitä määrittää yhtä
lailla affirmatiivinen politiikka. Kritiikin ohella – ja joskus myös sen
sijaan – korostetaan luovuutta ja uusia visioita, kun pyritään löytämään
vaihtoehtoisia uusia tapoja käsitteellistää maailmaa. Posthumanismi on
siis kriittisten ja eettisten uudelleenjäsentelyjen projekti, joka velvoittaa
hylkäämään inhimilliseen kehykseen sitoutuneen maailmankuvan sekä
varmuuden ihmisen olemuksesta ja kaikkivoipuudesta suhteessa muihin
olioihin, asioihin ja voimiin. Uusia käsitteitä ja näkökulmia tuottamalla posthumanismi rakentaa todellisuudesta kompleksisempaa, erilaisille
elämänmuodoille ja elämisen muodoille suotuisampaa kuvaa.
***
Käsillä oleva teos on ensimmäinen suomenkielinen posthumanistiseen
ajatteluun ja tutkimukseen johdatteleva artikkelikokoelma. Se tarjoaa
joukon tutkijoiden henkilökohtaisesti valitsemia mutta kansainväliseen
posthumanismikeskusteluun perustuvia näkökulmia humanismin jälkeiseen ajatteluun. Tämä lähestymistapa on posthumanismille uskollista. Suuntauksen englanninkieliset esittelyt kuten N. Katherine Haylesin
How We Became Posthuman (1999), Cary Wolfen What is Posthumanism?
(2009), Rosi Braidottin The Posthuman (2013) ja Stefan Herbrechterin
Posthumanism. A Critical Analysis (2013) sisältävät nimittäin nekin hyvin tutkijakohtaisia näkemyksiä siitä, mitä posthumanismi on. Omakohtaisuuden lisäksi posthumanismin eetokseen kuuluu epäily: harvat
posthumanistisiksi käsitetyt teoreetikot ja tutkijat kutsuvat itseään posthumanisteiksi – toiset jopa kieltäytyvät koko ismistä.
Teos alkaa johdannolla, jossa käsittelemme posthumanismin taustoja, eräitä keskeisimpiä ajattelijoita ja kysymyksiä sekä posthumanismin suhdetta muutamiin tärkeimpiin filosofisiin tai taiteenteoreettisiin
suuntauksiin. Seuraavat neljä osastoa, Ihminen, Ajattelu, Maailma ja
Manifesti sisältävät aihepiiriensä mukaisesti ryhmiteltyjä kirjoituksia,
joiden tyylilajit vaihtelevat tieteellisestä artikkelista esseemuotoisempaan ilmaisuun.
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Ensimmäisessä osastossa käsitellään ihmisyyttä ja ihmiskäsityksiä
posthumanistisesta näkökulmasta. Juha Raipola suhteuttaa posthumanismia siihen usein liitettyyn transhumanismiin, ihmistä koskevaan
teknologiseen edistysuskoon. Raipola tarkastelee useiden teknologisen
posthumanismin keskeisten ajattelijoiden, kuten Nick Bostromin, Ray
Kurzweilin ja Hans Moravecin, näkemyksiä ja esittää, että posthumanistinen ajattelu on usein edelleen perustaltaan humanistista. Riikka
Homanen lähestyy teknologioiden ja ihmisyyden kysymyksiä käytännöllisemmästä näkökulmasta tarkastelemalla sitä, kuinka kohdussa kehittyvästä alkiosta tuotetaan neuvoloissa ensin sikiö ja sitten persoonallisia piirteitä ilmentävä ihmisyksilö. Homanen analysoi sikiöseulontojen
teknologisia ulottuvuuksia sekä neuvoloissa käytävien keskusteluiden
merkityksiä yhteen kytkeytyvinä materiaalis-semioottisina prosesseina Donna Harawayn edustaman feministisen tieteentutkimuksen sekä
Bruno Latourin toimijaverkkoteorian kehyksessä. Jukka Sihvonen hahmottelee humanismin omakuvaa eli ihmisen ymmärrystä itsestään tarkastelemalla piirros- ja valokuva-aineistoa, jossa ihmisyys tyypillisesti
rakentuu jonkinlaisessa suhteessa eläimyyteen. Keskeistä mutta ongelmallista yhteyttämme eläimeen Sihvonen analysoi Giorgio Agambenin
ja Gilles Deleuzen filosofian konteksteissa. Ihmisyyttä käsittelevän osaston päättää Jukka Sarjalan analyysi E. T. A. Hoffmannin Nukuttajasta.
Inhimillistä rationaliteettia kyseenalaistavaa kertomusta koskevat huomiot laajentuvat Sarjalan artikkelissa kulttuurihistorialliseksi tarkasteluksi, jossa paljastuvat posthumanistisen ajattelun kytkökset romantiikan filosofiaan.
Teoksen toisessa osastossa syvennytään posthumanistiseen ajatteluun lukemisen, esitysten tulkinnan sekä ei-inhimillisiin olentoihin
luotujen suhteiden kautta. Lea Rojola tarkastelee suomalaisen modernistisen proosan klassikkoteosta, Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut -romaania ja sen lintukuvauksia kirjallisuudenhistorian vastaisesti
täytettyjen eläinten materiaalisuuteen ja sen merkityksiin keskittyen.
Donna Harawayn diffraktion käsitteeseen viitaten Rojola kutsuu menetelmäänsä diffraktiiviseksi, ilmiön toisin näkymistä, häiritsevyyttä ja
häiriöiden vaikutuksia kartoittavaksi. Jouni Teittinen tulkitsee artikkelissaan filosofisen dekonstruktion kehittäjän Jacques Derridan eläinfilosofiaa, joka on yksi posthumanistisen ajattelun kulmakivistä. Ihmisen ja
eläimen rajaa sekä kärsimyksen kysymyksiä pohtiessaan Teittinen esitte-
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lee posthumanismia eettisenä suuntauksena. Ei-inhimillisten eläinten ja
kasvien kohtaamisesta kirjoittaa myös Tuija Kokkonen, jonka artikkeli
käsittelee etiikan kysymysten rinnalla taiteellisten esitysten sekä niihin
kytkeytyvän tutkimuksen mahdollisuuksia posthumanistisen ajattelun
ja teoretisoinnin välineinä. Kokkonen pohtii erityisesti ei-ihmisille tai
ei-ihmisten kanssa toteutettuja esityksiä muun muassa Bruno Latourin,
Jacques Derridan, Erazim Kohákin ja Hans Jonasin filosofian valossa.
Osaston viimeisessä artikkelissa Kaisa Kurikka tarkastelee yli 40 eri tekijänimeä käyttäneen Algot Untolan Maiju Lassila -nimellä julkaisemaa
Liika viisas -romaania keskittyen sen päähenkilöksi nousevaan Puddekoiraan. Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin filosofiaa ja litteää ontologiaa hyödyntäen Kurikka liittää Pudden kyyniseen ajatteluun ja painottaa kirjallisuuden materiaalista lukutapaa eläimyyden tarkastelussa.
Kolmannessa osastossa tarkastellaan muuttuvaa fysikaalista maailmaa ja ihmiskeskeisen maailmankuvan murroksia. Asko Nivala esittelee posthumanismin kytköksiä erääseen tieteenfilosofian uusimmista
haaroista, spekulatiiviseen realismiin syventyen suuntauksen keskeisten
edustajien Quentin Meillassoux’n ja Iain Hamilton Grantin ajatuksiin.
Nivala käsitteellistää paitsi antroposentrismiä (ihmiskeskeisyyttä) myös
biosentrismiä (elolliskeskeisyyttä) purkavaa spekulatiivista realismia
postbioottisena filosofiana. Karoliina Lummaa pohtii kirjoituksessaan
ihmisen luontosuhdetta humanismin jälkeen. Hän käyttää esimerkkeinä hankalasti hahmottuvia ympäristöongelmia, Tyynenmeren jätepyörrettä ja melusaastetta, ja luonnostelee Bruno Latourin, Levi Bryantin ja
Timothy Mortonin ideoiden avulla objekti-keskeistä ekologista ajattelua. Osaston päättävässä artikkelissa Antti Salminen syventyy tulevaan,
koko länsimaisen kulttuurin mullistavaan ilmiöön, halvan öljyn loppumiseen. Salminen tarkastelee kansainvälisestikin filosofian marginaaliin
jäänyttä kysymystä energian merkityksestä kokemukselle ja muotoilee
vaihtoehtoa fossiiliselle subjektiudelle.
Viimeinen osasto sisältää nimensä mukaisesti julistuksen uudenlaisesta olemisen ja kokemisen tavasta humanismin jälkeisessä maailmassa. Esa Kirkkopelto käsitteellistää olentojen kohtaamista, maailmassa
toimimista ja todellisuuden ymmärtämistä tavalla, joka purkaa ajatusta pysyvistä, hierarkioihin jähmettyneistä olemuksista. Kirkkopellon
muotoilemassa tilapäisten absoluuttien ajatuksessa korostuu kokemuksellisuuden merkitys: rationaalisen luokittelun, nimeämisen ja ulko- tai
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sisäpuolelle sulkemisen sijaan olentojen kohtaamisissa on kyse erilaisten
moninaisuuksien kokemisesta, esimerkiksi toislajisten eläinten vaikutuspiiriin joutumisesta taiteellisen esityksen tai tutkimusretken puitteissa.
***
Lukkoon lyötyjen määritelmien sijaan käsillä oleva teos tarjoaa lukijalleen lähtökohtia ja käsitteellisiä välineitä posthumanistiseen ajatteluun
ja analyysiin. Sen taiteentutkimuksellinen painotus ei tarkoita sitä, että
posthumanismi olisi pelkkää taiteenteoriaa – tässä mielessä teos heijastaa ennen kaikkea posthumanistisen tutkimuksen tilaa Suomessa juuri
nyt. Teoksemme on tarkoitus toimia keskustelunavauksena sekä uudenlaisten, tieteenalarajoja rikkovienkin ajattelutapojen ja tutkimuskysymysten innoittajana.
Teos sopii paitsi ihmistieteellisten alojen tutkijoiden käyttöön sekä
yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikirjaksi myös kaikille nykyfilosofiasta sekä ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja monitieteisistä näkökulmista kiinnostuneille lukijoille.
Turussa 30.6.2014
Karoliina Lummaa ja Lea Rojola
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Johdanto: Mitä posthumanismi on?
Karoliina Lummaa ja Lea Rojola

I
Posthumanismi – jälleen jokin uusi post, jälleen jokin uusi ismi! Filosofiaa sekä yhteiskuntatieteellistä ja humanistista tutkimusta tuntevan
ensireaktio voisi olla juuri tämä. Posthumanismiin liittyvät ilmiöt ovat
kuitenkin arkipäivää. Kuulemme jatkuvasti ympäristöongelmien, kuten
ilmastonmuutoksen, lukuisista vahingollisista seurauksista, jotka pakottavat tunnustamaan ei-inhimillisen luonnon hyvinvoinnin merkityksen. Tieteen ja teknologioiden kehitys, esimerkiksi tekoälytutkimus ja
geeniteknologia, pakottaa kysymään, kuinka selkeästi lopulta eroamme
toisista elollisista ja elottomista olioista. Toisaalta voimme myös fantasioida erilaisilla muuntelun ja kehittelyn mahdollisuuksilla. Politiikka
ja talous näyttäytyvät epäselvempinä ja vaikuttavampina kuin kenties
koskaan ennen: suurvaltasuhteet muuttuvat ja talous on kehittymässä
yhä virtuaalisemmaksi; puhutaan salaliittoteorioista ja biokapitaalista.
Filosofit ja taiteilijat spekuloivat ominaisuuksillamme ja suhteillamme
muihin olentoihin nostamalla esiin esimerkiksi erilaisten ei-inhimillisten eläinten kognitiivisia kykyjä tai estetiikan tajun. Populaarikulttuurissa ja sen aateilmastossa on jatkuvasti esillä maailmanlopun tai suuren
käänteen ajatuksia ja odotuksia – zombiapokalypsista Zeitgeistiin.
Tällaiset todelliset ilmiöt ja tulevaisuudenkuvitelmat ilmentävät ristiriitaista kokemusta siitä, että humanistis-rationalistinen projekti on
samanaikaisesti sekä onnistunut yli odotusten että epäonnistunut katastrofaalisinkin seurauksin. Ihmisen luottamus omiin lajiominaisiin
kykyihinsä ja taitoihinsa sekä taipumus asettua muiden olentojen tarpeiden yläpuolelle on tuottanut korkeaa teknologiaa ja suuria ongelmia.
Posthumanismi on reaktio ja vastaus tähän kokemukseen.
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Posthumanistinen ajattelu etsii vaihtoehtoisia, ei-essentialistisia ja
ei-hierarkkisia tapoja ymmärtää erilaisten olioiden ominaisuuksia ja
keskinäisiä suhteita. Posthumanistisen ajattelun lähtökohtana on ajatus
ihmisestä, joka ei määrity vastakohtaisessa (ja usein myös väkivaltaisessa) suhteessa ei-inhimilliseen. Ihmistä ei siis pidetä älyllisiltä, fyysisiltä,
psyykkisiltä tai sosiaalisilta ominaisuuksiltaan ylivertaisena ei-inhimillisiin organismeihin tai koneisiin verrattuna. Ihminen ei enää ole kaiken
mitta. Posthumanismi on essentialismin, intentionaalisesti käsitetyn
toimijuuden sekä kielellisesti käsitetyn subjektiuden kritiikkiä, jolloin
sillä on myös vahva eettinen ja poliittinen lataus. Posthumanistisessa
ajattelussa pyritään kiinnittämään huomiota myös ihmisen erityisyyteen, mutta erityisyyden lähtökohtana on se tosiasia, että ihminen on
kehittynyt yhdessä erilaisten materiaalisten ja teknologisten muotojen
kanssa, muotojen, jotka ovat radikaalisti ei-inhimillisiä mutta jotka ovat
tehneet ihmisen siksi, mitä hän on. Posthumanistisessa kirjallisuudessa
tätä ihmisen ominaislaatua kuvataan usein sanalla proteettinen (prosthetic), joka viittaa korvattavissa, lisättävissä tai muunnettavissa olevaan.
Posthumanismissa historiaakin siis arvioidaan uudelleen: maailma
on alusta asti ollut kompleksisempi kuin olemme osanneet humanismin
perinteen sisällä ajatella (ks. esim. Latour 1991/2006). Posthumanismi
syntyy näkökulmana humanismin jälkeen, mutta kääntyy filosofiana ja
metodina myös humanismia edeltävään aikaan ja tuottaa menneisyydestä uusia tulkintoja.
II
Posthumanistisen ajattelun juuret ovat moniaalla: erilaisissa ihmisen,
eläimen, koneen ja ympäristön suhteita käsittelevissä filosofioissa, akateemisissa suuntauksissa ja poliittisissa liikkeissä. Historiallisesti eräs
merkittävimmistä posthumanistisen ajattelun syntyyn vaikuttaneista
tekijöistä on vuosina 1946–1953 pidetty kybernetiikkaa käsittelevä ns.
Macy-konferenssien sarja (The Macy Conferences on Cybernetics) (Wolfe
2009/2010, xii; Hayles 1999/2010, 7–8). Konferenssit olivat monitieteisiä eri alojen tutkijoiden kokoontumisia, joissa oli läsnä kybernetiikan
eli järjestelmien viestintä- ja ohjaustoimintoja tutkivan tieteen tutkijoiden lisäksi filosofeja, insinöörejä, luonnontieteilijöitä sekä psykologian
ja kirjallisuustieteen alan ihmisiä. Tutkijoita yhdisti kiinnostus objek14
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tiiviseen tietoon teoreettisena entiteettinä sekä organismien ja koneiden
toimintaa ohjaavana tekijänä. He pyrkivät luomaan uuden teoreettisen
mallin biologisille kommunikatiivisille ja mekaanisille prosesseille. Keskeiseksi käsitteeksi miellettiin palautesilmukka (feedback loop), niin
koneiden kuin elävien olentojenkin (solutasolta organismitasolle) toiminnan perusmekanismi, jossa järjestelmän tuottama signaali palautuu
ohjaamaan tuon järjestelmän toimintaa. Enemmistö tutkijoista halusi
siis irrottaa tiedon kokonaan merkityksestä, jolloin määritelmät ja teoria tiedosta olisivat teknisesti sovellettavissa. Laadullinen tutkimus tai
semanttiset tai kontekstuaaliset kysymykset eivät heitä kiinnostaneet.
(Hayles 1999/2010, 50–57.)
Teknologioiden ja posthumanistisen ajattelun kytköksiä tutkineen
N. Katherine Haylesin (1999/2010, 50) mukaan Macy-konferenssien
ja varhaisen kybernetiikan keskeisin perintö on ajatus siitä, että tieto
on tärkeämpää kuin materiaalisuus. Tutkijat esittelivät konferensseissa mekaanisia esineitä, jotka muunsivat tiedonkulun havaittaviksi toiminnoiksi. Kuuluisin näistä lienee Claude Shannonin itseohjautuvasti
labyrintissa suunnistava konerotta. Haylesin (1999/2010, 62–63) mukaan tällaiset mekaaniset eläimet rakensivat yhteyttä koneensisäisistä
informaatioprosesseista mielensisäisiin, inhimillisiin informaatioprosesseihin: semantiikasta riisuttuun tietoteoriaan yhdistettynä rakennelmat johtivat ajattelemaan ihmistä koneen kaltaisena. Kaiken kaikkiaan
kybernetiikka niin varhaisemmissa kuin uudemmissakin muodoissaan
liittyy posthumanistiseen ajatteluun elimellisesti juuri siksi, että se Cary
Wolfen sanoin ”siirsi ihmisen syrjään etuoikeutetulta paikaltaan suhteessa merkitykseen, informaatioon ja tietoisuuteen” (Wolfe 2009/2010,
xii; ks. myös esim. Hayles 1999/2010, 7–11, 50–83).
Ihmisen etuoikeutettua asemaa luomakunnan kruununa horjutti
myös Ranskasta 1960-luvulla alkunsa saanut strukturalistinen ja sen jälkeinen poststrukturalistinen ajattelusuuntaus. Ihminen alkoi näyttäytyä
erilaisten rakenteiden ja/tai kielen tuotteena. Ajattelutavan voi nähdä
kiteytyvän Michel Foucault’n 1960-luvulla kuuluisaksi tekemässä näkemyksessä siitä, että ihmisen aika on ohi: ”Ihminen on keksintö, jonka
ajattelumme arkeologia osoittaa viimeaikaiseksi, kenties sellaiseksi, jonka loppu on lähellä.” (Foucault 1966/2011, 361.) Myös Jacques Derridan
merkitys ”ihmisen lopun” posthumanistiselle ajattelulle on ollut merkittävä. Erityisen tärkeä merkkipaalu tässä suhteessa on vuonna 1980
Jean-Luc Nancyn ja Philippe Lacoue-Labarthin järjestämä kollokvio
15
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(Colloque de Cerisy), jonka otsikkona oli Les fins de l' homme: à partir
du travail de Jacques Derrida. Derridan différance on aina jo kirjautunut ihmiseen ja ihmisen eroon paitsi toisista ihmisistä myös ihmisen
eroon objekteista ja ei-inhimillisestä. Oppositio ihmisen ja ei-ihmisen
välillä dekonstruoituu jatkuvasti. (Ks. esim. Derrida 1991.) Derridan
myöhemmässä tuotannossa tämä tulee näkyviin erityisesti hänen ihminen–eläin-oppositiota käsittelevissä kirjoituksissaan (ks. Derrida 2008).
Ranskalaiset filosofit eivät kuitenkaan käyttäneet kirjoituksissaan
käsitettä posthumanismi. Kunnia käsitteen ensimmäisestä käyttäjästä
on yleensä annettu egyptiläissyntyiselle yhdysvaltalaiselle kirjallisuudentutkijalle ja -teoreetikolle Ihab Hassanille, jonka draaman muotoon
kirjoitettu essee ”Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist
Culture?” ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1977. Hassan käsittelee siinä mielikuvituksen ja tieteen tai myyttisen ja teknologisen todellisuussuhteen ristivetoa uuden ajan ihmisen ongelmana. Hän pohtii
myös mahdollisuutta, että viisisataa vuotta humanismia on saattanut
tulla tiensä päähän, kun humanismi muuttuu sellaiseksi, jota meidän
on ”avuttomasti kutsuttava posthumanismiksi”. (Hassan 1977, 212.)
Hassanin esseessään esiin nostamat teemat, kuten evoluutio, tietoisuus
ja ihminen–kone-hybridiys, ovat edelleen keskeisiä posthumanismista
käydyissä keskusteluissa.
Itse käsite posthumanismi jäi miltei pariksi vuosikymmeneksi sivuun teoreettisesta keskustelusta, joskin Hassanin esiin nostama teema,
ihmisyyden tai ihmisen itseymmärryksen väistämätön muutos teknologisen kehityksen seurauksena, sai yhden syvällisimmistä tulkinnoistaan jo vuonna 1985, kun Donna Haraway julkaisi manifestinsa ”A
Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist Feminism in the
Late Twentieth Century” Socialist Review -lehdessä. Inhimillisen subjektin kyborgisaatiota, luonnon ja kulttuurin yhteenkietoutumia sekä
sukupuolen ja työn muuttuvaa luonnetta julistava manifesti on myös
osa Harawayn vuonna 1991 ilmestynyttä Simians, Cyborgs, and Women:
The Reinvention of Nature -teosta, joka on yksi posthumanismin avainteoksista.
2000-luvun aikana sanat posthumanismi (posthumanism), postinhimillinen (posthuman) ja postinhimillinen tilanne (posthuman condition) ovat alkaneet esiintyä yhä useammin niin teoriakirjallisuudessa
ja tieteellis-filosofisissa artikkeleissa kuin blogeissakin. Posthumanismin
määritelmissä ilmenee suuntauksen väliin ilmeinen, väliin implisiitti16
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sempi jakautuminen ei-orgaanisesta, koneista ja teknologiasta sekä orgaanisesta, eläimistä ja ei-inhimillisestä ”luonnosta” kiinnostuneisiin
suuntauksiin.
III
Teknologiasuuntautuneet posthumanismin teoreetikot liittävät posthumanismin usein historialliseen tilanteeseen, jossa erot ruumiillisen
olemassaolon ja tietokonesimulaatioiden, kyberneettisten mekanismien
ja biologisten organismien sekä robottiteleologian ja inhimillisten määränpäiden välillä rapautuvat. Posthumanismi tarkoittaa tällöin yrityksiä
käsitteellistää nopeasti muuntuvan teknologian suhdetta ihmisen ruumiillisuuteen. (Hayles 1999/2010.) Ismin sijaan teknologioiden roolista
kiinnostuneet tutkijat käyttävät usein termiä postinhimillinen. Teoksessaan How We Became Posthuman (1999) N. Katherine Hayles kirjoittaa
inhimillisestä (human) ja postinhimillisestä (posthuman) historiallisesti
ja materiaalisesti syntyvinä subjektiuden malleina, jotka perustuvat tapoihimme ymmärtää kulttuuria, ruumiillisuutta ja teknologiaa. Postinhimillinen ja inhimillinen ovat tällä hetkellä olemassa yhtä aikaa,
vaihtelevina tapoina ymmärtää ihmisen subjektiutta. Inhimillisen taustalla vaikuttavat valistus ja liberaali humanismi eli ajatukset yksilön vapaudesta sekä luonnollisesta tai luontaisesta itsestä (natural self ). Postinhimillinen taas syntyy historiallisessa murroksessa, jossa informaatioteknologiat alkavat vaikuttaa ihmisen itseymmärrykseen. Tällöin ajatus
luonnollisesta itsestä korvautuu teknologisilla mahdollisuuksilla, joiden
myötä tieto muuttuu materiaalisuutta tärkeämmäksi ja ruumis ymmärretään vain mielen ”proteesina, tekojäsenenä” (prosthesis) – mielen ja
ruumiin kytkös ei ole siis välttämätön, luonnollinen tai oikea. (Hayles
1999/2010, 2–3.)
Myös Robert Pepperell (2003) puhuu posthumanismin sijaan postinhimillisestä epäselvänä transversalismin aikana, jolloin monimutkaiset
koneet ilmaantuvat uudenlaisina elämänmuotoina, ja siten ihmiset eivät enää ole maailmankaikkeuden tärkein asia. Pepperell myös katsoo
teknologisen kehityksen muuttavan pysyvästi ihmiskuntaa. Teknologia
painottuu myös Judith Halberstamin ja Ira Livingstonen toimittamassa
Posthuman Bodies -teoksessa (1995), joka nimensä mukaisesti tarkastelee
niitä muutoksia, joita ruumiimme ovat kokeneet teknologisen kehityk17
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sen myötä. Ihmisen ja teknologian kohtaaminen muuttaa radikaalisti
kokemustamme ei vain omasta vaan myös toisen ruumiista. Postinhimilliset ruumiit syntyvät aikana, jolloin ruumiit, ruumiin diskurssit ja
diskurssin ruumiit kietoutuvat toisiinsa ja estävät kaikki helpot erottelut
”näyttelijän ja näyttämön, lähettäjän ja vastaanottajan, kanavan, koodin,
viestin ja kontekstin välillä.” Postinhimilliset ruumiit ovat teknologiaa,
kuvaruutuja, heijastettuja kuvia, saastuneita ruumiita, tekno-ruumiita,
pervoja ruumiita. (Halberstam & Livingstone 1995, 2–3.) Postinhimillinen ruumis on korosteisen ”tekojäseninen”.
Teknologinen kehitys onkin joissain posthumanismin suuntauksissa saanut keskeisen, hyvin optimistisesti tulkitun aseman. Näin on
käynyt erityisesti transhumanismissa (transhumanism), joka mainitaan
usein erilaisissa posthumanismin esittelyissä. Se tarkoittaa humanistisen perinteen pohjalta edelleen kehittyvää järki- ja tieteisuskoa sekä
tulevaisuusoptimismia, jossa ihmisten uskotaan ylittävän itsensä ja ratkaisevan kaikki ongelmat erilaisten teknologisten innovaatioiden avulla
(esim. Wolfe 2009/2010, xii). Transhumanismin keskeisenä periaatteena
on pyrkiä lisäämään ihmisen älyllisiä, fyysisiä ja emotionaalisia kykyjä. Transhumanistit haluavat uuden teknologian avulla poistaa sairaudet ja turhan kärsimyksen ja pidentää dramaattisesti ihmisen elinikää.
Transhumanistinen ajattelu juontuu ihmisen täydellisyyden ideaalista.
Transhumanismin utooppisessa perhehistoriassa robotit ovat ihmismielen lapsia. Ne on rakennettu meidän kuvaksemme; ne ovat meitä, mutta
kyvykkäämmässä muodossa. (Rossini 2006, 5.)
Useat posthumanistisesti orientoituneet tutkijat sanoutuvat kuitenkin irti transhumanismin kaltaisesta posthumanismista (ks. esim.
Hayles 1999/2010; Haraway & Gane 2006; Wolfe 2009/2010; Braidotti
2013; Herbrechter 2013). He perustelevat irtiottoaan sillä, että vaikka
transhumanismi horjuttaa ajatusta autonomisesta ihmissubjektista, sen
visio ruumiittomasta tai postbiologisesta tulevaisuudesta on viime kädessä vain kartesiolaisen tradition jatkumo ja uudelleenkirjoitus. Transhumanismin ruumiittomuuden ja autonomian fantasiat periytyvät humanismista, joten oikeastaan se on vain humanismin intensiteetin lisäämistä. (Wolfe 2009/2010, xv.) Lisäksi monet ovat nähneet transhumanismin ideoissa vaaran, että ihmisen elämän ”parannukset” kohdistuvat
– jälleen kerran – vain harvoille ja valituille, niille joilla on rahaa ja
valtaa. Kritiikki kohdistuu tällöin transhumanismin tiettyjen piirteiden
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ja globaalin kapitalismin välisiin ilmeisiin kytköksiin. (Braidotti 2013,
57–67.)
IV
Muuttuvaa ihmisyyttä teknologisessa kontekstissa pohtiva posthumanismi asettaa kyseenalaisiksi totunnaisia vastakkainasetteluja.1 Miten
ihminen eroaa lopulta koneesta, jos ihmisaivojen nähdään käsittelevän
tietoa koneen kaltaisesti ja hänen jäsenensä ovat korvattavissa mekaanisilla osilla? Ja toisaalta, millaiseen suhteeseen asettuvat länsimaista filosofiaa loputtomasti vaivanneen dualismin vastinparit mieli ja ruumis,
jos informaatio on menettänyt ruumiinsa (vrt. Hayles 1999/2010)? Posthumanistisen ajattelun kirjoa laajimmin koskee kuitenkin erottelu luonnon ja kulttuurin välillä. Luonto–kulttuuri-erottelu on yksi perustavimmista käsitteellisistä keinoistamme jäsentää todellisuutta, sen ilmiöitä
ja olioita, ja sen haastaessammekin tulemme nojanneeksi siihen, kuten
Kate Soper on What Is Nature? -teoksessaan huomauttanut (Soper 1995,
15). Käytännössä ero luonnon ja kulttuurin välillä problematisoituu
yhä uudelleen, kun testaamme sitä erilaisten konkreettisten esimerkkien yhteydessä. Ovatko hoidetut talousmetsät luontoa – entä jalostetut
viljat (vrt. Williams 2003, 55–58)? Posthumanistiseen ajatteluun voimakkaasti vaikuttaneessa tieteentutkimuksessa (science studies) luonto–
kulttuuri-erottelua on kritisoitu laboratorioista löytyvin esimerkein, kuten geenimuunnelluin eläimin, jotka purkavat eroa jokaisella solullaan.
Juuri tieteentutkijoilta, kuten Donna Harawaylta ja Bruno Latourilta,
onkin posthumanistiseen keskusteluun juurtunut käsite luontokulttuurit (naturecultures), joka tarkoittaa luonnollisiksi ja kulttuurisiksi katsomiemme asioiden ja olioiden sekoittumia tai yhteenkietoutumia. (Haraway 1997; Latour 2004; Haraway 2008; ks. myös Law 2004.)
Luonnon ja kulttuurin erotteluun liittyy läheisesti eläimen ja ihmisen
välinen dualismi. Niin posthumanismin kuin laajemmin eläinfilosofian
ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen eläintutkimuksenkin keskeinen
kysymys on, ovatko ihmiset eläimistä täysin erillinen olentojen ryhmä
vai sijoittuvatko ihmiset samalle jatkumolle eläinten kanssa, toisistaan
asteittain erottuviksi lajeiksi (Soper 1995, 41; Haraway 1997; Haraway
2008; Aaltola 2013, 12–16). Ihmisen ja eläimen välistä kategorista laji-
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eroa puoltavissa näkemyksissä nojataan usein ihmisen kognitiivisiin kykyihin, kuten propositionaaliseen kieleen, itsetajuisuuteen, valehtelemisen kykyyn sekä estetiikan tai leikin tajuun. Nykypäivänä kokemukseen
perustuvan ymmärryksen rinnalle kasautuu kuitenkin yhä enemmän
tieteellisiin kokeisiin ja tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, että pelkästään inhimillisiksi miellettyjä kykyjä on itse asiassa suurella joukolla
ei-inhimillisiä eläimiä. Niinpä posthumanistisessa keskustelussa käytetään usein termejä inhimillinen ja ei-inhimillinen eläin tai puhutaan
lyhyemmin ihmisistä (humans) ja ei-inhimillisistä (nonhumans).
Posthumanistisessa tutkimuksessa on nähtävissä jako kahteen ihmisen omalaatuisuutta haastavaan olioryhmään, koneisiin ja eläimiin.
Teknologisesti suuntautuneet posthumanistit eivät ole olleet kiinnostuneet eläimistä, vaan heidän koko ajattelunsa suuntautuu ylittämään sen,
mikä on eläintä, myös ihmisessä olevaa eläintä. Eläin- ja ympäristökysymysten parissa työskentelevät posthumanistit sen sijaan pyrkivät sellaiseen tulevaan maailmaan, joka olisi vapautettu lajismin (speciesism) tuottamasta epäoikeudenmukaisuudesta. Lajismissa yksilön arvo sidotaan
sen edustamaan lajiin, ja laajemmin on kyse siitä, että suositaan oman
lajin intressejä muiden lajien intressejä vastaan (Ryder 1975). Eläintutkimuksen parissa työskentelevät posthumanistit ovat osoittaneet, että yksi
keskeinen tapa irrottautua liberaalista humanismista on tulla tietoiseksi
niistä instituutioista, jotka pitävät yllä lajismia (ks. esim. Wolfe 2003).
Lajismin diskurssi on aina joidenkin ihmisten käytettävissä joitakin
toisia vastaan, ja sillä voidaan myös oikeuttaa väkivalta toisia vastaan,
olivatpa nämä sitten mitä lajia, sukupuolta, rotua tai luokkaa tahansa.
Tämän takia meidän olisi kiireesti tartuttava niin eettisesti kuin poliittisestikin institutionaaliseen lajismiin ja pyrittävä vastustamaan sitä
kaikin keinoin.
Kuten lajismin käsite ja kriittinen asenne ihmisen kategoriseen erillisyyteen muista eläinlajeista osoittavat, posthumanistinen eläimiin
liittyvä tutkimus ja teoria on eettisesti sitoutunutta ja kytkeytyy siten
moraalisia kysymyksiä painottavaan eläinfilosofiaan (eläinfilosofiasta ks. esim. Aaltola 2013). Niinpä sellaiset klassikon asemassa olevat
eläinten oikeuksista kirjoittaneet filosofit kuten Peter Singer, Tom Regan ja Martha Nussbaum ovat edelleen runsaasti viitattuja, vaikkakin
utilitarististen tai oikeuksiin sidottujen eettisten näkemysten haastajiksi
ovat ilmaantuneet esimerkiksi erilaiset inhimillisten ja ei-inhimillisten
olentojen jaettua kuolevaisuutta ja kärsimystä korostavat ideat (Haraway
20
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2008, 69–93; Wolfe 2009/2010, 61–98, 127–142; Derrida 2008, 23–
28). Eläinfilosofian rinnalla posthumanistinen teorianmuodostus on läheisessä suhteessa myös laajempaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteelliseen
eläintutkimukseen (human–animal studies). Tämä ihmistieteelliseksikin
eläintutkimukseksi kutsuttu suuntaus ei kuitenkaan eri aikojen eläinkäsityksiä ja -esityksiä sekä ihmisen ja eläimen suhdetta tarkastellessaan
sitoudu välttämättä samalla intensiteetillä epistemologisiin ja eettisiin
kysymyksiin kuin eläinfilosofia tai posthumanismi (ihmistieteellisestä
eläintutkimuksesta, ks. Kainulainen & Sepänmaa 2009).
V
Posthumanismia eksplisiittisesti määritelleiden ja jonkinlaiseen posthumanismiin tai postinhimillisen (tai sen kritiikin) projektiin sitoutuneiden
tutkijoiden lisäksi posthumanistiseen tutkimukseen ja käsitteenmuodostukseen osallistuu valtava joukko muita ajattelijoita ja suuntauksia.
Taiteen- ja kulttuurintutkimuksen kentällä yksi merkittävimmistä on
kulttuurisia luontoesityksiä tai laajemmin kulttuurin ja luonnon suhdetta tarkasteleva ekokritiikki. Ekokriittistä kirjallisuudentutkimusta
esittelevän Äänekäs kevät -artikkeliantologian toimittajat Toni Lahtinen
ja Markku Lehtimäki (2008, 8) muotoilevat ekokritiikin kysymyksiksi
sen, mitä merkityksiä annamme luonnolle sekä sen, miten nämä merkitykset vaikuttavat tapoihimme kohdella luontoa. Ekokritiikki kanavoi
ympäristöhuolen kirjallisuustieteelliseksi ongelmaksi osoittamalla, että
kaunokirjallisuus kytkeytyy niin inhimilliseen toimintaan kuin ympäröivään ei-inhimilliseen maailmaan monimutkaisten syy- ja seuraussuhteiden kautta. Luontoesitykset tuottavat monimutkaisesta olioiden
ja prosessien kokonaisuudesta sitä ”luontoa”, jonka olemme tottuneet
mieltämään kulttuurin ulkopuoliseksi, mutta toisaalta kyse ei ole pelkästä konstruktivismista: ei-inhimillinen on olemassa ja toimii meistä ja
esityksistämme huolimatta. (Glotfelty 1996; Coupe 2000, 1–7; Garrard
2005, 3–14.)
Ekokriittiset ja posthumanistiset lähestymistavat kytkeytyvät tutkimuksessa usein sujuvasti yhteen niin aineistojen puolesta kuin teoreettis-metodologisestikin – pyrkiväthän molemmat suuntaukset haastamaan vakiintuneita käsityksiämme ei-inhimillisestä sekä luonnon ja
kulttuurin suhteesta. Näitä aihepiirejä käsittelevissä tieteellisissä konfe21
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rensseissa ja julkaisuissa posthumanismia ja ekokritiikkiä kohdellaankin
usein rinnakkaisina suuntina, joskin posthumanismi määrittyy tällöin
enemmän orgaanisesta kuin teknologisesta kiinnostuneeksi. Kahdesta
eri suuntauksesta on kuitenkin kyse. Yksi ero ekokritiikin ja posthumanismin välillä on suuntausten historiasta juontuva suhde aineistoon
ja teoriaan. Luontokirjallisuuden klassikoiden uudelleentulkinnoista kehittynyt, ekologisen eetoksen värittämä ja postmodernistiseen teoriaan
epäilevästi suhtautuva ekokritiikki on tänäkin päivänä usein teosten tai
tekstien analyysiin ja tulkintaan sovellettu suuntaus. Mannermaisen
filosofian ja kybernetiikan teoreettisten mallinnusten pohjalta kehittynyt posthumanismi puolestaan hahmottuu edelleen enemmän käsitteenmuodostuksen, tulevaisuuden hahmotusten ja teoreettisen työn
alueena, jossa erilaiset teokset ja tekstit toimivat enemmän keskustelun
aloittajina kuin analyysin ja tulkinnan kohteina.
Toinen ero ekokritiikin ja posthumanismin välillä koskee itseymmärrystä, puhuttiinpa inhimillisestä subjektiudesta tai tutkijuudesta.
Posthumanistiseen ajatteluun kirjoittuu aina sisään itsereflektiivinen
kysymys (ellei epäily) inhimillisen subjektiuden eheydestä, ajattelun
kompetenssista ja toisenlaisen olemisen mahdollisuuksista. Ekokriittinen luontoesitysten uudelleentulkintoihin ja ihmisen luontosuhteen
vaihtoehtoisiin, kestävämpiin muotoiluihin sitoutunut tehtävänasettelu
ei ole posthumanistisesta näkökulmasta toteutettavissa ennen ihmisyyden ja ihmisen paikan perusteellista uudelleenarviointia. Erilaiset ei-inhimillisiä koskevan tiedon, esitysten ja käsitysten analyysit ja tulkinnat
ovat posthumanisteille mahdollisia ja tervetulleita, mutta vain jos ne toteutetaan kyseenalaistamalla inhimillinenkin. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että puhumme parhaillaan muuttuvista, edelleen
ja alati identiteettiään hakevista tutkimussuuntauksista. Ekokriittisen
tutkimuksen sisällä on käynnissä vahva posthumanistisista ja uusmaterialistisista teoretisoinneista vaikuttunut keskustelu, johon osallistuvat
erityisesti eurooppalaiset tutkijat. Puhutaan materiaalisesta ekokritiikistä, joka kääntyy pohtimaan inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän
suhdetta kaksisuuntaisena materiaalisena ja prosessuaalisena ilmiönä, ei
siis enää vain ei-inhimillisiä koskevien esitysten eli representaatioiden ja
niiden ideologisuuden kysymyksenä (Iovino & Oppermann, tulossa).
Olemusajattelusta ja dualismeista eroon pyrkivänä ajatteluna edellä mainittu uusmaterialismi on posthumanismin läheinen liittolainen.
Posthumanismin tavoin uusmaterialismi hylkää länsimaista filosofiaa
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pitkään hallinneen asetelman, jossa inhimillinen rationaalinen subjekti tekee maailmasta omalakisesti selkoa omien kielellis-käsitteellisten
keinojensa avulla. Tässä mallissahan maailma typistyy inhimillisten
konstruktioiden ja representaatioiden kokoelmaksi, jolloin konkreettisilla olennoilla, niiden ruumiilla ja affekteilla sekä muilla materiaalisilla
prosesseilla ja voimilla on vähän jos lainkaan vaikutusta siihen, mitä on
ja tapahtuu. Uusmaterialistinen ajattelu on prosessuaalista ja kokeilevaa.
(Parikka & Tiainen 2012.) Filosofian tehtävä on Gilles Deleuzen ja Félix
Guattarin (1980/1987) mukaan käsitteiden luominen; filosofia piirtää
kaoottisesta maailmasta eräänlaisen kuvan tai tason, joka on juuri tuolle
hetkelle ominainen. Rationaalisen päättelyn sijaan filosofia on kokeilemista; käsitteet eivät siis edusta todellisuutta vaan luovat eräänlaisen
ajattelun mahdollisuuden, järjestävät kaaosta. Luokittelun ja esittämisen
hylkäävänä uusmaterialistinen ajattelu ymmärtää tavoittavansa oliotkin
vain erilaisten suhteiden myötä muotoutuvina. (Ks. esim. Dolphijn &
van der Tuin 2012; Bennett 2010.)
Yksinkertaista tai selvää eroa uusmaterialistisen ja posthumanistisen
ajattelun välille on hankala tehdä. Uusmaterialisteilla on ehkä suurempi
yksimielisyys suuntauksen keskeisimmistä vaikuttajista, joihin kuuluvat mainittujen Spinozan, Deleuzen ja Guattarin lisäksi ainakin Henri
Bergson ja Alfred North Whitehead. Tässä mielessä posthumanismi on
moniaineksisempaa, ristiriitaisempaakin ajattelua – eräänlainen työnimi
ihmisen aseman uudelleenajattelulle.
Yhteiskuntatieteiden puolella posthumanistisen teorianmuodostuksen kannalta olennainen teoreettinen keskustelukumppani ja virikkeen
antaja on Bruno Latourin, John Law’n ja Michel Callonin 1980- ja
1990-luvuilla kehittämä toimijaverkkoteoria (Actor-Network-Theory,
ANT). Toimijaverkkoteorian juuret ovat Latourin ja Callonin tieteellistä työtä ja teknologioita koskevissa tutkimuksissa sekä sosiologi John
Law’n ajattelussa. Toimijaverkkoteorian keskeinen, posthumanismin
kanssa voimakkaasti resonoiva ajatus koskee ei-inhimillisten osallisuutta erilaisissa prosesseissa, esimerkiksi tieteellisissä tutkimusprojekteissa.
Aktiivisten inhimillisten subjektien ja passiivisten ei-inhimillisten objektien sijaan todellisuus koostuu toimijaverkoista, joissa inhimilliset
ja ei-inhimilliset toimijat eli aktantit (actants) vaikuttavat toisiinsa ja
muuntavat yhteistä todellisuutta. (Ks. esim. Latour 1999, 122–123; Latour 2005, 46–50.)
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Toimijaverkkoteoriassa intentionaalisuuden merkitys asettuu radikaalilla tavalla kyseenalaiseksi: jos esimerkiksi kliinisen tutkimuksen
toimijoina tarkastellaan yhtä lailla valkotakkisia tutkijoita kuin mikroskooppejakin, koko prosessi siirtyy käsitteellisesti inhimillisen rationaalisen hallinnan alta monimutkaiseksi yhteisvaikutusten verkostoksi,
jossa yhdenkään toimijan tarkoitusperät eivät sanele (ainakaan kaikkia)
hankkeen seurauksia. Inhimillinen rationaliteetti ja intentionaalinen
toiminta paljastuvat vain osatekijöiksi todellisuuden muotoutumisessa, johon osallistuvat kaikenlaiset inhimilliset ja ei-inhimilliset toimijat
bakteereista tutkimuslaitteisiin sekä toisaalta aineelliset ja aineettomat
tekijät, kuten organismit ja käsitteet.
Toimijaverkkoteorian rinnalla posthumanistiseen ajatteluun, esimerkiksi Cary Wolfen posthumanismikäsitykseen, on suuresti vaikuttanut systeemiteoria (systems theory), erityisesti Niklas Luhmannin
1980–1990-luvuilla kehittelemässä muodossa. Se on yhteiskunnan tai
sosiaalisen järjestyksen selittämiseen tähtäävä teoria erilaisista systeemeistä kommunikoivina järjestyneinä kokonaisuuksina, jotka erottuvat
kaoottisesta, mittaamattoman määrän informaatiota sisältävistä ympäristöistä. Luhmannin teoriassa ympäristö ei siis tarkoita luonnonympäristöä tai ei-inhimillistä vaan mitä tahansa järjestäytyneen systeemin
ulkopuolelle jäävää aluetta. Keskeinen käsite Luhmannin systeemiteoriassa on autopoiesis, joka tarkoittaa tiedon suodattamista ja prosessoimista kaoottisesta ympäristöstä systeemissä kommunikoitavaksi
sisällöksi. Autopoieettiset järjestelmät ovat aina suljettuja, mikä johtaa
kommunikaatiokatkoksiin eri järjestelmien välillä. (Luhmann 1995; ks.
myös esim. Bjerg 2006.) Kuten Ilmo Massa on Luhmannin Ekologinen
kommunikaatio -teokseen (2004) viitaten huomauttanut, ympäristöongelmien ratkaisun kannalta tällainen yhteiskuntanäkemys on pessimistinen; toisistaan eriytyneet osapuolet eivät kykene käsittelemään ympäristöongelmia yhdessä, koska yhteinen informaatio ja yhteiset keinot
käsitellä sitä puuttuvat (Massa 2009, 23).
Cary Wolfe tarjoaa Luhmannin systeemiteoriasta toisenlaisen tulkinnan kytkemällä sen Jacques Derridan filosofiaan sekä korostamalla
systeemeihin liittyvää avoimuutta suhteessa ympäristöön. Kuten Derridan filosofiassa myös Luhmannin systeemiteoriassa ero ja eronteko ovat
keskeisiä elementtejä. Systeemit rakentuvat kaoottisesta ympäristöstä
itseensä viittaavan erottautumisen avulla: tekemällä yhä uusia erotteluja
ne muuntuvat itsessään suljetuiksi mutta toisaalta myös avoimiksi suh24
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teessa ympäristöön, joka erottelujen myötä näyttäytyy nyt yhä moninaisemmin ymmärrettävänä. Samalla systeemit itse kuitenkin pysyvät
ratkaisevassa määrin sokeina omille erotteluilleen. (Wolfe 2009/2010,
13–22, 112–113.) Sama erottautumisen kautta saavutettu mutta aina
osittaiseksi jäävä tunnistettavuus/merkitsevyys toistuu Derridalla niin
varhaisemmassa kieltä ja kirjoitusta koskevassa ajattelussa kuin myöhemmässä eläinfilosofiassa (Wolfe 2009/2010, xxi–xxii, 11–14). Wolfe
kutsuu tätä avoimuus sulkeumasta -periaatteeksi (openness from closure),
joka on hänen posthumanisminsa ydin ja viittaa niin yksilön kokemukseen kuin vaikkapa tieteenalojen väliseen vuorovaikutukseenkin (Wolfe
2010, xxi, 15, 117).
Luhmannin systeemiteoriassa psyykkiset ja sosiaaliset systeemit ovat
täysin toisistaan erillään. Ne ovat kehittyneet yhdessä siten, että psyykkinen on pysynyt ympäristönä sosiaaliselle ja sosiaalinen psyykkiselle.
Niin psyykkisen kuin sosiaalisenkin systeemin sisällä on tapahtunut
jatkuvaa sisäistä eriytymistä ja järjestymistä suhteessa ulkopuolisena ja
kaoottisena koettuun ympäristöön, ja tämän rinnakkaisen kehitysprosessin tuloksena ovat syntyneet merkitykset. Merkitysten, kielen ja kommunikaation avulla psyykkinen ja sosiaalinen voivat olla toisiinsa vuorovaikutuksessa, mutta toisaalta niin sosiaalinen, psyykkinen kuin kieli
ja kommunikaatiokin säilyttävät itse-viittaavuutensa ja siten eräänlaisen
itseensä-sulkeutuneisuuden. (Wolfe 2009/2010, 19–21.) Tällainen käsitys sosiaalisen ja psyykkisen erillisyydestä kyseenalaistaa radikaalisti
inhimillisen rationaalisen yksilön eheyden ja ensisijaisuuden suhteessa
yhteisöihin – tai edes kieleen. Subjektius nimittäin muodostuu Luhmannin mukaan sosiaalisen kompleksisuuden vaikuttaessa psyykkiseen
kompleksisuuteen kielen avulla. (Wolfe 2009/2010, 21–22.) Näin systeemiteoria asettaa inhimillisen subjektiuden alisteiseksi muualta tuleville voimille ja prosesseille – kuten toimijaverkkoteoria sekä molempiin
kytkeytyvä poststrukturalistinen/antihumanistinen ajattelukin.
Posthumanistiseen teorianmuodostukseen ovat vahvasti vaikuttaneet myös luonnontieteet. Luonnontieteiden eriytyminen ja erikoistuminen sekä rinnan tapahtunut teknologinen kehitys ovat avartaneet
näkemyksiämme ihmisen suhteista muihin eläinlajeihin sekä toisaalta
auttaneet kehittämään ihmiskehon ja yhä enenevissä määrin mielenkin
kuvantamiseen ja muuntamiseen tarkoitettuja laitteita ja tekniikoita.
Kyse ei ole kuitenkaan vain tiedon määrän lisääntymisestä; myös tieteellinen diskurssi, tapa puhua asioista ja käsitteellistää niitä, on muuttunut.
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Posthumanistiseen ajatteluun voidaan nimittäin kytkeä luonnontieteilijöiden joukossa yleistynyt tapa selittää kulttuurisia ilmiöitä luonnontieteellisesti tai luonnon ilmiöitä kulttuuri- ja yhteiskuntatieteistä omaksutuin käsittein tai tavoin. Ekologisissa, ihmisen paikkaa ja ihmisen
toiminnan ympäristövaikutuksia käsittelevissä kysymyksenasetteluissa
toistuu antroposeenin käsite, jolla muiden muassa ekologi Eugene F.
Stoermer ja meteorologi Paul Crutzen ovat kuvanneet ihmisen mullistaman Maapallon aikakautta. Ekologiaan liittyy myös ei-inhimillisten
ja inhimillisten elämänmuotojen moneuksien keskinäistä suotuisuutta
korostava käsitepari eli biologinen ja kulttuurinen diversiteetti. Toinen
posthumanistiseen ajatteluun kytkeytyvä ekologian käsite on ekosysteemipalvelut, joka viittaa kaikkiin ei-inhimillisestä luonnosta peräisin
oleviin elämää ylläpitäviin toimintoihin (biologisesta ja kulttuurisesta
diversiteetistä, ks. Salo & Sääksjärvi 2007; ekosysteemipalveluista, ks.
Hiedanpää, Suvantola & Naskali 2010). Yksi keskeisimmistä luonnontieteellisistä panoksista posthumanistisessa ekologisessa keskustelussa
on moninaisia ihmisperäisen toiminnan seurauksia yhteen keräävä käsite ilmastonmuutos, jonka ympärille on parhaillaan muodostumassa
omaa kulttuurista teoriaa (Cohen 2012).
Luonnontieteilijät ovat horjuttaneet perinteistä luonnon-, ihmis- ja
yhteiskuntatieteiden jakoa myös osallistumalla ihmistä ja kulttuuria
koskeviin keskusteluihin ja käsitteellistyksiin. Perinnöllisyystieteilijä Richard Dawkinsin jo vuonna 1976 julkaisema The Selfish Gene on
yksi vaikutusvaltaisimmista inhimillisen subjektiuden purkuun kytkeytyvistä teoksista. Siinä Dawkins esittää organismien, esimerkiksi juuri
ihmisyksilöiden, olevan ensisijaisesti geenien kasvu- ja monistusalustoja. Kulttuurin alueella vastaavia ”itsekkäitä” monistujia ovat meemit,
kulttuuriset merkki- tai muotoyksiköt. Teknologisen posthumanismin
kannalta puolestaan erityisen merkittävä on ollut neurotieteissä esitetty
ajatus tietoisuudesta emergenttinä ominaisuutena eli uutena ylemmän
tason ilmiönä, joka ei ole sidoksissa perustana olevaan materiaan ja prosesseihin.2
VI
Kun posthumanismin yhtenä perusajatuksena on kyseenalaistaa ihmisen eristynyt ja kuviteltu ainutlaatuinen asema maailmassa, voi myös
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kysyä, mitä uutta siinä on? Eikö jo 1960- ja 1970-luvun poststrukturalistien tutkijasukupolvi tunnettu nimenomaan antihumanistisesta
perustastaan, jossa ihminen siirrettiin pois aiemmalta ainutlaatuiselta
paikaltaan, ja radikaalit kysymykset siitä, mitä on ihminen, nousivat
esiin? Tähänhän viittaa jo aiemmin mainittu Foucault’n toteamus siitä,
että ihminen on viimeaikainen ilmiö, jonka aika on ohi. Antihumanistit
tulivat siihen tulokseen, että ihminen on historiallinen ja/tai kielellinen
konstruktio, tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa syntynyt diskursiivinen muodostelma, joka alkoi näyttää niin eettisesti kuin
poliittisestikin ongelmalliselta. Vastoin kaikkia liberaalin humanismin
jaloja periaatteita ihminen paljastui normatiiviseksi konventioksi, josta
sukeutui ”normaali” ihminen vastakohtana rodullistetuille, seksualisoiduille, eläimellistetyille toisille. Traditionaalinen ihmisen käsite mahdollisti erilaiset ulossulkemisen ja diskriminaation käytännöt.
Antihumanismi onkin yksi tärkeä posthumanismin kasvualusta monille itseään posthumanisteina pitäville tutkijoille (ks. esim. Braidotti
2013). Siitä huolimatta posthumanismin ja antihumanismin välinen
kytkös ei ole loogisesti välttämätöntä eikä historiallisesti väistämätöntä.
Lisäksi antihumanismiin sisältyi paljon humanismista juontuvia yleviä
periaatteita, kuten vastuullisuus, itsemääräämisoikeus, solidaarisuus,
yhteisöllisyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvon periaatteet.
Osin tästä antihumanismiin sisältyvästä humanismista johtuu, että
antihumanismi pitää sisällään monia ristiriitoja, ja kuten Rosi Braidotti (2013, 29) toteaa, mitä enemmän yrittää toimia antihumanististen
periaatteiden mukaan, sitä liukkaammaksi polku käy. Liikkuva, paikallistuva, kontingentti subjektius, jota antihumanistit ylistivät ja jonka puolesta he puhuivat, näytti itse asiassa sopivan erinomaisesti myös
kapitalismin intresseihin. Globaalit teknotieteelliset yritykset tuottivat
juuri antihumanistien juhlimia hybridejä, jotka sopivat erinomaisesti globaalin kapitalismin käsikirjoitukseen, eikä tämä tietenkään ollut
antihumanistien päämäärä. Polttavaksi kysymykseksi antihumanistien
joukossa onkin tullut se, miten erottautua tai irrottautua globaalien teknotieteellisten yritysten käytänteistä tuottaa hybridejä subjekteja, jotka
näyttävät menevän erinomaisesti myös kaupaksi.
Antihumanismi jäi humanismin vangiksi myös siinä mielessä, että
ajattelutavassa oli edelleen mukana vain ihminen ja ihmisen kulttuuri. Muut elolliset olennot eivät olleet antihumanistien kiinnostuksen
kohteena. (Vrt. esim. Cavalieri 2008.)3 Kyse oli siis edelleen ihmisestä
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ja vain ihmisestä ja tässä suhteessa posthumanismin lähtökohdat ovat
toisenlaiset.
Vaikka posthumanismin ja antihumanismin välistä suhdetta on
posthumanistisen ajattelun piirissä käsitelty jonkin verran, on posthumanismin suhde humanismiin ollut kuitenkin yksi ajatussuuntauksen
ydinkysymyksiä. Posthumanismin etuliite post näyttäisi viittaavan
siihen, että posthumanismi on jotain humanismin jälkeistä, että humanismin ja posthumanismin suhteeseen liittyy jonkinlainen ajallinen
katkos. Tällöin voitaisiin ajatella, että olemme jo siirtyneet postinhimilliseen tai posthumanistiseen aikaan tai että tuo aika on ainakin lähellä ja että siinä mielessä humanismin aika on jo ohi. Post vihjaisi siis
tuovansa mukanaan lupauksen ajallisesta muutoksesta tai käänteestä tai
peräti täydellisen irrottautumisen humanismin perinteestä. Irrottautuminen on kuitenkin ongelmallista. Esimerkiksi eläintutkijoiden joukossa humanismissa on nähty piilevän ei-inhimillisen kielto, jota on yritetty välttää kääntämällä lajismin hierarkia ylösalaisin: eläimille annetaan
etuoikeutetun subjektin paikka (ks. esim. Rohman 2009). Itse asiassa
tällainen käänteisyyden logiikka pitää edelleen yllä jakoa inhimilliseen
ja ei-inhimilliseen, jakoa, josta posthumanistit nimenomaan pyrkivät
eroon.
Jos käänteisyyden logiikka edelleen pitää yllä jakoja, joita posthumanismissa kaihdetaan, suhde humanismiin ja siitä irrottautumiseen tulee
entistä ongelmallisemmaksi. Mitä oikein tarkoitamme sillä, että jättäisimme humanismin taaksemme? Ja onko se edes mahdollista? Itse asiassa väite, että humanismi voidaan päättää jättää kertakaikkisesti taakse,
pohjautuu sekin – ironista kyllä – humanismin perusoletukseen ihmisen vapaasta tahdosta ja toimijuudesta, ikään kuin humanismin loppu
olisi ihmisen kontrolloitavissa ja päätettävissä. Ehkä jotain voisi oppia
edellisistä ”posteista”, poststrukturalismista, postmodernismista ja niin
edelleen. Nekin pyrkivät jättämään taakseen sen, mitä kritisoivat mutta
eivät nekään ole kyenneet kokonaan irrottautumaan siitä perinnöstä,
jonka ne väittivät ylittävänsä. Edeltävien suuntausten jälki näkyy koko
ajan uusissa julistuksissa. Tämän pitäisi varoittaa siitä, että retoriikka,
jolla väitämme irrottautuvamme ja tekevämme epistemologista irtiottoa
humanismin perinteestä, on kenties tuhoon tuomittu yritys.
Lisäksi useat tutkijat ovat todenneet, että humanismi, jonkinasteisesta kriisistä huolimatta, on edelleen voimissaan ja tämä tosiseikka olisi tunnustettava. Esimerkiksi Neil Badmington (2003, 11) vertaa
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humanismia Lernan monipäiseen lohikäärmeeseen: kun yksi pää katkaistiin, nousi kaksi tilalle. Mutta humanismin sitkeyden tunnustaminen ei tarkoita että tukee sitä. Humanismin ja posthumanismin välisen
ongelmallisen suhteen ratkaisu voisi piillä siinä, että humanismista ei
irrottauduta vaan pyritään nostamaan humanismista esiin niitä teoreettisia sitoumuksia, jotka tekevät tyhjäksi siinä itsessään olevat käsitykset
inhimillisestä ja ei-inhimillisestä, ja tätä kautta tutkittaisiin sitä, mikä
humanismissa on jo posthumanismia. Näin irrottauduttaisiin aiemmasta itseriittoisesta ihmiskäsityksestä, ja ihminen nähtäisiin proteettisena
olentona, yhtenä osana maapallon monimuotoista elämää.

Viitteet
1

Dualismit ovat olleet keskeinen käsitteellinen kysymys ja teoreettisten kehittelyiden lähtökohta posthumanistisessa ajattelussa sen alkupäivistä alkaen
– Donna Haraway (2003, 231) luettelee kyborgimanifestissaan 32 erilaista
dualismia, jotka kuvaavat globaalia muutosta ”orgaanisesta, teollisesta yhteiskunnasta monimuotoiseksi tietojärjestelmäksi – työkeskeisyydestä huvikeskeisyyteen, kuolettavaan peliin”.
2
Emergenssin rinnalla tietoisuudesta on puhuttu myös epifenomeenina eli seurannaisilmiönä. Tällaisen näkemyksen mukaan tietoisuus ei ole olemassaolon
tae tai perimmäinen muoto, vaan seurausta joistakin olemiselle paljon olennaisemmista prosesseista. (Ks. esim. Hayles 1999/2010.)
3
Paola Cavalieri käsittelee artikkelissaan Foucault’n, Levinasin ja Derridan
suhtautumista eläimiin. Kohtuuden nimessä on todettava, Cavalierin jyrkän
kielteisen asenteen vastaisesti, että Derrida on käsitellyt eläimiä kirjoituksissaan jo 1970-luvulta lähtien ja sen jälkeen ”eläinkysymys” nousi hänen tuotannossaan yhä keskeisemmälle sijalle.
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Inhimilliset ja postinhimilliset tulevaisuudet
Juha Raipola

Posthumanismin käsitteelle on sen lyhyen historian aikana kehkeytynyt
kaksi toisistaan poikkeavaa käyttöperinnettä ja -kontekstia, jotka synnyttävät termin soveltamiseen merkittävän sisäisen jännitteen. Käsitteen
yksi merkityskenttä on peräisin etupäässä tieteiskirjailijoiden ja tulevaisuudentutkijoiden teksteistä, joissa posthumanismilla on viitattu erilaisiin tulevaisuuden visioihin ihmisen teknologisesta muokkaamisesta ja
parantelusta. Tässä merkityksessään posthumanismilla on usein katsottu tarkoitettavan lähinnä teknologista kehitysoptimismia, jonka pääasiallinen tavoite on ihmisluonnon täydellistäminen teknologisin keinoin. Posthumanismin toisen – ja filosofisilta lähtökohdiltaan pitkälti
vastakkaisen – linjan muodostavat yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettiset
jäsennykset, jotka korostavat ihmissubjektin kytköksiä ei-inhimilliseen
todellisuuteen ja näiden kytkösten synnyttämää antiessentialistista ihmiskäsitystä. Mainitut rajanvedot ovat toimineet perusteena linjauksille, joissa posthumanismin teoriat ja visioinnit jaetaan karkeasti kahteen
eri kategoriaan: posthumanismin ”populaareihin” ja ”kriittisiin” versioihin (esim. Simon 2003; Thacker 2003; Rossini 2006).
Yleisesti voidaan esittää, että ensimmäisessä, populaarissa käyttöyhteydessään posthumanismia luonnehtii sen kiinnostus spekuloituun
tulevaisuudenilmiöön, jota kutsutaan englannin kielessä käsitteellä posthuman ja joka kääntyy suomen kieleen kankeahkosti käyttöyhteydestään riippuen joko sanalla ”postihminen” tai ”postinhimillinen”. Tässä
muodossaan posthumanismi on kiinnostunut tilasta tai aikakaudesta
ihmisen jälkeen. Tyypillisimmillään käsitteellä viitataan erilaisiin tulevaisuudentutkimuksellisiin hypoteeseihin, joissa ihmistä on muokattu
teknologisin keinoin. Tällaisen spekuloinnin juuret ovat pitkälti tieteisfiktiossa, jossa pohdinta ihmiskunnan kollektiivisesta tulevaisuudesta
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on ollut yksi keskeisistä lajin suuntaviivoista. Nykyisellään vastaavaan
spekulointiin on kuitenkin yhtynyt myös laajentuva joukko tiedemiehiä ja muita asiasta kiinnostuneita, jotka uskovat ihmisen teknologisen
muokkaamisen moninaisiin mahdollisuuksiin. Keskeisimmän roolin
visioinnissa on ottanut niin kutsuttu transhumanistinen liike, joka uskoo ihmiskunnan postinhimillisen tulevaisuuden koostuvan yhä suuremmasta älykkyydestä, onnellisuudesta ja kenties päättymättömästä
eliniästä. Puhtaiden haavekuvien ohella populaariin posthumanismiin
voidaan kuitenkin lukea myös laajemmat pohdinnat teknologian vaikutuksista ihmiskehon ja -tietoisuuden tulevaisuuteen. Spekulointi tulevaisuuden postinhimillisestä tilanteesta on siten nähtävissä pelkkää
transhumanismia laajempana ilmiönä. Esimerkiksi Andy Miah (2009,
90–92) luonnehtii tällaista tulevaisuuden entiteeteistä kiinnostunutta
näkökulmaa filosofiseksi posthumanismiksi erotuksena kulttuurisesta
posthumanismista, joka pyrkii tarjoamaan äänen erilaisille marginaaliryhmille ja ei-inhimillisille toiseuden muodoille. ”Populaarin” tästä
posthumanismin muodosta tekee lähinnä sen korostunut asema julkisessa keskustelussa ja mediakulttuurissa.
Posthumanismin toista haaraa, kriittistä tai kulttuuriteoreettista
posthumanismia, luonnehtii puolestaan kiinnostus humanismin jälkeiseen aikakauteen tai tilanteeseen. Tämä tilanne ei useimpien teoreetikoiden mukaan ole niinkään mahdollinen tulevaisuudentilanne kuin jo
nykyisellään – ainakin osin – toteutunut sosiokulttuurinen ilmiö, jonka
erilaiset ilmentymät ovat tutkijoiden mielenkiinnon kohteina. Posthumanismin kulttuuriteoreettisten määritelmien yhtenä peruspiirteenä
on toiminut ihmisen kategorian suhteellistaminen, joka on tyypillisimmillään tapahtunut ihmisen kytkemisellä johonkin muuhun, ei-inhimilliseen olemassaolon muotoon (Clarke 2002, 171; Clarke 2008, 3).
Näkemyksiä ovat ohjanneet erityisesti uuden teknologian esiintuomat
mahdollisuudet keinotekoisen ja luonnollisen uudenlaisiin yhteenliittymiin. Muun muassa informaatioteknologian kehityskulut ovat vahvistaneet mielikuvia siitä, että ihmiset eivät ole kenties koskaan olleet
täydellisesti erotettavissa eläimistä, koneista tai muista ei-inhimillisistä
olemassaolon alueista. Tältä pohjalta posthumanismin kulttuuriteoreettisissa jäsennyksissä on korostettu muun muassa ihmisen, teknologian
ja luonnon erottamattomia yhteenliittymiä ja -sulautumia. Ei-inhimillisen alue on tällä tavoin linkitetty osaksi ihmistoimintaa: rationaalista
ihmistoimijaa ei enää pidetä kaiken toiminnan alkuperänä ja ainoana
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mahdollisena toimijuuden muotona vaan ihmisajattelun ja -toiminnan
katsotaan aina tapahtuvan inhimillisten ja ei-inhimillisten osallisten yhteistyönä. (Ks. esim. Hayles 1999, 290; Clarke 2008, 3–4; Wolfe 2010,
xv.)
Kulttuuriteoreettinen ja populaari posthumanismi ovat pysyneet
toisilleen etäisinä positioina, joiden väliset kohtaamiset ovat rajoittuneet lähinnä kritiikkiin, jota kulttuuriteoreettisessa keskustelussa on
suunnattu kohti tiettyjä teknologisen tulevaisuuspohdinnan visioita.
Kulttuuriteorian näkökulmasta populaarin posthumanismin tulevaisuudenpohdinta on yleensä tiivistetty lähinnä ihmiskeskeisiksi haavekuviksi ihmisälykkyyden täydellistämisestä ja ihmisruumiin hylkäämisestä teknologisten työkalujen avustuksella. Huomiota ovat saaneet
erityisesti transhumanistien teknoevolutionaariset tulevaisuuskuvat,
joissa ihmislaji synnyttää teknologiansa avulla evolutiivisen hypyn kohti
postihmistä. Tämä hyppy nähdään transhumanismissa toivottavana kehityskulkuna, joka tulee täydellistämään ihmisen sisäsyntyisen ”potentiaalin” (esim. Bostrom 2005, 4). Transhumanismin kehitysoptimismi
palautuu näin ajatukseen luonnollisesta ja alkuperäisestä ihmisyydestä,
joka voidaan virittää huippuunsa teknologisesti synnytetyissä ihmislajin
jälkeläisissä.
Populaarien tulevaisuusspekulaatioiden perspektiivistä kulttuuriteoreettiset lähestymistavat ovat vastaavasti keskittyneet lähinnä jo
olemassa olevan sosiokulttuurisen todellisuuden analyysiin kadottaen
näkyvistään kehittyvän teknologian aiheuttamat uhkat ja mahdollisuudet. Kulttuuriteoreettisen näkökulman ydinkysymykset ovat yleensä
liittyneet erityisesti humanistisen subjektikäsityksen purkamiseen ja ihminen–eläin-dikotomioiden kyseenalaistamiseen – kysymyksiin, jotka
eivät koske spekuloituja ihmisteknologian aiheuttamia tulevaisuusskenaarioita. Populaarit ja kriittiset näkökulmat ovat siis keskittyneet eri
ilmiöiden tarkasteluun: ensimmäisen mielenkiinto kohdistuu potentiaalisiin teknologisiin muutoksiin ja niiden seurauksiin, jälkimmäinen
pohtii inhimillisen ja ei-inhimillisen välisiä suhteita purkaen kuvaa autonomisesta ja suvereenisti ympäristöään hallitsevasta ihmissubjektista.
Eroistaan huolimatta eri lähtökohtien välillä on havaittavissa myös
leikkauspisteitä, joihin kiinnitän tässä artikkelissa huomioni. Intressini
kohdistuvat erityisesti kilpaileviin tulevaisuudenkuviin, joita posthumanismin populaarit ja kulttuuriteoreettiset versiot ovat osaltaan esittäneet. Tulevaisuusvisioiden kautta tuon esiin myös laajempia kysymyksiä
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posthumanismiin implisiittisesti sisältyvästä humanismista. Pohdintani
kohteeksi nousevat ne roolit, joita posthumanismin eri versioissa annetaan tulevaisuuden inhimillisille ja ei-inhimillisille entiteeteille.
Populaarin posthumanismin tulevaisuuskuvat
Populaarin posthumanismin tulevaisuudenvisiot asettuvat kontekstiin,
jota tieteisfiktion tutkija Istvan Csicsery-Ronay (2008, 93) nimittää
”keinotekoiseksi immanenssiksi”. Csicsery-Ronay tarkoittaa käsitteellään nykytieteen teknologista kompetenssia, jossa korkean teknologian
avulla ei enää pyritä jäljittelemään luontoa. Siinä missä aiemman teknologian tavoitteena oli vielä luonnonilmiöiden teknologinen toisintaminen – kuten vaikkapa lentokoneen rakentaminen linnunlennon innoittamana – nykyteknologia muokkaa materiaalista todellisuutta siten,
että fyysinen aine saatetaan toimimaan tavoilla, joilla se ei käyttäytyisi
ilman ihmistoiminnan muokkaavaa vaikutusta. Ihmiset teknologian
käyttäjinä voivat siis muokata materiaalista todellisuutta potentiaalisesti
peruuttamattomilla tavoilla ja aiheuttaa toimillaan myös valtavia materiaalisia muutoksia. (Ks. Csicsery-Ronay 2008.)
Keinotekoinen immanenssi on suhteutettavissa yleisempiin immanenssin käsitteen teoreettisiin jäsennyksiin, jotka ovat saaneet lähimenneisyydessä jalansijaa erityisesti filosofi Gilles Deleuzen ajattelun kautta.
Deleuzen filosofiassa (ks. esim. Deleuze 2008; Deleuze & Parnet 2005;
Deleuze & Guattari 1992) objektien identiteettiä määräävät dynaamiset
prosessit, jotka ovat perustaltaan immanentteja, läsnä maailmassa itsessään. Immanentti maailma ei perustu muuttumattomiin, transsendentteihin ydinolemuksiin tai universaaleihin arkkityyppeihin vaan se on
avoin sattumanvaraiselle erilaistumiselle. Immanenssi on sisäänsä sulkevaa sulautumista, joka koostuu jokseenkin eriytymättömien elementtien
vuorovaikutuksista ja yksilöitymättömien tapahtumien jatkuvasta tulemisesta. Keinotekoinen immanenssi viittaa puolestaan tilanteeseen, jossa
todellisuuden teknologiselle muokkaukselle ei ole olemassa ulkopuolisia
rajoitteita. Käytännössä kyse on Csicsery-Ronayn (2008, 93, 390–391)
mukaan prosessista, jossa kaikki aiempien kulttuurien transsendentaalisiksi tai luonnostaan annetuiksi olettamat arvot ja ilmiöt ovat vähintäänkin teoriatasolla keinotekoisesti jäljennettävissä tai simuloitavissa. Tämä
tuottaa päivittäiseen elämään jatkuvan tietoisuuden siitä, että lähes mitä
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tahansa voidaan tuottaa teknisesti ja että kaikki alkuperäinen voidaan
altistaa tekniselle muuntelulle. Sille, mitä teknologisten kulttuureiden
ja teknologisesti muokattujen ruumiiden tai kappaleiden avulla voidaan
saavuttaa, ei siis välttämättä ole olemassa luontaisia rajoja.
Yhtenä keinotekoisen immanenssin seurauksena voi pitää populaarin
posthumanismin tulevaisuusskenaarioita, ennakoivaa pohdintaa, jossa
tieteisfiktiiviset spekulaatiot ovat muuntuneet oletetuiksi tulevaisuudenmahdollisuuksiksi. Populaari posthumanismi operoi tieteisfiktion tapaan spekuloiduilla uutuuselementeillä, novumeilla (ks. Suvin 1979,
63–84), jotka tyypillisesti saavat jonkinlaisen ihmislajin kollektiivista
teknologista tulevaisuutta koskevan muodon. Erityisesti kognitiotieteen
sekä tieto-, nano- ja geeniteknologioiden yhdistymisen avaamat mahdollisuudet ovat innostaneet eri alojen tutkijoita visioimaan ihmiskunnan postinhimillistä tulevaisuutta.
Transhumanistit, kuten Nick Bostrom, Ray Kurzweil ja Hans Moravec, esittävät, että eri teknologioiden mahdollinen konvergenssi synnyttää tuloksenaan postihmisen: fyysisesti ja psyykkisesti nykyihmiseen
nähden ylivoimaisen olennon. Transhumanistien mukaan elämme jo
nykyisellään niin sanottua transinhimillistä vaihetta ja olemme siirtymävaiheessa kohti olentoa, joka voi olla monin tavoin ihmistä kyvykkäämpi. Postihmisillä transhumanistit tarkoittavat spekuloitua tulevaisuudentilannetta, jossa ”ihmisyyden rajoitukset” on ylitetty radikaalisti
(Bostrom 2003). Odotettu postinhimillinen toimija on nykyihmiseen
verrattuna niin kehittynyt olento, ettei sitä voida nykymittapuun mukaan pitää ihmisenä. Transhumanistien visioissa postinhimilliselle olennolle kuuluu usein esimerkiksi keho, jota on huomattavasti paranneltu:
postihminen ei ikäänny tai sairastu, sillä on kognitiiviset kyvyt, jotka
ylittävät ihmisen vastaavat, ja monissa visioissa postihmisille kuuluu
jopa kyky valita omat psyykkiset piirteensä ja mielentilansa tahdonalaisesti. Varsinaisen ihmiskehon sijaan postihmiset saattavat valita myös
täysin virtuaalisen elämän tietoverkossa, jonka mahdollisuuksia hyödyntämällä esimerkiksi kokemuksia ja muistoja voidaan jakaa entistä tehokkaammin. Kaiken kaikkiaan elämästä tulee postinhimillisessä vaiheessa nykyistä miellyttävämpää, kyvykkäämpää ja rationaalisempaa.
Usein haavekuvat tiivistyvät lopulta toteamukseen siitä, että tulevalle
olennolle tulee kuulumaan myös paljon ominaisuuksia, joita me ihmiset
emme pysty edes kuvittelemaan. (Ks. esim. Bostrom 2003; Kurzweil
2005; Moravec 1988.)
39

Juha Raipola

Transhumanismin erityispiirteisiin kuuluu jyrkkämuotoinen teknologinen determinismi, jossa teknologia tulkitaan ensisijaiseksi yhteiskuntaa ja kulttuuria muokkaavaksi tekijäksi. Teknologisella kehityksellä nähdään myös selkeä päämäärä: useat transhumanistit puhuvat
tulevaisuusvisioissaan niin kutsutusta teknologisesta singulariteetista eli
tulevaisuuden ajanjaksosta, jolloin teknologinen muutos käy niin nopeaksi ja vaikutuksiltaan niin perinpohjaiseksi, että ihmiselämä muuntuu
peruuttamattomasti (Kurzweil 2005, 7). Tulevaisuus nähdään näin joko
yksiselitteisen ennalta määrättynä kehityskulkuna kohti teknologista
apoteoosia tai kamppailuna, jossa teknologinen singulariteetti on toivottava kehityskulku, mutta sen saavuttamista uhkaavat niin kutsutut
eksistentiaaliset riskit (Hughes 2010; Bostrom 2002). Tällaisilla riskeillä
Nick Bostrom (2002) viittaa potentiaalisiin tulevaisuudentapahtumiin,
joiden kautta ihmissuku voi ajautua sukupuuttoon ennen ihmispotentiaalin täydellistymistä. Singulariteetin teknologinen muutoshetki
ymmärretään historian tärkeimmäksi tapahtumaksi, joka tulee muokkaamaan kaikkia ihmiskulttuurin osa-alueita. Esimerkiksi Ray Kurzweilin mukaan singulariteetti mahdollistaa biologisten ruumiidemme ja
aivojemme ylittämisen, minkä seurauksena saavutamme vallan määrätä
omasta kohtalostamme:
Kuolevaisuutemme tulee olemaan omissa käsissämme. Voimme elää
niin pitkään kuin haluamme (...). Ymmärrämme täydellisesti ihmisajattelua ja laajennamme ja kehitämme valtavasti sen ulottuvuutta.
Vuosisadan loppuun mennessä älykkyytemme ei-biologinen osa on
triljoonia ja triljoonia kertoja tehokkaampaa kuin ihmisen nykyinen
älykkyys.1 (Kurzweil 2005, 7.)

Postihmisyyden saavuttamisen monet keinot voivat pitää sisällään
esimerkiksi ihmisen geeniteknologisia muokkauksia, farmakologisia
apukeinoja tai tietoteknisiä harppauksia. Yksi suosituimmista transhumanistien visioista on ollut ihmistietoisuuden lataaminen tietokoneelle, mutta muita mahdollisuuksia ovat tarjonneet esimerkiksi tekoälyn
ja tekoelämän eksponentiaalisesti kasvavat kyvyt, kehoon implantoitavat tietokoneet tai materian nanotekninen muokkaus. Yleisesti visioita luonnehtii ajatus teknologian avulla saavutettavasta täydellisestä
kontrollista ja autonomiasta, ja oletus siitä, että ihmisluontoon tehtävät
muokkaukset tuottavat tuloksenaan toivottavia vaikutuksia. (Hauskeller 2012.) Vastaava oletus toistuu myös transhumanistien retoriikassa –
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keskeisin sana, jolla ihmisen teknologiseen muokkaamiseen viitataan on
parantelu (enhancement). Keskeisiä tavoitteita tällaisessa ihmisen teknisessä edelleen kehittämisessä ovat kuolemattomuus, kaikkitietävyys ja
kaikkivoipaisuus (ks. Hauskeller 2012).
Transhumanismin humanismi
Vaikka transhumanistien tulevaisuusspekuloinnin ytimessä ovat postinhimilliset olennot, on transhumanismin filosofinen pohjavire humanistinen – yhteiskunnallisena liikkeenä transhumanismi on valistushumanismin teknologinen jälkeläinen. Ihmiskunnan loistavaan postinhimilliseen tulevaisuuteen uskovan liikkeen visioihin kuuluu ihmisten vapauttaminen taikauskosta, tietämättömyydestä ja teknologiaa
koskevista peloista. Humanististen edeltäjiensä tavoin transhumanistit
uskovat järkeen, edistykseen ja ihmiskuntaan kollektiivisena toimijana,
jonka tärkein tavoite on rationaalinen itsensä kehittäminen. Käytäntöön
suuntautuvan liikkeen tavoitteena on luoda parempi maailma tai muokata olemassa olevaa maailmaa paremmaksi, ja transhumanistien mukaan tehtävän käytännön toteutus tapahtuu onnistuneimmin ihmisen
teknologisella muokkauksella (ks. esim. Harris 2007, 3). Transhumanistit pitävät ihmistä erityislaatuisena olentona luonnonkokonaisuudessa ja uskovat, että järki on tärkein tekijä, joka erottaa ihmiset muusta
luonnosta. Tämän lisäksi liikkeen edustajat luottavat siihen, että ihmiset
kantavat sisällään potentiaalia, jonka avustuksella materiaalinen todellisuus voidaan muuntaa uskonnollisen taivaan kaltaiseksi täydelliseksi
olotilaksi – ihmisten itsensä saavuttaessa jumalankaltaisen aseman.
Populaariin posthumanismiin lukeutuu myös näkökulmia, joissa
transhumanistien visioimat tulevaisuudenkuvat tulkitaan ainakin osin
toteutumiskelpoisiksi skenaarioiksi, mutta joissa teknologisen muutoksen
vaikutukset nähdään ensisijaisesti uhkakuvina. Yhtenä transhumanistisen liikkeen äänekkäimpänä kyseenalaistajana on toiminut konservatiivinen politiikantutkija Francis Fukuyama (2004), joka kutsuu transhumanismia ”maailman vaarallisimmaksi ideaksi”. Fukuyamalle transhumanismi tarkoittaa suunnatonta uhkakuvaa, joka saattaa kyseenalaistaa koko humanistisen moraalijärjestelmän. Fukuyaman kaltaiset
biokonservatiiviset2 transhumanismin kriitikot vetoavat tyypillisesti
luontoon ja luonnollisuuteen moraalikategorioina, joille teknologia ai41
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heuttaa lisääntyvän uhkan. Ihmisluontoon kuuluu Fukuyaman (2002,
149, 160–162) mukaan jonkinlainen vaikeasti määriteltävä ”tekijä X”,
syvin inhimillinen olemus, jolle koko ihmisarvo ja ihmisen erityisasema
perustuu. Teknologian sekoittaminen ihmisen evoluutioon aiheuttaa
uhkan tälle oletetulle yhdistävälle tekijälle, sillä ihmisen muokkaaminen teknologisin keinoin tekisi ihmisistä epäinhimillisiä ja korruptoisi
ihmisten luonnollisen yhtäläisyyden.
Vaikka transhumanistien ja Fukuyaman näkökulmat vaikuttavat
pitkälti vastakkaisilta positioilta, kuuluu kumpaankin kantaan peruspiirteiltään humanistinen ihmiskäsitys: molemmat näkökulmat esiintyvät liberaalihumanistisen ihmisyyden puolestapuhujina, ja ristiriita koskee lähinnä sitä, millä metodein ihmispotentiaalia kyetään vaalimaan
onnistuneimmin. Molemmat näkökulmat korostavat ihmisen luontaista erityislaatua, jota transhumanistien mukaan suojellaan ja kehitetään
parhaiten teknologisin metodein, mutta jolle biokonservatiivit katsovat
teknologian aiheuttavan lisääntyvän uhkan. Tulevaisuutta ennakoiva
pohdinta rajoittuu tässä keskustelussa siis kaksinapaiselle jännitteelle,
jonka puitteissa teknologia saa roolin joko ihmislajin pelastajana tai potentiaalisena tuhoajana.
Kaksi postihmistä
Populaari ja kulttuuriteoreettinen posthumanismi vaikuttavat asettuvan
akselille, jossa ensimmäisen kiinnostuksen kohteena on post-human-ismi
eli ihmistä seuraava aikakausi, kun taas toinen on ensisijaisesti kiinnostunut post-humanismista, korjausliikkeestä suhteessa humanismin
antroposentrisiin filosofisiin perusolettamiin. Käytännössä jaottelu ei
kuitenkaan ole ollut näin yksiselitteinen, sillä esimerkiksi N. Katherine
Haylesin tutkimus How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (1999) soveltaa kulttuuriteoreettiseen
analyysiin – kuten jo teoksen nimikin kertoo – nimenomaan tieteisfiktiosta ja populaarista tulevaisuudentutkimuksesta lainattua posthumankäsitettä. Haylesin teos lukeutuu viitatuimpiin kriittisen posthumanismin edustajiin ja on pitkälti ollut vastuussa posthumanismin käsitteen
yleistymisestä erityisesti kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukselliseen
käyttöön. Vaikka Hayles nostaa esiin myös posthuman-termin vakiintu-
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neen käyttötavan tulevaisuuden pohdinnassa, saa kyseinen käsite tutkimuksessa paljolti uusia sävyjä.
Haylesin visioinnissa posthuman kokee siirtymän, jossa käsitteen
merkityssisältö muuntuu konkreettisesta tulevaisuusskenaariosta lähinnä aikalaistodellisuutta ja sen mahdollisuuksia kuvaavaksi metaforaksi.
Hayles kuvaa käsitteellä ihmisen ja ympäröivän todellisuuden keskinäisiä riippuvuussuhteita, joita kybernetiikan tieteenala ja siitä myöhemmin eriytyneet informaatioteoriaa soveltavat tieteet ovat tuoneet esiin.
Posthuman-käsite viittaa näin muun muassa siihen, kuinka esimerkiksi
ympäröivät työkalut ja teknologia ovat aina kiinnittyneet osaksi ihmisen ajattelua ja toimintaa (Hayles 1999, 291). Kulttuuriteoreettisesta näkökulmasta posthuman ei siis edusta niinkään kuviteltua tulevaisuuden
olentoa kuin entiteettiä, joka on jo olemassa. Postihmisten olemassaolo
tässä merkityksessä ei ole kiinni tulevaisuuden teknologisista harppauksista vaan omasta itseymmärryksestämme: ihmisistä tulee postinhimillisiä, kun ajattelemme olevamme postinhimillisiä (vrt. Hayles 1999, 4).
Implisiittisesti postinhimillinen subjekti on siis tässä käyttöyhteydessään aina inhimillinen olento, ja kyse on lähinnä siitä, millaiseksi ihmisen suhde ympäristöönsä ja käyttämäänsä teknologiaan ymmärretään.
Samalla kun postinhimillisistä olennoista on viime vuosikymmenten
aikana tehty kuvatun kaltaisia ihmisen itseymmärrykseen liittyviä teoreettisia trooppeja, on hahmojen tulevaisuuden mahdollisuuksilla spekuloiva luonne hämärtynyt. Tieteisfiktion ja tulevaisuudentutkimuksen perspektiivistä mainitut oliot eivät nimittäin yleensä ole millään tavoin kytköksissä tietoisesti valittuihin inhimillisiin näkökulmiin – kyse
on potentiaalisista muutoksista entiteettien materiaalisessa perustassa.
Vaikka myös Haylesin posthumanismiin kuuluu omanlaisensa visio
tulevaisuudesta, spekulaatiot ihmiskehon tai -tietoisuuden muokkaamisesta teknologisin keinoin eivät asetu loogisesti samaan linjaan kuin
teoreettiset kysymyksenasettelut ihmissubjektin suhteesta ympäristöönsä. Hayles käsittelee ”postihmistä” käsitteellisenä konstruktiona, joka ei
viittaa potentiaaliseen tulevaisuuden entiteettiin vaan tiettyyn näkökulmaan – uuteen tapaan tarkastella ihmisen ja ympäröivän todellisuuden
suhdetta: ”[r]iippumatta siitä, onko ruumiiseen kohdistettu muokkaavia toimenpiteitä, kognitiotieteen ja tekoelämän kaltaiset tutkimusalat
tuottavat uusia subjektiviteetin malleja, jotka vihjaavat jopa biologisesti koskemattoman Homo sapiensin lukeutuvan postihmiseksi” (Hayles
1999, 4).
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Tieteisfiktion ja populaarin posthumanismin tulevaisuuteen kurkottava pohdinta koskee puolestaan entiteettejä tai yhteisöjä, joita ei vielä
toistaiseksi ole olemassa, mutta joiden toteutumista voi pitää ainakin
periaatteessa mahdollisena. Esimerkiksi geeniteknologisesti muokatut
ihmiset, tietoiset tekoälyt tai ihmistä ja tietokonetta yhdistävät kyborgit
ovat potentiaalisia tulevaisuudenolioita, joiden ominaisuuksia ei voi palauttaa inhimilliseen näkökulmaan. Transhumanistisessa kehitysoptimismissa tällaiset olennot redusoidaan tiettyjen inhimillisten piirteiden
täydellistymiksi, mutta yhtä lailla näitä olioita määrittävät mahdollisesti
myös ominaisuudet, joita ihmisille ei nykymuodossaan kuulu. Inhimillisestä näkökulmastamme tällaisten olioiden kokemus jää siis potentiaalisesti yhtä saavuttamattomaksi kuin esimerkiksi ei-inhimillisten eläinten kokemukset.
Kulttuuriteoreettisen posthumanismin tulevaisuudenvisiot ovat tyypillisesti koostuneet lähinnä aikaisempaa laajemmasta ihmissubjektin
”luonnottomuuden” ja hajautuneisuuden hyväksynnästä. Käsitteellisenä
innoittajana useille teoreetikoille ovat toimineet erilaiset tieteisfiktion ja
populaarin tulevaisuudentutkimuksen hybridiset hahmot, jotka korostavat mahdottomuutta absoluuttisiin rajanvetoihin inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden välillä. Useat tutkijat ovat viehättyneet Haylesin tavoin posthuman-käsitteestä, mutta vastaavankaltaiseen rooliin ovat
päätyneet myös muut kulttuurisia rajanvetoja uhmaavat hahmot. Esimerkiksi Elaine L. Graham (2002) ja Rosi Braidotti (mm. 1994) käyttävät feministisessä retoriikassaan ”hirviön” käsitettä, jonka avulla myös
esimerkiksi Donna Haraway on ajoittain käsitteellistänyt näkemyksiään.
Tunnetuin Harawayn soveltamista hybridisistä hahmoista lienee kuitenkin kyborgi, jota hyödyntäen Haraway julisti 1980-luvun puolivälissä:
”[k]ahdennenkymmenennen vuosisadan loppuun, meidän aikaamme,
myyttiseen aikaan tultaessa, olemme kaikki kimairoja, teoretisoituja ja
sepitettyjä koneen ja organismin risteymiä: lyhyesti sanottuna, olemme
kyborgeja” (Haraway 1985/2003a, 210). Vaikka Harawayn poleemiseen
”Manifesti kyborgeille” -esseeseen ei eksplisiittisesti kuulunutkaan posthumanismin käsitettä, pidetään tekstiä usein eräänlaisena kulttuuriteoreettisen posthumanismin ohjelmanjulistuksena. Orgaanista elämää ja
tietotekniikkaa yhdistävä kyborgin hahmo toimi esseessä muun muassa
ihmisen ja eläimen, luonnon ja kulttuurin sekä miehen ja naisen välisten
kulttuuristen dikotomioiden kyseenalaistajana.

44

Inhimilliset ja postinhimilliset tulevaisuudet

Postihmisten ja kyborgien kaltaiset tieteisfiktion hahmot ovat toimineet kulttuuriteoriassa ilmeisen tehokkaina apuvälineinä esimerkiksi
ihmisen täydellisen itsetietoisuuden ja autonomisuuden kritiikille. Ihmistä uudelleenkäsitteellistävinä metaforina hahmot ovat suhteellistaneet ihmisen kategoriaa ja ilmentäneet sitä, kuinka inhimillisen ja
ei-inhimillisen välinen kulttuurinen rajanveto on ollut kaikkea muuta
kuin vedenpitävä. Tyypillisesti kulttuuriteoreettinen posthumanismi
on laajentunut myös ihmisten ja ei-inhimillisten välisiä eettisiä suhteita
koskeviksi kysymyksenasetteluiksi, joissa ihmisen lähtökohtainen erityisyys, erityisarvo ja ainutlaatuisuus ovat asettuneet kyseenalaisiksi (ks.
esim. Wolfe 2010; Morton 2010).
Tietynlaisiin ongelmiin kuitenkin ajaudutaan, kun mainittuja hahmoja sovelletaan sekä kulttuuriteoreettiseen ihmisen itseanalyysiin että
populaariin tulevaisuudenspekulointiin. Itseanalyysin näkökulmasta kysymys on lähinnä siitä, onko ihminen itse aina ollut ”postinhimillinen”
olio – entiteetti, jonka rajoja ei voida tarkkaan hahmottaa ja jonka suhde
ympäristöönsä on kompleksisten molemminpuolisten sidonnaisuuksien
värittämää. Niin kauan kuin tällaiset olennot säilyvät pelkkinä ihmisen fiktiivisinä samastumiskohteina, hahmot kuvastavat onnistuneesti
problematiikkaa, joka liittyy humanismin antroposentrisiin ja subjektin
autonomiaa korostaviin perusolettamiin. Tulevaisuusvisioiden näkökulmasta kyse on kuitenkin myös siitä, voidaanko teknologisin keinoin
todellakin tuottaa konkreettisia olioita, jotka vastaisivat ominaisuuksiltaan jossain suhteessa ihmistä. Tällaisten olioiden tuottaminen voi olla
eettisesti kyseenalaista, mutta nykyisessä keinotekoisen immanenssin
sävyttämässä kulttuurissa niiden toteutumisen mahdollisuutta ei voi
myöskään pitää täysin poissuljettuna. Vaikka transhumanistien haavekuvia esimerkiksi ihmistietoisuuden kopioinnista tietokoneelle sävyttää
teknologinen hyperbola, eivät toisaalta esimerkiksi ihmiskehoon kohdistuvat farmakologiset, geeni- tai tietotekniset muokkaukset vaikuta
tulevaisuudenskenaarioina ainakaan täysin mahdottomilta. Ihmisen
lajiraja lienee, kuten esimerkiksi Harawayn ja Haylesin näkemykset
omalta osaltaan todistavat, jokseenkin venyvä, mutta jossakin vaiheessa
teknologinen muutos voinee venyttää rajan myös rikki.
David Roden (2010) on lähestynyt edellä kuvattua problematiikkaa spekulatiiviseksi posthumanismiksi kutsumallaan lähestymistavalla.
Roden hyväksyy kulttuuriteoreettisten posthumanistien väitteet siitä,
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että nykyiset teknotieteelliset kehityskulut ovat dekonstruoineet ihmissubjektin transsendentaalisen keskeisyyden eli oletuksen siitä, että
ei-inhimillisten olemassaolo tai objektiivisuus riippuu ihmissubjektista.
Samalla hän tuo kuitenkin esiin, että näiden oletusten hyväksyminen
ei sinänsä tarkoita, etteikö tulevaisuus voisi pitää sisällään myös tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuva teknologinen muokkaus on edennyt
niin pitkälle, ettei muokkaamisen tulosta voida enää pitää ihmisenä.
Spekulatiivinen posthumanismi esittääkin, että nykyihmiset voivat
tulevaisuudessa saada teknologisesti tuotettuja ”jälkeläisiä”, jotka eivät
ole tapahtuneen teknisen muokkauksen ansiosta enää inhimillisiä. Toisin kuin transhumanistit, Roden ei ota kantaa siihen, pitäisikö tällaisia
olentoja luoda, vaan tyytyy hyväksymään niiden toteutumismahdollisuuden. Samalla Roden kyseenalaistaa transhumanistien näkemyksen,
jonka mukaan tulevaisuuden teknologisesti tuotettu hyperälykkyys olisi
inhimillisyyttä huippuunsa kehitettynä. Pikemminkin postihmiset voivat vaikuttaa inhimillisestä näkökulmastamme merkityksellisen vierailta – ei-inhimillisiltä toiseuden muodoilta.
Spekulatiivista näkökulmaa voi täydentää myös Keith Ansell-Pearsonin (1997, 163) näkemyksellä, jonka mukaan ihmisen itseensä kohdistama teknologinen muuntelu ei tarkoita ihmisyyden ylittämistä vaan
ei-teleologista tulemista ”antropologisen deregulaation” immanentissa
prosessissa. Kyse on siten tilanteesta, jossa teknologian avulla puretaan
ihmisen transsendentaalisia ehtoja. Prosessi ei etene kohti postinhimillisyyttä inhimillisen historian väistämättömänä päämääränä, vaan myös
postinhimillisten entiteettien syntyä määrittää historiallinen kontingenssi.
Tulevaisuudenvisioihin piiloutuva humanismi
Filosofi Kate Soper (2012) on nostanut esiin, kuinka myös posthumanistiseen ajatteluun kulttuuriteoreettisessa mielessä kuuluu käytännössä aina implisiittisen humanistinen perusasetelma. Soperin mukaan
posthumanismi uhkaa äärimuodossaan kallistua väitteeksi siitä, ettei
esimerkiksi ihmisten ja muiden eläinten välillä ole mitään merkittäviä
eroja, eikä ihmiselle voi siten myöskään kuulua minkäänlaista erityisasemaa. Samalla Soper korostaa, kuinka kulttuuriteoreettisten posthumanistien näkökulmaan liittyy kuitenkin lähes poikkeuksetta implisiit46

Inhimilliset ja postinhimilliset tulevaisuudet

tinen oletus ihmisen erityisyydestä; ihmisten ja koneiden tai ihmisten ja
eläinten väliset rajat eivät siis posthumanistisessakaan lähestymistavassa
ole liuenneet olemattomiin. (Soper 2012, 373.)
Soper (2012) käyttää esimerkkinään muun muassa Harawayn teosta
When Species Meet (2008), jossa Haraway pitää ajatusta ihmisen erityisyydestä tyrmistyttävänä (Haraway 2008, 106). Haraway hyväksyy, että
eri eläinlajien – ihmiset mukaan lukien – välillä on merkittäviä eroja,
mutta vaikuttaa myös esittävän, ettei ihmislajia pitäisi suosia muiden
kustannuksella. Silti Haraway hyväksyy ongelmitta esimerkiksi ei-inhimillisten eläinten tappamisen, kunhan se tehdään ”huolehtivaisella
ja vastuullisella” tavalla. Soper kysyy, kuinka tämä näkemys voidaan
lopulta oikeuttaa, jos ihmiselle ei ajatella kuuluvan minkäänlaista erityisasemaa, josta käsin eläinten hyväksikäyttö ja tappaminen voitaisiin
legitimoida. Jos ajatus ihmisen erityisyydestä on ”fantasia” tai aiheuttaa
tyrmistystä, kuten Haraway asian muotoilee, tällaisen muiden eläinten
instrumentaalisen hyväksikäytön ei pitäisi olla millään tavalla hyväksyttävää. (Soper 2012, 374.)
Soperin mukaan ihmisen ja eläimen välisten suhteiden moraalinen
pohdinta on onnistunut ainoastaan inhimillisestä näkökulmasta ja juuri
käsitteellisten erontekojen kautta – jos ihmisen ja muiden eläinten välille
ei oleteta minkäänlaista merkittävää eroa, koko kysymyksenasettelulta
katoaa pohja. Posthumanismi pitäisikin Soperin mukaan nähdä ensisijaisesti uutena näkökulmana ihmisyyteen, ei tapana päästä eroon ihmisen erityislaatuisuudesta. Vaikka posthumanistit kyseenalaistavatkin
vakiintuneiden kulttuuristen rajanvetojen merkitystä, säilyy ihmisellä
myös näissä kritiikeissä erityisasema, josta käsin muille olennoille annetaan moraalisia merkityksiä: ihminen on siis edelleenkin ainoa olento,
joka kykenee ulottamaan huolenpitonsa universaaleihin mittoihin. (Soper 2012, 371–373, 375.) Soper esittää, että samalla kun kulttuuriteoreettinen posthumanismi purkaa valistushumanismin ihmiskäsitystä,
kantaa se toisaalta samaisen humanismin perintöä harteillaan laajentaen
humanistisia ideaaleja uusiin konteksteihin. Useimpiin kriittisen posthumanismin näkemyksiin liittyykin tältä osin merkittävää ambivalenssia: toiveena on yhtäältä erilaisten dualististen rajanvetojen hämärtäminen, mutta toisaalta rajojen hälventämisen ei yleensä toivota etenevän
niin pitkälle, että ihmiset vastuunkantajina häviäisivät. Käytännössä
kriittisten näkökulmienkin taustalta löytyy siten oletus kollektiivisesta
ihmisyhteisöstä, joka kantaa potentiaalisesti vastuuta myös muusta eliö47
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kunnasta ja takaa ihmiskeskeisen näkökulman säilymisen. Soper tarjoaa
näin tärkeän muistutuksen siitä, että kaikki posthumanismin näkemykset ja ontologiset väitteet ovat ihmisten toisille ihmisille suuntaamia. Esimerkiksi koneet, eläimet tai metsän puut eivät ole vielä koskaan
kritisoineet ihmisen erityisasemaa – eivätkä ei-inhimilliset tule tähän
Soperin mukaan koskaan kykenemäänkään. (Soper 2012, 375–376.)
Posthumanismin populaariversiot antavat kuitenkin pohjan spekulatiiviselle pohdinnalle, jossa nykyihmisen erityisyys voi kyseenalaistua.
Entäpä jos tulevaisuus nimenomaan tarjoaisikin tilanteen, jossa ihmisen
asemaan kohdistuu kritiikkiä myös ihmislajin ulkopuolelta? Populaari posthumanismi voi siis sisältää puhtaiden haavekuvien lisäksi myös
kuviteltuja tilanteita, joissa ihmisen ja teknologisesti tuotettujen jälkeläisten aseman voi nähdä huomattavasti monimutkaisempana. Älykkäiden lajien tuottaminen nykyihmisen rinnalle tuottaa lajien välille myös
potentiaalisen kilpailutilanteen. Kun huomioon otetaan myös tämä
spekuloitu tulevaisuudenmahdollisuus, näyttäytyy kulttuuriteoreettinen posthumanismi yhä selkeämmin ihmiskeskeisenä. Toisin kuin
populaarin posthumanismin mahdollistamissa spekulaatioissa, kulttuuriteoreetikoiden tulevaisuudenkuvissa liikutaan tyypillisesti ihmisen
kontrolloimassa maailmassa, jossa tärkein muutos nykytilanteeseen on
uudenlainen huolenpito ja kiinnostus ei-inhimillisestä todellisuudesta.
Kulttuuriteorian humanistiset tulevaisuudenkuvat näyttäytyvät jokseenkin selkeinä esimerkiksi Haylesin teoksessa How We Became Posthuman (1999). Hayles aloittaa tutkimuksensa viittauksella robottitutkija
Hans Moravecin populaaritieteelliseen teokseen Mind Children: The
Future of Robot and Human Intelligence (1988). Teoksessaan Moravec
esittää lyhyen ajatuskokeen muotoon puetun kuvauksen teknisestä operaatiosta, joka hänen mukaansa voisi olla tulevaisuudessa hyvinkin mahdollinen. Skenaarion kuvaamassa tilanteessa eräänlainen robottikäsi käy
käsiksi ihmisaivoihin, lukee kaiken aivojen materiaaliseen rakenteeseen
sisältyvän informaation ja siirtää sen saman tien tietokoneeseen. Kun
operaatio on valmis, ihminen herää tietokoneistetun robottiruumiin
sisältä, tietoisuudeltaan muuttumattomana mutta ei-orgaanisena olentona. Haylesille kyseinen visio edustaa populaariin posthumanismiin
periytyneen liberaalihumanistisen subjektikäsityksen ongelmallisimpia
puolia, joista tärkeimpänä esille nousee ruumiillisuuden hylkääminen.
Ihminen käsitteellistetään Moravecin skenaariossa pelkkänä informaationa, irrallaan tietoisuuden perustana toimivasta materiaalisesta ruu48
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miista. Moravecin visio toimiikin Haylesin mukaan jatkeena liberaalin
humanismin ”possessiivisen individualismin” perinteelle, jossa ruumista ja materiaa on tarkasteltu lähinnä yksilön omistussuhteiden kautta.
(Hayles 1999, 1–5.)
Haylesin näkemys ei kuitenkaan koskaan täsmennä varmuudella,
onko Moravecin skenaario ongelmallinen lähinnä ideologisessa mielessä
vai kuuluuko skenaarioon myös virheellisiä tieteellisiä oletuksia, jotka
tekisivät vision käytännön toteuttamisen mahdottomaksi. Ensisijaisesti Hayles vaikuttaa suhtautuvan kriittisesti Moravecin edustamaan ihmiskuvaan – ei niinkään skenaarion toteutumismahdollisuuksiin. Esiin
nousevat muun muassa omistamiseen, autonomiaan ja yksilön rajoittamattomiin oikeuksiin liittyvät kysymyksenasettelut. Mutta entäpä
jos Moravecin skenaario paljastuisi – mahdollisesta tieteellisestä epätodennäköisyydestään ja ideologisista ongelmistaan huolimatta – tulevaisuudessa toteuttamiskelpoiseksi? Moravecin tulevaisuudenkuva rinnastuu Haylesin (1999) retoriikassa ”painajaiseen”, jossa ihmisruumiiseen
suhtaudutaan lähinnä ”muotiasusteena”, kun se taas Haylesin mukaan
muodostaa koko inhimillisen olemassaolon perustan. Painajaisen vastinpariksi asettuu Haylesin oma ”postinhimillinen unelma”, joka ”syleilee informaatioteknologioiden mahdollisuuksia antautumatta rajoittamattoman vallan tai ruumiittoman kuolemattomuuden fantasioille”
ja ”tunnistaa äärellisyyden ihmisen elinehtona ja juhlistaa sitä” (Hayles
1999, 5).
Vaikka Haylesin tavoitteena on lähinnä kyseenalaistaa Moravecin
ihmiskuvaa, ajautuu hänen argumenttinsa samalla koskemaan myös
inhimillistä tulevaisuutta. Haylesille tulevaisuus näyttäytyy siten – ihmisen kategoriaan kohdistuvasta kritiikistään huolimatta – pitkälti samankaltaisena kuin biokonservatiivien vetoomukset ”luonnollisen” ihmisyyden puolesta. Hayles hylkää näkemyksen, jonka mukaan ihminen
olisi käsitettävissä erillään käyttämästään teknologiasta, mutta haluaa
samalla pitää kiinni nykytilanteesta, jossa teknologisella muokkaamisella on vaikutettu ihmisen olemassaoloon vielä suhteellisen rajoitetusti. Samalla kun Hayles problematisoi Moravecin tulevaisuudenvisiota,
tulee hän väistämättä vedonneeksi myös biologiseen ihmisluontoon,
jonka säilyttäminen ennallaan kuuluu hänen suosimaansa tulevaisuudenkuvaan. Hayles (1999, 284) puolustaa näin ihmisruumista fyysisenä
rakenteena, jonka rajoitteet ja mahdollisuudet ovat evolutiivisen historian muokkaamia, ja joita tietokoneet eivät jaa kanssamme. Haylesin
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visioimassa näkemyksessä ihminen palautuu lopulta myös historian autonomiseksi ohjailijaksi: ”me” päätämme, minkä kehityssuunnan valitsemme tulevaisuuden suhteen – transhumanistien ajaman teknoideologian vai maltillisemmin luonnon teknologiseen kontrolliin suhtautuvan
kriittisen posthumanismin.
Hayles (1999, 284) esittää teoksessaan, että ihmisen ja tietotekniikan
yhteensulautumien välillä on lopulta raja, jota ei voida ylittää – ihmiset
ja koneet poikkeavat siis kaiken kaikkiaan toisistaan jollain merkittävällä tavalla. Mutta onko tosiaankin olemassa jokin ylittämätön este, joka
tekee teknologisesti tuotetuista postinhimillisistä olennoista mahdottomia? Vaikka Moravecin komputationalismiin perustuva ihmiskäsitys –
johon Haylesin kritiikki varsinaisesti suuntautuu – voi olla filosofisilta
ja tieteellisiltä perusteiltaan ongelmallinen, tämä tuskin sinänsä tekee
tulevaisuuden postinhimillisistä olioista yleensä toteutumiskelvottomia.
Esimerkiksi geeniteknologia kykenee jo nykyisellään uhmaamaan lajirajoja tavoilla, joissa eri eläinlajeja yhdistämällä luodaan luonnossa toteutumattomia uusia lajiyhdistelmiä, ja jo 1980-luvulla mahdollistuivat laboratorio-olosuhteissa tuotetut keinotekoiset solukantojen yhdistelmät,
joissa useiden eläinlajien lajipiirteitä liitetään toisiinsa.
Ei liene poissuljettua, että kuvatunlaisella tekniikalla voitaisiin
yhdistää myös ihmistä johonkin muuhun olemassaolon muotoon. Jos
kyborgien tai geeniteknisesti tuotettujen ”hirviöiden” kaltaisia tieteisfiktiivisiä novumeita ei ymmärretä olemassaolevaa todellisuutta hahmotteleviksi metaforiksi, vaan kuvauksiksi mahdollisista tulevaisuudentilanteista3, esiin nousevat myös radikaalit muutoksen mahdollisuudet
niin inhimillisten kuin ei-inhimillistenkin entiteettien ruumiillisessa
perustassa. Omiessaan hybridiset hahmot ihmisen itseanalyysin välineiksi kulttuuriteoreetikot vaikuttavat usein kuitenkin kieltävän tällaisen tulevaisuudenmahdollisuuden. Kun ihmiset ovat jo nykyisellään
”kyborgeja”, ”hirviöitä”, ”kimairoita” tai ”postinhimillisiä”, hämärtyy
teknologioiden ja ihmisen suhde tavalla, joka jättää yleensä huomiotta
mahdollisuuden tahallisesti tai tahattomasti tuotettuihin teknologisiin
muutoksiin. Kun hahmojen pohjalta laaditaan tulevaisuudenvisioita,
joissa ihmiset ovat omaksuneet uudenlaisen, ”postinhimillisen” näkökulman maailmaan, ei kyseisiin tulevaisuudenkuviin kuulu esimerkiksi
geeniteknologisesti muokattuja ihmisiä, jotka monimutkaistaisivat ihmisten ja ei-inhimillisten välisiä eettisiä suhteita. Esimerkiksi Harawayn
kyborgihahmoon liittyvä tulevaisuudenkuva on laadultaan lähinnä ih50
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misen itseymmärrykseen liittyvä utopia, johon kuuluvat muun muassa ihmisten ja eläinten väliset ”uudenlaiset, nautinnolliset suhteet”
(Haraway 2003a, 212–213). Vaikka Haraway käyttääkin teoksissaan
retoriikkaa, jossa erilaiset transgeeniset eläimet ja tieteisfiktion spekuloimat hybridiset hahmot jäsennetään esimerkiksi sukulaisiksimme, ”sisaruksiksimme” tai kumppaneiksemme (ks. esim. Haraway 1997, 69;
Haraway 2003b), pohditaan näitä hahmoja aina jokseenkin stabiilina
näyttäytyvästä ihmispositiosta käsin. Harawayn näkemyksiä sävyttää
monikollinen persoonapronomini ”me”, johon itseensä ei oleteta kohdistuvan suuria muutoksia tekniikan tai muiden ei-inhimillisten vaikutuksesta. Teoksissa hahmotellut tulevaisuudenkuvat eivät näyttäydykään avoimina ekologisten tai teknologisesti tuotettujen evolutiivisten
muutosten osalta, vaan pitävät sisällään nykyisen kaltaiset ihmiset ja
nykyisen kaltaisen ympäristön. Vastaava rajoitus koskee myös Haylesin
”postinhimillistä unelmaa”.
Kun ”kyborginen” tai ”postinhimillinen” subjektimalli näyttäytyy
edellä kuvatuin tavoin tilanneanalyysin sijaan tavoiteltuna tulevaisuudentilana, uhkaa kriittistä posthumanismia kallistuminen kohti romanttista luontokäsitystä, jossa minän ja ympäristön välisen eron liudentuminen johtaa siihen, että koko ympäröivä todellisuus nähdään
lopulta vain ihmisen haltuunotettavana alueena (ks. Taylor 2012). Koko
ei-inhimillinen maailma saa tällöin merkityksensä ihmisnäkökulman
kautta. Hankaluuksia kulttuuriteoreettiselle posthumanismille aiheuttaa siis siihen usein pesiytynyt ”visionäärinen näkökanta” (Miah 2009,
90), joka kuvaa tulevaisuutta preskriptiivisen mallin kautta. Tällainen
visiointi sivuuttaa monet uuden teknologian aiheuttamat eettiset ongelmat esittämällä ideaalisia tulevaisuudenkuvia, joissa potentiaalisia
teknologian aiheuttamia muutoksia ei yksinkertaisesti tarvitse ottaa
huomioon. Esimerkiksi ihmisen ja koneen välisen rajan hälventyminen
näyttäytyy näissä visioissa positiivisena tulevaisuudenkuvana, koska
materiaalisen suhteen ihmisen ja koneen välillä odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin jokseenkin ennallaan. Postinhimillinen subjektiviteetti
tarkoittaa tällöin ainoastaan inhimillistä näkökulman muutosta, jossa
ihmisen itselleen määrittelemä vastuunkannon piiri on laajentunut nykyistä laajemmalle.
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Inhimillinen vai postinhimillinen tulevaisuus?
Transhumanistien visioimat haavekuvat älyn ja mielihyvän täydellistävästä teknologisesta apoteoosista ovat lopulta vain yksi ilmentymä
niin kutsutun populaarin posthumanismin tulevaisuudenpohdinnasta. Vakavasti otettuina kyborgit, postihmiset ja esimerkiksi geeniteknologian lajirajoja uhmaavat tuotokset ovat kuvauksia konkreettisista,
materiaalista todellisuutta koskevista tulevaisuudenmahdollisuuksista.
Tulevaisuuteen projisoitujen inhimillisten haaveiden ja uhkakuvien lisäksi posthumanismissa onkin tässä muodossaan kyse ennen kaikkea
bioeettisistä kysymyksistä. Esimerkiksi ihmisen teknisen muokkaamisen potentiaaliset seuraukset, teknisesti luotujen uusien lajien oikeudet
ja ihmisten asema tulevaisuuden maailmassa ovat kysymyksiä, joiden
pohdinta liittyy posthumanismin spekulatiivisiin skenaarioihin. Erilaisia mahdollisuuksia visioidaan varsinkin tieteisfiktion maailmoissa,
joissa postinhimilliset tulevaisuudet näyttäytyvät pelkkien haave- tai
uhkakuvien sijaan usein monisäikeisinä ongelmakenttinä.
Jo ennen spekuloitua toteutumistaan postinhimilliset oliot tarjoavat eettisen dilemman, joka liittyy kiinteästi myös kulttuuriteoreettisen
posthumanismin peruskysymyksenasetteluihin: ovatko postinhimilliset
olennot ”meitä” vai ”niitä”? Transhumanistit luottavat visioissaan postihmisten inhimillisyyteen ja äärimmilleen ulottuvaan rationaalisuuteen.
Mutta mitä tämä tarkoittaisi biologisen nykyihmislajin kannalta? Suhtautuisivatko uudet olennot nykyihmisiin kielteisesti vai myönteisesti?
Tulevaisuuteen projisoituja postinhimillisiä tilanteita määrittää aina
tietynlainen aukko inhimillisessä tietämyksessä, ja tulevaisuuden ei-inhimillisiin voikin ulottaa pitkälti samankaltaisia kysymyksenasetteluja
kuin ihmisen ja ei-inhimillisten eläinten välisiin suhteisiin nykyisellään
– erona vain se, että postinhimilliset oliot voivat kenties myös itse osallistua omaa asemaansa koskevaan debattiin. Ratkaisumahdollisuudet
lajien välisiin intressikonflikteihin muuttuvat selkeästi ongelmallisemmiksi, kun molemmat osapuolet kykenevät neuvottelemaan elinehdoistaan. Erityisesti tieteisfiktion visioissa uudet lajit päättävät tyypillisesti
haastaa ihmisten antroposentrisen näkökulman ja kyseenalaistaa omalta
osaltaan myös ihmisten oikeudet. Ristiriitatilanteissa, joissa inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijuuksien intressit asettuvat vastakkain, joudumme pohtimaan, missä määrin ja missä tilanteissa ihmiskeskeisyys
on edelleen perusteltu eettinen lähtökohta.
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Teknologista evoluutiota pohtiva visiointi paljastaa käytännössä väistämättömän ihmiskeskeisyyden, joka myös kulttuuriteoreettiseen posthumanismiin useimmiten kuuluu. Tulevaisuudenvisioidensa suhteen
useimmat posthumanistit ovat kuin ovatkin humanisteja, jotka uskovat
jonkinlaiseen ihmisluontoon ja sen säilyttämisen arvoiseen erityislaatuun – ilman tätä humanismiaan teoreetikot joutuvat pitämään hyväksyttävänä myös tulevaisuudentilannetta, jossa ihmistä tai inhimillistä
kokemusta nykymuodossaan ei esimerkiksi teknologisen muokkaamisen ansiosta enää ole. Vaikka radikaaleimmat posthumanismin kulttuuriteoreettiset jäsennykset pitävätkin ihmislajin sukupuuttoa jopa toivottavana kehityskulkuna (ks. erit. MacCormack 2012, 298–319), ovat
radikaalit muutokset ihmislajin materiaalisessa perustassa – potentiaalisine seurauksineen – näyttäytyneet useimmiten kysymyksinä, jotka jäävät kriittisen posthumanismin viitekehyksen ulkopuolelle. Jotta muutosten mahdolliset vaikutukset tulisivat onnistuneesti esille, tarvitaan
posthumanistisessa tutkimuksessa myös ”populaareja” tai ”spekulatiivisia” näkökulmia, joissa potentiaaliset muutokset ihmisten ruumiillisessa
olemassaolossa otetaan vakavasti, mutta jotka eivät rajoitu näkökulmassaan pelkkään tekno-optimismiin tai kauhukuvien maalailuun. Myös
kulttuuriteoreettiset näkökulmat kaipaavat osakseen kehittyvän teknologian mahdollisista vaikutuksista käytävää keskustelua, joka ei rajoitu
pelkästään transhumanistisen kehitysoptimismin kritiikkiin. Samalla
tarpeen ovat myös laajemmat pohdinnat siitä, kuinka laajasti humanismin antroposentrisyydestä yleensä voidaan tai kannattaa luopua.

Viitteet
1

Kaikki englanninkielisten sitaattien käännökset ovat artikkelin kirjoittajan.
Biokonservatismilla tarkoitetaan näkökantoja, joissa ihmiseen kohdistettuja
teknisiä toimenpiteitä vastustetaan ”luonnollisuuteen” moraalisesti vetoavilla
argumenteilla. Biokonservatismi vastustaa vahvasti ihmisen geneettistä, proteettista tai muuta teknistä muuntelua ja suhtautuu teknologiseen kehitykseen
yleensäkin epäilevästi. Poliittisesti biokonservatiiviset näkökulmat voivat ulottua oikeistolaisesta uskonnollisesta ja kulttuurisesta konservatismista sosiaalisesti vapaamielisempään luonnonsuojelu- ja syväekologia-ajatteluun.
2
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3

Tieteisfiktion katsotaan usein toimivan joko tulevaisuuden visioinnin tai
olemassa olevaan todellisuuteen kohdistuvien analogisten pohdintojen ja kritiikin kautta. Esimerkiksi Darko Suvinin klassinen määritelmä tieteisfiktiosta
”tiedostavana vieraannuttamisena” painottaa tieteisfiktion kykyä sosiaalisen
todellisuuden kritiikkiin. Toisaalta Suvin nostaa silti esiin myös tieteisfiktion
”ekstrapoloivan” puolen, jossa pääosassa ovat pohdinnat mahdollisista tulevaisuuden tapahtumista. (Suvin 1979, 27–30; ks. Raipola 2012.)
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Suhteellinen ja moninainen sikiö
Riikka Homanen

Sikiöstä on tullut fetissi. Tällä tarkoitan sitä, että ultraääniteknologian mahdollistama kuva elämästä naisen kohdussa on alkanut edustaa
kulttuurisissa käytännöissä ja poliittisissa kuvastoissa huolta lapsista ja
jopa itse elämää: pyhän elämän ja ihmisen tulevaisuutta sekä riskiä tuon
tulevaisuuden tuhoutumisesta (Haraway 1997, 175). Yhteiskunnallinen
huoli sikiöstä näkyy esimerkiksi aika ajoin julkisuudessa käytävässä
keskustelussa sikiön oikeuksista. Viimeaikaisten keskustelujen taustalla
ovat olleet aborttilainsäädännön tiukentamista koskevat lakialoitteet ja
niin kutsuttu pakkohoitolaki, huoli raskaudenaikaisesta päihteiden käytöstä, sekä yleinen yhteiskunnallinen hätä syntymättömän lapsen terveyden turvaamisesta kurinpidollisin pakkokeinoin mutta myös erilaisin ennaltaehkäisevin tavoin. (Ks. myös Leppo 2012; Homanen 2013.)
Biologisen ja lääketieteellisen tiedon sekä lisääntymisteknologian
kehityksen on katsottu voimistaneen yhteiskunnallista huolta sikiön
oikeuksista terveyteen ja elämään (esim. Barad 1998, 101, 109–110;
Haraway 1997, 174–192; Leppo 2012, 62–63; Meskus 2009). Erityisesti kuvantamisteknologian on tulkittu muovanneen käsityksiä sikiöistä
(Addelson 1999). Naisen ruumiilliset tuntemukset ja kokemusperäinen tieto ovat vaihtuneet ultraäänen mahdollistamiksi kuviksi sikiöstä.
Tieteen ja teknologian on katsottu mahdollistavan sikiön käsittämisen
suhteellisen autonomiseksi, äidistään irralliseksi, ja jopa yksilölliseksi ja
tiedostavaksi olennoksi. Niiden avulla kohdun asukkiin päästään käsiksi ilman naisen ruumiillista tietoa sekä hänen ruumiinsa lävitse (esim.
Mitchell & Georges 1998; Oakley 1984; Martin 1987). Samalla kuitenkin naisiin on kohdistettu paitsi velvoitteita muokata elintapojaan,
myös erityinen vaatimus käyttää yhä enemmän diagnostista ja hoidollista teknologiaa sikiön terveyden ja hyvinvoinnin nimissä (Franklin &
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Lury & Stacey 2000, 33–36; Markens & Browner & Press 1997, 353).
Velvollisuudet eivät seuraa teknologiasta eivätkä tieteestä sinänsä vaan
niille myönnetystä kulttuurisesta ja poliittisesta auktoriteetista.
Sikiö edustaa pelkoja koko pyhän ihmisyyden jatkuvuuden kohtalosta. Feministisen tutkimuksen piirissä tätä sikiökäsitystä on tulkittu
sellaisen ideologisen maaperän tuotteena, joka syntyy uuskonservatiivisten arvojen yhdistyessä liberaaliin yksilökeskeiseen ajatteluperintöön
(Berlant 1997, 98–104; ks. myös Jallinoja 2006). Naisten lisääntymiseen
liittyvä toimijuus ja valinnanvapaus ovat historiallisesti olleet konservatiivisten mallien huolen kohteina (Benoit et al. 2005; Nätkin 1997;
Nätkin 2006; Wrede & Benoit & Sandall 2001, 36–40). Nykyaikaamme luonnehtii kuitenkin voimistunut huoli kaikkien naisten lisääntymiseen liittyvistä valinnoista (Berlant 1997). Uhkana ei nähdä enää vain
joidenkin naisten, kuten työväenluokkaisten naisten, vaan ylipäätään
modernin naisen lisääntyminen ja seksuaalisuus. Näin huoli naisen ja
syntymättömän lapsen suhteen rakoilusta laajenee huoleksi ihmiskunnan tulevaisuudesta.
Moderni nainen kutsutaan liberaalin yksilövalinnan eetoksen mukaan ”vapaasti valitsemaan” perhekeskeinen elämä ja arvot: liittämään
itse itsensä syntymättömään lapseen uuskonservatiivisessa fantasiassa,
jossa yhteiskunnalliset rakenteelliset rajoitteet piilottautuvat näkyviltä
(esim. McRobbie 2009). Yhteiskunnan rakenteet kuitenkin rajoittavat
naisten valintoja eikä visuaalisen teknologian ja biologisen tiedon välittämä sikiöhahmo ole sama asia kuin raskaana olevan naisen kokemus
ja tieto elämästä kohdussaan. Ennemmin teknologiavälitteinen sikiö on
kohdunsisäiselle kokemukselle sijainen, joka palautetaan naisten ja miesten yksityisiin mielikuviin muovaamaan kokemuksia, sosiaalisia suhteita ja tietoa raskaudesta ja lisääntymisestä (Haraway 1997, 173–191).
Naisen sisällä kasvavalla elämällä on siis monta olemusta asiayhteydestä ja historiallisesta ajankohdasta riippuen. Se voi olla epämääräinen
tunne naisen vatsassa, tekniskliinisesti ymmärretty sikiö, poliittisen
huolen kohde tai jo perheen oma ja erityinen syntymätön lapsi. Tässä
artikkelissa pohdin tällaista moninaisuutta ja sen tutkimusta: niitä tapoja, joilla erilaiset olemukset muodostetaan, liitetään toisiinsa ja raskaana olevaan naiseen. Samalla tarkastelen sitä, miten on mahdollista
kyseenalaistaa sitä kulttuurista ja poliittista auktoriteettia, jota biolääketieteellisesti ja teknologian avulla tuotetulle tiedolle sikiöistä annetaan.
Kutsun tällaista auktoriteettia sikiövallaksi.1 Se on valtaa, jonka avulla
58

Suhteellinen ja moninainen sikiö

yhdenlaista käsitystä sikiöstä ja tämän suhteesta naiseen pidetään yllä
toisenlaisten käsitysten kustannuksella ja jonka avulla naisia (ja miehiä)
vastuullistetaan tämän jo lapsi-ihmisyksilöksi usein fetisoidun sikiön
hyvän nimissä.
Pohdin näitä aiheita suomalaisen äitiysneuvolan toimintaa käsittelevän tutkimukseni kehyksessä (Homanen 2013). Äitiysneuvola on suomalaisen sikiön tutkimuksessa ilmeisen otollinen tutkimuspaikka, koska siellä kohtaavat hyvinvointi- ja lisääntymispolitiikka ja lähes kaikki
suomalaiset raskaana olevat naiset perheineen. Lisäksi neuvola on historiallisesti ja yhteiskunnallisesti ollut se taho, jolle on osoitettu tehtäväksi
vaikuttaa naisiin ja perheisiin tulevien lapsien terveyden turvaamiseksi
seulonnan, terveys- ja perheneuvonnan ja muunlaisen (ainakin näennäisesti) vapaaehtoisuuteen perustuvan tuen keinoin.
Tutkimuksessani tarkastelin neuvolatoimintaa etnografisen institutionaalisiin käytäntöihin suuntautuvan kenttätyön avulla.2 Analyysitapani perustuu feministiseen teknologisten ja tieteellisten (teknotieteen)
materiaalissemioottisten käytäntöjen tutkimukseen (Haraway 1991a;
Haraway 1991b; Haraway 1997; Mol 2002; Mol 2008). Tällaisessa
tutkimuksessa subjektit, objektit, toimijuus ja institutionaalisen vallan
logiikat ymmärretään heterogeenisiksi, epävakaiksi ja muuntuviksi. Tiedon tuotantoa tutkitaan materiaalisina ja sosiaalisina käytäntöinä. Tässä
artikkelissa kysyn, millaisen tiedon sikiöistä ja terveydenhuollosta tällainen posthumanistinen tutkimusote mahdollistaa (esim. Wolfe 2009).
Posthumanistisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei tutkimuksessa
tehdä etukäteisoletuksia sikiön tai muiden raskauden osallisten olemuksesta tai toimijuudesta. Toimijoita ja näiden suhteita tutkitaan ja arvioidaan, niin kuin ne tuotetaan materiaalisissa ja symbolisissa käytännöissä
sitoutumatta ihmissubjektikeskeiseen humanistiseen maailmankuvaan.
Keskityn erityisesti osoittamaan, miten erilaiset teknismateriaaliset
oliot ”tekevät” sikiö–nainen-suhdetta ja muokkaavat siitä epävakaata ja
heterogeenistä lapsi-äitisuhdetta jo ennen syntymää moninaisten institutionaalisten logiikoiden piirissä. Samalla hahmottuu kuva siitä, miten
kulttuurisesti tuotetaan uutta ihmistä ja yksilöä jo ennen syntymää ja
miten tämän tekemiseen tarvitaan monenlaisia ihmis- ja ei-ihmisosallisia. Nämä osalliset ovat kulttuurispesifejä, vaikkeivät kenties sellaisilta
ensisilmäyksellä näyttäisikään. Lopuksi kokoan analyysini keskusteluksi siitä, miten materiaalissemioottinen ja posthumanistinen tutkimus
pystyy teoreettisesti ja poliittisesti horjuttamaan sitä sikiövaltaa, jota
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yksilöidyllä ja fetisoidulla teknologian välittämällä sikiöllä on tietyissä
sosiaalisissa ja poliittisissa projekteissa.
Materiaalissemioottinen etnografia neuvolan käytännöistä
Raskaana olevan naisen ja sikiön esitetään yleensä kamppailevan yksilötoimijuudesta erilaisissa poliittisissa ja yhteiskunnallisissa kiistoissa
sikiön oikeuksista ja asemasta ihmisenä, yksilönä ja yhteisön jäsenenä.
Yksilötoimijuuden ja jopa ihmistoimijuuden käsitteet tapaavat pelkistää
sikiön ja raskaana olevan naisen suhteen kulttuurisesti arvolatautuneeksi asetelmaksi, jossa vastakkain ovat raskaana olevan naisen vastuu ja
valinnan vapaus. Sikiö määrittyy näin painotuksesta riippuen joko syntymättömäksi lapseksi tai teknisesti ja kliinisesti ymmärretyksi sikiöksi. Lapselle on helpompi argumentoida autonomiaa ja oikeuksia kuin
sikiölle pelkkänä biologisena olentona luonnon kehitysprosessissa. (Ks.
myös Homanen 2013; Homanen 2014.)
Sikiön ja sen sosiaalisten suhteiden käsitteellistäminen on ollut kiistojen ja huolien värittämää työtä erityisesti feministisessä sosiaali- ja
kulttuurintutkimuksessa. Toisaalta on pelätty, että sikiöön kohdentunut keskustelu siirtää huomiota naisen ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta sikiön oikeuksiin ja statukseen (Michaels & Morgan 1999;
Hartouni 1999). Toisaalta huoli teknologisesti tuotetun sikiöhahmon
roolista naisia syrjivien ja sivuuttavien käytäntöjen ja päämäärien toteuttamisessa on ollut yksi syy käsitteellistää sikiötä yksilötoimijuuden ja
-valinnan käsitteitä laajemmin (esim. Morgan 1996; Homanen 2014).
On selvää, että jos sikiölle kuulutetaan sosiaalisia oikeuksia esimerkiksi terveyteen, tälle samalla piirtyy asema autonomisena ihmisyksilönä ja kansalaisena, jolle nuo oikeudet kuuluvat. Nämä oikeudet rajaavat
ainakin potentiaalisesti raskaana olevan naisen toiminta-alaa ja ruumiillista koskemattomuutta, koska sikiö sikiää kirjaimellisesti naisen ruumiin sisällä (Homanen 2007; Mitchell & Georges 1998). Tutkimuksissa
on myös havaittu, että raskaana olevat naiset kokevat sikiön intressit
omia intressejään täydentävinä, eivät ainoastaan ristiriitaisina (esim. Sevón 2009; Oaks 2000; Homanen 2013). Heidän tuntemuksissaan sikiöt
ovat toisinaan itsestä erillisiä ja toisinaan osa itseä (Markens & Browner
& Press 1997, 368). Näin sikiön asema omana ihmisenään, yksilönään
tai oikeussubjektinaan on enintään osittaista.
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Ihmis- tai yksilökeskeinen ja dualistinen malli on siis poliittisesti ja
teoreettisesti kestämätön tapa tarkastella sikiötä (Homanen 2014, 90–
91). Feministinen tutkimus on kriittisillä analyyseillään osoittanut, miten naisille on mahdollista taata täysi vapaus päättää lisääntymisestään
ilman, että sikiö kutistuu samalla ”neutraaliksi” biologiseksi materiaksi,
jolla ei voi olla moraalista arvoa elämän muotona (esim. Petchesky 1987;
Ginsburg & Rapp 1995; Strathern 1992; Saetnan 2005; Thompson
2005).
Materiaalissemioottinen analyysi tai materiaalinen semiotiikka, kuten sitä myös kutsutaan (eri nimityksistä ks. esim. Law 2008), on yksi
sellainen lähestymistapa tutkia sikiöitä, jossa sikiön arvoa tai jopa yksilöyttä ei kielletä. Se sallii myös naiskeskeisen lisääntymispolitiikan,
jossa huomioidaan naisten ruumiillinen koskemattomuus ja oikeudet
(Homanen 2014, 91). Materiaalisen semiotiikan avulla voidaan tarkastella sikiön kaltaista olentoa tavalla, joka ylittää ihmisyksilötoimijaan
kytkeytyvän teoreettisen ja poliittisen taakan. Nimensä mukaisesti materiaalinen semiotiikka ymmärtää maailman semioottisesti eli viittaamisen tai assosiaation prosesseihin perustuvaksi. Se laajentaa semiotiikan käsittämään kielijärjestelmien ohella kaikkia sosiaalisen maailman
merkkijärjestelmiä: symbolisten ja materiaalisten entiteettien suhdeverkostoja, joilla näyttäisi olevan merkitystä sosiaalisissa prosesseissa ja
käytännöissä (Mol & Mesman 1996, 428–429). Siten myös toimijan
ja toiminnan käsitteet laajenevat – mikä tahansa mikä toimii voi olla
toimija. Kyseisessä kehyksessä sikiön ja naisen vastakkainasettelu kahtena (osin) erillisenä yksilönä häviää, kun kaikki toiminnalliset elementit
voivat yhtälailla olla tekemässä sikiötä ja tämän suhdetta naiseen. Sikiön
yksilö- ja ihmistoimijuutta ei oleteta etukäteen, vaan se käännetään empiiriseksi kysymykseksi (Casper 1994; Mol 2002, 1–29). Sikiön olemus
on teoreettisella tasolla ”puhdas”.
Materiaalista semiotiikkaa on luonnehdittu varsin laajaksi tutkimukselliseksi lähestymistavaksi (Law 2008), jonka alkukoti sosiaaliteoriassa liitetään yleensä Bruno Latourin (1987) toimijaverkkoteoriaan ja
sen sovelluksiin tieteen- ja teknologiantutkimuksessa. Tradition piirissä
olen itse viehtynyt feministiseen ”uuteen” materiaaliseen semiotiikkaan
ja erityisesti Donna Harawayn (1991a; 1997) poliittiseen materiaaliseen
semiotiikkaan. Uutuus viittaa karkeasti sanottuna materiaalissemioottisen tuottamisen ymmärtämiseen performatiivisena. Suhdeverkostoja
tulee tarkastella loputtomasti uudelleen muodostuvina heterogeenisinä
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komplekseina, jotka ovat hyvin epävakaita ja tilannesidonnaisia. Näin
myös tuotetut ja tuottavat entiteetit ovat moninaisia, epävakaita ja ne
muodostuvat suhteessa toisiinsa. (Law 2004; Law 2008; Haraway 1997;
Mol 2002; Mol 2008.) Itse asiassa tässä piilee tärkein ero sosiaalisen
konstruktionismin ajattelutapaan. Konstruktio-käsite antaa ymmärtää,
että jokin asia tai tilanne on pysyvä, muuttumaton ja valmis eikä enää
avoin jatkuvalle muuntumiselle (Mol 2002, 44; Law 2008, 635).3
Haraway (1996; 1997) kiinnittää tutkimuksissaan huomionsa erilaisten olentojen, erityisesti erilaisten luonnon olentojen ja ihmisolentojen suhteisiin ja valtaan niissä. Näin on mahdollista tarkastella, miten
erilaiset valtasuhteet asettelevat asiat ja oliot epäsymmetrisiin asemiin
toisiinsa nähden erilaisissa yhteiskunnallisissa suhdeverkostoissa, historiallisestikin: sukupuolijärjestelmiin, luokkasuhteisiin ja niin edelleen
(Haraway 1997, 33–35). Tämä käy hyvin esille, kun Haraway (1997,
35, suomennos RH) tyypillisellä ironisella tavallaan kritisoi tieteentutkijoita siitä, miten nämä ovat sokeita erilaisille epäsymmetrisille historiallisille suhteille. Hän kirjoittaa: ”Monet tieteentutkijat, kuten Latour,
(…) ovat erehtyneet pitämään tieteellisen tiedontuotannon narratiiveja
funktionaalisina selostuksina, jotka [itse asiassa, RH] vetoavat vanhalla
väsyneellä tavallaan performatiivisiin sosiaalisiin kategorioihin, kuten
esimerkiksi sukupuoli, rotu ja luokka.”4
Haraway itse ei ota mitään kategorioita annettuna, vaan antaa empirian osoittaa ja kyseenalaistaa ne. Hän tarkastelee jatkuvaa liikettä luonnon ja kulttuurin sekä materiaalisen ja diskursiivisen välillä. Lähtökohdakseen Haraway ottaa tutkimuskenttää paikantavat (situated) ajalliset
ja paikalliset ominaisuudet. Historialliset sosiaaliset suhteet järjestävät
näitä ominaisuuksia ja ominaisuudet itse järjestävät sosiaalisia suhteita.
Erilaiset arvohierarkiat, jotka pyrkivät pitämään yllä toisten suhteiden
auktoriteettia ja valtaa toisenlaisten kustannuksella, järjestävät erilaisten
olioiden ja asioiden suhteita ja paikkoja (verkostoissa). Esimerkiksi sikiön ja naisen suhdetta kahden yksilön suhteena pitävät yllä historiallinen yksilökeskeinen ajattelu ja uuskonservatiiviset arvot, joilla on ollut
historiallisesti kulttuurista valtaa häivyttää mallia, jossa sikiö on osa
naista. (Ks. myös Homanen 2014.)
Harawaylainen feministinen politiikka sikiöistä on siis politiikka,
joka ei tee oletuksia olentojen luonteesta, toimijuudesta tai suhteista,
mutta joka pystyy osoittamaan, milloin ja miksi jonkinlainen näkökanta naisten lisääntymiseen liittyvään vapauteen ja oikeuksiin on vallan
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tuotetta ja kyseenalaistettavissa. Samalla Harawayn analyysille on tyypillistä osoittaa poliittisesti hyväksyttäv(ämp)iä realiteetteja (esimerkiksi
kyborgi 1991b ja kumppanilaji 20085).
Sellaisissa tutkimuksissa, jotka tarkastelevat esimerkiksi terveydenhuollon materiaalissemioottista organisoitumista, tutkimusyksiköksi valikoituvat erilaiset käytännöt (esim. Harbers & Mol & Stollmeyer 2002;
Mol 2002; Mol 2008; Berg & Mol 1998).6 Tutkimukset lähtevät siitä,
että tavat tuottaa sosiaalinen (tai sosiomateriaalinen) todellisuus ilmenevät arkisissa käytännöissä, jotka tuottavat mutta myös horjuttavat moninaisia rakenteellisia ja institutionaalisia järjestyksiä (Latour 2004; Moser 2008). Tutkiakseen tällaista moninaisuutta ja epävakautta tutkijan
on päästävä sen äärelle, miten asiat ja oliot käytännössä tehdään. Koska
asiat ja oliot eivät pysy vakaina tilanteesta ja paikasta toiseen, on tutkittava vielä sitä, miten ne muuntuvat ajasta ja paikasta toiseen ja suhteessa
toisiinsa (Callon & Rabeharisoa 2003; Mol 2008). Etnografinen lähestymistapa onkin yleinen metodologia niissä tutkimuksissa, joita olen
seurannut. Moninaiset ja komplementaariset aineistot, kuten havainnointi, videokuvaus, haastattelut ja dokumenttiaineistot, sekä etnografialle tyypillinen ajallisesti pitkä kenttätyö, ovat mahdollistaneet minulle
koko raskauden hoidon käytännön ja moninaisuuden hahmottelemisen
esimerkiksi tiettyjen yksittäisten valintatilanteiden, hoitopäätösten tai
hoidon ohjeistuksen sijaan. Ilman niitä pystyisin tuskin sanomaan paljoakaan spesifeistä toimintatavoista, joilla (kenttä)neuvoloissa sikiön ja
sen suhteen tuottamista järjestävät institutionaaliset logiikat toteutuvat,
usein kamppailujen seurauksena siitä, kenellä tai millä on auktoriteettia.
Tekniskliinisestä sikiöstä omaan erityiseen vauvaan ja lapseen
Tutkimukseni osoittaa, että neuvolan käytännöistä on eriteltävissä ajallinen, joskin epäyhtenäinen sikiöiden tuottamisen logiikka, joka kulkee
raskauden biologisen etenemisen mukaisesti. Hoidon prosessilla on siis
merkitystä sille, millaisen olemuksen sikiö kulloinkin saa, ja tämä on
huomioitava myös tutkimuksessa. Alkuraskaudessa hoitotyö keskittyy
luottamuksellisen asiakassuhteen luomiseen, rutiinitesteihin ja seulontoihin sekä erilaisiin tieto- ja palvelujärjestelmiin kirjautumiseen, kuten potilastietojärjestelmään, synnytyssairaalaan ja KELA:an. Loppuraskauden hoitotavoite on sen sijaan perhevalmennuksen keinoin tehdä
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tiettyjä vauvoja ja lapsia, joille on rakennettu paikka vanhempien mielikuviin, konkreettisiin kotitalouksiin ja sukulaissuhteisiin.
Alkuraskaudessa hoitajat ja naiset yrittävät olla personoimatta sikiötä
edes puhumalla siitä vauvana tai lapsena, mitä perustellaan raskauteen
liittyvillä fyysisillä epävarmuustekijöillä, kuten keskenmenoriskillä.
Havaintojeni mukaan epävarmuuteen ja potentiaaliseen pettymykseen
liittyvää ahdistusta hallitaan biologisella tiedolla, kuten seuraavassa etnografisessa kuvauksessa ensimmäiseltä vastaanotolta:
Hoitaja ja raskaana oleva nainen keskustelevat ensikäynnillä osallistumisesta ultraäänitutkimukseen. Hoitaja viittaa etukäteen postissa lähetettyyn kunnan materiaaliin sikiöseulonnoista ja kysyy, onko nainen
kumppaninsa kanssa ajatellut osallistua seulontoihin. Nainen vastaa
myöntävästi ja hoitaja varaa tutkimusajan. Seuraavaksi hoitaja alkaa
selittämään, mitä tutkimuksen avulla on mahdollista nähdä ja mitä
ei: ”Tämä niin kutsuttu 13. viikon ultra on niskaturvotusultra, ja siinä katsotaan lähinnä tätä niskaturvotuksen mittaa. On mahdollista,
ettei kaikki rakenteet vielä näy. Esimerkiksi sydämen rakenteet sikiön
asennon ja istukan paikan takia (…). Ne ei niin kuin näy (…). Mutta
niskan mitan ne kyllä saa ja arvion siitä, kuinka pitkällä raskaus on ja
tarkistaa istukan.” (Video P40, toinen raskaus, 1. lapsi, ensikäynti.)

Selitettäessä seulontatoimenpidettä sikiöön viitataan lähinnä ultraäänen teknisellä mittauskyvyllä. Hoitaja puhuu niskaturvotuksen mitasta, sydämen rakenteesta sekä sikiön asennosta ja viittaa tuleville vanhemmille ennen ensikäyntiä lähetettyyn materiaaliin. Kyseiset esitteet
käyvät koruttoman informatiivisella tavalla läpi määrällisiä osuuksia
erilaisista rakenteellisista epämuodostumista, joita seulonnalla pystytään havaitsemaan, sekä epänormaalien tutkimustulosten osuuksia suhteessa jatkotutkimusten tuloksiin ja sairaana syntyneiden lasten määriin
(Sikiöseulonnat I 2007; Sikiöseulonnat II: niskaturvotusseulonta 2007).
Esitteissä ja neuvonnassa painottuvat myös potilaan valinnan vapaus ja autonomia itsestään selvänä hoidon periaatteena: seulontoihin
osallistuminen on ja pitäisi olla vapaaehtoista ja vain vanhemmilla on
”oikeus” tehdä tämä vaikea päätös mahdollisesta ”jatkohoidosta”, joka
yleensä merkitsee raskauden keskeytystä (Sikiöseulonnat I & II). Ei ole
yllättävää, että neuvonnan tyyliä ja opetusmateriaalia kehystää tällainen
lääketieteellisen etiikan puhetapa. Se juontuu terveydenhuollon institutionaalisista vaatimuksista, joiden mukaan terveydenhuollon ammatti-
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laiset eivät saa vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin. Hoitohenkilökunnan
tapa neuvoa asiakkaita tällöin biologisten ja lääketieteellisten ”faktojen”
perusteella on ymmärrettävää, koska biologinen tieto näyttäisi olevan
kulttuurisesti vaikutusvaltainen väline esittää asiat neutraaleina (Franklin 2001, 309, 312; Haraway 1997, 217; vrt. Foucault 1976/1990, 68,
71). Biologinen tieto etäännyttää emotionaalisesti sikiötä naisesta ja
pelkistää sen jonkinasteisesti persoonattomaksi luontokappaleeksi. Samalla teknologia itse näyttäytyy läpinäkyvänä ja realistisena – suorana
katseena kohtuun ja sen asukkiin. Tähän näkymättömyyteen perustuu
pitkälle myös sikiövalta.
Ultraääniteknologiaa käytetään myös performoimaan sikiö, jolla on
sosiaalinen identiteetti, sukulaisuussuhteita ja jota kohtaan tunnetaan
hoivavastuuta – jopa saman käyntikerran aikana, jona seulontaosallistumisesta keskustellaan. Teknologiaa esimerkiksi mainostetaan tuleville
vanhemmille paikkana nähdä sikiön sukupuoli, piirteitä ja ”oma vauva”.
Tällöin biolääketieteellistä tutkimusta ja teknologiaa käytetään tunnepitoisen kiintymissidettä ruokkivan reaktion aikaansaamiseksi. Näin
ollen johdonmukaisuus alku- ja loppuraskauden tavoitteiden ja niiden toteuttamisen välillä ei ole täysin lineaarinen eikä systemaattinen.
Tulkintani mukaan tätä selittää hoitotyön prosessuaalisuus: kun noin
kolmannenkymmenennen raskausviikon tienoilla alkava varsinainen
valmentaminen vanhemmuuteen alkaa, hoitajat olettavat lapseen liittyvien mielikuvien sekä vanhemmuuden identiteetin tietynasteisesti jo
syntyneen. Erityisesti naisten oletetaan raskautta tekemällä ja kokemalla
muodostaneen fyysisessä prosessissa itselleen äidillistä identiteettiä, jopa
mystisen niin kutsutun äidin vaiston. Äidin vaisto näyttäisi neuvolahenkilökunnan käsitysten mukaan mahdollistavan naisille sellaisten
asioiden sisäsyntyisen tietämisen, kuten oman vauvan persoonallisuus,
”oikean” hoivan taidot ja niihin liittyvä terveellisten elämäntapojen valinta sekä jopa sikiön terveydentila tai sukupuoli:
Raskaana oleva nainen makaa tutkimuspöydällä hoitajan mitatessa
kohdun kokoa. He keskustelevat siitä, miten naisen on vaikeaa nukkua
mahallaan. Yhtäkkiä hoitaja kysyy, ovatko nainen ja tämän kumppani
kysyneet ultraäänikokeessa [sikiön] sukupuolesta [pariskunta oli juuri
käynyt 20. raskausviikon rakenneultrassa]. Naisen kasvoille leviää iso
hymy, kun hän sanoo, että ”se on poika”. Hoitaja kysyy naiselta, oliko
tällä mitään tuntemuksia [sukupuolesta] etukäteen. Raskaana oleva
nainen myöntää, että hän oli alkanut ajatella sen olevan poika. ”Se
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on vaan sellainen tunne, kun on”, hoitaja yhtyy ja siirtyy hakemaan
sikiön sydänääniä doppler-laitteella. (Video Tp17N, 1. raskaus, 22
raskausviikkoa.)

Kyseinen aineistolainaus antaa ymmärtää, että teknologia varmentaa naisten ennakkoaavistusmaisen ruumiillisen tiedon, joka heillä
voi olla sikiöistään. Ikään kuin olisi feminiinisiä ominaisuuksia, jotka
mahdollistavat tiedon sisältä käsin. Vaikka tällaisten ominaisuuksien
korostaminen myös mystifioi naisluontoa, se kyseenalaistaa lääketieteen
ja teknologian kaikkitietävyyttä antamalla kokemusperäiselle tiedolle
etusijan, ainakin joskus, terveydenhuollon konteksteissa. Näin lääketieteellisen käytännön subjektit, sikiöpotilas ja äitipotilas, eivät koskaan
täydellisesti ilmene neuvolan hoitokäytännöissä. Teknologiaorientoituneempana pidetyn lääkärikäytännön on nimittäin tulkittu herkemmin
sivuuttavan naisten kokemustiedon sikiöstään ja tuottavan sikiöstä potilassubjektin äitipotilaan rinnalle (McLean 1999; Williams 2005, 2087).
Tutkijat ovat tehneet tämän huomion lääkärien hoitokäytännöistä,
vaikka sikiöllä ei monessakaan valtiollisessa kontekstissa ole juridisen
subjektin asemaa (Burrell 2003) eikä sen moraalisesta statuksestakaan
näytä löytyvän yksimielisyyttä.
Ruumiillinen kokemusperäinen tieto ymmärretään neuvolassa tietona, joka siis saavutetaan prosessissa raskautta kokemalla ja tekemällä.
Prosessi näyttäytyy ”luonnollisena” ja sen oletetaan tapahtuvan pitkälle
itseohjautuvasti ja vain etäisellä tuella. Naisia kannustetaan muuttamaan
elämäntapojaan, sietämään toimenpiteitä ja oppimaan elämään uuden
työlääksi tulleen ruumiinsa kanssa. Heitä ohjeistetaan myös järjestelemään uudelleen kotitaloutensa, aikataulujaan ja sosiaalisia suhteitaan
emotionaalisella ja käytännöllisellä tasolla, esimerkiksi ottamalla mukaan kumppaninsa, tulevat isovanhemmat ja ystäväperheitä. Raskautta
tekemällä he myös oppivat tiedostamaan vanhemmuuden valintojaan
sekä valintojen kautta kokemaan oman erityisen sikiönsä tulevana vauvana. Tämä käy ilmi seuraavasta aineistolainauksesta haastattelusta, jossa olen juuri kysynyt raskaana olevalta naiselta, minkälaisia ajatuksia ja
tuntemuksia seulonnat ovat hänessä herättäneet:
Tietysti me aluksi oltiin sitä mieltä, että tottakai me mennään (…).
Aluks se oli ihan päivänselvää, että me mennään sinne (…). Ja siin oli
päällimmäisenä ajatuksena vaan se, että on kivaa nähdä, että minkälainen heppu siellä on ja että kaikki on kunnossa. Mut sitten tavallaan,
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kun (…) sillai oikeen vähän pidemmän kaavan mukaan mietittiin ja
mäkin olin sitten lukenu yhen lehtijutun, jossa oli tämmönen äiti, joka
oli synnyttäny kehitysvammaisen pojan ja mitenkä se oli tämän seulontatutkimuksen ottanu tietysti kauheen raskaasti ja kaikki ollu sitten
ikävää tai raskasta sen loppuraskauden. Sitten tuli jotenkin vaan mieleen, kun (…) mun yhelle ystävälle on käyny sillä tavalla, ett on tullu
esiin jotain, että on ollut poikkeavaa. Lapsi oli kuitenkin ihan täysin
terve, mut ett mimmonen tunne hänellä oli sillon, että kun pelkäs, että
nyt on joku pielessä ja muuta. Kun eihän se oo ihan sataprosenttinen,
niin sit tuli vaan jotenkin mieleen, että mitä jos siellä oliskin ittellä jotain, ett oliskin joku semmonen epämääränen, ettei oikeen tiedetä, että
mikä nyt on ja joutuu johkin lisätutkimuksiin, että kun se voi kuitenkin
olla ihan terve. Ja sekin, että mä en ehkä pystyis koskaan tekemään mitään aborttia, jos ei nyt ois ihan päivänselvää, ett laps on niin kehitysvammanen, että ei selviä hengissä. Kyllä se vähän sitten semmoseks tuli,
että mä jouduinkin jo miettiin, että pitäskö se vaan perua. Mutta ei
me sitten. Kyllä mä ny aattelin, että kyllä mä sinne ihan meen, kun mä
olin nyt sit kuitenkin siinä viimeviikolla, oltiin siinä sen sairasloman
takia ny sitten siinä ultraäänessä vielä [nainen on ollut ylimääräisessä
ultraäänessä]. Niin siinä nyt jo sit, lääkäri katto sisäelimet ja muutenkin ton rakenteen ja niskaturvotuksen, että kaikki oli kunnossa ainakin
nyt sillon. Nyt sillain helpotti vähän se, että kun se jo nyt katto siinä.
(Raskaana oleva nainen 7, 28-vuotias, 1. raskaus.)

Lainauksen nainen ja tämän kumppani ovat alkaneet muuttaa
mieltään osallistumisesta seulontoihin luettuaan ja keskusteltuaan ystävien kanssa ultraääneen liittyvistä kokemuksista. Sen jälkeen nainen
on odottamattoman lääkärikäynnin myötä saanut lähetteen ylimääräiseen ultraääneen sairaalassa. Lopulta hän on kumppaneineen päättänyt
mennä myös neuvolan tarjoamaan ultraääneen, koska hän tietää jo, että
epänormaalit löydökset ovat epätodennäköisiä. Kaikkiaan päätös mennä (neuvolan rutiini-)ultraääneen – käyttää tätä seulonnan teknologiaa
– vaati siis paljon tapahtumia, tekemistä ja tietoiseksi tulemista. Lisäksi
koko prosessin aikana pääsyy osallistumiseen muuntui sikiön terveyden selvittämisestä lähinnä sen näkemiseen, millainen ”heppu siellä on”.
”Valintaa” osallistua seulontaan voidaan käytännössä kuvata valinnaksi,
johon päädytään tekemisen, tapahtumien ja tietoiseksi tulemisen prosessissa. Tässä prosessissa myös suhde sikiöön ja tämän olemus muotoutuu.
Neuvolan käytännöistä ja hoitajien kanssa käymistäni keskusteluista
voi myös päätellä, että hoitajat ovat osin tietoisia siitä, että valinta ei ole
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staattista vaan ennemminkin juuri prosessi ja hoito tukee sitä sellaisena.
Tämä prosessi riippuu monesta, odottamattomastakin, sosiaalisesta ja
materiaalisesta tekijästä (ks. myös Kingdon 2007). Oma valinta muodostuu ajan kanssa ja mielen muuttaminen on hoitokäytännöissä sallittua. Esimerkiksi synnytystavan valinnan tapauksessa olen aineistossani
törmännyt siihen, miten epävarmoja ja pelokkaitakin naisia kehotetaan
kokemaan ja ”tekemään” enemmän raskauttaan tullakseen ”tietoiseksi
valinnastaan”, koska, kuten eräs hoitaja vastaanotolla sen ilmaisi, ”moni
saattaa ajatella asiasta eri tavalla myöhemmin” (Video T14N, 22 raskausviikkoa, 1. raskaus).
Lääketieteellisen etiikan ideaali ja käsitys potilaan valinnasta sen sijaan on hyvin staattinen. Ihmisten on tehtävä valintansa tiettynä hetkenä, kun heitä on informoitu vaihtoehtoisista hoidoista. Lääketieteellisen
etiikan malli toki järjestää neuvolan arjen toimintaa. Potilaan valinnan
periaate merkitsee neuvolatyössä kuitenkin myös kunnioitusta sellaista
tietoa kohtaan, joka vaatii aikaa, kokemusta ja ”tekemistä”. Se on epävakaata tietoa itsestä, sikiöstä ja ”valinnoista”. Neuvolasta löytyy siis uskoa
fyysiseen prosessiin, joka ohjaa vanhemmuuden valintoja ja joka ei typisty biologisen tiedon tai teknologian välittämään kuvaan raskaudesta,
sikiöstä tai sikiösuhteesta. Aina ei tietenkään ole aikaa kannustaa naisia
(ja miehiä) tunnustelemaan valintojaan tai kokemaan raskautta enemmän, kuten ensimmäisen ultraäänen tapauksessa. Osallistumisesta on
nimittäin päätettävä ensimmäisellä tapaamiskerralla, koska ultraäänitutkimus tehdään noin 13. raskausviikolla, mitä ennen hoitaja ja raskaana oleva nainen eivät ehdi tavata toista kertaa. Prosessuaalisen valinnan
tukeminen on näin mahdotonta ja vastaanottotilanteessa on vaadittava
päätöstä. Kaikkiaan siis valinnan kaksi logiikkaa, staattinen ja prosessuaalinen valinta, toimivat kumpikin, joskus ristiriitaisestikin, neuvolan
käytännöissä.
Henkilöt, jotka tekevät näitä erilaisia ”valintoja”, eivät ole ontologisesti samanlaisia. Staattisen valinnan käsite olettaa henkilön, jolla on
kiinteä ja vakiintunut käsitys itsestään, raskaudestaan, ruumiillisuudestaan ja tulevaisuudestaan sekä kykyä rationaalisesti arvioida erilaisten
valintojen potentiaaliset hyödyt ja haitat. (Homanen tulossa.) Henkilöllä voi olla sosiaalisia suhteita, muttei autonomian kustannuksella, kuten
esimerkiksi Annemarie Mol (2008) on todennut. Länsimaalaisia lääketieteellisen etiikan periaatteita, kuten käsitystä staattisesta valinnasta,
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onkin pidetty erittäin individualisoivina käsitteinä, jotka eivät pysty tasapainoilemaan useamman ”potilaan” tarpeiden välillä (McLean 1999).
Valintatilanne päätyy kamppailuksi naisen ja sikiön autonomian ja ”valinnan”, vallan, välillä.
Valinnan ymmärtäminen prosessina sen sijaan tiedostaa, että ihmisten identiteetit, äiti-identiteetti mukaan luettuna, eivät ole jähmettyneitä tai ”valmiita” ja että ihmiset ovat riippuvaisia olentoja. Ihmisten
valinnat mukautuvat tilanteisiin, joihin sisältyy muita ihmisiä, ruumiita, teknologioita, esineitä, asioita ja aikaa, joiden avulla ihmiset tulevat
tietoisiksi valinnoistaan. Valinta prosessina on relaationaalisen, suhteellisen, subjektin valinta. (Ks. myös Homanen tulossa.)
Kaikkiaan neuvolatyö luottaa pitkälle itseohjautuvuuteen raskauden
aikaisessa vanhemmuudessa ja sen valinnoissa. Näissä luonnollisina näyttäytyvissä prosesseissa – neuvolan hienovaraisella tuella – syntyy myös
”oma vauva” ja erityinen lapsi jo ennen syntymää. Kuten olen osoittanut,
tuo prosessi ei kuitenkaan ole mikään sulava ja vaivaton kehityskulku,
vaan enemminkin kitkaa ja kompromisseja vaativa tapahtumien sarja,
jossa kamppailevat niin sikiöt erilaisissa olemuksissaan kuin myös raskaana olevat naiset, terveydenhuollon ammattilaiset sekä käsitykset siitä, minkälaisista eduista ja valinnoista raskaudessa ja sen hoidossa tulisi
olla kyse. Kun katsomme hoidon käytäntöjä tarkemmin, on mahdollista
nähdä, että (hetkellisesti) saavutettu (ihmislapsi)yksilöstatus ei ole vankkumaton, vaikkakin sillä on yhä kulttuurista auktoriteettia lääketieteen
idealisoituna subjektina. Seulonnan teknologioilla on näissä käytännöissä moninaisia tehtäviä, mitä syvennynkin seuraavassa tarkastelemaan
muiden raskauden materiaalisuuksien/fyysisyyksien ohella.
Teknologian tuottava rooli ja sikiö äitisuhteensa tekijänä
Teknologia mahdollistaa siis katseen kohtuun sekä biolääketieteellisen
tiedon sikiön terveydestä, ”piirteistä” ja sukupuolesta. Teknologian välittävä rooli kuitenkin piiloutuu usein näkyviltä neuvolakäytännöissä.
Sen käyttö raskauden aikana on rutinoitunut siinä määrin, ettei suostumusta erilaisiin testeihin sikiöseulontoja lukuun ottamatta usein
edes erikseen kysytä. Näin biologisen tiedon ja teknologian tuottaman
tiedon holhoava ja sosiaalisia suhteita tuottava rooli jää myös pitkälle
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huomiotta. Samalla niiden avulla tuotettu sikiö sukulaisena ja yksilönä,
jolla on sosiaalinen ja sukupuoli-identiteetti, näyttäytyy luonnollisena,
ei keinotekoisena.
On vastaanottokäynnin loppupuoli ja hoitaja valmistautuu mittaamaan sikiön sydänääniä tutkimuspöydän äärellä. Hän valmistelee
doppler-laitteen, levittää geeliä naisen alavatsalle ja alkaa liikuttaa
anturia geelialueella. Hän kommentoi, että se [sikiö] vaikuttaa aktiiviselta [liikkuu pois anturin alta]. Sitten hoitaja kertoo sykkeen olevan
150 lyöntiä minuutissa ja selittää, että naisen ja sikiön sydänäänet ovat
eritahtisia [tämä selittää, miten sikiön ja naisen sydänäänet pystytään
erottelemaan laitteella]. Raskaana oleva nainen alkaa kertoa ultraäänikäynnistään: sikiö vaikutti aktiiviselta silloinkin ja ultraäänihoitaja ei saanut kunnon kuvaa ollenkaan. ”Se näytti vain takaraivoaan”,
nainen kommentoi. Kun hoitaja ja nainen palaavat istumaan pöydän
ääreen, nainen lopettelee tarinaansa kertoen, miten sikiö on varmasti
ollut hermostunut ultrasta, koska se liikkui kokoajan poispäin ultraäänilaitteen anturista. (Video T15N, 1. raskaus, 20 raskausviikkoa.)

Sekä hoitaja että raskaana oleva nainen kumpikin antavat sikiölle
ominaisuuksia, kuten ”aktiivinen”, ”liikkuvainen” ja ”hermostunut”.
Doppler- ja ultraääniteknologia näyttävät kuitenkin asettavan rajoja
sille, minkälaisia ominaisuuksia voi nousta esiin. Esimerkiksi Doppleranturin on oltava suoraan sikiöruumiin päällä, jotta sydänääni saadaan
kuuluviin. Jos sikiö liikkuu poispäin anturista tai pyörii ja kääntyilee
paljon, mittaus ei kunnolla onnistu. Näin sanasto, jolla sikiölle tuotetaan ominaisuuksia, on liikkeeseen liittyvää. Sikiöt, aineistossani yleisemminkin, tekevät ja ovat liikkeeseen assosioituvia asioita: ne esimerkiksi ”pakenevat”, ”pyörivät”, ”hyörivät” ”kääntyilevät” ja ”venyttelevät”.
Nämä (havaitut) fyysiset liikkeet vaikuttavat herättävän luonnehdintoja, kuten aktiivinen, hermostunut, temperamenttinen ja niin edelleen.
Ilman sikiödiagnostiikkaa tieto sikiön ”persoonallisuuspiirteistä” sekä
useamman ihmisen sosiaalinen sitoutuminen siihen olisivat kovin erilaisia ja pitkälle naisen kokemustietoon perustuvia.
Sikiöt tekevät myös äitisuhdettaan, jo alkuraskaudessa (ks. myös
Martin 1998). Hoitajat kuvailevat naisille vastaanotoilla, miten ”vauvat”
”ottavat”, ”tarvitsevat” ja ”vaativat” esimerkiksi erilaisia ravintoaineita,
ja vaikuttaisi siltä, että naisen vastuulla on vastata näihin tarpeisiin ja
vaatimuksiin. Naisten käsityksille itsestään ja toiminnalle on (ainakin
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potentiaalisesti) merkitystä sillä, kuvataanko heille ”vauva ottamassa”
vai ”sikiö, joka saa tarvitsemansa ravintoaineet äitiruumiista”. Teknologiavälitteinen biologinen tutkimustieto ravintoaineiden välittymisestä
itsessään ei tietenkään ota kantaa kehojen ”intentioihin”.
Sikiön tekoja korostamalla hoitajat rohkaisevat naisia myös vuorovaikuttamaan sikiönsä kanssa. Vuorovaikutus ja siihen rohkaisu ovat
linjassa raskauden fyysisen etenemisen kanssa eli ne perustuvat biologisiin malleihin sikiökehityksestä ja muutoksista naisen ruumiissa. Hoidollisina intresseinä ovat esimerkiksi seurata sikiön terveyttä ja riskiä
keskossynnytyksestä (Äitiysneuvolan käsikirja 2007), mutta vuorovaikutuksella näyttäisi olevan myös psykologisia ja sosiaalisia päämääriä
ja seurauksia. Kehotukset kohdata ”oma vauva” ultraäänessä, seurata sikiön liikkeitä ja rytmittää päivään selkeitä lepo- ja aktiivivaiheita liikkeiden havaitsemiseksi toimivat myös tapoina rohkaista tulevia vanhempia aloittamaan tietoinen mielikuvatyö tulevasta vauvasta. Samoin
naisia velvoitetaan muuttamaan elintapojaan ja tekemään konkreettisia
muutoksia arkeensa.
Fyysistä jatkuvuutta sikiöstä vauvaan korostetaan vastaanotoilla.
Esimerkiksi 32. raskausviikon tienoilla sikiöillä arvellaan olevan samantasoinen kuuloaisti kuin vastasyntyneillä. Sikiö myös vie aina vain
enemmän tilaa kohdussa ja on fyysisiltä ominaisuuksiltaan vastasyntyneen kaltainen (ks. myös Rothman 1989, 101). Tällainen fyysinen samankaltaisuus liitetään neuvolassa sosiaalisiin elämänalueisiin.
Raskaana oleva nainen, hänen kumppaninsa ja hoitaja keskustelevat
sikiön liikkeiden säännöllisyydestä. Hoitaja kysyy liikehdinnästä ja raskaana oleva nainen kertoo, että liikkeissä ei ole ollut muutoksia. Nainen tarkentaa, että liikkeitä tuntuu eniten iltaisin ja viime aikoina
liikkeet ovat olleet raskaita ” jysäytyksiä”. Kumppani on samaa mieltä sanoessaan, että on mahdollista nähdä jalan heilahtavan potkuissa [vatsan läpi]. Nainen vitsailee, että hänestä tuntuu, että hän itse
heilahtelee potkujen mukana, mihin mies täydentää: ”Liikkeet tuntuu
rivakoilta eikä hentoisilta [kuten ennen] mutta todella isoilta käännöksiltä, kun kädellä koittaa.” Hoitaja selittää, että ”vauva on nyt todella
lähellä pintaa nyt. Välissä on vaan ohut vatsanpeite.” Nainen ja hoitaja
alkavat keskustella lapsiveden määrästä kyseisessä raskausvaiheessa, ja
hoitaja muistelee, että tunnustellessaan viime kerralla sikiön muotoa
” hänen profiilinsa tuntui pieneltä” [eli huolta lapsiveden vähyydestä
ei ole]. Myöhemmin kun hoitaja tunnustelee sikiön asentoa ja muotoa,
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hän puhuu samalla naiselle: ”Tämän on oltava pylly, koska se on niin
korkealla, ja epäilen, että nää on pikku jalat.” Seuraavaksi hän kysyy,
että onko vauva kääntynyt. Nainen selittää, että hänen on vaikea aina
arvioida, kummalta puolelta potkut tulevat, mutta viime aikoina potkut ovat osuneet enemmän oikealle puolelle. Hoitaja selostaa kääntymisen todennäköisyydestä ja kommentoi, että ”ehkä hän [sikiö] ajattelee
tekevänsä tämän normaalin mallin mukaan. Hän on sopeutuvainen.
Ehkä hän on huomannut, että näin siellä on enemmän tilaa tai jotain.”
(Video Tp21NM, 38+6 raskausviikkoa, 1. raskaus.)

Lainauksessa tullaan kuvailleeksi vauvamainen olento tavoilla, jotka
korostavat sen toimintaa ja fyysisiä piirteitä. Loppuraskauden käynneillä
naiset ja hoitajat kutsuvat sikiöitä yhtenään vauvoiksi ja niiden vauva-kokoon viitataan monissa konteksteissa: ne täyttävät kohdun rajatun tilan,
niiden liikkeet ja potkut eivät enää ole hentoisia tuntemuksia, jotka vain
naiset pystyvät tuntemaan vaan ”järeitä tömähdyksiä”, jotka heiluttavat
naisen koko ruumista. Lisäksi sikiö-vauva on fyysisesti todella lähellä –
vain vatsanpeitteet erottavat sen ulkoisesta maailmasta. Fyysisiä piirteitä
voi tunnustella vatsan läpi kädellä eikä vain havaita ultraäänessä.
Tulevien vanhempien huomio pyritään myös kiinnittämään sikiön
vauvapiirteisiin eikä vain ihmismäisiin piirteisiin ja rakenteisiin. Vauvoilla on ”pikku jalat” ja ”pylly” eikä esimerkiksi alaraajat ja takamus.
Lisäksi varsinkin myöhäisen kehitysvaiheen sikiöille tuotetaan myös havainto- ja ajattelukykyä: ne ”ajattelevat”, ”sopeutuvat” ja ”huomaavat”
usein suhteessa juuri fyysisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin ympärillään.
Loppuraskauden sikiölle annetaan myös toimivaltaa suhteessa synnytykseen. Synnytyksen käynnistymisen ajankohtaa ei nykylääketiede
pysty tarkkaan määrittämään eikä käynnistymiseen ole takuuvarmoja
apukeinoja. Lääketiede ei myöskään tunne tarkkaan synnytyksen käynnistymisen fyysistä prosessia. Sen verran tiedetään, että sikiöruumis
vaikuttaa lähettävän biokemiallisia ja hormonaalisia signaaleja, jotka
vaikuttavat istukan toimintaan synnytyksen aikoihin. Istukka taas laukaisee monimutkaisen hormonaalisen prosessin äitiruumiissa.
Havaintojeni mukaan neuvolan synnytykseen valmentamisessa korostetaan usein sikiön roolia synnytyksessä. Tyyli, jolla siitä puhutaan,
antaa ymmärtää, että sikiö ”valitsee” synnytyksen ajankohdan. Hoitajat
varmasti tietävät, ettei sikiö kirjaimellisesti valitse mitään, mutta tavat
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selittää synnytyksen käynnistystä alleviivaavat sikiön aktiviteetteja.
Esimerkiksi eräällä vastaanotolla hoitaja vakuutteli raskaana olevalle
naiselle, että tämä voi ”vapaasti puuhastella nyt mitä vaan [koska loppuraskaudessa ei enää ole keskossynnytyksen vaaraa]. Vauva määrittää
itse, milloin se tulee maailmaan”. (Video T35, 34 raskausviikkoa, 1. raskaus.) Naisen tehtäväksi jää seurata liikkeitä ja supistuksia tietääkseen,
milloin on aika valmistautua tahtovan ja valmiin henkilön saapumiseen.
Mielenkiintoisesti hoitajat siis tuottavat kuvaa, jossa sikiöllä on aktiivinen rooli synnytyksessä fyysisenä olentona ja vauvana, jolla on tahtoa.
Tieto fyysisestä prosessista sallisi myös vaihtoehtoisen tai täydentävän
painotuksen: istukan aktiivisen roolin. Asiaa voi tulkita niin, että kulttuurinen ja poliittinen käsitys sikiöstä aktiivisena ja tietoisena kohdun
pikku päällikkönä ohjaa (biologisen ja lääketieteellisen) fyysisen prosessin tulkintaa, vaikka fyysinen prosessi sallisi toisenlaisenkin tulkinnan.
Lopuksi: toimijuutta naisille, moraalista arvoa sikiöille,
vauvaksi kulttuurista huolimatta?
Olen tässä artikkelissa pyrkinyt osoittamaan, minkälaista tietoa ja politiikkaa sikiöistä Donna Harawayn (1991ab; 1997) poliittisesti orientoituneen (uuden) materiaalisen semiotiikan avulla pystyy tuottamaan.
Samalla olen pohtinut, miten tutkimalla käytäntöjä etnografisesti yhtä
aikaa materiaalisina ja semioottisina sikiö–nainen-suhteen tuotannon
prosessuaalisina paikkoina voimme ylittää yksilötoimijuuteen liittyvät
rajoitukset. Yksilötoimijuuden käsite palauttaa naisen ja sikiön suhteen
kysymykset aina lopulta poliittisesti latautuneisiin kulttuurisiin kiistoihin yksilöstatuksesta ja -valinnoista. Omassa lähestymistavassani kyse
on sikiön ja sen olemuksen suhteellistamisesta. Osoittamalla sikiön moninaisuuden käytännöissä pystymme osoittamaan ihmisen ja yksilön
elämän alun kulttuurisen suhteellisuuden ja osoittamaan, miten se on
moninaisesti myös vallan tuote.
Tutkimalla neuvolan käytäntöjä epävakaina ja moninaisten toiminnan logiikoiden ja tiedon tuotannon paikkoina on mahdollista nähdä,
että neuvolatyö ei tukeudu vain lääketieteelliseen ja lääketieteen etiikan
periaatteisiin. Se tukeutuu myös hoitotyökokemuksen, pitkäaikaisten
asiakassuhteiden ja ruumiillisen kokemuksen tuomaan tietoon raskau-
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desta fyysisenä prosessina, jossa raskautta tekemällä ja kokemalla vanhemmuuden identiteetti, ”valinnat” ja ”oma vauva” alati muuttuvina
muovautuvat. Näin teknisesti ja kliinisesti ymmärretystä sikiöstä tuotetaan lopulta vauva ja lapsi, jolla on sosiaalinen ja sukupuoli-identiteetti
ja sosiaalisia (sukulaisuus)suhteita. Samalla valinnat tai varmuus valinnoista, esimerkiksi synnytystavasta, sikiöseulontoihin osallistumisesta ja
vanhemmuuden tyyleistä, muotoutuvat itseohjautuvasti neuvolan hienovaraisella ja tunteisiin vetoavalla tuella. Aina aikaa ei ole tukea prosessuaalisia valintoja, joten neuvolassa kamppailevat lääkärikäytännölle
tyypillisempi staattinen, autonomisen yksilön olettava valinnan logiikka
ja hoivatyölle ominainen relationaalisempi valinnan logiikka. Aika määrittelee pitkälle hoivatyön tuotoksia, ja näin raskaana oleville naisillekin
jää aikaa ja tilaa muovata perhe-elämästään ja sosiaalisista suhteistaan,
myös sikiöön, omanlaisensa: ottaa itselleen tilaa, hellittää kontrollia ja
olla luova – tietysti institutionaalisen toiminta-alan, siedettyjen (vanhemmuuden) valintojen, piirissä. Tällaisten asioiden tutkiminen vaatii
prosessuaalista lähestymistapaa, joista etnografia on yksi erityisen sopivista.
Moninainen sikiö on biologinen olento, jolla ei välttämättä ole
kaikissa tilanteissa moraalista arvoa, ja oma tietty lapsi, jolla on suuri
moraalinen arvo useimmissa tilanteissa. Sen tuottamiseen osallistuu ja
osallistetaan joukko materiaalisia toimijoita, joihin kuuluu sekä ihmisiä
että ei-ihmisiksi tyypillisesti luokiteltuja asioita. Teknologisilla laitteilla
ja testeillä on erityinen rooli holhoavina ja sosiaalisia suhteita tuottavina
apparaatteina. Niiden välittämän sikiökuvan puitteissa ja avulla sikiö
tuotetaan sukulaisena, johon luodaan suhdetta ja kiinnytään ultraäänessä sekä autonomisena ja sukupuolistuneena yksilönä, kun rutiinikäytäntö tekee niiden välittäjäroolista näkymättömän.
Teknologiavälitteinen ja naisten kokemustietoon perustuva sikiö
”tekee” myös itse olemustaan ja suhdettaan äitiinsä. Sen kohdunsisäiset
toimet ja tieto niistä määrittävät perhesuhteiden tuottamista, kuten vuorovaikutuksen tapoja, sikiön ”luonteenpiirteitä” ja ”intressejä”. Toisaalta
toimiin ladataan merkityksiä, jotka eivät seuraa fyysisistä aktiviteeteista
tai teknologian tarjoamista havainnoista sinänsä, vaan ne kumpuavat
kulttuurisista ja poliittisista mieltymyksistä ja tavoitteista tehdä sikiöstä
aktiivinen, autonominen ja määrätietoinen yksilö, joka tahtoo ja tarvitsee. Fyysinen prosessi ja teknologinen ymmärrys sallisivat toisenlaisenkin tulkinnan eli kulttuurin ja (raskauden) luonnon suhde voisi olla
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myös erilainen. Näin näkyville piirtyy se, miten biolääketieteelliselle
tiedolle annettu auktoriteetti on itse asiassa valikoivaa ja (sikiö)vallan
tuotetta. Esimerkiksi synnytyksen käynnistymisen tapauksessa tieto
fyysisestä prosessista sallisi istukan aktiivista roolia painottavan tulkinnan ja täten poliittisen ja kulttuurisen vastavoiman sikiövallalle.
Sikiön personointi vuorovaikuttamalla sikiön kanssa, tekemällä
tutkimuksiin, elämäntapoihin tai kotitalouksiin liittyviä valintoja sekä
kaiken tämän tukeminen neuvoloissa on varmasti tarpeen vanhemmuuteen siirtymisessä ja tukee aidosti perheiden tarpeita. On kuitenkin
syytä muistaa personoinnin kulttuurisidonnaisuus; kaikista sikiöistä ei
tule (neuvola)kulttuurin ehtojen mukaisia vauvoja. Sopeutumattomuus
neuvolan aktiviteetteihin ja perhesuhteiden institutionaalisesti siedettyihin reunaehtoihin sekä yksityiseen itseohjautuvuuteen voi johtaa myös
siihen, että ammattilaiset puuttuvat ei-toivotuilla tavoilla perheiden elämään. Lisäksi on muistettava, että tietyt naiset ovat vapaampia toteuttamaan omia ”valintojaan” vanhemmuudessa kuin toiset (esimerkiksi
sosioekonomisesti paremmassa asemassa olevat).
Toisaalta neuvolatyön havainnoinnin perusteella voi sanoa, että mikään vallan logiikka ja neuvolatyöhön sisältyvät käsitykset valinnoista,
raskauden ”luonnosta”, ”hyvästä” vanhemmuudesta ja niin edelleen eivät pysty pitämään täydellisesti otteessaan raskaana olevia naisia, sikiöitä
tai muita raskauden osallisia. Naisille osoitetaan paljon velvollisuuksia ja
institutionaalisia rajoituksia, mutta myös toiminta-alaa ja valinnan vapauksia. Lisäksi heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan kunnioitetaan hoitopäätöksissä. Tässä mielessä neuvola suojelee sikiötä naisen kautta eikä
hänestä huolimatta, kuten esimerkiksi pakkohoitoratkaisut tekisivät, ainakin kunnes nainen ja hänen perheensä tulevat luokitelluiksi ”sopimattomaksi” tai ”riskiryhmäperheeksi”. Kun emme tee etukäteisoletuksia
toimijuudesta, olemuksista tai institutionaalisesta vallasta totalisoivana
valtana, pystymme näkemään, että sikiö asettuu neuvolassa etuineen ja
oikeuksineen vain osin vastakkain naisen kanssa. Näin sikiöllä voi olla
moraalista arvoa muttei välttämättä yksilöstatusta tai henkilökohtaista koskemattomuutta. Tällaisen, tietysti hyvin sijoittuneen, realiteetin
olen valmis nostamaan esille lisääntymispoliittisesti hyväksyttävänä
mallina raskauden hoidolle.
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Viitteet
1

Barbara Katz Rothman (1989) on teoksessaan Recreating Motherhood. Ideology
and Technology in a Patriarchal Society nimennyt yhden luvun Foetal Poweriksi
eli suomeksi sikiövallaksi tai sikiön vallaksi. Luvussa hän hahmottelee sikiölle
annettua auktoriteettia suhteessa raskaana olevaan naiseen. Hän ei kuitenkaan
varsinaisesti pyri käsitteellistämään tätä auktoriteettia tai kiinnittämään sitä
erityisesti teknologian ja ihmiselämän kytköksiin.
2
Tutkimusaineisto koostuu 4 eri neuvolassa kuvatuista 69 vastaanottovideosta
ja 11 tiimikokousvideosta, jotka on osittain litteroitu, sekä havainnointiaineistosta neuvoloiden tiloista, ammattilaisten koulutuksista, perhevalmennuksista
(500 sivua muistiinpanoja) noin 3 kuukauden ajalta vuosina 2006–2008. Aineistoon kuuluu myös terveydenhoitajien ja raskaana olevien naisten haastatteluja (7 + 7) sekä dokumenttiaineistoa, kuten hoitotyön kunnallisia ja valtakunnallisia ohjeistuksia.
3
Sosiaalisen konstruktionismin (heterogeenista) teoreettismetodologista lähestymistapaa on myös kritisoitu tieteen ja teknologiantutkimuksen sekä materiaalisen semiotiikan tutkimuksen piirissä siitä, että se on keskittynyt liikaa diskursiivisen tuottamisen tutkimukseen. Näin unohtuu se, miten asiat tuotetaan
arjen käytännöissä, jotka ovat sekä diskursiivisia että materiaalisia (esim. Berg
& Akrich 2004, 3; Latour 2004).
4
”[S]ocial science studies scholars, like Latour, (…) have mistaken other narratives of action about scientific knowledge production as functionalist accounts
appealing in the tired old ways to performed categories of the social, such as
gender, race, and class.” (Haraway 1997, 35.)
5
Kyborgia ja kumppanilajia voidaan pitää subjektiviteetteina, jotka kyseenalaistavat dikotomiset jaot ihmisen ja koneen sekä ihmisen ja eläimen/eliön
välillä. Ne nostavat käsitteinä esiin sen, miten ihmiset, koneet ja eläimet/eliöt
muovaavat toisiaan dialogisesti. Tästä näkökulmasta dikotomiset ja usein arvolatautuneet jaot ovat aina keinotekoisia ja vallan tuotteita.
6
Haraway ei kirjoita paljoa käytännöstä, mutta hänen voi tulkita tutkivan niitä.
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Populaarielokuva on tyypillisesti paikantanut luonnosta peräisin olevan
uhkaelementin tiettyihin eläimiin, kuten apinoihin (King Kong USA
1933), haikaloihin (Tappajahai – Jaws USA 1975), jättiläiskäärmeisiin
(Anakonda – Anaconda USA 1997), hämähäkkeihin (Tarantula USA
1955), rottalaumoihin (Ben USA 1972, jota esitettiin Ruotsissa nimellä
Råttorna slår till igen!), ja niin edelleen. Parodian keinoin nurin kääntäen
tämä konventio on tuotu liioitellen näkyville YK:n ympäristöohjelman
(UNEP) tuottamassa ja 30-luvun King Kong -elokuvaa kommentoivassa
’vastajulisteessa’ (ks. http://www.adeevee.com/2010/08/cms-king-kongtarantula-jaws-print/), joka kääntää ihminen–eläin-suhteet ylösalaisin:
gorillan paikalla onkin jättiläisnainen ja naisen paikalla apina.
Toisaalta asetelman voi mieltää myös vakavammin ilmauksena
sellaisesta huolesta, että lähinnä vain itsestään kiinnostunut ihmislaji
on kohdellut luontoa ja eläimiä lähtökohtaisesti väärin. Lajien välinen
rinnastus julisteessa asettaa havainnollisesti esille ihmisen eläinsuhteen
perinteisesti keskeisen jännevälin. Sen toisessa päässä eläimessä ruumiillistuu uhkaava mutta samalla jotenkin alkuperäinen ihmisen ulkopuolinen luonto ja toisessa ihmisen orjuuttama esine. Perinnettä yhtäältä tukee mutta toisaalta myös parodioi tässä kuvassa sekin, että eläinkuntaa
edustaa nimenomaan apina ja ihmiskuntaa taas nainen.
Pohdinta siitä, millaisia moninaisia eläin/ihminen-rakenteita voidaan hahmotella mediakulttuurin visuaalisuudesta, johtaa kestoltaan
pitemmän perinteen pariin. Ihmisen ja eläimen rajapinnalla risteilevän
Giorgio Agambenin L’aperto-teoksen (2002/2004) lähtökohtana on pääosin uskonnollinen kuvasto, jossa ihmisiä on kuvattu siten, että heillä
on jonkin eläimen pää. Agambenin teoksen nimi, L’aperto (”Avoin”) on
suora viittaus Rainer Maria Rilken Duinon elegioiden luojanluomaan,
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joka katsoo avoimeen ”tuhansin silmin” (Rilke 1923/1974, 61). Agambenin ja Rilken välissä on myös tärkeä linkki, Martin Heidegger ja hänen tapansa tulkita ikään kuin uudelleen avoin-käsitteen (das Offene)
avoimuutta. Toinen juonne kiinnittyy Gilbert Simondonin (2004/2012;
ks. myös Combes 1999/2013, 45–50) luentoihin siitä, miten filosofian
varhaisempi historia on mieltänyt ihmisen ja eläimen suhteen. Tuon
suhteen avoimuuden pohdinnoissa on monia kosketuskohtia Agambenin teokseen. Nykynäkökulmasta eläimen ja ihmisen kuvallista yhteyttä
voi rajata niistä puitteista käsin, joita on tarjolla esimerkiksi sellaisissa
artikkelikokoelmissa kuin Thinking with Animals (Daston & Mitman
2005) ja Zoontologies (Wolfe 2003). Keskeinen kysymys tuntuu kauttaaltaan koskettelevan juuri sitä epämääräisyyden aluetta, tai Agambenin
sanoin kesuuraa, joka jää inhimillisen ja eläimellisen väliin.
Ihmismäisen ja eläinmäisen välistä neuvottelusuhdetta tarkastellaan
tässä artikkelissa juuri tuollaisen kesuuran eli keskellä olevan taukotilan
kannalta. Millaiset teknologiat, tekijät ja vaikuttimet toimivat kommentaattoreina ja erilaisten ilmiöiden kuvittajina siinä välitilassa, jossa ihmisyys neuvottelee olemuksestaan eläimet ja epäorganismit mielessään?
Tätä välialuetta tarkastellaan muutamien käsiterajausten kautta, Tim
Flachin valokuvien kehyksissä, Agambenin ajattelun avulla ja Grandvillen litografioihin liittyen. Yhteen kokoavan kysymyksenasettelun voi
muotoilla ’humanismin ja animismin’ väliseksi aporiaksi. Jos välitilan
olennoitumana voi pitää Agambenin tapaan apinaa (humanisti on aina
eräänlainen apina), eikö silloin posthumanismi vastaavasti pyri apinasta
irti ja kohti uusia kuvia – mutta minkälaisia?
Eläimellistää ja inhimillistää
Eläimen ja ihmisen symbiooseihin keskittyvän kuvitushistorian maallisemmalla saralla yksi tunnettu esimerkki (johon Agamben tosin ei
viittaa) on ennen 1800-luvun puoltaväliä Ranskassa vaikuttanut ja
esimerkiksi niin Walter Benjaminia kuin Lewis Carrolliakin suuresti
kiinnostanut piirtäjä ja satiirikko J. J. Grandville, oikealta nimeltään
Jean-Ignace-Isidore Gérard (1803–1847). Oireellisesti tässä perinteessä
ihminen on kuvattu siten, että hänen päänsä eli paikka, johon ajattelun
elin aivot sijoittuu, on korvattu eläimen päällä. Tai hetkinen – ehkä
kyseessä onkin kuvia eläimistä kuvattuna ihmisen vartaloilla… Oli mi82
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ten oli, Grandville on merkittävä tekijä siinä kuvitusperinteessä, jota sittemmin ovat jatkaneet esimerkiksi George Cruikshank, John Tenniel,
Arthur Rackham ja tietysti Walt Disney. Benjaminille (1982/2002, 7–8)
Grandville on myös varhaisen elokuvan (eritoten Georges Méliès) ja monien surrealistien esikuva. Kulutustavaran ”teologiset kivuudet” ovat jo
Karl Marxin Pääoman (1867) ensimmäisestä osasta tutuin sanoin – ja
Benjaminin suoraan lainaamina – juuri sitä, mitä Grandville tarjoilee
nähtäväksi mielessään ”epäorgaanisen sex appeal”:
Grandville laajentaa muodin vaikutusvallan sekä arkipäiväiseen että
kosmiseen ulottuvuuteen. Viemällä sen äärimmilleen hän samalla
paljastaa sen todellisen luonteen. Muoti on orgaanisen vastakohta.
Se parittaa elävän ruumiin epäorgaanisen maailman kanssa. Elävien
edessä se puolustaa kalmon oikeuksia. Epäorgaanisen seksikkyydelle antautuva fetisismi on sen elinhermo. Kulutustavaran kultti
pakottaa tuollaisen fetisismin omaksi palvelijakseen. (Benjamin
1982/2002, 8; vrt. myös Perniola 2000/2004, 1–6.)

Edelleen Benjamin (1982/2002, 396) lainaa hyväksyvästi aikalaiskirjailija Pierre Mac Orlanin ajatusta: ”Grandville on yksi ensimmäisistä, jonka onnistui antaa unien toukkavaiheelle plastinen muotonsa.”
Grandville on suorasukainen yhdistelijä. Hän poimii piirroksiinsa päät
ja kasvot eläimiltä ja vartalot ihmisiltä – tai päinvastoin. Eläimiä kuvaavista nykyvalokuvista monet jatkavat samaa perinnettä, mutta viitteellisemmin. Toki mukana on ihmisiä tai toisia eläimiä ”näytteleviä” koiria,
kuten esimerkiksi saksanseisojat William Wegmanin ’Man Ray’ ja ’Fay
Ray’ -valokuvissa, mutta myös muita keinoja on käytössä. Siinä missä
Wegmanin työt luetaan ehkä taidevalokuvan piiriin, Tim Flach, jonka
eläinkuvat ovat hieman tuonnempana lähemmän tarkastelun kohteena,
edustanee enemmänkin kaupallista kuvakulttuuria.
Lajityypillä, johon Grandville osaltaan lukeutuu, oli hänen aikanaan
tuore esikuvakin, Grimmin veljesten kansansatukokoelma, joka oli ilmestynyt Saksassa 1810-luvulla. Kenties sitäkin tärkeämpi tekijä saattoi
oli teknologinen: kivipainanta eli litografia, jonka saksalainen Alois Senefelder oli keksinyt aivan 1700-luvun lopulla. Valokuvan keksimistä
edeltävien ja sitä välittömästi seuraavienkin vuosikymmenien keskeisin
populaari kuvasto on julkaistu nimenomaan litografioina.
Zoomorfismi-käsitteen kattamalla alueella tarkoitetaan sitä, miten
ihminen on antanut ja antaa jollekin ominaisuudelle, piirteelle tai il83
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miölle jonkin oikean tai kuvitellun eläimen hahmon. Kyse on siis eläimellistämisestä. Kansantarujen ja saagojen perinteessä, kuten skandinaavien Edda-tarustossa, yhteisön rauhan nimissä tuhoon tuomittu hirviö
kuvataan usein sudeksi. Television tunnetussa, kivikauteen sijoitetussa
animaatiosarjassa Kiviset ja Soraset (The Flintstones, ABC-TV, 1960– 66)
Retu Kivisen kotieläimelle (dinosaurus) on annettu toisen eläimen (koira) ominaisuuksia. Kyseinen tv-sarja (jonka pohjalta on tehty muutama
kokoillan elokuvakin) on myös ’eläin koneena’ -idean kannalta kiinnostava, sillä se sisältää monia luovia esimerkkejä. Polaroid-kamera on
laatikko, jonka sisällä terävänokkainen lintu kaivertaa kuvajäljenteen
liitukiveen; sähköparranajokone on simpukankuori, jonka sisällä pörisee mehiläinen; pelikaanin leukapussi on pesukone; palokärjen nokka
on levysoittimen neula, ja niin edelleen. Aivan 2000-luvun kynnyksellä markkinoille tullut japanilainen robottilelu Aibo (japaniksi rakkaus,
kiintymys) taas voisi olla esimerkkinä siitä, miten myös koneelle on voitu
antaa koiran hahmo. Kivisten ja Sorasten Dino on siis (kuvitellun) dinosauruksen ja koiran, Aibo taas koneen ja koiran hybridi.
Toinen käsite, antropomorfismi, taas kääntää asetelman toisin päin:
miten eläimelle (tai periaatteessa mille tahansa) annetaan inhimillisiä piirteitä, ominaisuuksia ja korostuksia. Lisäksi voisi esittää jo tässä
väittämän: yksi keskeinen ja näkyvä piirre visualisoituneessa ja markkinointihenkisessä mediakulttuurissa on nimenomaan pyrkimys inhimillistää eläin. Tämän rinnalla kuitenkin säilyy myös pyrkimys eläimellistää, joka edelleen saa esimerkiksi politiikan puhetavoissa monia
ilmenemismuotoja. Molempien perinteiden juuria voi ajoittaa esimerkiksi 1800-luvulle ja kuvituksissa tapahtuviin viritelmiin yhtenä kiinnekohtana Grandvillen parodioiva asenne. Yhtäältä se piirtää näkyviin
muodin ja mainonnan muotoutuvia strategioita, toisaalta irvailee erilaisia erontekoja korostavalle porvarilliselle politiikalle. Joukkotiedotusvälineissä tapahtuneet tekniset uudistukset mahdollistivat tuolloin yhdessä joukkoliikenteessä tapahtuneen edistyksen kanssa aivan uudentyyppisen visuaalisen massakulttuurin. Grandvillen terävät aikakautta koskevat kannanotot onnistuivat puhuttelemaan laajan katsojajoukon huomiokykyä ja kulttuurista ymmärrystä (Berg 2007). Walter Benjaminin
(1982/2002, 171–202) katsannossa Grandvillen kuvitusten taustalla on
kehittyvä mainonnan kuvakieli. Tässä kehikossa niissä on kuitenkin
aina myös hieman kehotusta tuntea häpeää siitä, että ihmiselle muut
elävät olennot ovat merkityksellisiä vain ja vasta häntä itseään varten.
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Kuvien pankki
Teoksessaan Mitä filosofia on? (Qu’est-ce que la philosophie?, 1991) Gilles Deleuze ja Félix Guattari kirjoittavat häpeän ja ajattelun luonteesta
muun muassa seuraavasti:
Meille tarjolla olevien elämän mahdollisuuksien häpeällisyys näkyy
sisällepäinkin. Sen sijaan että tuntisimme elävämme aikamme ulkopuolella, teemme koko ajan häpeällisiä kompromisseja sen kanssa.
Tämä häpeän tunne on tänään muuan filosofian voimakkaimpia
kannustimia. Emme ole vastuussa uhreista, vaan heidän edessään.
Ja voimme paeta häpeää vain tekeytymällä eläimiksi (röhkimällä,
tonkimalla maata, virnistelemällä, sätkimällä): itse asiassa ajattelu
onkin usein lähempänä kuolevaa eläintä kuin elävää ihmistä, oli
tämä sitten miten puhdas demokraatti tahansa. (Deleuze & Guattari 1991/1993, 112.)

Tässä lainauksessa huomio kiinnittyy kohtaan ”ajattelu on usein lähempänä kuolevaa eläintä kuin elävää ihmistä”. Idea täsmentyy hieman
myöhemmin kuvattaessa ajattelun ”eläimellistä” roolia: ”Meistä tulee
eläimiä, jotta eläimestä puolestaan voisi tulla jotakin muuta. Ajattelussa
on aina läsnä rotan hätää ja teuraaksi vietävän vasikan kauhua, ei säälistä vaan ihmisen ja eläimen välisenä vaihtovyöhykkeenä, jolla yhdestä
siirtyy jotakin toiseen. Kyse on filosofian perustavasta suhteesta ei-filosofiaan.” (Deleuze & Guattari 1991/1993, 114.)
Deleuzen ja Guattarin Anti-Oidipus-teoksen ilmestymisen yhteydessä
(vuonna 1972) julkaistu tekijöiden haastattelu poikkeaa eräässä kohdassa
keskusteluun kapitalismin perusluonteesta. Deleuze toteaa: ”Ensimmäiset kapitalistit ovat kuin odottavia peto- tai haaskalintuja. He odottavat
kohtaamista työläisen kanssa, joka tipahtaa edeltävän järjestelmän halkeamasta.” (Ks. Guattari 1995, 63.) Samantyyppisen asetelman havaitsee
Annie Le Brun pohtiessaan markiisi de Saden maailmankuvan ydinolemusta. Le Brunille (1986/1990, 13) se valkenee Bronxin eläintarhassa,
missä hän näkee eläviksi tulleet sadelaiset libertiinit laumassa korppikotkia. Myytin joidenkin versioiden mukaan juuri korppikotka oli se lintu,
jonka antiikin jumalat pestasivat nokkimaan päivästä toiseen kallioon
sidotun Prometheuksen maksaa (Lecourt 1996/2002, 35). Tähän synkkään kuvaanko Deleuze ja Guattari (1991/1993, 21–22) haluavat viitata
puhuessaan siitä häpeän täyttämästä alennustilasta, johon ajattelu on
ajettu?
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Ajattelun yhteys kuolevaan eläimeen on tulkittavissa sommitelmana
tai koosteena (agencement), jossa ajattelun paikka ei niinkään ole maassa
makaavassa, kuolevassa eläimessä vaan yhtä lailla myös sen yläpuolella
kiertelevissä ja sittemmin sitä kaluavissa haaskalinnuissa. Keskeistä ovat
siis koosteessa olevien elementtien keskinäiset suhteet. Olennainen piirre ei liity komponentteihin, vaan siihen mikä on ylhäällä liihottelevien
tarkkailijoiden suhde alhaalla olevaan eläimeen, joka ”vapauduttuaan
elämästä” on muuttunut ainakin haaskoihin erikoistuneiden lihansyöjien näkökulmasta paljaaksi ravinnoksi. Deleuzen ja Guattarin väittämän mukaan ajattelun häpeällinen alennustila on seurausta siitä, että
sen ehdollistamat koosteet on alistettu talouselämän viljelemille käsitteille. Ajattelun kuolevan eläimen yläpuolella kaartelevat kommunikaatiotieteiden (”tietotekniikka, markkinointi, suunnittelu ja mainonta”)
haaskalinnut (Deleuze & Guattari 1991/1993, 21).
J. J. Grandvillen kuvasto tarjoaa lukuisia esimerkkejä myös haaskalinnuista. Korppikotkan liittäminen kapitalismiin on sekin jo Grandvillen käyttämä allegorinen kuva (Kuva 1). Hän kiteytti tuon suhteen
tarinakokoelmassa Scènes de la vie privée et publique des animaux (”Näkymiä eläinten yksityisestä ja julkisesta elämästä”, 1842). Kuvitus liittyy ”Jäniksen tarinaan”, jonka päähenkilö jää orvoksi kuningas Kaarle
X:n viimeiseksi jääneen jänisjahdin seurauksena. Kuva esittää jäniksen
suojelijan, köyhän, sittemmin ahdinkonsa vuoksi sydänkohtaukseen
menehtyvän valtionvirkamiehen vuokraisäntää vuokrarästikuitti kädessään. Epäilemättä tältä haukansilmältä ei jää killinkikään keräämättä.
”Pienessä valokuvauksen historiassaan” Walter Benjamin totesi aikoinaan (1931), että valokuvan luovana lähteenä on sen riippuvuus muodista:
Luovuus valokuvauksessa ei ole muuta kuin antautumista muodikkuudelle. ’Maailma on kaunis’ – on sen tunnuslause. Siinä paljastuu
valokuvauksellinen asenne, joka mistä tahansa säilykepurkista saa
aikaiseksi montaasin maailmankaikkeudesta, mutta ei kykene käsittämään yhtäkään niistä inhimillisistä suhteista, joissa tuolla purkilla
on paikkansa; asenne, joka siten utuisimmissa unimaailmoissaankin on pikemmin myynninedistämisen kuin tiedostamisen asialla.
(Benjamin 1989, 135.)

Valokuva julistaa kauneutta eikä sillä tunnu olevan muuta sanomaa
kuin odotus jonkinlaisesta jälleenmyyntiarvosta. Samaan perinteeseen
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Kuva 1: Grandvillen kuvitusta teoksesta Scènes de la vie privée et
publique des animaux (1842).
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on mahdollista sijoittaa myös Grandvillen kuvataide, jonka Benjamin
(1982/2002, 18–19, 367) näkee kommentoivan suhteellisen kyynisesti
aikakautensa orastavaa mainos- ja markkinointikulttuuria.
Ajattelun ja eläimen ’elimellistä’ yhteyttä korostava Tim Flachin
muotokuva pään päällä kiipeävästä liskosta otsikolla Punk (ks. http://art.
webesteem.pl/8/flach_en.php; Pedersen & Snæbjörnsdóttir 2008, 110)
voisi olla muotikuva – ainakin ulkoiselta ilmiasultaan, tai kenties vielä
suorasukaisemmin mainoskuva. Kun sitä ajattelee tältä kannalta, herää
kuitenkin kysymys, mitä se oikeastaan myy? Kuvassa ei näy brändiä eikä
tuotetta. Elämäntavastakin siinä on vain nimeämisen antamia viitteitä. Tosin, ehkä juuri tätä kautta avautuu tie niihin asenteen ja muodon merkityksiin, joiden perusteella sellaisenkin mielleyhtymän kuin
”Leningrad Cowboys” voi tuoda Punk-kuvan rinnalle. Valokuva toimii
siis erilaisten värien ja muotojen toisiinsa sulautumina. Tällaisen kuvan
kierrättämisen tarkoituksena ei ole tiettyjen tuotteiden liikuttelu, vaan
havaitsevan ja katsovan tajun tuotteistaminen, tietynlaisen maailman
näkemisen tavan myyminen, tietyntyyppisen esteettisen maun juurruttaminen kuviteltuun kuvia katsovaan yleisöön. Mitä kuva siis myy on
tietynlainen tapa nähdä. Herää kuitenkin kysymys voiko, tai oikeammin
pitääkö mediakulttuurin kuvia aina ajatella ostamisen ja myymisen kannalta? Ja jos pitää, onko kulutus siis myös visuaalista mediakulttuuria
määrittävä piirre?
Miten purkaa tällaisen kuvan tekeytymistä kuvana? Miten kurkistaa
sen rakentaman maskin taakse? Nämä kysymyksethän esitti jo Benjamin (1989, 135) valokuvan yhteydessä todetessaan: ”Koska tämän valokuvauksellisen luovuuden tosiasialliset kasvot muodostuvat mainoksesta eli mielleyhtymästä, on sen oikea vastapari paljastaminen.” Mutta
miten ja mitä paljastaa sellaisista valokuvista kuin Punk?
Globaaliin mittakaavaan ulottunut verkkopohjainen järjestelmä eli
Internet on tuottanut uudenlaisia valokuva-toimistoja. Tyyppiesimerkki
tästä on keskitetty digitaalinen kuvapankki, joka omistaa säilyttämänsä
digitaalisen kuvamateriaalin levitysoikeudet. Sellainen on Getty Images (1995–), joka levittää esimerkiksi Tim Flachin ottamia valokuvia.
Toinen vastaava, kansainvälisesti toimiva kuvapankki on Bill Gatesin
perustama Corbis (1989–). Kolmas, hieman toisenlaiseen toimintafilosofiaan perustuva oli iStockphoto (2000–06), jonka – oireellista sinänsä – Getty Images osti vuonna 2006. On esitetty, että tämäntyyppiset
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levitysyhtiöt määrittelevät yli 70 % kaikista niistä valokuvista, joita me
näemme – olipa kyse historiallisista valokuvista, muotikuvista, elämäntapavalokuvista, koskemattomasta luonnosta, politiikasta, urheilusta,
eläimistä, ja niin edelleen. (Kramer 2005, 141.)
Suomessa lähinnä vastaavassa roolissa operoi nykyisin STT–Lehtikuva Oy (2010–), jonka edeltäjän, Lehtikuvan, Sanoma Oy perusti
vuonna 1951 valmistautuessaan Helsingin kesäolympialaisia varten.
Pääosin johtavien mediatalojen (Sanoma Media, Alma Media ja TS–
Yhtymä) omistaman yhtiön haukansilmä-logo on mielenkiintoinen
viittaus myös tässä käsiteltyyn tematiikkaan ihmisen, eläimen ja kuvan
suhteista. Oman sähköisen arkistonsa Lehtikuva perusti vuonna 1994.
Käsitteellinen siirtymä kuvakirjastosta tai -arkistosta (kuten tällaisia
kuva-varastoja aiemmin kutsuttiin) kuvapankiksi on omalla tavallaan
– kirjaimellisesti – kuvaava. Mark Getty itse oli pankkiiri aiemmassa
elämässään. Niinpä ei ole yllättävää, että rahapankilla ja kuvapankilla on samankaltaiset ansaintalogiikat. Tietyn osakkeen osakekurssi (eli
rahallinen arvo) riippuu vaihdon eli osto- ja myyntitapahtumien suhteellisesta määrästä. Samalla tavalla tietyn valokuvan kurssi riippuu sen
oletetusta näkyvyydestä. Kuva on valuutankaltainen maailmantaloudessa liikkuva arvo. Tapahtuma, ihminen, paikka, eläin tai muu vastaava valokuvattuna oleva kohde pelkistyy yksiköksi. Paitsi että se on helposti säilöttävissä (digitaaliseen kuvapankkiin) ja helposti liikuteltavissa
(digitaalisessa muodossa tietoverkossa), se myös vaikuttaa yksiköiden eli
kuvien tuottamiseen yleensä – niitä tuotetaan tällaista kuvapankkiin
säilömistä ja tietoverkossa välittämistä varten.
Pankin logiikassa osake, jota kukaan ei osta eikä myy, on arvoltaan
vähäinen. Samalla tavalla kuvapankin logiikassa kuva, jota kukaan ei
katso, on arvoltaan vähäinen. Arvorakenteiset perustat ovat kylläkin yhtäläiset, mutta tuotteina kuvat ovat mutkikkaampia kuin osakkeet sillä
kuvan vaihtoarvoon vaikuttaa olennaisesti se, millainen kuva milloinkin on kyseessä. Valokuvataiteen historian kanonisoimia merkittäviä
kuvia (kuten Robert Capan valokuvaa Espanjan sisällissodassa osuman
saavasta taistelijasta: ks. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Soldier) voi pitää ”unohtumattomina”, ja tällä tavalla korostaa valokuvaa
ainutkertaisena ja arvokkaana dokumenttina, jopa taideteoksena. Tällaisten valokuvien vastakohtana on kuva, joka on helppo unohtaa, mutta
senkin voi nähdä bisneksen kannalta hyvänä asiana. Koska sitä voi kier-
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rättää periaatteessa loputtomiin, se vaikuttaa aina uudelta. Tällaisessa
kuvakulttuurissa ihanteellinen valokuvan katsoja on sekä huonomuistinen että tiedostamaton, hajamielinen kuluttaja.
Uusi, globaali, digitaalinen ja pankkien hallitsema kuvakulttuuri
osoittaa kuitenkin, että kuvien itsensä erityinen ”kuvallisuus” tuntuu
kiinnittävän huomion nimenomaan itseensä. Huonomuistisesta ja tiedostamattomasta (mutta riittävän varakkaasta) kuluttajasta kouliutuu
nopeasti kuvan kyvyistä tietoinen ja niistä yhä uudestaan ilahtuva sekä
niitä ihaileva, tunnereaktioissaan herkistynyt kuluttaja, eräänlainen fani
siis. Eikä tällaisen kuluttaja-katsojan välttämättä tarvitse edes maksaa
rahassa. Riittää, että hän käyttää omaa aikaansa kuvien katsomiseen.
Kuvapankki-ideologia kuitenkin tuntuisi muuttavan tämän periaatteen painotuksia. Huomioimattomuuteen kouliminen ei enää perustu
kuvallisen aineksen sisältöön, vaan enemmänkin siihen, että tuon materiaalin keskeisimpänä pyrkimyksenä on vain viitata itseensä. Toisin
sanoen, tähtäimessä on katsoja, joka tietoisesti katsoo ja ihailee kuvaa
nimenomaan katsottavana kuvana, ei niinkään kuvana, joka on jostakin
tai joka esittäisi jotakin. Kuvan kuvana olemisen, sen kuvallisuuden ominaisuudet ovat niitä, joihin katsojan huomio halutaan kiinnittää.
Samalla kun mediakulttuuri on alaltaan laajentunut ja kattavuudeltaan paksuuntunut, sen on pakosta ollut myös pirstoutuminen ja
kohdentuminen tarkemmin pienempiin osayleisöihin suuren massan
asemesta. Tämä on merkinnyt muutosta myös kuluttajuuden suhteen.
Painopiste on siirtynyt passiivisesta aktiiviseen, tiedostamattomasta
massakuluttajasta kohti tiedostavaa fanitusta. Sekä kuvallinen itsetietoisuus että fani-katsojat ovat osaltaan seurausta siitä, että digitalisoitumisen takia kuvien määrä on vahvasti kasvanut. Jäljennettävyyteen
perustuvat taidemuodot (kuten valokuva, ja tämän totesi jo Benjamin)
ruokkivat ja tukeutuvat yhä enemmän omaan jäljennettävyyteensä.
Määrän kasvu ei kuitenkaan välttämättä merkitse laadullista kasvua ja
entistä monipuolisempia kuvallisia ilmaisuratkaisuja. Enemmän kuvia
ei merkitse enemmän erilaisia kuvia, oikeastaan päinvastoin: kuvapankkien omienkin arvioiden perusteella levitettäviä kuvia kylläkin on määrällisesti entistä enemmän, mutta ne ovat entistä enemmän samanlaisia.
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Käsite ja tunne
Katsojalukuihin eli katsomismääriin perustuva kulttuuriteollisuus tuottaa väistämättä kylläkin lisää, mutta lisää samanlaista juuri siksi, että
tuo lisä arvioidaan määrällisen menekin perusteella. Getty Images ja
Corbis ovat kansainvälisen kuvakaupan ”prismoja”, ”citymarketteja” ja
”valintataloja”. Kyse on suurista kuva-tavarataloista, joiden tuotevalikoimat on koottu periaatteella ”mahdollisimman paljon ja melkein kaikkea” ja niiden verkkokauppa on maailmanlaajuista. Tässä(kin) maailmassa on toki eettisiä arvoja ja periaatteita, mutta ne eivät ole siellä
oman itseisarvonsa takia, vaan siksi että niillä on osuutensa ostamisen
ja myymisen keskinäissuhteissa. Myös nämä eettiset arvot suhteutuvat
menekkiin. Arvot, joilla on merkitystä katseiden markkinoilla, näkyvät
muita enemmän.
Konkreettinen esimerkki määrän ja samanlaisuuden suhteesta on se,
että kuvapankissa kuvahakuja – jotka voivat käydä läpi tuhansia erilaisia
kuvia silmänräpäyksessä – voi tehdä yhden sanan käsitteillä. Kuvista on
siis tullut käsitteiden kaltaisia. Tai tarkemmin sanoen, niistä on tullut
käsitteisiin viittaavia merkkejä. Vanha sanonta ”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” on muuttunut muotoon ”Yksi sana kattaa enemmän kuin tuhat kuvaa”. Tällainen, sinällään kattavuuteen ja yleisyyteen
perustuva ”käsitteellinen neutraalius” ei ole vailla seurausvaikutuksia.
Vastapainona on tarve tuottaa kuvia, jotka liikuttavat, koskettavat ja
puhuttelevat katsojaa – tai siis oikeammin kuluttajaa. Miten pankin logiikalla toimiva kuvatavaratalo yrittää houkutella potentiaalisen katsojakuluttajan huomion? Vetoamalla tämän inhimillisiin tunteisiin.
Käsitteen ja tunteen kiinteä yhteys on johtanut väistämättä – ja Tim
Flachin kuvat ovat tästä hyvä esimerkki – kuvien eräänlaiseen ”hymiöitymiseen”. Kullakin kuvalla on tietty, tuotettu tunnearvo: iloinen,
hyväntuulinen, positiivinen, aurinkoinen, valoisa, kevyt, mukava, avara… Tai vastaavasti: surullinen, alakuloinen, kielteinen, synkkä, pimeä,
raskas, ikävä, tunkkainen… Kuvan arvoa mitataan siis tarkemmin juuri
sen emotionaalisen herätyskyvyn perusteella. Tämä ominaisuus on sitten vastaavasti osoitettavissa kielellisellä käsitteellä.
Silloin kun puhutaan eläimiä esittävistä valokuvista, kyky liikuttaa
liittyy saumatta antropomorfisiin ominaisuuksiin eli sellaisiin, joiden
keinoin eläimille annetaan ihmismäisiä piirteitä. Tuota kykyä puolestaan voidaan eritellä kolmen ominaisuuskimpun kautta: (1) aisteja ja ais91
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timuksia korostavat ilmaukset, (2) eleisiin liittyvät viittaukset, (3) yleiset
esille asettelun periaatteet. (Kramer 2005, 145–156.)
(1) Koska kyse on kuvista ja visuaalisuudesta laajemmin, keskeisin
aisteihin ja aistimuksiin liittyvä periaate on keskittyä näköaistiin eli aistinelimistä juuri silmiin. Näköaistin ohella lähes yhtä keskeinen on kosketus- tai tuntoaisti. Myös äänen ja kuulemisen piirteet kuuluvat luonnollisesti tähän kokonaisuuteen. Olennaista on siis se, millä erilaisilla
ilmaisukeinoilla ja sisällöillä eri aisteihin liittyviä ilmiöitä tuodaan esiin
ja korostetaan. Koska aistit ja aistiminen ovat ihmisille ja eläimille yhteisiä, niitä korostamalla ja niihin huomio kiinnittämällä voidaan myös
korostaa ihmisten ja eläinten yhteen kuuluvuutta ylipäätään.
(2) Toinen ominaispiirteiden joukko koskee ilmeitä, eleitä, asentoja
sekä mahdollisia viitteitä tapahtuvaan, mutta valokuvassa ”pysähdyksissä olevaan” liikkeeseen. Tällöin etsitty korostus on vaikutelma siitä, että
kuva on kirjaimellisesti silmänräpäys vauhdikkaaseen tapahtumaketjuun. Ja jälleen samat alueet korostavat ihmisen ja eläimen yhteisyyttä –
elehtivinä ja liikkuvina olioina. Tim Flachin lepakkokuvat ovat esimerkkinä siitä, että peilattaessa inhimilliset muodot lepakoiden asentoihin
(jotka saadaan näyttämään ihmismäisiltä kääntämällä kuva ylösalaisin)
huomio kiinnitetään juuri eleen olemukseen (eikä vielä niinkään liikkeeseen). Sen sijaan Flachin hevoskuvat ja monet kuvat koirista korostavat juuri liikettä ja ikään kuin sen sisään rakentunutta pysähtyneisyyttä,
jonka vain valokuvaus on sitten voinut tallentaa.
(3) Juuri tämä piirre eli valokuvan ja siihen liittyvän teknologian
sekä tietysti itse kuvaajan kykyjen tietty ”ihailtavaksi asettelu” leimaa
esityksen yleisilmettä. Flachin valokuvissa tavat kuvata ihmisiä siirretään suoraan tavoiksi kuvata eläimiä. Näin kuvaamistavassa itsessään
on sellainen ihmismäinen piirre, joka tavallaan automaattisesti tarttuu
myös kuvattuihin eläimiin vaikka ei niihin tietysti muutoin liity. Eläin
rajataan kuva-alaan ikään kuin kyse olisi ihmisestä, josta ollaan ottamassa esimerkiksi rintakuvaa. Kuvaamistapa eli esille asettamisen periaate
on lainassa niistä tutuista ilmaisukeinoista, joilla ihmisiä tavanomaisesti
asetetaan esille valokuvissa. Tämä periaate siis osaltaan jo itsessään inhimillistää eli antropomorfisoi eläimen. Tehokkaimmillaan tällaiset kuvat
ovat siinä välitilassa, jossa esimerkiksi koira kuvataan ihmisenkaltaiseksi ja ihminen koirankaltaiseksi. Valokuvan visuaalisin keinoin tuotettu
samuus, jota esimerkiksi erikoinen kuvakulma tarkoituksella korostaa,
kiinnittää sitten huomion itseensä eli kuvaamisen tapaan.
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Tim Flachin valokuvat ovat lähes teollisesti tuotettuja konstruktioita
ja hän itse on vain pieni ratas suuressa teollisessa ammattilaisuudessa,
joka on erikoistunut tuottamaan, jäljittämään, ennakoimaan ja välittämään erilaista ”visuaalista sisältöä” kuvia kuluttavan yleisön silmiä
varten. Flachin kuvat eivät ole näppäilykuvia tai onnenkantamoisia.
Hänelle valokuvaus ei ole objektiivisesti havaittavissa olevien faktojen
neutraalia tallentamista. Kuvaustilanne rakennetaan tarkasti ja huolella, kuvat manipuloidaan ja haluttuja tunnereaktioita etsimällä etsitään. Prosessin lopputuotteena ovat markkinoitavat emotikonit, tunneintensiiviset kuvakkeet (Kramer 2005, 145; Pedersen & Snæbjörnsdóttir
2008, 110–111). Kuvausstudion lämpötila, valaistus ja pitkälle rutinoitu
kalustonkäyttö tähtäävät siihen, että eläin saadaan ”esiintymään” kameralle juuri toivotulla tavalla. Tämä taas lähtee liikkeelle antropomorfisesti siitä, että eläin halutaan näyttää varustettuna ”ihmismäisellä
lisäarvolla”. Toisin sanoen eläimen ympärille ikään kuin puetaan ihmismäisyyden aura, joka sitten taltioidaan kameralla ja jälkityöstetään tietokoneella niin, että se entisestään tehostuu. Voi tosin olla, että lisäarvon
käsite on tässä yhteydessä jopa vähättelyä, sillä kooste eläinkuvista niin
Tim Flachin virallisilla kotisivuilla kuin erikseen julkaistuna kirjanakin
on otsikoitu oireellisesti muotoon ”enemmän kuin ihminen”: More than
Human (Flach 2012). Eläimiin valokuvauksen keinoin tuotetun inhimillisen lisän väitetään siis olevan selvästi enemmän kuin mitä on olla
humaani ihminen. Flachin edellisen kirjan nimi – Dogs–Gods (2011) –
viittaa vieläkin ylemmäs.
Tällaiset tekijät eivät kutsu itseään valokuvaajiksi. He ovat kuvantekijöitä. Corbis ja Getty Images puolestaan pitävät itseään selkeää emotionaalista sanomaa ilmentävien käsitteellisten kuvien välittäjinä. Tällaisessa kuvastossa keskeisiä ovat käsite ja tunne. Näiden yhteistoiminnan
lisäpiirre on tietty esteettinen didaktisuus, joka Flachin kuvissa on myös
tietoisesti olemassa: tarkoituksena on antaa havaittava muoto visuaaliselle kielen rakenteelle. Tässä teoriassa valokuvan (ja vain sen) ajatellaan
kykenevän varastoimaan lähes uskonnollisena miellettyä sisältöä. Yhtäältä lujitetaan uskoa sisällön arvoon ja tavoiteltu efekti tähtää siihen,
että luonto ja eläimet ikään kuin näyttäytyvät omina itsenään. Toisaalta lujitetaan uskoa välineen kykyyn suhteessa noihin arvoihin. Flachin
kuvat ovat ”sentimentaalista kasvatusta tunteiden alakoulussa” (Kramer
2005, 166). Niiden tähtäin on kuluttajassa ja tämän katsomistavoissa ja
-taidoissa pikemmin kuin kameran kohteina olevissa eläimissä.
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Tässä visuaalisessa järjestyksessä ihmiselle kuvien katselijana määräytyy kirjaimellisesti luonnon tirkistelijän positio. Se on kuitenkin tila,
johon ihminen on paikantanut itsensä enemmän tai vähemmän aina
yrittäessään määritellä olemustaan eläinsuhteensa kautta. Tavallaan humanismin syntykin liittyy välittömästi tähän asetelmaan, ainakin jos
”humanismin isän” rooli annetaan Gilbert Simondonin (2004/2012,
36–37) tapaan kreikkalaiselle filosofi Sokrateelle. Tässä traditiossa luonto, kasvit ja eläimet ovat ulkopuolinen asia siinä missä ihmisen ydinolemus piilee keskittymisessä ihmisyyden sisimpään, sieluun.
Eläimellisen yliluonnollinen
Eläinsaduista tuttu kuvitusperinne on toisinaan korvannut hahmoissaan ihmispään eläimellä. Tavallaan Tim Flachin Punk-kuvan voi tulkita kommentoivan myös tätä perinnettä. Siinä ihmispään ja eläimen suhdetta on tarkasteltu ikään kuin tasavertaisessa asetelmassa. Yhtä lailla
kuvan voisi kuitenkin nähdä myös osoituksena tuon suhteen pysyvästä
ristiriidasta: eläin kirjaimellisestikin ”istuu” huonosti ihmisen pään tarjoamalle paikalle.
Giorgio Agambenin hahmottamassa asetelmassa Homo sapiens on
ristiriitainen ja jännitteinen kenttä, jossa ihmismäinen eläimellisyys ja
eläimellinen ihmismäisyys jatkuvasti kurottuvat kohti toisiaan kesuuran, säkeensisäisen tauon tai tahtilevon, eli eräänlaisen tyhjän kohdan
kautta (Pedersen & Snæbjörnsdóttir 2008, 118–119). Elävän ihmisen
halkaiseminen tuon liikkuvan rajalinjan tai ”intiimin kesuuran” avulla
siten, että toisessa päässä on puhtaasti orgaaninen vihannes ja toisessa
puhtaasti henkinen ajatteleva olento, on paradoksaalisella tavalla ihmisen itsensä määrittelyn perusta (Agamben 2002/2004, 15). Se siis liittyy
suoraan kysymyksen ”Mitä on ihminen inhimillisenä olentona?”. Paradoksi se on siitä syystä, että kyetäkseen määrittelemään olemustaan ihmisen on määriteltävä se, mitä hän ei ole. Tuon kiellon keskeinen sisältö
on liittynyt eläimiin ja eläimellisyyteen.
Eläimellisyyden avulla itsensä määriteltyään ihminen on kuitenkin
välttämättä samalla paikantanut oman ihmisyytensä ytimeen eläimen.
Tämän määrittely-yrityksen ehdollistama riippuvuus, jolla ihminen on
kytkenyt ja kytkee itsensä eläimeen on tuon samaisen kytkennän polttoaineella käynnissä pysyvä antropologinen kone. Sen käyntiäänessä on
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kuitenkin ihmiskorvaa häiritsevä sivuääni, alitajuinen tietoisuus – kenties peräti häpeäntunnekin – eläimen keskeisestä roolista ja läsnäolosta.
Agambenin katsannossa asetelma viittaakin tästä eteenpäin muutoksen
vaatimukseen:
Meidän kulttuurissamme ihminen on aina ajateltu ruumiin ja sielun, elävän aineen ja logoksen, luonnollisen (tai eläimellisen) ja
yliluonnollisen, sosiaalisen tai jumalaisen sekä artikulaationa että
jatkumona. Tämän asemesta meidän pitäisi oppia ajattelemaan ihminen näiden kahden elementin yhteensopimattomuuden tuloksena. Tämä johtaisi, ei tuon jatkumon metafyysisen mysteerin, vaan
pikemminkin tuon erotuksen käytännöllisen ja poliittisen mysteerin tutkimiseen. (Agamben 2002/2004, 16.)

Deleuzen ja Guattarin luonnostelema mielikuva, jossa ajattelu ajatellaan raatoutuvaksi, kuolemaa tekeväksi eläimeksi ja sen yläpuolella
kaarteleviksi haaskalinnuiksi, kuvaa paitsi ajattelun kokemaa kovaa
kohtaloa myös antropologista konetta itseään. Tyhjän kohdan tai kesuuran Agamben siis hahmottaa välitilaksi. Se on kuvattava välttämättä
suhteellisena. Ihmisen ihmisyyttä koskevan itsensä määrittelyn näkökulmasta toisella puolella on suhteemme korkeaan ja jumalalliseen sekä
toisella suhteemme alhaiseen ja eläimelliseen.
Momentti Grandvillen mukailevasta kuvasarjasta P. J. Stahlin (oikealta nimeltään Pierre-Jules Hetzel, Grandvillen ja myös Balzacin kustantaja) tarinaan ”Ranskalaisen kissan sydänsuruja” kiteyttää tämän
osuvasti yhden asetelman muotoon. Minetten ja Bébén välisenä kirjeenvaihtona kerrotun tarinan kuvituksessa kissaneito paikannetaan valkean suojelusenkelin ja viettelevän mustan paholaisen väliin. Agambenin
mukaan, sijoittaessaan itseään luonnollisen järjestyksen taksonomioihin
ihminen on alun alkaen rakentanut oman paikkansa enkelin (jumalallisen) ja apinan (eläimellisen) väliin.
Homo sapiens ei siis ole selkeästi määritelty laji tai substanssi. Pikemminkin se on kone tai laite, jonka avulla tuotetaan ihmismäiseksi
tunnistettava. Epookin [1700-luvun puoliväli] hengen mukaisesti
antropogeeninen [ihmisrotujen syntyä koskeva] tai antropologinen
[ihmislajia tutkiva] kone on optinen (…). Kyse on peilien avulla rakennetusta optisesta laitteesta, jossa ihminen – katsomalla itseensä –
näkee oman kuvansa aina ja jo epämuodostuneena apinan piirteissä.
(Agamben 2002/2004, 26–27.)
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Tällainen humanismin antropologinen kone on tietysti paradoksaalinen ja ironinenkin vempain, koska se määrittelee ihmisen yhtäältä sen
kautta, mitä tämä ei vielä ole (enkeli) ja toisaalta sen kautta, mitä tämä
ei enää ole (apina). Molempiin suuntiinsa nämä määrittely-yritykset ovat
niin intohimoisia, että lopulta niiden väliin jäävä tila, jonka määritelmällisesti siis pitäisi olla ihmisen ihmismäisyyden olemus, onkin tyhjä.
Se ei ole enempää kuin lyhyt säkeensisäinen tauko, kesuura.
Agamben pureutuu erityisesti tuon taukotilan toiseen laitaan eli
siihen, mihin eläinihmiset ja ihmiseläimet on paikannettu. Samalla
tämä jako viittaa antropologisen koneen kahteen muunnelmaan, joilla
Agamben näkee myös ajallisen eron. Aiemmalle, klassiselle koneelle oli
tunnusomaista rakentaa sisäpuolta ulkopuolelle määrittelemänsä aineksin. Ei-ihminen – siis se, mikä määriteltiin inhimillisen ulkopuoliseksi
– tuotettiin antropomorfisesti eli inhimillistämällä eläin. Esimerkkejä
tästä ovat ihmisapinat ja susilapset, mutta myös orjat, barbaarit ja vierasmaalaiset, joita kohdellaan ikään kuin he olisivat ihmisen hahmossa
esiintyviä eläimiä.
Antropologisen koneen toista muunnelmaa Agamben kutsuu moderniksi ja se operoi klassiseen nähden symmetrisellä tavalla: se toimii
siirtämällä ulkopuolelle aineksen, joka ei ole (vielä tai enää) ihmismäistä,
se siis zoomorfisesti eläimellistää inhimillisen. Esimerkkejä voisivat olla
apinamies, natsien käsitys juutalaisista, tai teknisin välinein hengissä
pidetty, koomaan vaipunut ”vihannes”. Molemmat kone-muunnelmat
voivat käydä vain, koska niiden keskiöön on konstruoitu eräänlainen
samuuden vyöhyke, jossa ”artikuloituu ihmisen ja eläimen, ihmismäisen
ja ei-ihmismäisen, puhuvan olennon ja elävän olennon välinen suhde.”
Agamben jatkaa:
Kuten mikä tahansa vastaava poikkeustila, myös tämä vyöhyke on
oikeasti täysin tyhjä. Se tosiasiallisesti inhimillinen olento, jonka pitäisi sieltä löytymän, on vain loputtomasti uusiutuvan päättämisen
paikka. Sille on tyypillistä, että kesuurat ja niiden uudelleen artikuloiminen joudutaan aina repimään irti niille rakennetuilta sijoiltaan. (Agamben 2002/2004, 38.)

Jälkimodernin aikakauden posthumanismiin kuitenkin kuuluu,
että tällainen antropologinen kone on hiljalleen hiipunut tyhjäkäynnille. Mutta kuten Grandvillen kuvitukset osoittavat, tuo moottori pät-
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ki näkyvästi jo 1800-luvulla. Martin Heideggeriin viitaten Agamben
(2002/2004, 80) luonnostelee kaksi mahdollista tulevaisuuden suuntaa.
Joko ihminen ryhtyy hallinnoimaan eläimellisyyttään, kuten tähänkin
asti, entistä enemmän teknologian keinoin tai sitten hän ”omaksuu”
eläimellisyytensä ja lakkaa mestaroimasta sitä erilaisten vastakohta-asettelujen avulla. Näin siitä voisi viimein tulla oikeasti avoin (l’aperta) ja
sitä olisi vihdoin mahdollista ajatella sellaisenaan.
Agambenin ajattelu seuraa Heideggeria, joka tähän yhteyteen lainasi
avoimen (Das Offene) käsitteen Rainer Maria Rilken Duinon elegioista
(alk. 1923), mutta käänsi sen merkityksen ylösalaisin. Kyseinen kohta
Rilken VIII elegian alussa – ja Aila Meriluodon suomennoksena – kuuluu näin (Rilke 1923/1974, 60–61):
Mit allen Augen sieht die Kreatur
das Offene. Nur unsre Augen sind
wie umgekehrt und ganz um sie gestellt
als Fallen, rings um ihren freien Ausgang.
Was draussen ist, wir wissens aus des Tiers
Antlitz allein; denn schon das frühe Kind
wenden wir um und zwingens, dass es rückwärts
Gestaltung sehe, nicht das Offne, das
im Tiergesicht so tief ist. Frei von Tod.
Ihn sehen wir allein; das freie Tier
hat seinen Untergang stets hinter sich
und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts
in Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen.

Tuhansin silmin katsoo eläimet
avoimeen. Meillä vain on silmät
kuin nurinpäin, kuin niitten ympärillä
ansat, niitten vapaan pääsyn tiellä.
Me ulkopuolisen vain eläimen
kasvoista tiedämme; jo pienen lapsen
käännämme katselemaan taaksepäin,
ei avonaiseen, joka eläimessä
niin syvää on. Niin kuolemasta vapaa.
Sen vain me näemme; on eläimellä
tuhonsa takanaan ja edessään
Jumala yksin; kulkiessaan liikkuu
se ikuisuuden keskellä, kuin kaivot.

Heideggerin katsannossa eläimen ympäristö on kylläkin avoin,
mutta ei avattavissa, ja juuri tästä johtuu eläimen maailmassa-olemisen
”köyhyys” verrattuna maailmaa muovaavaan ihmiseen. Rilken elegiassa
eläin näkee avoimen kaikkine silmineen toisin kuin ihminen, joka vastaavasti näkee vain itsensä. Kuten Agamben (2002/2004, 57) osoittaa,
Heidegger kääntää juuri tämän asetelman ylösalaisin. Hänelle avoimuus
on peittelemättömyyttä (aletheia), siis totuutta. Vain ihminen voi nähdä
avoimen. Hän voi kuitenkin päästä lähelle eläimen avoimuutta tietyn –
tylsistyneisyyden – kokemuksen muodossa.
Agamben (2002/2004, 76) epäilee Heideggerin olleen yksi viimeisimmistä filosofeista, joka vielä uskoi antropologisen koneen tehoon.
Ehkä se ei kuitenkaan ole vielä kokonaan menneisyyden ilmiö. Vielä
selvemmin kuin hallinnan välineeksi tehtynä teknologiana tai mahdol-
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lisena avautumisena ymmärtämään eläimellisyyden olemusta antropologisen koneen voisi väittää vain vahvistaneen piileviä komponenttejaan.
Agambenin hahmottamaa kesuuraa rajaavan eläimen tilalla on entistä
näkyvämmin kone itse. Posthumanistinen Homo sapiens on alkanut
määritellä itsensä enemmän suhteessa koneeseen kuin eläimeen. Sinänsä
tämä on ollut helppoa, sillä eläimen samastaminen mekaaniseen koneeseen oli juuri se idea, jolla René Descartes irtautui yrityksistä rakentaa
ihmisen ja eläimen yhteyttä ja korostaa molempien roolia luomakunnan
osasina. Kone läsnä olevana tekijänä on myös Tim Flachin valokuvista
ilmi käyvä piirre. Ne ovat sellaisia kuin ovat sekä ne tuottaneen että niitä välittävän ja kuluttavan koneiston ansiosta. Eläimet esiintyvät niissä
kyllä, mutta koneille.
Jumala, apina ja kone
Grandvillen viistot silmäykset ovat tuottaneet lukuisia tulkintoja, joissa
ihmisen ja eläimen keskinäisiä suhteita on tehty näkyväksi niitä johdonmukaisesti nurin ja ylösalaisin kääntäen. Yksi esimerkki on kuva (Kuva
2) eläinten naamiaisista teoksessa Un Autre monde (”Muuan toinen
maailma”, 1844), jossa ne – loogista sinänsä, sillä jo noihin eläimiin itseensä on liitetty monia ihmismäisyyttä merkitseviä piirteitä – käyttävät
ihmisnaamioita. Huomio kiinnittyy eritoten narulla tasapainoilevaan
apinaan, jolla on kreikkalaisen jumalan kasvot ja salamoita kädessään.
Kätkemällä apinan naamion taakse Grandville piirtää ironisesti näkyville ihmisen ja eläimen suhteen. Tim Flachin apinavalokuvissa taas
tähdätään kuvaustapaan, jossa apinan inhimillis-emotionaaliset piirteet
voisivat korostua. Agambenilaisittain ajateltuna tuo jumalaksi naamioitunut apina olisi nyt siis näkyväksi tehty tyhjä kohta, kesuura. Se on
paikka, johon ihminen on itsensä ja ominaisuutensa määritellyt tarpeisiinsa rakentaman, yhtäältä eri tavoin taivaalliseen (jumaluus) ja toisaalta eri tavoin maalliseen (apinuus) suhteutuksia luovan antropologisen
koneen avulla. Tästä näkökulmasta narulla tasapainoileva marakatti on
humanismin omakuva.
Jumaluuttakin suoremmin Grandvillen Bal masqué -kuvassa köydellä istuvan apinan voisi ajatella näyttelevän titaania, ”ennakolta viisasta”
Prometheusta, ihmiskunnan hyväntekijää, tieteiden ja taiteiden luojaa,
kädessään ylijumala Zeukselta varastamansa salamat. Tässä tulkinnassa
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Kuva 2: Grandville: Bal masqué (kuvitus teoksesta Un Autre monde,
1844).

apinan yhteys humanismin pitkään perinteeseen on kenties vieläkin ilmeisempi. Siinä ihmisen luoman mytologian maski on yrittänyt peittää
evoluution totuuden taakseen. Näkikö jo Grandville tämän visioidessaan hänkin oman aikakautensa ”teknoa” juuri musiikin kautta – kuten
piirroksessa (Kuva 3), jossa höyrykäyttöiset metallimuusikot esittävät Cduuri-sinfoniaa Le Moi et le Non-Moi (”Minä ja Ei-Minä”)?
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Kuva 3: Grandville: Concert à la vapeur (kuvitus teoksesta Un Autre
monde, 1844).
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Kuva 4: Grandville: kuvitus teoksesta Un Autre monde (1844).

Grandvillen kuvituksissa konemaiset ominaisuudet ja piirteet useimmiten liittyvätkin nimenomaan ihmisiin eikä eläimiin. Tyypillisenä
esimerkkinä voisi olla niin ikään ”Muuan toinen maailma” -teokseen
sisältyvä kuva (Kuva 4). Siinä teknisiin piirrostöihin tarkoitetuksi harpiksi piirretty ”tunnettu kuvanveistäjä” viimeistelee ilmiselvästi ihmisen
peukalolta näyttävää mestariteosta, jolla on nimi ”Jumalan sormi”.
Kenties antropologisen koneen tyhjäkäynti onkin vain näennäistä. Toisessa, kirjaimellisemmin juuri koneen omassa rekisterissä, se on
omanlaisensa äänivallin ylitettyään yltänyt nopeuteen, jota me perinteisen antropologisen koneen tulosteina hädin tuskin pystymme havaitsemaan, muuten kuin ehkä – kuten Grandvillen ”höyrykonsertissa” – hetkiseksi ilmaan leijailemaan jääneenä värähtelynä.
Hahmotellessaan varhaisemman filosofisen perinteen tapoja suhteuttaa ihmistä ja eläintä toisiinsa Gilbert Simondon (2004/2012) päättää lyhyen tarkastelunsa osuvasti Jean de La Fontainen (1621–1695)
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esittelyyn. Yhtäältä La Fontaine (2005) on tullut tunnetuksi antiikin
ajan Aisopokselta (2010) periytyvien eläinsatujen eli faabelien uudelleen tulkitsijana. Toisaalta Simondon kiteyttää La Fontainen ajatteluun
renessanssin ajalle tyypillisen piirteen, jossa ihmisen ja eläimen suhde
asetetaan monellakin tavalla etusijalle aiemmasta poiketen.
1830-luvun lopulla Grandville kuvitti lähes 600-sivuisen kokoelman La Fontainen faabeleita, ja kieltämättä näissä kuvituksissa on hyvin
toisenlainen henki kuin esimerkiksi Faros-kustantamon vuonna 2005
suomeksi julkaisemassa ja Gustave Dorén kuvittamassa laitoksessa,
joka ilmestyi alun perin vuonna 1868. Itse asiassa eron voisi kiteyttää
eroksi antropomorfisen (Grandville) ja zoomorfisen (Doré) painotuksen välillä. Siinä missä Grandvillen kevytmielisissä kuvituksissa tuntuu
korostuvan se puoli La Fontainen kertomuksista, jota myös Simondon
alleviivaa, Dorén viivalla on paitsi naturalismin myös mytologian rasitteita. Edellinen toistaa suorasukaisemmin Aisopokseen asti ulottuvan
pedagogisen periaatteen, jossa kuitenkin aina säilyy tietty kepeä kaksimielisyys. Dorén kuvitukset ovat vakavahenkisiä ja siten Descartesin
perinteen mukaisesti pikemminkin kaksijakoisia kuin -mielisiä.
Grandvillen kuvituksissa korostuu se, miten inhimillisen ja eläimellisen välillä on vain ’veteen piirretty viiva’, Dorén kuvituksissa taas eläin
esitetään lähes ihmismäisen puhtaana vertauskuvana. Edellinen parodioi La Fontainen hengessä humanismin perinteen tapaa määrittää ihmisen ja eläimen suhdetta. Dorén kuvittama laitos taas on tuota humanistista perinnettä itseään myötäilevä kannanotto. Sellaisena se muodostaa lähes antiteesin La Fontainen tekstien painotuksille.
Jean de La Fontainen faabelit voidaan paikantaa humanistisen elämänasenteen ytimeen. Mutta kuten Simondon osoittaa, ne voi nähdä
myös väylänä kahdelle hyvin erilaiselle tulkinnalle. Yhtäältä sille, joka
korostaa ihmisen ja eläimen yhteen kuuluvutta ja jatkuvuutta osana
luonnon ja elämän kokonaisuutta. Toisaalta myös sille, joka tähtää ihmiselle tunnusomaisen ajattelukyvyn erityisyyteen ja ainutlaatuisuuteen.
Kummassakaan korostuksessa eläimen välinearvoa on vaikea kieltää.
Edellinen rakentaa sen keinoin ihmisen elimellisen yhteyden ja jälkimmäinen taas eron suhteessa luontoon. Tietenkin jako on jälleen näennäinen ja sellaisenaan pikemminkin jännevälin kaksi ääripäätä kuin
mustavalkoinen vastakohta-asetelma. Lisäksi se tuntuu olevan vain yksi
linjaus isommassa jännevälien historiaverkostossa, johon tasa-arvoisina
toimijoina kuuluvat myös Jumala ja kone.
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Viimeistään Grandvillen aikaan apinasta oli kehkeytynyt ihmisen
lähin lajiliittolainen. Charles Darwinin Lajien synty ilmestyi kylläkin
vasta vuonna 1859, mutta sen perusideat olivat laajalti tiedossa aiemmin. Liittihän jo Carl von Linnékin lajitteluissaan ihmisen apinoiden
kera joukkoon Antropomorfa eli ’ihmisen kaltaiset’ (vrt. Agamben
2002/2004, 23–31). Grandvillen kuvitusperinteessä apinalla ei kuitenkaan ole yksinoikeutta ihmiseen vaikka Grandville usein piirtääkin
apinaksi nimenomaan itsensä eli taiteilijan. Tästä yhtenä esimerkkinä
voisivat olla ”Päivänkulun muodonmuutoksien” vinjetissä nro 48 kuvatut kuvataideakatemian oppilaat, joista yhden laukussa on omistajansa
nimikin: Grandville.
Toinen tyyppiesimerkki lienee muotokuvamaalari Topaz kertomuskokoelmasta ”Näkymiä eläinten yksityisestä ja julkisesta elämästä”.
Topaz alkaa niittää mainetta ’apinotypioiden’ (daguerrotypian ’eläimellisempi’ versio) tekijänä kunnes norsu, joka mielestään näyttää Topazin apinotypiassa enemmän rotalta kuin elefantilta, talloo kameran
mäsäksi. Asetelmaan kuuluu, ettei norsu suostu ymmärtämään apinotypian periaatetta: se aina näyttää kuvissaan kohteensa todellisen luonteen. Väärin ymmärretty taiteilija syöksyy perinteen velvoittamin elkein
Amazon-virtaan.
Samaan kokoelmaan lukeutuu myös oheinen poseeraus (Kuva 5) ja
siinä kuvateksti: ”Katsoessaan itseään peilistä hän näki komean nuorukaisen” (peilikuvan hahmo muistuttaa Grandvilleä itseään). Kuvitus on
P.–J. Stahlin tarinasta ”Perhosen seikkailut”. Asetelma esittää tarinan
päähenkilöä, joka sittemmin avioituu jo häissä uskottomaksi ryhtyvän
neitokorennon kanssa. Petetty perhonen heittäytyy viimein kaasulyhtyyn Strasbourgissa eikä puolisonkaan käy paljon paremmin, sillä hän
päätyy neulan lävistämänä kreivin korentokokoelmaan.
Stahlin kertoma ja Grandvillen kuvittama perhosen tarina osoittaa
tavallaan hyvin sen, miten ”hyönteiset kartoittavat territorioita, kytkeytyvät voimakenttiin, laskostavat ruumiinsa, ja muodostavat suhteita”
(Parikka 2010, xxv). Grandvillen hyönteisten asemesta yhtenä ”käsitteellisistä päähenkilöistä” eläinten ja teknologian arkeologiaa valottavassa Jussi Parikan teoksessa Insect Media (2010) on Jakob von Uexküllin
punkki. Tosin se, mitä voi sanoa tässä yhteydessä punkista, pätee myös
oheisen kuvan perhoseen: molemmissa korostuu asetelman ajallinen
ulottuvuus ja se, että avoimesti parodioitua, ominaisuuksista pääteltävissä olevaa olemusta keskeisempiä ovat kulloisenkin erityisen Umweltin
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Kuva 5: Grandville: kuvitus teoksesta Scènes de la vie privée et
publique des animaux (1842).
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funktiot, liikkeet ja muodonmuutokset. Hyönteisen ja sen elinympäristön funktionaalista suhdetta von Uexküll nimitti musikaaliseksi: hämähäkin ja kärpäsen kytkeytyminen toisiinsa hämähäkinverkon muodossa on kuin kahden toisiinsa liittyvän nuotin välinen harmoninen
sointu. (Agamben 2002/2004, 41–42.) Vastaavan asetelman Deleuze ja
Guattari sovelsivat sittemmin ideaan siitä, miten mehiläinen ja orkidea
muodostavat yhdessä eräänlaisen musikaalisen lisääntymiskoneen, jossa
orkidean tuleminen ampiaiseksi ja ampiaisen tuleminen orkideaksi kietoutuvat rihmastomaisesti toisiinsa (Deleuze 1992, 31–32).
Posthumanistisessa mediateoriassa on kyse ”ei niinkään siitä, mikä
tulee ihmisen jälkeen vaan siitä mistä koostuvat ei-ihmismäiset voimat
paitsi ihmismuodon sisustassa myös sen piirin ulkopuolella” (Parikka
2010, 203). Kieli ja aika tuntuvat olevan niitä keskeisiä tekijöitä, joiden keinoin tätä sekä ’sisällä’ että ’ulkona’ olemisen potentiaalisuutta
on hahmotettu. Olemuksen vaihtaminen muutokseen (ja sitä kautta
edelleen toimintaan ja politiikkaan) edellyttää ennen muuta sitä, että
ihmisen ja eläimen perinteisesti toisistaan erottaneen kielitaidon määräävän aseman tilalle tulee affektin käsitteeseen nojautuvan ’asignifioivan’ eli merkitysten ulkopuolisen tai ei-merkityksellistävän semiotiikka
(Parikka 2010, xxv; ks. myös Kurikka 2013, 75–76). Samalla tapahtuu
siirtymä entistä kauemmas ihmisen (ja apinan) sfääristä osuvasti juuri
niiden eläinten eli hyönteisten alueille, joita perinteisestikin on pidetty
eniten koneenkaltaisina.
Eläimen ja ihmisen välisen suhteen filosofia on siis kulkenut läpi
omanlaisensa (r)evoluution. Klassinen humanisti rakensi eroa ihmisen ja
eläimen kesken ja moderni humanisti taas näki itsensä apinan hahmossa. Vaikuttaa siltä, että posthumanistin peilikuvassa peilaajaansa katsoo
nyt muodonmuutoksensa prosessissa oleva ötökkä. Siitä huolimatta (tai
kenties juuri sen takia), ettei toukka varmaankaan paljoa perusta ihmisen kielestä tai kellon mittaamasta aikakäsityksestä, kuitenkin kuvatessaan kotiloihinsa kääriytyneitä toukkia teoksessaan More Than Human
myös Tim Flach näkee – vartalon ja kasvot (ks. www.timflach.com).
Onko siis lopultakin niin, että Deleuzen ja Guattarin (1991/1993, 113)
ajatusta mukaillen ”olipa ihminen miten puhdas demokraatti tahansa”,
hän aina ja kaikesta huolimatta näkee eläimessä – olipa tämä sitten apina, koira tai koppakuoriainen – omat kasvonsa?
Kasvoja koskevan kysymyksen voi viimein palauttaa myös artikkelin
alussa mainittuun King Kong -vastajulisteeseen ja sen kuvaan sukupuo105
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lesta. Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta enemmän asetelma julisteessa ehkä kuvaakin miehen ja naisen välistä suhdetta. Aikalaisrunoilija
Charles Baudelaire kritikoi Grandvilleä siitä, ettei tämä osannut piirtää
naisia (Goldstein 1995, 74). Judith Goldsteinin mukaan väite houkuttelee miettimään mahdollisia täsmentäviä näkökulmia, kuten ”ei osannut
piirtää viehättäviä naisen kasvoja”. Asetelma paikantaa tällaiselle kritiikille antropomorfisen katseen, joka ei väsy etsimästä realismin nimissä
ihmiskasvojen autenttisuutta. Grandville sitä vastoin rakentaa kuvitustensa sukupuolen sosiaalisen tilanteen säätelemän tarinan elimelliseksi
osaksi. Naisen kasvojen ”representaatiolla” on suuri merkitys nimenomaan poissaolevana eli siksi, että niitä ei voi nähdä.
Grandville kieltäytyy kuvaamasta eläimiä ihmisen moraalisina metaforina. Sen sijaan häntä kiinnostavat sosiaaliset suhteet ja se, miten
sukupuoli rakentuu niiden osaksi. Grandvillen kuvat eivät ole ihmiskasvojen vääristyneitä peilauksia vaan kartoituksia sosiaalisten ihmissuhteiden verkostosta. Sitä ne taas tulkitsevat hahmottamalla yleensä
maskuliiniselle saalistajalle kohteeksi kasvonsa menettävän naarasuhrin. Tältäkin kannalta Grandvillen kuvitukset ovat paitsi aikakautensa
miehisen maailman, ylipäätään sellaisen antropologisen koneen parodiaa, joka on määritellyt humanismin omakuvan reunaehdot etsimällä pikemminkin sen ominaisuuksia ja olemusta kuin tapoja toimia. Jo
Grandville tuntuu siis julistavan, että eläimellisen, inhimillisen ja konemaisen voi hyvin mieltää tasaveroisina koordinaatteina niissä toimintatavoissa, joita posthumanismi saattaisi pitää olennaisina.
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Riippuvuuden teema E. T. A. Hoffmannin Nukuttajassa
Jukka Sarjala

Onko länsimaista liberaalia humanismia koskaan ollutkaan, paitsi juhlapuheissa ja ihmislajin ainutlaatuisuutta käsittelevissä esseekokoelmissa?
Tämä epäilys hiipii mieleen, kun miettii varhaismodernin ja modernin
ajan ilmiöitä ja ajatusrakennelmia, vaikkapa barokin ajan luonnonfilosofiaa, romantiikan aatemaailmaa, kauhukirjallisuutta tai toisen maailmansodan jälkeen kehitettyä informaatioteknologiaa. Barokin kulttuuri
käsitteli ihmistä ja hänen kykyjään osina maailmankaikkeutta, romantiikka syntetisoi runoutta ja luonnontutkimusta, kauhukirjallisuus hämärsi rajan inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä ja informaatioteknologia on lähentänyt toisiinsa ihmistietoisuutta ja sähkön avulla toimivien
laitteiden toimintaa. Bruno Latour on väittänyt, ettei moderni länsimainen kulttuuri ole halunnut ajatella keksintöjensä yhteiskunnallisia
seurauksia. Juuri tuo huolettomuus on johtanut siihen, että viimeisen
kahden tai kolmen sadan vuoden kuluessa kaikenlaisia aineen ja mielikuvituksen yhdistelmiä ja risteymiä on kehitetty äärimmilleen. (Latour 1993/2006, esim. 73–74.) Vaikka moderni ihmiskuva on pitkälti
rakentunut luonnon ja kulttuurin väliselle erottelulle, näyttää siltä, että
aineen ja hengen tasalaatuisuutta tähdentävä monismi on kukoistanut ja
kukoistaa tietoisuutta ja maailmaa koskevan kahtiajaon takana.
Koska yhteentörmäykset ja ristiriidat kertovat ilmiöistä ja identiteeteistä enemmän kuin mihin niiden yhtenäisyyttä ja sisäistä johdonmukaisuutta tarkastelemalla pääsee, posthumanismin historiallisen
syvyyden valaisemiseksi kannattaa itsestään tietoista subjektia kyseenalaistavia mahdollisuuksia etsiä myös humanismin ydinalueilta. Posthumanismi rakentuu humanismia purkamalla. Viimeksi mainittua
edustaa tässä artikkelissa 1800-luvun alkukymmenien porvarillinen yhteiskunta eli Immanuel Kantin, Johann Wolfgang von Goethen ja Fried-
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rich Schillerin perintöä tulkitseva aikakausi. Se oli päältä katsoen mieltynyt jyrkkiin maailman materiaalisia ja immateriaalisia ulottuvuuksia
jäsentäviin kahtiajakoihin (Schillerin osalta ks. esim. Naumann-Beyer
2003, 563). Ilmiöitä ja olemuksia, ainetta ja muotoa, halua ja vapautta
tai aistimellisuutta ja järkeä erotteleva aika luotti henkeen ja subjektiin,
vaikka useat saksalaiset varhaisromantikot pitivätkin Johann Gottlieb
Fichten subjektikeskeistä filosofiaa kestämättömänä (lähemmin Bowie
1990/2003, 82–92).
Romantiikka teki jo pesäeroa Weimarin plyysisohvilla istuviin suuriin ihmisystäviin Goetheen ja Schilleriin. Jenan romantiikan ja filosofisen idealismin monitasoiset varhaisvaiheet osoittavat, että siellä,
missä arvovaltaiset tahot jättivät ihmisen intellektuaaliset ja moraaliset
kyvyt kriittisen puntaroinnin ulkopuolelle, nousikin nopeasti esiin useita modernia rationaalisuutta, valistusta ja ihmiskeskeisyyttä haastavia
näkökohtia. Kaikki eivät tyytyneet vaikkapa siihen, että kriitillisessä
filosofiassaan, näkyvimmin teoksessa Kritik der reinen Vernunft (1781),
Kant määritteli ja rajasi ihmisjärjen pätevyysaluetta järjen itsensä avulla. Ehkä vahva kiinnostus romantiikkaan tai erilaisiin romantiikkoihin,
myös viimeaikaisessa angloamerikkalaisessa tutkimuksessa (ks. Beiser
2003/2006, 1), johtuu osaltaan siitä, että 1800-luvun alun aatemaailmasta löytyy monia oman aikamme poststrukturalismia ja posthumanismia lähellä olevia ideoita.
Posthumanistisia näkökantoja hedelmöittänyt Gilles Deleuzen ja
Félix Guattarin monistinen filosofia sisältää ajatuksia ja pyrkimyksiä,
joiden juuret ovat osittain varhaisromantiikan luonnonfilosofiassa. Niin
Deleuze ja Guattari kuin romantikotkin ovat koettaneet ylittää ihmisen
ja luonnon välisen suuren kahtiajaon, ja Deleuze on toistuvasti viitannut
sellaisiin saksalaisen romantiikan hahmoihin kuin Friedrich Hölderlin,
Heinrich von Kleist ja Georg Büchner. Myös varhaisromantiikan merkittävimmän teoreetikon Friedrich Schlegelin filosofisista fragmenteista
löytyy ajatuksia, jotka tulevat lähelle Deleuzen ja Guattarin projektia.
(Lähemmin Sellars 1999, 1–2, 7–10.) Niinpä jo näistä alustavista havainnoista käy ilmi, että saksalainen romantiikka tarjoaa otollisen alueen ja
kohteen posthumanismin historiallisten kiinnekohtien etsimiselle.
Posthumanismia on mielellään käsitelty isojen kysymysten muodossa, teoreettisella tai filosofisella makrotasolla. Milloin on pohdittu
länsimaisen valistusrationalismin tai järjen kyvyttömyyttä tarkastella
kriittisesti omaa itseään, milloin on valaistu ruumiillisuuden ja kielen,
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ihmisen ja eläimen tai systeemi- ja kompleksisuusteorian keskinäisiä
suhteita (ks. Wolfe 2010, xx, xxii–xxvi). Tässä artikkelissa posthumanismi merkitsee modernin rationaalisuuden ja sen vahvimman tukipilarin,
todellisuuden hallintaan ja ennakointiin pyrkivän autonomisen ihmistietoisuuden kriittistä tarkastelua. Humanismin syvä luottamus ihmisen omiin ainutlaatuisiin kykyihin hänen raaka-aineekseen katsotun
luonnon tai maailman keskiössä joutuu nyt epäilyksenalaiseksi. Posthumanismin käsitteeseen sisältyvää jälkikäteen tulemisen tai seuraantona
ilmaantumisen näkökohtaa on mahdollista pohtia moneltakin kannalta.
Seuraako posthumanismi humanismia vai sisältyykö se jo humanismin
lähtökohtiin? Niin tai näin, tässä yhteydessä se todella tarkoittaa jälkeen
tulevaa eli valistusrationalismiin reagoivaa ja siihen kriittisesti suhtautuvaa asenneilmastoa.
Ranskan suuren vallankumouksen vanavedessä syntynyt varhaisromantiikka sanoutui irti valistuksen järkiuskosta ja järjestelmiä rakentavasta ajattelusta, minkä vuoksi sitä on hedelmällistä tarkastella posthumanismin luomasta näkökulmasta. Poliittis-sosiaalisten myllerrysten
myötä aikalaiset käsittivät, etteivät dynastinen yhteiskuntajärjestys
tai mekanistiseksi hahmotettu luonto ja sen oliot olleetkaan ikuisia ja
muuttumattomia, järjellä hallittavia kokonaisuuksia. Ylevän estetiikka,
joka korosti asioiden läpinäkymättömyyttä ja eritoten taiteessa koettua
loputtomuutta ja tavoittamattomuutta, sai myös suuren painoarvon
1800-luvun alkupuoliskon kirjallisuudessa ja taidefilosofiassa. Nostan
aikakauden romantiikasta esiin yhden avaintekstin, saksalaisen kirjailija-säveltäjä Ernst Theodor Amadeus Hoffmannin (1776–1822) kertomuksen Nukuttaja (Der Sandmann, 1817). Se on tekijänsä kuuluisimpia
kirjallisia tuotteita ja Hoffmannin tuotannon tutkituimpia (Lieb 2012,
169, 175) – ennen kaikkea sen takia, että Sigmund Freudin siitä tekemä
analyysi esseessä Das Unheimliche (1919) innosti muitakin samanlaiseen
työhön (Gröble 2000, 38).
Nukuttaja on otollinen kohde posthumanistisille tulkinnoille. Siinä
esille tuleva järkiperäisyyden ja porvarillisen kunnollisuuden kritiikki, kuvaukset taiteentekoon sisältyvästä luovasta ja itsetuhoisesta hulluudesta, inhimillisen ja ei-inhimillisen välinen rajankäynti ja lopulta
kaiken tämän kietominen ironian ja epäselvyyksien vaippaan saavat
kertomuksen näyttämään subjektikeskeisen ajattelutavan rienaukselta.
Nukuttajaan tutustuva lukija ryhtyy viimeistään tarinan loppupuolella, Olimpia-nuken vaiheita seuratessaan pohtimaan, mitä inhimillisyys
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merkitsee ja mistä se koostuu. Tämä ongelma on purettavissa artikkelissa käsiteltäviksi kysymyksiksi. Millaiseksi Nukuttajassa muotoutuu
inhimillisen tietoisuuden tai subjektiviteetin ja muun olemisen suhde?
Voidaanko sen hahmottamassa maailmassa inhimillistä erottaa ei-inhimillisestä tai elollista elottomasta? Miten kertomus kuvaa näiden kysymysten valossa yksilön riippuvuutta ympäristöstään ja miten se sulauttaa subjektin maailman osaksi?
Vainoharhainen ruumis
Nukuttaja ilmestyi alun perin Yökappaleita-nimisessä, Berliinissä kustannetussa kaksiosaisessa kertomuskokoelmassa (Nachtstücke, 1817).
Sen ensi versio valmistui käsikirjoituksessa olevan merkinnän mukaan
16. marraskuuta 1815 kello yksi yöllä (Gröble 2000, 35). Hoffmannille
ominaiseen tyyliin kertomus sisältää kauhuromanttisia aineksia ja saattaa siten aiheuttaa lukijalleen rauhattomia hetkiä, mutta ennen kaikkea
Nukuttaja tuntuu eriskummalliselta tarinalta. Sen yksityiskohdissa ja
juonenkäänteissä on jotakin unenomaista ja selittämätöntä, mitä lisää
sekin, että kertomus alkaa hiukan epämääräisesti kolmen kirjeen muodossa jatkuakseen sitten kertojan näkökulmasta esitettynä tapahtumakulkuna. Kirjoittaja myös leikkii näkökulman vaihdoksilla, erisnimillä
ja niiden merkityssisällöillä (Knapp & Mattes 2001, 40).
Ennen pitkää lukija tajuaa Nukuttajan rakentumistavan havainnollistavan kuvauksen ja kuvattavan ykseyttä. Teksti ei siis kerro siitä itsestään erillään olevasta todellisuudesta vaan näyttää, miten todellisuuden
ja luonnon tuntemattomuus ulottuu niitä koskevan hahmottamisen
ehtoihin saakka. Maailmaa havainnoiva tai sille avautuva subjekti on
itselleen arvoitus samassa määrin kuin koko maailma on sille arvoitus,
koska se itse kuuluu maailmaan. Kertomuksen nimi viittaa vanhaan
lapsille kerrottuun pelottelutarinaan iltaisin unihiekkaa silmiin heittävästä ilkeästä miehestä, joka verisesti ryöstää sinnikkäästi valveilla olevien lasten silmiä ravinnoksi jälkeläisilleen (ks. Hoffmann 1817/2011,
25–26). Tämä merkitysyhteys on kuitenkin vain johdatteleva ja antaa
tilaa tärkeämmille näkökohdille, kuten jäljempänä näemme.
Tarinan päähenkilö on tieteitä ja taiteita harrastava nuori ylioppilas Nathanael, jonka kokemuksista, muistoista, peloista, intohimoista ja
taiteellisesta luomistyöstä teksti ensisijaisesti kertoo. Tästä käsin Nukut112
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taja on tulkittavissa jonkinasteiseksi taiteilijakuvaukseksi; ainakin kirjailijantyö ja sen luonnehtiminen muodostavat yhden tärkeän teeman.
Varhaisen romantiikan proosakirjallisuus otti mielellään kantaa taiteen
tekoon, koska taide tulkittiin tuolloin inhimillisen tietoisuuden spontaaneimmaksi ilmentymäksi. Nuoren Friedrich Wilhelm Joseph von
Schellingin mukaan taide näytti sen, mitä filosofia ei kyennyt muotoilemaan sanallisessa kielessä (ks. Bowie 1990/2003, 117–118).
Yllä olevan mukaisesti romantiikka nosti aistihavainnot ja ‑vaikutelmat, halut, maun, mielihyvän ja mielikuvituksen itsenäisiksi ja täysivaltaisiksi osiksi tietoa, tunteita, subjektia ja yhteisöllisyyttä koskevia
keskusteluja. Pohjaa tälle tarjosi 1700-luvun jälkipuolella kukoistanut
tunneherkkyys ja sen saamat lähes kultinomaiset muodot. Romantiikan edustajat pyrkivät käsittelemään aikansa dramaattisten muutosten
aikaansaamia kokemuksia ja tuntemuksia esteettisesti, aisteja ja mielikuvitusta kiihdyttävien kokeilujen muodossa. Tämä kuvasti aikakauden vakuuttuneisuutta siitä, etteivät klassismin ja valistuksen kokemusmaailmaa kuvanneet ilmaisukeinot enää riittäneet. (Pfau 2005, 2.)
Tehtävänä oli luoda uusi suhde maailmaan, herkkyys havaita aiemmin
tuntemattomia puolia ihmisestä ja hänen toimintaympäristöstään, mikä
viime kädessä merkitsi uuden ruumiin tai ruumiillisuuden eli uusien
havaintotapojen, reaktioiden, taipumusten ja toimintavalmiuksien rakentamista.
Nukuttajassa yllä esitetyn tilanteen aiheuttamia vaatimuksia kuvaa
Nathanaelin kauhistuttava, kuumehoureen sekoittama lapsuudenmuisto siitä, miten hänen isänsä säännöllinen ja salaperäinen vieras, Coppelius nimeltään, mutta Nathanaelin Nukuttajaksi kutsuma vanha asianajaja, irrottaa pienen Nathanaelin kädet ja jalat irti muusta ruumiista
tämän paljastuttua miesten yöllisen alkemistisen istunnon vakoilijaksi
(Hoffmann 1817/2011, 29–30). Kertomuksen monimerkityksellisyyteen kuuluu, ettei käy selväksi, mitä Coppelius tuossa tilanteessa todella
tekee ja mitä Nathanael vain kuvittelee hänen tekevän. Joka tapauksessa
Nukuttajan salaperäinen hahmo oli jo vuosia ollut pojan kiihkeiden kuvitelmien kohde. Nyt oli päästy siihen pisteeseen, ettei hänen ruumiinsa
enää kestänyt mielikuvituksen voimaa, vaan tuntui hajoavan palasiksi.
Uusi ruumis oli tarinassa kuitenkin syntymässä, koska kuvatussa kohtauksessa Coppelius myös sovitteli irrottamiaan ruumiinjäseniä
takaisin paikoilleen. Nathanaelin orgaanisesta ruumiista tuli elimetön,
vapaasti muokkautuva, eikä tietty pysyväksi ajateltu järjestys sitonut sitä
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enää. Gilles Deleuzia ja Félix Guattaria (1980/2005, 150) seuraten tässä
kohden voisi puhua vainoharhaisesta ruumiista. Sen elimet ovat jatkuvasti ulkopuolisten voimien hyökkäysten kohteena, mutta samalla nuo
voimat virkistävät ja vahvistavat sitä. Kuvaus ruumiin valmiuksien ja
taipumusten muokkautumisesta uuteen muotoon lienee jäänyt kirjailijan aikalaisilta käsittämättä, koska Nukuttajan vastaanotto ainakin Saksassa oli aluksi nuiva, ja tarinaa pidettiin siellä sairaan mielikuvituksen
tuotteena (ks. Gröble 2000, 36–38; Kiermeier-Debre 2010, 87). Goethe
ei pitänyt yleisemminkään Hoffmannin kirjoista.
Erään runoelman synty
Käy ilmi, ettei Nathanael pääse aikuisenakaan eroon lapsuudessa kohtaamastaan pelottavasta olennosta, minkä takia hän luonnehtii itseään
puolileikillään ”typeräksi henkien näkijäksi”. Ylioppilaana hän arvelee
näet törmänneensä Nukuttajan hahmoon uudelleen, nyt tämä esiintyy
piemontelaisena kaupustelevana mekaanikkona nimeltään Giuseppe
Coppola. (Hoffmann 1817/2010, 8; Hoffmann 1817/2011, 32–33.) Koska Nukuttajalla vaikuttaa olevan jonkinlainen osuus Nathanaelin isän
tapaturmaiseen kuolemaan, Coppeliuksesta/Coppolasta tulee nuorelle
ylioppilaalle pakkomielle, joka toimii kertomuksen eteenpäin vievänä aiheena. Siitä pitäen Coppeliuksen synkeä hahmo esiintyy useissa
Nathanaelin laatimissa kirjoitelmissa, joita hänen rakastettunsa Clara
puolestaan pitää pitkäveteisenä mystiikkana. Pahojen aavistustensa ajamana Nathanael saa vihdoin päähänsä kirjoittaa kauhuaineksia sisältävän runoelman siitä, miten pirullinen Coppelius estää hänen ja Claran
yhteisen onnen. Paranneltuaan aikaansaannostaan huolellisesti nuori
kirjailija alkaa lukea tekstiä itselleen ääneen, mutta huudahtaa kohta:
”Kenen hirveä ääni tämä on?” Hän aikoo runoelman avulla saada välinpitämättömän Claran syttymään, vaikka ei kertojan mukaan tiedä,
mihin tarkoitukseen Claran intohimoja pitää nostattaa ja minkä vuoksi
tätä tulisi säikytellä kauhukuvilla. (Hoffmann 1817/2011, 44–45.) Nathanaelin hämmennys runoelmansa äärellä on Nukuttajan ydinkohtia.
Nukuttajaan kohdistuvaa tutkimusta sävytti 1970- ja 1980-luvulla
psykologian ja lääketieteen historiaa luotaava suuntaus (ks. esim. Obermeit 1980, 104–126), ja sen myötä kartoitettiin Hoffmannin tuntemusta aikansa lääketieteestä ja sielunhoito-opista (Lieb 2012, 174). Pohjana
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tälle oli epäilemättä se, että kirjailijan selostus Nathanaelin traumaattisista lapsuudenkokemuksista ja niiden puhkeamisesta uudelleen esiin
aikuisiässä toimii sairauskertomuksen tavoin (esim. Gröble 2000, 36,
39). Mutta millaisesta sairaudesta tässä olisi sitten kyse? Kliinisten tai
lääketieteellisten määritelmien sijaan on hyvä muistaa Friedrich Schlegelin esittämä tulkinta taiteellisesta lahjakkuudesta hengen sairautena.
Taiteellinen luovuus perustui Schlegelin mukaan hermojärjestelmän
kiihdyttämisessä esiintyvään epätasapainoon, jota orgaaninen luonto
tuotti. Tietyssä osassa ruumista puhjenneet sairaudet olivat lähtöisin
olennoista itsestään, kun taas taiteellinen innoitus syntyi ulkopuolelta
tulevan tartunnan vaikutuksesta. (Ks. lähemmin Nivala 2011, 122.)
Tartunnat ovat mahdollisia vain, jos kohteesta löytyy niihin sopiva tartuntapinta eli alttius.
Runoilevan Nathanaelin teot osoittavat, että hänen tietoisuutensa
on alttiutta toimintaan. Se on paikka tai näyttämö, josta maailmassa
tapahtuvat liikkeet löytävät yhden monista ilmenemismuodoistaan.
Toisin kuin subjektikeskeiselle filosofialle ominaisessa reflektiossa,
Nathanael ei erittele itseään eikä hänessä syntyviä pahoja aavistuksia
tai kirjoittamisen motiiveja, eli tietoisuuden spontaanisuutta, jostakin
toisesta tarkastelupisteestä käsin. Hän ohittaa näkemyksen, että hänen
tietoisuutensa olisi hänen toimintansa lähde. Koska reflektiossa tapahtuva tietoisuuden jakautuminen jää nyt toteutumatta, minuus ei pääse
itsevaltaisesti tarkastelemaan etäältä omia toimintojaan. Samalla kysymys runoelman alkuperästä jää avoimeksi.
Kuvaus Nathanaelin runoilijantyöstä ei tietystikään ole mikään
varhainen posthumanistinen ohjelmanjulistus vaan Nukuttajan tekijän mieliaiheita, kannanotto taiteen ehdottomuuden ja tulkinnallisen
avoimuuden puolesta. Hoffmann asettaa kirjoituksissaan yhä uudelleen
vastakkain porvarillisen elämän ahdasmielisyyden, älyllisen ja emotionaalisen raajarikkoisuuden ja toisaalta taiteen pyrkimykset älyllisesti
ja emotionaalisesti korkeampaan elämään välittömän hyödyn tuolla
puolen (Saarinen 2011, 9, 12–13). Nathanaelin runoelman syntyprosessia ei esitetä diskursiivisesti, alkuehdoista vaihe vaiheelta lopputulosta
kohti etenevänä sarjana, eikä taide niin ollen taivu jäljittelyn kohteeksi.
Objektien maailmassa täysivaltaisesti toimivan subjektin osoittautuminen harhakuvitelmaksi on Nukuttajan posthumanististen näkökohtien
kannalta kuitenkin vasta alustava havainto. Paljon olennaisempaa tässä
suhteessa on, miten Hoffmannin kertomus kuvaa Nathanaelin ja hä115
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neen vaikuttavien tuntemattomien voimien välistä suhdetta ja hänen
suoranaista riippuvuuttaan niistä.
Demonin vallassa
Nukuttajan ensi lehdiltä käy selväksi, että kertomuksen eri vaiheissa
esiintyvä pahaenteinen hahmo Coppelius/Coppola on paljon tekemisissä muiden ihmisten aistien ja aistikykyjen, erityisesti silmien kanssa.
Erään kerran hän aikoo riistää silmät pienen Nathanaelin päästä. Joskus
hän taas kiusaa poikaa ja tämän sisarta koskettamalla heille tarjoiltavia
ruokapöydän herkkuja karvaisilla käsillään ja siten estää lapsia nauttimasta niistä herättämänsä kuvotuksen takia. Jäljempänä kertomuksessa
hän kauppaa aikuiselle Nathanaelille vielä silmälaseja ja taskukiikareita.
(Hoffmann 1817/2011, 28, 30, 49–50.) Olivat Nukuttaja-Coppeliuksen
toimet sitten Nathanaelin aistikykyjä edistäviä tai estäviä, aina hän saa
tämän liikuttumaan eli järkyttymään, kokemaan vastenmielisyyttä,
viehättymään näkemästään, kuvittelemaan hirveyksiä ja kirjoittamaan
niistä. Vaikutukset näyttävät enimmäkseen lannistavilta, vähintäänkin
epämukavilta. Viime kädessä ne kuitenkin aktivoivat Nathanaelin. Hän
elää täydesti vain Nukuttajan vaikutuspiirissä. Tämän hahmo hallitsee
aika ajoin vahvasti hänen kuvitelmiaan ja sillä tavoin kyllä kaventaa hänen vapauttaan, mutta samalla tuo hirviö on kertomuksessa välttämätön edellytys Nathanaelin luomistyölle.
Runoileva ylioppilas on aivan liian riippuvainen kaikesta kohtaamastaan ja niin tiiviisti ympäristössään esiintyvien voimien ja liikkeiden kohtaamispinta, että kertomuksen lähestymistapaa on vaikea pitää
ihmiskeskeisenä. Maailma on kaikkea muuta kuin Nathanaelin toimenpiteiden kohde tai hänen oman merkitystodellisuutensa eloton alusta.
Jo se, ettei hän pyri pääsemään selvyyteen siitä, miksi hän laati rakastettuaan järkyttämään pyrkivän runoelman ja kuka tai mikä hänen
kynäänsä sitä tehdessä liikutti, on osoitus hänen avautuneisuudestaan
Nukuttaja-Coppeliusta kohtaan. Hahmo vangitsee Nathanaelin mielikuvituksen kerran toisensa jälkeen niin nopeasti ja tehokkaasti, että
tämä kokee olevansa jonkin vallassa, tapahtumisen kohteena, mikä on
passiossa olon keskeisimpiä ulottuvuuksia (passiosta ja pathoksesta ks.
lähemmin Sarjala 2001, 18–19). Tällainen liikutetuksi tulemisen kuvaus ei objektivoi maailmaa vaan näyttää sen osallistuvuuden. Tietoisuu116
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della on jälkikäteinen mahdollisuus rekisteröidä ja tulkita tapahtumisen
kulkuja, mutta Nathanael on haluton käyttämään sitä. Sen sijaan hän
näkee usein vaivaa saadakseen Nukuttajan haalistuvaan hahmoon uutta
eloisaa väriä laatiessaan hänestä kirjoitelmia (Hoffmann 1817/2011, 44).
Toisin kuin Descartes väitti, sielulla on ulottuvuus tai toimintasäde, joka
Nathanaelin osalta muodostuu kaikista Nukuttajan hänessä kehittämistä tai esiin houkuttelemista kyvyistä ja taidoista toimia maailmassa.
Kun tietoisuuden ja muun olemisen tai minuuden ja ulkomaailman
välille ei muodostu kertakaikkista kahtiajakoa kuten Nathanaelin tapauksessa, näkyviin nousevat ne mediumit ja väliaineet, joissa hän ja
muut oliot kietoutuvat toisiinsa ja muodostavat uusia toiminnan mahdollisuuksia. Nukuttajassa tällaisia ovat, paitsi kirjoitusvälineet ja paperi, myös liidut ja hiilenpalat, joilla pieni Nathanael ruokkii aktiivisesti
mielikuvitustaan luonnostelemalla kuvia pelottavasta Coppeliuksesta
pöytiin, kaappeihin ja seiniin. Jäljempänä kertomuksessa olennaisen
tärkeä kapistus ovat Giuseppe Coppolan Nathanaelille viekkaasti myymät taskukiikarit, tavallaan keinotekoiset silmät, joilla tämä ryhtyy heti
seuraamaan opiskelijakamarinsa naapurustossa asuvaa Olimpia-neitoa,
professori Spallanzanin kuvankaunista tytärtä. (Hoffmann 1817/2011,
26, 50–51.) Intohimo syttyy tuossa tuokiossa, ja Nukuttaja-Coppelius
ja hänen apuvälineensä toimivat sytykkeinä (ks. myös Lieb 2012, 180).
Kertomuksen loppupuolella Olimpia paljastuu taitavasti tehdyksi, mekaanisella koneistolla toimivaksi nukeksi, mikä tuo Nathanaelin kokemaan hullaantumiseen ja hänen ja Olimpian välille viriävään seurusteluun uuden näkökohdan. Inhimillinen ja ei-inhimillinen sekoittuvat
näissä liikutetuksi tulemisen kuvauksissa toisiinsa.
Nukuttajan maailma tulee lähelle ekokriittistä näkökulmaa, jossa ympäristö ei merkitse tietämisen ja hallinnan toimetonta kohdetta,
myytävissä tai ostettavissa olevia voimavaroja. Se on kaikkea muuta
kuin yhdentekevä pinta, johon ihminen heijastaisi kulttuurisesti erityiset ja sosiaalisesti määräytyneet käsityksensä luonnosta tai todellisuudesta. Pikemminkin se on toiminnallistava ehto kaikelle kulttuuriselle
tuotannolle, joka puolestaan kantaa jälkiä inhimillistä todellisuutta laajemmasta syntyperästään. (Ekokritiikistä esim. Rigby 2004, 4.) Ihmistietoisuuden ulkopuolinen toimijuus käy Nukuttajassa selvimmin esiin
Nathanaelin vakuuttuneisuudessa siitä, että kirjallisen luomistyön edellytyksenä toimiva innoitus ei synny yksilöstä itsestään, vaan on jonkin
ulkopuolisen, korkeamman voiman vaikutusta.
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Coppelius on nuorelle ylioppilaalle vastenmielinen demoni, joka ei
asusta vain tämän omassa sisimmässä. Tahdonvapautta harhakuvitelmana pitävä Nathanael esitteleekin rakastetulleen Claralle mystillistä
oppia paholaisista ja kauheista voimista kertomuksen sitä yksityiskohtaisemmin kuvaamatta, mutta pian Clara keskeyttää hänet. (Hoffmann
1817/2011, 43.) Aihetta käsittelevän jakson ydin käy silti selväksi: liikutetuksi tuleminen ei ole pelkästään yksilön olotila tai hänen mielikuvituksensa tuotetta vaan suhde useamman toimijan välillä. Käyttäessään
demoni-sanaa, kertomuksessa vieläpä kursiivilla korostettuna, Hoffmann tähdentää Coppeliuksen/Coppolan hahmon samanvertaisuutta
Nathanaelin rinnalla. Demonit tunnettiin niin keskiajalla kuin vielä
uuden ajan alkupuolella luonnollisiksi, näkyvän maailman toimijoiksi
erotukseksi yliluonnollisesta ulottuvuudesta (demoneista esim. Sarjala
2001, 53–54, 100–101, 128–130).
On oireellista, että tietoisuuden ulkopuolisia tekijöitä ja voimia
luonnehditaan Nukuttajassa pimeiksi ja selittämättömiksi. Myös Coppeliuksen/Coppolan hahmo säilyy tarinan loppuun asti arvoituksellisena. Aluksi vain askelten äänistä tunnistettava Nukuttaja, joka vierailee
säännöllisesti Nathanaelin isän luona ulkopuolisilta kielletyissä alkemistisissa istunnoissa, herättää pienessä pojassa kiihkeää halua selvittää vierailijan henkilöllisyys. Aikuinen Nathanael tunnustaa, että juuri salaperäinen Nukuttaja sai hänet aikoinaan kiinnostumaan ”mielikuvituksen
ja seikkailun maailmasta” (Hoffmann 1817/2011, 26). Epämääräisyys on
Nathanaeliin vaikuttavien voimien olemisen tapa. Vertailu Nukuttajan
alkuperäisen käsikirjoituksen ja painetun version välillä paljastaa, että
kirjailija on ensi sijassa poistoilla muokannut paperille aluksi saamansa kertomuksen tapahtumia ja henkilöhahmoja moniselitteisemmiksi
valaakseen niihin vielä enemmän kauhuvaikutusta (ks. lähemmin Lieb
2012, 169–171). Tarinan kirjallista luonnetta ohjaa näin ollen ylevän
estetiikka, jonka keskeisen ainesosan, hämäryyden (obscurity), Edmund
Burke arvioi jo 1700-luvulla tehokkaaksi kauhun herättäjäksi (Burke
1757/1990, 54–55, 130).
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Aistimellisuuden rooli
Kuvaus Nathanaelista ja häntä liikuttavista voimista kehitti eteenpäin
1700-luvun jälkipuoliskolla esiin noussutta tematiikkaa aistimellisuudesta. Alexander Baumgartenia ja hänen kaksiosaista teostaan Aesthetica
(1750, 1758) edeltäneessä rationalismissa ajatukset aistien tuottamasta
tiedosta ja aistihavaintojen jäsentyneistä kognitiivisista sisällöistä olivat
olleet jokseenkin mahdottomia. Erotuksena ihmisen intellektuaalisten
voimavarojen tuottamista erottelukykyisistä ja analysoitavissa olevista
käsitteistä ja kategorioista aistien toimintoja ja niiden aikaansaamia vaikutelmia pidettiin uuden ajan alkupuolen rationalismissa tiedolliselta
kannalta enimmäkseen sekavina (confusa). Niiden pohjalta oli hankala
muodostaa jäsentyneitä ja havaitsijan kokonaisuuden tajua tyydyttäviä
käsityksiä asioista ja ilmiöistä. Aistihavaintojen monitahoisuudesta tuli
Baumgartenin näkemysten myötä kuitenkin vähitellen hyväksyttävää, ja
hänen nimeämänsä cognitio sensitiva viittasi juuri aistivaikutelmien tyhjentymättömään monikerroksisuuteen. (Frank 1989, 39, 47–48; Naumann-Beyer 2003, 543–544.) Tähän näkökulmaan tarttuivat sittemmin
myös Kant ja saksalaiset varhaisromantikot, jotka kukin omalla tavallaan näkivät asiassa valtavat mahdollisuudet, milloin esteettisten ideoiden tai ylevän kokemuksen pohjattomuutena, milloin taas mielikuvituksen kykynä käsitellä aistihavaintojen moninaisuutta todellisuutta hahmotettaessa.
Vähitellen 1700-luvun jälkipuolen kuluessa kaunotaiteita ja niiden
esiin loihtimaa harmoniaa ja tasapainoa ryhdyttiin tulkitsemaan aistimellisuuden täydellistymiseksi – abstrakti muoto yhtyi konkreettiseen
aistimateriaan. Tästä tuli klassismin ihanne, mutta Hoffmann kulki jo toisia teitä. Nukuttajaa ei voi pitää harmonisena ja tasapainoisena kertomuksena, yhtä vähän kuin tarinan loppuriveillä korkeuksista
kuolemaan syöksyvän Nathanaelin kohtaloa. Coppeliuksen/Coppolan
huomaamattomasti ohjailema nuori ylioppilas hullaantuu yhä uudelleen
aistimellisuudesta, jota kertomuksessa edustavat silmät ja näkökyky. Väkivaltaisia sekavuustiloja kuvaavissa kohtauksissa Nathanael huutaa ”tulikehä, pyöri tulikehä” ja ”Haa! Kaunis silmä” (Hoffmann 1817/2011,
60, 65) ja ilmaisee näin antautumistaan aistihurmalle ja fantasioille. Latinasta lainattu orbita, silmäkuoppien anatominen nimitys, merkitsee
sananmukaisesti kehää tai kiertokulkua. Coppeliuksen/Coppolan nimi
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viittaa myös silmäkuoppiin, italian kielen sanaan coppo, mutta nimellä
on toinenkin sukulaisuus sanaan coppella, joka merkitsee alkemistisissa
kokeissa käytettyä sulatusupokasta. (Lieb 2012, 179.) Molemmat merkitysulottuvuudet lienevät aiheena nimen valintaan. Aistielimien tuottamat havainnot sekä mielikuvituksen ja muistin käsittelemät mielteet ja
vaikutelmat sulautuvat kertomuksessa monitasoiseksi kudelmaksi.
Nukuttajan hahmo rakentuu kertomuksessa siten, ettei lukija voi olla
täysin varma, ovatko Nathanaelin havainnot ja muistot hänestä tosia vai
kuviteltuja. Onko Coppelius/Coppola todella jokin demoninen, pahantahtoinen olento vai yksinkertaisesti porvarillisessa ammatissa toimiva
epämiellyttävä henkilö, jonka uhkaavuutta Nathanael suurentelee sijoittamalla häneen kaikki kammottavat houreensa? Hoffmann sommittelee
tämän horjuvuuden varsin taitavasti, onhan kysymys toden ja epätoden
välisen rajan epämääräisyydestä yksi hänen tuotantonsa keskeisiä teemoja (Gröble 2000, 42; ks. myös Obermeit 1980, 117; Knapp & Mattes
2001, 39, 48). Näin rationalistisen koulumetafysiikan väheksymä aistimellinen sekavuus ei enää merkitsekään selkeyden tai ilmeisyyden puutetta vaan maailman läpitunkemattomuutta ja tulkinnallista ehtymättömyyttä kuten romantiikan runoudessa oli asian laita (ks. esim. Frank
1989, 48–49). Nukuttajassa havaitsemisen ja päättelyn varmuus katoaa,
eikä arvostelmiin kykenevä tietoisuus pysty osoittamaan täysivaltaisuuttaan suhteessa ympäristöön. Vaikka Nathanael on Coppeliuksen kataluudesta kertovan runoelman käsikirjoittaja, hän ihmettelee silti, kuka
tai mikä hänessä toimii hänen muotoillessaan tekstiä. Aistihavaintoja
riittää, mutta johtopäätökset puuttuvat.
Automaatit
Nathanaelin taiteellisen intohimon ja ajoittaisen mielipuolisuuden vastapainoksi Nukuttajassa esiintyy kaksi naispuolista hahmoa, Nathanaelin rakastettu Clara ja hänen ihastuksensa Olimpia. Nimet ovat enteitä:
Clara edustaa järjen selkeyttä ja kirkkautta, ironisesti käsitelty ja etäisen oloinen Olimpia taas kyvyttömyyttä liikuttua – kuten voi odottaa
nukeksi paljastuvalta olennolta, joka on nimetty jumalten asuinpaikan
mukaan. Hahmoissa ruumiillistuu Hoffmannin halveksuma porvarillinen tasaisuus, ja heidän sukupuolensa kytkeytyy osaksi sosiaalista jär-
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jestystä, jossa naiset pysyttäytyvät vaatimattomina kotihengettärinä tai
seinäkoristeina miesten tavoitellessa suuria tekoja.
Kannanotoissaan Nathanaelin käsityksiin Nukuttajan hirviömäisyydestä Clara osoittautuu Immanuel Kantin kriitillisen filosofian
kannattajaksi. Ajattelun kopernikaaninen käänne on kuuluvilla hänen
laatimansa kirjeen sanoissa, joiden mukaan ihmistä uhkaavan pimeän
mahdin ”täytyy muotoutua meissä kaltaiseksemme, tulla omaksi itseksemme” (Hoffmann 1817/2011, 35). Claran mielestä vain siten ihminen
voi ”uskoa siihen ja suoda sille sen tilan, jota se tarvitsee toteuttaakseen salaiset suunnitelmansa” (Hoffmann 1817/2011, 35). Subjektin
kyvyt ja hänen tietoisuutensa operaatiot siis tekevät todellisuuden sellaiseksi kuin se ilmenee yksilölle havainnoissa ja kokemuksissa. Tällaista subjektikeskeistä tietokäsitystä Clara selventää edelleen toteamalla,
että Coppeliuksen kaltainen hahmo kuvastaa usein vain yksilön omaa
kummallista harhaluuloa. Se on ”oman minämme aivohoure” (Hoffmann 1817/2011, 36). Nathanaelia kiusaa Claran kylmä ja proosallinen
mielenlaatu, ja hän on harmissaan Claralle siitä, että tämä katsoo Nukuttaja-demonin sijaitsevan vain rakastettunsa omassa sisimmässä. Kun
Nathanael on lukenut Claralle synkän runoelmansa heidän yhteisen
onnensa tuhoavasta Coppeliuksesta, Clara pyytää painokkaasti häntä
heittämään tuon mielettömän sadun liekkeihin. Tästä syystä Nathanael
kutsuu rakastettuaan elottomaksi ja kirotuksi automaatiksi. (Hoffmann
1817/2011, 43–44, 46.)
Luonteeltaan tasapainoinen Clara pyrkii kunnollisuuteen ja järkevyyteen. Tulkitsemalla kohtaamansa vieraat ilmiöt aina vain tietoisuuden kykyjen aikaansaannoksiksi hän ei näe ympärillään avautuvan todellisuuden monitasoisuutta ja arvoituksellisuutta. Näin yksilöltä katoaa
mahdollisuus tulla liikutetuksi, mahdollisuus antautua jonkin toisen
edessä, ja hänestä muodostuu itseohjautuva eli automaatti. Nukuttajan
automaatit ohittavat elämän kiihkeyden ja toimivat mekaanisten laitteiden tavoin niille ulkoisista tekijöistä suuremmin piittaamatta. Mielikeskeisyydessään Clara oikeastaan kehottaa Nathanaelia luopumaan
aistimellisuuden tuottamasta monimerkityksellisyydestä. Mutta Claran
kuvitelmista vapaa järkevyys saa, tuottamansa harmin ohella, ainakin
kerran Nathanaelin alakulon valtaan, ja tämän toimintakyky vähenee
(Hoffmann 1817/2011, 38). Kertomuksen lopussa nuoret suunnittelevat
avioliittoa, mutta käykin juuri niin kuin Nathanael on runoelmassaan

121

Jukka Sarjala

aavistellut. Pelkällä läsnäolollaan Coppelius myötävaikuttaa siihen, että
epävakaa ylioppilastaiteilija heittäytyy mielenhäiriössä tornista alas katukiveykselle ja menettää henkensä (Hoffmann 1817/2011, 64–65).
Olimpia-nuken kuuluminen Nukuttajan henkilö- ja hahmokokoelmaan johtunee ainakin osaksi siitä, että Hoffmannia kiehtoivat nuket ja
niiden paikka inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden rajapinnalla.
Se, mikä nukeissa vaikutti aluksi inhimilliseltä ja arkipäiväiseltä, osoittautuukin mekaanisen taidon tuotteeksi. (Gröble 2000, 36.) Tämä kahtalaisuus nivoutuu luontevasti maailman epävarmuuksia käsittelevän
Nukuttajan tematiikkaan. Hoffmann sijoittaa kokemuksen groteskista
– luonnollisen paljastumisen keinotekoiseksi – niin monimerkityksellisiin yhteyksiin, ettei lukija voi olla varma, onko luonnollisen ja keinotekoisen erottaminen toisistaan enää mielekästä.1
Nathanael on varsin ihastunut Olimpiaan, joka osaa soittaa flyygeliä
taitavasti ja tanssiikin kohtuullisen hyvin, mutta ei kykene puhumaan.
Itsekeskeisen nuoren ylioppilaan selostaessa omia ajatuksiaan ja rakkaudentuntojaan Olimpialle heidän vieraillessaan erilaisissa seurapiiritapahtumissa tämän suusta kuuluu silloin tällöin vain lyhyitä ”ah, ah”
‑huokauksia. Seuralaisensa ihailevasta myötäilystä innostunut Nathanael vertaa noita vähäisiä ilmauksia aitoihin hieroglyfeihin, jotka kuvaavat Olimpian sisäistä maailmaa, ”maailmaa joka on täynnä rakkautta
ja ymmärrystä siitä, mitä on henkinen elämä iankaikkisuuden valossa”
(Hoffmann 1817/2011, 57). Kirjailija ei säästele kuvauksessa koomisia
keinovaroja. Jakso ironisoi Nathanaelin narsismia, ymmärtämiseen
pyrkivää keskustelutapaa ja seurapiirielämän teennäisyyttä (Lieb 2012,
175, 177). Asetelmassa inhimillinen ja keinotekoinen ovat sekoittuneet
huomaamatta toisiinsa – ja silti kaikki toimii kuten ennenkin. Yhtäältä
Nathanael puhelee vireästi mekaanisen koneiston kanssa, minkä pitäisi
olla mahdotonta. Toisaalta siellä, missä ihmiset keskustelevat kaltaistensa kanssa, eli teekutsuilla, he ikävystyvät ja lopulta vain haukottelevat
(ks. Hoffmann 1817/2011, 62). Kireitä kureliivejä käyttävässä Olimpiassa mekaanisuus pyrkii eläväksi ja inhimilliseksi, kun taas elävistä olennoista tulee tarkasti säädeltyä tapasäännöstöä ylläpitävillä teekutsuilla
mekaanisten koneiden kaltaisia.2
Olimpia paljastuu nukeksi dramaattisessa kohtauksessa, jossa Coppelius/Coppola väkivaltaisesti ryöstää tuon mekaanisen laitteen professori Spallanzanin käsistä tämän kotona kosioaikeissa liikkuvan Nathanaelin osuessa paikalle (Hoffmann 1817/2011, 59–60). Nukuttajassa
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automaatit ovat silti pikemminkin ihmisiä kuin nukkeja. Järkevästi ajattelevien, tapoihinsa ja asenteisiinsa urautuneiden yksilöiden yhteisö on,
kuten teeseura, pitkästyttävä. Automaatit eivät Hoffmannin luomassa
maailmassa muodostuneet uhaksi ympäristölleen, mutta ne pyrkivät
tekemään elämisestä yllätyksetöntä, ikään kuin kaikki olisi aina järjen
hallinnassa.
Nukuttaja ja posthumanismi
Siihen nähden, kuinka avoimesti Nukuttaja kyseenalaistaa täysivaltaisen, autonomisen subjektin olemassaolon ja elollisen ja elottoman todellisuuden välisen kahtiajaon, ajatus kertomuksen posthumanistisesta
pohjavireestä ei ole ollenkaan perusteeton. Olisi tietysti anakronistista
olettaa Hoffmannin tai hänen aikalaistensa kyenneen ennakoimaan
oman aikamme näkökulmia. Kysymys asettuu kuitenkin toiseen valoon,
jos lähdetään siitä, että 1800-luvun alkukymmenien intellektuaaliset ja
kirjalliset pyrinnöt ja aikamme keskusteluasetelmat jakavat yhteisen halun lähentää ihmisen ja ei-inhimilliseksi katsotun luonnon piirejä toisiinsa, kuten alussa mainitsin. Romantiikan aatehistoria sisältää tässä
mielessä mahdollisuuksia ajatella uudelleen luonto/kulttuuri‑kahtiajakoa tai tietoisen ja ei-tietoisen välistä erottelua. Hedelmällisiä aineksia
näihin tarjoaa Hoffmannin Nukuttajan ja muun tuotannon ohella vaikkapa Friedrich Wilhelm Joseph von Schellingin luonnonfilosofia. Nuori
Schelling pyrki 1800-luvun alussa purkamaan ontologista eroa ihmistietoisuuden ja ulkoisen luonnon väliltä tarkastelemalla elollisen luonnon dynaamista periaatetta, joka pakottaa oliot ylittämään vallitsevan
olotilansa niin, että niiden identiteetti elävinä olentoina on riippuvaista
tulemisestaan joksikin toiseksi kuin mitä ne ovat (Bowie 1990/2003,
106). Näin Schelling kehitteli perustelua sille, miten oli mahdollista,
että luonto tuli tietoisuuden muodossa tietoiseksi itsestään.
Nukuttaja lukeutuu kauhuromanttiseen kirjallisuuteen, ja ylevän estetiikan mukaisesti siinä saavat ilmaisunsa myös sellaiset asiat, oliot ja
tapahtumat, joita ei voi kuvata täydelleen läsnäolevina. Coppeliuksen
hahmo ja hänen tavoitteensa jäävät hämäriksi, ja Nathanaelin synkän
runoelman syntyprosessiin sisältyy avoimia kysymyksiä. Niin ikään
monet kertomuksen käänteistä askarruttavat lukijaa. Kaikki nämä seikat kasvattavat Nukuttajan maailman kompleksisuutta eli ympäristön
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ja siinä liikkuvien tekijöiden mahdollisten keskinäisten suhteiden määrää. Coppelius-demoni on tekemisissä niin Nathanaelin, hänen isänsä
ja muiden lähimmäisten kuin myös Olimpia-nuken rakentajan kanssa.
Lukijalle syntyy vaikutelma, että kertomuksessa kuvattujen hahmojen
ja tapahtumien takana toimii jonkinlaisia salaperäisiä voimia, jotka liikuttelevat näkyvän maailman osasia suuntaan jos toiseenkin.
Tässä kohden vahvaksi tulkintavaihtoehdoksi posthumanistisen lukutavan rinnalle nousee Sigmund Freudin psykoanalyyttinen näkemys,
jonka mukaan Nukuttaja-Coppeliuksen hahmon kammottavuus johtuu lapsenomaisesta kastraatiokompleksista (Freud 1919/2005, erit. 46).
Hoffmannin kertomusta voi lukea sujuvasti myös Freudin ajatusten valossa, mutta silloin on hyväksyttävä se, että Nathanaelia piinaava demoni ja muut häntä liikuttavat tekijät kuuluvat hänen mielensisäisen maailmansa dynamiikkaan. Niistä tulee egovääristymiä ja -taantumia, minän
läpinäkymätöntä kerrostuneisuutta, jolloin ihmistietoisuus ei havaitse,
että sen kokema ahdistus ja kammottavuus on itse asiassa aiemmin koetun tunneyllykkeen torjunnan tuotetta (ks. Freud 1919/2005, 50–51,
55). Psykoanalyyttinen näkökulma keskittyy ihmismielen toimintaan ja
sen mekanismeihin ja kesyttää Nukuttajassa esiintyvän tuntemattoman
osaksi tunnettua maailmaa Claran tavoin.
Freudin laajalti tunnetusta tulkinnasta poikkeava monistinen luentani pyrkii ylittämään tietoista ja ei-tietoista olemista koskevan kahtiajaon. Useat Nukuttajassa kuvatuista tapahtumista ja ilmiöistä ovat niin
moniselitteisiä ja totunnaiset asetelmat vastakohdikseen kääntäviä, että
ajatus rajasta ja rajojen ylläpidosta alkaa tuntua keinotekoiselta. Erityisesti tämä koskee Nathanaelin persoonaa ja hänen vaikuttimiaan. Nuori
taiteilija-ylioppilas ei aina tiedä, mikä saa hänet toimimaan, eikä hän
pyri sitä liian tarkasti tulkitsemaankaan, minkä seurauksena hänen inhimillisyydestään ja teoistaan tulee tietoisuudelle tuntemattomiksi jäävien voimien aikaansaannoksia.
Nukuttaja-demoni on yhtä kiinteästi osa maailmaa kuin se on osa
Nathanaelin kykyjä ja valmiuksia. Tämä yhdentyminen, aineellisen
ulottuvuuden erottamattomuus ihmisruumiin mahdollisuuksista ja ihmistietoisuudesta, muistuttaa Schellingin tähdentämää luonnon tuottavaa periaatetta. Se herättää kysymyksen, onko Nathanael inhimilliseksi
olennoksi pukeutunut vieras tai toinen, joka on jo matkalla joksikin
muuksi. Miten ihmisen käytöksestä, ajatuksista, tunteista ja toiminnan tuloksista tunnistetaan erityisesti inhimillinen? Nukuttaja kieltäy124
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tyy vastaamasta tähän kysymykseen ja kuvailee sen sijaan Nathanaelin
mielenhäiriöitä. Olimpia-nuken menestyksellinen esiintyminen seurapiireissä saa taas aprikoimaan, kuinka niukasti inhimillisyyden tunnusmerkkejä – sanallista kieltä, tunneilmaisua tai merkitysten muodostumista – loppujen lopuksi tarvitaan, jotta jokin olento kävisi ihmisestä.
Claran hahmolla on tarinassa yllä mainittuihin ongelmiin valmis
vastaus: tuntemattoman täytyy muotoutua meissä kaltaiseksemme. Hänen näkemyksensä on hyväksyttävissä vain, jos sokeasti luottaa oman inhimillisyyden tunteensa varmuuteen. Coppeliuksen/Coppolan hahmon
epämääräisellä identiteetillä, Nathanaelin demoniaiheisilla puheilla ja
professori Spallanzanin suorittamalla onnistuneella nukkehuijauksella
Nukuttaja kuitenkin havainnollistaa, ettei varmaa arviointimittapuuta
tässä asiassa löydy. Kertomus lyö kättä posthumanismin kanssa siinä,
että se välttää luottamasta järjen riippumattomaan kykyyn tai ihmisluontoon ja kannustaa näkemään toimijuutta kaikkialla luonnossa ja
maailmassa.
Näkipä tarinan käänteissä groteskia liioittelua tai ei, ihmisen ja hänen suunnitelmallisen järkensä koskemattomuus suistetaan Nukuttajassa jalustalta komeasti ja hauskastikin. Sen kertoja toteaa, ”ettei ole mitään kummallisempaa ja hullumpaa kuin todellinen elämä” (Hoffmann
1817/2011, 40). Modernin humanismin nousu myöhäisvalistuksessa ja
ihmisen henkisen täydellistymisen ajatukseen nojautuneessa sivistysaatteessa sai heti vastavoimansa romantiikassa. Se herätti kysymyksen,
tiedämmekö varmasti, keitä olemme ja millaiseen paikkaan olemme
syntymässä joutuneet.

Viitteet
1

Groteskin kokemuksesta ks. esim. Nivala 2011, 116.

2

Saman suuntaisen havainnon teknisten laitteiden ja ihmisten välisistä eroista teki Donna Haraway (1985/1990, 194) kirjoittaessaan kyborgeista ja niiden
tarjoamista mahdollisuuksista uuteen poliittiseen utopiaan 1980-luvun puolivälissä.
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Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä,
eivät leikkaa, eivätkä kokoa varastoon.
Matt. 6:25
Diffraktio (fys.): ilmiö, jossa aallon muoto muuttuu, kun sen kulkuun on vaikuttanut jokin kappale, esimerkiksi kide. Aalto taipuu.
Valon tms. aaltoliikkeen taipuminen esteen kulman taakse.

Feministisen tieteentutkijan Donna Harawayn yksi monista tiedon
tuottamisen metodologisista metaforista ja käytänteistä on diffraktio,
ilmiö, jossa valo kulkee prisman läpi, jolloin se muuttaa suuntaa ja siirtyy kokonaan toiseen paikkaan. Tieteen tekemiseen siirrettynä se on
optinen metafora prosessista, jossa tutkija seuraa taipuvaa aaltoa ”kulman taakse”. Sieltä löytyvät kummalliset ja oudot asioiden yhdistelmät,
jotka synnyttävät uusia, yllättäviä merkityksiä. Se mikä aluksi näyttää
selvältä, taipuukin outoihin muodostelmiin odottamattomalla tavalla.
Diffraktio ei tuota ”samaa”, joka on siirretty toisaalle, kuten esimerkiksi
valon heijastus tekee, vaan se tuottaa häiritseviä, ei heijastuvia kuvioita.
Metodologisena käytäntönä diffraktio on häiriön ja häiriön vaikutusten kartoitusta, ei reproduktion tai replikaation tuottamista. (Haraway
1992, 295; ks. myös Schneider 2004, 19.)
Lukemalla diffraktiivisesti etsitään sellaisia eroja, joilla ”on väliä”,
jotka tuovat mukanaan muutoksen. Käytäntönä diffraktiivinen lukeminen nojaa affirmatiiviseen politiikkaan, uusia näkemyksiä avaavaan
ja luovaan toimintatapaan, ei niinkään kritiikkiin. (Vrt. Latour 2004;
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Barad 2012, 49–50.) Sen tavoitteena on tuottaa asioita, joiden kanssa
on hyvä ajatella. Kun posthumanistinen ajattelu etsii vaihtoehtoisia,
ei-essentialistisia ja ei-hierarkkisia tapoja ymmärtää eri olioiden ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita nimenomaan arvioimalla uudelleen
ihmisyyttä ja ihmisen paikkaa, diffraktiivinen lukeminen on yksi tapa
ajatella posthumanistisesti. Kun seuraavassa käsittelen Marja-Liisa Vartion romaania Hänen olivat linnut (= HOL), pyrin nimenomaan lukemaan diffraktiivisesti esiin sellaisia eroja, joilla ihmisen paikka asettuu
uudenlaisen arvion kohteeksi. Romaani on täynnä taipuvia valonsäteitä,
jotka johdattavat lukijan nurkan taakse, outoihin maailmoihin, jos vain
olemme lukijoina diffraktiivisesti sensitiivisiä ja uskaltaudumme irrottautumaan heijastavien valonsäteiden piiristä. Yksi ja tärkein näistä säteistä valaisee romaanille nimenkin antaneita lintuja. Romaanin lintuja
on Vartio-tutkimuksessa pohdittu jonkin verran (ks. esim. Alhoniemi
1973), lintujen motiivinomaisia ja erityisesti symbolisia merkityksiä on
haettu kirjallisesta traditiosta ja lintujen yleisistä symbolimerkityksistä. Tällainen pohtiminen on kuitenkin ollut heijastusten tuottamista
(diffraktio-metaforaa mukaillen), sillä lintuja on ajateltu abstraktisina
olioina, symboleina, joilla ei ole kovinkaan paljon tekemistä lintujen
kanssa. Jos linnut otetaan konkreettisina, ruumiillisina olioina, siis lintuina eikä ihmisen tuottamina symboleina, huomataan, että joudutaan
outoon maailmaan, josta löytyy joukko kummallisia olioita: kokoelma
täytettyjä lintuja. Joutsen ei olekaan joutsen vaan täytetty joutsen, ja sama
taksiderminen kohtalo on niin kuovilla, västäräkillä kuin pöllölläkin.
Kun diffraktiivinen säde on johdattanut näkemään nämä merkilliset, lasisilmillään ihmisiä tuijottavat linnut, on kummallista, että aiempi
tutkimus on ohittanut näinkin ilmeisen asian kerrassaan ihmeellisellä
itsestäänselvyydellä. On puhuttu vain linnuista, ei täytetyistä linnuista.
Syitä ohittamiseen voi vain arvailla. Otaksuttavasti yksi syy on kirjallisuudentutkimuksen tulkintatraditio, josta on ollut vaikea irrottautua.
Suomalaisessa kirjallisuudessa esiintyy runsaasti lintuja ja muutamien
lintujen symbolinen merkitys on kauan sitten lyöty lukkoon. Näin on
esimerkiksi käynyt Vartionkin romaanissa esiintyvälle joutsenelle. Lintuja on totuttu tarkastelemaan milloin minkäkin asian merkitsijänä, ja
yleensä linnut ovat symboloineet jotain ihmisen toimintaa, esimerkiksi
taiteen tekemiseen liittyvää. Hieman spekulatiivisemmin voisi pohtia
myös sitä, mitä taksidermian ohittamisella on torjuttu. Taksidermiassa
kuolema on aina läsnä, jolloin se on omiaan korostamaan sitä, mikä on
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kaikkein yleisin eläimiin kohdistuva käytäntömme: tappaminen. Ehkä
tämän ajatteleminen on hankalaa. Lisäksi Vartion romaanissa korostuu
lintujen vähittäinen ”toinen kuolema”, kun ne vähitellen hoidon puutteessa tuhoutuvat niihin pesiytyneiden matojen syöminä. Meissä herää
(kenties?) rappeutuvan ja vääjäämättömästi mädäntyvän lihan kauhu,
jolla ei silläkään ole oikein kotia ”puhtautta” viljelevässä kirjallisuudentutkimuksessa.
Tällaisten asioiden torjunnan vuoksi tutkimus on mukaillut vanhaa
taikurien hattutemppua: taikuri näyttää kania/lintua, laittaa sen taikurinhattuun, heiluttaa sauvaansa ja kani/lintu katoaa. Taikuri näyttää
tyhjää hattua. Tämä vanha temppu kuvaa sitä, miten kirjallisuudentutkijat ovat tehneet Vartion täytetyistä linnuista epäkysymyksen. He
ovat lukeneet eläimiä metaforina, aina ihmisen figuureina tai figuureina
ihmistä varten, ja nämä prosessit päätyvät aina samaan kuin taikurin
temppu: viime kädessä lavalla seisoo vain ihminen. Nyt näette tekstissä eläimen, nyt ette sitä enää näe. (Ks. myös McHugh 2009.) Lintujen
ajatteleminen symboleina tai romaanin henkilökuvia palvelevina tekstuaalisina olentoina tuottaa siistejä analyyseja, siistiä ajattelua. Romaanin
maailma pysyy koherenttina, mikään ei siirry radikaalisti paikaltaan.
Taksidermia sen sijaan aiheuttaa diffraktion, joka tuottaa likaisuutta, sotkuisuutta, ajattelun hankaluutta, häiriön, jossa asiat yhdistyvät
oudosti entisiä ajatusmalleja kyseenalaistaen. Täytetyt linnut ovat hybridejä, sekasikiöitä, joista on mahdoton sanoa, ovatko ne luontoa vai
kulttuuria. Kuolleina ja täytettyinä linnut ovat läpikotaisin kulttuurisia
objekteja, ihmisen tekemiä. Ja silti: luonnon olioina ne ovat läpikotaisin
kulttuurin ulkopuolella. Tämä ratkaisematon jännite määrittää kaikkea
taksidermiaa. (Poliquin 2012, 5.) Vartion romaanin linnut ovat luontokulttuurin olioita: niissä tiivistyy niin kulttuurinen kuin luonnonkin
olemisen tapa, eikä kumpikaan puoli ole redusoitavissa toiseen.
Tässä artikkelissa pyrin hylkäämään taikurin hatun ja tarkastelemaan romaanin esittämiä lintuja sellaisina kuin ne ovat, taksidermian
tuotoksina. Vartion romaanissa on kyse eläimistä, siitä miten ne elävät
ja ennen kaikkea kuolevat meidän kanssamme, usein meidän käskystämme. Tällaisella suunnan muutoksella on merkitystä myös romaaniin
rakentuville henkilökuville. Täytetyt linnut ja ihmiset konstituoivat toinen toistaan, ne kietoutuvat tiukasti kiinni toisiinsa saastaisiksi olioiksi,
joiden kautta inhimillinen, sellaisena kuin sen olemme tottuneet humanismin perinteisten arvojen mukaan määrittelemään, purkautuu. Mo133
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nia itsestään selviltä tuntuvia rajoja häiritsevinä hybridisinä figuureina
Vartion romaanin linnut ohjaavat lukijankin maailmaan, jossa luonnon
ja kulttuurin suhde ja niiden välille piirretty jyrkkä raja on otettava
vakavasti. Tarkastelen seuraavassa Vartion romaanin maailmaa lähtökohtana se tosiasia, että linnut ovat romaanissa taksidermisia olentoja.
Taksidermia saa romaania valaisevan säteen taipumaan niin, että kulman takaa aukeaa maailma, jossa orgaaninen ja ei-orgaaninen, konkreettinen ja myyttinen, taiteellinen ja materiaalinen, ihminen ja eläin
lysähtävät yhteen ja synnyttävät kummajaiset, jotka häiritsevät selvän
oloiseksi piirrettyä rajaa ihmisten ja lintujen (ja yleensä eläinten), kuoleman ja elämän, materiaalisen ja symbolisen välillä.
Pelastakaa linnut!
Hänen olivat linnut ilmestyi postuumina syksyllä 1967 ja sitä on yleisesti
pidetty Vartion pääteoksena ja hänen tuotantonsa synteesinä (ks. esim.
Alhoniemi 1973, 165). Romaani kuvaa kahden vähitellen ikääntyvän
naisen, leskiruustinna Adelen ja hänen palvelijattarensa Alman elämää
vanhassa nimismiehen perintötalossa, jossa naiset riitelevät, sopivat, riitelevät uudelleen, sopivat jälleen, ja ennen kaikkea kertovat toisilleen
elämänsä tarinaa. Tärkeää osaa romaanissa näyttelee rovastivainajan
vaimolleen jättämä täytettyjen lintujen kokoelma, jota naiset hoitavat
ja vaalivat. Romaanin tapahtumien ajankohta sijoittuu jonnekin maailmansotien väliseen aikaan, mutta aikaan sidottua kronologiaa romaanista on turha hakea. Tekstin aika rakentuu subjektiivisten ja emotionaalisesti merkittävien tapahtumien varaan, ja näin menneisyys kasvaa
vähintään yhtä tärkeäksi kuin nykyhetkikin. Tällaisesta aikakäsittelystä
johtuen jo romaanin nykyhetkessä useita vuosia kuolleena ollut lintuja
ampuva ja niitä täyttävä rovasti, Birger, saa tärkeän aseman romaanin
maailmassa. Samoin huomiota saa Pietarissa vuosisadan vaihteessa asunut Onni-setä, joka on aloittanut lintukokoelman rakentamisen ja jolta
Birger on saanut innoituksensa jatkaa lintukokoelman kartuttamista.
Romaani alkaa ikään kuin keskeltä:
– Ei puhuta sitten koko asiasta.
– En minä sillä.
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– Miten minä olisin voinut sanoa jotain noin hupsua, ruustinna sanoi, – en minä niin hupsu ole.
Alma vaikeni.
– Siinähän se juuri onkin, että jos lukkari olisi heti juossut tekemään
hälytystä niin pappila ei olisi palanut. (HOL 5.)

Aloitus on koko romaanin kannalta kuvaava. Keskushenkilöt, Adele
ja Alma keskustelevat, ja heidän välisiä keskustelujaan koko romaanin
ajan leimaa kinastelu siitä, kuka mitäkin on sanonut joskus aiemmin,
mikä on oikea tapa kertoa tapahtumista ja kuka vääristelee kenenkin
sanomisia. Aloituksessa tiivistyy myös romaanin rakentumisen tapa.
Se koostuu pääasiassa keskusteluista, tärkeinä pidettyjen tapahtumien
loputtomasta kertomisesta ja uudelleenkertomisesta, ja romaanin varsinaiset, kirjallisuudessa perinteisesti keskeisinä pidetyt ja juonenkulun
kannalta tärkeät tapahtumat tulevat esille ihmisten puheista eivätkä
kertojan esittäminä tapahtumina. Lisäksi puheet saattavat liittyä johonkin aiempaan tapahtumaan, jonka romaanin henkilöt tietävät entuudestaan, mutta joka lukijalle selviää vasta monien mutkien kautta,
vähitellen. Kuvaava on tässäkin suhteessa romaanin ensimmäinen virke:
tapahtumaan (pappilan paloon, kuten lukijalle myöhemmin selviää),
viitataan ensin asiana, josta päätetään olla puhumatta. Lukija ei tiedä
mistä ”siinä asiassa” on kyse. Pappilan palosta, josta ei aiota puhua, aletaan sitten puhua laveasti ja seikkaperäisesti, tapahtumasta kerrottujen
tarinoiden loputtomalla uudelleenkertomisella ja kertomusten totuudenmukaisuutta pohtien.
Pappilan palosta käynnistyy romaanin nimessäkin painokas lintujen
merkityksen pohdiskelu. Pappilan palaessa rovasti huolehtii vain lintukokoelmastaan. Kirkonkirjoista, ihmisen määrittelyn ja identifioinnin
kannalta keskeisistä asiakirjoista, joiden pelastamiseksi muut ihmiset
hirmuisen sekasorron keskellä yrittävät tehdä kaikkensa, rovasti ei välitä vähääkään. Sen sijaan hän huutaa yhtä mittaa vaimolleen: ”Linnut,
pelasta linnut!” (HOL 17). Koko tulipalon kuvauksen ajan, kun ihmiset
ryntäilevät pelastamaan kuka mitäkin, kertojan mukaan ”järjettömiä
tavaroita” (HOL 17), palataan tämän tästä lintuihin ja niiden kohtaloon. Lintujen pelastamisen ja tuhoutumisen rekisteröinti kannattelee
tulipalon kuvausta. Ikään kuin äänettöminä todistajina linnut katselevat pappilan lopullista tuhoutumista.
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Lukkari etsi rovastia, juoksi tämän jäljessä tyhjin käsin ja huusi huutamistaan: - kirkonkirjat ja muut paperit, onko niitä vielä muualla.
Mutta rovasti ei tajunnut, hän kuljetti lintuja ... (HOL 17.)
Linnut olivat rivissä nokat yhteen suuntaan kohti palaneita raunioita. Sukulaiset katselivat puhumattomina tuota outoa ryhmää joka
näytti mietteliäänä katselevan isäntäväkeään (…) välillä jokaisen
silmät kääntyivät kohti sitä kiveä jonka päällä linnut olivat kuin vartiossa, tiheänä rivinä kuin toisistaan turvaa hakien, nokat sojossa.
(HOL 25, 26.)
Mutta rovasti – kuin Latsarus haudassaan, sanoi apteekkari myöhemmin – tarkasteli niitä lintuja, jotka oli viety kellariin. Hän oli
laskenut ne (…) Kaksikymmentäviisi, sanoi rovasti. – Kyyhkyset
puuttuvat. Ja hän purskahti itkuun. (HOL 28.)

Kun rovasti pappilansa palon jälkeen nousee ensi kerran saarnastuoliin ja kiittää Jumalaa siitä, että edes osa hänen lintukokoelmastaan
pelastui, seurakunta kummastelee. Saarnassaan rovasti muistelee niitä
lintuja, jotka hän sankarin tavoin kaikkia vaaroja uhmaten pelasti palavasta rakennuksesta, ja suree palossa tuhoutuneita kyyhkysiä. Näin
jo romaanin ensimmäisessä kertomuksessa linnuilla on keskeinen rooli.
Ajan kuluessa yksi ja toinen kokoelman linnuista tuhoutuu ja viimeisen jäljellä olevan linnun, vanhan pöllön, vaiheet selvitetään seikkaperäisesti. Ruustinna Adelen kuoleman jälkeen pöllö on kulkeutunut
Adelen pojan, Antin mukana ja jäänyt sitten avioerossa tämän vaimolle:
”Se jäi siihen avioliittoon, kun Antti lähti, siihen pesään. Vaimo, lapsi ja
pöllö.” (HLO 255.) Vaimo antaa pöllön suutuspäissään jollekin tuttavalleen. Palvelija Alma on kysellyt pöllön perään ja saanut tietää, että pöllö
oli annettu ”jollekin maalarille, taiteilijalle, joka muistutti pöllöä ja piti
sitä mallina.” Maalari oli lopulta antanut pöllön pois, ”jollekin ruotsalaisnimiselle, varispöllöksi, kun se oli sitä pyytänyt. Varikset sen nokkivat. Se oli sen pöllön loppu.” (HOL 256.) Tähän myös romaani loppuu.
Eläviä ja kuolleita
Lintukokoelman kartuttamisen intohimon takia kyläläiset pitävät rovastia hulluna. ”Sinä hullu mies” (HOL 27) sanoo kunnanlääkärikin ro-
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vastille, eikä rovastin saarna tulipalon jälkeen ole omiaan häivyttämään
hänestä hulluuden leimaa. Saman kohtalon kokee myös leskiruustinna.
Taloon palvelukseen tullessaan Alma pitää ruustinnaa hieman hulluna
juuri lintujen taloudessa saaman aseman takia ja erityisesti siitä syystä,
että joku palkkaa talouteensa linnuista huolehtijan. Alman mielestä täytetyt linnut ovat luonnottomia. Taksidermiaa ei kuitenkaan yleensä ole
pidetty mitenkään hulluuden piirteenä tai oireena. Päinvastoin. Useimmilla läntisillä kulttuureilla on oma erityinen taksiderminen traditionsa
ja omat kokoelmansa. Taksidermia on ollut syntymisestään asti tiedon
ja tieteen palveluksessa. Yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on ollut luonnontieteellisen tiedon lisääminen. Niinpä esimerkiksi Englantiin tuotiin
kolonisoiduista maista taksidermisiä eläimiä, jotta kansalaiset pääsivät
näkemään eksoottisia luonnon ihmeitä. Myös kotoisempia lajeja on esitelty taksidermian avulla. Oman ikäpolveni ihmiset ovat luultavimmin
nähneet ensimmäiset taksidermiset eläimet koulun luonnontieteen tunneilla.
Luonnontiede on yksi niistä kehyksistä, joka ympäröi myös Vartion
romaanin lintuja. Luonnontieteelliseen erityisosaamiseen romaanissa
viitataan usein. Onni-setä, joka lintukokoelman keräämisen on aloittanut, on ruustinnan mielestä tehnyt kaiken nimenomaan lintutieteellisten harrastustensa tähden, ja tämän harrastuksen rovasti on sedältään
perinyt lintukokoelman mukana: ”Birger keräsi tietysti oman kokoelmansa, eikähän hän ollut niinkään keräilijä kuin lintujen elämäntapojen tutkija. Olenhan minä näyttänyt, hänen nimensä on kirjoissa vieläkin, hän oli todellinen tiedemies.” (HOL 12.) Myös pappilaan vierailulle
tullut piispa korostaa rovastin tieteellisiä ansioita, joilla hän perustelee
ruustinnalle lintujen ampumista: ”Rovastilla on harvinainen kyky, tiedättekö minä ihan ihmettelin, hän tietää linnuista uskomattoman paljon. Olkaa toki onnellinen, sellainen tiedemies ja pappi samalla kertaa.”
(HOL 62.)
Ruustinna on myös oppinut jotain luonnosta rovastin harrastuksen
myötä. Vaikka hän ei avioliittoon mennessään tunnistanut lintuja lainkaan, hän on oppinut, millä tavalla linnut luonnossa elävät. Tätä luonnon järjestystä hän yrittää lintukokoelmassaan pitää yllä ja opettaa sitä
mielestään kovapäiselle palvelijalleen Almallekin:
Pane västäräkki pois pöllöjen vierestä, minähän olen sanonut etteivät pöllöt ja västäräkit koskaan ole luonnossa yhtä aikaa samassa
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puussa, eikä kuovi, olet taas laittanut sen pääskysen viereen, pane
pikkulinnut erikseen, vie ne salin ikkunalle äläkä työnnä niitä tiiviisti toisiaan vasten vaan yritä miettiä miten ne ovat luonnossa,
käännä sitä paitsi pöllön selkä aurinkoon päin, etkö sinä nyt sen
vertaa muista että pöllöt liikkuvat pimeässä … (HOL 42).

Tällainen luonnon järjestyksen ylläpito on olennainen osa taksidermiaa. Eläin pyritään muovaamaan sille tyypilliseen asentoon ja
sijoittamaan sen tyypillistä asuinympäristöä mukaileviin olosuhteisiin.
Eläimen koko, sen muoto ja ”asento” pyritään säilyttämään samanlaisena kuin silloin kun lintu oli elossa. Tarkoitus on siis tuottaa elävän
näköisiä lintuja, saada aikaan autenttisuuden illuusio. (Desmond 2002,
161.) Autenttisuuden käsite on taksidermiassa olennainen, paradoksisesti kyllä, koska linnuthan ovat kuolleet. Vartion romaani ironisoi tätä
taksidermian piirrettä. Ruustinna yrittää luoda västäräkille autenttisen
ympäristön, mutta todellisuudessa ympäristö on kaikkea muuta kuin
autenttinen:
Ruustinna kurkottautui ottamaan kirjakaapin päältä västäräkin,
istui asetti linnun eteensä pöydälle ja korjasi sen asentoa niin että
nokka oli suoraan ikkunaa kohti. – Näetkö, näin sen pitää olla, kuin
luonnossa: valkeat uutimet kuin kevätpilvet, kuin taivas ja ilma ympärillä. Pikku lintu parka. (HOL 59–60.)

Luonnon ympäristökin muuttuu taksidermiassa tehdyksi, keinotekoiseksi. Valkeat verhot saavat esittää pilviä. Ruustinnan lause lintuparasta tuo pyrkimykseen melankolisen sävyn. Hän tietää, ettei lintu enää
koskaan tule olemaan sille ominaisessa ympäristössä, että kaikki mikä
lintuihin liittyy, on keinotekoista, ihmisen tekemää.
Taksidermia kehitettiin siis todellisen palvelukseen. Lintujen ruumiit ovat kirjaimellisesti luonnon tarkkailun ja tutkimisen raaka-ainetta. Luonnontieteellisen legitimaation lisäksi ja ohella taksidermiasta tuli
vähitellen taidetta, joka sopi parhaiten ”realismin” epistemologiaan ja
esteettisiin näkemyksiin. Taksidermistit pyrkivät aina todellisempaan
ja todellisempaan eläimen ”kuvaan” ja eläimen aikaan saamaan maagiseen vaikutukseen: se mikä on vaivalloisesti konstruoitu, näyttää vaivattomalta, spontaanisti löydetyltä, yksinkertaisesti vain olevan siinä.
(Haraway 1989, 30.) Lintujen lasisilmien tuijotus on jotain muuta kuin
eläimen katse, mutta siitä huolimatta lasisilmiin katselijat näkevät niissä
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linnun. Vaikka linnut ikään kuin näyttävät olevan vain havainnoinnin
ja kokoelmasta huolehtimisen kohteena, Vartion romaani muistuttaa
jatkuvasti siitä, mitä tämän vaivattomuuden ja spontaaniuden vaikutelman taustalla on, millaista vaivannäköä se on vaatinut. Tästä avautuu
taksidermian kaikkialle tunkeutuva ironia: mahdollisimman elävän näköinen lintu edellyttää tappamista. Linnut ovat lintuja, mutta ne ovat
myös miesihmisen ampumia uhreja:
Birger seisoi kalliolla pyssy kädessä, ja tämä sama pieni lintu rannalla, kivellä, rantakivellä, västäräkki, pyrstö ylös, alas, ylös, ja Birger
seisoi valmiina kivääri olkapäätä vasten. Minä [Adele] aloin läiskyttää käsiäni vastakkain antaakseni merkin, mutta lintu ei kuullut,
laukaisu kajahti ja hän juoksemassa rantakiviä pitkin ja palaamassa
takaisin riiputtaen kädessään tätä pientä lintua. (HOL 61.)

Ruustinna korostaa kertomuksessaan västäräkille tyypillistä liikettä,
”pyrstö ylös, alas, ylös”, jolloin elävän ja taksidermisen linnun välinen
kuilu korostuu.
Vaanimisen ja ampumisen lisäksi linnun ”ylösnousemus” riippuu
myös sen kuolleen ruumiin totaalisesta paloittelusta ja uudelleenkokoamisesta. Linnun täyttämisessä sen kaikki sisäelimet poistetaan; sen pää
leikataan pois, samoin siivet, jalat ja pyrstö. Sen jälkeen tämä kaikki
kootaan uudestaan ja linnulle rakennetaan sen lajityypillinen asento.
Ensin eläin tapetaan, sitten paloitellaan, jonka jälkeen tappamisen ja
silpomisen jäljet peitetään niin hyvin kuin mahdollista. Luodinreiät täytyy täyttää, niiden sisäänmeno- ja ulostuloaukot silotetaan ja ommellaan näkymättömiin. (Desmond 2002, 160–161.) Ruustinnakin esittelee Almalle lintujaan korostamalla, että sulat ovat siististi, hoidetut, ”ei
yhtään koinreikää ei yhtään tahraa” (HOL 64).
Taksidermian avulla ihminen kontrolloi luontoa. Eläimet liikkuvat
usein tavalla, jota emme voi mitenkään kontrolloida. Linnut pyrähtävät
pakoon, kun ihminen lähestyy niitä. Täytettyjä lintuja ihmisen on mahdollista katsella tarkasti, kiireettä. Luonnossa ihminen ei koskaan näkisi
näitä eläimiä tällä tavalla. Eläin on jähmetetty ylivertaiseen, kuolemattomaan elämään. Ne pitävät asentonsa ikuisesti, lihakset jännittyneinä.
Nämä pysäytetyt liikkeet ja niiden haluttu luonnollisuus pyrkivät asettamaan eläimen häiriintymättömään luontoon ennen ratkaisevaa kuoleman hetkeä. Taksidermian ironiaa jälleen: luonto on kaikkea muuta
kuin häiriintymätön. Siellä liikkuu lintujen ampuja.
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Yksilölinnun kuolema peitetään myös siksi, että yksilöstä tehdään
yleinen, lajinsa edustaja. Näin tekee myös ruustinna selostaessaan eri
lintulajien elämäntapoja, tietoja, joita hän on oppinut mieheltään. Mutta ruustinna astuu tämän tästä taksidermian diskurssin ulkopuolelle
ja nostaa esiin lintukokoelmansa lintuja yksilöinä (”tämä pieni lintu”).
Kun västäräkille rakennetaan ympärille kuin pilvet, kuin taivas, kuin
ilma, koko keinotekoinen ympäristö, ruustinna ilmaisee surunsa linnun
kohtalosta kutsumalla lintua pikku lintu paraksi. Yksilöllistämistä korostaa vielä sekin, että ruustinna puhuu västäräkille kuin lapselle, vertaa itseään västäräkkiin ja jopa samastuu siihen ja ylittää lajien välisen
rajan: ” – Katsos, jos se onkin niin että sinä olet minä. Ne sanovat että
minä olen niin kuin sinä. Entäpä jos sinä oletkin minä …”. (HOL 64.)
Vuosien myötä palvelijatar Almakin kiintyy lintuihin ja niistä tulee
hänellekin muuta kuin lajinsa edustajia: ”Pöllö katsoi kaapin päältä …
viisi vuotta sitten, se oli pyhäaamu, hän oli purskahtanut itkuun pöllön
nähdessään. Kuin olisi tullut kotiin … niin se katsoi kuin elävä olento,
puhui hänelle, ikävöinyt häntä.” (HOL 203.)
Kuolema tekee taksidermian mahdolliseksi, mutta taksidermiaa ei
motivoi julmuus. Se ei pyri tuhoamaan, vaan säilyttämään luonnon
ikään kuin kuolemattomana ja pitämään yllä luonnon ihmeellisiä muotoja. Ruustinna näkee kuitenkin avioliittonsa alkuaikoina asian toisin.
Hänelle taksidermia on viime kädessä miesihmisen antroposentrista ylimielisyyttä. Yhä uudelleen hän nostaa esille Birgerin saarnojen paradoksisuuden: ”Kuinka sinä voit mennä kirkkoon, kuinka sinä voit saarnata
’Katsokaa taivaan lintuja’” (HOL 62). Lintujen vapauden korostaminen
on tietysti irvokasta, kun ottaa huomioon, että rovasti käyttää kaiken
aikansa viedäkseen linnuilta saarnoissaan julistamansa vapauden. Ironia korostuu vielä entisestään, kun evankeliumissa korostetaan sitä, että
linnut eivät kerää varastoon tavaroita, ja saarnaava rovasti ei oikeastaan
muuta teekään kuin kerää lintukokoelmaansa uusia lintuja.
Samastuessaan västäräkkiin ruustinna rinnastaa linnun ja ihmisen
(oman itsensä) ampumisen:
Illan suussa he lähtivät (…) ja aamulla oli työpöydällä viisi uutta
lintua, vesilintuja, niitä samoja jotka huutelevat niin haikeasti öisellä selällä. – Niin, kun hän palasi kotiin, minä seisoin portailla
odottamassa ja minun mittani oli täysi. ”Mitä jos ampuisit minut”,
sanoin. ”Tahtoisin tietää minkä virren laulattaisit sen päälle kun

140

Hänen olivat täytetyt linnut

olisit preparoinut minut, katsoppas, eikö näitten läpi olisi mukava
työntää rautalanka, katsoppas, kun minä pidän niitä näin ja jalat
näin, mihin asentoon sinä laittaisit minut (…). (HOL 62.)

Ruustinna ymmärtää taksidermiaan sisältyvän julmuuden, joka verhoutuu tieteellisen tiedon kaapuun. Hän ymmärtää, että linnut ovat
kuolleet meidän tiedonhalumme tähden. Hänelle linnuista tulee elämän
riistämisen monumentteja. Mutta miten protestoida sellaista väkivaltaa
vastaan, jota ei yleisesti pidetä väkivaltana? Ruustinnan kyseenalaistaessa miehensä toimintaa tämä vastaa hänelle toistuvasti: hupsu. Lintujen
tappaminen ja täyttäminen asetetaan yleisesti luonnontieteellisiin kehyksiin, mutta ruustinna – vaikka toistaakin Almalle luonnon ”luonnollista” järjestystä – kehystää taksidermian myös surulla. Hänelle västäräkki on ”pieni lintu parka”.
Vaikka tappaminen ja kuolema tekevät taksidermian mahdolliseksi,
sen tuloksena on eräänlainen kuolemattomuus ja tämä erottaa taksidermiset linnut ihmisistä: ”Mutta nämä kaikki elävät, näetkö, niistä on
tullut kuolemattomia (…) minä kuolen, linnut eivät” sanoo ruustinna.
Kuolemattomuus korostuu myös ruustinnan kertoessa rovastin ampumasta kuovista:
Aamulla kun hän [Birger] vielä nukkui, minä tulin tähän huoneeseen ja kuovi oli kirjoituspöydällä. Pitkä suippo nokka, kuovi viskattuna nokka riippuen pöydän reunan yli, kuin juomassa vettä, kuoleman vettä, ja näetkö, niin se on myös preparoitu, samaan asentoon,
kuin iankaikkisesti tavoittamaan nokallaan kuoleman vettä. (HOL
63–64.)

Ruustinna kiinnittää huomionsa täytetyssä kuovissa olennaiseen
piirteeseen taksidermiassa. Linnut ovat kuolleet, mutta eivät hävinneet.
Linnuilta on viety elämä, mutta oikeastaan myös kuolema. Kuovikin
vain tavoittaa nokallaan kuoleman vettä, mutta ei pääse sitä koskaan
juomaan. Kaikki orgaaninen aine seuraa polkua elämästä kuolemaan,
mätänemiseen ja materian katoamiseen, ja se, että synnymme ja väistämättä myös kuolemme, määrittää meitä ja muita eläimiä. Taksidermia
pyrkii muuttamaan tämän elämän kiertokulun. Siinä ilmenee halu ajan
pysäyttämiseen, elämän säilyttämiseen, sen juhlimiseen, mitä ei enää
ole, ikään kuin se olisi kuolematonta. (Vrt. Poliquin 2012, 6.) Näin
taksidermiassa torjutaan se kuolevaisuus, jonka jaamme eläinten kans141
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sa. Taksidermian prosessiin olennaisesti kuuluvan kuoleman merkkien
peittely ja peittäminen poistaa tietoisuudestamme kärsimyksen, fyysisen
haavoittuvuuden ja lopulta kuolevaisuutemme, jonka jaamme muiden
luonnonolioiden kanssa.
Hänen olivat linnut -romaanin täytetyissä linnuissa yhdistyvät luonto ja kulttuuri, ne kuuluvat luontokulttuuriin. Niissä yhdistyy myös orgaaninen ja ei-orgaaninen: linnun nahka säilytetään, mutta sen muotoa
muovaillaan rautalangoilla ja muilla ”teknisillä” apuvälineillä. Linnut
ovat yhtä aikaa eläviä ja kuolleita, jolloin elämän ja kuolemankin raja
alkaa romaanissa häilyä. Tämä piirre vihjaa myös ruustinnaan. Hän
tuntee itsensä usein sisältä kuolleeksi. Romaanin maailmassa taksidermisilla linnuilla ja ihmisillä on yhteinen alue, jossa eläimen ja ihmisen
samankaltaisuus alkaa korostua. Taksidermiaan sisältyvän luonnontieteellisen eetoksen mukaisesti lintujen tappamisessa ei ole mitään moitittavaa, päinvastoin, se on jopa ihailtavaa. Rakentamalla samankaltaisuuksia ihmisten ja lintujen välille romaani kuitenkin kyseenalaistaa
tämän taksidermiaan sisältyvän ihmisen ylemmyyden.
Aavistamisen poetiikasta ruumiin poetiikkaan
Hänen olivat linnut -romaani ei yhdistä toisiinsa vain orgaanista ja eiorgaanista, vaan siinä korostuu myös materiaalisen ja tekstuaalisen kytkös, joka on seurausta siitä, että romaani on romaani, jolla taiteenlajina
on oma historiansa ja traditionsa. Romaanin linnut ovat hyvin materiaalisia. Se, että ne on tapettu, paloiteltu ja koottu uudelleen, pakottaa
lukijan kiinnittämään huomiota lintujen ruumiillisuuteen. Tämän lisäksi ruustinnan kokoelman linnut käyvät läpi ikään kuin toista kuolemaa, kun niitä hoidetaan huonosti. Niiden höyhenet tippuvat, niihin
pesiytyy matoja ja vähitellen ne häviävät. Lopulta kokoelman linnuista
jää jäljelle vain pöllö, joka sekin päätyy aikanaan varisten nokittavaksi.
Aineellisuudestaan huolimatta tai sen ohella linnut ovat täynnä semioottisia merkityksiä, erilaisia trooppeja ja figuureja, joilla me merkityksellistämme maailmaamme. Fyysisen tason ja merkityksellisen tason
sekoittuminen on romaanin maailmassa erityisen kohosteista. Linnut
ovat materiaalis-semioottisia olentoja, hybridejä. Ne ovat edelleen osa
luontoa; elävistä linnuista on osia niiden liikkumattomissa ruumiissa.
Mutta semioottisesti lintujen merkityksen määrittää kulttuurinen tradi142
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tio, romaanin traditio ja ne kertomukset, joita Alma ja ruustinna kaiken
aikaa ja pakonomaisesti kertovat toisilleen. Nämä kaksi maailmaa ovat
teoksessa jatkuvasti rinnakkain, limittyen ja sotkeutuen toinen toisiinsa.
Yksi tärkeimmistä linnuista, jossa niin materiaalinen kuin semioottinenkin yhdistyvät, on romaanin joutsen, jonka Alman veli on aikoinaan
ampunut. Joutsenen ampuminen kuvataan romaanissa seikkaperäisesti
Alman veljen ruustinnalle kertomana tapahtumana:
”Sulassa vedessä, järvet jo jäässä, mutta Kurkiisessa, siinä virta pitää
vettä sulana, kaksi isoa lintua, satuin tulemaan jäätä pitkin, olin kalalla, pyssy sattui olemaan mukana.” ”Ja ammuitte?” ”Niin tein, olisi
saanut jäädä tekemättä, en häntä ymmärtänyt, herrajumala kun se
huusi se puoliso, kiersi.” Puoliso, hän tarkoitti sillä että toinen joutsen oli kiertänyt kylän päällä ja huutanut, se ääni oli kuin kirkonkello, kuin vaskikelloa olisi paukutettu. ”Se moikina. Ilkeää teki.” (…)
”Se lensi kauan ympyrää, ympyrää tällä lailla”, veli pyöritti käsiään.
”Tottahan lie suruaan huutanut, niin puolisoaan huusi.” (…) ”En
heitä tunne, en tiedä heidän tapojaan, mutta ääni oli ilkeä, kun se
kiersi ympyrää ja huusi, se kiersi ympyrä monta vuorokautta.” (HOL
164, 168.)

Tähän kertomukseen kietoutuu monia säikeitä. Joutsenta on pidetty
pyhänä lintuna, jonka ampujaa kohtasi tuho. Näinhän teoksessa käy
myös joutsenen ampujalle, Alman veljelle, joka kuolee romaanin loppupuolella. Kertomuksessa viitataan myös joutsenen elämäntapaan, siihen yleiseen uskomukseen, että joutsenpari elää yhdessä koko elämänsä
ajan, ikään kuin ihanteellisessa heteroseksuaalisessa liitossa, joka kestää
kuolemaan asti. Sana puoliso saa erityisen painokkaan merkityksen.
Kertomuksessa puolison käsite yritetään korvata sanoilla toinen joutsen, jolloin ilmaisut ”puoliso” ja ”toinen joutsen” asettavat vastakkain
kaksi eläimistä puhumisen tapaa, inhimillistämisen ja eläimen eläimyyttä korostavan. Toisaalta voi ajatella, että tekstikatkelma osoittaa
kuinka linnuillakin on tunteet (”totta lie suruaan huutanut”) ja kuinka
toisen, puolison, kuolema saa toisen epätoivoiseksi. Kertomus saa myös
erityistä painokkuutta siitä, että romaanin muutkin linnut ovat kaikki
ammuttuja, jolloin ampumiseen alkaa voimakkaasti liittyä lintujen kärsimys, kun niistä tulee ampumisen kohteita.
Alman veljen ampumasta joutsenesta tulee ruustinnalle pakkomielle. Hänen omassa kokoelmassaan joutsenta ei ole, mutta juuri joutsenen
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hän haluaisi. Hän pyytää pyytämistään, että Alma hankkisi kotoaan
joutsenen hänen kokoelmaansa. Tosiasiassa Alman veljen ampuma joutsen on hävinnyt kauan sitten, mutta tätä Alma ei saa sanottua ruustinnalle vaan teeskentelee, että joutsen on yhä hänen kotonaan. Valehtelusta seuraa vaikeuksia, koska ruustinna haluaa itse lähteä hakemaan
joutsenen kokoelmaansa tai, kun tämä osoittautuu hankalaksi, hän
haluaa edes nähdä tuon joutsenen: ”En voi elää jos en näe sitä.” (HOL
37.) Ruustinna pyytää joutsenta edes lainaksi, maksua vastaan. Alma
valehtelee kirjoittaneensa veljelleen, mutta tämä ei suostunut luopumaan linnusta. ”Ruustinna oli tyytynyt, sanonut ymmärtävänsä. Ja hän
[Alma] oli luullut päässeensä asiasta, mutta se oli alkanut taas kuin tauti.” (HOL 36.)
Joutsenen tarinalla Vartio irrottautuu kaikista niistä kirjallisuuden
joutseneen liitetyistä symboleista, joita suomalainen kirjallisuuskin on
täynnä 1800-luvulta asti.1 Joutsenta on pidetty yleisesti esimerkiksi Runebergin lyriikan yhtenä keskeisenä symbolina, ja keväisin Suomeen palaavat joutsenet saavat yleisen tason symboliikan ohella myös erityistä
kansallista painoarvoa (Nummi 2004, 134, 148‒150). Viime vuosisadan
vaihteen symbolismissa joutsenesta tuli yksi tärkeimmistä runouden rakennusaineksista. Otto Mannisen lyriikassa joutsen viittaa johonkin
kätkettyyn, sellaisiin todellisuuden ja merkityksen tasoihin, joita ei suoraan voida tai haluta kuvata. Pirjo Lyytikäinen (2004, 201–203) onkin
kutsunut symbolismin poetiikkaa aavistamisen runousopiksi. Joutsenen
avulla lukijan huomio siirretään runon mimeettiseltä tasolta johonkin
nimeämättömään toiseen tasoon, jonka voi vain aavistaa. Tällöin joutsenia ei voi enää tulkita eläimiksi.
Hänen olivat linnut -romaanin joutsen on kytköksissä kirjallisuuden
joutsentraditioon, mutta kytköksestä huolimatta tai ehkä juuri sen takia
se romuttaa joutsen-perinteen kertakaikkisesti. Ensinnäkään teoksen
joutsen ei ole ihanan valkea vedessä ylväänä lipuva lintu, vaan julmasti
lennosta alas ammuttu ja täytetty eläin. Se koristaa Alman kodin salia yhdessä kukan, asparagus setaceuksen, kansanomaisesti kutsuttuna
unelman, kanssa. Linnusta ei kukaan huolehdi. Siihen pesiytyy vähitellen matoja ja niinpä se viedään navetan vintille. Sieltä se lopulta häviää,
mutta kukaan ei muista minne se on viety. Joutsenta ei siis enää ole.
Tämän kaiken voisi tietysti tulkita kommenttina suomalaisen kirjallisuuden traditioon, ehkä myös isänmaalliseen joutseneen, joka matojen
syömänä lopulta mätänee. Isänmaallinen ja kaunokirjallinen joutsen on
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Alman kertomuksen ”valhetta”, joka ensin koristaa salia unelman vieressä. Kun tämä joutsen matojen syömänä lopulta mätänee ja katoaa, se
myös irtoaa kansallisen tradition taakasta, tradition valmiiksi annettujen merkitysten piiristä. Tässä mielessä joutsenella voi katsoa olevan metakommentin omainen merkitys romaanin syntymisestä uudenlaiseen
kontekstiin, jossa vanhat merkitykset ovat mädäntyneet sisältä käsin.
Toisaalta kuvaus joutsenen ampumisesta, sen täyttämisestä ja matojen runtelemasta ruumiista liittää joutsenen paljon konkreettisempaan
merkityskehykseen. Huomio kiinnittyy joutsenen ruumiiseen, sen olemiseen luonnonoliona. Joutsenen mätänevä ruumis on tekstissä niin
konkreettinen, että mitään yleistä, taiteellisista konventioista ponnistavaa merkitystä sille on vaikea antaa. On siirrytty aavistamisen runousopista konkreettisen ruumiin poetiikkaan, jossa ruumis kulkee – niin
kuin kaikkien elävien olentojen ruumis – luonnon kiertokulkua syntymästä kuolemaan, mätänemiseen ja häviämiseen.2
Olemassa olevaa ja itsestään selvän oloisesti tarjoutuvaa kirjallisuuden symbolivarastoa ei Vartion romaanissa ole suinkaan poistettu.
Mutta kun lintujen reitti kulkee taksidermisesti taittavan, diffraktiivisen säteen mukana, romaani ilmaisee myös sen, kuinka moneen muuhun merkityskehykseen linnut kuuluvat. Ja kun nämä säikeet lintujen
merkityksessä on kohosteisesti nostettu esiin, niitä on vaikea ohittaa.
Linnuista tulee semioottis-materiaalisia olentoja, joissa yhä on läsnä
kaunokirjallinenkin merkitystraditio, mutta sitä sotkee taksidermian
tuottama materiaalinen ulottuvuus, joka häiritsee lintujen ”puhdasta”
semioottista merkitystä ja tekee niistä ontologisesti epähygieenisiä luontokulttuurin hybridejä.
Lintu-ihminen, ihmis-lintu
Taksidermian avulla tapahtuvan lintujen ja ihmisten yhteisen elämänalueen, kärsimyksen ja kuoleman, esittämisessä Hänen olivat linnut
on kaunokirjallisten teosten joukossa erityislaatuinen. Mutta romaani
hyödyntää toki yleisempiä ihmisten ja eläimen rajan määrittelyyn ja
sen häivyttämiseen käytettyjä mekanismeja, antropo- ja zoomorfismia.
Monissa kulttuureissa perustavanlaatuiset moraaliset opetukset ihmisen
elämästä on opetettu eläinmyyttien avulla, esimerkiksi Aisopoksen kertomusten tapaisilla tarinoilla. Näitä kertomuksia voi pitää yhtenä antro145
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pomorfismin ilmentymänä: eläimelle annetaan inhimillisiä piirteitä ja
ominaisuuksia, ja kuten kirjallisuus osoittaa, tällaisena antropomorfismi on yleensä toiminut ihmistä vastaan. Sen avulla on näytetty ihmisen
moraalisesti kyseenalaiset teot ja arvot.
Ei-inhimillisen inhimillistäminen on kirjallisuudessa hyvinkin tavallista ja ehkä myös ihmisille tyypillinen tapa merkityksellistää asioita.
Antropomorfismia on kritisoitu voimakkaasti eri tahoilla ja varsin erilaisin perustein. Kirjallisuudentutkimuksessa inhimillistävää kieltä on
pidetty esteettisesti kuluneena ja teennäisenä keinona (Daston & Mitman 2005, 1–2). Kulttuurintutkimuksellisesti ja ekokriittisesti suuntautuneissa tutkimuksissa eläinten inhimillistämistä on pidetty myös
eettisesti ongelmallisena. Inhimillistäminen ei anna tilaa eläimen toiseudelle eikä näin ollen ota huomioon eläimen eläimyyttä. Tällöin inhimillistäminen saattaa johtaa vääriin käsityksiin eläimistä ja siten kohtalokkaisiin virheisiin esimerkiksi niiden suojelussa. (Ks. myös Lummaa
2008, 60.) Antropomorfismissa voi nähdä myös ihmisen itsekeskeisenä
narsistina: ihminen katsoo eläintä ja näkee vain oman kuvansa heijastuksen. Näin antropomorfismi usein liittyy vieläkin arveluttavampaan
antroposentrismiin.
Viime aikoina antropomorfismia ja sen merkitystä on alettu kuitenkin pohtia uudelleen. Sitä voidaan pitää oikaisevana mekanismina ilmiölle, jota Frans de Waal (2006, 58–59) on kutsunut antropo-kielloksi
(anthropodenial). Sillä Waal tarkoittaa prosessia, jolla ihminen kieltäytyy tunnustamasta ja tunnistamasta sitä tosiasiaa, että inhimilliset ja eiinhimilliset eläimet ovat monin tavoin samankaltaisia, että ns. inhimilliset ominaisuudet ovat myös eläinten ominaisuuksia. (Ks. myös Weil
2012, 82–83.) Antropomorfismia voidaan pitää ensimmäisenä askeleena
kohti toisen olennon ”mieltä”. Tällöin toinen tunnustetaan subjektiksi,
joka tuntee mielihyvää tai kipua ja jolla on tahto (Daston & Mitman
2005, 1–14). Tämä tulee ilmi esimerkiksi siinä, kun ruustinna kehottaa kohtelemaan kuovia – joskin täytettyä – lempeästi: ”Älä katkaise
sitä, Alma, kuovin nokka katkeaa jos sitä kantaa noin, kanna näin, kuin
sylilasta (…)” (HOL 62). Näin antropomorfismi voi johtaa eläinten parempaan kohteluun: on vaikeampi vahingoittaa eläimiä, jos ajattelemme
niille samanlaisia ominaisuuksia kuin itsellämme on.3
Zoomorfismi on toinen ja antropomorfismille vastakkainen mekanismi, jolla ihmisten ja eläinten suhdetta on merkityksellistetty. Zoo-
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morfismissa ihmisille annetaan eläinten piirteitä ja heidän käyttäytymistään kuvataan eläinten ominaisuuksien kautta. Hänen olivat linnut
-romaanissa zoomorfismi on huomattavasti tärkeämmässä asemassa
kuin antropomorfismi. Lähes kaikille romaanin keskeisille henkilöille
annetaan malliksi jokin lintu. Rovastivainaan siskoista toinen, Elsa ”iskee silmänsä kuin hiiripöllö pöytäliinaan, brokadipöytäliinaan” (HOL
159). Toinen sisarista, Teodolinda, katsoo toisia ihmisiä kuin ”kotka pilven reunalta, niin hän on aina minua katsonut. En sano haukka, hän
ei ole haukka, ei hiirihaukka, ei kanahaukka, mutta ylpeä hän on, kuin
kotka.” (HOL 157.) Rovastin siskoillakin on käsitys veljensä vaimosta:
”Kuin kyyhkynen hän kujersi Birgerille ennen vihkimistä, korppikotka (…)” (HOL 99). Alman ruustinna on ottanut palvelukseen, koska
mustine hiuksineen ja punaisine huiveineen tämä on muistuttanut palokärkeä. Ruustinna valitsee Almaa muistuttavat linnut myös oman mielentilansa mukaan:
(…) jos olisinkin suuttunut, niin olisin sanonut että sinä [Alma] olet
joku sellainen lintu joka minun mielestäni on typerä, sanotaan vaikka töyhtöhyyppä kun sinulla on tuollainen nutturakin, se on suoraan sanoen aina tuonut minun mieleeni töyhtöhyypän, ja sinä olet
yhtä itsepäinen ja omituinen kuin töyhtöhyyppä (…) (HOL 231).

Rovastin ja ruustinnan häiden jälkeen rovasti viittaa saarnassaan lintujen käyttäytymiseen ja antaa ymmärtää, että myös hän on tehnyt samoja asioita kuin linnut: ”Rara avis on löytynyt”, hän saarnasi niin että
kirkko kaikui, ”te näette taivaan lintujen etsivän puolisoitaan ja minä
tiedän jo linnun, joka on löytänyt puolisonsa” (HOL 70). Alma on verrannut ruustinnaa västäräkkiin (”älkää juosko kuin mikäkin västäräkki junan perässä”, HOL 60) ja myöhemmin ruustinna samastaa itsensä
miehen ampumaan västäräkkiin:
Ruustinna vaikeni, hymyili västäräkille, kallisti päänsä ja puhui nyt
västäräkille kuin pienelle lapselle lepertäen: ”– Katsos, jos se onkin
niin että sinä olet minä. Ne sanovat että minä olen niin kuin sinä.
Entäpä jos sinä oletkin minä.” (HOL 61, 64.)

Kosiopuuhissa olevan rovastin ja puolisoaan etsivän linnun välinen
raja hämärtyy, samoin ruustinnan ja västäräkin. Ihminen ja eläin lysähtävät yhteen, Adele on västäräkki ja västäräkki on Adele. Samalla

147

Lea Rojola

lysähtävät toisiinsa västäräkin ampuminen ja ruustinnan ”ampuminen”:
molemmat ovat kuolleina eläviä, rovastin ampumia.
Ihmiset ovat pitäneet yllä eroa ihmisten ja eläinten välillä luettelemalla ominaisuuksia, joita ihmisellä on, mutta jotka eläimiltä puuttuvat. Antropomorfismi ja zoomorfismi luovat alueen, jossa ihmisillä ja
eläimillä on yhteisiä ominaisuuksia. Vartion romaanissa lintuja ja ihmisiä erottavaa aitaa puretaan jatkuvasti. Linnut ovat henkilökuvien palveluksessa, kuten usein kirjallisuudessa, mutta merkittävää on erityisesti
se, että Vartion romaanissa zoomorfismi painottuu antropomorfismia
enemmän. Zoomorfismi on nimittäin mekanismina monimutkaisempi
kuin antropomorfismi. Vaikka siinäkin ihminen on kuvaamisen kohde, eläimelliset ominaisuudet, joita ihmisiin liitetään, paljastavat eläintenkin ominaisuuksia toisin kuin antropomorfismi, joka keskittyy vain
ihmisiin vaikka on kuvaavinaan eläimiä. Zoomorfismissa ihmisen ja
eläimen kietoutuminen on moninkertaista. Kun antropomorfismissa
pyritään osoittamaan vain millainen on ihminen, zoomorfismissa teksti
osoittaa samanaikaisesti, millainen ihminen on samanlainen kuin eläin
ja millainen eläin on samanlainen kuin ihminen. (Doniger 2005, 17.)
Tälläkin mekanismilla on se vaikutus, että romaanin maailmaa asuttavat olennot, jotka ovat toisaalta kuin ihmisiä, toisaalta kuin lintuja.
Ihmiset ja linnut jakavat elämänsä rajallisuuden ja kuolevaisuuden,
mutta näiden lisäksi niiden elämää määrittävät monet muutkin yhteiset
ominaisuudet.
Puhua joutsenta, puhua metsoa
Vaikka Adele pyrkii kiinnittämään koko ajan huomiota lintujen elinoloihin luonnossa, linnut itsessään, niiden oman maailman kansalaisina,
jäävät lähes tuntemattomiksi. Tämä johtuu suurelta osin tietysti myös
siitä, että romaanin linnut ovat täytettyjä. Tästä tilanteesta aukeaa täytettyjen lintujen luontokulttuurinen jännite. Linnut lintuina jäävät käsittämättömiksi. Vartion romaanin erityisyys liittyy siihen tapaan, jolla
hän tätä käsitteellistä jännitettä yrittää ratkaista. Osaltaan se tapahtuu
jo aiemmin mainitun antropomorfismin ja etenkin zoomorfismin kautta, ja nämä mekanismit ovatkin kaunokirjallisuudessa tavallisimpia.
Mutta strategioina ne jäävät kuitenkin tiettyyn mittaan ihmistämisen
kehään. Vartio sen sijaan laittaa romaanin kaksi keskushenkilöä tule148
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maan eläimiksi. He pyrkivät asettumaan eläimen olotilaan eläimenä.
Sekä Adele että Alma tulevat linnuiksi. Linnut ovat ruumiillisia olentoja ja kaunokirjallisia motiiveja/symboleja, mutta ne nousevat etualalle
myös toimijoina, korosteisesti liikkeiden ja ääntelyjen maailmoina siinä
vaiheessa, kun kumpikin naisista alkaa tulla eläimeksi.
Ensimmäisen aavistuksen Adelen linnuksi tulemisen prosessista lukija saa ammutun joutsenen surun ja kärsimyksen (”herrajumala kun
se huusi se puoliso, kiersi”) rinnastamisesta ruustinnan ahdistukseen:
”Ruustinna oli huutanut kulkien lakkaamatonta ympyrää (…)” (HOL
79). Adelen ja joutsenen suhdetta vahvistaa hänen pakkomielteinen suhteensa lintuun. Adelelle joutsen on kaikkein tärkein lintu, osaksi siksi,
että sitä ei kokoelmassa ole, osaksi siksi että hän ei ole koskaan nähnyt
joutsenta muuten kuin etäällä lentämässä. Hän haluaa oppia tuntemaan
joutsenen, ja kun hän ei voi saada kokoelmaansa Alman veljen ampumaa joutsenta, ainoa keino on tulla itse joutseneksi. Jo aiemmin on korostettu sitä, miten joutsenesta on tullut yksilö: Adele haluaa juuri veljen
ampuman täytetyn joutsenen, ei mitään joutsenta yleensä. Alman veli
on myös Adelen haluaman tiedon lähde: hän tuntee ja tietää joutsenten
tavat, ja niitä kyselemällä Adele alkaa esittää, miten joutsenen ruumis
liikkuu:
(…) hän [Adele] Alman veljen kanssa, yhä yrittäen näyttää, pää koholla, kumarrellen, yhä kysellen, kärttäen: ”Oliko se näin, oliko kevät, olivatko soitimella?” (…) Ja hän, ruustinna, Alman kotitaloon
tullut vieras keskellä salia päästelemässä suustaan omituisia kurluttavia ääniä, päätään nostaen, käsiään levittäen, sormiaan, kysellen
”kumartelivatko ne toisilleen näin, näin”, ja häpeä jota tapauksen
muistaminen hänelle tuotti oli niin piinallinen että hänen ruumiinsa toistamistaan toisti noita naurettavia kumarruksia ikään kuin
hän olisi tahallaan rangaissut itseään … yhä, yhä hänen kaulansa
kiertyi ylös, alas, käsivarret heiluivat sivuilla, sormet vuoroin hajalla vuoroin tiiviisti yhdessä, edestakaisin, toistaen liikkeitä joita hän
oli tehnyt näytellessään lintua, jota ei ollut koskaan nähnyt. (HOL
169–170.)

Romaanin lopussa, Alman veljen kuoltua, Adele ei enää matki joutsenta vaan hänestä tulee joutsen. Alman lähdettyä veljensä hautajaisiin
Adele istuu jäykistyneenä samassa asennossa keskellä sohvaa, pää koholla, silmät tyhjinä:
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Ja tästä alkoi se kaikki mihin Alma hautajaisista palattuaan joutui.
Ruustinnan lopullinen hulluus, niin kuin sitä sanottiin. Sillä siitä
yöstä lähtien hän kulki kädet laahaten pitkin sivuja, ja ihmiset sanoivat että hulluus oli juuri sitä: hän oli muuttunut linnuksi, uskoi
olevansa lintu (…). (HOL 238–239.)

Adelen mielestä Alman veli on todellinen taiteilija, koska tämä osaa
matkia metsoa soitimella. Hän pyytää useaan otteeseen, että myös Alma
matkisi metsoa tai pikemminkin matkisi veljeään matkimassa metsoa.
Tätä hän pyytää myös silloin, kun tieto veljen kuolemasta tulee: ”Kuule,
näytä hänen muistokseen minulle... Alma tuijotti tyrmistyneenä. Hän
alkoi itkeä kuin lapsi – hänen elämänsä pyhänä hetkenä pyydettiin, että
hän rupeaisi … linnuksi.” (HOL 233.) Sillä kertaa Alma pakenee paikalta. Mutta veljensä hautajaisista palattuaan hän ei enää jaksa vastustaa
ruustinnan pyyntöjä: linnuksi muuttunut ruustinna saa lopulta Almankin muuttumaan metsoksi:
[Alma] levitti sinä yönä äkkiä huutaen kätensä, sanalla sanoen lensi, pyrähti, tömähti kuin metso, niin kuin metso soitimella, sanoi
Holger (…) ja oli suoraa huutoa tömähtänyt, sanoivat ruustinnan
poika ja miniä (…) kaatui tajuttomana, sanoivat toiset, hysteerisenä,
sanoi Herman, mielettömän hysterian vallassa, sanoi Elsa, (…) ruustinnan eteen huutaen suoraa käsittämätöntä huutoa joka muuttui
ulinaksi, haukunnaksi, kaakatukseksi, soitoksi, pulputukseksi (…)
hirveää ääntä pitäen (…). (HOL 239–240.)

Romaanin kertoja suhtautuu Alman muutokseen täysin neutraalisti.
Hän ei selittele eikä kommentoi. Sen sijaan kohtaukseen kirjautuu lukematon määrä tapahtumaa todistaneiden sukulaisten selityksiä: Alma on
tullut hulluksi, mielipuoleksi, hän on hysteerinen, tajuton, Jumalan satuttama. Kertojan täydellinen kieltäytyminen omista selityksistä vihjaa
siihen, että kyläläisten ja sukulaisten selitykset ovat vain lääketieteellisiä
tai kulttuurisia selityksiä ja että ilmiössä on kyse jostain muusta.
Selitys sille, mistä tässä saattaisi olla kyse, löytyy romaanin asenteesta kieleen ja kertomiseen, ja juuri tähän kontekstiin Alman ja Adelen
linnuksi tuleminen voidaan asettaa. Kun romaanissa muutenkin on korostetusti esillä kertominen, kertomisen kieli alkaa painottua voimakkaasti. Romaani korostaa tämän tästä, että se kieli, jota naiset puhuvat,
pakottaa heidät kertomaan kaiken aina samalla tavalla. Tässä mielessä
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kieli on kuollutta, sisällöltään tyhjää. Tätä kielen ”vankilaa” vartioi erityisesti Adele, joka vaatii, että samoista tapahtumista kerrottuihin tarinoihin on käytettävä aina samoja sanoja:
(…) minä [Alma] istuin siinä talon portailla, katselin seiniä. Seinät
siniset, niin kuin ruiskukka, ikkunaluukut keltaiset, hevonen meni
katua ylös ja ihmisiä meni, mutta minä vain istuin… – Sinä unohdat
kissan, ennen sinä sanoit että portailla oli kissa ja että sinua ihan
suututti kun se kissa oli niin lihava (…). (HOL 141.)
Hän [Adele] tahtoi ettei Alma jättäisi kertomuksensa tätä kohtaa
pois: juuri tämä kohta oli hänestä niin jännittävä. Sanoisiko Alma
tähän kohtaan kuuluvat lauseet juuri sellaisina kuin oli ne aikaisemmin oppinut sanomaan, tosin monien muistutusten jälkeen. (HOL
143.)

Tästä kielen vankilasta naiset vapautuvat tullessaan linnuksi. He
astuvat inhimillisen kielen ulkopuolelle. Näin romaani rakentaa merkityksiä sille kommunikaatiolle, joka tapahtuu lajien välisen, redusoimattoman eron yli ja jossa samalla tapahtuu lajien välinen identifikaatio.
Naiset asuttavat ihmisten näkökulmasta ei-merkityksien täyttämää kielimaailmaa, joka silti on merkityksellistä ja merkitsevää. Naiset osoittavat, että on olemassa olemisen ja tietämisen tapoja, jotka vastustavat kielen systeemejä. Ihmiskielen ulkopuolelle astumisesta seuraa kuitenkin
myös ihmisyhteisön ulkopuolisuutta: ”Ja aamulla he menivät yhdessä
kotiin, Alma ja ruustinna (…) menivät yhdessä kotiin ruustinnan luo
eikä heistä kuultu kylällä sen jälkeen mitään.” (HOL 240.)
Ihmisen ja eläimen erottelun kannalta on erittäin merkitsevää, että
Vartio tarttuu linnuksi tulemisessa kieleen, koska juuri kieli ja sen puute
on ollut yksi keskeisimmistä kriteereistä, joilla ihmisen ja eläimen erottelua on useimmiten perusteltu. Ihminen on oman asemansa pönkittämiseen luetellut lukuisia eri piirteitä, joita eläimiltä puuttuu, ja kieli on ollut
niistä kenties tärkein. Eläinten oleminen määritellään ”puutteen” avulla. (Derrida 2008, 48.) Monet filosofit ovat yhdistäneet kielen puutteen
kuolemaan siten, että koska eläimillä ei ole kieltä, ne ovat myös kykenemättömiä ”tietämään” kuoleman. Esimerkiksi Heidegger sanoo, että
kuolevaiset ovat niitä, jotka pystyvät kokemaan kuoleman kuolemana.
Eläimillä ei ole tätä kykyä, ja se johtuu siitä, että ne eivät kykene puhumaan, eivätkä näin ollen rationaaliseen ajatteluun. (Ks. Weil 2012, 121.)
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Vartiokin yhdistää toisiinsa kielen ja kuoleman. Adele ja Alma elävät
jatkuvasti kuolema (ja tappaminen) ympärillään. Täytettyjen lintujen
lasisilmien tuijotus muistuttaa koko ajan siitä, mitä heille on tehty ja
miten he elämänsä ovat menettäneet. Tämän kuoleman keskellä naiset kertovat pakonomaisesti samoja tarinoita päivästä toiseen. Tarinat
koskettelevat aina niitä heidän kokemuksiaan, joissa he ovat tulleet kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti ja jotka ovat johtaneet heidän elämässään jatkuvasti läsnä olevaan kärsimykseen. Molemmat naiset kysyvät
tarinoidensa kautta: miksi meille tehtiin tämä? Tullessaan linnuiksi he
samalla ilmaisevat halunsa tietää siitä kärsimyksestä ja kuolemasta, jonka he lintujen kanssa jakavat. Ja tämä on näiden lintunaislintujen ja
romaanin viesti: meidän moraalinen vastauksemme eläimille ja niiden
kohtelulle on oma tajuamisemme kuolemasta ja haavoittuvuudesta, jonka eläinten kanssa jaamme. Täytetyt linnut, jotka on tapettu ihmisen
tietämisen halun tähden ja jotka näin ollen ovat olleet pelkkää tiedon
raaka-ainetta, ovat kytköksissä siihen säälimättömyyteen, joilla me kohtelemme toisia ihmisiä. Vartion romaani kehottaa meitä kysymään myös
kysymyksen ihmisestä: keitä olemme me, jotka kykenemme tällaiseen
kärsimyksen ja kuoleman tuottamiseen eläimille, joita itsekin viime kädessä olemme.

Viitteet
1

Pirkko Alhoniemi (1973, 173) on myös korostanut omassa Vartio-artikkelissaan sitä, että romaanin joutsen ei esiinny traditionaalisen joutsenen merkityksessä. Hän väittää, että Vartio haluaa vallata joutsenen oman yksityisen
symboliikan palvelukseen.
2
Vartion romaanin linnut kokevat samanlaisen muutoksen kansallisessa ja
kaunokirjallisessa kieliopissa kuin linnut muutaman Vartion aikalaiskirjailijan tuotannossa. Tutkimuksessaan 1960- ja 70-luvun lintulyriikasta Karoliina
Lummaa (2010, 47) on huomannut, että ”oikean linnun ja sen erilaisten esitysten – sanallisten tai eläimen ruumiista muokattujen erilaisten esitysten välillä
vallitsee jatkuva huojunta ja epävarmuus. (…) suhde symbolisesti ja kirjaimellisesti ymmärretyn välillä vaatii uudelleenmäärittelyä.”
3
Antropomorfistamisen ”hyödyllisyydestä” suomalaisessa kirjallisuudessa on
hyvänä esimerkkinä Yrjö Kokon teos Laulujoutsen (1950). Teoksen ilmestymisen aikoihin Suomessa pesi vain viitisenkymmentä laulujoutsenta. Kirja yritti
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saada ihmiset ymmärtämään, että niiden ampuminen on suorastaan rikollista. Kirjassa joutsenpari nimetään Hannaksi ja Marskiksi, ja on selvää, että ihmisten on vaikea ampua olentoja, joiden nimet ovat Hanna ja Marski. Kokon
käyttämä antropomorfismi sai aikaan, että joutsenkanta alkoi lisääntyä, ja tällä
hetkellä se ei enää ole uhanalainen lintu.
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Humanismi, kysymys eläimestä ja kärsivien piiri
Jouni Teittinen

Humanismin ympärillä käydyssä keskustelussa on usein viitattu Sigmund Freudin ajatukseen ihmistä modernilla ajalla kohdanneista kolmesta nöyryytyksestä tai traumaattisesta haavasta. Ensimmäinen näistä
on kopernikaaninen ymmärrys siitä, ettei ihminen asuta maailmankaikkeuden keskipistettä vaan yhtä planeetoista, jotka kiertävät suhteellisen nuorta aurinkoa hieman syrjäisessä aurinkokunnassa. Toinen
nöyryytys on Darwinin opetus, jonka mukaan ihmislaji ei ole valmiina
luotu luomakunnan kruunu eikä luonnon päämäärä, vaan evoluution
algoritmien kehimä eläin muiden joukossa. Kolmannen nöyryytyksen
Freud katsoo välittävänsä itse, sillä alitajunnan keskeisyyden hyväksyttyämme emme voi pitää ihmistä edes itsensä keskipisteenä.
Näissä ”nöyryytyksissä” on paljon sulateltavaa, eikä yhtäkään niistä
ehkä voi koskaan jäännöksettä sisäistää. Avaruus on liian kylmä, eläimet
ovat liian vieraita ja ajattelun rationaalisuus ja autonomia liian tärkeitä.
Voi kuitenkin esittää, että teesillä ihmisen eläimyydestä on tässä joukossa tietty erityisasema, joka myös tekee siitä posthumanistisen ajattelun
kannalta ohittamattoman. Kuten Cary Wolfe (2003, 6) kirjoittaa, vaikka kysymys eläimestä ja eläimyydestä yhtäältä sijoittuu posthumanistisen teorian laajempaan kontekstiin, voi sen historiallisesti keskeinen
rooli ihmisyyden paikantamisessa antaa sille keskustelussa avainaseman.
Keskityn artikkelissani avaamaan joitain sen käsitteellisen ja kokemuksellisen alueen puolia, jolla darwinilainen haava voi rakentaa ja
horjuttaa ihmisen itseymmärrystä. Erityisesti pyrin näyttämään, ettei
ihmisyyden tai humanismin radikaali uudelleenarviointi ole uskottava,
ellei se sekä reflektoi kriittisesti eläimen (ja eläimyyden) käsitettä että ota
huomioon ihmisten eläinsuhteiden materiaalista ja eettistä luonnetta.
Samalla tarkoitukseni on tehdä tutummaksi Jacques Derridan eläimiin
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liittyvää ajattelua, joka ei tunnu vielä saaneen suomalaisessa ihmistieteellisessä ja filosofisessa eläintutkimuksessa vahvaa jalansijaa.1
Aloitan katsauksella tapaan, johon ihmisen ja eläimen suhde on ajattelun historiassa ja erityisesti valistushumanismin perinteessä asettunut,
ja etenen kohti humanismille perustavaa kontrastia ihmisen olemuksellisen määrittymättömyyden ja eläimen määrittyneen olemuksen välillä.
Tematisoin ihmisyyden rajausta eläimyydestä erityisesti suhteessa Derridan huomioihin vastauksen ja reaktion dikotomiasta ja kysymyksen
”kuka?” yhä akuutimmasta ongelmasta. Artikkelini jälkimmäinen osio
keskittyy (edelleen soveltaen erityisesti Derridan ajattelua) eläimyyteen
liittyvän ongelmakentän etiikkaan, siis kysymyksiin kärsimyksestä,
myötätunnosta ja myötätunnon väistämättömistä rajoista.
Eläin valistuksen peilissä
Väite siitä, ettei kulttuurimme tai ajattelumme ole kyennyt sisäistämään
darwinilaisen evoluution implikaatioita, saattaa vaikuttaa oudolta.
Myönnetäänhän ihmisen kehittyneen eläimistä ja yleensä myös – kuinka muuten? – olevan siis itsekin eläin. Samaan hengenvetoon kuitenkin lisätään ihmisen olevan lisäksi jotain muuta. Ihmisyydessä on jokin
tekijä, joka muuttaa asetelman täysin, joka kesken yrityksen vahvistaa
ihmisen eläimyys pakottaa julistamaan ehdotonta eroa eläimistä. Tämä
huomaamaton jännite, joka näkyy hyvin myös arkipuheessamme, trivialisoidaan usein liian herkästi kysymykseksi asiayhteydestä.
Ihmisen eläimyyden ongelma ei kuitenkaan ole näennäinen eikä
katoa täsmentämällä ihmisen olevan kyllä eläin, vain erilainen kuin
kaikki muut eläimet. Sekä ajattelun historian että nykyasenteiden valossa näyttää selvältä, etteivät ”eläin” ja ”ihminen” ole vain hyödyllisiä
käsitteellistyksiä tai vulgaaritaksonomisia yleistyksiä vaan myös ”metafyysisiä” kategorioita (Wood 1999, 15), jopa maailmankuvaa määrittävä
”ontologinen paradigma” (Tonutti 2011, 198). Vaikka olisi totta, ettei
”[i]hmisen ja eläinten jyrkkä erottaminen toisistaan (…) ole enää Darwinin jälkeen uskottava kahtiajako” (Kortetmäki & Slavov 2012, 7), on
ihmisen eläimyys jotain toisella tapaa uskomatonta. On vaikeaa panna
uskoaan ihmiskasvoiseen eläimeen.
Ihminen on kautta länsimaisen ajattelun peilannut ihmisyyttään
suhteessa eläimiin, vaikka tämä jako epäilemättä onkin puhdasta di156
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kotomiaa sotkuisempi eikä aina ole seuraillut ihmisten ja muiden eläinten välistä biologista lajirajaa (ks. esim. Simondon 2011, 62–64; ks. Sax
2001, 31). Sikäli kuin ihminen on erityisesti modernilla ajalla ymmärtänyt ihmisyytensä erona luonnosta, luonnonolioista tai luonnontilasta,
voi kysymystä ihmisen suhteesta eläimiin pitää ratkaisevana epäilemättä
siksi, että tässä kohden rajaa on ollut vaikein artikuloida (ks. Sax 2001,
31). Kuten Cora Diamond (1995, 351) kirjoittaa, ihmisen ero muihin
eläimiin on toki biologinen, mutta määräävän aseman ajattelussamme
tuo erotus saa vasta sukupolvien rakentaessa sille uskonnossaan, taiteessaan ja muissa käytännöissään. Eläinsuhteissamme on mitä suurimmassa määrin kyse rahasta ja ruokataloudesta, vaatteista, lääketeollisuudesta, kumppanuudesta ja työstä, mutta myös ajattelun ekonomiasta,
symbolisesta kodinpidosta.
”Eläimen” ja ”ihmisen” käsitteellisten ja kokemuksellisten hahmojen
suhde on käynyt läpi monta muotoa, joiden sisäisiä ja keskinäisiä jännitteitä ei voi unohtaa tai liian nopeasti hillitä siistiksi kertomukseksi. Voi
silti väittää, että tuota suhdetta koskevien asenteiden kannalta elämme
yhä pitkälti valistuksen aikaa.2 Ihmisyys mieltyy valistuksesta periytyvässä ajattelussa ideaalisesti rationaalisen vapauden alueeksi, jolle eläimyys muodostaa rajan tai vastavoiman. Vaikka valistus ei suinkaan hylkää ajatusta ihmisluonnosta vaan päinvastoin perustaa sen uudella tapaa
ja kaikessa universaaliudessaan (Davies 1997, 124), ihminen ei voi enää
ottaa tuota ihmisyyttään annettuna. Hänen on järkensä kautta otettava
siitä vastuu. Immanuel Kantin kuuluisan määritelmän mukaan valistus
merkitsee juuri ihmisen kypsymistä järkensä aikuisuuteen, pyrkimystä
vapautua eläimellisten halujen ja dogmaattisten uskomusten holhouksesta täyteen ylevään mittaansa (ks. Kant 2007, 87–89). Kulttuuri on
tässä katsannossa paitsi ”toinen luonto” myös valistuneen ihmisen todellinen luonto, ”toinen syntymä”, jonka tehtävä on nostaa ihminen orgaanisen esihistoriansa hämärästä järjen valoon ja historian toimijaksi (ks.
Tonutti 2011, 188; ks. Fontenay 2004, 165).
Näiden ideaalien kääntöpuolena on usein pidetty rationaalisuuden,
autonomian ja muiden ihmisyyden arvoa perustavimmin konstituoivien
piirteiden kieltämistä eläimiltä, minkä seurauksena eläinten arvosta tuli
olennaisesti (vaikka ei toki käytännössä ehdottomasti) vain välineellistä
(ks. Stanescu 2012, 570; ks. Armstrong 2008, 6–7; vrt. Fontenay 2004,
165). Theodor Adornon ja Max Horkheimerin kärjekkään tulkinnan
mukaan ”[e]urooppalaisessa historiassa ihmisen idea ilmenee eronteko157
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na eläimeen, jonka järjettömyydellä ihmiset todistavat oman arvonsa”
(Horkheimer & Adorno 2008, 315). On tosin muistettava, että sympatialla eläimiä ja eläinten kärsimystä kohtaan sekä 1800-luvulla varsinaisesti heränneellä eläinoikeusliikkeellä on vahva side 1700-luvun
valistuksen sensibiliteetteihin (vrt. Armstrong 2008, 37–38; vrt. Senior
2011, 4). Myös tältä osin olemme valistuksen ja sen ristiriitojen perillisiä.
Mikä ihmiselle kuuluu: ihminen pakona eläimellisyydestä
Edellä käsiteltyä vasten voi ymmärtää, miksi Jacques Derrida toteaa
kysymyksen eläimestä ja eläimyydestä (tai myös ”eläimen kysymyksen”
[”la question de l’animal”], sillä Derridalle myös eläin itse kohtaa meitä tuolla kysymyksellä) olevan paljon enemmän kuin kysymys muiden
joukossa. Sen avaamassa tilassa määräytyvät kaikki ”suuret kysymykset”
siitä, mikä ihmiselle kuuluu (”propre de l’homme”), siis kysymykset ”ihmisyyden olemuksesta ja tulevaisuudesta, etiikasta, politiikasta, laista,
’ihmisoikeuksista’, ’rikoksista ihmisyyttä vastaan’, ’kansanmurhasta’ ja
niin edelleen” (Derrida & Roudinesco 2004, 62–63; Derrida & Roudinesco 2001, 106).3 Mikä ihmiselle kuuluu: mihin ihmisellä on oikeus,
mitä ihmisen tulee itselleen vaatia kaikesta paitsi ihmisyydestään riisuttunakin; mikä on ihmiselle sopivaa (propre) ja mikä huonosti sopivaa,
epäsopivaa, jopa epäinhimillistä käytöstä tai ajattelua. Tämä juuri on
modernin ja humanistisen filosofian ensimmäinen ja ehkä päättävä kysymys: miten mitataan ja leikataan ajattelulle se vaate, johon ihmisen
riisuttu hahmo täsmälleen sopii.
On siis ihmiselle täysin sopivaa olla eläimen edessä pohjattoman
”hermostunut ja mustasukkainen” omastaan (”de son propre”) (Derrida
2008, 14; Derrida 2006, 32). Mikä ihmiselle kuuluu, ei kuulu eläimelle
– ei ainakaan yhtä hyvin, ei ilman eläimen inhimillistämistä tai ilman
ihmisen yritystä eläimellistää itsensä, tehdä ajatusmatka eläimelliseen
esihistoriaansa etsimään merkkejä hiljalleen kehittyvästä ihmisyydestä.
Jos ihmisen itseymmärrys muodostuu vasten kysymystä eläimestä, ei
tämä itsevarma ja kuitenkin levoton mustasukkaisuus ole vain pintaoire vaan jotain ihmisyydelle rakenteellista. Ehkä se myös osaksi selittää
lähes fetisististä tarvetta löytää ihmistä muista eläimistä erottavia, rationaalisuuteen ja vapauteen usein ankkuroituvia mutta niitä empiirisemmiksi aiottuja rajapoijuja: symbolinen tai semanttinen kieli, työkalujen
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käyttö tai valmistus, itsetietoisuus, tietoisuus kuolemasta, kuolleiden
hautaaminen, kyky altruismiin tai valehteluun, ja niin edelleen. Ihmisen ja eläimen eroa perustamaan ei riitä puhtaasti materiaalinen rajanveto (karvoitus, luusto, geenit…), vaan kyse on aina olennaisesti siitä,
mihin eläin kykenee ja ennen kaikkea ei kykene.
Vaikka näistä kysymyksistä ja käsitteiden määrittelystä tullaan väittelemään pitkään, ovat yhä useammat valmiita neuvottelemaan ihmistä
eläimistä erottavien raja-aitojen paikasta. Posthumanismia eläinkysymyksen kautta lähestyvässä kirjallisuudessa painotetaan usein, kuinka
aiemmin ehdottoman inhimillisinä pidettyjä kykyjä on viime vuosikymmeninä todettu tai päätelty löytyvän monilta eläimiltä (Calarco
2008, 3; Wolfe 2003, 2). Kun kuitenkin haetaan ihmisen ja eläinten
ehdottoman erottamisen lopullista mieltä, voi kysyä, toimivatko erottavat piirteet lopulta aitona perusteena erolle vai pikemminkin perusteluina, joilla selitetään tai oikeutetaan etukätistä oletusta kategorisesta
erosta. Näin ollen voi väittää, että kysymystä ehdottomasta erosta ei voi
ratkaista vain kiistelemällä olemuksellisten piirteiden luettelosta. Jo ennalta asetetulle erolle rakentuvana tuo lista on ehtymätön (ks. Derrida
2008, 135).
Posthumanismin kannalta kiinnostavaa on kuitenkin paitsi se,
mitä eläimiltä kielletään, myös se, mitä ihmiselle myönnetään. Myös
Derridan (2008, 135) mukaan ehkä vielä ongelmallisempaa kuin ihmisyydelle keskeisten ”kykyjen” ehdoton epääminen eläimiltä on se
epäröimättömyys, jolla ihminen suo ne itselleen. Yleisimmällä tasolla
posthumanismin haaste näyttääkin usein kohdistuvan valistushumanismin johtotähtiin, ihmisen rationaalisuuteen ja autonomiaan. Kyse ei
yleensä niinkään ole näiden ideaalien hylkäämisestä kuin niiden kontingenssin ja rajallisuuden tunnustamisesta, siitä yrityksestä luopumisesta,
jossa ihmisyyden järjellinen ja vapaa sisin puhdistetaan toiseuksista ja
paljastetaan jotain ehdottoman tunnistettavasti inhimillistä (vrt. Marchesini 2010, 91–92; ks. Weil 2012, 149).4
Tämän asemoinnin ja ”puhdistautumisen” uskottavuuden perspektiivistä meidän täytyisi varmaankin hyväksyä elävämme jossain mielessä
ihmisen jälkeistä, siis tietyn modernin ihmiskäsityksen jälkeistä aikaa.
Näkökulma jää kuitenkin yksipuoliseksi. Vaikka hallittavuuden ja eläimellisestä puhdistautumisen ideaalit rakentavat olennaisesti humanistista eetosta, on näiden vastinparina juuri vakaan ja määrätyn olemuksen
puuttumista pidetty perustavan inhimillisenä piirteenä. Oli kyse sitten
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renessanssiajattelija Giovanni Picon ihmisestä, jolla on sekä ”valta taantua (…) eläinten tasolle” että yltää ”Jumalan kaltaisiin muotoihin” (Pico
1999, 62; ks. Agamben 2004, 29–30), Kantin jo mainitusta vaateesta
ottaa vastuu omasta ihmisyydestään, tai 1900-luvulla esimerkiksi psykoanalyyttisen ja eksistentialistisen ajattelun lähtökohdista, ”ihmisenä
olemisen” ja ”ihmiseksi tulemisen” välisen jännitteen voi nähdä leikkaavan ja ruokkivan suurta osaa humanistiseksi kutsutusta ajattelusta. Tai
kuten Peter Sloterdijk (2009, 20) asian vastakkaisesta suunnasta muotoilee, vain ihmisen kohdalla ”eläimenä olemisen” voi erottaa ”eläimeksi
jäämisestä”. Eläimeksi synnytään, mutta ihmiseksi tullaan joko kasvamalla kulttuuriin tai autenttisesti toteuttamalla ihmisyyden ideaalia
(mikä tuo ideaali sitten onkaan), eikä ihmisyyden saavuttamisessa aina
ajatella olevan mitään varmaa tai pysyvää (ks. Tonutti 2011, 186–187).
Toisin sanoen, se mikä ihmiselle kuuluu, on usein juuri se, ettei mikään luonnostaan kuulu hänelle, ja juuri siksi hänen on pidettävä huolta
omastaan (Derrida 2008, 20, 44–45). Kuten Derrida (2008, 20) huomauttaa, niin Raamatun luomiskertomuksessa kuin Prometheus-myytissäkin juuri tietty puute tai epäonnistuminen, lankeaminen, erottaa
ihmisen eläimistä ja takaa hänelle kyvyn ja oikeuden hallita. Ihminen,
jolle ei ole määrätty kykyä ja paikkaa kuten luonnon eläimille, saa avuttomuutensa suojaksi tulen ja tiedon, jolla nimetä ja alistaa eläimet käyttöönsä. Näin ajateltuna vapaus ja rationaalisuus, itsetietoisuus, tietoisuus rajallisuudesta tai luova kieli ovat kaikkea muuta kuin positiivisia
määreitä, jotka olisi ikään kuin kiinnitetty johonkin ihmisluonnoksi
kutsuttuun. Ne olisi paremminkin ymmärrettävä kiinteässä suhteessa
ihmisen erityisestä puutteesta kumpuavaan ja määrättömään, ihmisyyden vasta perustavaan alttiuteen tai avoimuuteen (vrt. Heidegger 2000,
erit. 60–66). Muinaisuudestaan huolimatta tämä puutteen ja ylivertaisuuden dialektiikka toimii hyvin nykyäänkin (Derrida 2008, 21; puutteen antropologiasta ks. Tonutti 2011, 192–194; kielestä puutteena ks.
Calarco 2008, 82–85).
Modernilla ajalla ”ihmiseksi tulemisen” tehtävälle on keskeistä, ettei ihmisen eläimenluonto ole ainoastaan välttämätön paha, joka tarjoaa ruumiillisen tai materiaalisen pohjan hengen kukoistukselle. Kuten
muun muassa Giorgio Agamben on korostanut, ei humanismin ihanteita seuraavan ihmisen suinkaan tule täysin päästä eroon sisäisestä eläimestään. Kyse on päinvastoin siitä, että rationaalisuus ja inhimillinen
arvokkuus pelastetaan asettamalla syyllisen rooliin juuri tuo ”sisäinen
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eläin”, vaisto ja vietti. Koska ihmisen on enää mahdoton kieltää eläimellisyyttään, hänen on tultava sen herraksi, loputtomasti paikannettava ja aidattava itsestään ja ihmisyhteisöstään löytyvää eläimellistä. (Ks.
Agamben 2004, 15–16, 26–30.)
Sikäli kuin evoluutiokäsitysten leviäminen lisäsi huolta ihmisen eläimellisyydestä, ei humanismia ihmisyyden tavoitteluna tule siis suinkaan
pitää näiden huolien hälventäjänä. Darwinin opetus populaarissa muodossaan (”ihminen on eläin, mutta…”) on itse asiassa vettä humanismin myllyyn. Voisikin ehdottaa, ettei mikään ole luonut yhtä polttavaa
tarvetta erottaa ihmisyyttä kategorisesti eläimyydestä kuin ihmisen julistaminen eläimeksi. Kuten myös ”ihmisen nöyryytysten” innoittama
Freud hyvin tiesi, juuri eläimellisyytensä tähden ihminen on suunnattava kohti ihmisyyttä. Ihmiselle kuuluu se, ettei ihminen itse kuulu vaan
on jo matkalla eteenpäin, etsimässä ihmisyyttään eläimen jäljissä, etsimässä eläintä, jota vasten voisi ihmisyytensä asettaa.
Jos myönnetään ”ihmisen” suhteen ”eläimeen” olevan posthumanismin kysymysten ytimessä, piilee tässä käänteisessä logiikassa ehkä
posthumanismin keskeinen haaste: mitä häilyvämmäksi käy ”fantasiahahmo ihminen” (Wolfe 2003, 6), sitä suuremmaksi kasvaa tarve pitää
siitä kiinni. Vaikka kategorisen puhtauden kriteereillä arvioituna ”emme
koskaan ole olleet ihmisiä” (Hawaray 2008, 165), olemme varmasti olleet humanisteja. Vastaavasti voi Cary Wolfea mukaillen todeta, ettei
”sosiaalisen, kulttuurisen ja teknologisen” nykytodellisuuden jossain
määrin ”ihmisen jälkeinen” (posthuman) luonne noin vain tee ajattelustamme ”posthumanistista” (posthumanist) (vrt. Wolfe 2003, 6).
Mikä eläimelle kuuluu: vastaus ja reaktio
On helppo löytää syitä siihen, miksi ihmisyyden ja ihmisen rajojen
kriittinen tarkastelu on ajankohtainen ja väistämätön ilmiö. Yhtäältä
ongelma liittyy Derridan sanoin ”päätöksiin elämästä ja kuolemasta”,
esimerkiksi hedelmöityshoitojen, geeniterapioiden, abortin ja eutanasian biopolitiikkaan (ks. Derrida 1991, 115). Ongelman toinen puoli
koskee esimerkiksi keinoälyyn, geeniteknologiaan sekä niihin ihmisen
”kyborgisaatioon” liittyviä kehitysmahdollisuuksia, jotka Harawaylle
edustavat humanismin neljättä traumaattista haavaa (Haraway 2008,
12). Merkkejä ongelman kolmannesta, kysymysteni kannalta olennai161

Jouni Teittinen

simmasta puolesta ovat esimerkiksi Great Ape Project -hanke, joka ajaa
isoihmisapinoille oikeutta elämään ja vapauteen, tai Pohjois-Amerikan
PETA:n (People for the Ethical Treatment of Animals) epäonnistunut
yritys haastaa valaita pitävä eläintarha oikeuteen vedoten orjuuden perustuslailliseen kieltoon. Kuten Derrida (1991, 115) toteaa Jean-Luc
Nancylle 1980-luvulla antamassaan haastattelussa, kysymys ”kuka?”
on nyky-yhteiskunnalle keskeinen huoli. Vaikka olemme aina tienneet
vain heikosti, kuinka artikuloida ja rajata subjekti, tiedämme sen ”tänä
päivänä heikommin kuin koskaan” (Derrida 1991, 117) – ja epäilemättä
2010-luvulla heikommin kuin 1980-luvulla.
Olennaista on, että kysymyksellä ”kuka?” on aina kaksi puolta. Se
määrää yhteisön perustuksia yhtäältä kutsumiensa myöntöjen, kieltojen
ja tunnistamisen vaateiden kautta, mutta toisaalta myös varsinaista kysymistä edeltävän, äänettömän myönnön kautta: ”kuka meistä?”, ”kuka
kuuluu meihin?”. Onkin kysyttävä, voiko kysymystä ”kuka?” todella
avata sulkematta sitä heti ihmisen tai ainakin riittävän inhimillisen piiriin. Jos ei olisikaan liian fantastista ajatella, että joku ”meistä ihmisistä”
vastaisi eläimen puolesta, välittäisi eläimen sanattoman viestin – eikö
vastaus silloinkin olisi jo aivan muuta kuin eläimen vastaus? Eikö kaikki
edellytä, että eläin puhuu omasta puolestaan, vastaa itse kohtalokkaaseen nimenhuutoon?
Eläimen nähdyssä kyvyttömyydessä tarjota vastausta on vain triviaalisti kyse siitä, ettei eläimillä ole puheeseen tarvetta tai sopivaa kurkunpäätä. Vastauksen kieltoa ei voi erottaa eleestä, jolla ihminen määrää itselleen sen, mikä ihmiselle kuuluu: niin kuin ihmisyys määrittää
itsensä vasten eläimyyttä, määrittyy vastaus suhteessa sokeaan reaktioon
(Derrida 2008, 32–33). Tämä ehkä rationaalisuudenkin kieltoa perustavampi epääminen määrittää Derridan (2008, 32) mukaan koko modernin filosofian ydinperinnettä, Descartesista Kantin kautta Heideggeriin,
Levinasiin ja Lacaniin. Jos humanismi ja kulttuuri voi uuttaa tai kesyttää ihmisen esiin eläimyydestään, tarkoittaa se ihmisen opettamista vastaamaan itsestään, antamaan eettisen, poliittisen ja älyllisen vastauksen,
jota ei ohjaa vaisto tai reaktio. Myös tämä tiivistyy Kantin muotoiluun,
jossa valistunut ihminen nousee holhouksen tilasta (Unmündigkeit) järjen aikuisuuteen ja kykenee näin ottamaan vastuun, puhumaan omalla
suullaan (Mund) (ks. Kant 2007, 87).
Voi siis todeta, että kysymys ”kuka?” on humanistisessa ajattelussa
auki vain yhteen suuntaan. Sen avoimuus heijastaa sellaisen humanis162
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min olemusta, jolle ihmiseksi tuleminen on aina kesken ja sen horisontti
epävarma, tai jolle itse ihmisyyden olemus sijaitsee tässä kysymisessä.
Ihminen määrittyy juuri mahdollisuuksiensa avoimuudessa. Tämän
avoimuuden kääntöpuolelta löytyvä, lausuttu tai lausumaton ”me” taas
heijastaa tapaa, jolla eläimen kysymys on valmiiksi suljettu. Voi olla,
että eläimyys on eräs ihmisen mahdollisuuksista, mutta samalla se on
raja, jolla ihminen sulkee mahdollisuutensa ihmisenä, unohtaa kuinka
vastata ihmisenä. Tällä kuvitteellisella rajalla ihmisestä tulee vain epäonnistunut, vaistoiltaan turta eläin, josta Sloterdijkia mukaillen olisi
parempi sanoa ”hän on jäänyt eläimeksi” kuin ”hän on eläin” (vrt. Sloterdijk 2009, 20).
Kysymykseen eläimen vastauksesta nivoutuu Derridan ajattelussa se
yksioikoinen ylimalkaisuus, jolla ”eläimen” yleinen käsite on perustettu.
”Ihmistä” vasten asettuva eläimen käsite palauttaa koko ei-inhimillisen
elämän määrättömän moninaisuuden tuon yksinkertaisen dikotomian
nimiin, ikään kuin eläinlajeja toisistaan erottavat kuilut olisivat itsestään selvästi vähäisempiä kuin se kuilu, joka erottaa ihmistä eläimistä
(ks. Derrida 2008, 30–32, 34; vrt. Heidegger 2000, 65). Eläimestä tulee
Derridan (2008, 14) sanoin teoreema, joka silottaa todellisten eläinten
”korvaamattoman ainutkertaisuuden” (”irremplacable singularité”)
(Derrida 2008, 9; Derrida 2006, 26).5 Tämä on mahdollista vain kiistämällä eläimiltä kyky vastata, sillä vastauksen antava eläin ei kohtaa
ihmistä eläimyyden tai edes lajinsa nimissä, vaan kuolevaisena olentona,
joka vastustaa käsitteellistämistään (”rebelle à tout concept”) (Derrida
2008, 9; Derrida 2006, 26). Teoreemaksi muuttunut eläin sitä vastoin
on määritelmällisesti se, jolle ihminen antaa nimen ja käsitteen, joka
kuuliaisesti asettuu käsitteeseensä ja antaa ihmisen vastata tai vaieta
puolestaan.6
Siinä missä vastauksen täydellinen epääminen mahdollistaa eläimen
homogeenisen käsitteen, näyttää ihmisen huoli ihmisyydestään motivoivan tuon käsitteen sisältöä. Tässä aiemmin sivuttu kysymys ”sisäisestä eläimestä” tulee keskeiseksi, nyt toisesta suunnasta. Ihmisen ja
muiden eläinten välillä on tietysti ohittamattomia eroja, eikä ihminen–
eläin-dikotomian kritiikissä saa olla kyse erojen häivyttämisestä; päinvastoin, kuten Derrida (2008, 29) kirjoittaa, ihmistä ja eläintä erottavan
rajan lineaarisuuden voi kyseenalaistaa vain antamalla sekä inhimillisten että ei-inhimillisten erojen monistua ja lisääntyä. Keskeisen osan
eläimen yleistä käsitettä määrittävistä piirteistä voi kuitenkin ymmärtää
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vain heijastuksina ”sisäisestä eläimestä”, siitä mitä ihminen on itsessään
nähnyt ja halunnut sulkea ihmisyyden sisäpiirin ulkopuolelle. Adornon
(1970, 339) sanoin, ”eläimen ontologia jäljittelee ihmisen ikivanhaa ja
aina uudelleen omaksuttua eläimellistymistä”.7 Agamben (2004, 15–16)
ehdottaakin, että ihmisen on ollut mahdollista asettaa itsensä niin ehdottomasti muuta eläinkuntaa vastaan vain, koska jako inhimilliseen ja
eläimelliseen on ensin asetettu ihmisen sisällä.
Myös vastaamisen kyvyn kieltämisen eläimeltä voi käsittää yritykseksi suojata ihmisyyteen kuuluvaa vastausta ja vastuuta reaktion eläimellisyydeltä. Epäilemättä juuri pelko, että jokainen vastauksemme
voisi paljastua reaktioksi, saa meidät varuilleen aina, kun ihminen asetetaan tarkkailtavaksi rinnan eläinten kanssa. Mikään ei ole humanismille
yhtä vahingollista ja vastenmielistä kuin vastuuta ja vastausta koskevien
kysymysten luovuttaminen fysiologian, behaviorismin ja sosiobiologian
tuomiolle, kuten niin monet ovat 1800-luvulta lähtien halunneet tehdä
(ks. Simondon 2011, 60–61; vrt. Derrida 2008, 126). Ihminen pelkää
mahdollisuuksiensa puolesta, ei halua epäillä kykyään vastata itsestään,
kykyään tarjota vastaus toiselle ihmiselle mutta myös itselleen. Jos ihminen ei ole vastuussa vastauksestaan, kuinka hän voisi tuntea itsensä, ja
mikä silloin enää erottaisi häntä eläimestä?
Varmuus siitä, että ihminen on se, joka ei vain reagoi vaan vastaa,
luottamus omaan kykyynsä vastata ja myös erottaa vastaus reaktiosta,
ennen kaikkea luottamus ihmisen suvereeniin kykyyn tunnistaa eläimen kyvyttömyys – eikö tässä varmuudessa itsessään ole jotain, joka
muistuttaa automatisoitua reaktiota (ks. Derrida 2008, 126)? Jos Sloterdijkin kärkevää väitettä seuraten ymmärrämme humanismin pohjaavan
tarpeelle kesyttää, domestikoida ihminen, eikö tämä varmuus reaktion
ja vastauksen erosta ole täsmälleen jotain, johon meidät on koulutettu?
Derrida (2008, 126) katsookin, että ihminen voi ottaa vastuun vastauksestaan vain epäillessään sen puhtautta, asettaessaan kyseenalaiseksi
vastauksen ja reaktion välisen eron siinä, minkä hän vastauksenaan tarjoaa. Jos epäilemme vastaustamme ihmisinä, jos meidän on pysyteltävä
tässä epävarmuudessa, on meidän varmastikin yhtä lailla epäiltävä myös
eläimen reaktiota.
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Etiikka, kärsimys ja kärsivien yhteisö
Vaikka monet posthumanismiin kiinnittyvistä ajattelijoista painottavat
projektiensa eettisiä implikaatioita ja teorian siteitä materiaaliseen käytäntöön (ks. esim. Haraway 2008; Braidotti 2013), ei posthumanismi
useinkaan mielly ensisijaisesti eettisten kysymysten alueeksi. Jo eettisyyden käsitteessä on tietty inhimillinen, ehkä aivan liian inhimillinen
ja samalla arkinen sointi, jota ”etiikan” spinozalainen haltuunotto ei ole
aivan saanut imuunsa. Olisiko parempi ensin huolellisesti artikuloida
ihmiseksi kutsutun olennon paikkaa maailmassa, joka ei enää ole – jos
koskaan on ollutkaan – aivan niin inhimillinen? Kysymystä ihmisyydestä on kuitenkin vaikea irrottaa etiikan ja eettisyyden haasteesta. Ihmisyytemme rakentuu suhteessa sekä toisiin ihmisiin että siihen, mikä
ei ole inhimillistä; mahdollisuus rajata kysymykseen suvereenisti vastaamaan kykenevä subjekti perustuu niihin paitsi käsitteellisiin myös hyvin
konkreettisiin käytäntöihin, joissa eläimiltä kielletään mahdollisuus antaa vastaus. Vain sulkemalla jotain ulos voi ihmisen sulkea sisään, rajata
tilan johon ”kuka?” jää turvallisesti kaikumaan, eikä posthumanismin
teoreettista haastetta voi irrottaa tämän ulossulkemisen sekä symbolisesta että materiaalisesta todellisuudesta.
Muiden muassa Matthew Calarco ja Cary Wolfe ovatkin esittäneet,
etteivät posthumanistinen teoria ja ihmiskeskeisen etiikan hylkääminen
pärjää ilman toisiaan. Puhe eläinten oikeuksista, persoonasta ja subjektiudesta (esimerkiksi mainituissa isoihmisapinoiden ja valaiden tapauksissa) ei yleensä liity liberaalin humanistisen arvopohjan ja esimerkiksi
persoonuuden kriteerien kyseenalaistamiseen, vaan pyrkii johdonmukaisesti laajentamaan niiden sovellusaluetta (Wolfe 2009, 568; Calarco
2008, 8–9). Kun perusoletukset siitä, mikä tekee kohteesta eettisesti
huomionarvoisen, pysyvät samoina, säilyy asetelma kuitenkin ihmislähtöisenä ja -keskeisenä. Tämä humanistinen lähtökohta on Wolfen ja
Calarcon näkökulmasta riittämätön tarpeeksi radikaaliin muutokseen
ihmisten ja eläinten suhteissa.
Toiselta puolen voi ajatella, ettei posthumanistisen teorian pyrkimys
ajatella uudelleen ihmisyyden ja ihmisen rajoja ole tarpeeksi perusteellinen, jos kyse on lopulta jälleen vain ihmisten välisistä suhteista, ihmisten kokemuksista ja kohtaloista (Calarco 2008, 10). Derrida (1991,
105) toteaakin, että perinteisiä subjektikäsityksiä purkamaan pyrkivät
diskurssit näyttävät aina pölyn laskeuduttua liittävän päätelmänsä epä165

Jouni Teittinen

röimättä jälleen vain ihmiseen, ja näin jäävät osin haastamansa humanismin leimaamiksi. Olennaista on, ettei kyse ole vain teoriasta. Ellei
posthumanistinen ajattelu kykene kohtaamaan uudelta pohjalta paitsi
”ihmisyyden” ja ”eläimyyden” käsitteellistä suhdetta myös usein kivuliaampaa kysymystä ihmisten ja eläinten materiaalisista suhteista, se jättää työn kriittisessä paikassa kesken (Calarco 2008, 10; ks. Weil 2012,
16). David Woodin (1999, 28) sanoin, ”jos tiedämme tai määritämme
Toiselta tulevan kutsun jo etukäteen inhimilliseksi, emme onnistu ymmärtämään sen radikaaliutta”.
Derridan (1991, 112–115) mukaan tärkeimpiä eläintä ihmisestä erottavia rajauksia on juutalais-kristillisessä perinteessä vakaumus siitä, ettei
eläimen tappaminen voi olla murha. Toisin kuin ihminen, eläin oletusarvoisesti kuuluu tapettavien joukkoon. (Tätä ei muuta se tosiasia, että
tuohon joukkoon lukeutuu ympäri maailmaa myös luvuton määrä ihmisiä, joiden arvo onkin usein mitätöity juuri eläimellistämisen kautta.)
Jokaisen eläimen ”korvaamattoman ainutkertaisuuden” (Derrida 2008,
9) häivyttäminen osaksi ”eläinten” geneeristä, vastaukseen kykenemätöntä ja kasvotonta joukkoa suojelee humanistisen etiikan perustuksia
eläinten tappamiseen ja kärsimykseen liittyviltä kysymyksiltä. Tämän
vuoksi Derrida voi todeta, ettei ”eläimen” yleisen käsitteen kritiikitön
omaksuminen ole ainoastaan synti huolellista ajattelua ja empiiristä havaintoa kohtaan vaan myös rikos itse eläimiä kohtaan (Derrida 2008,
48; ks. myös Tonutti 2011, 184–185).
Ei tietenkään voi odottaa, että kokemus kohdatun eläinyksilön
korvaamattomuudesta yksinään suojelee tuota kohtaamista väkivallalta, eikä käsitteiden ”väkivaltaan” puuttumalla lopeteta rakenteellista
ylenkatsetta kaikkea sitä kohtaan, mikä ei ole kyllin inhimillistä. Sekä
materiaalisten että käsitteellisten käytäntöjen piittaamattomuudelle
voi kuitenkin löytää yhden vastavoiman siitä hetkestä, jossa väkivalta
tunnistetaan väkivallaksi, ja tämän tunnistamisen kannalta ristiriita
”eläimen” yleisyyden ja yksilön ainutkertaisuuden välillä on keskeinen.
Kysymystä väkivallasta ei voi enää palauttaa vain muodolliseksi, abstraktiksi, vaan se on liitettävä välittömästi kysymykseen kärsimyksestä.
Kuten Derrida (2008, 26) toteaa, on liiankin helppoa vedota tunteisiin kuvatessa sitä ”teollista, mekaanista, kemiallista, hormonaalista ja
geneettistä väkivaltaa”, jolle ihminen on eläimet alistanut viimeisen 200
vuoden aikana. Kysymykset eläinten kärsimyksestä vaikuttavat helposti sentimentaalisilta tai triviaaleilta. Eikö ajatuksessa toisten olentojen
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kärsimyksen ”ymmärtämisestä” ole sitä paitsi jotain omivan inhimillistävää ja ihmiskeskeistä (vrt. Haraway 2008, 72)? Vaikka tietty alttius
kärsimykseen kuuluisi ihmisen oletettuun eläimenluontoon, vaikka se
yhdistäisi ihmisiä ainakin niihin kaikkein ”inhimillisimpiin” eläimiin,
joihin nähden ihmisen erityisyys on ensimmäisenä julistettava, voi tuon
yhteyden väittää olevan pinnallinen. Jos ihmisen haavoittuvuus alkaakin eläimellisenä, tekee ehkä vasta ihmisyys siitä kokemuksellisesti, eksistentiaalisesti ja eettisesti merkittävää. Eläin voi tuntea kipua, mutta
vain ihminen todella kärsii.
Kuvatussa asenteessa voi ajatella olevan kyse erityisesti ihmiselle
”kuuluvasta”, ihmisen itselleen osoittamasta suhteesta rajallisuuteensa ja
kuolemaan (ks. Derrida 2008, 28). Tämä suhde, samoin kuin kärsimyksen tunnustamisen laajempi ongelma, liittyy erottamattomasti myös kysymykseen yhteisöstä ja yhteisyydestä. Jos eläin ei ole yksi meistä, jos se
ei edes ole kukaan, kuinka voisimme todella ottaa osaa sen kärsimykseen? Kärsimyksen tunnustaminen ja sen sureminen ei kuitenkaan ole
vain seurausta ”meihin” tai yhteisön piiriin kuulumisesta, jota voisi käsitellä irrallaan kärsimyksen ongelmasta, vaan se myös itsessään rakentaa tuota piiriä. Sureminen on eräänlainen affektiivinen panostus, joka
itsessään tekee suremisen arvoista siitä, mitä ja minkä tähden surraan
(vrt. Grossberg 1995, 42). Kuten James Stanescu (2012, 578) kirjoittaa,
sureminen ei ole vain yksityinen kokemus vaan myös poliittinen teko,
jaetulle haavoittuvuudelle annettu tunnustus, jossa on kyse ”eettisistä,
poliittisista ja ontologisista yhteyksistä”.
Onkin selvää, ettei kysymys eläinten kärsimyksestä ole vain deskriptiivinen vaan myös performatiivinen. Kärsivien yhteisöä ei niinkään rajaa ja pidä yllä harkittu valikoima yhdistäviä piirteitä vaan milloin tähän
ja milloin tuohon piirteeseen, tapahtumaan tai tunnelmaan kiinnittyvä affektiivinen lataus. Tästä näkökulmasta voi kysyä, mitä oikeastaan
merkitsee se ”helppous”, halpuus tai sentimentaalisuus, johon viitaten
puhe eläinten kärsimyksestä usein ohitetaan. Eikö kärsimykseen vetoamisen helppous saata olla merkki niiden kysymysten syvällisyydestä,
joita tuo vetoomus koskettaa (Derrida 2008, 26)?
Derridan paluuta eläinoikeusajattelullekin läheiseen Jeremy Benthamin huomioon, jonka mukaan olennaista ei ole kysyä eläinten kykyä
järkeilyyn vaan kärsimykseen (”Can they suffer?”), ei voikaan ymmärtää
ensisijaisesti argumenttina eläinten moraalisen arvon puolesta (ks. Derrida 2008, 27). Kyse on pikemminkin painon siirtämisestä ajattelulle
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kipeään kohtaan. Voimme kertoa itsellemme, ettei eläinten kärsimys ole
mitään kovin kiireellistä tai velvoittavaa, mutta silti kärsimyksen kohtaaminen saattaa hetkeksi sivuuttaa epäilyksen. Vaikka vääjäämätön
vastaus kysymykseen eläinten kärsimyksestä ohitetaan, ”sitä halveksutaan tai se kielletään”, sen ”vastaansanomattomuuden edessä (kyllä, ne
kärsivät, niin kuin me kärsimme niiden vuoksi ja niiden kanssa), tämän
vastauksen edessä, joka edeltää kaikkea kysymistä, problematiikan koko
maaperä ja perustus vaihtuu” (Derrida 2008, 28; Derrida 2006, 50;
ks. Derrida & Roudinesco 2004, 70. Suomentanut VL). Teesiä myötätunnon perustavuudesta voi verrata huomioon kysymystä ”kuka?”
kannattelevasta ja itse kysymistä edeltävästä myönnöstä, joka ennalta
rajaa kysymyksen horisontin ”meidän” piiriimme (ennen kaikkea ”meidän ihmisten” piiriin). Jos tuon myönnön rajoja on mahdollista todella
koetella, voi se ehkä tapahtua vain jonkin sellaisen kautta, joka yhtä lailla suojautuu epäilyltä, jopa ”edeltää epäilyksettömyyttä”, ”on vanhempi
kuin epäilyksettömyys” (Derrida 2008, 28; Derrida 2006, 50). Ehkä
kysymystä ”kuka?” edeltävä myöntö juuri on yhtä kuin myötätunto.
Myötätunnon voima ja voimattomuus
Donna Haraway on kritisoinut Derridaa siitä, että painottaessaan niin
vahvasti kysymystä eläimen kärsimyksestä hän ei onnistu murtamaan
totunnaista kontrastia passiiviseen eläimeen ja aktiiviseksi mieltyvään
ihmiseen (ks. Haraway 2008, 19–22). Varoitus vaanivasta dikotomiasta
on epäilemättä tarpeellinen, mutta ei aivan tavoita Derridan tarkoitusta. Eläimen kärsimys ei Derridalle merkitse inhimillisen autonomian ja
aktiivisuuden negaatiota, vaan päinvastoin haastaa eläimellisen passion
ja aktiivisen järjen vastakkainasettelua. Itse ”kyvyssä” kärsimykseen ja
sen mukanaan kantamaan avuttomuuteen, kyvyttömyyteen, on Derridan mukaan jotain paradoksaalista (ks. Derrida 2008, 27–28). Havahtuminen tähän kyvyn ja kyvyttömyyden ambivalenssiin, reaktion
ja vastauksen häilyvyydestä muistuttavaan ”voimattomuuteen voiman
sydämessä”, voi kääntää meidät kohti eläinten kanssa jakamaamme passiivisuutta, rajallisuutta ja haavoittuvuutta (ks. Derrida 2008, 27–28).
Vaikka kysymys eläimestä (myös kysymys ihmisten eläimellistämisestä)
tarjoaa keinon ajatella kärsimystä ja haavoittuvuutta, voi tuon haavoittuvuuden tarkastelu saada meidät huomaamaan, ettei eläin tai eläimyys
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ole lainkaan sitä, mitä luulimme – ja samalla muuttaa itse haavoittuvuuden ”eläimellisyys” muotoaan. Edessämme ei kärsi ”eläin” vaan aina
jokin, jota ei voi korvata toisella.
Kärsimyksen todistaminen tekee välittömän tietoiseksi jaetusta haavoittuvuudesta, mutta sen kohtaamisessa on muullakin tapaa jotain passiivista. Vaikka kohtaaminen voi aktivoida ja herättää tarpeen auttaa,
liittyy siihen helposti myös tunne avuttomuudesta, joka syntyy vaikeudesta paitsi helpottaa kärsimystä myös todella saada siitä otetta. Sikäli
kuin tunnistan kärsimyksen toisen kärsimykseksi, se myös rajaa alueen,
joka ei kuulu minulle, joka on itsessään kokemukseni ja tärkeällä tavalla myös myötätuntoni koskemattomissa. Toisaalta kärsimyksen äärellä
koettu kyvyttömyys syntyy tavasta, jolla myötätunto tulee suojaustemme läpi ja ohittaa sen ”rationaalisen” päätöksen, joka voi kieltää toisen
kärsimyksen vasta sen jo kohdattua meitä. Gilles Deleuze ja Félix Guattari (1993, 114) kuvaavat, kuinka ”[a]jattelussa on aina läsnä rotan hätää
ja teuraaksi vietävän vasikan kauhua, ei säälistä vaan ihmisen ja eläimen
välisenä vaihtovyöhykkeenä, jolla yhdestä siirtyy jotakin toiseen”. Toisen kärsimys (ihmisen tai eläimen) on yhtäältä jotain luovuttamattoman
”toista” ja kuitenkin voi jollain tapaa, pakottaen, tarttua.
Derridan mukaan eläintuotannon mullistaneiden kahden vuosisadan aikana onkin syntynyt paitsi rakenteellinen kyvyttömyys myöntää
tuotantoeläinten kidutusta (”la dénégation organisée de cette torture”)
myös uudenlainen myötätunnon kokemus, uusi suhde ”eläviä kohtaavan
kärsimyksen jakamiseen” (Derrida 2008, 26; Derrida 2006, 47). Vaikka Derrida (2008, 26–27) toteaa eläinoikeusdiskurssin käsitteellisesti
ongelmalliseksi, sen olennaisin ja ohittamaton piirre on yritys tartuttaa
eteenpäin perustava myötätunto, jonka vakavasti ottaminen ei hänen
mukaansa mullistaisi vain käytäntöjämme vaan myös koko ”eläimeen”
liittyvän filosofisen ongelmakentän. Tämän muuttuvan kentän artikulointi suhteessa etiikkaan, politiikkaan ja lakiin olisikin nyt ensiarvoista (Derrida 2008, 26), ja voi tuskin ajatella tuon artikulaation jättävän
koskemattomaksi myöskään ymmärrystä ihmisyydestä.8
Judith Butler kirjoittaa: ”Minua konstituoivat paitsi he, joita suren,
yhtä lailla myös he, joiden kuoleman kiellän, joiden kasvottomat ja nimettömät kuolemat muodostavat yhteisöllisen maailmani alakuloisen
taustan” (Butler 2004, 46; ks. Stanescu 2012, 579–580). Vaikka sureminen voi toimia vastavoimana kärsimyksen tunnustamista vastustaville
rakenteille, emme lopulta voi myöntää kaikkea kärsimystä ja kuolemaa –
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kuului se sitten eläimille tai ihmisille. Sellainen suru veisi kyvyn toimia
ja ajatella, kivettäisi surijan osaksi maailmansa melankolista taustaa.
Myötätunto eläinten kärsimystä kohtaan voi haastaa ja muuttaa kärsimyksen kieltoa, mutta ei viedä kiellon tuolle puolen. Se tavallaan myös
heijastaa ja monistaa kiellon: se pakottaa kääntämään katseen tavoista,
joilla tuo kärsimys on torjuttu, se pakottaa kieltämään kiellon, jotta elämä tuolle kiellolle rakentuvassa yhteiskunnassa ei kävisi ylivoimaiseksi.
Ei siis voi ajatella, että humanistisen etiikan sokeat pisteet korvattaisiin täysin tilanteensa tasalla olevalla subjektilla. Tämä merkitsisi
paluuta asenteeseen, joka vaatii vastauksen ja reaktion ehdotonta ja tunnistettavaa eroa. Kyse ei ole vain siitä, että ajatus viattomasta, ihmisille
tai eläimille kärsimystä aiheuttamattomasta tavasta elää on yhtä mahdoton kuin kaunosieluinen kuvitelma maailmasta ilman väkivaltaa. Niin
ikään usko siihen, että voisi olla kieltämättä mitään osaa kohtaamastaan ja tuottamastaan kärsimyksestä, että edes olisi tietoinen ajatteluaan
ohjaavista kielloista, on pettävä. Myöskään Derridan ajatus kohdatun
kärsimyksen kokemuksellisesta kiistämättömyydestä ei ehkä ota tarpeeksi huomioon sitä, miten vahvasti tuo kohtaaminen on kulttuurisesti
ja yhteisöllisesti ehdollistettu. Epäilemättä juuri tässä piilee tärkeä osa
ihmisen voimattomuutta.
Jos humanismin perustalla on kyvyttömyys tunnustaa eläinten kärsimystä ja kuolemaa, ja jos täyden tunnustuksen antaminen edes inhimilliselle kärsimykselle on lopulta mahdotonta, tulisiko pyristelyä irti
ihmiskeskeisyydestä pitää lähtökohtaisesti harhautuneena? Myötätunnon periaatteellinen rajaus ”meidän ihmisten” piiriin on epäilemättä
helppo ratkaisu, mutta miksei tässäkin helppoudessa piilisi jotain syvällistä? Eläimillä saattaa olla arvonsa, mutta me olemme ihmisiä. Kuten
David Wood (1999, 28) tähän tavalliseen vastaväitteeseen toteaa, kysymys on kuitenkin koko ajan ollut juuri siitä, mitä ihmisyys merkitsee,
mikä ihmisyydessä merkitsee. Voi hyvin olla, että ”me” on jossain muodossaan korvaamaton etiikalle ja ajattelulle, sillä sisäpiirin ja ulkopiirin
painavinta metafysiikkaa on tuskin mahdollista hylätä. Olennaista olisi
silti sietää ja jopa kultivoida epävarmuutta siitä, miten ”meidän” maailmamme on rajattu, rakentaa ajattelua jossa on Woodin sanoin kyse
”hienovaraisista ja monikerroksisista eroista sekä eläinten välillä että eri
eläinten ja eri ihmisten välillä” (Wood 1999, 19–20). Olisi toisin sanoen
vaalittava, aina myös varoen, kysymyksen ”kuka?” mahdollisuutta haavoittaa ja liudentaa ”meidän ihmisten” piiriä.
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Lopuksi
Ihmisen ja eläimen käsitteitä voi pitää tiedollisten ja materiaalisten käytäntöjen hiljalleen luuduttamana joukkona oletuksia, jotka eivät ole
lähiaikoina murenemassa mutta voivat silti ehkä muuttaa muotoa (ks.
Fontenay 2004, 159). Humanismi, sikäli kuin termillä ymmärretään
ihmisyyteen kasvun kulttuurista projektia, on historiallisesti asettanut
rationaalisuuden ja vapauden ihanteensa vasten ihmisen eläimyyttä. Tämän ”sisäisen eläimen” myötä tai rinnalla on myös muut eläimet rajattu olemuksellisesti sen ulkopuolelle, mikä ihmiselle kuuluu, sen minkä
katsotaan ehdottomimmin perustavan ”meidän ihmisten” ontologisen,
tiedollisen, eksistentiaalisen ja eettisen sisäpiirin. Jos posthumanismissa
on olennaisesti kyse ihmisen ja inhimillisen ajattelun rajoista, se valitsemastaan suunnasta riippumatta voi tuskin kulkea pitkälle kohtaamatta
kysymyksiä ihmisen suhteesta eläimeen.
Kun Kantille valistus merkitsi ihmisen aikuistumista, sisäisen eläimensä kesyttämistä ja vastuun ottamista omasta ihmisyydestään, tulisiko nyt ajatella tuon vasta lapsuudestaan selvinneen ihmisen jo olevan
liian väsynyt jatkamaan? Ihmisen liian lähelle eläimiä tuova ”posthumanismi” näyttäytyy monelle juuri lapsellisena, jopa vastuuttomana, taantumuksellisena yrityksenä unohtaa ihmiselle ainoana luomakunnasta
suotu vastuu omasta ajattelustaan. On kuitenkin selvää, ettei valistushumanismin perintö palaudu yhteen tulkintaan järjestä, vapaudesta tai
ihmisyydestä. Samoin tuntuu selvältä, että kaikista ohitusyrityksistä
huolimatta posthumanistinen ajattelu kohtaa aina uudelleen kysymyksen siitä, mikä ihmiselle kuuluu; ja että se kohtaa tämän kysymyksen
aina uudelleen siksi, että kysymyksen avoimuus ylipäätään mahdollistaa yrityksen ajatella ”ihmisen” tai ”humanismin” ohi tai jälkeen. Yritys
unohtaa ihminen on lopulta yhtä mahdoton kuin yritys järkähtämättä
tarrautua ihmistä ja eläintä ehdoitta erottaviin ja negaation kautta yhteen kietoviin määreisiin.
Yksi tapa ajatella posthumanismia onkin nähdä se foucaultlaisittain
valistushumanismin joidenkin piirteiden jatkeena, itseään ohittavana
tai ylittävänä humanismina. Tässä ei kyse ole siitä, että humanismista
ponnistanut tekniikan voittokulku tekisi ihmisestä jotain suurempaa
kuin ihmisen (tässä hahmottelemani keskustelun näkökulmasta niin
sanottu transhumanismi on ennen kaikkea ylikierroksilla käyvää humanismia). Kyse ei myöskään ole siitä, että ulottaessaan vapauden ja
171

Jouni Teittinen

veljeyden perinnöstä kumpuavan emansipaation ideaalin toisiin eläinlajeihin humanismi olisi muuttunut joksikin olennaisesti muuksi. Kyse
on pikemminkin kritiikistä, ihmisen omalle käsitteelliselle, kokemukselliselle ja myös biologiselle hahmolleen suorittamasta jälleen uudesta
vivisektiosta, jonka on epäilemättä rikottava jotain arvokasta mutta joka
myös tuottaa uusia arvoja.
Myös kärsimys purkaa, dekonstruoi. Kysymys kärsimyksestä ja
tässä erityisesti toisen eläimen kärsimyksestä on humanismin kannalta kaksinkertaisesti merkitsevä. Yhtäältä sen kohtaaminen vie meidät
kauemmas humanismin usein vaalimalta aktiivisuuden ja kyvykkyyden
alueelta, lähelle haavoittuvuutta ja vastauksen heikkoutta; toisaalta kärsimyksen tunnustaminen voi rakentaa yhteisyyden piirejä, jotka ovat entistä huokoisempia ja liikkuvampia. Tunnusteltaessa ihmisyyden rajoilla
ja rajoille avautuvia kysymyksiä ei voidakaan nojata vastakkainasetteluun, jossa ratkaisua haetaan joko affektin tai teorian kautta, hylätään
joko ”tunteiden sentimentalismi” tai ”järjen fasismi”. Irit Rogoff (2005,
10) kirjoittaa taiteen ja teorian suhteesta jotain, jota sietää soveltaa myös
laajemmin: ”Teoreetikko on se, jonka teoria on vapauttanut, avannut
[undone]”. Teorian tehtävä on keskeyttää, purkaa ja rakentaa, mutta ei
sulkea. Ei tulisikaan vain kysyä, mitä posthumanismi on, vaan myös ja
ennen kaikkea, mitä tekoa sillä on.
Me epäilemättä tiedämme olevamme eläimiä, emme epäile sitä. Ehkä
juuri siksi niin harvoin osaamme kysyä sen merkitystä. Osaammeko jälleen alkaa epäillä olevamme eläimiä? Ja eikö se tarkoita, että meidän on
epäiltävä kaikkea, mitä luulimme tietävämme siitä, mitä on olla eläin,
mitä meille on opetettu ihmisestä, ihmisyydestä ja ihmisen suhteesta
toisiin eläimiin? Kysymys eläimestä todella on haava, vaikkakin paljon
Darwinia vanhempi ja yhä liian elävä hyytyäkseen nöyryytykseksi. Juuri
tuon haavan juoksevuus on humanismin ytimessä. Haava ei kuitenkaan
kosketa vain ihmisen luontoa tai olemusta, vaan myös kysymystä siitä,
mistä ihminen on vastuussa, kenelle tai mille ihminen voi olla vastuussa.
Kuten Derrida painottaa, mikään yritys ajatella ja elää tätä kysymystä
ei tule olemaan riittävä, ja juuri siksi meillä on sen kysymisestä vastuu.
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Viitteet
1

Derridan suhteesta eläimiin ovat suomeksi kirjoittaneet ainakin Tomi Kaarto
(2005) ja Susanna Lindberg (2005). Derridaa käsittelevä luku Matthew Calarcon teoksesta Zoographies (2008), johon myös tässä artikkelissa viittaan, löytyy
Johanna Koskisen suomentamana teoksesta Johdatus eläinfilosofiaan (Aaltola
2013).
Oma käsillä oleva luentani pohjaa kapeaan otantaan Derridan tuotantoa,
erityisesti luentojulkaisuun L’animal que donc je suis (2006), eikä juuri keskity avaamaan lukuisia filosofisia vuoropuheluja, joita Derrida käy aiheesta sekä
mainitussa julkaisussa että muualla tuotannossaan. Perusteellisemman luennan tulisi ottaa huomioon varsinkin La bête et le souverain -seminaari (julk.
2008 ja 2010) ja keskustelu, jota Derrida käy aiheesta Martin Heideggerin ajatusten kanssa (ks. erityisesti De l’esprit: Heidegger et la question, 1987). Derrida
on itse esittänyt koko tuotantonsa liittyvän kysymykseen eläimyydestä, ”elävästä” ja ”elävästä eläimestä”, ja jopa sen olleen aina hänelle ”kaikkein ratkaisevin
kysymys” (”Elle aura toujours été pour moi la grande question, la plus décisive”) (Derrida 2008, 34; Derrida 2006, 57). Kysymyksen painoarvo vaikuttaa
kuitenkin kasvavan Derridan myöhäisemmän ajattelun eettisen ja poliittisen
painotuksen myötä.
2
Tuntuukin merkitykselliseltä, että 1700-luvulla ranskankielen sana animal,
jota oli käytetty viittamaan kaikkiin eläviin, alkoi liukua kohti sanan bête
(eläin) merkitystä ja sulkea ihmisen piiristään (Guichet 2011, 215). Myös itse
eläimellisyyden ranskankielinen termi (l’animalité) on Elizabeth Fontenayn
mukaan Diderot’n aikainen neologismi (Fontenay 2004, 159).
3
Olen Derrida-luennassani tukeutunut ensisijaisesti englanninkielisiin käännöksiin. Joitain merkittäviä kohtia ja aina suoraa lainausta käyttäessäni olen
verrannut myös alkukielistä asua. Tarvittaessa olen lainannut alkukielisen ilmauksen, jolloin viittaan sekä englannin- että ranskankieliseen laitokseen.
Veikka Lahtinen on pyynnöstä kääntänyt ranskasta kaksi katkelmaa, jotka
on merkitty tekstiin VL. Myös näissä kohdin olen lukijan avuksi säilyttänyt
viitteen englanninkieliseen laitokseen.
4
”[U]skon, ja panokset tässä ovat yhä korkeammat, että mitkään näistä ihmiseksi kutsutulle elävälle ja eläimeksi kutsutulle elävälle asetetuista rajoista,
mitkään näistä vastakohtaistuksista, mitkään näistä lineaarisiksi ja jakamattomiksi nimetyistä rintamista eivät kestä rationaalista dekonstruktiota – on sitten
kyse kielestä, kulttuurista, sosiaalisesta symbolisesta, itsestään tekniikasta ja
työstä, kuoleman ja surun rajasta, jopa insestin kiellosta tai välttämisestä ja niin
edelleen, – niin paljon ”kykyjä”, joiden suhteen ”eläimen” (yksikössä!) dogmaattisesti sanotaan olevan heikosti varustellun.” (Derrida 2005, 151; Derrida
2003, 209; vrt. Derrida & Roudinesco 2004, 66–67. Suomentanut VL.)

173

Jouni Teittinen
5

On kysymisen arvoista, mikä ”korvaamattoman ainutkertaisuuden” suhde on
siihen eron, lykkääntymisen ja välityksen liikkeeseen, jota Derrida varsinkin
varhaisemmassa tuotannossaan painottaa. Thomas Baldwin esittääkin Derridalle ongelman kannalta relevantin kysymyksen yksilön ainutkertaisen kohtalon ja différancen suhteesta (ks. Glendinning 2001, 99–102). Keskusteluajan
loppuessa Derrida ehtii vain todeta, ettei aseta ainutkertaisuutta (singularity)
ja korvausta (substitution) toisiaan vastaan, vaan ne ilmaisevat pohjimmiltaan
samaa asiaa (ks. Glendinning 2001, 109). Kysymystä näyttää suoraan koskettavan ainutkertaisen tai singulaarisen asema Jean-Luc Nancyn ajattelussa, josta
Anna Tuomikoski kirjoittaa: ”[S]ingulaari on myös kuka tahansa, sillä jokainen on aivan yhtä singulaarinen kuin kuka tahansa toinenkin. Se mikä singulaareille on yhteistä on niiden yhteismitattomuus – ja tällä paradoksaalisella
tavalla ne ovat vaihdettavissa toisiinsa.” (Tuomikoski 2013, 106.)
6
”Korvaamattoman ainutkertaisuuden” aihetta ei tule samastaa kysymykseen
”kuka?” Voisi esittää, ettei kokemus toisen (ihmisen, eläimen tai jonkin muun)
ainutkertaisuudesta mahdu koskaan tuon kysymyksen asettamaan horisonttiin, vaan on suhteessa vaatimukseen sekä liian paljon että liian vähän. Toislajisten eläinten kohdalla on myös helppo väittää, että kysymys on välttämättä
liian inhimillistävä, redusoi vieraat ja vieraudessaan vaalittavat olemisen tavat
sekä liian inhimilliseen että liian toistensa kaltaiseen muottiin. Tästä tuntuu
juontuvan myös osa Derridan omaa epäluuloa kysymyksen ”kuka?” rajaamaa
ajattelua ja etiikkaa kohtaan (ks. Derrida 1991, 110–111). Juuri ”ainutkertaiset
kohtaamiset” (ks. Derrida 2008, 3–11, jossa Derrida kuvaa pitkällisesti omaa
kohtaustaan kissansa kanssa) saattavat kuitenkin avata ja komplisoida tuon
kysymyksen kantamia odotuksia. Eläimen ainutkertainen vastaus sekä kutsuu
tuota kysymystä että häiritsee sitä: jos vastauksen antava eläin ei aina (tai ehkä
koskaan) olekaan joku, se ei sen enempää ole ei-kukaan.
7
”Vielleicht projiziert die jüngste Biologie dessen Erfahrung, unter Menschen
tabu, auf die Tiere, um die Menschen, die jene schinden, zu entlasten; die Ontologie der Tiere imitiert die uralte und stets als Besitz neu erworbene Vertiertheit der Menschen.” (Adorno 1970, 339.)
8
Eläinoikeusdiskurssissa ongelmallisinta on Derridan mukaan sen perustuminen samoille kartesiolaiseen subjektiin liittyville oletuksille, jotka asettavat inhimillisen vastauksen ehdottomalla tavalla vasten eläimellistä reaktiota, ja joiden nimissä väkivalta eläimiä kohtaan on modernilla ajalla oikeutettu (Derrida
& Roudinesco 2004, 64–65, 74; Derrida 2008, 87). Derrida huomauttaa myös
vaateiden eläinten yleisistä oikeuksista kiinnittyvän liikaa ”eläimen” tai suojeltavan ”elämän” homogenisoiviin käsitteisiin (ks. Derrida 2008, 89–90). Näistä
ongelmista ei kuitenkaan seuraa vaatimusta eläinoikeusdiskurssin hylkäämiseen, sillä liikkeelle on aina lähdettävä niillä käsitteellis-institutionaalisilla välineillä, jotka käytettävissä ovat (ks. Derrida & Roudinesco 2004, 74–75). Myös
ihmisoikeuksien käsite on Derridan (2005, 151) näkökulmasta perustavan on-
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gelmallinen, mutta itse käsitteen kritiikki tai dekonstruktio ei estä sitoutumasta sen tavoitteisiin. Itse asiassa kysymys eläinten oikeuksista voi vaatia itse oikeuksien käsitteen ajattelemista uudelta pohjalta (Derrida & Roudinesco 2004,
74). Tässä suhteessa kysymyksen ”kuka?” ja kysymyksen eläinten oikeuksista
herättämät ongelmat ja mahdollisuudet vaikuttavat analogisilta.
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Keskustelemassa ”meitä” uusiksi: lajienväliset esitykset ja
esitystaiteen rooli ekokriisien aikakaudella
Tuija Kokkonen

What did’st you say? What, how, when? Is this love nothing now or
all? Water? Fire? Good? Evil? Life? Death?
W. G. Sebald
I am not a post-humanist; I am who I become with the companion
species, who and which make a mess out of categories in the making
of kin and kind. Queer messmates in mortal play, indeed.
Donna Haraway

Hahmotan posthumanismiksi nimetyn lähestymistavan ihmisen, hänen ei-ihmissuhteidensa ja asemansa kyseenalaistumisena ja uudelleenarviointina, jonka ominaislaatuna on sekä uudenlaisten kanssaeläjien ja
kanssakäymisten että oman tietämättömyyden kohtaaminen. Pakottajina tähän toimivat ekokriisit. Hallinnastamme karannut ilmastonmuutos ja lajien massasukupuutto, jota monet biologit pitävät tällä hetkellä
ihmiskunnan suurimpana, vakavasti aliarvioituna uhkana, aiheuttavat
sen, että emme tiedä, millaiset elinmahdollisuudet jätämme lapsillemme, tuleville ihmisille ja muille täällä eläjille. Vaikka tätä pimenevää horisonttia ei haluaisi ajatella, se muovaa meitä, jokapäiväistä elämää, tutkimusta, taidetta. Se on synnyttänyt uuden, yksinäisen ja kompleksisen
aikakauden, antroposeenin, jossa ihmisen vaikutus maapalloon on suurempi kuin minkään muun voiman, samanaikaisesti kun olemme kykenemättömiä ratkaisemaan olemassaoloamme uhkaavia ongelmiamme.
Tämä aika on saanut minut monien muiden tavoin arvioimaan uudelleen, keitä me ihmiset olemme, minkälainen asema ja suhteet meillä on
muihin samaan aikaan maapallolla eläviin ja miten me noita kanssaelä179
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jiämme kohtelemme. Itselleni tuo uudelleenarvioinnin alue on esitystaide ja esitystaiteellinen tutkimus.
Hahmotan esityksen ruumiillisena ja potentiaalisena kanssakäymisenä, jossa etiikkaa ja politiikkaa ei voi sivuuttaa. Tässä artikkelissa esitän
ajatuksen esityksestä lajienvälisenä kollektiivina, meinä, joka koostuu
ihmisistä ja toisten eläin- ja kasvilajien ei-ihmisistä. Tämän esityksellisen kollektiivin pohjalta käsittelen myös inhimillistä subjektiviteettia
lajienvälisenä subjektiviteettina, joka muodostuu yhtälailla ihmisten ja
ei-ihmisten välisissä kuin ihmisten välisissä suhteissa. Olen kehittänyt
ja tutkinut näitä ajatuksia esitystaiteen ja taiteellisen tutkimuksen keinoin, dialogissa erilaisten disipliinien kanssa. Tässä artikkelissa rakennan ajatukselle taustaa ensisijaisesti esityspraktiikastani ja filosofiasta
käsin, mutta myös esitys- ja teatterintutkimus on yhä enenevässä määrin
kiinnostunut tästä tematiikasta. Teatterintutkija Una Chaudhuri, eräs
esitys-ekologia-eläinkysymyksen pioneereja, on keskittynyt tutkimaan
diskurssiksi muuttuneita kulttuurisia eläinpraktiikoita, zooësista, joka
Chaudhurille on kuitenkin aina diskurssina ideologinen, ei affektiivinen (Chaudhuri 2007; Cull 2013, 140). Alan Read, Chaudhurin ohella
toinen eläinkysymyksen edelläkävijä esitystutkimuksessa, on pyrkinyt
työssään kollektiivin laajentamiseen esityksen keinoin (Read 2000;
2008; 2013). Tämä pyrkimys on pohjimmiltaan tutkimukselleni rinnakkainen. Carl Lavery ja Simon Whitehead ovat esittäneet ajatuksen
esityksestä katsoja-vierailijan paikallistajana, lokaation etiikkana (Lavery & Whitehead 2012, 111–118). Se tangeeraa ajatuksiani (esitys)paikasta niiden inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden suhteina, jotka
ihmisillä ovat aina myös eettisiä, ja jotka kyseenalaistavat ja muuttavat
sekä esityksen että subjektiviteetin muodostumista ja rajoja.
Oma työni keskittyy esityksen ei-inhimilliseen toimijuuteen, ruumiilliseen, affektiiviseen – ja siten diskursseihin palautumattomaan
– eläinten ja kasvien kanssa työskentelemiseen taiteen alueella1. Tällä
perusteella käsittelen esitystaiteellista tutkimuspraktiikkaani eräänä
mahdollisena posthumanistisena metodina. Väitöstutkimuksessani
(Teatterikorkeakoulu v. 2006–) ”Esityksen mahdollinen luonto. Suhde
ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta” ja siihen kuuluvassa esityssarjassa Muistioita ajasta – esityksiä
ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille tutkin esityksessä ja esityksellä suhdettamme ei-inhimilliseen: mitä merkitsee, jos alamme suhtautua ”luonnon” olioihin ja prosesseihin kanssatoimijoina, jotka kuuluvat samaan
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sosiaaliseen alueeseen, samaan kollektiiviin (Latour 2005) kuin ihmiset;
millä tavoin tämä näkökulma voi vaikuttaa käsityksiimme esityksestä,
ihmisestä ja kestosta, ja toisaalta miten esitys voi avata suhteitamme eiinhimilliseen.
Vaikka ymmärrän inhimillisen ja ei-inhimillisen maailman peruuttamattomasti toisiinsa sekoittuneina, käytän silti hankalaa, kahtiajakautunutta termiä ”ei-inhimillinen” merkitsemään ennen kaikkea ns. luontoa. ”Luonnolla” ymmärrän elämisemme edellytyksiä, joita historialliset
käsityksemme ovat muokanneet ja jossa ihmisen vaikutus on kaikkialle
ulottuvaa. Tätä samaa sekoittuneisuutta Donna Haraway (2008) nimittää luontokulttuuriksi. Eri yhteyksissä sitä on nimitetty myös luonnon
jälkeiseksi (post-nature, post-natural) ajaksi, jossa käsite luonto on menettänyt merkityksensä ja ”maailmaa ei enää ole”2, ei erillistä taustaa inhimillisille tapahtumille, koska ei-ihmiset ovat sosiaalisessa tilassamme
ja meillä on heidän kanssaan yhteinen historia (vrt. Latour 2005; Morton
2012; Morton 2013). Ei-inhimillisen toimijuuden käsitettä perustelen
etenkin Bruno Latourin luonnon ja sosiaalisen rajan kyseenalaistavalla
tuotannolla, hänen ja Michel Callonin toimijaverkkoteorialla, Jacques
Derridan eläinkirjoituksilla, Donna Harawayn ei-ihmisiä ja toisia lajeja
käsittelevällä laaja-alaisella ajattelulla sekä muulla eläintutkimuksella,
kasvifilosofialla, ympäristöfilosofialla, -etiikalla ja -tutkimuksella. Eiinhimillisellä toimijalla viittaan kuitenkin niihin ”luonnon” olioihin
(kasveihin ja eläimiin) ja prosesseihin, joissa ihmisen suunnittelun ja
rakentamisen osuus on suhteellisen pieni.3
Tutkimuksessani en keskity maiseman esityksellistämiseen, ”eläimenä” tai muuna ei-ihmisenä esiintymiseen, ja vain jonkun verran eläinten tai kasvien representaatioihin. Keskityn toisten eläinten, kasvien
ja ”luonnon” prosessien kanssa olemiseen, -käymiseen, toimimiseen,
muuttumiseen (becoming), kommunikointiin. En siis pyri kieltämään
ihmistä, vaan kysymään, miten ihminen ja inhimillinen subjektiviteetti
liittyvät siihen, mikä ymmärretään ei-ihmisenä; keitä me olemme ympäristössä, jossa elämme, keiden kanssa me siinä elämme, keiden kanssa
keskustelemme, ja miten näiden kysymysten seuraaminen vaikuttaa esityksen käytäntöihin ja teoriaan. Olen tehnyt näkyväksi ei-inhimillistä
maailmaa esityksessä/esityksellä kehittämällä esityksen ei-inhimillisten
toimijoiden käytäntöä ja teoriaa. Työskentelyssä huomio siirretään esityksen perinteisestä huomion kohteesta ihmisyksilöistä ja ihmistenvälisyydestä ympäristöön, toisiin eläimiin ja kasveihin – myös ”luonnon”
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prosesseihin kuten säähän – sekä suhteisiimme niiden kanssa. Tässä
kanssakäymisessä muodostuvien havaintojen ja kysymysten kautta arvioidaan uudelleen ihmistä ja esitystä, mutta kanssakäyminen väistämättä muuttaa käsityksiä myös ei-ihmisistä.4
Keskityn tässä artikkelissa kysymykseen, mikä merkitys lajienvälisellä esityksellä voi olla ”meidän” uudelleenajattelemisessa aikana, jolloin
elämisen perustaa horjuttavat ekologiset kriisit kyseenalaistavat kaikki
aiemmat rajat ihmisen ja ei-ihmisen, sosiaalisen ja luonnon välillä.
Käsittelen esitystä alueena, jossa mahdollistuu ihmisten kanssakäyminen ja keskustelu toisten eläinten ja kasvien kanssa. Pohdin, mitä
esitykselle/meille tapahtuu, jos otamme vakavasti sekä ei-ihmisten tarjoamat vastaukset että yhteisen työskentelyn edellyttämän ja avaaman
eettisen horisontin. Ekokriisiemme selvittelyyn vaikuttaa suuresti se,
millaisena ymmärrämme sosiaalisen alueen, sen jaot ja asenteet: mikä on
se yhteisö tai kollektiivi ”me”, jotka käsitämme asianosaisina ja toimijoina, joiden kanssa tilanteesta keskustelemme, ja miten tuota keskustelua
käymme.
Yhteiskunnallisen eläintutkimuksen eräs keskeinen kysymys on, miten poliittisten yhteisöjen tulisi ohjata suhteitaan ei-inhimillisiin eläimiin (Cochrane 2010). Esitystaiteellinen tutkimus erilaisten ruumiiden,
varsien ja runkojen alueella on itselleni tarjonnut konkreettisen, affektiivisen ja poliittisen mahdollisuuden tutkia suhteitamme toisiin lajeihin ja
tutkia ”meitä”, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aluetta ja etiikkaamme:
sitä miten ymmärrämme koosteen ”me” ja miten toisiamme tuolla alueella kohtelemme.
Taiteellisesta tutkimuksesta:
Muistioita ajasta – esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille
Omaa esityskäsitystäni on muokannut voimakkaimmin paitsi ajatus
esityksestä suhteissa ja suhteista rakentuvana, myös eletyn elämän mittaan syntynyt havaintoni esityksen5 keskeisimmästä ja itsestään selvimmästä käytännöstä: maapallon ei-inhimilliset eläjät huomiotta jättävästä
ihmiskeskeisyydestä. Sen seurauksena ”me” on esitetty aina eri tavoin
rajattuna ihmisten piirinä. Teatteri, nykyteatteri ja esitystaide ovat ihmiskeskeisiä taiteenlajeja hyvin erityisellä tavalla: sen lisäksi, että niiden
sisältö on koskenut useimmiten ihmisten välisiä suhteita ja niiden sosi182
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aalisen/yhteiskunnallisen alue on ymmärretty ihmisten alueena, niiden
ilmiasu on koostunut keskeisesti ihmisruumiista. ”Luonto” on viime
vuosiin asti ollut itsestään selvä kulissi, maasto, josta esitys nousee, materiaalinen resurssi tai korkeintaan aihe näytelmässä tai esitystekstissä.
Esityksen6 toimijuus on kuulunut poikkeuksia lukuun ottamatta ihmisille. (Kokkonen 2011a.)
Olen tutkimukseeni kuuluvassa esityssarjassa Muistioita ajasta – esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille laajentanut toimijuuden ihmisen
ulkopuolelle, samoin kuin laajentanut itse esitykset ulos, mikä monimutkaistaa esitystä. Mukaan tulee valtava määrä uusia, outoja mutta
huomioitavia toimijoita, suhteita, informaatiota, ristiriitaisuuksia, mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia (Kokkonen 2011a, 269). Ajattelen, että
tämä monimutkaistuminen, esityksen verkoston tihentyminen uusille
alueille on kuitenkin välttämätöntä, sillä esitys tarjoaa erityislaatuisen
mahdollisuuksien alueen noiden suhteiden huomioimiselle, tutkimiselle
ja kehittämiselle. Samalla laajeneminen tuottaa suuria ongelmia. Ajattelen aikaamme paitsi ekokriisien myös esitysyhteiskuntien ja globaalin
esityksen aikakautena, jota leimaa ”esityslajien” – esityspraktiikoiden ja
-diskurssien – valtava kasvu (McKenzie 2001), ja esitystä farmakonina,
lääkkeenä ja myrkkynä, joka mahdollistaa myös esitysaddiktion sekä
katsojuuden roolin kasvun subjektiviteetissa, ja mahdollisesti myös ekokriisien vauhdittumisen (Kershaw 2008; Kokkonen 2011b, 274).
Esitystaiteellinen tutkimukseni tapahtuu ennen muuta tekemällä
esityksiä, olemalla noissa esityksissä, ajattelemalla niiden ja niiden kokonaisvaltaisten (myös teoreettisten) ympäristöjen kanssa. Rakennan,
käännän ja kehitän hitaasti esityksen inhimillisen ja ei-inhimillisen kollektiivisen toimijuuden ajattelua, tapahtumaa jossa ”se” ajattelee, ruohon tavoin kevyesti, taipuen, vääjäämättä, keskeltä, lukuisin yhteyksin.
Menetelmäni, toisiin ja ympäristöön huomiota suuntaava heikko toimijuus, värähtelee samoilla taajuuksilla kuin dekonstruktion etiikka, ja on
osaltaan kehittynyt pitkäkestoisesta yhteydestä siihen. Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, missä
tutkimustani teen, taiteellinen tutkimus ymmärretään taiteilijalähtöisenä, taideinstitutionaalisena, monialaisena tutkimuksena, jossa esitys
muuttuu tutkimuksen mediumiksi (Rouhiainen 2012; Kirkkopelto
2012). Jaan tämän näkemyksen pitkälti, mutta haluan korostaa esitysten tutkimukseen tyhjentymätöntä luonnetta. Taiteellinen praktiikka
on keskeinen itse tutkimusprosessille: ”[m]etodologisesti puhuen se luo
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polun (tai osan siitä), jonka kautta syntyy uusia oivalluksia, ymmärrystä ja tuotantoja” (Borgdorff 2010, 46). Juuri taiteellisen praktiikan
käyttö metodologisena välineenä tekee tutkimuksesta taiteellista tutkimusta. Esitys on tässä(kin) tutkimuksessa myös tutkimustulos: usein
sellainen tulos, jota voi sanallisestikin avata ja joka voi hyötyä sanallistamisesta, mutta joka ei tyhjene tai antaudu kieleen (Borgdorff 2010, 61;
Kokkonen 2012a, 216). Esitystaiteellisen tutkimuksen kohdalla jakoa
teoriaan ja käytäntöön on mahdotonta erottaa: taiteellinen praktiikka
kokonaisuudessaan, esitykset ja niistä poimitut esimerkit ovat koeteltua,
ruumiillistettua ja materialisoitunutta teoriaa, osin aiemman ”teorian”
synnyttämää, osin esityksessä syntynyttä, osin potentiaalisuutena läsnä
olevaa.7
Viittaan artikkelissani Nykytaiteen museon Kiasma-teatterin ohjelmistossa esitettyyn, vuonna 2006 alkaneeseen paikkasidonnaiseen8 esityssarjaan Muistioita ajasta – esityksiä ei-ihmisten kanssa ja ei-ihmisille,
joka on väitöstutkimukseni ydin. Koko sarjaa ohjasi kysymys, miten
mahdollistaa esityksessä huomion kääntäminen ei-inhimilliseen, ihmisten ja ei-ihmisten kohtaamiseen ja tuon suhteen tarkastelemiseen, ja
mitä jatkokysymyksiä tällainen esitys tuottaa. Toinen sarjassa keskeinen
kysymys on lajien, etenkin (toisten) eläinten, katoaminen ja sen merkitys
inhimilliselle subjektiviteetille sekä esityksen käsitteelle ja käytännölle.
Esitykset tehtiin luotsaamani vaihtuvajäsenisen, ihmisistä ja ei-inhimillisistä toimijoista koostuvan Maus&Orlovski -esityskollektiivin kanssa.
Esityksessä Herra Tossavainen – I muistio ajasta (2006 Kiasma-teatterissa, II versio 2007 Kansallisteatterissa) kysyttiin ihmisen rajaa tarkastelemalla suhdettamme eläimiin ja kuolemaan. Esitys merinäköalalla (koiran
kanssa/koiralle) — II muistio ajasta (2008) koostui kahdesta ulkoilmaesityksestä, joiden lähtökohtana on sää, aika, potentiaalisuus ja ei-inhimilliset kanssaesiintyjät eli paikan kasvit, eläimet ja prosessit. Jääkauden
jälkeisellä Yoldiameren muinaisrannalla Helsingin pohjoisessa lähiössä
esitetty vaellusesitys käänsi esityksen päähuomion antroposentrisyydestä ympäristöön ja sen ei-inhimillisiin toimijoihin. Mahdollisen tulevan
rannan esitys tavaratalon parkkipaikoiksi muutetulla katolla keskustassa
suunniteltiin ja esitettiin ennen kaikkea koiralle nimeltä Eka, vaikka
ihmiskatsojiakin oli osan esitystä läsnä. Kronopolitiikkaa – III muistio
ajasta on loppumaton esitys, joka alkoi 1.3.2010. Esityksen lähtökohtana oli ajatus maailmasta ilman eläimiä, mutta täynnä erilaisia eläinten
representaatioita. Siinä tarkastellaan esityksen, katsojuuteen perustuvan
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subjektiviteetin ja esitysyhteiskunnan rajoja ja kysytään, onko esityksellä enää ulkopuolta tai loppua.9
Ihmisen/esityksen rajat:
antroposentrisestä subjektiviteetista lajienväliseen subjektiviteettiin
Ekokriisien aika kyseenalaistaa ajattelun käytäntömme, eräänä keskeisimmistä tapamme hahmottaa subjektiviteetti antroposentrisenä. Esityksen, subjektiviteetin ja maailman tutkiminen on tällä hetkellä eräässä mielessä sama asia: inhimillinen subjektiviteetti voidaan ymmärtää
katsojuuteen/performanssiin perustuvana tapahtumana, maailmaa hahmotetaan performatiivisuuden ja esitysparadigman kautta (McKenzie
2001). Kun esityksen rajat avataan muille kuin ihmisille ja siirrytään
ihmistenvälisyydestä erilajisten olentojen välisyyteen, aistimellisesti, affektiivisesti koettu siirtymä tuottaa implisiittisesti myös käsityksen subjektiviteetista, joka rakentuu suhteessa muihinkin kuin ihmisiin. Tässä
ajattelussa eläinten ja kasvien rajulla vähenemisellä olisi väistämättä seurauksia myös ihmisten subjektiviteetille (Kokkonen 2011a, 270; Marder
2013, 182).
Muinaisrannan esityksessä (koiran kanssa) 2008 Kivikon ulkoilualueella katsoja saattoi kulkea kolme tuntia halutessaan yksin tai vain
harvoja muita ihmisiä tavaten. Ajan kuluessa tuo ”yksin” usein muuttui.
Vierailijalle ehdotettiin eri tekniikoin huomion suuntaamista ei-inhimillisiin olentoihin ja prosesseihin. Niiden seassa kävellessään ja kaikkia aistejansa käyttäessään katsoja-vierailija väistämättä kohtasi paikan
lukuisia kasveja ja eläimiä ja kytkeytyi ilmaan ja säähän, joka jokaisella
hengityksellä lävisti vieraan, koski tämän ihoa, ympäröi hänet, luoden
tapahtuman perusilmapiirin, atmosfäärin. Samantyyppistä sekoittumisen ja liittymisen tapahtumaa vierailija saattoi havainnoida katolla
tulevan rannan esityksessäkin, tai Kronopolitiikkaa-esityksen eri tapahtumapaikoissa: eläinmuseon säilöttyjen ruumiiden keskellä, kävellessään kaupungilla aina jossain säässä, tarpoessaan hangessa ylös rinnettä
tähtitorniin tai ei-ihmisten esityksessä Kivikossa. Näiden jokapäiväisten, ympäristössämme rakentuvien ei-ihmissuhteiden lisäksi me ihmiset koostumme ei-inhimillisestä: hengitämme ja juomme sitä, syömme
ei-ihmisiä. Soluissamme kaikuu erilaisia rytmejä ja kestoja muutaman
viikon kasvielämästä miljoonien vuosien tähtielämiin. Me koostumme
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Kuva esityksestä ”Esitys merinäköalalla (koiran kanssa) – II muistio ajasta” (2008). Kuva Kaisa Illukka.
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myös toisista lajeista, sillä soluistamme vain 10 %:sta löytyy ihmisgenomeja, lopuista sienien, bakteerien jne. genomeja (Haraway 2008, 3),
mihin viittaa myös Alan Read (2008, 110) puhuessaan lajienvälisestä
subjektiviteetista.
Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta -esityksen lähtökohta, maailma
vailla eläimiä, on ajatuskoe hyvästeistä eläimille ympäristössämme, eläimille meissä (ei ”meidän eläimellisyydellemme”) ja kollektiiveille tai yhteisöille, joita ei-ihmisten kanssa muodostamme. Samalla sitä voi testata
ajatuskokeena hyvästeistä etiikalle, jos Cary Wolfen toteamus siitä, että
eläimet meissä ovat etiikan alku, pitää paikkansa. Tämä mahdollinen
tulevaisuuskuva rakentui kahdelle nykyhetken voimakkaalle suuntaukselle: eläinten kiihtyvälle katoamiselle sekä samanaikaiselle eläinten
kuvien ja esityskäytäntöjen kasvulle. Sen taustalla oli Jacques Derridan
(2008, 90) esittämä ajatus, jonka mukaan inhimillinen subjektiviteetti
perustuu nimenomaan sille, mikä filosofiassa on siitä aina poissuljettu:
suhteeseemme toisiin eläimiin – ajattelun, järjen, olemisen tai ihmistoisen sijaan. Sama ajatus on evoluutioteorian pohjalla, ja esimerkiksi ympäristöhistoriassa: me ihmiset olemme lajina miljoonien vuosien aikana
muotoutuneet nykyisenkaltaisiksi suhteessa niihin haasteisiin, joita toiset eläimet, kasvit ja muu ympäristömme ovat meille esittäneet. Tämä
muovautuminen koskee ihmisen kokonaisuutta, kaikkia puolia meissä:
aistimista ja huomiota, järkeä, mielikuvitusta, empatian kykyä, tunteita,
oikean ja väärän kokemusta, affektoitumista, potentiaalisuuden aluetta.
Viimeisten 200 vuoden aikana tämä yhteiselämä on kuitenkin
muuttunut lähes täysin. Eläinten piiri ja eläinten katseet ovat vetäytyneet pois ihmisten keskuudesta, kun taas eläinten representaatiot ovat
lisääntyneet (Berger 1991, 3–28). Samaan aikaan uusien tiedonmuotojen ja interventiotekniikoiden kehittyessä aiemmat tavat olla eläinten
kanssa ovat korvautuneet väkivallalla, ja elävien eläinten merkitys on
vähentynyt erilaisiksi lopputuotteiksi (Derrida 2008, 25, 89). Olemme
muuttaneet kanssaeläjämme kumppanilajeista, joiden kanssa eläminen
ja joiden vastaukset keskeisesti muovasivat meidät ja myös järkemme,
resursseiksi ja representaatioiksi, jotka ovat täysin ihmisen ulkopuolella,
ei-ihmistä. Olemme lajina ryhtyneet elämään yksin; emme juurikaan elä
erilaisissa vaihdoissa ja keskusteluissa muiden kuin itsemme kanssa, itse
rakentamassamme ympäristössä. (Kokkonen 2011a.)
Edellisen perusteella olen väittänyt, että eläinten katoaminen ja
samanaikainen eläinten representaatioiden ja esityskäytäntöjen kas187
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vu muodostaa ennennäkemättömän uhan ihmisten subjektivikaation
prosessille (Kokkonen 2011a, 270). Samoin kasvien raju väheneminen
köyhdyttää ihmistä, väittää filosofi Michael Marder (2013, 182), ja jopa
tuhoaa meidät.
Mutta subjektiviteettimme kyseenalaistuu toisestakin suunnasta.
Samanaikaisesti kun eläimet ja kasvit ympäriltämme ja maapallolta
katoavat, nykyinen monimuotoinen eläintutkimus tuo jatkuvasti esiin
uutta tietoa, joka kyseenalaistaa käsitystämme ihmisen ainutlaatuisuudesta ja ylemmyydentuntoisesta erillisyydestä. Kesällä 2012 joukko
luonnontieteilijöitä totesi Cambridgen tietoisuusjulistuksessaan (The
Cambridge Declaration on Consciousness), että todistetusti ihmiset
eivät ole ainutlaatuisia kyvyssään tietoisuuteen, intentionaalisuuteen
ja monimutkaisiin kognitiivisiin kykyihin, vaan monenlaiset ei-inhimilliset eläimet jakavat nämä kyvyt. Toistaiseksi emme tiedä minkään
muun eläimen esimerkiksi kykenevän ilmaisemaan yhtä monimutkaisia
ajallisia ja ehdollisia ajatuksia kuin ihminen kielensä avulla, mutta toisilla eläimillä on havaittu kieliä, kulttuureja, mahdollisesti suurempaa
älykkyyttä kuin ihmisellä, moraalia, kuten kyky ymmärtää reilun pelin
säännöt ja auttaa pyyteettömästi, ymmärrys kuolemasta, itsemurhasta ja
kuolevista lajitovereista huolehtimisesta, viitteitä estetiikasta, työkalujen
käytöstä puhumattakaan.10 Marderin (2013, 169) kasvien erityisyyttä,
perustavanlaatuisuutta ja eettistä arvoa käsittelevän kasviajattelun mukaan muun muassa ”kaikki radikaalisti kontekstuaalinen ajattelumme
on kasvielämän arvokas perillinen, joka kukoistaa ja lisääntyy toisissa
paikoissa”, toisin sanoen hänen mukaansa olemme ympäristöönsä sulautuneille kasveille velkaa kykymme kontekstuaaliseen ajatteluun, kykymme ymmärtää toisia ja kanssakäymistä tietyn kontekstin eli ympäristön sisällä.
Kronopolitiikkaa-esityksessä/esityksellä hahmottelin esiin tätä kysymystä ja tilannetta: jos me ihmiset olemme lajina kehittyneet suhteissamme tällaisiin olentoihin, jos suhteellisen lyhyen ajan sisällä olemme
lakanneet elämästä yhdessä niiden kanssa, ”meinä”, luopuen eettisestä
suhteesta kanssaeläjiimme ja alkaneet pitää niitä kyvyttömänä resurssina, ja jos useat niistä ovat nyt katoamassa maapallolta kokonaan vieden
mukanaan tietonsa, taitonsa, erityiset haasteensa ja mahdollisuutensa
vastata meille, on täysin ennakoimattomissa, mitä ihmisille ja subjektivikaation prosessille tapahtuu (Kokkonen 2011a). Emme tiedä, miten
ajatteluumme, tuntemiseemme ja mahdollisuuksiimme vaikuttaa tietyn
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eläin- tai kasvilajin tai yksilön olemassaolo. Jos 30–40 % lajeista katoaa, tapahtuma vaikuttaa väistämättä identiteettiimme ja subjektiviteettiimme. Tulevaisuuden merenrannan esityksessä Kodin Ykkösen
katolla seistessä, Kivikon muinaisrannan kaikuessa mielessä, ainoata
eläintämme, asvaltilla juoksentelevaa terrieriä ja horisonttia katsoessa ei
voinut välttyä tietyltä surulta. Mitä seuraa, jos kysymme ja vastaamme
itse, yhä ihmiskeskeistyvämmässä ja ei-ihmisiä epäkunnioittavammassa
piirissä? Mitä jos horisontin takaa ei tule enää ketään?
Jacques Derridan (2008, 31; Kokkonen 2011a, 270) mukaan ihmisen ja (muiden) eläinten raja ei ole kuilu, vaan moninkertaistunut, jakautunut ja liikkeessä oleva raja, jonka suhteen olemme historiallisessa
vaiheessa ilman skaalaa – nimittäin antroposentrisen subjektiviteetin
reunalla. Kuten edellä kävi ilmi, nykytutkimuksen valossa meillä on
ollut ja mitä todennäköisemmin yhä on vääristynyt kuva niistä kanssaeläjistämme, jotka eivät kuulu ihmislajiin. Olemme horjuneet myös
itse ihmisen lajimääritelmässä11 muuttaen sen sisältöä sitä mukaan kuin
toisista eläimistä on paljastunut kykyjä joiden ajattelimme määrittävän
ihmisen.12
Tieto laajentaa tietämättömyyden aluetta, kysymys ihmisestä vaikeutuu eläin- ja kasvikysymyksen monimutkaistumisen myötä. Useat
nykyfilosofit ovat päätyneet toteamaan, että olemme melko uusi muoto,
itsellemme yhtä tuntematon kuin ei-ihminenkin, muoto joka on kenties lähestymässä loppuaan (Wolfe 2003; Wolfe 2010; Haraway 2008).
Sekä Michel Foucault että Donna Haraway ovat nostaneet esiin Freudin
kuvailemat kolme ihmiskunnan suurta haavaa, jotka ovat loukanneet
narsistista ylemmyyden tunnettamme: kopernikaaninen haava siirsi ihmisen kodin, maapallon, pois maailmankaikkeuden keskiöstä, darwinilainen haava tiputti ihmisen muiden maapallon eläinten joukkoon kehittymään toisistaan ja suhteessa toisiinsa, ja kolmanneksi freudilainen
haava, joka tiedostamattomalla kumosi tietoisten prosessien ensisijaisuuden (Foucault 1998, 46–47; Haraway 2008, 11). Haraway (2008, 12)
on lisännyt tähän vielä neljännen, informaatio- tai kyborgisen haavan,
joka sulkee sisäänsä orgaanisen ja teknologisen lihan. Vasta ilmestynyt
tutkimus väittää, että ihmisillä on systemaattinen harhakäsitys myös siitä, millaisia he ovat tulevaisuudessa: kaikilla on taipumus ajatella jo kehittyneensä sellaiseksi ihmiseksi, miksi on lopullisesti tulossa. Tutkijat
nimittävät tätä käsitystä illuusioksi historian loppumisesta (Quoidbach
et al. 2013, 96–98).
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Ajatus antroposentrisestä subjektiviteetista kyseenalaistuu huokoistuvien rajojensa sisä- ja ulkopuolelta menneisyytenä, nykyisyytenä ja
tulevaisuutena – nimenomaan suhteissamme ei-inhimillisiin toimijoihin: toisiin eläimiin ja kasveihin. Mutta koska yhä enenevässä määrin
suunnittelemme ja rakennamme ympäristömme itse, ja koska aistimellinen elämä on esitysyhteiskunnissa paennut yhä kauemmaksi, kipeästi tarvitun uudenlaisen subjektiviteettinäkemyksen tutkiminen ja
hahmottaminen on vaikeaa. Tarvitsemme alueita, joissa ruumiillinen,
affektiivinen lajienvälinen kanssakäyminen on ei vain mahdollista vaan
keskiössä.
Ei-ihmisten havaitsemisesta
Tällaisessa tilanteessa muiden lajien ja ”luonnon” prosessien kanssa
työskenteleminen on tutkimuksessani suunnannut huomiota ihmisen suhteissa olevaan tietämättömyyden ja potentiaalisuuden tilaan ja
tuottanut kysymyksiä. Miten me ihmiset (nyt) liitymme ympäristöihin,
joissa elämme, toisiin, joiden kanssa elämme, miten kuulumme tähän
maailmaan? Keiden kanssa me täällä elämme, toimimme, keskustelemme? Kuka, mikä on ”me”? Mikä merkitys esityksellä ja katsojuudella
on nykyisessä tilanteessamme? Hahmotan tämän kysymysten esiin nousemisen ja ihmisen/esityksen jatkuvan kyseenalaistumisen ei-ihmisten
kanssa työskentelemisen olennaisena ominaislaatuna. Antautuminen
ruumiillisesti, aistimellisesti kanssakäymiseen ei-ihmisten kanssa asettaa joitakin ehtoja, joihin suostuminen muuttaa minua/toimijaa. Edellä
käsittelin muutosta ajattelemisen alueella, tässä kappaleessa huomionkiinnittämisen ja havaitsemisen alueella, mikä on suoraan yhteydessä
kunnioittamiseen ja etiikkaan (Haraway 2008, 19). Huomion suuntaaminen ja havaitseminen ovat esityksessä nähdäkseni paitsi ensimmäisiä
(johonkin) kuulumisen teknologioita (Stengers 2005; Kokkonen 2012b),
myös taiteen perustavanlaatuisia tekniikoita.
Vaikka meillä länsimaissa tavalla ajatella ihmistä erillisenä, itsenäisenä yksikkönä on pitkä historia, löytyy myös toisenlaisen ajattelun ja
tutkimuksen virta. Jo 1920-luvulta alkaen etologi Jakob von Uexküll
ehdotti, että eläimiä määrittelevät niiden kyvyt havaita ja aistia ympäristöään sekä orientoitua siihen ja toimia siinä: me olemme, mitä havaitsemme. Hänen mukaansa se, mitä havaitsemme ja millaisia vaikutuksia
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tuotamme, muodostaa yhden suljetun yksikön, koetun ympäristön Umweltin. ”Umweltit ovat yhtä moninaisia kuin itse eläimetkin. Jokainen
Umwelt sisältää kaikki ne olennot, jotka [Umweltin] subjekti voi saavuttaa.” (Uexküll 2010, 43.) Uexküllin havainnolla (tai ehdotuksella) on
muun muassa se seuraus, että eläimiä olisi ajateltava aina ympäristönsä
kanssa, meidän olisi suhtauduttava toisiimme ympäristöinä. Tämä ajatus oli käänteentekevä, mutta se on vaikuttanut muuhun tutkimukseen
hitaasti. Vaikka nykyään voidaankin puhua eri tutkimusaloja lävistävästä ympäristöllisestä käänteestä, vaikuttaa siltä, että Uexküllin ajatuksen – eläimen ja hänen ympäristönsä erottamattomuuden – merkitystä
ja seurauksia ei ole vielä lähimainkaan kokonaan tunnistettu kolmessa
erottamattomassa ekologiassa: yhteiskunnallisessa, ympäristöllisessä ja
mentaalisessa (Guattari 2007).
Miksi tämä ymmärrys kasvaa niin hitaasti? Tutkimuksessani olen
pohtinut syitä siihen havaitsemisen tasolla tarkastellen muun muassa
seuraavia kysymyksiä: keitä me hahmotamme kuuluvan ympäristöömme? Jos havaitsemme siellä muitakin kuin ihmisolioita ja -prosesseja,
niin mistä asemasta/asenteesta käsin me havainnoimme niitä, ja miten
paljon aikaa käytämme siihen? Miten sallimme, havaitsemme ja aistimme muiden vaikuttavan meihin? Vaikka inhimillistä ja ei-inhimillistä
on mahdotonta erottaa, kaupungin arjessa on mahdollista elää kiinnittämättä tietoista huomiota muuhun kuin niin sanottuun inhimilliseen
sfääriin. Ei-inhimillinen jää havaitsematta (Kokkonen 2011b, 268). Samaan aikaan ihmisellä on kuitenkin erilaisten teknologisten laitteiden
ansiosta mahdollisuus havaita paljon suurempi määrä muita eläimiä ja
olioita omassa ympäristössään kuin muilla olioilla – meidän Umweltimme kattaa nyt koko maapallon. Havaitsemisen teknologiat selittävät
varmasti jossain määrin sitä, että yhä, pääosin, näytämme havainnoivan ”luonnon” muita olioita ja prosesseja välimatkan päässä olevana,
ulkopuolisena ja/tai alempana maailmana, jonkinlaisena dioraamana.
Tekemämme havainnot voivat olla huvittavia, hyödyllisiä, kummallisia
ja niin edelleen, mutta usein ne eivät vaikuta tapahtuvan suorassa suhteessa meihin, ruumiissamme, elämässämme, meille merkityksellisinä,
jopa mullistavina. Mahdollinen mullistava seuraus vaikuttaa olevan
niin kaukana tulevaisuudessa, ettei sillä ole merkitystä. Sitä piiriä, missä
tapahtuu suurin osa itsellemme merkityksellisistä asioista, nimitämme
sosiaalisen ja yhteiskunnallisen alueeksi, jonka oletetaan kuuluvan vain
ihmisille.
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Pelkästään se, että alkaa aisteillansa havaita ja havainnoida ympäristössään muita kuin ihmisiä, vaatii usein sekä yksittäisessä tilanteessa että
jatkuvana toimintana toisenlaista ajankäyttöä, usein hitauden ja moneuden sietämistä. Esitys merinäköalalla (koiran kanssa/koiralle) pyrki rakentamaan hitaan ja mahdollisuuksien täyttämän alueen ”kidnappaamalla” katsoja-vierailijat aikaan – kuten eräs katsoja kokemuksensa ilmaisi.
Metsäisen alueen keskeltä olevilta kallioilta ei ollut helppo lähteä yksin
pois, joten kaikki (yhtä lukuun ottamatta) viipyivät siellä ne tunnit, joita heille ehdotimme. Toisaalta valmiiksi rakentamallamme materiaalilla
ei voinut täyttää koko tuota aikaa. Kehykset, joilla tapahtuman reunustimme – tiedottaminen, käsiohjelma, ihmisten ja ei-ihmisten suhteisiin keskittyvät tapahtumat, installaatiot jotka ohjasivat esimerkiksi
katsomaan pilviä, mp3-soittimien sisältämät äänitiedostot – ehdottivat
huomion suuntaamista esityspaikan ei-ihmisiin ja niiden ajallisuuksiin
sekä katsojien suhteisiin ei-ihmisten kanssa. Toisaalta esitys tarjosi katsojalle erittäin suuren vapauden valita ajankäyttönsä ja huomionsa kohteet, jopa siten että hän vietti koko esitysaikansa bussimatkoja lukuun
ottamatta omissa oloissaan ei-ihmisten keskellä.
Käytetty aika, kesto vaikuttaa merkittävästi paitsi siihen, miten alkaa havaita ympäristönsä ei-inhimillisiä toimijoita, myös siihen, miten
niiden käytöstä tai olemisen tapoja oppii hahmottamaan ja ymmärtämään. Tämä taas suoraan vaikuttaa siihen, millaiseksi kanssakäyminen
niiden kanssa muodostuu. Miiamaaria Kujala on tutkinut sosiaalisen
informaation käsittelyä aivoissa koirien ja ihmisten välisissä suhteissa.
Hänen mukaansa ”koirien elekieleen perehtyneiden asiantuntijoiden aivovasteet kehon ja muiden havaintokohteiden käsittelyyn erikoistuneilla
alueilla erottelivat koirien vuorovaikutustilanteet ei-vuorovaikutteisista
tilanteista samaan tapaan kuin ihmisten väliset vastaavat tilanteet” (Kujala 2010). Erika Ruonakoski on käsitellyt empatian, tuttuuden ja vierauden kokemista ihmisten ja vieraslajisten eläinten välillä nimenomaan
kehollisena tilanteena, ja esittänyt kuinka ”vieraslajiset eläimet voivat
eleillään ja liikkeillään tuoda inhimilliseen maailmaan uusia merkityksiä sekä miten lähellämme elävien eläinten ilmentämät liikkumisen ja
kokemisen tavat kerrostuvat osaksi omia tapojamme ja sitä, miten koemme ympäröivän maailman” (Ruonakoski 2011, 168).
Ruumiini muistaa vieläkin Kivikon kallioisilla, juurakkoisilla ja havunneulaisilla poluilla kohtaamani eläimet sekä paikan puut ja muut
kasvit, joiden olemista ja tapoja ehdin seuraamaan niin kauan koska se
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tapahtui työn ja taiteen alueella. Samoin työskentely esitykseen osallistuneen koiran kanssa muutti työtapani kyseisessä esityksessä. Nimeämällä esityksen Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta loppumattomaksi
esitykseksi olen muun muassa sitoutunut seuraamaan tuota paikkaa ja
sen toimijoita lopun ikäni. Tuossa paikassa toimiminen muutti katsojienkin ajattelua palautteen mukaan hetkeksi tai pidemmäksi aikaa,
mutta itselläni pidempään jatkunut työskentely ei-ihmisten kanssa on
muuttanut koko ajatteluani ja suhtautumistani maailmaan – ja tehnyt
tässä mielessä minut posthumanistiksi (Wolfe 2010, xvi). Tunnistan
samankaltaisen ajatuksen myös Marderin (2013, 10) kasviajattelua käsittelevästä tekstistä, kun hän esittää että kohtaamisessaan kasvimaailman kanssa ihmisajattelu jossain määrin muuntuu tai palautuu kasvin
kaltaiseksi, muuttuu tuossa kohtaamisessa. Valaiseva esimerkki pitkälle
tapahtuneesta muutoksesta on Donna Harawayn tuotanto, esimerkiksi
hänen lausahduksensa, että hän ”kehittäisi tiedostamattoman teorian,
joka perustuisi mieluummin saniaisen kuin ydinperheen reproduktiivisiin käytäntöihin” (Haraway 2000, 124). Tuo muinaisrannan paikka ja
siellä eläjät asuttavat minua, tuottavat siellä käydessäni paikkaan sidottua potentiaalista ja aktuaalista tietoa, ja vaikuttavat elämääni yhtä monisyisesti kuin vaikkapa institutionaalinen työpaikkani. Tämä muutos
jatkaa leviämistään esityksistä yhä pidemmälle jokapäiväiseen elämään.
Aiemmin käsittelemäni subjektiviteetin/esityksen – ja siten myös
”meidän” – rajat ovat peräisin nimeämisestä, jolla olemme määritelleet
olemassa olevaa kanssakäymistä ja prosesseja tietyillä termeillä (vrt. Haraway 2000, 25), kuten ’subjektiviteetti’ ja ’esitys’. Nämä puolestaan ovat
rajanneet nuo tapahtumat antroposentrisiksi. Muiden kuin ihmisten aktiivinen havaitseminen ja antautuminen aistimellisesti, affektiivisesti ja
ajatuksellisesti kanssakäymiseen jokapäiväisen ympäristömme olentojen
ja prosessien kanssa edellyttää uuden käsitteen, joka jollain tavalla ottaa
vakavasti huomioon ja nimeää muut kuin ihmiset toimijoina. Oma valintani on ’ei-inhimillinen toimija’ (Latour 2005). Käsitteen on otettava
huomioon muut kuin ihmiset ei pelkästään keinä tahansa toimijoina,
vaan joinakin joihin me kuulumme, joiden kanssa me kuulumme, joista olemme riippuvaisia. Ehdotukseni on ’ei-inhimillinen kanssatoimija’.
Koko tutkimukseni on alusta asti ollut voimakkaasti yhteydessä Bruno
Latourin työhön, sekä hänen ja Michel Callonin kehittämään toimijaverkkoteoriaan (ANT) että Latourin perustavanlaatuiseen luonnon ja
sosiaalisen/yhteiskunnan käsitteiden kyseenalaistamiseen. Latourille
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nämä käsitteet ovat sidoksissa toisiinsa, ja syntyneet samasta syystä:
”luonto erottamaan ei-ihmisiä ihmisistä; sosiaalinen/yhteiskunta erottamaan ihmisiä ei-ihmisistä” (Latour 2005, 164). Hänen mukaansa tämän eron tekeminen on modernin perusta, joka on tehty ja ylläpidetty
”kääntävien” tai ”välittävien” ja ”puhdistavien” käytäntöjen avulla. Tällöin olemme tulleet myös rikkoneeksi liitoksemme ja kiinnittymisemme, sen minkä avulla kuulumme jonnekin (Stengers 2005, 183–196).
Latourin tuotanto antaa selvän käsityksen siitä, miten vaikeutemme toimia ”luonnon” kanssa ilman tuhoavia seurauksia kaikille johtuu
rajoittuneista käsityksistämme etenkin sosiaalisesta ja yhteiskunnasta.
Olen kiinnostunut siitä, mitä esitystutkimukselle ja muille esityspraktiikoille sekä ymmärryksellemme ihmisestä merkitsee, jos sosiaalisen ja
yhteiskunnan ajatellaan koostuvan ihmisistä ja ei-ihmisistä – yhdistelmä, jota Latour kutsuu yhteiskunnan tai yhteisön sijaan kollektiiviksi.
Latourin termi ’attachment’ (kiintymys, kiinnekohta, riippuvuus) on
osuva väline tarkastella sitä, mitä kuuluminen merkitsee laajasti ymmärretyn kollektiivin hahmottamisessa, maailmaan kuulumisessa. Termin
voi nähdä maailmasuhteen pohtimisen kannalta jatkumona Uexküllin
ajatukselle eläimestä ja sen maailmasta yhtenä erottamattomana yksikkönä. ”Kuulumisen” sosiaalisessa teknologiassa ihmisiä puhutellaan
”siitä näkökulmasta, mitä heidän on mahdollista tehdä ja ajatella ja tuntea juuri siksi, että he kuuluvat [jonnekin, yhteen] (…). Toisin sanoen
puhutella ihmisiä suhteessa niihin, mitä Bruno Latour kutsuu ”kiinnittymisiksi” ja mitkä saavat aikaan meidän kaikkien (…) kykeneväksi tulemisen” (Stengers 2005, 190). Stengersin mukaan kiinnittymiset
merkitsevät juuri silloin, kun toimitaan niin kuin ihmiset olisivat vapaita. Latourin mukaan juuri tämän moderni teki ”rikkoen ja tuhoten riippuvuudet ajattelematta kahdesti” (ks. Stengers 2005, 191). Sekä Latour
että Uexküll pohtivat eläintä maailmana tai maailmasuhteena, ei irrallaan siitä, mutta Latourin mukaan kaikki erilaisista (inhimillisistä ja/tai
ei-inhimillisistä) toimijoista koostuvat kollektiivit sijoittuvat sosiaalisen
ja yhteiskunnallisen alueelle – Harawayn termein luontokulttuuriin. Se,
että suhtaudumme vakavasti kanssakäymisen ja keskustelemisen mahdollisuuteen muiden kuin ihmisten kanssa, edellyttää, että puramme
ahtaan käsityksemme sosiaalisesta ja ymmärrämme ei-ihmiset sosiaalisiksi, yhteiskunnallisiksi kanssatoimijoiksimme.
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Koiran, jäkälän ja puiden kanssa keskustelemisesta
Ihmiset, jotka elävät kumppanilajien kanssa, kokevat usein jakavansa
näiden kanssa saman sosiaalisen sfäärin. Koirien ja kissojen kanssa elävät yleensä puhuvat niille ja usein kokevat saavansa erilaisia vastauksia
tai vastakaikua. Osa talvi- ja jatkosodista palanneista puhumattomista
miehistä puhui asioistaan vain hevoselleen. Eräs kesä näin, miten saumatonta voi olla pienen karjatilan emännän ja hänen lehmiensä keskustelut
ja keskinäinen ymmärrys. Mutta enimmäkseen keskustelemme toisten
ihmisten kanssa, ja merkittävä, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttava
keskustelu käydään vain ihmisten kesken.
Työn eli tässä tapauksessa esityksen tekeminen koiran ja muiden eiihmisten kanssa (2007 ja sen jälkeen) sai minut oikeastaan ensimmäistä
kertaa lapsuuden jälkeen katsomaan tarkemmin toisia eläimiä ja muita
ei-ihmisiä. Niistä tuli toisella tapaa vakavasti otettavia, kun niistä tuli
työtovereitani: ”Elävän eläimen kanssa työskennellessäni huomasin jatkuvasti kysyväni: kuka tuo on? Ja siinä tapauksessa: kuka minä olen?
Mikä on esitys, joka esitetään eläimelle, ja mitä tapahtuu sen ihmistekijöille?” (Kokkonen 2011b, 272.) Saman itseni ja työni eli esityksen
kyseenalaistumisen olen kokenut ei-ihmisten kanssa toistuvasti.
Esityshuoneiston eräässä huoneessa on ikkunalaudalla lappu, kirja
ja kivi, jonka pinnalla kasvaa jäkälää. Jäkälä ei ole kasvi eikä eläin
vaan eliöryhmä, jonka elämä perustuu symbioosiin eri toimintoihin erikoistuneiden osapuolten välillä, ja jonka rihmastot voivat elää
tuhansiakin vuosia. Kivi on tuotu Kivikosta, jääkauden jälkeiseltä
merenrannalta, joka on yksi esityksen tapahtumapaikoista. Kirja
on maailman vanhin säilynyt runoelma, 4000 vuotta vanha Gilgamesh. Lapussa kerrotaan, että kivelle on luettu Gilgameshia, ja katsoja voi halutessaan jatkaa lukemista. Useat lukevat [yksi kerrallaan
huoneessa]. Itsekin luen, olen lukenut pitkin talvea. Lukija hengittää, ääntelee sanoja. Jäkälä käyttää ilmaa joka tulee lukijan sisältä,
kohtaa ääniaaltoja, toimii omalla monimutkaisella ja hitaalla tavallaan. Voiko sitä nimittää kuuntelemiseksi? En tiedä, mutta jäkäläkivelle oli, on, oikeastaan ihmeellistä lukea. Luen Gilgameshista,
mahtipontisesta miehestä joka halusi tehdä urotekoja, luen kaupunginmuurista, ensimmäisestä joka rakennettiin erottamaan ihmisten
kulttuuria ja ympäröivää luontoa, luen metsästä ja taistelusta, välillä
en ajattele mitä luen, jäljelle jää äänteiden virta. Lukiessani kosken
toisella kädelläni jäkäläkiveä. Muistan miltä tuntuu koskettaa palle195
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rojäkälää, kuivaa ja kovaa, metsän miniatyyriä. Litteä jäkälä näyttää
kartalta kiven pinnassa. Alan muuttua huokoisemmaksi. Jäkälän
eri osapuolet, sieni, levä ja joskus syanobakteeri, elävät symbioosissa – liitynkö minä nyt siihen? Jos pysyisin tässä vuosia, loppuikäni,
tottuisiko tuo eliöryhmä kaasuseokseen jota henkäilen siihen päin,
ääni-impulsseihin joita sitä kohti lähetän ilmassa? Mitä tapahtuisi, jos päättäisi elää tässä tapahtumassa? Asettuisi lopullisesti tähän
heikkoon toimintaan, muutamaan millin kymmenesosan vuosikasvuun, jäkäläyhteisön hitaisiin järistyksiin mittakaavassa, jota en nyt
erota? (Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta, live-esityksestä 2010,
Kokkonen 2012a, 218, 220.)

Onko jäkälä yksi vai monta? Miten määrittyy yksikön raja ”minun”
kohdalla, ihmisen, joka koostuu useista lajeista, ja elää sekä tekee esityksiä tiiviisti yhdessä toisten ihmisten, eläinten ja kasvien kanssa, ja
jonka aika alkaa limittyä ei-ihmisten aikoihin? Onko minä/esitys aina
monilajinen, moniaikainen monikko me, jopa symbioottinen sellainen,
sillä ei minua eikä esityksiä ole olemassa ilman muita? Harawayn (2008,
4) mukaan ”[o]llakseen yksi on muututtava monien kanssa, tultava moneksi.” (”To be one is to become with many.”) Tietyssä mielessä olen seurannut ja seuraan koko ajan ajatusta ihmisestä symbioottisena olentona
ja esityksestä symbioottisena tapahtumana.
Eräs keskeinen havainto näiden vuosien jälkeen ei-ihmisten kanssa
työskentelystä on, että vaikka se on lisännyt tietoani näistä toimijoista ja
suhteistani niihin, samalla ei-tietämiseni aste on vain syventynyt. Poikkeuksia lukuun ottamatta emme jaa ei-ihmisten kanssa yhteistä kieltä,
mutta ymmärrykseni mukaan voimme jakaa kanssakäymistä, -olemista
ja -muuttumista, missä ”maailmalliset” haasteet ja vastaukset muovaavat
meitä. Syksyllä 2012, kun esitystyöpajaa vetäessä istuin tekemässä esitysluonnosta Yoldiameren rannalla sateessa kallionkolossa pienen koivun ja
kuusen alla, sienten, sammaleiden, heinän kanssa, jälleen kerran epäilin,
miten siihen kykenee. Usein se on liian hidasta työtä: jo ei-ihmisten havaitseminen vie aikaa, niiden rytmien ja kestojen havaitseminen vaatii
melkein mahdottomalta tuntuvaa kärsivällisyyttä – jos se ihmisen aikaskaalalla ylipäätään on mahdollista. Mutta ennen kaikkea pitäisi kestää sitä, etten tiedä, mitä tehdä noiden mykkien vieraiden kanssa, jotka
juuri nyt, tässä, ovat toisenlaisia kuin minä, toisenlaisia kuin ihmiset;
jotka ympäröivät minua, täyttävät minut, jotka kyseenalaistavat minut,
muuttavat ruumistani, dekonstruoivat minua, ja seuraavassa hetkessä
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vahvistavat minua – tai jotain mitä kutsuin minuksi. Nyt kutsun sitä
tuossa tilanteessa mieluummin meiksi.
”Me” määrittyy tietysti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa eri tavoin.
Edellä kertomani käsitys ”meistä”, minusta meinä yhdessä tuon (esitys)
paikan muiden, ei-inhimillisten toimijoiden kanssa on itselleni syntynyt juuri kyseenalaistumisen kautta. Kyseenalaistuminen on kysytyksi
tulemista, joka syntyy keskustelussa ei-ihmisten kanssa: niiden minulle
esittämistä kysymyksistä ja vastauksista, jotka synnyttävät uusia kysymyksiä. Toisenlaisia vastauksia synnyttää esimerkiksi kanssakäyminen
eläimen kanssa, jolla on toisenlaiset aistit, erilainen pääsy maailmaan
kuin meillä, ja joka voi saada meistä toisenlaista tietoa kuin ihminen, tai
kasvien kanssa oleminen. Ei-ihminen, joka vastaa paitsi lajitoverilleen
myös ihmisille, ei kulttuurissamme ole vielä kovinkaan laajasti vakavasti
otettavan ajatuksen maineessa. Tämä poissulkeva ajattelutapa muuttuu
tällä hetkellä koko ajan, mutta muun maailman mykistävä ajattelu on
kulttuurissamme yhä voimakkaasti läsnä.
Kommentissaan Jacques Lacanin eläintä koskeviin ajatuksiin Derrida on käsitellyt tätä länsimaisen ajattelun kartesiolaista juonnetta,
jonka mukaan ”eläin” ei vastaa (response), vaan reagoi (reaction). Tällä
ohjelmoidulla eläin-koneella ei Lacanin mukaan – eikä näihin päiviin
ajattelumme historiassa – ole kieltä, ei omaa alitajuntaa eikä toista, paitsi
inhimillisen järjestyksen heijastuksena (Derrida 2008, 121). Mutta kun
harjoituksissa koiran vastaukset muuttavat esityksen toiseksi, tai kun
koira ja lokinpoikanen katsovat jokaisen kattoesityksemme, tai kun jäkälälle luetaan ääneen Gilgameshia, mitä silloin tapahtuu? Mitä tapahtuu ihmiselle, kun tapahtuman todistaja ja siihen vastaaja on joku muu
kuin ihminen? Derridan kysymyksin: ”Kuka todistaa mille ja kenelle?
Kuka näyttää toteen, kuka katsoo, kuka havainnoi ketä ja mitä? Mikä
tässä on tietoa, varmuutta, ja totuutta?” (Derrida 2008, 127.) Kaikki
nuo vieraat, muut kuin ihmiset, katsovat minua ja kysyvät, ketä sinä
katsot, kuuntelet, seuraat, mitä teet. Enkä sen jälkeen voi tehdä enää
mitään näkemättä ja kuulematta heitä, olematta tietoinen heistä, seuraamatta heitä; jokainen sormen liikahduskin on kytköksissä koiraan,
heinään, pilveen, joka tuon kysymyksen esitti, kytköksissä meihin.
Toiset eläimet ja muut ei-ihmiset eivät pelkästään vastaa, vaan vastaavat lukuisin erilaisin, toisistaan poikkeavin tavoin. Tulevan rannan
esityksessä eräänä iltana, ehkä viimeisessä esityksessä, katsoin, kuinka
edessäni tavaratalon katon reunalla seisoo kaksi muuta esiintyjää selät
197

Tuija Kokkonen

minuun päin, kun heidän keskellään tulee koirakatsojamme Eka, jolle
koko esitys on suunniteltu ja esitetty, ottaa paikkansa muodostelmassa ja alkaa katsella samaan suuntaan. Aikamme katsomme mitä kukin,
ehkä syvenevää taivasta, kevyttä pilveä, auringon kajoa talojen seinissä ja katoilla, horisonttia meren takana. Jostain syystä tuo liittymisen
hetki pysyy muistissani, ja saa minut yhä uudelleen pohtimaan, mitä
ja miten jaamme esityksiä/elämää toisten kanssa. Lacan, kuten ilmeisesti monikaan niistä, jotka ”eläintä” ovat määritelleet, ei ehkä ollut elänyt läheisessä suhteessa kehenkään toislajiseen eläimeen, eikä vaikuta
tunteneen etologiaa (evoluutioekologiaa). Hänen, psykoanalyytikon,
olisi omana aikanaan ollut mahdollista tuntea esimerkiksi Yhdysvalloissa 1960–70-luvuilla tehtyjä psykologisia tutkimuksia viittomakielen
opettamisesta simpansseille. Simpanssit oppivat, ne kysyivät, vastasivat,
kehottivat suremaan, suunnittelivat tulevaisuutta, valehtelivat, ja niin
edelleen – asioita, kykyjä, joita on pidetty vain ihmiselle mahdollisina.
Derridan mukaan kyse ei ole vain siitä, onko meillä oikeus kieltää
näitä ja muita loputtoman listan kykyjä (toisilta) eläimiltä. Kyse on myös
siitä, ”onko sillä, mikä nimittää itseään ihmiseksi/inhimilliseksi oikeus
niin perusteellisesti liittää ihmiseen, toisin sanoen itseensä, kuuluvaksi
se, minkä hän kieltää eläimeltä” (Derrida 2008, 135). Mistä me ihmiset
tiedämme, että vain meillä on näitä kykyjä, joiden perusteella pidämme
itseämme muihin olentoihin ja olioihin verrattuna ylempinä olentoina?
Mitä, jos kyse on siitä, ettemme ole tosissamme yrittäneet keskustella
muiden kanssa?
Jäkälälle lukeminen tai koiralle esittäminen toimii kommunikaation
ja toisille puhumisen epäilyttävällä alueella, ja siinä menee suhteessa eiinhimilliseen ja ei-ihmisiin pidemmälle kuin Uexküll ja Latour. Osittain
samasta asiasta kirjoittaa filosofi Erazim Kohák, joka kysyy, millaisessa
maailmassa on (myös tietoteoreettisesti) sopivaa puhua puille. Hänen
mukaansa on olennaista tunnustaa, että ”ei-ihmisolento ei ole pelkkää
materiaa, vaan sillä on elämä, arvo ja oma intressipiiri”, ja että tuo eiihmisten joukko – jota hän kutsuu luonnoksi – on kokonaisuudessaan
osa keskusteluyhteisöämme. (Kóhak 1997, 85.) Kohákin mukaan puille
puhuminen on sopivaa kunnioituksen arvoisten olentojen yhteisössä – ja
koska koko maailma muodostuu tuollaisista olennoista, ja koska arvostamme toisiamme puhumalla, on varsin sopivaa puhua puille ja muille
ei-ihmisille. Valinnassa biosentrisen tai antroposentrisen käsityksen välillä ei hänen mukaansa ole kyse oikeasta tai väärästä, vaan valinnasta
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kahden eri puhumisen tavan välillä, jotka tuottavat erilaista toimintaa ja
maailmaa. ”Puulle puhumisen mieli on kommunikaatiossa, yhteydessä.
Tunnustamalla puun osaksi keskusteluyhteisöämme me muokkaamme
toimia ja asenteita.” (Kóhak 1997, 194–198.)
Kyse on siis siitä, miten toimimme, asenteesta, ei kyvystä. Ihmisillä
on jo evolutiivisen menneisyytemme perusteella tämä potentiaalisuus,
kyky keskustella muiden kuin ihmisten kanssa, muutenhan emme olisi
säilyneet hengissä. Mutta nykyisessä tilanteessa keskusteluyhteisömme,
ja siis sosiaalisen/yhteiskunnallisen alueemme, avaaminen toisille eläimille ja muille ei-ihmisille horjuttaa myös sitä hierarkkisoivaa toiseuttamista – erojen kunnioittaminen on eri asia – mitä jatkuvasti teemme
suhteessa ”toisiin”: toiseuteen, toisiin olentoihin, toisiin lajeihin, ei-ihmisiin, miten kanssaeläjiämme nimitämmekin, joka tapauksessa yleensä
muuksi kuin ”meiksi”. Suhtaudumme vakavammin ja osallistavammin
samantasoisiin ”meihin” kuin alempina (joskus ylempinä) pitämiimme
”toisiin”. Kysymys on kollektiivista sekä suhteessa ihmisiin että muihin
kanssaeläimiimme, sanoo filosofi Vinciane Despret kuvatessaan skotlantilaisten lampaidensa kanssa yhdessä elävää tutkijaa Thelma Rowellia:
”[e]lämmekö mieluummin ennustettavissa olevien lampaiden kanssa,
vai lampaiden, jotka yllättävät meidät ja lisäävät jotain käsitykseemme
siitä, ’mitä on olla sosiaalinen’?” (Ks. Haraway 2008, 32–35.)
Olennaisinta ei kuitenkaan ole se, vastaako vai reagoiko itse kukin eiihminen – Derridan pyrkimys on kyseenalaistaa ankarana ja puhtaana
pidetty ero vastaamisen ja reaktion välillä – vaan se, että hyväksymme
ei-ihmisten osallisuuden ja keskustelijuuden mahdolliseksi maailmassamme. Myös se ero, mitä tapahtuu voimastamme ja vallastamme johtuen ja mitä itsestään, on hienovarainen ja hauras, mutta Derridan (2008,
136) mukaan juuri siksi se vaikuttaa kahtiajakoihin, alkaen erottelusta
joka kannattelee koko inhimillisen järjestyksen ylemmyyttä suhteessa
eläimelliseen järjestykseen. Hän (Derrida 2008, 136) liittää tällaisen
muodon ilmenemisen paniikkiin, josta Freud puhui: darwinilaisen haavan tai trauman aiheuttamaan loukkaantuneeseen reaktioomme. Sama
reaktio nähdäkseni estää meitä ryhtymästä keskustelemaan ei-ihmisten
kanssa ja erityisesti ulottamasta keskustelua ja sen vaikutuksia poliittisen päätöksenteon alueelle.
Ei-ihmisten kanssa tapahtuva asenteiden ja oletusten kyseenalaistuminen, uudet kysymykset ja vastaukset, ovat lajienvälisille esityksille ominaista reflektiivisyyttä, jonka kautta esityksessä käsitykset sekä
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”minästä”, ”meistä” että esityksestä voivat jossain määrin avautua ja
tulle neuvotelluiksi uudelleen. Myös luonnontieteessä toisiin eläimiin
liittyvässä tutkimuksessa kiinnostavimmat näkemykset ovat usein reflektiivisiä: esimerkiksi (toisten) eläinten kognition uudelleenarviointi –
samanlaisuudet ja erilaisuudet suhteessa ihmiseen – pakottaa ihmisen
oman kognition uudelleenarviointiin (Mitchell 2005, 115). Juuri tämä
reflektiivisyys voi lajienvälisissä esityksissä muuttaa käsityksiä paitsi esityksestä myös inhimillisestä järjestä, mielikuvituksesta, ruumiillisesta
empatiasta, ylipäätään subjektiviteetista. Yhdessä-oleminen ja -tuleminen tai -muuttuminen (becoming) ei-ihmisen kanssa tapahtuu aistimellisen suuntaan, kahden olennon rajat muuttuvat hetkeksi yhteisemmiksi, maailma tuntemattomammaksi (Kokkonen 2011b, 272, 273).
Mitä tapahtuu, kun esityksessä ihmisen kanssatoimija ja toiminnan
todistaja on joku jolla on toisenlainen ruumis, varsi, runko, olomuoto? Esitys ei-ihmiselle vähentää sekä ihmisten että katsojuuden merkitystä ja muuttaa sen ristiriitaiseksi kanssatoimijuudeksi ja -olemiseksi.
Katsojuuden merkitys vähenee, koska ei-ihmisiltä saatu välitön palaute
esityksessä on täysin toisenlainen kuin ihmisillä, ja koska esitys uppoaa
eläin- ja kasvitodistajien toisenlaisiin muisteihin, osittain ei-inhimilliseen unohdukseen. Toisaalta samalla saamme vastauksia, joita ihmiset
eivät voi antaa.
Jos ihmisten alueella toimiessamme kysymme ja vastaamme itse,
niin lajienvälinen esitys monistaa ja yllätyksellistää tuon reflektiivisyyden. Siten se voi muuntaa käsityksemme subjektiviteetista ja esityksestä
tuottaessaan toisenlaisia vastauksia ja alkaessaan sisällyttää reflektioon
ei-inhimillistä, tehdessään (osittain) tietoiseksi ei-voimasta, järjen eläinsydämestä ja muusta ihmisten erottamattomasta läheisyydestä ei-ihmisten kanssa (Kokkonen 2011a). En kuitenkaan hahmota tällaisen toiminnan lähtökohtana muutoksen tai vallankumouksen aikaansaamista,
vaikka sen vaikutus onkin usein – aluksi huomaamatta – transformatiivinen siten, että sen jälkeen maailma näyttäytyy toisin. Ajattelen sen
tapahtuvan heikkona toimintana, sitkeänä pysymisenä kanssakäymisen
tapahtumassa, tuossa sekamelskaisessa, epävarmassa moneudessa, jossa
kysymysten ja avautuvien yhteyksien aallokko hitaasti ja väistämättömästi vuoroveden tavoin muokkaa tapahtuman osallisia.
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Vieraanvaraisuuden etiikka ja etiikan ajallinen ulottuvuus
Esitystaiteen ja taiteellisen tutkimuksen merkittävä rooli ekokriisien
aikakaudella on nähdäkseni se, että niiden konteksti mahdollistaa vakavasti otettavan kanssakäymisen ja keskustelun ei-ihmisten kanssa nimenomaan ruumiillisena, affektiivisena ja reflektiivisenä tapahtumana.
Esityksessä keskustelu käydään esteettisen ja poliittisen alueella, jossa
olennaisin kysymys on eettinen: miten kohtelemme kaikkia kanssaeläjiämme, ei pelkästään ihmisiä?
Filosofi Hans Jonas väittää, että olemme länsimaisen etiikan käännekohdassa. Käänne liittyy suhteeseemme ei-inhimilliseen. Jonasin mukaan käsityksemme etiikasta pohjaa yhä antiikin aikaisiin ajatuksiin.
Kanssakäyminen ei-inhimillisen maailman kanssa oli eettisesti neutraalia, koska vaikutuksia kokonaisuuteen ei osattu ajatella. Toiseksi,
etiikka ymmärrettiin ihmisten keskinäisenä toimintana. Kolmanneksi,
ihminen ajateltiin perusolemukseltaan pysyväksi. Neljänneksi, etiikan
ajateltiin käsittelevän tilannetta tässä ja nyt, ja kaukaisemmat seuraukset
kuuluivat kohtalon alueelle. (Jonas 1997, 107–108.) Nyt 2010-luvulla
elämme tuolla ennakoimattomien seurausten villillä kohtalon alueella,
missä Jonasta seuraten on helppo havaita, miksi etiikkamme perusteet
eivät enää toimi. Ihmisten välitön läheisyys ja aikalaisuus eivät riitä etiikan alueeksi, etenkään kun vastassamme on alussa kuvaamieni kaltaisia ekokriisejä. Filosofi Susanna Lindbergin (2008, 198) mukaan sekä
Derrida että Jonas määrittelevät politiikan suhteessa tulevaisuuteen,
”kysymyksenä siitä, miten tulevaisuus ylipäätään olisi mahdollinen
maailmassa, jonka välittömänä horisonttina tuntuu olevan historian totaalinen sulkeutuminen.” Tässä tilanteessa toimivan etiikan on otettava
huomioon ei-ihmiset – Jonas puhuu ihmisen vastuulla olevasta luonnosta, joka on uusi asia etiikassa – ja tulevaisuus.13 Tämä vastuun haaste,
”huolehtijan rooli johon yksikään aikaisempi etiikka ei ole meitä valmentanut” (Jonas 1997, 112), on liki mahdoton käsittää ja hallita, mutta
jostain on kuitenkin hapuillen lähdettävä liikkeelle. (Esitys)taide tarjoaa
yhden mahdollisen alueen haasteen tunnustelulle.
Esityksen asenteet, tässä yhtenä niistä huolenpito, tapahtuvat ruumiillisuuden ja affektiivisuuden alueella, missä ne synnyttävät esityksen ilmapiirin. Kun Muistioita ajassa -esityksissä huomio suunnattiin
ei-ihmisiin, ilmapiirin muodostavat asenteet levisivät koskettamaan ennen kaikkea niitä. Jonaksen esittämään vastuun haasteeseen vastaami201
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nen esityksessä oli ja on ehkä eniten mahdollista juuri asenteiden tasolla:
huomion kiinnittämisen ja huolehtimisen lisäksi näissä esityksissä reagoivuus myös ei-ihmisiin ja alttius vastata myös niille liittyy sekä Harawayn (responsiveness) että Derridan (response) mukaan suoraan vastuuseen (responsibility) (Haraway 2000, 113; Derrida 2008, 125). Nämä
ovat esityksen keinoin tapahtuvaa vastuunottoa, joka liittää konkreettisesti ei-ihmiset samaan (latourilaiseen) kollektiiviin ihmisten kanssa.
Muistioita ajasta -esitykset rakennettiin sillä ajatuksella, että eiihmiset ja ihmiset toimivat samalla sosiaalisella ja yhteiskunnallisella
alueella, ja noissa ulkoilmaesitysten paikoissa ihmiset – sekä työryhmä
että ihmiskatsojat – olivat ennen kaikkea vieraita, vierailijoita. Tämä
näkökulma tulee lähelle ja sai myös innostusta Derridan vieraanvaraisuutta koskevista ajatuksista, jotka tarjoavat olennaisen näkökulman
etiikkaan ja samalla paikkaan, ympäristöön ja kiinnittymiseen. Derrida
käsittelee vieraanvaraisuutta ihmisten välisenä, mutta olen käyttänyt käsitettä pohtiessani suhdettamme ei-ihmisiin (Kokkonen esitykset 2008
& 2010; Kokkonen 2011a). Esityksessä ja maailmassa olemme vieraita
miljoonien ei-ihmisten keskellä, ”kotona jonkun toisen paikassa” (Dufourmantelle 2000, 48). Olemme ei-ihmisten vieraanvaraisuuden varassa, viime kädessä he muodostavat elämämme edellytyksen.
Maaliskuussa 2010, Kronopolitiikkaa – III muistio ajasta -live-esityksessä talven ja kevään, päivän ja illan rajalla vaellan maan alla kuolleiden
eläinten ja niiden hajujen keskellä. Eduskuntatalon vieressä asfaltin alla
on yleisöltä suljettu Eläinmuseon luolasto täynnä silmiä, kuonoja, nokkia, tassuja, käsiä, jalkoja, räpylöitä ja eviä yli 10 miljoonassa ruumiissa, jotka on sinne säilötty eri vuosisatojen menetelmillä. Vaeltaminen
tämän tiedontuotannon synnyttämän holokaustin keskellä, miljoonien
kuolleiden, täytettyjen ja kokoelmiksi järjestettyjen ruumiiden haju
toimii minussa, vierailijassa, kuten yö: antaa kasvaa sen ”mikä saa aikaan levottomuutta, mikä on sovittamatonta, mikä on arvoituksellista,
mistä tavallinen elämä kääntyy pois päästäkseen nykyhetken agendaan”
(Dufourmantelle 2000, 38). Levottomuuden synnyttää hajusta sikiävä
kysymys, mitä nämä ovat, kenelle, keille me olemme tehneet tämän, ja
miksi, mitä me tämän hiljaisuuden keskellä tiedämme nyt enemmän.
Jos nämä mykät ruumiit ovat isäntiämme, joiden vieraanvaraisuuden
varassa olemme eläneet, ja vieraitamme, joille olisi osoitettava vieraanvaraisuutta, mitä nyt meille, ihmisille tapahtuu? (Derrida 2000, 23.)
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Suomenkielen sana ’vieraanvaraisuus’ ei merkitse ainoastaan anteliaisuutta vierailijaa kohtaan, vaan myös riippuvaisuutta vieraasta, muukalaisesta. Elämämme riippuu ei-ihmisistä, mutta muuttuneiden voimasuhteiden takia myös heidän elämänsä riippuu nykyään ihmisistä.
Derridan mukaan ehdoton vieraanvaraisuus edellyttää, että ”avaan kotini (…) ja että annan tilaa heille että annan heidän saapua ja ottaa paikan
siinä paikassa jonka tarjoan heille” (Derrida 2000, 25). Pidän esityksiä
ei-ihmisille myös vieraanvaraisuuden eleinä ei-ihmisiä kohtaan, mahdollisuutena antaa heille tilaa ympäristössämme, meissä. ”Että esitys avataan sienille, pilville, kalliolle, koiralle, sateelle, että ne itse asiassa ovat
jo meissä, vain (mustat) laatikot estävät meitä näkemästä sitä” (Kokkonen 2011b, 268). Esitykset ovat mahdollisuus aistia näitä saapumisia,
havaita ja elää liitoksia, jotka ovat olleet olemassa koko ajan, itsestään
selviin toimijoihin jotka ympäröivät meitä ja läpäisevät meidät koko
ajan. Ei-ihmiset eivät kaipaa ihmisten tekemiä esityksiä, mutta ne voivat
toimia pitkälle vietynä vieraanvaraisuutena, jossa meidän on mahdollista avautua keskustelulle ja epävarmuudelle, joka kanssaeläjien kanssa on
kohdattava. Ehkä niitä voisi nimittää myös demokratian tapahtumiksi
(Lindberg 2008, 202).
Derridan näkemys vieraanvaraisuudesta esittää paikan kulttuurimme perustavana poliittisena kysymyksenä (Dufourmantelle 2000,
14, 68). Muistioita ajassa -esityksissä vieraanvaraisuuden poliittisuus
ja eettisyys syntyy ruumiillisesta ja affektiivisesta suhteesta paikkaan,
johon suhtaudutaan ei-inhimillisinä ja inhimillisinä kanssatoimijoina
ja niiden välisinä suhteina (Kokkonen 2011a). Muistioita ajassa -esitysten tekeminen tapahtui ruumiilla tunnustelemalla, eikä niissä voi – jo
pelkästään niiden maantieteellisen laajuuden ja ei-ihmisten paljouden
takia – katsojakaan vierailla esityksen haltuun ottaen vaan tunnustelemalla oma reittinsä ja esityksensä. Katsoja-vierailijan erityisen suuri
vapaus liikkua esityspaikoissa mahdollistaa kokonaisvaltaisen olemisen
ympäristössään: kaikkien aistien käytön, liikkumisen, huomion ja keskustelun tavat ja suunnat. Myös Hans Jonasin eettisen toiminnan voi
hahmottaa ”hienovaraisena tunnusteluna maailman vastauksen löytämiseksi” (Uurtimo ja Vähämäki 1997, 3).
Ruumiillinen tunnustelun etiikka edellyttää toimiakseen välittömyydestä irtoavan ulottuvuuden: ajallisuuden (Jonas 1997, 117). Ihmisiän keston ylittävä, loppumaton esitys Kronopolitiikkaa – III muistio
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ajasta kääntää huomion myös tulevaan, niihin osallisiin, joita ei vielä ole,
niiden lisäksi, joita emme huomioi nyt eli ei-inhimillisiin aikalaisiimme.
Esitys pyrkii suuntaamaan huomion keston ja siihen liittyvien kysymysten merkitykseen; vaikeuksiimme hahmottaa toisaalta toimintamme
vaikutusten kestoja, toisaalta ei-inhimillisiä kestoja maailmassa, jossa
inhimillinen ja ei-inhimillinen ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneet. Esityksen yhä jatkuvat osat ovat verkkoesitys ja ei-ihmisten esitys.
Verkkoesitys voi periaatteessa loppua milloin tahansa sähkökatkokseen,
johonkin digitaaliseen romahdukseen verkossa, tai yksinkertaisesti päivittämisuupumukseen viimeistään seuraavan sukupolven kohdalla. Eiihmisten esitys muinaisrannalla Pohjois-Helsingissä jatkuu kallioon kirjoitettujen kysymysten kehystämänä: Do lichen, clouds, trees, rocks and
ants perform? How long? Esityksen, esitysyhteiskunnan ja katsojuuteen
perustuvan subjektiviteetin eräs raja voi olla tuolla rannalla. Jos jäkälä
ilmoitetaan esiintyjäksi, niin esitystaiteen kontekstissa asia on näin. Tällöin esitys jatkuisi siihen asti kunnes jäkälä kuolee, ja jäkälärihmasto voi
elää parikin tuhatta vuotta ellei mikään ekokatastrofi sitä tuhoa. Mutta
jos istun esityksessä jäkälää vastapäätä, kuinka kauan esitys, esiintyjä ja
katsojuus ovat mielekkäitä käsitteitä tuossa tilanteessa? Kun vierailija lukee Gilgameshia jäkälälle, jäkälä määrittelee ajan (Gluzman 2012). Missä kohtaa keskustelua tuon symbioottisen eliöryhmän kanssa ihminen
unohtaisi, kyseenalaistuisi, kääntyisi hetkeen kun emme tiedä, meistä, tulevasta? Tietämättömyyden tunnustaminen täydentää tietämisen
velvollisuutta, ja on siten osa etiikkaa (Jonas 1997, 112). Tarvitsemme
kaiken tietomme ja kykymme ennakoidaksemme tulevaisuutta, mutta
emme silti pysty siihen. Tästä alkaa keskustelu.

Viitteet
1

Diskurssiin palautumattoman toiminnan ajatus tässä yhteydessä on peräisin
Gilles Deleuzelta Laura Cullin kautta: ”bodies participate in other forms of
differentiation that are irreducible to discourse. Bodies are not simply differentiated or changed by (and at the speed of) human discourses, but have their
own processes of difference – affect.” (Cull 2013, 140.)
2
Vrt. Timothy Morton mm. esitelmissään ”Dark Ecology: Art and Thinking after the End of the World” 26.10.2012 ja ”Dark Ecology” 20.4.2013 ja
21.4.2012.
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3

Tutkimukseni koskee jossain määrin myös suhdetta teknologiaan, mutta
päinvastoin kuin esimerkiksi Latour hahmotan ihmisten rakentamat laitteet
inhimillisen piiriin kuuluviksi.
4
Tutkimuksen pohja on syntynyt aiemmassa taiteellisessa praktiikassani, jossa
siirryin ruumiillisuuden ja sukupuolen kysymyksistä v.1996 lähtien pohtimaan
esityksen, ihmisen, ”luonnon”, ympäristön, ei-inhimillisen ja ajan suhteita.
Pohdinta on tapahtunut Maus&Orlovski-esityskollektiivin kanssa tekemässäni
kolmessa paikkasidonnaisessa muistio-esityssarjassa. Ensimmäinen sarja synnytti ajatuksen esityksestä paikkasidonnaisena (vaikka site-specific-termiä en
tuolloin tuntenutkaan) ekologiana, toinen sarja ajatuksen esitysten ihmiskeskeisyyden kyseenalaistamisesta ja ei-inhimillisestä toimijuudesta, joiden tutkimista jatkoin Muistioita ajassa -esityksissä.
5
Käsittelen tässä esitystä taiteenlajina, en kulttuurisena kehyksenä mille tahansa toiminnalle ja suoritukselle.
6
En siis puhu fiktiosta, näytelmästä, missä mikä tahansa voi olla ja on ollutkin toimija, vaan esityksestä, jossa esimerkiksi eläimiä ruumiillistaa kuitenkin
yleensä ihminen.
7
Tällä tavoin syntyvää tietoa olen nimittänyt muun muassa potentiaaliseksi
tiedoksi ja esittänyt, että esityksessä ja esityksellä näyttäisi olevan mahdollista
tuottaa esityksen osallistujien – sekä katsojien että tekijöiden – aistimellista,
potentiaalista tietoa, tietoa, jonka voi aistia mutta ei ymmärtää välittömästi,
joka avautuu ajan myötä; taiteilijan kokeellis-kokemuksellista tietoa, kuinka
tuottaa tuota potentiaalista tietoa, sekä teoreettista tietoa, kun esitystutkimuksen, taidetutkimuksen ja muiden oppialojen teorioita laajennetaan taiteellisen
tutkimuksen kautta ja/tai teorioita kehitetään transdisiplinaarisesti (Kokkonen
2011a; 2012a, 216).
8
Englannin kielen sana site-specific on käännetty myös paikkaerityisyydeksi ja
paikkakohtaisuudeksi. Käytän tässä samaa suomenkielistä termiä kuin esimerkiksi Lea Kantola toimittamassaan kirjassa Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua. Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta. (Kuva 2012.)
9
Kronopolitiikkaa-esityksen uusimmat ilmentymät ovat kesäkuussa 2013 Kaliforniassa Performance Studies internationalin 19. konferenssin esitysohjelmistossa esitetty Chronopolitics with Dogs and Trees in Stanford (yhteistyössä Alan
Readin kanssa), Kronopolitiikkaa koirien ja kasvien kanssa Helsingissä 2014, sekä
Chronopolitics with Dogs and Plants in Berlin 2014 ja Chronopolitics with Dogs
and Plants in Hamburg 2014 (Nordwind Festival/Urban Species).
10
Herra Tossavaisen evoluutioekologiseen tutkimukseen perustuvasta esitystekstistä.
11
Lajin käsite on – yhä ja uudelleen – ristiriitainen, sekä käytännön tasolla
että filosofisesti, ja estää muun muassa monimuotoisuuden ymmärtämistä (ks.
esim. Rojas 1992).
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Vain reilu sata vuotta sitten vedimme ihmislajin rajan esimerkiksi tasmanialaisiin, jotka valkoiset maahanmuuttajat tappoivat sukupuuttoon pian
maahantulonsa jälkeen. Esitys merinäköalalla (koiran kanssa/koiralle) -esityksen
käsiohjelma sisälsi myös kuvauksen heidän lopustaan. Tasmanialaisten metsästystä kannustettiin tapporahalla, kuten ennen ei-toivottujen lajien – esimerkiksi suden – kohdalla usein tehtiin. Brittitutkijat havahtuivat tutkimaan tasmanialaisia viimeisten yksilöiden kohdalla, olettaen löytäneensä linkin ihmisen
ja apinan välillä. Viimeinen tasmanialainen mies William Lanner kuoli 1876.
Tutkijat pilkkoivat hänet osiin muistoksi, ja tohtori Stokell teki itselleen tupakkamassin Lannerin ihosta. Viimeisen tasmanialaisen naisen, Truganinin luita
pidettiin museossa näytillä vuoteen 1976 asti. (Diamand 2007, 295–299; Esitys
merinäköalalla -käsiohjelma 2008.)
13
Jonas (1997, 111) huomauttaa, että vaikka tässä huolessamme säilyy etiikan
ihmiskeskeisyys, ero on silti huomattava.
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Maiju Lassila ja eläinkansan kuvaus
Kaisa Kurikka

Jolkotetaan suoraan keskelle, nimittäin Maiju Lassilan Liika viisas -romaanin (1915, = LV) outouttavaan kohtaukseen. Tehdään tästä kohtauksesta pysäytyskuva, jonka tarkastelun myötä tälle artikkelille rakentuvat niin suuntaviivat kuin hidastuspisteet. Lassila kirjoittaa:
Pudde, hylky, maata relletti, miltei keskilattialla ihan selällään, pystyyn nostetut etukäpälät polvista riipuksiin koukistettuina, vatsa
rehellään, tout exposé, ja takakäpälät niin rumasti ja säädyttömästi
hajallaan, että se voidaan tässä kuvatakaan ainoastaan punastumishaluisten tarpeeksi, hyödyksi ja huviksi. (LV 240.)

Sitaatissa mainittu olio, Pudde-erisnimen haltija, on vallesmanni
Reinhold Kaksinaisen sekarotuinen koira, jonka kuvaamiseen Lassilan
romaani ei käytä sivutolkulla tilaa. Sen sijaan Puddeen sijoitetaan romaanissa niin paljon sekä esteettisiä että eettisiä kannanottoja, että koirasta kasvaa romaanin omia sanoja mukaillen koko teoksen päähenkilö
huolimatta siitä, että romaanin alaotsikko on Viisaudenkirja eli kertomus
Sakari Kolistajasta.
Pysähtyessä tarkastelemaan sitaattia kiinnittyy huomio koiran kuvauksen materiaaliseen havainnollisuuteen: Pudden ruumiin, sen eri
osien ja jäsenten joka suuntaan harottavan hajaannuksen yksityiskohtainen kuvaus tekee koirasta hahmon, joka tuntuu hyppäävän oudosti
lukijan silmiin ja syliin, pois kirjan sivuilta. Koko sitaatti itse asiassa
laittaa liikkeelle pisteestä toiseen hyppivän verkoston, joka laskostaa
yhteen monia eri ulottuvuuksia. Näitä ulottuvuuksia tarkastelen tässä
artikkelissa.
Ensinnäkään sitaatissa kursiivilla kohostettu ”tout exposé” -ilmaus
ei viittaa pelkästään koiran ruumiillisuuden kaikkinaiseen paljauteen ja
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paljastamiseen vaan väittämäni mukaisesti koko Liika viisas -romaanissa
rakentuvaan tekstuaaliseen strategiaan. Tämä strategia tähtää tietynlaisen lukijakunnan häiritsemiseen ja kiusaamiseen, paljastamiseen.
Tout exposé -ilmaus kytketään sitaatissa erityisesti lukijaan, joka
on ”punastumishaluinen”. Tämä halulla punastuva lukija saa Pudden
säädyttömäksi ilmoitetun asennon kuvauksen myötä käyttöönsä monenlaisia aseita niin tarpeeksi, hyödyksi kuin huviksikin. Näistä ensimmäinen eli tarve voisi viitata vaikkapa siihen, miten Maiju Lassila
antaa itse auliisti aihetta ja jopa tykötarpeet kritikoida hänen teoksiaan
säädyttömiksi ja mauttomiksi – kuten niin usein Lassilan teosten aikalaisarvosteluissa tehtiin1. Toinen eli hyöty viistää samaa aihealuetta,
sillä koiran säädyttömyyden kuvausta voi käyttää todistusaineistona –
niin halutessaan – kaikkinaisesta moraalisesta ja esteettisestä rappiosta.
Kolmas punastuvaan lukijaan liitetty ilmaus eli huvi puolestaan kutsuu
esiin jopa kiellettyä aluetta eli säädyttömyyden houkutusta, johon halulla punastuminenkin viittaa.
Jo tämän virkkeen mittaisen sitaatin myötä voikin esittää ensimmäisen ehdotuksen: Maiju Lassilan Liika viisas -romaanissa Pudde-koiran
ympärille kehkeytyy kokonainen käsitekartta.2 Esillä olleen sitaatin
valossa Pudde käsitteellistää ei pelkästään kirjallisen eläinkuvauksen
tapoja vaan myös säädyllisyyteen ja lukemiseen liittyviä näkökohtia.
Toisin sanoen Pudden käsitekartta paikantuu eettis-esteettisen paradigman alueelle. Puddesta hahmottuu käsitteellinen eläin Lassilan romaanin myötä – tällä käsitteellä viittaan Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin
Mitä filosofia on? -teoksessaan (1991/1993) viimeistelemään käsitteellinen
henkilö -hahmotelmaan (personnage conceptuel).
Kyseisessä teoksessaan Deleuze ja Guattari määrittelevät filosofiaa
kolmikentän kautta. Se koostuu käsitteistä, immanenssin tasosta (ajattelun kuvasta) ja käsitteellisistä henkilöistä. Käsitteellinen henkilö ei ole
tietyn käsitteen representaatio, vaan se liikkuu tietyn käsitteen piirissä.
Käsite puolestaan edellyttää aina ongelman, jonka alaisena se järjestää
uudelleen tai korvaa aiemmat käsitteet. (Deleuze & Guattari 1991/1993,
29.) Käsitteellisen henkilön liike kytkeytyy myös edellä mainittuun filosofian kolmikenttään: käsitteellinen henkilö nimittäin osallistuu immanenssin tason piirtämiseen ja itse käsitteen luomiseen.
Pudde on eläin, koira, jopa koirien koira, jota ei Lassilan teoksessa
ihmistetä siinä mielessä, että koiraa kannattaisi kutsua käsitteelliseksi
henkilöksi. Pudde on nimenomaisesti käsitteellinen eläin, millä nimityk212
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sellä tahdon korostaa eläimestä ihmiseen kulkevaa jänneväliä. Pudden
ympärille rakentuva eläinkuvausta, lukemista ja kirjallisuutta käsittelevä
kehikko antaa mahdollisuuden lukea Maiju Lassilan romaania tavalla,
joka kyseenalaistaa perinteisen humanistisen, ihmiskeskeisen kirjallisuudentutkimuksen tulkintaraameja. Keskittymällä Puddeen käsitteellisenä eläimenä hahmotan tässä artikkelissa en pelkästään tämän koiran
käsitekarttaa vaan myös sitä ajattelun tapaa, jonka piirtämiseen koira on
paikannettu osallistumaan.
Paikansin aiemmin Pudden käsitekartan eettis-esteettisen paradigman3 alueelle. Kirjoitustani lävistää ajatus, miten esteettinen alue ja
etiikka ovat väistämättä kytköksissä toisiinsa, ja tämä kytkös todentuu
ilmaisussa. Etiikka, ”hyvän elämän periaatteet”, koostuu suhtautumisesta ja suhteesta Toiseen (’l’Autre’). Deleuze ja Guattari (1991/1993, 27)
kirjoittavat: ”Toinen ei tässä näyttäydy subjektina eikä objektina, vaan
mahdollisena maailmana (…) mahdollinen maailma ei – ainakaan vielä – ole todellinen, mutta on silti ilman muuta olemassa: se on jotakin
ilmaistua, joka on olemassa vain ilmaisussaan.”
Pudde ja muut Maiju Lassilan kuvaamat eläimet ovat esteettisiä
hahmoja, kirjallisuuden eläinhahmoja, mutta juuri kytkeytymisessään
etiikkaan ne liukuvat myös käsitteellisen henkilön alueelle. Sillä sen
kautta saa ilmaisunsa eläimen ja ihmisen välinen suhde sekä jopa kirjallisuuden eläinkuvauksen rakentumisperiaatteiden kehikko. Deleuzen
ja Guattarin edellisessä lainauksessa mainitsema ajatus ”toisesta mahdollisena maailmana” liittyy myös potentiaalisuuteen – toisin sanoen
ilmaisevan ilmiön kykyyn muuttua: näin ajateltuna niin Pudde kuin
muutkin eläinhahmot astelevat poliittisen potentiaalisuuden laitumilla
ilmaisemassa jotakin tulemassa-olevaa, mahdollisuutta muutokseen.
Tätä astelemista artikkelini tarkastelee lähtemällä liikkeelle mahdollisuudesta muuttaa kirjallisuudenhistoriassa muodostunutta kuvaa
Maiju Lassilasta idealistiseen perinteeseen liittyvänä kansankuvaajana
– tämä tapahtuu liittämällä Lassila toisenlaiseen ajatteluperinteeseen.
Sen jälkeen tarkastelen Lassilan teosten eläinkuvauksen ilmaisumuotoja keskittymällä erityisesti Liika viisaaseen. Pudde-hylyn rellettäminen
haarat joka suuntaan sojottaen toimii materialistisesti määrittyvänä
eettis-esteettisenä asentona ja asemana, ja se haastaa pohtimaan lukemisen tapoja. Erityisesti pohdin artikkelissani tapaa lukea kirjoitettuja eläinhahmoja suhteessa imitaatioon ja kertojan asemointiin eläinten
puolestapuhujana tai kanssa-puhujana. Tässä yhteydessä nostan esiin
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eläinhahmoihin limittyvän poliittisen potentiaalisuuden. Ennen siirtymistä tässä mainittuihin näkökulmiin pohdin Gilles Deleuzen ja Félix
Guattarin ajattelua – ja etenkin heidän ”eläinfilosofiaansa” – suhteessa
posthumanistisiin kysymyksenasetteluihin erityisesti kirjallisuudentutkimuksen metodologisten kysymysten kautta.
Eläinkuvausten litteää ontologiaa
Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin materialistisen prosessifilosofian
nimeäminen tai edes ehdottaminen ”posthumanistiseksi” on ongelmallista; jo pelkästään siksi, että filosofit itse vaikuttavat karttavan
kaikenlaisia ”-ismiksi” päätyviä ajattelurakennelmia niihin limittyvän
mahdollisen dogmaattisuuden umpikujan vuoksi. Sekä post- että antihumanismi ovat pikemmin sellaisia ajattelun tapoja, joita Deleuzen ja
Guattarin näkemykset viistoavat. Heidän ajattelunsa välttää niin universaaleiksi ajateltuja olemuksia, kuten ihminen tai eläin, kuin typologisoivaa ajattelua (ks. DeLanda 2002, 41–42). Deleuzen (ja Guattarin)
näkemykset rakentuvat sen sijaan radikaaliin käsitykseen erosta. Deleuze (1994) kirjoittaa olemisen perustuvan yksiäänisyyteen (’univocité’,
’univocity’) – käsite nojaa skottilaisen keskiaikaisen filosofin Johannes
Duns Scotuksen ajatteluun – eli ajatukseen siitä, että kaikenlaiset oliot
ovat yksiäänisesti eroa: yksiäänisyys mahdollistaa eron ajattelun immanenssina (puhtaana erona) eikä transsendentaalisena kategoriana (erona
jostakin). Deleuzen ajatus yksiäänisyydestä asemoi kunkin olion ilmaisemaan itseään loputtomassa erossa, kuten Claire Colebrook (2013, 442)
kirjoittaa. Yksiäänisyyden kautta rakentuu pakoviiva pois dualismeista
tai hierarkkisista dikotomioista (kuten ihminen–eläin, inhimillinen–eiinhimillinen) kohti ”taikakaavaa”, paradoksista väittämää: ”PLURALISM = MONISM” (ks. Deleuze & Guattari 1986/1988, 20).
Erilaiset oliot siis jakavat saman maailman, mutta ne ovat lähtökohtaisesti materiaalisuuksiltaan (orgaanisista ei-orgaanisiin) ja kyvykkyyksiltään erilaisia, jatkuvassa erilaisuuden ja eron ilmaisemisen prosessissa.
Mitään ikään kuin ylintä olemassa olevaa entiteettiä, joka määrittelisi
kaiken alempansa, ei ole olemassa vaan entiteetti on immanentti eli sisäisten suhteidensa määrittämä itsenäinen koostumus (Sihvonen 2012,
290). Tällaista ajattelumallia Manuel DeLanda (2006; ks. Sihvonen
2012) kutsuu litteäksi ontologiaksi.
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Litteä ontologia tuo mukanaan monenlaisia haasteita taiteen- ja kirjallisuudentutkimukselle. Nämä haasteet ovat sekä metodologisia että
eettisiä. Nykyisen posthumanistisen käsitteenmuodostuksen ja eläintutkimuksen (’animal studies’) piirissä onkin esitetty, että filosofien käsitteellinen kehikko antaa erityisesti mahdollisuuksia tarkastella ihmisten
ja eläinten välistä vuorovaikutusta sekä ontologisesti että eettisesti (ks.
Ryan 2013, 538–539). Esimerkiksi Patricia MacCormackin Posthuman
Ethics (2012) rakentuu pitkälti Deleuzen ja Guattarin yhdessä ja yksin
julkaisemassa tuotannossa kehiteltyyn (spinozalaiseen) etiikkaan; niinikään Rosi Braidottin The Posthuman -teos (2013) kehittelee eteenpäin
filosofien ”nomadista” ajattelua. Kirjallisuudentutkimuksessa litteän ontologian eettinen asemointi tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa luovutaan
ihmiskeskeisyyteen nojaavasta lukemisesta niin kielellisen ilmaisun, teemojen, hahmojen kuin tilallisuuden ja ajallisuuden kohdalla.
Ennen kaikkea litteä ontologia merkitsee luopumista representaatioon nojaavasta ajattelusta, jossa kirjallisuutta tarkastellaan ikään kuin
ennalta annettujen ja ajateltujen kategorioiden uudelleen ja uusiksi esittämisenä (re-presentaationa). Sen sijaan litteä ontologia rakentuu materiaalisuudelle. Teoksessaan Anti-Mimesis (1994) Tom Cohen ehdottaa
”posthumanistista lukemisen tapaa”, jolla on monta yhteistä näkökantaa
Deleuzen ja Guattarin ajatusten kanssa. Cohen (1994, 2–7) ensinnäkin
vaatii kirjallisuudentutkimuksen irrottamista representationaalisesta
mimeettisestä ideologiasta, joka on määrittänyt ja ylläpitänyt perinteistä humanistista argumentointia. Sen sijaan kirjallisuudentutkimuksen
pitäisi kääntyä kielen materiaalisuuteen ja ns. mimesikseen ilman malleja (’a mimesis without models’). Deleuzen ja Guattarin ”litteän ontologian” ja Cohenin ”posthumanistisen lukemisen” mukaan kirjallisuuden tai taiteen eläin- (tai ihmis-)hahmot eivät siis ”esitä” mitään muuta
kuin itseään, ne eivät ole niinkään jonkin idean tai ajattelumallin sijaisia
tai korvaajia vaan ne asettuvat taideteoksessa erilaisiin toiminnallisiin ja
ilmauksellisiin suhteisiin muiden ilmaisumuotojen kanssa. Kirjallisuutta (tai taidetta) ei siis niinkään tulkita jonkun taideteoksen ulkopuolisen
tahon ilmentäjänä vaan pikemmin tarkastellaan teoksen tapaa toimia ja
vaikuttaa affektiivisesti.
Deleuzen ja Guattarin taidetta käsittelevässä ajattelussa on lähtökohtaisesti mukana eläin, eläimyys. Mitä filosofia on? -teoksessaan he
(Deleuze & Guattari 1991/1993, 187) kirjoittavat: ”Voi olla, että taide
alkaa eläimestä, viimeistään siinä vaiheessa kun tämä piirtää itselleen
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alueen ja alkaa rakentaa taloa (…).” Itse asiassa koko heidän käsityksensä
tyylistä taiteellisen, luovan työn, talon rakentamisena lähtee liikkeelle
viittauksella matkijanaukujan (scenopoïtes dentirostris-lajin) tavasta ilmaista oman alueensa rakentamista tietynlaisilla äänillä ja lehtien noukkimisilla (Deleuze & Guattari 1991/1993, 188; ks. myös Kurikka 2013,
246–247). Filosofeille matkijanaukuja on täydellinen taiteilija.
Käsitys taiteesta ja tyylistä rakentamisena, luovan prosessin tekemisenä, onkin eräs keskeinen kohta, jossa Deleuze ja Guattari tekevät eroa
ruumiinfenomenologiaan. Filosofien näkemykset eroavat ratkaisevasti
myös niin sanotusta eläinfenomenologiasta (’animal phenomenology’).
Suuntauksen edustajista esimerkiksi Ron Broglio (2011) paneutuu pohtimaan kysymystä, minkälaista on olla eläin. Teoksessaan Surface Encounters Broglio – teoksen nimestä huolimatta – ei kuitenkaan niinkään
tarkastele taideteosten eläinkuvauksia litteästi, pintaa kiitäen, vaan panostaa siihen, miten eläimiin liitetystä ’pinnan’ ajatuksesta (vastakohtaisena ihmisen ’syvyydelle’) pitäisi pystyä karistamaan pois sen negatiivinen painolasti. Deleuzen ja Guattarin litteän ontologian mukaisesti niin
ihminen kuin eläin tai koneet ovat kaikki yhtä paljon pintaa tai syvyyttä
ilman hierarkkisia arvolatauksia: sen sijaan että filosofit panostaisivat
reaktiivisesti muuttamaan perinteisiä humanistisia ajattelumalleja, he
keskittyvät aktiiviseen ajatteluun, kunkin entiteetin materiaaliseen ainutkertaisuuteen ja suuntaavat ajattelunsa kohti potentiaalisuutta, jotain
muuta.
Kun seuraavissa alaluvuissa, vihdoin, palaan tämän artikkelin ”varsinaiseen pääasiaan” eli Maiju Lassilan Pudde-koiraan ja muihin eläimiin, noudatan luennassani tässä alaluvussa hahmoteltua näkemystä
litteän ontologian mukaisesta lukemisesta.
Koirafilosofian perässä
Artikkelini alussa esitin, että Maiju Lassilan Pudde-koirasta avautuu
kokonainen käsitekartta. Käsitteellisenä eläimenä Pudde siis osallistuu
immanenssin tason, kokonaisen ajattelun tasangon piirtämiseen. Tämä
Pudden piirtämä taso käsittelee laaja-alaisesti myös Maiju Lassilaa tekijänä. Lassilahan on Algot Untolan (1868–1918) kanonisoiduin tekijänimi4, joka tunnetaan humoristisista romaaneistaan ja näytelmistään,
kuten Tulitikkuja lainaamassa -esikoisromaanista (1910). Kirjallisuuden216
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historioinnissa Lassila on määritelty nimenomaisesti ”kansankuvaajaksi”, tosin hieman varioiden sitä, minkälaisella tyylillä kansaa kuvataan
tai minkälaiseen kansankuvauksen traditioon Lassila tutkijoiden mielestä asettuu.
”Humoristinen kansankuvaaja” -nimitys on melkeinpä automatisoitunut Lassilan määritykseksi, ja määritystä on tarkennettu nimeämällä Lassila regionalistiksi, erityisesti itäsuomalaisen/karjalaisen kansan
kuvaajaksi. Esimerkiksi Rafael Koskimiehen (1946, 214–228) mukaan
Maiju Lassila kuvaa ”suomalaista kansallisluonnetta” ja on omimmillaan karjalaisten sankareiden ja heidän luonteensa kuvaajana. Niinikään
Elsa Erho (1957) määrittelee Lassilan itäsuomalaista luonnetta kuvaavaksi regionalistiksi. Vielä 1980-luvulla Hannes Sihvo (1988, 196–197)
puhuu Lassilan provinsialismista itäsuomalaisen identiteetin kuvaajana5. Näissä tutkimuksissa Maiju Lassilan tuotanto sovitetaan osaksi
kansallista kehystä, kansan kielioppia. Risto Turunen (1992, 107) on
todennut osuvasti: ”(…) Lassila on vasten tahtoaan tulkittu kansallisen
kansankuvauksen humoristiseksi originelliksi ja näin myös osaksi idealistista kansalliskirjallisuutta.”
Risto Turunen (1992) itse liittää Maiju Lassilan ”siihen toiseen traditioon” eli kansallisen realismin vastapainoon, jolloin Lassila kytkeytyy
laajempaan kansainväliseen traditioon. Turusen (1992, 125) mukaan
tämän toisen tradition tekijät eivät kuvaa niinkään suomalaiskansallisia
tyyppejä, vaan eräänlaisia perusihmisiä, jotka voivat mahdollisesti sisältää suomalaisia piirteitä. Olennaisin yhteinen piirre tällä toisella linjalla
on niiden ironinen tai parodinen suhde valtatraditioon, realistiseen kansankuvaukseen.
Itse vien Maiju Lassilaa Turustakin kauemmaksi valtatradition ihmiskansankuvauksesta. Maiju Lassilaa koskeva tutkimus on keskittynyt – ajankohtansa ajatteluympäristöjen mukaisesti – ihmiskuvaukseen.
Eläinkansan huomioiminen puuttuu tutkimuksesta suurelta osin huolimatta siitä, että lukuisissa Lassilan teoksissa, erityisesti Liika viisaassa ja
Tulitikkuja lainaamassa -romaanissa, eläinhahmot ovat jopa keskeisessä
osassa. Näiden eläinten kautta tarkasteltuna Lassila alkaa näyttää aivan
toisenlaiselta tekijältä ja ajattelijalta. Idealismiin sopivaksi saati sivistyneistön halajaman suomalaisen kansan sielun kuvastajaksi ei Puddekoirasta ole.
Mutta olisiko Puddesta pikemmin kyynikoksi? Ja etenkin kyynisen ajattelun koiramaisen, varhaisen version muodoksi eikä niinkään
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myöhempien aikojen kyynikoksi? Tunnetuin antiikin kyynikkofilosofi lienee 300-luvulla eaa. elänyt Diogenes Koira, joka oli Diokleen
(lisänimeltään Täyskoira) oppilas (ks. Laertios 2002, 201). Diogeneen
kirjoituksista on säilynyt lähinnä fragmentteja, mutta sitäkin enemmän
anekdootteja, joissa kerrotaan koiramaisia tapahtumia filosofin elämästä. Voisi jopa sanoa, että näissä tarinoissa Diogenes Koirasta rakentuu
kyynistä perinnettä hahmottava käsitteellinen henkilö, jonka perilliseksi, yhdenlaiseksi äpäräksi, puolestaan Lassilan kirjoittama Pudde hahmottuu – onhan käsitteellisillä henkilöillä aina historiansa ja mutaationsa (ks. Deleuze & Guattari 1991/1993, 69–74).
Antiikista alkaneen kyynisen ajattelun perinteeseen ja muutoksiin
perehtynyt Peter Sloterdijk (1987, 104) määrittelee kyynikon ”koirafilosofian” (kr. ’kyon’ = koira) materialistiseksi asemaksi, joka haastaa
idealistisen dialektiikan. Tässä yhteydessä idealismi määrittyy tavaksi
ajatella materiaa (ainetta) platonilaisittain ainoastaan ideoiden reflektioksi, yhdenlaiseksi epäpuhtaaksi varjoksi, joka esittää ja edustaa (eli
representoi) aina jotakin poissaolevaa. Gilles Deleuze (1990, 128–130)
puolestaan kirjoittaa, miten kyyninen filosofia tahraa Platonin ajatukset:
kyyninen filosofia merkitsee ajattelun suuntautumista uusiin tahoihin,
joissa – litteän ontologian mukaisesti – ei ole enää syvyyttä ja korkeutta.
Kirjoitukseni alussa esitetty outouttava pysäytyskuva – Pudde makoilemassa haarat levällään ja kauhistuttamassa punastumishaluisia lukijoita – toimiikin asetelmana, jossa esitetään leveästi ja avoimesti haaste
idealistisille lukijoille. Pudden materialistisesti ilmaistua ruumista on
vaikeaa nähdä edustamassa saati esittämässä mitään muuta kuin itseään.
Marke Ahosen (2004, 27–41) mukaan kyynisessä filosofiassa on
kyse elämäntavasta, etiikan merkityksen painottamisesta ja esimerkiksi
logiikan, uskonnon tai välittömän havainnon ylittävän maailmankaikkeuden olemuksella spekuloimisen hylkäämisestä. Yksilöetiikassa kyynikot korostavat itseriittoisuutta ja ihannoivat vapautta, miehekkyyttä
ja tunteettomuutta. Etiikan kolme asia-aluetta jäsentyvät kyynikoilla
selvästi: hyvät asiat ovat ainoita hyviä, pahat ainoita pahoja ja yhdentekevät aidosti yhdentekeviä – elämä/kuolema, nautinto/tuska ovat yhtä
yhdentekeviä kyynikoille.
Liika viisas käsittelee uskontoa, jopa uuden uskonopin muodostumisprosessia. Romaanin keskeinen ihmishahmo, Sakari Kolistaja nimittäin perustaa uuden uskonnon eli kolistealaisopin, jonka oppeja hän
lähtee jakamaan kiertämällä maanteitä matkasaarnaajana. Kolistajan
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käsitys uskosta ei kuitenkaan ole ”maailmankaikkeuden olemuksella
spekulointia” vaan kirjaimellista sanalla kolistamista: esittäessään saarnojaan Sakari kolistelee kauhalla kattilaa, kolkuttelee ovia nyrkillään, ja
saarnojen sanat kolistavat rikki niin totuttuja semanttisia sanamerkityksiä kuin lauserakenteita. Sakari Kolistajalle uskossa on kyse sananmukaisuudesta, teoista ja toiminnasta, jotka toteutetaan tässä-ja-nyt eikä
niinkään tuonpuoleista silmälläpitäen. Kolistajan uskonkäsitystä voi nimittää ironiseksi uskonnollisuudeksi – mikä on ominaista Peter Sloterdijkin (1987, 104) mukaan myös kyynikoille – sillä sananmukaisuutta
noudattaessaan se asettaa kaikenlaiset korkea(lentoise)t veisut ironisen
terän sivalluksen kohteiksi.
Liika viisaassa seurataan siis Sakari Kolistajan ryhtymistä kiertäväksi
saarnaajaksi. Sakari Kolistaja on herännyt uskomaan, että hän on ”liika
viisas”. Sakarille liika viisaus tarkoittaa syntisyyttä, useimmat romaanin muista henkilöistä sen sijaan ymmärtävät ilmauksen tarkoittavan
hullua. Romaani rakentuukin näiden kahden, viisauden ja hulluuden,
määrittelemisen kaksoissidonnaisuudelle ja sekaannuksille niiden välillä. Romaanissa kuvattuja useita eläimiä ei kuitenkaan liitetä viisauden
tai hulluuden alaan muutoin kuin nimeämällä Pudde-koira viisaaksi.
Pudden viisaus on tosin ymmärrettävissä sananmukaisesti, mutta myös
parodisena ilmauksena niitä romaanin valtaapitäviä hahmoja kohtaan,
jotka aivan vakavasti pitävät itseään tosi viisaina.
Kyyniseen elämäntapaan liittyy ajatus vapautumisesta, joka tarkoittaa esimerkiksi luopumista omaisuudesta. Kyynikkofilosofien elämäntapaan kuuluukin ajatus luonnonmukaisesta elämästä – luonnollisuus,
luonnonkaltaisuus on kyynisen ajattelun avainsana. (Ks. Ahonen 2004.)
Sakari vapauttaa itsensä kyläyhteisön normeista, agraarikulttuurin perinteistä ja myös vaimostaan jättämällä taakseen kotitalonsa ja sen ylläpidon sekä kihlautumalla romaanin aikana useamman kerran.
Luonnon tarjoama esikuva on kyynikolle koira, joka tyydyttää häpeämättömästi luonnollisia tarpeitaan ja toteuttaa luonnollisia ruumiintoimintojaan. Ahosen (2004, 40) mukaan kyynikot olivat antiikin
harvoja ajattelijoita, jotka käänsivät ylösalaisin sovinnaisen ajatuksen
ihmisestä luomakunnan kruununa – heille lähinnä jumalankaltainen
olio on se, jolla on vähiten tarpeita eli eläin, hiiri tai koira. Lassilan
romaanissa luomakunnan kruunuksi asetetaan lopulta Pudde-koira, ja
merkillepantavaa on, että koiran korkealle asettaminen kytketään nimenomaisesti esteettiseen kehykseen.
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Liika viisas on alaotsikkonsa mukaisesti kertomus Sakari Kolistajasta, mutta romaanin eettis-esteettisen toimintalogiikan mukaisesti
keskeiseksi hahmoksi nousee Pudde. Romaanissa on kuljettu pitkään,
toistasataa sivua, Sakari Kolistajan seikkailujen matkassa, kun kertoja
tekee yhtäkkisesti ratkaisevan siirron:
Tämän viisauden-kirjan varsinainen päähenkilö, kunnia, ylpeys ja
ainoa ansio, eheä persoonallisuus, ja tavoistansa ja viisaudestansa
kuuluisa vallesmannin koira, Pudde makasi ovensuussa mahallaan,
etukäpälät ja kuono ojoina lattialla. Tarkasti piti se siinä silmällä
varsinkin isäntänsä liikkeitä ja puuhia. Tämä Pudde oli koirasuvun
oikea kukka, sen kaikista kunniakkain ja viisain edustaja. (LV 247.)

Kertoja nimeää koirasuvun oikean kukan, Pudden romaanin varsinaiseksi päähenkilöksi. Tämä väittämä ei ole ristiriidassa pelkästään
romaanin alaotsikon ilmoituksen kanssa, vaan myös romaanin määrällisen laadun eli tilankäytön kanssa. Pudde olisi niin sanotun normilogiikan mukaisesti sivuhenkilö, jota käsittelevistä virkkeistä saisi muutaman
sivun mittaisen kokonaisuuden. Nimeäminen päähenkilöksi noudattaa
sellaista tarinoinnin tekniikkaa, jossa lukijaa harhautetaan sivuraiteille
ja samalla nostatetaan esiin epäilys, josko tämä sivuraide olisikin päärata. Pudden hahmo asettaa kaikki sitä koskevat väittämät liukumaan
akselilla toden ja sepitteen välillä.
Kyyninen koira väliintulijana
Pudden nimeäminen päähenkilöksi kuljettaa Liika viisas -romaanin
pois Sakari Kolistajan ja koiran elämänkulun seuraamisen maailmasta
ja asettaa sen seuraksi meta-tason eli kertomista ja kirjoittamista – estetiikkaa – käsitteellistävän alueen. Ilmaisussa toimii siis yhtäaikaisesti
eri kerroksia. Tätä kerrostumista voi tarkastella Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin (1986/1988, 39–78) käsitteellistämän kaksoisartikulaation
kautta. Toinen kerrostuma on molaarinen, olioistava kerrostuma, joka
liittyy järjestykseen, jäykkyyteen ja määrittelyyn – se asemoi rakenteita
tarkasti rajatuille olioille. Toinen kerrostuma eli molekulaarinen puolestaan on juuri ja juuri järjestäytynyt, liikkuva virtaus. Romaanin aikana
Pudde olioistuu koiraksi kaikessa materiaalisuudessaan, mutta samalla
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koirasta virtautuu eri suuntaan harottavia ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat juuri estetiikaksi määrittyvässä kehikossa. Käsitteellisenä eläimenä
Pudde asettuu monin tavoin välissä-olemisen prosessiin.
Pudden muuttaminen päähenkilöksi on vähintäänkin kummastuttavaa juuri siksi, että se antaa ilmaisun olioistamisesta pois kulkevalle
juonteelle ja pakottaa ajattelemaan ohi järjestäytyneen rakenteen eli ohi
siististi kuljetettavan tarinan. Romaanin juonen tasolla Pudden hahmo
toimii välittäjähahmona, ja sitä kautta ilmoitus koiran päähenkilön asemasta on ymmärrettävissä: Pudde tulee konkreettisesti tapahtumaketjujen osasten väliin ja edesauttaa tapahtumien viemistä päätökseen. Tästä
koiralle ominaisesta väliintulosta kertoja huomauttaa: ”Ja niin joudumme taaskin hetkeksi poikkeamaan, puustakatsoen syrjäasiaan, mutta itse
asiassa pääjuoneen, tämän viisaudenkirjan päähenkilön aikaansaannoksiin.” (LV 284.)
Kertojan huomautus ylhäältä alaspäin katsomisesta (”puustakatsoen”) toimii jälleen häirintänä tietynlaisia esteettisiä periaatteita kohtaan.
Maan tasolta tarkasteleminen, Pudden silmin katsominen, toimii aivan
toisenlaisin periaattein kuin ylösasettautunut hallitseva katse. Tätä eroa
voi kiteyttää myös kyynisen filosofian kautta. Peter Sloterdijkin (1987,
218) mukaan kyyninen ajattelu on poleemisesti tietoinen eron tekemisestä ns. korkean ja matalan välillä. Korkeakulttuurin ja kansan kulttuurin vastakkainasettelu paljastetaan tuomalla esiin korkeakulttuurisen etiikan paradokseja. Tätä kautta ajateltuna säädyttömästi haarojaan
levittelevän Pudden nostaminen eheäksi päähenkilöksi juuri törmäyttää
kaksi erilaista tapaa ajatella estetiikkaa sekä ihmisen ja eläimen suhdetta.
Pudden toiminta väliintulijana näkyy siis romaanin juonen kuljettamisessa. Koiran omistaja vallesmanni Kaksinainen esimerkiksi purkaa vihaansa Puddeen eikä vihan aiheuttajaan eli Sakari Kolistajaan,
jolloin Pudde toimii vihan välimiehenä. Mutta koiralle lankeaa myös
toisenlainen, rakastettavampi välittäjän asema: ”Ja niin alkoi nyt Sakari
Kolistajan vaikutuksesta, Pudden välityksellä kehittyä Tirisen, KaisaLiisan ja Kakkilaisen elämästä jännittäväjuoninen rakkausromaani.”
(LV 255.) Pudde siis toimii konkreettisena rakkauden välimiehenä tässä
kolmoisdraamassa. Vallesmannin keski-ikäinen palvelija Kaisa-Liisa oli
nimittäin havitellut naimakauppaa Kakkilaisen kanssa – se kariutuu,
kun Kakkilainen ryhtyy puolustelemaan Puddea, joka ”oli siinä kelletellessään avannut takakäpälänsä rumasti auki ja nuuski ja pureksi nii-
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den välistä jotain, kirppuja kai hävittäen” (LV 253). Kaisa-Liisalle tämä
Pudden koiramaisuus on liikaa ja myös vallesmannille, joka pyytää kotieläinten leikkaaja-ukon Tirisen, ”miessuvun perivihollisen” kuohitsemaan Pudden.
Pudde kuitenkin pelastuu neuvokkaasti Tirisen pihdeistä. Kyynikoille ominaista luonnonmukaista elämäntapaa noudattaen Pudde sittemmin vietteli ”(…) tuon samaisen, paha-aikaisen ukon koiran ja niin
lahjoitti hän ukolle aikanansa neljä veikeää ja elämänhaluista herraskoiran pentua. Kennelklubin näyttelyssä sai niistä jokainen ensimäisen
palkinnon: Kultamitalin ja kolmesataa markkaa rahassa.” (LV 284–
285.) Ukko Tirinen myi nämä pennut neljällätuhannella, minkä jälkeen Kaisa-Liisakin oli lopullisesti ”myyty” ja valmis ottamaan tämän
rikastuneen kuohitsijan miehekseen. Näin Pudde toimii Kaisa-Liisan
ja Tirisen avioliiton välimiehenä, joka konkreettisesti osallistuu myös
kapitalistiseen rakkausekonomiaan mahdollistaessaan Tirisen rikastumisen ja siten muutoksen kelvolliseksi sulhaseksi.
Välissä-oleminen korostuu Pudden hahmon kuvauksessa sanastonkin tasolla, kuten jo aiemmissa sitaateissa käy ilmi. Pudde pureskelee
häpeämättömän kyynisesti takakäpäliensä välistä jotakin, Pudden välityksellä kehittyy rakkausdraama. Pudden hahmon estetiikka ei ole sievistelevää vaan kirjaimellisesti koiramaista kuvausta. Pudden ruumista
kuvataan tavalla, josta syntyy muistumia jopa sfinksiin, sillä koirahan
”makasi ovensuussa mahallaan, etukäpälät ja kuono ojoina lattialla. Tarkasti piti se siinä silmällä varsinkin isäntänsä liikkeitä ja puuhia”. (LV
247.) Pudde on (isäntänsä) valvoja mutta myös ovensuuhun sijoittunut
portinvartija, yhdenlainen sfinksi. Tämän asettelun kautta ja erityisesti
nimeämällä Pudde eheäksi henkilöhahmoksi romaani rakentaa jälleen
kerrostunutta kytköstä Algot Untolan toisen tekijänimen eli Irmari
Rantamalan Harhama-teokseen (1909, = H). Samalla kuljetaan myös
pois molaarisesta jäykkyydestä, olioistavasta eläinkuvauksesta.
Viittaus eheään henkilöhahmoon materialisoituu Rantamalan Harhamassa konkreettisesti keskustelussa, jota teoksen keskushenkilö Harhama ja hänen ystävänsä Aleksander Vladimirovitsh käyvät kirjallisuuden olemuksesta:
’Siksi’, - jatkoi toinen - ’että kirjallisuudessahan ovat säännöt, minkälaiseksi pitää ihminen ja sen elämä kuvata: Se pitää kuvata runollisesti ja esteettisesti eheäksi…(…) Ajattele sitten, onko maail-
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massa ainoatakaan, sanon ainoatakaan ihmistä, jonka elämä olisi
eheä runo, hyvä, tai paha?... No otetaan ihmiskunnan paraat: Jeesus
– jos Hän on ollut olemassa – Sokrates ja ehkä Tolstoi…Mutta onko
niidenkään elämän kokonaisuus, ne jokapäiväiset pikkumaisuudet
– esimerkiksi Sokrateksella vaimonsa kanssa – ja salaiset halut ja ihmismäisyydet maalattaisiin, niin mikä eheä runo siitä syntyisi?.. Siitä syntyy eheä runo siten, että petetään ihmisiä, poimitaan se mikä
sopii reseptiin ja muu salataan…’ (H 1742.)

Itse asiassa tätä keskustelua voi jopa pitää materiaalisuutta painottavan kirjallisen kuvauksen puolustuspuheena Vladimirovitshin korostaessa, miten (idealistisen) estetiikan sääntöjä noudatettaessa elämän
kuvaamisesta piilotetaan suuri osa pois.
Vladimirovitsh puhuu korostetusti ihmisistä, joiden elämästä ei saa
eheää kuvausta. Puddesta sen sijaan saa eheän kuvauksen, kun Maiju
Lassila kehittelee Puddelle muutamissa virkkeissä kokonaisen elämänkulun. Juuri se, että eheäksi hahmoksi nimetään eläin, koira, ja juuri se,
että tämän eheän koirahahmon varaan kehitellään uskomatonta tarinafabulaa, kiteyttää myös eroa Rantamalan ja Lassilan välille. Siinä missä
Rantamala rakentaa vakavahenkistä ja syvällistä keskustelua kirjallisuudesta ja sen olemuksesta, Lassila näyttää, miten eheä henkilöhahmo toimii saaden aikaan naurua ja huvitusta ei pelkästään juonen tasolla vaan
myös kirjallisuuden estetiikan nojalla.
Antiikin kyynisessä filosofiassa hylättiin tavanomaiset ihanteet, kuten sivistys, tieteet ja taiteet (ks. Ahonen 2004, 39); Maiju Lassila puolestaan tekee ihanteelliset ajatukset taiteesta ja kirjallisuudesta koiramaisesti naurettaviksi asettamalla Pudden eheäksi hahmoksi par excellence.
Peter Sloterdijkin (1987, 218) kuvausta kyynikkofilosofeista mukaillen:
Pudde – ja Maiju Lassilan romaani – elää vastarinnasta, naurusta ja kieltäytymisestä osallistua korkeakulttuuriseen idealistiseen estetiikkaan.
Tosin jonkinlaista irvailua vakavalle asenteelle löytyy myös Rantamalan teoksesta: Harhamassa Aleksander Vladimirovitshkin löytää lopulta
eheän elämän – ja senkin eläinkunnasta: ” ’Laitumella käypä härkä on
ainoa, jonka elämä on niin esteettinen ja runollisesti eheä, että siitä voi
kirjoittaa taideteoksen.’ ” (H 1744.)
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Ja muita eläimiä
Pudde siis käsitteellistää välittäjänä toimimista. Samankaltainen välittäjähahmo on myös Lassilan Tulitikkuja lainaamassa -romaanin pikku
possu eli potsi, jota romaanin keskushenkilöt Antti Ihalainen ja Jussi
Vatanen jahtaavat pitkin Join kaupungin katuja. Porsaalla on ratkaiseva
osuus romaanin tapahtumissa: ”Se se nyt juosta vilisti katua myöten
saparo suorana, väliin pysähtyikin, pyöräytti itseään iloisena ja taas livisti katua pitkin. Tämä porsas teki käänteen koko Vatasen elämässä.”
(Tulitikkuja lainaamassa = TL 74.) Iloista porsasta kuvataan aktiivisena toimijana, joka leikittelee tietoisesti tanakkatekoisten miesten kanssa: ”Antti hapuili otusta käsin kiinni, mutta porsas pyörähti aina pois,
kääntyi taas päin Anttia ja katseli tämän nenää.” (TL 75.) Aina kun
miehet ovat saamaisillaan pikku nassun kiinni, karahtaa se irti ja jatkaa
menoansa.
Lopulta porsas johtaa miehet Kaisa Karhuttaren, Vatasen nuoruudenrakastetun luo. Kaisa murentaa possulle leipää ja nappaa sen helposti
kiinni. Pikku potsi toimii – kuten Pudde – näin rakkauden välimiehenä,
sillä lopulta Kaisa Karhutar ja Jussi Vatanen päätyvät yhteen. Porsas oleilee Kaisan kotona isäntämiesten kera, ja sitä ruokitaan, kunnes lopulta
siitä tulee kolmikon ruokaa: ”Puolen tunnin kuluttua paistui porsaan
veri leppärieskana, ja huomenissa haudattiin sen liha päivällisenä näiden
kolmen onnellisen ihmisen suuhun.” (TL 170–171.) Iloisen possun osa
on lopulta tyydyttää ihmisen ruuantarvetta.
Pikku potsin toiminta välittäjähahmona on kuitenkin erilaista kuin
Pudden. Siinä missä porsas olioistetaan toimimaan juonen tasolla välittäjähahmona, toimii Pudde puolestaan molemmilla, sekä molaarisen
että molekulaarisen, tasoilla. Puddessa korostuu esteettisen ja eettisen
alueen yhteen kerrostuva ilmaisullinen kytkös juuri siinä, miten Pudde
alkaa kulkea ohi Liika viisas -romaanin komposition tason.
Pudde ei kuitenkaan ole romaanin kompositiossa ainoa eläinhahmo.
Maiju Lassilan teoksista juuri Liika viisas keskittyy kuvaamaan eläimiä
niin runsaasti, että romaania voi kutsua ”eläinkansankuvaukseksi”.
Eläinten eksessiivinen läsnäolo romaanissa tulee esiin myös sitä kautta, että Maiju Lassila itse on kiinnittänyt erityistä huomiota romaanin
eläinkuvauksiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistossa säilytetään Algot Untolan kirjekokoelmaa. Kirjeenvaihdossa Liika viisaaseen puututaan erityisesti sen eläinkohtausten kautta. Irmari
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Rantamalan kirjeessä kustantajan edustajalle Eino Railolle (12.1.1915)6
käsitellään Lassilan Liika viisas -romaania, ja Rantamala perustelee omia
valintojaan kirjoittaa ”eläinten ja luonnon näkyjen komiikasta” vetoamalla lukijoihin:
Ne elainten ja luonnon nakyjen komiikat tarvitsevat, nekin, viimeistelya. Te kaupungin näkyihin tottuneena niitä ette ymmarräa.
Minun lukijoilleni ne ovat veressa, ovat niiden jokapaivaisia näkyjä. (…) On tuhannesti helpompi lahtea lukijoissa vetoamaan siihen,
mihin ne ovat jo ennen kirjallisuudessa tottuneet, kuin lähtea omia
taipumuksiaan – olkoon huonoja – seuraten hakemaan toiselta pohjalta. Lukijoiden maun taivuttaminen puolellensa – vielapa huonolle
– on vaikea tehtävä ja kylla tyostäkin olisi valmiin ladun hiihtaminen helpompaa jos se latu on omien taipumuksien mukainen.

Sitaatin lopulla Rantamala esittää, että halutessa lukijoiden pitävän
teoksesta kannattaa kirjoittaa sellaista kirjallisuutta, johon lukijat ovat
tottuneet. Rantamalan mielestä hänen teostensa lukijat ovat tottuneet
eläimiin ja luontoon, ja siksikin hän niistä kirjoittaa. Hän sanoo myös
kirjoittavansa Liika viisaassa sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt.
Huomionarvoista on se, että Eino Railolle, kustantajan ja korkeakulttuurin edustajalle Rantamala puhuu erilaisista lukijoista kuin tämän
artikkelin alussa esiin ottamassani Lassilan romaanin sitaatissa. Siinä sitaatissa mainitut punastumishaluiset lukijat eivät ole täysin vastaanottavaisia koiramaiselle hävyttömyyden etiikalle. Tässä kirjekatkelmassa sen
sijaan Rantamala nojaa lukijoihin, joille maaseudun elämä on tuttua.
Samassa kirjeessä Rantamala (12.1.1915) ottaa myös Pudden puheeksi, ja hän käsittelee koiraa pohtimalla, sisältääkö sen hahmo satiiria
vai ei :
Huomautuksenne ”Puddesta” on aivan oikea. Tekeleissani ei yleensa
ole koskaan ivaa. Iva itseani yleensä tympäisee. Ei niissa liioin ole
n s satiiria. Puddessa, sen myonnan, on jotain, jota voi satiiriksikin
kasittää. Situatsiokomiikaksi kuitenkin on yleensa koko tekele tarkoitettu. Jos lukija jotain muuta löytaa niin on se tietysti siina, kuten
sanotaan ainoastaan ”sous entendu”.

Sous entendu -ilmaus viittaa ’vihjaukseen’, ja kirjeessä Rantamala
vihjaa Pudden ivallisuuden syntyvän enemmän lukijassa kuin tekstin
perusteella. Arvelen, että tämä ivallisuuden havaitseva lukija on pikem225
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min Lassilan romaanissa mainittu punastumisaltis hahmo kuin häpeämättömien maalaiskoirien kanssa samaa maanpintaa tallaava kyynikko.
Kyyniselle ajattelulle ominainen tapa asettaa korkeakulttuuri ja koirakansankulttuuri vastakkain tulee esille myös kirjeessä, jossa Rantamala (8.1.1915)7 kirjoittaa:
Teatterista sanotaan, ei saa olla kuliiseja silla ne sarkevat taiteen
mutta ihmiset haluavat kuliiseja, nekin niita vastaan saarnaajat hiljaisuudessa niitä ihailevat. Tammoiseen eivat sovi luonnonkuvaukset ja siksi turvaudun toiseen: käytän luonnonnakyjen ja eläinten
komiikkaa. Niiden keksiminen ja huomaaminen on sangen tarkkaa
ja vaativaa työtä. Mina olen siihen saanut tuhlata aikaa paljon. Te
esteetikkona olette ne miltei kokonaan hylännyt. Se oli Teidan kannalta katsoen oikein, silti, mutta minä kirjoitan väärin.

Luonnonnäyt ja eläinkomiikka kuuluvat Rantamalan käsityksen
mukaan korkeakulttuurisen estetiikan sääntökirjassa ”väärään” ja ”huonoon” puoleen, vaikka niiden luominen on vaativaa ja tarkkaa työtä.
Liika viisas paikantuukin heti alkukohtauksessaan eläinkansankuvaukseksi, jossa possut saavat tarkan kuvauksen Sakari Kolistajan kotipihalla:
”Sillan alla hautoi kana ja valkoinen porsasparvi oli latoutunut karjapihan aitoviereen nukkumaan vieretysten, riviin, pyllyt yhtäänne päin
niin siroina kuin taiten riviin asetetut valkoiset isot munat.” (LV 193.)
Nukkuvat valkopyllypossut saavat analogisen rinnastuksen talon muonamies Issakaisesta, joka nukkuu sisällä tuvassa. Hänen ulkomuotoaan
kuvataan yhtä tarkasti kuin possuja, kun kertoja kiinnittää huomion
miehen pelottavan suureen, leilimäisen kähärään päähän. Kertoja ei tee
eroa ihmisen ja eläimen kuvauksen välille.
Romaani sisältää siis paljon eläimiin keskittyviä kohtauksia. Sakari
Kolistajan kodin kuvaus aloitetaan porsaitten kuvauksella, samoin pastori Pöndisen taloutta lähestytään porsaitten kautta:
Tienvieressä, selät pihamaan aidassa kiinni, makasi revityn nurmikon porokossa kaksi isoa sikaa. Toisen kärsä juuri tapasi toisen kippuraiseen saparoon, ja portin lähettyvillä seisoi tiellä pappilan vanha
ruuna, huuli lerpallaan, seisoi ja torkkui pää niin nuokollaan, että se
oli aivan tuossa paikassa kaulasta tielle tipahtamaisillaan. Ei mitään
muuta ääntä, ei eloa. Sakarin saapuessa juosta piritti toki ruunan
eteen pieni ison rotan kokoinen valkeankirjava koiranpentu, jolla oli
suhdattoman isot luppakorvat. (LV 199.)
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Rauhallinen tunnelma, jota korostetaan eläinten nukkumisen kuvauksella, vaihtuu romaanissa Sakarin saarnamatkan myötä kiivaaseen
vauhtiin. Näissä romaanin eläinkuvauksissa huomio kiinnittyy siihen
havainnollisuuteen ja yksityiskohtaisuuteen, jolla eläimiä tarkkaillaan.
Näkijänä on useimmiten Sakari, joka on aivan ihastunut eläinten maailmasta. Näitä sitaatissa kuvattuja porsaita ja ruunan ja koiranpennun
kohtaamista pysähtyy Sakari katsomaan:
Tämä pysähtyi toviksi ja katsoi nukkuvien sikojen rauhallista oloa.
Varsinkin kiinnitti mieltä sen etumaisen kippurainen saparo se kun
pisti aivan toisen kärsään. Hän tarkkasi, miten sian sierain huokuessa sen johdosta aina irvistyi auki. Kauvan hän sitä tarkkasi. Näky
huvitti häntä, herätti mielenkiintoa. (LV 200.)

Sakari pysähtelee romaanin aikana vähän väliä tarkkailemaan erilaisia eläimiä, vaikkapa kanojen ja kukkojen hääräilyjä, koiran ylettömästi
pörhistettyä häntää sekä koiranpentujen ja kissojen kisailuja. Joka ainoassa kohtaamisessa kertoja mainitsee erikseen, miten eläinten toiminta
huvittaa ja ihastuttaa Sakaria. Sakari pysyttelee kaukana eläimistä, tarkkailee niitä, mutta hän tekee sen maan tasolta eikä aiemmassa sitaatissa
esitetystä yläasemasta, puusta katsoen. Sakarin romaanin tapahtumien
kuluessa hermostuttamat ihmiset Pöndisen pariskunnasta Jussi Punnitun perheeseen sen sijaan osoittavat ärsyyntymistään ajamalla kissan
pois, tönäisemällä koiran ulos tai piiskaamalla hevosta.
Hevosen piiskaamiskohtauksessa Sakari Kolistaja istuu hevosrattailla vaikutusvaltaisen isäntä Pykäläisen vieressä:
Mutta silloin ruuna siinä juostessa nosti uhallakin häntänsä, ja ilkeyksissään vielä niin pystyyn kuin voi ja näytti sitte muutenkin, että
kyllä hän sittekin vuosituhannen käytännön kautta lain pyhyyden
saavuttaneista hännännosto-oikeuksistaan kiinni pitää, olkoonpa
kyydittävä vaikka itse siveysopin professori ja arkkipiispa, ja kyytimiehenä vaikka siveysseura Sininauhan kunniajäsen. Häpeällistä!
Eikä Pykäläinen käsittänyt, miksi häntä tämä tapaus nyt niin hävetti. (LV 266–267.)

Sakarin edessä Pykäläinen ei ryhdy ruunaa kurittamaan, mutta
kotiin päästyään hän lyödä hosaisee sitä suitsella ja nimittää hylyksi.
Siihen ruuna vastaa ylenkatsoen halveksivalla korahduksella. Liika vii-
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saassa kysymys siveellisyydestä kytkeytyy eläinkuvauksiin, kuten tässä
hevosenhäntäkohtauksessa ja aiemmin esillä olleen Pudden harottavissa
takajaloissa – herrasväellehän eläimet näyttäytyvät siveettömyyden perikuvina.
Romaanissa kysymys siveettömyydestä ja siveellisyydestä nostaa
konkreettisesti häntäänsä. Hevosen piiskaamiskohtauksesta kirjoitetaan
myös kirjeenvaihdossa. Kirjeessä Eino Railolle Irmari Rantamala (12.1.
1915)8 sanoo: ”Asia on muutoin todellisuudesta.” Tämän todellisuuteen
vetoamisen jälkeen Rantamala kuvaa pitkästi tositapahtumaa, jossa varakas ja hienosteleva isäntämies suuttui kakkivalle hevoselle ja tahtoi
”koko hienoudellansa” hevosta kurittaa. Rantamala tarjoaa Railolle jopa
isäntämiehen ja hevosta ajaneen rengin osoitteita, jotta Railo voisi tarkastaa tapahtuman todenmukaisuuden. Tämä Rantamalan liioitteluun
asti (osoitetarjous) viety todistelu kohtauksen todenperäisyydestä kytkeytyy kysymykseen esteettisestä mauttomuudesta ja siveettömyydestä:
todellisen maailman tapahtumat ikään kuin oikeuttavat mauttomuuden
estetiikan. Tosin Rantamalalle tapahtumassa ei ole mitään mautonta,
ja todellisuuteen vetoaminen on eräs keino taata kustantajan suopeus
teoksen julkaisemista kohtaan.
Liika viisaassa syntyykin mielenkiintoinen ristiinveto siveettömyyskysymyksen kautta. Kirjeissä Algot Untolan tekijänimet vakuuttavat
kirjoittavansa ”omaa väkeään, rahvasta” varten, jota tekijänimien mukaan tällaiset tapahtumat naurattavat. Liika viisaassahan nimetään
aivan toisenlainen lukija, kuten mainittu. Pudden nautiskellessa takajalkojen välissä olevista kirpuista lukijaksi nimeytyy ”punastumishaluinen”, ja tätä nimitystä toistetaan kohtauksessa, jossa pastori Pöndinen
tapaa yöaikaan keittiöstään Hertta-piian ja renki-Tuomaan: ”Jos siveä
lukija ei, kuten Eeva silloin, asiantuntemuksensa vuoksi fiikunalehteä
tarvitessaan, olisi jo punastumiskykyinen ja -haluinen, niin sanoisin
suoraan, niin kuin asia on: että tapasi vierestä.” (LV 276.) Sakarin saarnassa siveettömiksi nimetään myös itse Maiju Lassila ja tämän teosten
lukija, joka ”(…) laulat remppulauluja, ja luet Maiju Lassilaa, sitä hirviää
Susannaa Baabelin pelissä (….)” (LV 305). Siveellisyyden/siveettömyyden esiin nostaminen teoksessa on kuin kirjoitettu ärsyttämään hienostelevia lukijoita.
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Eläinkuvauksen mahdollinen maailma
Siveellisinä ja normimäärittelyn mukaisesti itseään viisaina pitävät ihmiset siis kajoavat eläimiin ja niiden rauhaan. Sakari sen sijaan tarkkailee niitä, nauraa herttaisesti, vaikka Horttanaisen iso ja vihainen härkä
ukkosesta riemastuneena ryntää aitaa päin, sitten sen läpi Sakarin kulkemalle tielle.9 Sakarin tarkkaillessa eläimiä, koiria, kissoja, possuja, kanoja ja härkiä on huomionarvoista juuri se, että Sakari pitää välimatkaa
niihin. Kuvattujen eläimien ja Sakarin välille ei synny kuitenkaan epätasa-arvoista suhdetta, sillä Sakari ei ihmistä eläimiä tai pyri ottamaan
niihin kontaktia. Hän vain katsoo niitä ja antaa eläinten olla ja toimia
eläiminä ilman jähmettäviä määrityksiä tai kannanottoja. Romaanissa
eläimet kuvataan tasavertaisina ihmisten kanssa sitenkin, että niitä kuvataan yhtä intensiivisesti kuin ihmishahmojakin.
Romaanin yhtenä loppuhuipennuksena toimii riemastuttava kohtaus, jossa eläimet ja Sakarin johtamana hullujenhuoneen 40 miespotilasta juoksevat tietä pitkin. Sakarin neuvosta miehet ovat koonnet
laumaksi kaikki tiellä kohtaamansa sianporsaat, kaikkiaan 44 kappaletta, joita he kantavat kainaloissaan rynnäten lopulta Jussi Punnitun
mökkiin. Porsaat jätetään mökkiin, mutta mieslauma jatkaa matkaansa
eteenpäin: ”Joku siinä juostessaan mölysi innoissaan härkänä” (LV 328)
ja ”[j]oku miehistä laski juoksun hurjasta menosta innostuneena häränpyllyn” (LV 330) ja ”[j]oku juoksijoista hirnui hevosena” (LV 331). Tässä
hurjavauhtisessa kohtauksessa alkaa tapahtua jotakin, jota voi käsitteellistää tulemisena-eläimeksi (’devenir-animal’, ’becoming-animal’).
Tuleminen-eläimeksi on Deleuzen ja Guattarin käsite, josta he kirjoittavat useissa teoksissaan ja usein kirjallisuuteen liittyen. Franz Kafkaa käsittelevässä teoksessaan (Deleuze & Guattari 1975/1986, 13) he
kirjoittavat, että tuleminen-eläimeksi tarkoittaa sekä osallistumista liikkeeseen että pakoviivan piirtämistä sen kaikessa positiivisuudessa. Tulemisessa ei ole kyse uusintamisesta, saati metaforasta tai symbolista (Deleuze & Guattari 1986/1988, 13, 35). Deleuze ja Guattari (1986/1988,
237) painottavat erityisesti, ettei tässä tapahtumassa ole kyse imitaatiosta, eläimen matkimisesta, vaan muuttumisesta. Pikemmin siinä siis astutaan läheisyyden vyöhykkeelle (Deleuze & Guattari 1986/1988, 274;
Deleuze 1993/2007, 18).
Liika viisaan härkäjuoksukohtauksessa tämä näkyy sanallisen ilmaisun muodossa: joku juoksee härkänä eikä ”kuin härkä”, joku hirnuu he229
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vosena eikä ’kuin hevonen’. Miesten ravatessa eteenpäin ja kuunnellessa
samalla Sakarin viimeistä saarnaa, aamensaarnaa, joka vilisee juoksemiseen liittyviä ilmauksia ja sanontoja, mieslauma muuntuu ryntäileväksi
eläinjoukoksi Sakarin sanojen voimasta. Irrottautuminen imitaatiosta
onkin käsitteen eräs keskeinen elementti, ja sitä voi edelleen ajatella molarisoinnin, identifioivan olioistamisen, välttämisenä. Tähän imitaatioelementtiin liittyen Steve Baker (2003, 158–160) ehdottaa, että käsite
mahdollistaa ajattelun, jossa ei niinkään mietitä ihmistä tai eläintä jähmeinä subjekteina tai identiteetteinä vaan tapahtumana, jossa ihminen
kulkee eläimen rinnalla, parissa, kera.
Kirjoittaessaan tulemisesta-eläimeksi Mille Plateaux -teoksessa Gilles Deleuze ja Félix Guattari (1986/1988, 237–242) painottavat, miten
siihen liittyy moneus, lauma, jolla ei niinkään ole muita ominaisuuksia
kuin laumalle ominaisia toimintatapoja. Lauma on eläinten todellisuutta, ja niinpä lauma on ihmisen tulemisen-eläimeksi todellisuutta. Lassilan romaanissa mieslauma toimii yhdessä ja myös porsaitten kanssa
laumalle ominaisesti liikkumalla. Käsitellessään tulemista-eläimeksi
useissa teoksissaan Deleuze ja Guattari kirjoittavat hyvin monenlaisista
eläimistä, laumassa ja yksittäin: susista, punkeista, rotista, koppakuoriaisista, koirista, hevosista. Lassilan romaaneissa, niin Tulitikkuja lainaamassa -teoksessa kuin Liika viisaassa, eläimistä nousee esiin erityisesti
porsas10. Lassila ei demonisoi sikaa esimerkiksi esittämällä sitä saastaisena, kiellettynä tai likaisena eläimenä (isäntämiehethän syövät pikkupotsin suuhunsa), mutta ei sikaa myöskään glorifioida tai mystifioida vaan
se esitetään hyvinkin arkipäiväisenä, tavallisena11 sikaolentona, joka
liikkuu laumana tai makoilee mutelikossa toisen sian saparo suussaan.
Tuleminen-eläimeksi -käsitettä on tutkimuksessa liitetty luovuuteen
ja kirjoittamiseen. Ronald Bogue (2010, 20) kytkee käsitteen yhdeksi
keskeiseksi osaksi fabulaatiota eli tarinointia. Boguen mukaan käsitteen
kautta tulee mahdolliseksi myös ”ajatella vastavirran polkuja sortaville
valtasuhteille”: tulemisessa kumotaan elämisen kategorisointeja purkamalla hierarkkisia identifiointimäärittelyjä esimerkiksi ihmisen ja eläimen välillä. Deleuze (1993/2007, 17) itse hahmottaa kirjoittamisen ja
tulemisen yhteyden ”Kirjallisuus ja elämä” -kirjoituksessaan: ”Kirjallisuus on tulemista [devenir], aina keskeneräistä, aina luomassa itseään,
ja se ylittää kaiken elettävän ja eletyn materiaalin. (…) Kirjoitusta ei voi
erottaa tulemisesta: kirjoittaessa tullaan-naiseksi, tullaan-eläimeksi, tai
kasviksi, tullaan-molekyyliksi ja tullaan jopa ei-havaittavissa-olevaksi.”12
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Itse asiassa koko Liika viisas -romaania voi tarkastella kirjoituksen
tulemisena-eläimeksi. Tuleminen liittyy elämän ja elämisen potentiaalisuuteen, siihen, mitä ruumis voi tehdä. Tulemisessa on kyse tapahtumasta, prosessista, jossa liikutaan yli jähmettävien kategorioiden, ohi niiden
rajojen, jotka määrittävät eläintä ja ihmistä, hullua ja viisasta. Deleuze ja Guattari (1991/1993, 28) kirjoittavat, että ”[t]oinen on yhtä kuin
mahdollinen maailma sellaisena kuin tämä on olemassa sitä ilmaisevilla
kasvoilla, ja toteutuu kielessä, joka antaa sille todellisuuden.” Lassilan
romaanissa toinen, koira, eläin, saa ilmaisunsa kielessä, joka aineellistuu
materiaalisuutta korostavalla immanenssin tasolla. Liika viisaan Sakarin
saarnat saavat aikaan sen, että ihmiskielestä tulee jotakin outoa: saarnoissa sanamuunnoksista tulee lauma, joka piirtää pakoviivaa ulos merkityskarsinoista. Romaanissa toinen on potentiaalisesti murtautumassa pois olioistavista kategorioista kohti välissä-olemista, on sitten kyse
kielen merkityksen tasoista tai eläinhahmoista tai ihmisen ja eläimen
suhteesta. Keskittyessään kuvaamaan eläinhahmojen toimintaa, tehdessään Puddesta päähenkilön, laittaessaan eläimet vastaamaan tavalla tai
toisella ihmisten väärinkäytöksiin Maiju Lassila kirjoittaa romaanissa
eläinten puolesta, niiden sijasta, kielellä, joka tempoilee vauhdilla eestaas kuin eläinlauma.
Tarkastellessaan kirjallisuudessa esiintyvän huumorin ihmisyyttä ja/
tai eläimyyttä Simon Critchley (2002, 35) sanoo, että kirjailijan tehtävä
on tarkastella ihmisen maailmaa koiran silmin. Critchley kytkee tämän
väittämänsä Deleuzen ja Guattarin tuleminen–eläimeksi-käsitteeseen,
mutta Critchleyn väittämä yksinkertaistaa käsitteen ja jopa ymmärtää
sen väärin. Critchleyn ajatus koiran silmin katsomisesta ensinnäkin
yleistää koiruuden, mikä on täysin ristiriidassa Deleuzen ja Guattarin
käsitteen painottaman erityisyyden, kunkin koiran ainutkertaisuuden
kanssa. Critchleyn ajatus myös riistää käsitteeseen kuuluvaa prosessuaalisuutta: tulemisessa ollaan jatkuvassa liikkeessä tietyllä akselilla eikä
niinkään asetuta tiettyyn jäljittelyyn, imitaatioon ja olioistamiseen nojaavaan asemaan. Maiju Lassilan Liika viisas -romaanin voi kiteyttää
Critchleyn ilmaisua hyödyntämällä, mutta ilmaisumuodon muuttaminen on välttämätöntä: romaani on kirjoitettu Pudden silmin katsottuna,
kyynisen Pudde-koiran kanssa kirjoitettuna.
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Viitteet
1

V. A. Koskenniemi (1915, 364) kirjoittaa Liika viisaan arvostelussa, miten
”Lassilan huumori mielellään viipyy ihmisten animaalisissa ominaisuuksissa”. K. S. Laurila (1911, 380) puolestaan kirjoittaa Lassilan Tulitikkuja
lainaamassa -romaanin arviossa, että ”Lassila kuvaa etupäässä maalaisihmisen elämän ja olennon ulkopuolia, vegetoimista, tai jos sanaa ei säikähdetä:
maalaisväestön elämää sen animaaliselta (eläimelliseltä) puolelta.”
2
Olen tarkastellut Pudde-koiraa väitöskirjassani Algot Untola ja kirjoittava kone (Turku: Eetos 2013) erityisesti fabulaation kautta. Yhdessä Jukka
Sihvosen kanssa olemme fabuloineet Pudde-koiran tarinaa eteenpäin artikkelissa ”Koirien kanssa” (teoksessa Kurikka & Löytty & Melkas & ParenteČapkova (toim.): Kertomuksen luonto. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 2012, 263–272). Tämä artikkeli sivuaa fabulaation eli
tarinoinnin problematiikkaa, muttei niinkään liitä sitä tyylin yhteyteen,
kuten aiemmat kirjoitukset.
3
Eettis-esteettinen paradigma on Félix Guattarin käsite, jota hän kehittelee
ekosofiassaan. Se jakaantuu kolmeen alueeseen eli yhteisölliseen ja mentaaliseen ekologiaan sekä ympäristöekologiaan, joita kaikkia eettis-esteettinen
periaate lävistää. Guattarin mukaan ”perinteinen” ekologia ei ole riittävä
nykyisessä tietokapitalismin maailmassa – sen sijaan ekologian pitää lävistää kattavasti kaikkia yhteiskunnallisen ja kulttuurisen toiminnan tasoja.
(Ks. Guattari 1989/2008.)
4
Untolan lukuisista tekijänimistä kaunokirjallisia teoksia ovat julkaisseet
myös Irmari Rantamala ja J. I. Vatanen. Liisa Vatanen, Auli Kerpola, Antti
Iisalo ja muut tekijänimet (kaikkiaan yli 40) ovat julkaisemattomien käsikirjoitusten tai sanomalehtikirjoitusten allekirjoittajia.
5
Sihvon mukaan Lassilan regionalismi ei kuitenkaan ole nostalgiaväritteistä idealismia tai ihannoivaa maisemakuvausta vaan ihmisen sosiaalisen ja
kommunikatiivisen toiminnan terävää havainnointia.
6
SKS:n kirjekokoelma 137, 431–450. Noudatan kirjeiden alkuperäistä
kirjoitusasua virheineen kaikkineen, joten esimerkiksi kirjainten ylämerkit
saattavat puuttua. Kirjeenvaihdolle on ominaista, että Algot Untolan tekijänimet viittailevat ristiin toistensa nimillä kirjoittamiin teoksiin.
7
SKS:n kirjekokoelma 137, 397–408.
8
SKS:n kirjekokoelma 137, 431–450.
9
Kohtaus jatkuu, kun iso pala aidasta tarttuu härän sarviin sen syöksyessä
tielle, jota Sakari kulkee. Samalla tiellä kuljeksii myös iso sikalauma, joka
pelästyy Sakarin pakoon juoksua. Kohtauksesta syntyy kiivas juoksu, jossa
Sakari pakenee sikalaumaa, joka pakenee härkää. Lopulta ”[l]iika viisaalle
ja hullulle ominaisella ketteryydellä ravasi hän suoraan tikapuita myöten
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mökin katolle nopeasti kuin kissa patsaan päähän” (LV 217). Tämä härkäkohtaus on juuri sitä ”situatsiokomiikkaa”, josta Rantamala edellä olleessa
kirjeessään kirjoittaa: kohtaus etenee kuin slapstick-komediassa. Kohtausta
voi myös suhteuttaa Harhaman Aleksandr Vladimirovitshin väittämään
laitumella käyvän härän eheästä elämästä eli niin voimakkaasta esteettisyydestä, että siitä syntyy taideteos. Tämä kohtaus on juuri sitä: esteettisesti eheä, juoneltaan sujuva ja jopa konkreettiseen loppuhuipennukseen
päättyvä.
10
Peter Stallybrass ja Allon White (1986, 44–59) kirjoittavat siasta transgressiivisena rajojen ylittäjänä, ambivalenttina eläimenä, johon liitetään
kahtaalle vetäviä määritelmiä: sika on inhimillinen ja eläimellinen, ystävällinen ja vihamielinen. Tutkijat ottavat esiin sen, miten sika on (bahtinilaisittain) kynnyseläin: keskiajalla siat olivat melkein mutteivät täysin
kotitalouden täysjäseniä. Toisin sanoen tutkijoille sika on kilpailevien, ristiriitaisten ja toisiaan vastaan kamppailevienkin määritelmien paikka.
11
Donna Haraway (2008, 27–30) arvostelee ankarasti tuleminen-eläimeksi -käsitettä, tosin hän pohjaa poleemisen kritiikkinsä ainoastaan Mille
Plateaux -teokseen. Harawaylle keskeinen kritiikin aihe on siinä, etteivät
filosofimiehet käsittele tavallisia eläimiä, kuten kissa- ja koiralemmikkieläimiä, vaan he liikkuvat mystifioitujen susien ja laumaeläinten parissa. Deleuzen käsitteistöä purkavassa, aakkosittain etenevässä Abécédaire-elokuvan
(ks. Boutang 1996/2012) a-kirjaimessa käsittelyn kohteena on ’animal’,
missä yhteydessä Deleuze puhuu myös kissoista ja koirista. Deleuzen perheessä on aina ollut lemmikkikissa, mutta hän itse ei erityisemmin pidä
kissoista, vaikka tarkkaileekin niiden toimintaa. Deleuze myös sanoo, ettei
hän ole kirjoittanut kissoista ja koirista, koska hän ei pidä siitä suhteesta,
jonka ihmiset niihin luovat: ihmiset rakentavat suhteen ihmisyydelle esimerkiksi puhumalla lemmikeilleen kuin ihmisille. Kotikissaansa katsellessaan Deleuze on toki pohtinut territorialisaation ja kuoleman kysymyksiä.
12
Maiju Lassilan teoksia voisi hyvinkin tarkastella näiden tulemisten sarjana: tuleminen-naiseksi (Rakkautta), tuleminen-lapseksi (Manasse Jäppinen,
Pojat asialla), tuleminen-eläimeksi (Liika viisas), tuleminen-havaitsemattomaksi (Kuolleista herännyt). Tarkastelemalla Untolan eri tekijänimiä tulemisen kautta voisi myös hahmottaa eroa niiden välille. Rantamalan teokset
nimittäin ovat pikemmin olemista, ontologisia pohtiessaan mitä elämä on?,
mitä taide on?, mitä nainen on? ja niin edelleen.
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Spekulatiivisen realismin ja posthumanismin yhtymäkohtia
Quentin Meillassoux’n korrelationismin kritiikistä
Iain Hamilton Grantin luontofilosofiaan
Asko Nivala

Spekulatiivinen realismi on 2000-luvulla syntynyt filosofinen suuntaus.
Sen keskeiset edustajat Quentin Meillassoux, Graham Harman ja Iain
Hamilton Grant ovat kritisoineet tasapuolisesti niin hermeneutiikan,
fenomenologian, jälkistrukturalismin kuin loogis-analyyttisenkin filosofian valta-asemaa. Ranskalainen Quentin Meillassoux on arvostellut
näiden suuntausten taipumusta palauttaa todellisuus tajuntaan, kieleen
tai kulttuuris-sosiaalisesti rakentuneisiin merkityksiin. Yhdysvaltalainen, nykyisin Egyptissä opettava Graham Harman taas on kehittänyt
objektiorientoitunutta ontologiaa (OOO), joka mahdollistaisi objektien
välisen suoran vuorovaikutuksen kokonaan vailla subjektin välitystä.
Englantilainen Iain Hamilton Grant on puolestaan esittänyt uuden tulkinnan F. W. J. Schellingin luonnonfilosofiasta. Hän erottaa Schellingin
kantilaisen idealismin perinteestä ja liittää hänet realistisesti orientoituneen luonnonfilosofian yhteyteen.
Tässä suhteessa spekulatiivinen realismi tulee lähelle monia posthumanismille1 keskeisiä ongelmia. Kartoitan artikkelissani spekulatiivisen realismin yhtymäkohtia posthumanismiin. Lähestyn kysymystä
erityisesti suhteessa käsitykseen luonnosta. Esitän artikkelissani, että
spekulatiivisen realismin pohjalta voitaisiin muodostaa uusi postbioottinen ajattelutapa. Molempia suuntauksia vaikuttaa yhdistävän kaksi
lähtökohtaa: (1) ihmiselle annetun etusijan kyseenalaistaminen sekä (2)
realistiselle tietoteorialle ominainen ajatus luonnon tai materian aktiivisesta toimijuudesta. Spekulatiivinen realismi on toki pelkkä keskustelua
helpottava nimitys heterogeeniselle ajattelijoiden joukolle: vaikka edellä
mainitut filosofit ovat hyväksyneet termin, tosiasiassa heidän keskinäiset käsityksensä poikkeavat toisistaan paljonkin. Yritän kehittämälläni
postbioottisen käsitteellä muotoilla uudelleen joitakin mannermaisen
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ajattelun ongelmallisia ehtoja omaksuen ajatuksia Grantin Schellingluennasta. Nämä ongelmalliset ehdot koskevat erityisesti taipumusta
kohottaa organismi ja biologinen luonto ajattelun kyseenalaistamattomaksi biosentriseksi lähtökohdaksi. Tässä suhteessa posthumanismi ja
spekulatiivinen realismi jakavat joitakin perusaksioomia, mutta myös
poikkeavat lähtökohdiltaan toisistaan.
Spekulatiivisesta realismista ei ole julkaistu vielä montakaan suomenkielistä artikkelia (ks. kuitenkin Autioniemi 2010; Korhonen 2011;
Niemoczynski 2012). Itse asiassa tämä suuntaus on myös kansainvälisesti vielä suhteellisen vähän tunnettu. Tämän vuoksi joudun esittelemään
artikkelini alussa joitakin spekulatiivisen realismin peruslähtökohtia,
jotta postbioottisen käsite olisi ymmärrettävä. Lisäksi on syytä painottaa, että en itse tunnustaudu varsinaisesti spekulatiivisen realismin
kannattajaksi tai edustajaksi, vaikka pidänkin sen parissa syntyneitä
kysymyksenasetteluja mielenkiintoisina. Mielestäni niin fenomenologia, hermeneutiikka kuin dekonstruktiokin ovat velvollisia vastaamaan
spekulatiivisen realismin näkökulmasta esitettyyn kritiikkiin eikä tätä
suuntausta voida yksinkertaisesti ohittaa jonkinlaisena muotivillityksenä. Yhtälailla kulttuurintutkijat ja kulttuurihistorioitsijat eivät voi
väistää spekulatiivisten realistien kulttuurista konstruktivismia vastaan
esittämää kritiikkiä pelkästään vaikenemalla siitä (ks. tästä Nivala &
Mähkä 2012, 19–20; Parikka & Tiainen 2006/2012). Suuntauksen peruskäsitteet ovat kuitenkin niin tuoreita, ettei niiden pohjalle ole vielä
helppoa rakentaa koherenttia historian-, taiteen- tai kulttuurintutkimuksen metodologiaa.2 Havainnollistan joitakin argumenttejani esimerkeillä yhdysvaltalaisen tieteiskirjailija Bruce Sterlingin romaanista
Kulkuri (Schismatrix, 1985), mutta en esitä tässä yhteydessä kokonaistulkintaa teoksesta.
Kohti suhteetonta realismia
Spekulatiivisen realismin historia tavataan aloittaa vuodesta 2006.
Quentin Meillassoux julkaisi silloin kirjan Après la finitude (Äärellisyyden jälkeen). Ray Brassier käänsi sen nopeasti englanniksi nimellä After
Finitude (= AF, 2008). Tässä välissä järjestettiin vuonna 2007 Englannissa konferenssi, josta liike omaksui nimensä. Meillassoux’n teos on
filosofisesti rikas, enkä voi tässä yhteydessä esitellä sen kaikkia keskeisiä
240

Spekulatiivisen realismin ja posthumanismin yhtymäkohtia

teemoja. Pitäydyn sen sijaan hänen kahden peruskäsitteensä avaamisessa, joiden kautta spekulatiivisten realistien näkökanta tulee selvemmäksi.
Meillassoux esittelee teoksen ensimmäisessä luvussa kaksi uutta käsitettä: korrelationismi sekä arkkifossiili. Meillassoux’n mukaan koko toisen maailmansodan jälkeistä filosofiaa on dominoinut jälkikantilainen
ajatus siitä, että ajattelun ja olemisen välillä on aina oltava korrelaatio
(AF 5; Meillassoux 2008/2012, 10–11). Siksi hän ei enää pyri sovittavaan dialogiin anglosaksisen kielifilosofian ja mannermaisen fenomenologian tai hermeneutiikan ja jälkistrukturalismin välillä. Sen sijaan
hän päinvastoin väittää, että näiden kaikkien filosofisten suuntausten
yhteisenä lähtökohtana on korrelationismi.
Ajatuksen juuret ovat Immanuel Kantin kopernikaanisessa käänteessä, jonka mukaan ihminen ei voi tavoittaa lainkaan olioita sinänsä
(1783/2005, 87, § 13, Huomautus II). Tämän ajattelun vallankumouksen jälkeen ihminen on kohdannut todellisuuden aina havainnon muotojen ja ymmärryksen kategorioiden, kielellisten merkitysten, tajunnan
intentioiden, historiallisesti rakentuneiden diskursiivisten käytäntöjen
tai jonkin muun vastaavan periaatteen välittämänä.
Tavoittamattoman olion sinänsä käsite ei ole kuitenkaan korrelationismin määrittelyperusta. Korrelationismin kriteerinä on, että Kantin
jälkeisessä filosofiassa huomio siirretään substanssin käsitteestä kohteen
ja ihmisen välisen suhteen ensisijaisuuteen. Kant piti vielä kiinni mahdollisuudesta ajatella (mutta ei tietää) olioita sinänsä, minkä vuoksi hän
on heikko korrelationisti (AF 5, 30–31; Meillassoux 2008/2012, 11).
Esimerkiksi Kantia seurannut saksalainen idealisti Johann Gottlieb
Fichte hylkäsi kokonaan ajatuksen tavoittamattomasta oliosta sinänsä.
Fichte on esimerkki vahvasta korrelationistista. Hän perusti filosofiansa
pelkästään Minän ja Ei-minän väliselle vastavuoroiselle suhteelle, jota
hän kutsuu vuoromääreeksi (Fichte 1794/2006, 81).
Meillassoux esittää, että korrelationismissa subjektiivista ja objektiivista tarkastellaan aina vastavuoroisina käsitteinä. Nämä toisistaan riippuvat käsitteet voivat saada toki erilaisia muotoja, kuten fenomenologi
Edmund Husserlin noeettinen–noemaattinen- tai kielifilosofian merkitys–referentti-suhde. Toisinaan huomion kohteena on tajunnan ja todellisuuden välinen suhde, toisinaan kielen ja todellisuuden välinen suhde.
Lisäksi myös sellainen ajattelu, joka pyrkii kokonaan hylkäämään subjektin ja objektin käsitteet, edellyttää silti implisiittisesti tällaista kor241
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relaatiota. Esimerkiksi niinkin antimetafyysinen ajattelija kuin Martin
Heidegger määritteli edelleen tapahtuman (Ereignis) käsitteen niin, että
se on ihmisen ja olemisen yhteenkuuluvuutta. (AF 5–6; ks. myös Meillassoux 2008/2012, 13–14.)3
Meillassoux kutsuu korrelationismia myös kommunitaariseksi eli intersubjektiiviseksi solipsismiksi, jossa todellisuudesta ei voida koskaan
sanoa mitään varmaa sellaisena kuin se on olemassa ihmisestä riippumatta. Kantista lähtevä ajattelu ei toki missään tapauksessa kiistä ulkomaailman olemassaoloa, vaan pelkästään meidän mahdollisuutemme
saavuttaa siitä sellaista tietoa, joka olisi ihmisen ja maailman välisen
korrelaatiosuhteen ulkopuolella. (AF 50; Meillassoux 2008/2012, 11.)
Tämä Kantin kauaskantoinen ratkaisu ei ole edes puhtaan käsitteellinen vaan se perustuu tietyille ajattelua kuvaaville metaforisille ilmauksille. Intersubjektiivinen solipsismi ”aitaa” tiedon piirin vain ihmisen
tietokykyjen tai kielen kattamalle alueelle. Kant kuvaa Kritik der reinen
Vernunft -teoksen alussa, kuinka inhimillisen kokemuksen sisäpuoli on
kuin tukeva maa-alue, jolla tietävä subjekti seisoo vakaasti. Sen sijaan
kokemuksen ulkopuolella velloo pohjaton ja vaarallinen meri, jonne ei
sovi lähteä purjehtimaan. (Frank 2006.)4 Meillassoux’n uhkarohkeana
lähtökohtana on suunnata purtensa löytöretkelle inhimillisten tietokykyjen rajojen yli, kohti suurta ulkopuolta (the great outdoors) (AF 7,
50). Mielenkiintoiseksi hänen yrityksensä tekee se, että hän argumentoi sen puolesta kirkkaalla ja selkeällä todistuksella eikä tyydy käyttämään mannermaisen filosofian maneerisen runoilevaa ja maalailevan
idiosynkraattista kieltä. Kymmenien vuosien piinallisen Heidegger- ja
Derrida-eksegeesin jälkeen monet kenties tuntevatkin helpotusta kohdatessaan Meillassoux’n raikkaan ja kuulaan proosan.
Arkkifossiili: jäänteitä ihmistä edeltävältä ajalta
Puuskittain maailma astui uuteen aikakauteen. Avaruusoliot ottivat
suopeasti kannettavakseen puolijumalisen mystiikan. Kiliastinen
vimma pyyhkäisi aurinkokunnan yli. Liennytys tuli muotiin. Ihmiset alkoivat ensimmäistä kertaa puhua Skismatriisista – jälki-inhimillisestä aurinkokunnasta, moninaisesta, silti yhtenäisestä, jossa
vallitsisi suvaitsevaisuus ja jokainen ryhmäkunta saisi oman osansa.
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Avaruusolioilla – ne kutsuivat itseään sijoittajiksi – näytti olevan rajaton mahti. Ne olivat ikivanhoja, niin vanhoja, että ne eivät edes
muistaneet mitään tähtilentoja varhaisempaa perinnettä. (Sterling
1985/1995, Kulkuri = K 155.)5

Bruce Sterlingin romaanissa Kulkuri ihminen on jättänyt Maan
taakseen ja elää kiertoradan siirtokunnissa. Romaanin aikana solmitaan
kontakti ensimmäiseen älykkääseen ulkoavaruuden lajiin Sijoittajiin.
Tämä merkitsee messiaanisen jälkihumanistisen aikakauden alkua.
Humanismi viittaa ihmisen asemaan maailman keskipisteenä. Se
pohjautuu renessanssin ajatukseen siitä, ettei ihmiselämä perustunut
enää tuonpuoleisen elämän odotukseen. Toisaalta humanismi säilytti
kristinuskolle luonteenomaisen käsityksen ihmisestä luomakunnan keskuksena, jota varten muut oliot on luotu. Tässä suhteessa uuden ajan
alun luonnontiede mahdollisti kehittyneen tavan manipuloida luontoa,
sillä tuntemalla sen mekaaniset lait, luonnon tapahtumia saattoi ohjata.
Kulkurissa tämä humanismin aika päättyy, kun ihminen kohtaa lintumaiset Sijoittajat – toisen itseään muinaisemman ja myös kehittyneemmän lajin. Romaanissa kuvattu siirtymä jälki-inhimilliseen maailmaan
toimii selventävänä johdantona Meillassoux’n arkkifossiilin ajatukseen.
Pyrkiessään kohti korrelationismin kehän ylittävää ”suurta ulkopuolta” Meillassoux valmistelee rationaalisen todistuksen. Sen ytimenä
on toisiinsa kietoutuvat periytyvän (ancestral)6 ja arkkifossiilin (arche-fossil) käsitteet. Meillassoux kutsuu periytyviksi asioiksi mitä tahansa todellisuuden tilaa, joka edeltää ihmislajin muodostumista. Lisäksi tämä
käsite kattaa myös esimerkiksi todellisuuden ennen elämän syntyä maan
päällä. (AF 10; Meillassoux 2008/2012, 12.) Periytyvää on siis kaikki se, mikä edeltää kronologisesti ihmislajin tai minkä tahansa muun
Maan elämänmuodon syntyä. Arkkifossiili taas ei tarkoita pelkästään
menneen elämän jälkiä, vaan sellaista materiaalia, joka viittaa maanpäällistä elämää edeltävän periytyneen todellisuuden tai tapahtuman
olemassaoloon. Kyse on siis materiaalisesta ja empiirisestä todisteesta,
kuten esimerkiksi radioaktiivisesta isotoopista, jonka puoliintumisajan
osaamme laskea. (AF 10.) Radioisotooppiajastus ajalta ennen elämän
syntyä Maan päällä tai kaukaisen tähden syntyhetken ilmoittava valo
olisivat siis jotakin sellaista, mitä tulee kutsua arkkifossiileiksi. Lienee
paikallaan lisätä, ettei Meillassoux pyri arkkifossiilin käsitteellään missään tapauksessa rehabilitoimaan naiivia tieteellistä realismia, jota hän
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kutsuu Kantia seuraten dogmatismiksi. Hän ei lainkaan kiistä luonnontieteen laskelmien varsinaisia tuloksia, mutta hänen metafyysinen ohjelmansa on spekulatiivisen eikä tieteellisen realismin mukainen.7
Meillassoux kysyy seuraavaksi: missä määrin korrelationalismi mahdollistaa arkkifossiileille ominaisen periytyvyyden ajattelun? Kuinka
korrelationisti suhtautuu väitteisiin, jotka koskevat kaiken subjekti–
objekti-korrelaation mahdollisuutta edeltänyttä aikaa? Harva korrelationisti toki kiistää luonnontieteen tuloksia: pikemminkin he lisäävät
niihin pienen mutta tärkeän lisäehdon. Siten arkkifossiilia koskeva väitelause ”tapahtuma Y tapahtui X vuotta ennen ihmiskunnan syntyä”
saa korrelationistin käsittelyn jälkeen muodon ”tapahtuma Y tapahtui X
vuotta sitten, meille ihmisille”. Tämä ehto avaa tietenkin samalla mahdollisuuden myös muille erilaisille ihmiskeskeisen relativismin muodoille kuten kreationismille. Meillassoux’n mukaan korrelationisti ei voi tosiasiassa hyväksyä arkkifossiilia koskevan väitteen kirjaimellista sisältöä.
Se edellyttäisi monia seikkoja, jotka ovat ristiriidassa korrelationistin
perusvakaumuksen kanssa. Tärkeimpänä näistä on, että arkkifossiili
todistaa sellaisesta periytyvästä tapahtumasta, joka sijoittuu ajallisesti
ennen tuon tapahtuman ilmenemistä tietoisuudelle. Vaikka tähden syntyaikaa koskeva havainto ja laskelma tehdäänkin aina nykyisyydessä, se
koskee kuitenkin tapahtumaa ennen minkään inhimillisen havainnon
mahdollisuutta. Jos korrelationisti siis hyväksyy tämän ilman lisäehtoa
”meille ihmisille”, hän kumoaa oman peruslähtökohtansa ja tunnustaa
subjekti–objekti-korrelaatiosuhteen ulkopuolella olevan varmaa tietoa.
(AF 13–14.)
Spekulatiiviseen realismiin sisältyy siis posthumanistinen oletus.
Meillassoux pyrkii osoittamaan, että niin loogis-analyyttinen, fenomenologinen, hermeneuttinen kuin jälkistrukturalistinenkin korrelationismi joutuvat edellyttämään ihmiskeskeisyyden kyetäkseen vastaamaan
arkkifossiilien niille asettamaan haasteeseen. Useimmat korrelationistit
myöntävät kyllä ihmistä edeltävän todellisuuden olemassaolon, mutta
kysymys onkin, voivatko he samalla säilyttää johdonmukaisen korrelationistisen perusvakaumuksensa siitä, että maailman tiedostaminen
edellyttää aina inhimillistä suhdetta kohteisiin.
Arkkifossiili ei siis pelkästään edellä ajallisesti sitä koskevan tapahtuman tiedostamista nykyisyydessä. Historioitsijathan kirjoittavat koko
ajan tapahtumista, jotka edeltävät heitä itseään. Sen sijaan periytyvät
väittämät (ancestral statements) koskevat sellaista aikaa, jolloin mikään
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ihmissubjektille (tai muille eliöille) tapahtuva ilmeneminen (manifestation, givenness) ei ollut vielä lainkaan mahdollista. Tämän vuoksi Meillassoux väittää, ettei hänen argumenttinsa ole perinteinen idealismin
vastainen pelkkään terveeseen järkeen vetoava todistus, jossa kysytään
”kaatuuko puu todella, jos kukaan ei ole metsässä tiedostamassa tätä”.
Arkkifossiilit tuottavat objektiivisesti varmaa tietoa ajalta, joka edeltää
kaikkia mahdollisia inhimillisiä ja eläimellisiä suhteita todellisuuteen.
Muut aiemmat idealismin vastaiset argumentit ovat taas koskeneet sitä
aikaa, jolloin tajunnalle ilmeneminen on ollut jo muutenkin mahdollista. (AF 20.)
Meillassoux olettaa löytäneensä tämän ongelman pohjalta spekulatiivisen mahdollisuuden päästä uudelleen käsiksi absoluuttiseen tietoon.
Loppuosa Meillassoux’n tutkimuksesta pohtiikin sitä, kuinka loogismatemaattinen diskurssi voi viitata objektiivisesti tapahtumiin, jotka
edeltävät kokonaan niin ihmisyyden kuin kaiken muunkin biologisen
elämän mahdollisuutta. (AF 26.)8 Absoluutilla tarkoitetaan sellaista,
mikä on kokonaan subjekti–objekti-korrelaation ulkopuolella. Ennen
kuin perehdytään siihen, mikä on tämän absoluuttisen tiedon tarkka sisältö, Meillassoux’n väite voi kuulostaa lähinnä paluulta esikantilaiseen
dogmaattiseen metafysiikkaan. Tiedämme hänen mukaansa absoluuttisen varmasti kuitenkin vain sen, että kaikki on välttämättä kontingenttia. Absoluuttinen tieto kattaa vain kaksi asiaa: että kontingenssi on
välttämätöntä ja että ainoastaan kontingenssi on välttämätöntä. (AF 65;
Meillassoux 2008/2012, 16–19.) Spekulatiivinen realismi siis avaa mahdollisuuden käsittää todellisuuden sellaisena kuin se on, mutta tämän
tuloksena käsitämme sen absoluuttisena kaaoksena, jossa kaikki lait ovat
välttämättä satunnaisia.
Meillassoux’n positio ei ole siten skeptisismiä, kuten saattaisi vaikuttaa, koska tiedämme varmuudella jotakin. Mutta tiedämme varmuudella vain, että välttämätön oleva on mahdoton. Näin Meillassoux kääntää
siis vanhan ontologisen Jumala-todistuksen päälaelleen ja pyrkii todistamaan, että tiedämme absoluuttisella varmuudella, ettei Jumalan kaltaista välttämätöntä olentoa voi olla ja kaikki on kontingenttia. Näin
saavutetaan Meillassoux’n yksi päätavoite: uskonnollisen fundamentalismin kumoaminen. (AF 65; Meillassoux 2008/2012, 20.) Tästä seuraa,
että ateismi on välttämättä totta. Näin Meillassoux katsoo raivanneensa
pois mahdollisuuden fideismiin, joka korostaa järjen epäluotettavuutta suhteessa uskoon. Tämän mahdollisuuden hermeneutiikan kaltaiset
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relativistiset ontologiat jättävät täysin auki. Argumentti kaiken kontingenssista tuo myös esiin Meillassoux’n filosofian eron esikantilaiseen
dogmaattiseen metafysiikkaan. Descartesin ja Leibnizin rationalismissa
nimenomaan Jumala toimi metafyysisen tiedon viimekätisenä takuumiehenä.
En puutu tässä yhteydessä lainkaan tämän todistuksen loogiseen pitävyyteen – en koe olevani kulttuurihistorioitsijana tällaisen tehtävän
tasalla. Tyydyn viittaamaan vain Alain Badioun arvioon, jonka mukaan
Meillassoux’n teoksen pääansiona on, että se kykenee esittämään aivan
uuden neljännen vaihtoehdon Kantin aiemmin linjaamiin kolmeen filosofian päävaihtoehtoon: dogmatismiin (naiivi realismi), skeptisismiin ja
kritisismiin (kriittinen eli transsendentaalinen idealismi ja muut korrelationismin muodot) (Badiou 2008, vii). Spekulatiivinen realisti lähtee
nimittäin siitä, että ihmisestä riippumaton näkökanta todellisuuteen
voidaan kyllä saavuttaa, mutta kohtaamme silloin ajattelumme välttämättömistä laeista täysin riippumattoman kaaoksen tai hyperkaaoksen,
jossa mikään ei voi olla periaatteessa mahdotonta tai ajattelemattomissa.
(AF 64.) Voiko uudelle filosofiselle suuntaukselle olla tuottoisampaa alkua kuin avata uudelleen mahdollisuus spekulaatiolle absoluutin luonteesta?
Siirtymä esi-inhimillisestä jälki-inhimilliseen?
Olen edellä luonnehtinut Meillassoux’n filosofisen kannan lähtökohtia.
Missä määrin tämän spekulatiivisen realismin voidaan sanoa olevan
posthumanistista? Tarkkaan ottaen niin periytyvän kuin arkkifossiilinkin käsitteet viittaavat itse asiassa esi- eikä jälki-inhimillisiin tapahtumiin. Lisäksi Meillassoux’n matematisoitu maailmankuva tuntuu syrjäyttävän paitsi ihmisen keskeisen aseman myös kaikkien muidenkin
elävien olentojen etusijan. Arkkifossiilit sijoittuvat aikaan, jolloin myöskään mitään ei-inhimillistä elämää ei ollut olemassa. Siten se on yhtälailla biosentrismin kuin antroposentrismin kritiikkiä. Tämän vuoksi
minusta olisi vähintään yhtä osuvaa kutsua Meillassoux’ta esihumanistiksi kuin jälkihumanistiksi.
Meillassoux antaa kuitenkin käsitteellisiä lähtökohtia ajatella myös
sellaista tulevaisuutta, jolla ei olisi ihmistajunnassa korrelaattia. Hän
tekee nimittäin erottelun transsendentaaliseen ja spekulatiiviseen kor246
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relationismiin. Transsendentaalinen korrelationismi viittaa ajatteluun,
jossa korrelaatio on aina sidottu ihmisen tajuntaan tai kielellisyyteen.
Spekulatiivinen korrelationismi sen sijaan absolutisoi korrelationismin
muodon ja olettaa jonkun yliajallisen subjektin (aiemmassa metafysiikassa tämän paikan otti Jumala), joka oli tarkkailemassa tapahtumia
myös silloin, kun ihmislajia ei ollut vielä olemassa. (AF 10.)
Sterlingin romaanin kaikkitietävä kertoja on esimerkki spekulatiivisesta korrelaatiosta: on selvää, etteivät romaanin ihmiset olleet olemassa kun Sijoittajat syntyivät, mutta romaanin kertoja voi kertoa heistä
asettumalla ihmissubjektista riippumattomaan hypoteettiseen spekulatiivisen korrelaation asemaan. Vastaavasti kertoja voi kuvata siirtymää
jälki-inhimilliseen aikaan, jolloin ihminen lajina on kadonnut ja hänet
ovat korvanneet uudet jälki-inhimilliset lajit, Mekanistit ja Muokkaajat.
Romaanissa kuvataan esimerkiksi arkkifossiileja, jotka edeltävät ihmisfokalisoijan syntyä:
Ennen ihmiskunnan aamunkoittoa asteroidivyöhyke oli järjestynyt
kivimurskan fysiikan lakien mukaisesti. Sirpaleet jakautuivat kymmeneen potenssiin. Jokaista asteroidia kohti oli kymmenen muuta,
jotka olivat kooltaan kolmannes siitä, tuhatkilometrisestä Ceresistä
aina kirjaimellisesti biljooniin kartoittamattomiin lohkareisiin, jotka seurasivat aika-avaruuspotentiaaleja viiden kilometrin suhteellisella sekuntivauhdilla.
Dembowska oli kolmatta luokkaa, kaksisataa kilometriä halkaisijaltaan. Kuten muutkin Aurinkoa kiertävät kappaleet, se oli joutunut
tunnustamaan sattuman lait isännäkseen. Dinosaurusten aikakaudella jokin suuri esine oli osunut Dembowskaan. Vierailija oli tullut
ja mennyt sekunnin murto-osassa jättäen jälkeensä monta möhkälettä törmäyksen sulattamaa pyrokseeniään, joka upposi asteroidin
kuoreen sen hajotessa palaviksi viilloiksi. Törmäyksen seurauksena
Dembowskan silikaattiemäkallio oli pirstoutunut ja siihen oli avautunut rosoinen, pystysuora rotko, joka ulottui kahdenkymmenen
kilometrin syvyyteen asteroidin nikkeli-rautaytimeen asti. (K 213–
214.)

Kaikkitietävän kertojan avulla Sterling kuvaa muinaisia astronomisia tapahtumia, joiden henkilöinä eivät ole ihmiset vaan fysikaalisia lakeja seuraavat taivaankappaleet. Tässä suhteessa Sterlingin romaani on
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mielenkiintoinen, koska hiukan paradoksaalisesti juuri sen kaikkitietävä
kertoja saa modernismin subjektin kautta suodattuneen tajunnanvirtatekniikan (tai yhtälailla postmodernismin kielellisen leikin eri diskurssityypeillä) vaikuttamaan vanhentuneelta ja toivottoman ihmiskeskeiseltä.
Sterlingin innoittamana spekulatiivisen realismin käsitteitä voi myös
yrittää soveltaa tulevaisuuteen ja pohtia ihmisen jälkeen tulevien tulevaisuuden ilmenemisten mahdollisuutta. Tällainen spekulatiivinen
väite voisi olla esimerkiksi: ”se arvioitu vuosi, jona ihmislaji kokonaisuudessaan tulee katoamaan”. Tässä luonnostelemani tulevaisuuden jälki-inhimillinen tapahtuma on yhteydessä kysymykseen siitä, miten meidän tulisi ajatella jo nykyisyydessä sitä tulevaisuuden mahdollisuutta,
että koko ihmislaji tunnetussa muodossaan voi lakata olemasta – kenties
ihmisen itsensä aiheuttaman ekokatastrofin vuoksi. Viittaan tässä erityisesti saksalaisen bioeettisen ajattelijan Hans Jonasin vastuullisuuden
imperatiiviin: ”Toimi niin, että tekojesi seuraukset ovat yhteensopivia
aidon ihmiselämän jatkuvuuden kanssa.” (Jonas 1979, 36.)9 Jonasille
ihmisen biologisen elämän mahdollisuudenehtojen katoaminen tulevaisuudessa on selvästi jotakin ei-toivottavaa. Kykeneekö aiempi korrelationistinen paradigma käsittelemään riittävällä tavalla sen paremmin
esi- kuin jälkihumanistisiakaan tapahtumia?
Spekulatiivinen realismi pohti aluksi lähinnä ontologisia ongelmia,
mutta 2010-luvulla Graham Harmanin kehittämän objektiorientoituneen ontologian (OOO) ohella on alettu puhua myös objektiorientoituneesta etiikasta10 (OOE). Se pohtii ei-ihmiskeskeisen ja objektisuuntautuneen etiikan mahdollisuuksia, joissa objektit voivat muodostaa
myös keskinäisiä, ihmisestä riippumattomia vuorovaikutussuhteita.
Kategorisella imperatiivilla voi olla hirviömäisiä seurauksia, jos sitä sovelletaan ei-inhimillisiin toimijoihin. Tuleeko minun todella kohdella
niin mittarimatoa, jääkarhua kuin nokkostakin niin kuin haluaisin
niiden kohtelevan minua? Entä happimolekyyliä tai mineraalia? Enkö
pikemminkin riistä kannossa kasvavan sienen tai geologisesti syntyneen
kiven omimman olemuksen pakottamalla sen mukautumaan inhimilliseen kehykseeni? Käsittelen seuraavaksi tätä spekulatiivisen realismin
yhteyttä tapaamme käsittää ei-inhimillinen luonto ja pohdin erityisesti
postbioottisen ajattelun tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia.
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Luontofilosofia
Schelling-tutkija Iain Hamilton Grant on lähestynyt spekulatiivisen
realismin ajatuskulkuja luontofilosofian (naturephilosophy, Natur-Philosophie) kautta. Grantin tulkitsema Schelling ei ajattele luontoa filosofisen
ajattelun kohteena olevana objektina, vaan hänen filosofisen ohjelmansa
tavoitteena on asettaa filosofian keskiöön ”luonto subjektina”. (Grant
2008 = PNAS 170.) Tämän vuoksi Grant välttää Schellingin luontofilosofiasta puhuessaan yleensä objektiivista genetiiviä philosophy of nature
(Philosophie der Natur), sillä Schelling käyttää tosiaan epätyypillistä saksankielen muotoa ”Natur-Philosophie” (2000, 11; 1800, 5)11, jonka suomennan luontofilosofiaksi. Luontofilosofia käsittelee luontoa subjektina,
jossa luonto itse kohoaa hitaan prosessin kautta filosofoimaan itsestään,
toki ihmistajunnan muodossa. Voin valitettavasti antaa tässä vain pintaraapaisun Grantin teoksesta, sillä otsikkonsa mukaisesti (Philosophies
of Nature After Schelling) hän käsittelee Schellingin ohella lähes kaikkia
merkittäviä 1800-luvun alun romanttisia luonnonfilosofeja ja luontofilosofeja.
Grantin luenta lähtee liikkeelle Schellingin unohdetusta kommentaarista Platonin Timaios-dialogiin (Τίμαιος, 360 eaa.). Dialogia voidaan
pitää länsimaisen luonnonfilosofian prototekstinä, mutta Aristoteleen
Platon-kritiikin jälkeen olemme Grantin mukaan kadottaneet taidon
lukea sitä. Erityisesti käsitys Platonista dualistisena ajattelijana on virheellinen ja sen vuoksi Nietzschen ja Heideggerin yritykset platonistisen
metafysiikan kumoamiseen ”platonismin nurinkääntämisellä” (Heidegger 1936–37/1989, 177–188) perustuvat kokonaan Platonin luonnonfilosofian väärinymmärrykselle. (PNAS viii.) Siksi Grantin suhtautuminen Heideggerin ja Derridan tulkintoihin luonnonfilosofian historiasta
on kriittinen. Grant kritisoi esimerkiksi Derridan oppilaan John Sallisin
tunnettua Timaios-tulkintaa (Sallis 1999).
Lisäksi Grantin lähestymistapa jättää yhtälailla taakseen Meillassoux’n oppi-isän Alain Badioun matemaattisen formalismin suhteessa luontoon (PNAS 9). Tässä suhteessa hän ei jaa Meillassoux’n yritystä
perustaa spekulatiivinen realismi loogis-matemaattiselle ajatukselle kontingenssin välttämättömyydestä. Sen sijaan Grant etsii mahdollisuutta
käsittää luonto dynaamisena ja materiaalisena autonomisena voimana.
Platon kutsui tätä luonnossa olevaa välttämättömyyden voimaa termillä
ἀνάγκη (anánkē), eikä edes järki tai tajunta (νοῦς, nous) kykene kokonaan
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pakottamaan anánkēta hallintaansa (Sallis 1999, 50; Platon, Timaios,
47e). Platonin voimakkaan sukupuolittuneeseen ontologiaan sopii, että
välttämättömyyden ja kohtalon jumalatar Ananke kuvattiin feminiinisenä periaatteena, jota maskuliinin rationaalinen ihmistietoisuus ei voi
kokonaan tavoittaa. Vastaavan luonnon itsenäisen dynaamisen voiman
voi löytää myös Schellingiltä, joka käyttää siitä feminiinisukuista substantiivia die Kraft. Tämä voima ei ole peräisin kappaleista tai kappaleiden välisistä liikkeistä vaan tuottaa kiinteät kappaleet.12
Grantin rohkea uudelleentulkinta lähtee siitä, että jo 1800-luvun
alun romantikoille luonto oli paitsi tajunnan kategorioiden ehdollistama
ulkoisten kappaleiden välinen kausaalisarja myös yhtä lailla kappaleellisuutta perustavampaa kappaleiksi tulemista. Luonto ei heillä palautunut
missään tapauksessa esimerkiksi runoilevan neron inhimilliseen mielikuvitukseen, vaan romantikot näkivät luonnossa tapahtuvan ihmisestä riippumattomia mekaanisia, kemiallisia ja orgaanisia prosesseja. Sen
vuoksi luontofilosofiassa luonto filosofoi – tosin tämä tapahtuu geneettisen prosessin tuloksena, jossa luonto kehittää ihmiseliön kautta itselleen
itsetajunnan, jolla se tiedostaa itsensä.13
Antisomatismi
Saksalaisen romantiikan runoilija Novalis on kiteyttänyt romanttisen
luonnonfilosofian Athenäum-lehdessä vuonna 1798 ilmestyneessä fragmenttikokoelmassaan Kukkatomua (Blüthenstaub): ”Etsimme kaikkialta
edellytyksetöntä [das Unbedingte] ja löydämme alati vain olioita [Dinge].” (Novalis 1798/1984, 31.) On tunnettua, että romantikot tavoittelivat erityisesti taiteen avulla edellytyksetöntä absoluuttia eli Novaliksen
sanaleikin mukaisesti ei-oliollistettua (das Unbe-ding-te). Mutta kuten
hän jatkaa, he joutuivat tyytymään vain edellytyksien alaisiin kappalemaisiin olioihin (Dinge).14
Aristoteleen ja Kantin luonnonfilosofia oli lähtökohtaisesti somaattista eli kappaleiden liikkeiden tutkimusta. Platon ja Schelling sen sijaan
jäljittivät kappaleiden tai olioiden takana olevaa geneettistä tulemista ja
sisäisiä dynaamisia voimia, joiden voimakentän jännityksestä ulkoiset
kappaleet rakentuvat. Tämän vuoksi Platon ei tehnyt erottelua fysiikan
ja metafysiikan välillä, vaan käsitti olemisen Grantin mukaan yhtenä
dynaamisena tulemisena. (PNAS 28–29.) Platon kirjoittaa Timaioksessa,
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että ainoastaan idealla on kohteiden parissa absoluutin asema. (Platon,
Timaios, 51a; PNAS 26.) Toisin kuin yleensä oletetaan, Platon ei kuitenkaan sijoittanut ideoita transsendenttiin, vaan Timaios-dialogi esittää
kysymyksen ideoiden materiaalisuudesta (PNAS 45). Tämän kehitelmän perusteella Grant pyrkii argumentoimaan sellaisen luontofilosofian
puolesta, jota voisi kutsua spekulatiiviseksi materialismiksi.
Grantin tapa lukea Schellingiä jonkinlaisena 2000-luvun spekulatiivisen realismin kysymyksenasettelujen edeltäjänä ei ole toki kaikin tavoin vakuuttava. Schelling esimerkiksi lähtee pääteoksessaan System des
transzendentalen Idealismus (Transsendentaalisen idealismin järjestelmä, 1800) liikkeelle nimenomaan jälkikantilaisesta korrelationismista:
”Kaikki tietäminen perustuu objektiivisen ja subjektiivisen yhtäpitävyyteen.” (2000, 9; 1800, 1.)15 Lisäksi Schelling tuntuu toisinaan palauttavan luontofilosofian alueen tietoisuudesta lähtevään transsendentaalifilosofiaan (Transzendental-Philosophie), joka on hänen mukaansa yhtä
alkuperäistä kuin luontofilosofia. Koska Schellingin kokonaisjärjestelmä
kattaa siis kaksi osajärjestelmää, välillä on epäselvää, puhuuko Schelling
koko systeemin tasolla vai pelkästään transsendentaalifilosofian tasolla,
kun hän esimerkiksi kirjoittaa: ”Itsetietoisuus on koko tiedon järjestelmän valaiseva piste, joka kuitenkin loistaa vain eteenpäin muttei taaksepäin.”16 (Schelling 2000, 27; 1800, 31.) Jos tämä lause koskee todella
Schellingin kokonaisjärjestelmää, tällöin hän siis väittäisi, että myös
luontofilosofian lopullisena päämääränä on ihmistajunta. Luonto tuottaa ensin kiviä, sitten kasveja ja eläimiä, mutta lopulta näiden potenssien
sarjan huipentaa ihmisen itsetietoisuus. Näin luonto voi tiedostaa itsensä, mutta ainoastaan ihmistajunnan korrelaation kautta. Siten Schelling
tulee kenties viime kädessä vesittäneeksi mahdollisuuden lukea itseään
puhtaan posthumanistisesta näkökulmasta, koska ihmisen itsetietoisuuden kehitys on tällöin niin luontofilosofian kuin transsendentaalifilosofiankin keskuksena. Näistä tämän tulkinnan ongelmista ja rajoituksista
huolimatta Grantin luenta avaa mielenkiintoisen vaihtoehtoisen tulkinnan erityisesti platonismin historiaan.
Aiempaa tutkimusta romanttisesta luonnonfilosofiasta on dominoinut ihmistajunnalle annetun keskeisen roolin ohella toinen ongelma –
biosentrismi eli orgaanisen luonnon kohottaminen ei-elollisen luonnon
yläpuolelle. Schelling esimerkiksi kutsuu toisinaan organismia, ja aivan
erityisesti ihmisorganismia, koko luomakunnan kruunuksi (Grant 2011,
12). Vastaavasti esimerkiksi Michel Foucault’n tai Maurice Merleau251
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Pontyn ajattelussa ruumiillisuudelle annettu etusija kuuluu edelleen humanismin perinteeseen, jossa keskipisteenä on nimenomaan ihmisruumis (ks. esim. Foucault 1976/1998, 113; Oksala 2003; Merleau-Ponty
1945/2013, 78). Ihmisen materiaalisen ruumiillisuuden painottaminen
ei siis ole mikään oikotie ulos ihmiskeskeisestä maailmankuvasta.
Tämän biosentrismin kritiikin vuoksi Grant haluaa horjuttaa organismin käsitteelle romanttisessa luonnonfilosofiassa annettua etusijaa.
Hänen materialistisen Schelling-tulkintansa kohdalla tämä merkitsee
kuitenkin sitä, että koko luontoa ajatellaan maailmansielun läpäisemänä
organismina:
Huolimatta tämän yksipuolisuuden kiistävästä luontofilosofiasta,
luonnonfilosofiaa on alati vainonnut metafyysinen epäsymmetria,
joka pitää biologiaa filosofisena tieteenä jättäen geologian tai kemian ulkopuolelleen ja saaden ilmauksensa eri tavoin Nietzschen,
Bergsonin ja Deleuzen ajattelussa sekä erityisesti Badioun kritiikissä
Deleuzea kohtaan.
Tästä poiketen Schellingin luontofilosofian olennaisena osana on
Maailmansielusta-teoksesta (1798) lähtien ollut, että jakolinja orgaanisen ja ’a-orgaanisen’ luonnon välillä täytyy hylätä naturalistisesti
pätemättömänä ja filosofisesti virheellisenä, jotta organismi ei olisi
poikkeus luonnon muutoin mekaanisesta järjestyksestä vaan pikemminkin luonnon itsensä periaate. (PNAS 10.)

Tästä orgaanisuuden ulottamisesta jopa materiaan saakka ei seuraa
Grantin mukaan pelkkä biosentrisyys vaan se, että Schelling fysikalisoi
myös kokonaan ideaalisen ajattelun alueen (PNAS 11). En ole varma,
onko tämä ratkaisu aivan uskottava. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että
Schellingin tapa palauttaa geologinen ja kemiallinen todellisuus orgaanisuuteen on selvä osoitus hänen biosentrisyydestään.17
Postbioottisuus
Uudemmassa julkaisussaan Grant (2011) onkin esittänyt, että luonnonfilosofian kemiallinen paradigma voisi tarjota vaihtoehtoisen tavan
hahmottaa luontoa ei-eliökeskeisesti. Kutsun tätä ajatussuuntaa postbioottisuudeksi. Postbioottisuus pyrkii menemään vielä yhden askeleen
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pidemmälle kuin posthumanismi. Me ihmiset olemme itsekin eliöitä,
joten vallitsevan humanistisen paradigman korvaaminen eliökeskeisellä
ja erityisesti ihmisruumiin asemaa korostavalla ajattelutavalla asettaa eielollisen luonnon marginaaliseen asemaan. Eräänä postbioottisen ajattelutavan inspiraationa pidän itse Deleuzen ja Guattarin elimettömän
ruumiin käsitettä, joka pyrkii ylittämään aiemman luonnonfilosofian
somatismin eli kappale- tai ruumiskeskeisyyden. Lisäksi pidän tärkeänä heidän esittämäänsä moraalin geologiaa, joka kirjoittaa eräänlaista
todellisuuden geohistoriaa erilaisten ei-inhimillisten ja inhimillisten
voimien erittäin hitaan muutoksen ja kerrostumisen kautta (Deleuze &
Guattari 1980/2011, 44–82, 165–184; ks. myös DeLanda 1997, 103–
112; Ansell-Pearson 1999, 152–154; Parikka 2010, 81–82).
Sterlingin Kulkuri tarjoaa osuvan esimerkin myös somatismin ylittävästä jälkibioottisesta ajattelusta. Romaanin erikoisin henkilöhahmo on
nainen nimeltä Kitsune. Aluksi häntä kuvataan 1980-luvun kyberpunkille tyypilliseen tapaan kyborgina eli ihmiskoneena:
”Minut annettiin kirurgien käsiin”, tyttö sanoi. ”Kohtuni otettiin
ulos ja aivokudosta pantiin tilalle. Siirroksia mielihyväkeskuksesta,
kultaseni. Minä olen vireessä takapuolta ja selkärankaa ja kurkkua
myöten, ja se on parempaa kuin Jumalan oleminen.” (K 48.)

Kitsune alkaa siis muuttua elimettömäksi ruumiiksi, kun hänen
kohtunsa korvataan aivokudoksella. Ihmisen koneellistumisen ja koneiden inhimillistymisen kuvastossa ei ole sinänsä mitään erityisen radikaalia (vrt. Haraway 1991, 149–152). Romaani ottaa kuitenkin mielenkiintoisen käänteen, kun Kitsune ylittää lopulta kokonaan orgaanisen
eliön tai ylipäätään yhtenäisen kappaleen käsitteen. Hänet muutetaan
jättimäiseksi avaruusalukseksi, jonka sisällä muu miehistö matkustaa:
Lindsay astui ilmalukosta. Sisällä ilma oli ruumiinlämpöistä. Se haisi parfymoidulta hieltä ja orvokeilta. (…) Huone oli täynnä ihoa.
Se oli siitä tehty: satiininpehmeästä ruskeasta ihosta, jota halkoivat
sieltä täältä kiiltävät mustat hiusmatot ja limakalvojen malvanväriset
välähdykset. (…) Veri jyskytti hänen jalkojensa alla viemäriputken
kokoisessa suonessa (…).
”Missä sinä olet?”
”Joka puolella. Minulla on silmät ja korvat kaikkialla.”
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”Missä ruumiisi on?”
”Annoin romuttaa sen.” (K 220–221.)

Kitsune on lihaksi tullut esimerkki Platonin Timaios-dialogin khorasta, eräänlaisesta feminiinisestä säiliöstä tai kohdunkaltaisesta vastaanottavasta tilasta. Platon kuvaa khoraa: ”Se on kaiken luomistapahtumassa syntyvän vastaanottava säiliö ja ikään kuin lapsenhoitaja.”
(Timaois, 49a.) Koska khora ei itse ole kappale, vaan tila johon kappaleet
syntyvät, se mahdollistaa antisomatistisen luonnonfilosofian ja myös
elimettömän ruumiin ajattelemisen. Jos Kitsunen kohtu alussa poistetaan kokonaan ja korvataan aivoilla, lopulta maskuliininen fantasia viedään äärimmilleen ja hänestä tulee itsestään jättimäinen keinotekoinen
kohtu, postbioottinen avaruusalus, jolla hänen alaisuudessaan toimivat
miehet matkustavat galaksien välillä. Sterlingin romaani ei ylitä pelkästään ihmisen käsitettä vaan yhtä lailla myös oletuksen siitä, että elämä
tapahtuu yhdessä yhtenäisessä ruumiissa.
Sterling siis radikalisoi antisomatismin äärimmilleen, mutta voimmeko löytää postbioottisen ajattelun orastavia piirteitä jo 1800-luvun
alun romantiikasta? Aiemmissa tutkimuksissani olen havainnut, että
romantiikan toisen keskeisen teoreetikon Friedrich Schlegelin ajattelu
mahdollistaa Schellingiä paremmin biosentrismin ylittämisen. Schlegelin kirjoituksien lähiluku paljastaa, että kemiallisen kategoria rikkoo
binäärisen vastakkainasettelun mekaaniseen elottomaan luontoon ja
orgaaniseen elolliseen luontoon (Nivala 2011).18 Schlegel otti kyllä vaikutteita Schellingiltä, mutta päätyi kuitenkin julistamaan tämän ajattelun luhistumista: ”Schellingin filosofia, jota voitaisiin kutsua kriittiseksi
mystiikaksi, päättyy kuin Aiskhyloksen Prometheus maanjäristykseen ja
perikatoon.” (KFSA19 II, 180. Nro 105.) Schlegel väittää siis, että Schelling sortuu samaan ihmiskeskeiseen hybrikseen kuin ihmisille tulen varastanut titaani Prometheus. Schlegel jatkaa kritiikkiään näin:
Myös filosofia on kahden riitelevän voiman, runouden ja käytännön, tulosta. Missä nämä läpäisevät toisensa kokonaan ja sulautuvat
yhdeksi, syntyy filosofiaa; missä ne taas hajautuvat uudelleen on niiden tuloksena mytologiaa tai ne kilpistyvät takaisin elämäksi. (…)
Pidän Schellingin todellisena kutsumuksena tämän filosofoimisen
kemiallisen prosessin parempaa esittämistä, ja jos mahdollista sen
dynaamisten lakien täydellistä esille tuomista sekä filosofian, jonka
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täytyy alati organisoitua ja ei-organisoitua uudelleen, erottamista
sen eläviin perusvoimiin ja sen johtamista takaisin alkuperäänsä.
Tätä vastoin vaikuttaa siltä (…) ettei hänen [Schellingin] kykynsä
universaalisuuteen ole vielä tarpeeksi kehittynyt, jotta hän voisi löytää fysiikan filosofiasta sen mitä hänen polemiikkansa sieltä etsii.
(KFSA II, 216. Nro. 304.)20

Schlegel siis tunnusti 1700-luvun lopussa syntyneen uuden tieteen,
kemian, kohottamisen filosofisen tarkastelun kohteeksi Schellingin ansioksi, vaikka tämä ei kyennytkään vetämään sen pohjalta oikeita johtopäätöksiä. Jos Schelling pyrki johtamaan ajattelun ihmisen olemukseen
korkeimpana biologisena eliönä, Schlegel taas haki filosofisen ajattelun
lainalaisuutta kemian toimintaperiaatteista. Hän asetti monien muiden romantikkojen hellimää ja fetisoimaa orgaanisen luonnon ajatusta
vastaan luonnon ei-orgaaniset voimat. Niin luonnon kuin filosofiankin
elävä prosessi merkitsi paitsi kokonaisuudeksi organisoitumista myös
jatkuvaa ei-organisoitumista eli kemiallisten yhdisteiden hajoamista
fragmenteiksi (Schlegelin kemiallisesta ajattelusta ks. lähemmin Nivala
2011). Tässä suhteessa ehdotan, että Schlegelin ajattelusta voimme löytää joitakin lähtökohtia postbioottiseen luontofilosofiaan, joka ei perustu organismin kohottamiseen luonnon korkeimmaksi muodoksi.
Mitä jälkihumanismi ja spekulatiivinen realismi jättävät taakseen?
Humanismin käsitteellä on kaksi eri merkitystä: sillä voidaan viitata
humanistisiin tieteisiin tai sitten maailmankuvaan, jossa ihminen on
keskiössä. Sterlingin Kulkurin kuvaamassa tulevaisuuden maailmassa
tiede on keskittynyt pelkästään teknologiaan ja biologiaan. Humanistisia tieteitä pidetään jo täysin vanhentuneina. Romaanin tilanne on
ikään kuin kauhuskenaario siitä, mihin nykyinen yliopistouudistus voisi johtaa. Humanistinen tiedekunta on suljettu hyödyttömänä. Taiteet,
kirjallisuus ja humanistinen perintö eivät ole enää osa elävää kulttuuria
vaan niitä vaalitaan pelkästään museossa kaukaisena muistona menneestä elämäntavasta:
Museo oli varsinainen kumouksellisen toiminnan pesäpaikka. Se
oli täynnä hänen [Lindsayn] ystäviään. He kutsuivat itseään Säilyt-
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täjiksi. Se oli taantumuksellinen nuorisoliike, jolla oli romanttinen
mieltymys menneiden aikojen taiteeseen ja kulttuuriin. He olivat
perustaneet Museoon poliittisen tukikohtansa. (K 7.)

Romaanin päähenkilö Abelard Lindsay on humanisti sanan klassisessa mielessä, sillä hän vaalii kuolleilla kielillä (kuten kauppaenglantia
edeltäneellä englannilla) kirjoitettua kirjallisuutta. Kehoaan kyberneettisesti muokkaavat Mekanistit pitävät poliittisesti arveluttavina hänen
tekemiään Shakespeare-käännöksiä modernille kiertoradan kauppaenglannin kielelle. Humanistiset tieteet ja ihmiskunnan menneen perinnön
säilyttäminen ovat niin vanhentuneita, että niistä on tullut jo jotakin
romanttista, ja sitä myötä myös radikaalin kapinallista lähinnä taloudelliseen hyötyyn tähtäävässä maailmassa.
Toisaalta humanismin loppumisella tarkoitetaan Kulkuri-romaanissa myös ihmiskeskeisen maailmankuvan päättymistä. Tämä näkyy
teoksessa hyvin monilla tasoilla. Ensinnäkin sen kuvaamaa maailmaa
hallitsevat romanttisten Säilyttäjien sijasta Mekanistit ja Muokkaajat.
Edelliset pyrkivät manipuloimaan ihmisruumista teknologisesti pyrkien ylittämään koneen ja ihmisen rajan, kun taas jälkimmäiset yrittävät
ylittää ihmislajin kapasiteetin biologisen muokkauksen avulla. Sterling
hyödyntää tässä samankaltaista vastakkainasettelua mekaanisuuden ja
orgaanisuuden välillä kuin 1800-luvun alun romantikot tekivät.
Humanismilla voidaan siis tarkoittaa kahta asiaa: toisaalta humanistisia tieteitä ja toisaalta ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Teoreettisena
tutkimussuuntauksena posthumanismi viittaa humanismin jälkeiseen
aikaan ja siten se on humanismin negaatiota. Nähdäkseni se on sitä
kuitenkin suhteessa humanismin jälkimmäiseen merkitykseen. Jälkihumanistinen ajattelu ei pyri jättämään taakseen humanististen tieteiden
perintöä. Esimerkiksi Grantin menetelmä perustuu samaan filologiseen
tarkkuuteen kuin renessanssin humanistien tutkimukset: hän pyrkii antiikin ajattelun kadotettujen mahdollisuuksien löytämiseen esittämällä
uuden tulkinnan Platonista.
Sen sijaan jälkihumanismi pyrkii kyseenalaistamaan ihmiselle ja
hänen kielensä merkityksille annetun etusijan. Tässä mielessä myös
luonnontieteilijä voi ehdottomasti olla humanisti. Tämä tuli esiin avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan (2012) reaktiossa Talvivaaran
tilanteeseen. Hän argumentoi kaivostoiminnan oikeutusta niiden ihmistyöpaikkojen määrällä, joita kaivos työllistää ja puolustaa samalla
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atomivoiman turvallisuutta sillä, että Fukushimassa ei kuollut yhtäkään ”ihmistä”. Vaikka Talvivaaran kipsisakka-allas vuotaa myrkkyjä
luontoon ja tuhoaa lintujen pesimäalueita, kaivostoiminnan haittoja on
Valtaojan mukaan kuitenkin liioiteltu, koska se työllistää tietyn lukumäärän ”ihmisiä”. Valtaoja on arvostellut mediaa dominoivaa humanistijunttaa, mutta toisaalta hän on itsekin selvästi humanisti käsitteen
laajassa merkityksessä.
Esimerkiksi hermeneutiikalle tai jälkistrukturalismille on ollut tyypillistä olettaa, että ihmisen ottama rooli luonnon hallitsijana pitäisi
ensisijaisesti ratkaista muuttamalla perinteen esittämiä tulkintoja luonnosta. Grantin ajattelussa on vielä jäljellä näitä piirteitä, mutta erityisesti
Meillassoux viittaa jo kokonaan tämän paradigman ulkopuolelle. Toisaalta spekulatiivinen realismi ei yritä palata edistysuskoiseen skientismiin ja sen naiiviin realismiin, joka kiistää kokonaan sen, että luontoa
aina tulkitaan. Siten se ei hylkää sosiaalisen konstruktivismin saavuttamia tuloksia ’luonnon’ ja ’luonnollisen’ käsitteiden problematisoinnissa
vaan tunnustamaan myös ei-inhimillisille olennoille oikeuden itsenäiseen olemassaoloon ja toimijuuteen. Realismin on oltava spekulatiivista,
ei naiivia.
Spekulatiivinen realismi horjuttaa siis selkeästi ihmisen etusijaa ja
sikäli sen lähtökohdissa on yhteyksiä posthumanismiin. Mutta se menee
samalla myös pidemmälle kuin jälkihumanismi. Meillassoux’n ajattelu
on pikemminkin prehumanistista, se pyrkii ajattelemaan enemmänkin ihmistä edeltäneen todellisuuden mahdollisuutta. Sitä kautta hän
yrittää palauttaa absoluuttisen ajattelun mahdollisuuden kuuluen Alain
Badioun avaamaan linjaan, joka valitsee ”eläimen ja numeron” (eli Deleuzen ja Badioun vastakkaisten lähtökohtien) väliltä numeron (PNAS
9). Meillassoux siis kehittää antihumanistista matemaattis-loogista maailmankuvaa, joka edeltää yhtälailla kaikkien eliöiden kuin ihmistenkin
syntyä. Grantin luonnonfilosofia on yhtälailla jälkihumanistista, mutta
hänen kritiikkinsä somatismia ja biosentrisyyttä kohtaan herättää postbioottisen kysymyksen siitä, perustuuko biologisen luonnon keskeisyys
siihen, että olemme itsekin eliöitä. Eikö eletyn ruumiin kokemuksille
annettu etusija kuulu edelleen humanismin muotoihin, vaikka humanismi tulkittaisiinkin tässä ihmistietoisuuden sijasta ihmisruumiin ja
muiden elävien olentojen etusijaksi ei-elolliseen olevaan nähden? Siten
spekulatiivinen materialismi johtaa radikaaliin postbioottiseen ajatte-
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luun, joka ei kyseenalaista vain ihmiselle vaan myös ylipäätään kaikille
organismeille annetun etusijan.21

Viitteet
1

Käytän tässä artikkelissani termejä posthumanismi, jälkihumanismi, jälkiinhimillinen ja posthumanistinen synonyymeinä, jotka viittaavat yhteen ja samaan ’posthumanismin’ käsitteeseen. Tarkoitan tällä käsitteellä humanismin
jälkeistä ajattelua, joka kyseenalaistaa ihmisen etusijan todellisuudessa. Sen
sijaan sanoilla esihumanistinen tai esi-inhimillinen viittaan ’prehumanismin’
käsitteeseen, jolla tarkoitan sellaista filosofista positiota, joka pohtii varman tiedon saavuttamista ihmistä edeltäneestä todellisuudesta.
2
Keskitän käsittelyni Meillassoux’n ja Grantin ajatuksiin rajaten pois Graham
Harmanin, Levi Bryantin ja Ian Bogostin kehittämän OOO:n (ks. erit. Harman 2002). Lisäksi esittelen Grantin Schelling-tulkintoja käsitellessäni myös
toisen saksalaisen romantikon, Friedrich Schlegelin, vaihtoehtoisen käsityksen luonnonfilosofiasta. Olen käsitellyt Schlegeliä yksityiskohtaisemmin myös
useissa aiemmissa julkaisuissani.
3
Ehkä hieman yllättäen Meillassoux laskee myös Martin Heideggerin ja tälle
keskeisen Dasein-käsitteen mukaan korrelationismin perinteeseen (AF 8). Heideggerin ajatteluun nimittäin sisältyi mm. päättäväinen pyrkimys hylätä subjekti–objekti-suhde, teknisen asenteen kritiikki sekä vaatimus luonnon fysiksen
(olemisen) silleen jättämisestä. Lisäksi Heidegger otti (1946/2000) ”Kirje ’humanismista’” -esseessään etäisyyttä humanismin käsitteeseen. Pohjimmiltaan
hänellekin kuitenkin ihmiset – ja aivan erityisesti suurmiehet, eli ajattelijat tai
runoilijat! – ovat viime kädessä olemisen aukeaman etuoikeutettuja vaalijoita:
”Kieli on olemisen talo. Ihminen asettuu siihen asumaan. Ajattelijat ja runoilijat ovat tämän asunnon vartijoita.” (Heidegger 1946/2000, 51.)
4
Myös Ludwig Wittgenstein sovelsi tätä kommunitaariselle solipsismille tyypillistä maantieteellistä metaforaa, tosin transponoiden sen kielellisen
käänteen jälkeiseen rekisteriin: ”Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja.”
(Wittgenstein 1921/1971, 67, § 5.6.) Tästä seuraa autistinen kaivautuminen
oman minuuden poteroon: ”Olen maailmani. (Mikrokosmos.)” (Wittgenstein
1921/1971, 68, § 5.63.)
5
Olen käyttänyt kielen yhtenäisyyden vuoksi romaanin suomennosta (Sterling 1995), mutta tarkastanut kaikki käyttämäni sitaatit alkuteoksesta (Sterling
1985/1996).
6
Anna Tuomikoski kääntää tämän ilmauksen sanalla ”ylimuistoinen” (Meillassoux 2012, 12).
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7

Tieteellisellä realismilla tarkoitan tieteenfilosofista teoriaa siitä, että tieteelliset teoriat ja mallit kuvaavat todellisuutta sellaisena kuin se on. Vaikka Meillassoux kritisoi korrelationismia, hän lähtee itse pikemminkin liikkeelle siitä, että
voimme tietää absoluuttisella varmuudella vain sen, että todellisuus on täysin
kontingentti, kuten osoitan tässä artikkelissani.
8
Saksalainen filosofi Markus Gabriel on huomauttanut, että myös myytit ja
niiden kosmogoniat ovat vaihtoehtoinen tapa ajatella arkkifossiileja. (Hänen
kritiikistään Meillassoux’ta kohtaan ks. tark. Gabriel & Žižek 2009.)
9
”Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der
Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.” (Kaikki artikkelin käännökset AN.)
10
Etiikan käsite on keskeinen, mikäli seuraamme Gilles Deleuzen (1970/2012)
nietzscheläistä erottelua moraaliin ja etiikkaan. Moraali tarkoittaa kantilaiskristillistä ajattelua, missä asioita arvioidaan hyvä–paha-akselilla, kun taas
etiikka viittaa spinozalaiseen hyvä–huono-akseliin, jossa tarkastellaan eri alueilta olevien asioiden synnyttämien keskinäisten koosteiden avoimia vaikutuksia. Pohdittavaksi jää, mitä yhteistä on nietzscheläisellä yli-ihmisellä sekä
2000-luvun posthumanismilla. Nietzsche (1883/2001, 11) julistaa ”Minä opetan teille yli-ihmisen. Ihminen on jotain, mikä pitää voittaa.”
11
Annan Schelling-viitteissä myös sivunumerot teoksen ensimmäiseen painokseen vuodelta 1800.
12
Siten Grantin ajatukset ovat tässä suhteessa yhteneviä Gilles Deleuzen kanssa, joka on hyödyntänyt yhtä lailla Schellingin ajatuksia työssään. Grant torjuu
kuitenkin Deleuzen ajattelun tämän ”kantilaisuuden” (PNAS 8) vuoksi, mikä
on varsin ongelmallinen väite. Tosiasiassa Grantin puolustamalla näkökannalla
lienee enemmän yhteneväisyyksiä Deleuzeen kuin hän ehkä haluaa tunnustaa. Itse asiassa teoksensa alaviitteessä hän itsekin myöntää kritisoivansa sittenkin enemmänkin ”deleuzeläisyyttä”, jonka määrittävänä piirteenä on sama
nietzscheläinen yritys Platonin ympärikääntämiseen kuin Heideggerilla
(PNAS 23).
13
Toisaalta Schelling kirjoitti Kantin kopernikaanisen käänteen jälkeen, joten
on perusteita olettaa, ettei hänen spekulatiivinen luontofilosofiansa merkinnyt
paluuta aiempaan dogmatismiin.
14
Kuten Michael Elsässer on painottanut, myös toisen keskeisen romantikon,
Friedrich Schlegelin, ajattelua on tulkittava olion käsitteen kritiikkinä. Elsässer (1994) pitää Schlegelin käsityksiä jopa Heideggerin esilläolevan kritiikin
ennakointina. Grant ottaa tämän varhaisromantikkojen oliokritiikin niin Platon- kuin Schelling-tulkintansa johtoaiheeksi – tosin viittaamatta Elsässerin
aiempaan tutkimukseen aiheesta.
15
”Alles Wissen beruht auf der Übereinstimmung eines Objektiven mit einem
Subjektiven.”
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”Das Selbstbewußtsein ist der lichte Punkt im ganzen System des Wissens,
der aber nur vorwärts, nicht rückwärts leuchtet.” Manfred Frank on yrittänyt
ratkaista tämän Schellingin filosofian rakenteellisen ongelman reduplikaation
käsitteen avulla. (Ks. Nivala 2014, 54.)
17
Vitalismista ks. myös Meillassoux 2012, 14, 16.
18
John Sellars (1999) on puolestaan väittänyt, että Schlegelin ajattelussa on selviä yhtymäkohtia sekä Deleuzen elimettömään ruumiiseen että stoalaisten pyrkimykseen ottaa ihmisen perspektiivin ylittävä kosminen näkökanta luontoon.
19
”Schellings Philosophie, die man kritisierten Mystizismus nennen könnte,
endigt, wie der Prometheus des Äschylus, mit Erdbeben und Untergang.”
Schlegel-tutkimuksen konventioiden mukaisesti viittaan hänen teoksiinsa Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe lyhenteellä KFSA, antaen niteen numeron, sivunumeron ja fragmentin numeron.
20
”Auch die Philosophie ist das Resultat zwei streitender Kräfte, der Poesie und
Praxis. Wo diese sich ganz druchdringen und in eins schmelzen, da entsteht
Philosophie, wenn sie sich wieder zersetzt, wird sie Mythologie, oder wirft sich
ins Leben zurück. (…) Diesen chemischen Prozeß des Philosophierens besser
darzustellen, wo möglich die dynamischen Gesetze desselben ganz ins reine
zu bringen, und die Philosophie, welche sich immer von neuem organisieren
und desorganieren muß, in uhre lebendige Grundkräfte zu scheiden, und zu
ihrem Ursprung zurückzuführen, das halte ich für Schellings eigentliche Bestimmung. Dagegen scheint mir (…) seine [Schellings] Anlage zur Universalität
ist wohl noch nicht gebildet genug, um in der Philosophie der Physik das finden
zu können, was sie [seine Polemik] da sucht.”
21
Julkaisu on syntynyt osana Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Travelling Notions of Culture: Itineraries of Bildung and Civilisation in Early Nineteenth-Century Europe (258438), Kulttuurihistoria, Turun yliopisto.

Lähteet
Ansell-Pearson, Keith 1999: Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze. London: Routledge.
Autioniemi, Jari 2010: ”Quentin Meillassoux’n spekulatiivinen realismi”. Paatos 3/2010. http://jarjestot.uta.fi/aatos/paatos/arkisto/310/paatos31011.html
(13.2.2012)
Badiou, Alain 2008: ”Preface”. Teoksessa Quentin Meillasoux 2008: After
Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Après la finitude). Transl.
Ray Brassier. London: Continuum, vi–viii.

260

Spekulatiivisen realismin ja posthumanismin yhtymäkohtia
DeLanda, Manuel 1997: A Thousand Years of Nonlinear History. New York:
Swerve Editions.
Deleuze, Gilles 1970/2012: Spinoza. Käytännöllinen filosofia. (Spinoza. Philosophie pratique). Suom. Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix 1980/2011: A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia (Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie). Transl.
Brian Massumi. New York: Continuum.
Elsässer, Michael 1994: Friedrich Schlegels Kritik am Ding. Hamburg: Felix
Meiner Verlag.
Fichte, Johann Gottlieb 1794/2006: Tiedeopin perusta (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre). Suom. Ilmari Jauhiainen. Helsinki: Gaudeamus.
Foucault, Michel 1976/1998: Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto. Nautintojen käyttö. Huoli itsestä (Histoire de la sexualité I–III: La volonté de savoir,
L’usage des plaisirs; Le souci de soi, 1976–1984). Suom. Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus.
Frank, Hartwig 2006: ”Metaforat filosofisessa kielessä”. Teoksessa Sakari Ollitervo & Kari Immonen (toim): Herder, Suomi, Eurooppa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 126–140.
Gabriel, Markus & Žižek, Slavoj 2009: Mythology, Madness, Laughter. Subjectivity in German Idealism. New York: Continuum.
Grant, Iain Hamilton 2008: Philosophies of Nature After Schelling. London:
Continuum.
Grant, Iain Hamilton 2011: ”The Chemical Paradigm (Interview)”. Collapse
VII. July 2011: 39–84.
Haraway, Donna J. 1991: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of
Nature. New York & London: Routledge.
Harman, Graham 2002: Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects.
Chicago: Open Court.
Heidegger, Martin 1936–37/1989: Nietzsche I. Pfullingen: Verlag Günther
Neske.
Heidegger, Martin 1946/2000: Kirje ” humanismista” / Maailmankuvan aika
(Brief über den ”Humanismus”). Suom. Markku Lehtinen. Helsinki: Tutkijaliitto.
Jonas, Hans 1979: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kant, Immanuel 1783/2005: Prolegomena eli johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können). Suom. Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus.

261

Asko Nivala
Korhonen, Ari 2011: ”Spekulaation materiaalinen paluu ja välttämätön kontingenssi”. Tiede ja edistys, Vol. 36, nro 1: 64–73.
Meillassoux, Quentin 2006/2008: After Finitude: An Essay on the Necessity of
Contingency (Après la finitude). Transl. Ray Brassier. London: Continuum.
Meillassoux, Quentin 2008/2012: ”Aika vailla muutosta”. (Time without Becoming). Suom. Anna Tuomikoski. Nuori voima 5/2012: 10–21.
Merleau-Ponty, Maurice 1945/2013: Phenomenology of Perception (Phénoménologie de la perception). Transl. Donald A. Landes. London: Routledge.
Niemoczynski, Leon 2012: ”Mitä spekulatiivinen filosofia tänä päivänä tarkoittaa”. Suom. Aki Salmela, Kasper Salonen & Martti-Tapio Kuuskoski. Nuori
voima 5/2012: 4–9.
Nietzsche, Friedrich 1883/2001: Näin puhui Zarathustra. Kirja kaikille eikä kenellekään (Also sprach Zarathustra – Ein Buch für alle und keinen). Suom. J.
A. Hollo. Helsinki: Otava.
Nivala, Asko 2011: ”Chemical Age. Presenting History with Metaphors”. Teoksessa Bruce Johnson & Harri Kiiskinen (eds.): They Do Things Differently There:
Essays on Cultural History. Turku: k & h, 81–108.
Nivala, Asko 2014: ”’Oleminen edeltää ajattelua’. Haastattelussa Manfred
Frank”. niin & näin, 2/2014: 52–56.
Nivala, Asko & Mähkä, Rami 2012: ”Johdanto. Lähde, menetelmä, tulkinta”.
Teoksessa Asko Nivala & Rami Mähkä (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse.
Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Turku: k & h, 7–21.
Novalis 1798/1984: Fragmentteja. Suom. Vesa Oittinen. Helsinki: Otava.
Oksala, Johanna 2003: ”Foucault ja kokemuksellinen ruumis”. niin & näin,
4/2003: 67–71.
Parikka, Jussi 2010: Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Parikka, Jussi & Tiainen, Milla 2006/2012: ”Kohti materiaalisen ja uuden
kulttuurianalyysia tai representaation hyödystä ja haitasta elämälle”. Teoksessa
Asko Nivala & Rami Mähkä (toim.): Kulttuurihistoriallinen katse. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Turku: k & h, 322–348.
Platon 1999: Teokset V. Suom. Marja Itkonen-Kaila & A. M. Anttila & Marianna Tyni. Helsinki: Otava.
Sallis, John 1999: Chorology. On Beginning in Plato’s Timaeus. Bloomington &
Indianapolis: Indiana University Press.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 1800/2000: System des transzendentalen
Idealismus. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
Schlegel, Friedrich 1967: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe II. München,
Paderborn & Wien: Verlag Ferdinand Schöningh.

262

Spekulatiivisen realismin ja posthumanismin yhtymäkohtia
Sellars, John 1999: ”The Point of View of the Cosmos: Deleuze, Romanticism,
Stoicism”. Pli. Nro 8: 1–24.
Sterling, Bruce 1985/1995: Kulkuri (Schismatrix). Suom. Anita Puumalainen.
Helsinki: WSOY.
Sterling, Bruce 1985/1996: Schismatrix Plus. New York: Ace Books.
Valtaoja, Esko 2012: ”Arkista hysteriaa”. Turun Sanomat. 20.11.2012.
Wittgenstein, Ludwig 1921/1971: Loogis-filosofinen tutkielma (Tractatus logicophilosophicus) Suom. Heikki Nyman. Porvoo & Helsinki: WSOY.

263

264

Antroposeeni ja objektien ekologia

Ihmisen luontosuhde humanismin jälkeen
Karoliina Lummaa

2000-luvun ensi vuosikymmenen aikana on ilmestynyt useita kirjallisia
ja audiovisuaalisia kuvauksia Maapallon tulevaisuudesta ilman ihmistä.
Alan Weismanin The World Without Us (2007) ja Jan Zalasiewiczin The
Earth After Us (2008) ovat tutkimustietoa ja faktapohjaista spekulaatiota yhdisteleviä tietokirjoja luonnon- ja kulttuuriympäristöjen muutoksista ihmiskunnan hävittyä Maapallolta. David de Vriesin televisiosarja
Life After People (2010) kertoo ja näyttää erikoisefektien avulla, kuinka
ihmisten rakentama maailma hajoaa. Eräänlaisena antiteesinä näille
populaarikulttuurin tuotteille ympäristötieteelliseen keskusteluun on
vakiintunut antroposeenin (anthropocene) käsite (Crutzen & Stoermer
2000; Latour 2011). Se viittaa aikakauteen (useimmiten 1800-luvun teollistumisen ajasta alkavaan), jona ihmisen toiminta on läpikotaisesti
muuttanut Maan ekosysteemejä ja geologista muotoa. Antroposeenin
rinnalla nykyään puhutaan yleisesti myös antropogeenisistä eli ihmisen toiminnasta aiheutuneista ympäristöongelmista sekä kuudennesta
globaalista sukupuuttoaallosta, joka on kiistatta ensimmäinen ihmisen
aiheuttama ja historian laajin.
Synkänkiehtovat kuvitelmat ihmiskunnan katoamisesta sekä
klaustrofobista kauhua aiheuttavat näkemykset ihmistoiminnan vaikutuksista ekosysteemeihin periytyvät epäilemättä ainakin länsimaisesta
apokalyptisesta perinteestä sekä 1970-luvun ympäristöherätyksestä (ks.
Lehtonen 1999). Niiden samanaikainen nousu julkiseen tilaan eli medioihin ja keskusteluun kertoo mahdollisesta syy-yhteydestä: ehkä ymmärrys lajimme totaalisesta ja valtaosin vahingollisesta vaikuttavuudesta
saa meidät fantasioimaan omalla sukupuutollamme. Olemme vaatimassa itse itseämme tilille ekokatastrofeista – mutta vain mielikuvituk-
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sessamme (ekoapokalypsista sadistisena ja kaupallisena fantasiana, ks.
Morton 2007, 185–186; Morton 2010, 100–101, 125).
Ekologinen tiedostavuus sekä ihmisen roolin ja merkityksen pohtiminen ovat osa aikamme intellektuaalista ilmastoa. Erityisen herkkiä
tälle ilmastolle ovat ihmisen erityisasemaa sekä luonnon ja kulttuurin
erottelua purkavat teoriat ja tutkimussuuntaukset. 2010-luvulle asti
konkreettiset ympäristöongelmat ovat kuitenkin harvemmin nousseet
posthumanistisessa ajattelussa etualalle, tarkasteltaviksi ongelmiksi (ks.
kuitenkin Latour 2004a; Morton 2010). Ekokriittiselle tutkimukselle ja
käsitteenmuodostukselle keskeiset ekologiset kriisit ovat posthumanistisessa ajattelussa taustalla vallitsevia tosiasioita, joihin on otettu yleinen
ideologinen kanta mutta joita ei ole tarkasteltu omana kysymyksenään.
Juuri nyt suunta on kuitenkin muuttumassa niin Suomessa kuin maailmallakin: energiasta, taloudesta ja jätteestä on tullut keskeisiä filosofisia
ongelmia ja ajattelun välineitä (ks. esim. Cohen 2012; Salminen & Vadén 2013).
Tässä artikkelissa tarkastelen humanismin jälkeisen ajattelun suhdetta ympäristöongelmiin. Puhun posthumanismin sijaan humanismin jälkeisestä ajattelusta, koska tarkastelemieni tutkijoiden eli Bruno
Latourin, Levi Bryantin, Timothy Mortonin ja Ian Bogostin suhde
posthumanismiin on ongelmallinen. Toimijaverkkoteoriaa ja kompositionistista ajattelua kehittänyt Latour ei ole avoimesti julistautunut
posthumanistiksi, ja objektiorientoitunutta ontologiaa edustavat Bryant, Morton ja Bogost ovat arvostelleet posthumanistista ajattelua ihmiskeskeisyydestä (Bryant 2011a, 22–23; Morton 2010, 113; Bogost
2012, 7–8). Olen valinnut juuri näiden tutkijoiden ajattelun artikkelini
teoreettiseksi perustaksi, koska heidän työssään perustavat kysymykset
liittyvät objekteihin: niiden olemassaoloon, suhteisiin ja toimijuuksiin.
Objekteja voivat olla paitsi ihmisten tekemät rakennelmat ja esineet myös
luonnon oliot ja materiaalit, kuten sienet, kasvit ja sääilmiöt. Keskeistä
sekä toimijaverkkoteoriassa että objektiorientoituneessa ontologiassa on
ajatus siitä, että ihmiset ovat osa objektien maailmaa. Tätä muuntaen
väitän, että ajatus ihmisen objektiudesta on ekologisesta1 näkökulmasta
välttämätön. Humanismin jälkeinen ympäristöajattelu vaatii ihmisen
käsitteellistä itseobjektifioimista 2.
Artikkelini koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen keskittyy
filosofisiin näkemyksiin ihmisen paikasta sekä ihmisen erillisyydestä ja
erityisyydestä suhteessa ei-inhimilliseen maailmaan. Länsimaisessa filo266
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sofiassa on 1900-luvun alusta lähtien (osin aikaisemminkin) toistunut
ajatus ihmisestä kielensä tai käsitteellisen ajattelunsa vuoksi muista elollisista olennoista eroavana ja siten yksinäisenä, maailmasta irrallisena
ja yläpuolisena olentona. Tähän yksinäisyyden ja yläpuolisuuden kokemukseen liittyy kaksi ajattelutapaa, jotka lujittavat ihmisen erillisyyttä
muusta maailmasta: kulttuurinen tai sosiaalinen konstruktionismi sekä
korrelationismi. Kulttuurista konstruktionismia on useissa yhteyksissä
arvosteltu ympäristöeettiseltä kannalta ongelmalliseksi ajatteluksi (esim.
Latour 2004a, 32–41; Latour 2004b; Bryant 2011b; vrt. Soper 1995,
4–9, 149–155). Konstruktionistiseen todellisuuskäsitykseen eli ajatukseen kulttuuristen diskurssien ja käsitteellistysten läpitunkevuudesta ja
kaikkiallisuudesta liittyy nimittäin uskomus, jonka mukaan oleminen
on aina korrelaatio ihmismielen ja maailman välillä. Quentin Meillassoux, eräs objektiorientoituneeseen ontologiaan kytkeytyvän spekulatiivisen realismin alkuperäisistä kehittäjistä, kutsuu tällaista ajattelua
korrelationismiksi. Näiden ihmisen erityisasemaa eri tavoin korostavien
ajatusten myötä rakentuu ihmiskeskeinen filosofinen perusta ympäristöongelmien tarkastelemiselle.
Artikkelini toisessa osassa etsin ihmiskeskeisille näkökulmille vaihtoehtoista tapaa tarkastella ympäristöongelmia objektiorientoituneen
ontologian pohjalta. Nostan esille kaksi esimerkkiä ympäristöongelmista, joissa kysymys ihmisen toimijuudesta suhteessa passiiviseen luontoon
on käännettävissä kysymykseksi ihmisen objektiudesta antroposeenin
ajan maailmassa. Ensimmäinen esimerkkini on Tyynenmeren jätepyörre, ja toiseksi pohdin melusaastetta. Tutkin näitä ympäristöongelmia
erityisesti Timothy Mortonin ja Levi Bryantin luomien käsitteellistysten avulla. Näin tarkastelemani ympäristöongelmat näyttäytyvät luonnontieteellistä näkökulmaa ihmiskeskeisemmin, mutta samanaikaisesti
tämä ihmiskeskeisyys tulee puretuksi ihmisen objektifioinnin myötä.
Ihmisen asemaan liittyvä subjektiuden ja objektiuden paradoksi on käsittääkseni avain ekologisten kysymysten filosofiseen – ja sitä kautta käytännölliseen – lähestymiseen humanismin jälkeisenä aikana.
Artikkelini lopuksi tarjoan osittaista ja toistaiseksi hahmotelmanomaista ratkaisua ympäristöongelmiin liittyvään subjektiuden ja objektiuden paradoksiin. Ratkaisun ytimenä on Bruno Latourin muotoilema
kompositionismi (compositionism), joskin samantyyppistä on myös esimerkiksi Timothy Mortonin ekologinen ajattelu (the ecological thought)
ja Levi Bryantin erämaaontologia (wilderness ontology). Kompositionis267
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mi tarkoittaa Latourin ajattelussa objektien yhteen saattamista ja niiden
suhteiden tarkastelemista yhteisten etujen kannalta. Ihminen ymmärtää
itsensä objektina toisten objektien joukossa, jolloin kestäviä päätöksiä
ja menettelytapoja ei etsitä vain ihmisen edun näkökulmasta. Korostan
omissa johtopäätöksissäni kompositiotyön merkitystä ihmisen itseobjektifioimisen välineenä.
Ihmisen paikka
Esseessään ”How did man become unaddressed?” tarttolainen semiootikko Riin Magnus (2012) tarkastelee ihmistä olentona, jota kukaan ei
puhuttele. Magnus pitää tätä puhuttelemattomuuden kokemusta yleisenä länsimaisessa 1900-luvun filosofiassa, mutta nostaa esille erityisesti Hans Jonasin ja Martin Buberin ajattelun sekä toisaalta jo Blaise
Pascalin Mietteet. Magnus perustaa artikkelinsa kahdelle ontologiselle
oletukselle, joista ensimmäisen mukaan jokaisella organismilla on kokemuksellinen (impressiivinen) ja ilmaisullinen (ekspressiivinen) puoli,
ja toisen mukaan jokainen elävä olento on samanaikaisesti subjekti ja
objekti. Ensimmäisessä oletuksessa olennaista on merkityksen tai merkityksellisyyden käsite: organismi liikkuu ja havaitsee asioita, jotka se tunnistaa itselleen merkityksellisiksi ja joihin se kykenee vastaamaan merkityksellisesti. Tämän organistisen bilateraalisuuden rinnalla Magnus
kirjoittaa siis organismin samanaikaisesta subjektiudesta ja objektiudesta, jota hän nimittää ekologiseksi bilateraalisuudeksi. Kokemuksellinen
puoli on kehittynyt vastaanottamaan vaikutelmia toisista organismeista
ja ympäristöstä (organismi objektina), ja ilmaisullinen puoli taas suuntautuu viestimään toisille organismeille ja ympäristölle (organismi subjektina). (Magnus 2012, 158.) Ekologian tieteen näkökulmasta sekä organistinen että ekologinen bilateraalisuus ovat yksilön ja populaation
kannalta välttämättömiä, ja niiden on oltava tasapainossa. On toisin
sanoen kyettävä lähettämään ja vastaanottamaan viestejä sekä sisäistettävä oman toiminnan ja toisten kohteena olemisen mahdollisuus, jotta
selviäminen saalistukselta, oma ravinnonsaanti, lisääntyminen ja muu
toiminta ympäristössä olisi mahdollista. (Magnus 2012, 159–160.)
Ihmisen kokemus puhuttelemattomuudesta juontuu Magnusin mukaan siitä, että ihmisistä on tullut sekä viestiensä lähettäjiä että niiden
vastaanottajia. Taustalla on viestimisvälineiden teknologinen kehitys ja
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sen seurauksena organistisen bilateraalisuuden rajautuminen yhden lajin väliseksi, johon Magnus viittaa termillä antropologinen singulariteetti (anthropological singularity). Esiteltyään Jonasin, Buberin ja Pascalin
pohdintoja ihmisen yksinäisyydestä maailmassa Magnus palaa ekologiaan todetessaan, että tämä yksinäisyys voi johtua tavastamme käsittää
inhimillinen kieli vankilana mutta ainakin se kytkeytyy luontokäsitykseemme, joka erottaa meidät ei-inhimillisestä maailmasta. (Magnus
2012, 162.)
Magnusin ajatus ihmisestä olentona, joka on menettänyt kommunikaatioyhteyden ei-inhimilliseen maailmaan, on sikälikin kiinnostava,
että siinä tiivistyy ihmisen vastuu: ihmislaji on itse sulkenut merkityksellisten suhteiden piirin muilta lajeilta. Laajemmin ja perusteellisemmin ei-inhimillisten ulossulkemisen problematiikkaa ovat käsitelleet
esimerkiksi Timothy Morton, Bruno Latour ja Levi Bryant, ensimmäinen taiteen, toinen politiikan ja kolmas filosofian näkökulmasta (Morton 2007; Latour 2004a; Bryant 2011a). Länsimaista ajattelua luonnehtiva ulossulkemisen historia kytkeytyy tieteellisen maailmankuvan
muotoutumiseen, filosofiseen ymmärrykseen inhimillisen subjektin ja
maailman suhteesta sekä ihmisen kokemukseen tiedollisesta ja kielellisestä erityislaatuisuudestaan. Pitkän ajan saatossa nämä juonteet ovat
yhdistyneet dualistiseksi todellisuuskäsitykseksi, jossa meillä on toisaalla mykkä, sinänsä merkityksetön luonto ja toisaalla merkityksiä rakentava, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunut inhimillinen todellisuus.
(Latour 2004a, 9–41; Bryant 2011a, 13–24.)
Kuten Bryant on todennut, sosiaalinen konstruktionismi on ollut
kiistattoman tärkeä teoreettinen väline ihmisyhteisöjen sisäisten, esimerkiksi sukupuoleen ja etnisyyteen liittyvien hierarkioiden purkamisessa.
Samalla konstruktionistinen ajattelu on kuitenkin hämärtänyt asioiden
merkitysten ja toimijuuksien tiedostamista (Bryant 2011b; ks. myös
Bennett 2010, 17). Ennen kaikkea konstruktionismilla on ollut tuhoisat seuraukset ympäristösuhteellemme, Bryant kirjoittaa (Bryant 2011b,
23). Saman näkemyksen ovat esittäneet lukuisat teoreetikot ja tutkijat.
Ekokriittisen tutkimuksen klassikkoteoksessa What is Nature? (1995)
Kate Soper (1995, 151) huomauttaa vertauskuvallisesti, että otsonikerroksen aukko ei ole kielessä vaan kerroksessa itsessään. Bruno Latour
kirjoittaa laveasti konstruktionismin ongelmista teoksessaan Politics of
Nature (2004) jäljittäen multikulturalismin ja mononaturalismin epätasapainoa ja siitä seuraavaa demokratian mahdottomuutta länsimais269
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ten luonnontieteiden perustuksiin 1600-luvulle. Konstruktionismin
tuottamasta luonnon mykkyydestä eivät kärsi vain ei-inhimilliset vaan
lukuisat ihmiset, jotka asuttavat erilaisia luontokulttuurisia yhteisöjä eiinhimillisten kanssa. (Latour 2004a; ks. myös Morton 2007.)
Konstruktionismin rinnalla ihmisen erityisasemaa ei-inhimillisen
maailman yläpuolella ja siten absoluuttisessa erossa siitä on spekulatiivisten realistien sekä objektiorientoituneiden ajattelijoiden mukaan lujittanut korrelationismi, ajatus olemassaolosta ihmismielestä ja ihmisen
havainnosta riippuvaisena (Bogost 2012, 4–5).3 Korrelationismiin kytkeytyy ajatus ihmisymmärryksen kielellisestä perustasta, joka on niin
kutsutun kielellisen käänteen jälkeen hallinnut varsinkin humanistista ajattelua ja tutkimusta (Bryant 2011a, 34–39). Jos havaintokykymme ja ajattelumme, kokemisen tapamme ja kommunikointikeinomme
ymmärretään kaikki riippuvaisiksi kielestä tai kielellis-käsitteellisistä
rakenteista, yhteisymmärrys vieraslajisten olentojen kanssa näyttäytyy
mahdottomana.
Ihmisen paikkaa4 pohdittaessa on mielestäni tärkeää ajatella paitsi
filosofisia suuntauksia tai tieteellisiä paradigmoja myös maailman tilaa.
Vuonna 1989 ilmestynyt Bill McKibbenin teos The End of Nature oli
yksi ensimmäisistä teoksista, jossa ympäristö esitettiin ihmisen totaalisesti ja peruuttamattomasti muuttamana. Kuten edeltäjänsä, vuonna
1962 julkaistu Rachel Carsonin Silent Spring, McKibbenin teos perustui
havaintoaineistoihin ja tutkimustietoon. Nämä teokset herättivät runsaasti huomiota ja kiistelyä heti ilmestymisensä jälkeen – oletettavasti
siksi, että ne vastasivat ihmisten kokemuksia muuttuvasta maailmasta. Tämänhetkisessä tilanteessa, jossa biodiversiteetin köyhtymistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja teollisen tuotannon haittoja koskeva
uutisvyöry ei vaimene enää skeptisten äänten alle, ihmisten kokemus
ekologisesta vastuustaan on voimakas, jopa polttava.
Mutta kyse ei ole vain uutisista. Kaupungistuneissa ja teollistuneissa
länsimaissa asuvat ihmiset näkevät päivittäisessä elämässään rakennettua ympäristöä, syövät teollisissa olosuhteissa tuotettua ruokaa ja kuluttavat hyödykkeitä, joiden materiaaleista ja alkuperästä heillä on vähän
jos lainkaan käsitystä. Niin sanotuissa kolmansissa maissa, esimerkiksi
Nigeriassa, kohdataan toinen puoli läntisten maiden Maapalloa muuttavasta elämänmuodosta: siellä maisemaa ei muuta voimalaitosten, tehtaiden ja elektroniikkamyymälöiden siististi organisoitu verkosto vaan
kaoottinen elektronisen romun massa, joka valtaa maa-alueet ja pilaa
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vesistöt. Antroposeeni on kaikkialla, ja siten myös ihmisen paikka levittäytyy kaikkialle. Samalla erilaisista luonnontilaisista elinympäristöistä
riippuvaiset kasvit, eläimet ja muut elolliset olennot välttämättömine
monimutkaisine verkostoineen joutuvat yhä ahtaammalle.
Antroposeenin ajan ympäristöongelmien tarkastelussa meillä on
edellä sanotun perusteella kaksi ihmiskeskeistä lähtökohtaa: ymmärrys
ihmisen kieliperustaisesta subjektiudesta ja siitä seuraavasta kokemuksellisesta ja intellektuaalisesta erillisyydestä suhteessa muihin elollisiin
ja elottomiin olioihin, sekä ymmärrys ihmisen ja hänen tuottamiensa ilmiöiden, prosessien ja artefaktien vahingollisesta levinneisyydestä
kaikkialle Maapallolla. Näistä lähtökohdista käsin ympäristöongelmat
ovat paitsi ihmisen syytä myös ihmisen ratkaistavissa. Tyypillisesti ratkaisuna nähdään teknologiset innovaatiot, joissa käyttöömme valjastetaan entistä laajempi ei-inhimillisten olioiden, materiaalien ja voimien
repertuaari. Esimerkiksi geeni- ja nanoteknologioiden vaikutuksista on
kuitenkin rajatusti tietoa, ja vielä rajallisempia ovat tämän planeetan
konkreettiset resurssit, puhuttiinpa raaka-aineista tai halvasta energiasta. Loogisempi ratkaisu ympäristöongelmiin olisi hillitä levittäytymistämme ja vallankäyttöämme suhteessa ei-inhimillisiin olentoihin. (Niukkuudesta, teknologisista ratkaisuista ja ympäristöongelmista ks. Lähde 2013.) Toistaiseksi kuitenkin vasta harjoittelemme ei-inhimillisten
olentojen ymmärtämistä subjekteina.5 Objektiorientoituneen filosofian
kehyksessä on mahdollista kokeilla toista reittiä, objektien ekologiaa,
jolloin saamme harjoitella inhimillisten(kin) olentojen ymmärtämistä
objekteina.
Ennen syventymistä ympäristöongelmiin on paikallaan sanoa jotakin objektiorientoituneen filosofian objektikäsityksestä. Erilaisiin tieteellisen tai filosofisen realismin perinteisiin nojaavana objektiorientoitunut ontologia korostaa objektien riippumattomuutta havaitsevista tai
tietävistä subjekteista (Bryant 2011a, 14–27). On olemassa joukko lukemattomia keskenään erilaisia ja eri tavoin vaikuttavia, toisinaan sisäkkäinkin esiintyviä objekteja, joista jokaisen olemassaolo on yhtä merkitsevää. Aineelliset ja aineettomat, kuvitteelliset ja maailmassa tavattavat
yksiköt kantasoluista viinipulloihin, aurinkokunnista kahvipapuihin
ja kaneihin ja latva-artisokista Gregor Samsaan koostavat todellisuuksia ilman kokoavaa totaliteettia – Timothy Morton (2007, 204) kieltää
luonnon ja Levi Bryant (2011a, 271) maailman olemassaolon juuri tässä
mielessä.
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Objektiorientoitunut ontologia on materiaalisia olioita sekä ei-inhimillisten toimijoiden vaikuttavuutta tarkastelevana suuntauksena
läheistä sukua uusmaterialistisille teorioille, mutta viimeksi mainitun
painottamien olemassaolon prosessuaalisuuden sekä olioiden keskinäisten suhteiden ja suhteissa syntyvien identiteettien sijaan objektiorientoitunut ontologia korostaa yksittäisten olioiden muista riippumatonta
olemista ja ominaisuuksia (Bogost 2012, 6–7; Bryant 2011a, 115–123;
Harman 2011; vrt. Bennett 2010, 20–21, 117–122; Barad 2012, 61–62;
Dolphijn & van der Tuin 2012, 113, 158–178). Objektiorientoitunut
filosofia myös käsittää objektit ytimeltään vetäytyviksi ja kussakin vuorovaikutustilanteessa itsestään vain tiettyjä piirteitä paljastaviksi ja niiltä osin vuorovaikutukseen antautuviksi olioiksi. Objektit siis kääntävät
toisiaan omien ominaisuuksiensa puitteissa, mutta yhdenkään objektin
olemus ei tyhjene, täyty tai määrity näissä käännöksissä. (Bryant 2011a,
88–94; Bogost 2012, 26–29; Morton 2013, 150–154.)
Objektien tasavertainen, vaikuttava olemassaolo sekä niiden arvaamaton, vetäytyvä ja samalla jatkuvasti osittain paljastuva luonne
auttavat jäsentämään antroposeenin ajan maailmaa, jonka ilmiöitä ja
ongelmia ihmisen voi yhä harvemmin nähdä täysin ymmärtävän, saati
hallitsevan. Kuten seuraavassa osiossa näemme, ei ympäristöongelmissa
ole kysymys vain ymmärryksestä tai hallitsemisesta: saasteobjektit tunkeutuvat ihomme alle ja tunteisiinkin.
Ympäristöongelmat ja inhimillisen subjektiuden kriisi
Tyynelle valtamerelle on viimeisen 40 vuoden aikana syntynyt ihmisen
toiminnan tuloksena kooltaan ja massaltaan tuntematon mutta tappava
lautta. Tämä Tyynenmeren jätepyörteenä (Great Pacific Garbage Patch,
The Trash Vortex) tunnettu kerääntymä koostuu pääasiassa muovijätteestä: mereen kulkeutuneista muovikasseista, kalastus- ja urheiluvälineistä, juomapulloista, leluista sekä muista esineistä ja niiden osista. Erilaisista yhdisteistä koostuvat muovikappaleet pilkkoutuvat pienemmiksi
ja pienemmiksi kappaleiksi hajoten lopulta mikroskooppisiksi osasiksi
ja kemikaaleiksi. Merieläimet käyttävät muovia ravinnokseen, jolloin
kappaleet tukkivat niiden ruoansulatuselimistön, rikastuvat myrkyllisiksi yhdisteiksi hajonneina ravintoketjussa ja aiheuttavat hormonaalisia
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muutoksia. (Ks. esim. Shomura & Godfrey 1990; Coe & Rogers 1997;
Moore & Phillips 2012.)
Tyynenmeren jätepyörrettä on helppo ajatella objektina, jonka ihminen on luonut ja josta ei-inhimilliset kärsivät. Ympäristöongelmien
esittämisen retoriikassa ihmisellä on säännönmukaisesti subjektiasema,
ja objekteiksi asettuvat sekä itse ongelmat (jätepyörre, säteily, DDT, elohopea, valo, melu) että niistä kärsivät ei-inhimilliset. Hitaasti ja usein
tahattomasti syntyviä ympäristöongelmia on tarinallistettava, jotta ne
ymmärtäisi. Tyynenmeren jätepyörteen ymmärtämiseksi voidaan kuvitella tuhat- tai satatuhatpäinen joukko rantaelämää viettäviä ihmisiä,
joilta epähuomiossa tai tarkoituksellisesti jää rannalle erilaista muovista
valmistettua esineistöä. Tähän liittyen kuvitelmaa voi jatkaa joko muoviesineiden historiaa taaksepäin aina öljykentille asti, tai vastaavasti
eteenpäin kohti pyörrettä, jossa esineitä ja niiden osasia syövät albatrossit, erikokoiset kalat sekä erilaiset selkärangattomat. Ihmissubjektien
valmistamat ja pois heittämät muoviobjektit muuttavat muotoaan ja
tulevat erilaisten elollisten objektien kuluttamiksi. Hämmästyttävänkin suuria muovinpaloja nielevät albatrossit kuolevat nopeasti, mutta
pienempää muoviainesta nauttivissa eläimissä piilee vaara saalistajilleen.
Ravintoketjuun kulkeutuu muovia yhä pienempinä ja pienempinä kappaleina, jotka läpäisevät lopulta organismien kudokset.
Tällaiset listat (öljykenttä, jalostamo, tehdas, pakkaus, eväs, ranta,
tuuli, aalto, pyörre, kala) ovat Ian Bogostin mukaan objektiorientoituneen ajattelemisen väline. Listaaminen on keino yhä uusien kytkösten ja
vuorovaikutussuhteiden löytämiseen. Bogost kutsuu listoja latourlaisiksi
litanioiksi viitaten toimijaverkkoteorian merkitykseen objektiorientoituneen ajattelun taustalla. (Bogost 2012, 38–39, 45, 58, 94–96.) Listoihin
törmää muuallakin kuin filosofiassa – esimerkiksi Tyynenmeren jätepyörrettä tunnetuksi tehnyt kapteeni Charles Moore listaa teoksessaan
Plastic Ocean (2012) merestä löytyviä muoviesineitä, erilaisia muoviyhdisteitä, muovista kärsiviä organismeja ja muovien haittavaikutuksia
sekä kaikkea ympärillämme olevaa muovia (Moore & Phillips 2012,
esim. 82–83, 244–245, 252–253, 344–345). Listat tai latourlaiset litaniat eivät tule koskaan valmiiksi, koska todellisuutta eri tasoilla ja eri
näkökulmista tarkasteltaessa kaikki vaikuttaa lopulta kaikkeen. Jos palaamme pienimpiin muovijätettä syöneisiin selkärangattomiin, joiden
kudoksia asuttaa nyt paitsi orgaaninen myös ei-orgaaninen, teollinen
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materiaali, voimme kuvitella niiden joutumisen suurempien eläinten
ravinnoksi. Lopulta ravintoketjun päässä näkyy – ihminen. Kuluttamastamme eläinproteiinista merkittävä osa on peräisin meristä, joissa
jauhautuva muovi päätyy siis lopulta omaan elimistöömme. Emmekö
tässä vaiheessa ole jo objekteja?
Timothy Morton on käsitteellistänyt Tyynenmeren jätepyörteen
kaltaisia ympäristöongelmia tavalla, joka auttaa meitä ajattelemaan itseämmekin objekteina. Hyperobjektit (hyperobjects) ovat ihmisen toiminnasta syntyneitä materiaaleja tai objekteja, jotka kestävät pidempään kuin ihmisen elinikä, aina käsittämättömiin mittasuhteisiin asti
(Morton 2010; Morton 2013). Morton käyttää esimerkkeinä arkisia
materiaaleja kuten styroksia ja polystyreeniä mutta myös plutoniumia.
Nämä aineet myrkyttävät Mortonin mukaan paitsi ympäristön myös
mielemme aineena, jota olemme osanneet valmistaa mutta jota emme
pysty hävittämään ilman yhä leviävää saastumista. Varsinkin säteilevät
objektit rikkovat oman objektiutensa tulemalla lähelle, jopa ihon alle; ne
eivät jää ”tuonne”, ”ulkopuolelle”, kuten olemme tottuneet objekteista
ajattelemaan. (Morton 2010, 130–132.) Tästä on kysymys myös ravintoketjuun kulkeutuvissa aineissa, kuten Itämeren silakoiden elohopeassa
tai Tyynenmeren eläimistössä hitaasti lisääntyvässä muovissa.
Läpäisevän luonteensa vuoksi hyperobjektit muuntavat paitsi ympäristöä ja olioita myös inhimillistä kokemusta ympäristöstä kiinnostavalla tavalla: subjektit muuntuvat tällaisten objektien lähellä itsekin
objekteiksi. Tai oikeammin subjektit alkavat tiedostaa itsensä objekteina. (Morton 2013, 15–19, 139–140.) On tärkeää huomata, että käsitteiden ’subjekti’ ja ’objekti’ käyttö tällaisessa yhteydessä on vain tietyn
osittaisen, rajallisesti pätevän näkökulman valintaa. Luonnontieteellisestä, esimerkiksi ekologian tieteen näkökulmasta koko kysymys objektiorientoituneesta ekologiasta tai kohteiden ekologiasta jää tyhjäksi.
Biologiahan luonnontieteenä nimenomaan tarkastelee elämää objekteina ja objektien vuorovaikutuksina, perspektiivistä, jota voisi luonnehtia irralliseksi tai yläpuoliseksi. (Ihmisen paikasta ekologisissa ja ekologian tieteen kysymyksissä ks. Haila 1990.) Objektiorientoituneisuus
tuleekin ymmärtää paitsi ontologiana myös ihmisen itseymmärryksen
muotona: itsensä mieltämisenä objektiksi muiden objektien joukossa.
Morton (2010, 47–50) nimittää tätä yhteiseloksi (coexistence), joka ei ole
vain materiaalista riippuvaisuutta luonnontalouden merkityksessä vaan
viittaa yhteisöllisen elämän sosiaalisiin, emotionaalisiin ja affektiivisiin
274

Antroposeeni ja objektien ekologia

puoliin. Yhteiselon affektiivisuuksiin Morton viittaa puhumalla pimeästä tai synkästä ekologiasta (dark ecology), joka luonnehtii pilaantuneen
maailman jakamista inhimillisten ja ei-inhimillisten olentojen kanssa
(Morton 2007, 181–197; Morton 2010, 59–60). Yhteiselo Tyynenmeren
jätepyörteen, sen synnyttäjien ja sen tappamien olentojen sekä sen tuottamien muutosten kanssa tekee meistä objekteja tavalla, jota kutsuisin
yksinomaan synkäksi.
Hyperobjektin, yhteiselon ja synkän ekologian käsitteet luonnehtivat
ontologiaa, jossa subjektien ja objektien välinen erottelu on rauennut.
Mortonin käsitteistön yhteydessä on tärkeää muistaa myös yksi posthumanistiselle ajattelulle perustavanlaatuinen käsitepari, Donna Harawayn materiaalinen–semioottinen, joka vaikuttaa tulkintani mukaan
erityisesti hyperobjektin käsitteen taustalla. Uskonnollisen pelon ja subliimin tuolle puolen kurottavat, miltei ”todellisuuttakin todellisemmat”
hyperobjektit ovat (useimmiten) ihmisen luomaa ainetta, joissa fyysiset
ja symboliset piirteet kytkeytyvät erottamattomasti yhteen. Tyynenmeren jätepyörre on fyysisesti olemassa oleva, alati kasvava massa, mutta
se on myös pelottava tarina ja uhkakuvien verkosto. Merkitykset, joita
pyörteeseen liitämme, eivät tee siitä fiktiivistä. (Haraway 1997, 55–56,
129, 142, 190.) Harawayn käsitepari auttaa ajattelemaan yleisemminkin
objektiutta materiaalisena ja semioottisena. Objektin materiaalisuudella
tarkoitan fyysistä ja materiaalista voimaa ja alttiutta, esimerkiksi aineiden, voimien ja toiminnan vaikutuksille altistumista ja niiden myötä
muuttumista. Objektin semioottisuus puolestaan viittaa erilaisiin merkityksiin, joita objektius edellyttää ja tuottaa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.6
Tyynenmeren jätepyörre sekä vastaavat jätelautat muilla merillä ilmentävät materiaalisesti ja semioottisesti merten ja merieliöstön tilaa
antroposeenin aikana. Meriluonto on muuttunut oman toimintamme
seurauksena sekä fyysisesti että mielikuvissamme. Toinen esimerkkini
ympäristöongelmasta on moninaisempi ja ajoittaisempi, mutta ei lainkaan vähemmän vaikuttava tai todellinen. Tämä esimerkki on melusaaste. Liikenteestä ja teollisuudesta sekä pienemmässä mittakaavassa
erilaisista laitteista johtuva tai elollisten olioiden tuottama jatkuva tai
jaksottainen melu on globaali ongelma, jonka terveysvaikutukset ovat
sekä fyysisiä että psyykkisiä ja häiritsevät ihmisiä ja ei-inhimillisiä eläimiä. Melu määritellään terveydelle haitalliseksi ääneksi tai ääneksi, joka
vähentää ympäristön viihtyisyyttä ja häiritsee työskentelyä (Hakala &
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Välimäki 2003, 211; Lyytimäki 2006, 112). Määritelmä on ihmiskeskeinen, mikä kertoo meluvaikutustutkimusten keskittymisestä ihmisiin
(Lyytimäki 2006, 20, 112).
Melussa kiinnostavaa on sen yhtäaikainen orgaanis- ja ei-orgaanisperäinen synty: melun tuottamiseen osallistuvat yhtä lailla ihmisten
rakentamat liikennevälineet, koneet ja laitteet kuin ääntään korottavat
ihmiset ja ei-inhimilliset eläimetkin. Taustalla on kaikille organismeille
tyypillinen tarve muodostaa ja ylläpitää yhteyksiä toisiinsa. Yhteydenpitoa edustavat tässä ensinnäkin erilaiset auditiiviset viestinnän keinot
sekä viestien tehostamisen tekniikat: ihmisten äänentoistolaitteet yhtä
lailla kuin esimerkiksi tikkalajeille tyypillinen tapa hyödyntää lyhtypylväitä ja muita ihmisen tekemiä rakennelmia pariutumiseen liittyvän
rummutuksensa vahvistamiseen. Yhteydenpitoon liittyy myös tarve
liikkua ja levittäytyä uusille alueille. Ihmisten liikennevälineet sekä niiden vaatimat materiaaliset ja alueelliset resurssit ovat merkittävä osatekijä paitsi melusaasteen synnyssä myös ei-inhimillisten eläinten elinpiirien kaventumisessa ja häviämisessä. Melusaaste on antroposeenin
ilmiö. (Lyytimäki 2006, 117–123, 127–132; Ampuja 2008.) Toisaalta
luonnontilaisten elinympäristöjen kadotessa kaupunkialueille siirtyy
yhä useampia ja suurempia villieläinpopulaatioita, jonka seurauksena
kaupunkialueiden äänimaisema ei koostu vain liikenteen ja omien viestimiemme ja laitteidemme melusta.
Kuten Tyynenmeren jätepyörre myös melusaaste läpäisee inhimilliset ja ei-inhimilliset olennot hyperobjektin tapaan. Ihmisissä melusaasteen fysiologiset ja psykologiset sairastuttavat vaikutukset ovat salakavalia mutta todellisia. Stressi ja jatkuva jännitystila aiheuttaa ahdistusta
ja unettomuutta, ja melun fyysiset seuraukset näkyvät verenkiertoelimistössä. Välittömämpiä terveysongelmia ovat kuulon heikkeneminen
ja tinnitus. (Hakala & Välimäki 2003, 216–217; Lyytimäki 2006, 112–
115.) Ei-inhimillisillä eläimillä melusaaste vaikuttaa suunnistukseen ja
pariutumiseen liittyvään kommunikointiin, ja melu on myös merkittävä
syy elinpiirien hylkäämiseen ja edesauttaa siten herkimpien lajien sukupuuttokehitystä. Konkreettinen esimerkki melusaasteen haitoista ovat
rantaan ajautuvat valaat, jotka pakenevat armeijakäytössä olevien sukellusveneiden kaikuluotausääniä. (Hakala & Välimäki 2003, 217–219;
Lyytimäki 2006, 121.) Melusaasteen vaikutukset linnustoon, erityisesti
laululintuihin, ovat toinen runsaammin tutkittu esimerkki. Melun aiheuttama stressi muuttaa tiettyjen lintulajien pariutumiskäyttäytymistä,
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ja lisäksi melu synnyttää linnuissa saman vaikutuksen kuin ihmisissäkin: ne muuntavat ääntelyään voimakkaammaksi. Tämä Lombard-efektinä tunnettu ilmiö leviää meluisan lajin ympärillä toisiin äänteleviin
lajeihin vaikuttaen lopulta koko ekosysteemiin. (Halfwerk & Slabbekoorn 2009; Pohl et al. 2009; Nemeth & Brumm 2010.)
Koska valtaosa ihmisistä elää nykyisin kaupunkialueilla, melusaasteen vaikutukset ovat jokapäiväisiä ja väistämättömiä. Ne ovat arkipäiväistä todellisuutta, jonka kytköksiä hyvin- tai pahoinvointiimme voi
olla vaikea hahmottaa (englannin kielen melua tarkoittavan sanan noise
alkuperä on latinan sanassa nauseas, joka tarkoittaa inhoa tai epämukavuutta). Voimakkaidenkin äänten kokeminen meluksi on tilannekohtaista ja vaihtelee yksilöllisesti – esimerkiksi kaupunkiin liittyvää liikenteen ja koneiden melua on pidetty positiivisena edistyksen symbolina
(Ampuja 2008, 22–23). Lisäksi melua tuottavien laitteiden ja toiminnan
koetaan nykypäivänä kuuluvan yksilön- ja valinnanvapauteen, joten meluntorjuntaan ei suhtauduta yksimielisesti (Ampuja 2008, 87–88, 142).
Vaikka melusaaste ympäristöongelmana sijoittuu urbaaneihin ympäristöihin, sen luonnetta avaa Levi Bryantin erämaaontologian käsite.
Bryant (2011b, 19) ei tarkoita erämaalla (wilderness) ihmisasutuksen ulkopuolista aluetta, vaikka hän toki tiedostaa erämaan käsitteen sisällön
luonto–kulttuuri-erotteluun perustuvaksi ja ei-inhimilliseen luontoon
viittaavaksi. Erämaa on ontologinen käsitteellistys, jolla Bryant haluaa
purkaa ajatusta maailmasta paikkana, joka on ensisijaisesti inhimillisen
subjektin hallussa. Aivan kuten ihminen joutuu luopumaan suvereenin subjektiuden kokemuksesta konkreettisessa erämaassa, (filosofiseksi) erämaaksi ymmärretty oleminen asettaa ihmisen objektiksi toisten
objektien joukkoon. (Bryant 2011b, 20–21.) Erämaaontologian käsite
koostuu Bryantin mukaan kolmesta komponentista: se purkaa ontologisen hierarkian erilaisten olioiden väliltä, hylkää binäärisen luonto–kulttuuri-erottelun ja tiedostaa ei-inhimillisen toimijuuden (Bryant 2011b,
22). Viime kädessä erämaaontologian ajatuksena on tehdä ihminen
oudoksi itselleen, outouttaa sivilisaatio, jonka koemme kodiksemme.
Tämä mahdollistaa Bryantin (2011b, 26) mukaan uuden näkökulman
inhimilliseen olemiseen olemisena muiden olioiden joukossa.
Melun keskellä elävä kaupunki radoilla kulkevine junineen, päältä kiitävine lentokoneineen, autostereoita huudattavine ihmisineen ja
kutsuääniä päästävine naakkalaumoineen on oivallinen esimerkki bryantilaisesta ontologisesta erämaasta. Tässä erämaassa inhimilliset ja
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ei-inhimilliset toimijat oppivat tulkitsemaan toisiaan sekä vaikuttavat
jatkuvasti toistensa liikkumiseen, viestintään ja muuhun toimintaan.
Lähestyvän auton tai junan ääni, naakan kutsuva ”kja!” tai varoittava
”tsährr!”, kahden ihmisen välinen ”hei!” tai linnulle suunnattu ”pois!”
ovat osia merkityksellisestä äänimaisemasta. Jatkuva melu muuttuu
mahdollisesti saasteeksi erämaan inhimillisten ja ei-inhimillisten olentojen kokemana ja sairastuttaa niitä, mutta yhtä aikaa melu on näiden
olentojen ja elottomien objektien yhdessä tuottamaa.
Ympäristöongelmien inhimilliseen syntyperään sekä siihen liittyviin
syyllisyyden ja vastuun kokemuksiin tottunut lukija voi kysyä, mitä
hyötyä on ihmisen objektifioimisesta (syyllisyydestä ja vastuusta globaalien ympäristöongelmien edessä, ks. esim. Latour 2011, 3–4; Bennett
2010, 36–38). Jos ihmisen ymmärtäminen ympäristöongelmien objektiksi tarkoittaa vain psyykkistä ja fyysistä haavoittuvuutta, eikö ajatus
ole korostuneen ihmiskeskeinen ja siten ympäristöeettisesti kestämätön?
Miksi puhua ihmisistä Tyynenmeren jätepyörteen tai melusaasteen kohteina, kun ihmiset niin itsestään selvästi ovat niiden aiheuttajia – kielletäänkö tässä ihmisen vastuu?
Objektiorientoitunut ontologia asettuu sekä käsitteelliseltä perustaltaan että eetokseltaan ihmiskeskeistä ajattelua vastaan. Ehdottamassani
itseobjektifioinnissa tämä tarkoittaa paitsi itsensä ymmärtämistä kohteeksi myös käsitystä kohteena olemisesta lukuisten erilaisten muiden
kohteiden joukossa vailla erityisasemaa. Jos ajattelemme itseämme monimutkaisiin prosesseihin osallistuvina objekteina, emme alkuun panevina subjekteina, meidän on vaikeampaa perustella ja oikeuttaa toimintaamme. Intentionaalisesti toimiva, kehittynyttä teknologiaa käyttävä
ihminen on objekti siinä missä hänen tehtaidensa tuottamat, meriin
päätyvät muovipussitkin. Miksi tällä puuhakkaalla kädellisellä olisi yksinoikeuksia? Ihmiskeskeisessä maailmankuvassa inhimillinen hyvä on
itsestään selvä päämäärä. Objektikeskeisesti ymmärretyssä maailmassa
päämääristä on neuvoteltava paitsi inhimillisten myös ei-inhimillisten
toimijoiden kesken, kaikenlaisia tarpeita huomioiden. Syvennyn tämän
objektikeskeisen ekologisen demokratian sekä ihmisen itseobjektifioimisen kysymyksiin seuraavassa osiossa.
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Kompositionismi itseobjektifioimisen välineenä
Objektikeskeisyyden sekä objekteihin liittyvien toimijuuksien ymmärtämiseksi on hyvä syventyä hetkeksi tieteentutkija Bruno Latourin tulkintaan tämänhetkisestä maailmankuvasta, jossa luonto ja kulttuuri on
eriytetty kahdeksi erilliseksi todellisuuden osa-alueeksi. Ei-inhimillinen
maailma on poliittisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen kanssakäymisen, keskustelun ja päätöksenteon ulkopuolelle suljettu totaliteetti, josta
voivat oikeutetusti puhua vain tieteentekijät. Ei-inhimillinen totaliteetti ymmärretään liikkumattomaksi ja tyystin materiaaliseksi syiden ja
seurausten jatkumoksi, jossa ei ole itsenäisiä toimijoita. (Latour 2004a,
9–32; Latour 2010, 480–482.) Tämä ajattelumalli, johon perustuvat
esimerkiksi tässä artikkelissa käsitellyt sosiaalinen konstruktionismi
sekä jako inhimillisiin subjekteihin ja ei-inhimillisiin objekteihin, periytyy meille 1600-luvun rationalismista, joka hylkäsi animistisen maailmankuvan eli käsityksen luonnosta erilaisten liikkuvien ja liikuttavien
olentojen ja voimien kokoonpanona (Latour 2010, 481–482). Latour
nostaa esiin ristiriidan tämän yltiörationaalisena pidetyn maailmankuvan ytimessä: on uskottava toimintaan ilman toimijuutta (Latour 2010,
482). Vaikka lukemattomat luontokulttuurit todistavat päinvastaista,
me pidämme tätä kapeaa ja paradoksaalista maailmankuvaa yllä sen jatkuvuuden ja pysyvyyden vuoksi (Latour 2010, 483).
Latourin kritiikki auttaa meitä näkemään, miksi Tyynenmeren jätepyörteen tai melusaasteen kaltaiset ympäristöongelmat aiheuttavat
yhtä aikaa syyllisyyttä, kriittistä epäilyä, voimattomuuden kokemuksia
ja välinpitämättömyyttä (ks. myös Latour 2011, 3–5). Ympäristöongelmien todellisuus ei tämänhetkisen käsityksemme mukaan riipu tavallisten ihmisten havainnoista tai huolenaiheista vaan tieteentekijöiden
mittauksista, joihin liittyviä erimielisyyksiä ja tiedon hidasta karttumista poliitikot tarkastelevat merkkeinä siitä, että todellista ongelmaa
ei ole. Ongelman havainneet kansalaiset tuntevat oman vastuunsa ja
kokevat siitä syyllisyyttä, mutta eivät järjestäydy ja ala toimia ongelmaa
vastaan kahdesta syystä. Ensinnäkään heitä ei todennäköisesti kuunneltaisi (koska he eivät ole asiantuntijoita), ja toiseksi he pitävät itsekin
ongelmaan johtanutta toimintaa lopulta oikeutettuna – tyydyttäähän se
inhimillisiä tarpeita.
Miten globaaleja ympäristöongelmia sitten voitaisiin ratkaista? Latour (2004a; 2010; 2011) on toistuvasti ehdottanut yhteisöllisen elämän
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järjestämistä tavalla, joka ottaa huomioon sekä ihmiset että ei-inhimilliset toimijat. Viime vuosina hän on puhunut kompositionismista, joka
tarkoittaa asioiden keräämistä yhteen menettämättä niiden omaa monimuotoisuutta. Kompositionismilla on etymologiset ja käytännölliset
kytköksensä myös taiteelliseen luomiseen (to compose), kompromissien
tekemiseen sekä kompostiin ja siihen liittyviin ekologisiin ja käsitteellisiin hajoamisen ja hajottamisen merkityksiin. Latour korostaa epäonnistumisen mahdollisuutta kompositionismissa, jolloin se kytkeytyy
myös konstruktionismiin; merkityksellinen ei ole kuitenkaan erottelu
konstruoidun ja konstruoimattoman välillä (kuten sosiaalisessa konstruktionismissa ja sen luontokäsityksessä) vaan erottelu hyvin ja huonosti
konstruoidun tai tästä lähtien hyvin ja huonosti kompositioidun välillä.
(Latour 2010, 473–474.)
Latour ei anna kompositionismista konkreettisia esimerkkejä, mutta
hänen poliittisen ekologiansa valossa kompositioiden luominen tarkoittaa kytkösten rakentamista inhimillisten ja ei-inhimillisten, orgaanisten
ja ei-orgaanisten jäsenten välillä. Kompositiotyö on ongelmalähtöistä:
esimerkiksi Tyynenmeren jätepyörteen ympäriltä on kerättävä ilmiön
syntyyn ja olemassaoloon vaikuttaneet tekijät sekä jätepyörteestä kärsivät toimijat. Vaikka Latour kritisoi luonnontieteiden asemaa luontoa
koskevan puheen monopolina (Tiede isolla alkukirjaimella), hän korostaa tieteentekijöiden merkitystä ei-inhimillisiä koskevan tiedon tuottajina (tiede pienellä alkukirjaimella) (Latour 2004a, 9–10, 137–143, 249;
Latour 2010,478–479). Tutkijoilla on ammattitaito esimerkiksi erilaisten ei-inhimillisten tarpeita7 koskevan tiedon keräämiseen ja tulkintaan
sekä uudenlaisten menetelmien kehittämiseen, ja nämä taidot ovat välttämättömiä päätöksenteossa. Mukaan Latourin sanoin hitaaseen, varovaiseen ja ennakoivaan (”move slowly, with caution and precaution”)
kompositiotyöhön kutsutaan päätöksentekijöiden lisäksi niin inhimillisten kuin ei-inhimillistenkin toimijoiden intressejä puolustavat edustajat
(Latour 2010, 487; Latour 2004a).
Kompositiotyö tai poliittinen ekologia on käsitteellinen malli, jota
voisi verrata suomalaisessa ympäristöpolitiikan tutkimuksessa esitettyihin ajatuksiin ympäristövaltiosta ja siihen liittyvästä yhteiskunnallisesta
hallinnasta (Massa 2012), mutta se on sukua myös systeemiälykkäälle eli
erilaisia vuorovaikutus- ja syy–seuraussuhteita ymmärtävälle ympäristötietoisuudelle (ks. esim. Lyytimäki 2006, 191–197). Kompositiotyötä ei
tällä hetkellä tehdä ainakaan globaalissa mittakaavassa, kuten Latourin
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toistuva esimerkki, vuonna 2009 pidetty Kööpenhaminan ilmastokokous olemattomine tuloksineen osoittaa (Latour 2010, 473; Latour 2011,
4). Lontoossa syksyllä 2011 pitämässään luennossa Latour käsittelee
muutamia ideologisia ja affektiivisia syitä, joiden vuoksi kompositiotyö
tai muu uudenlainen hallinta ei vieläkään ole käynnistynyt. Hän viittaa
käsityksiimme luonnon ylevyydestä, kyvyttömyyteemme yksilöidä vastuuta sekä tapaamme kokea hyödytöntä melankoliaa ympäristötuhojen
edessä (Latour 2011; ks. myös Morton 2007). Kun nämä yksilöllisesti
ja kollektiivisesti vaikuttavat ideologis-sosiaalis-psykologiset tekijät yhdistetään ääriliberaaliin markkinatalouteen, selitys nykytilanteelle alkaa
muodostua. Ehdotan kuitenkin, että kompositiotyön esteenä on vielä
yksi ideologinen tekijä, nimittäin ihmisen käsitys itsestään subjektina
objektien joukossa.
Vaikka kompositiotyö edellyttää minkä tahansa työskentelyn tavoin
vastuullista, intentionaalista ja taitavaa toimijuutta, Latourin komposition käsite itse asiassa edellyttää sitä, että ihminen käsittää itsensä objektiksi. Työn kohteena ja päämääränä ovat ihmisten ja ei-inhimillisten
jaetut ympäristöt ja kestävät elämisen muodot. Ihmisen on toisin sanoen
objektifioitava itsensä toimijaksi muiden toimijoiden joukkoon sekä kyettävä arvioimaan toimintaansa monenlaisten muiden prosessien ja voimien joukossa. Tällainen itseobjektifioiminen on käsittääkseni ainoa tie
ulos antroposentrisestä maailmankuvasta – ainakin niin kauan kunnes
olemme valmiita neuvottelemaan subjektiudesta uudelleen inhimillisessä ja ei-inhimillisessä kehyksessä.
Timothy Morton on esittänyt samankaltaisen ajatuksen käsitteellistäessään sekä ihmisiä että ei-inhimillisiä olioita vieraina vieraina (strange
strangers). Nykyisen tutkimustiedon valossa eläimiä on yhä vaikeampi
kutsua eläimiksi sanan yksipuolisen pejoratiivisuuden vuoksi: niin sanotuissa eläimissä on liian paljon samaa kuin ihmisissä, ja toisaalta ne
ovat liian välttämättömiä koko planeetan ekosysteemille sijoitettaviksi
alapuolellemme, ratkaisevasti erilaisiksi meistä. Koska eri lajien välillä
sekä eri yksilöiden välillä on kuitenkin valtavasti eroavuuksia ja kaikesta
kanssakäymisestä huolimatta oudoiksi jääviä piirteitä, Morton haluaa
korostaa niiden vierautta sekä tämän vierauden outoutta kutsumalla
olentoja vieraiksi vieraiksi (Morton 2010, 40–42, 46–47).
Vieraan vieraan käsite purkaa alistussuhteisiin johtavia oletettuja
tuttuuksia yleisellä tasolla. Etsimäni inhimillinen objektius on luonteeltaan partikulaarisempaa ja konkreettisempaa: objektiutta tietynlai281
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sissa olosuhteissa, määrättyjen toisten objektien vaikutuspiireissä. Juuri
vaikutuspiiri on tärkeä sana, koska se viittaa paikkaamme ympäristöongelmien keskuudessa. Esimerkiksi melua syntyy lukuisten kuljetus- ja
liikennevälineiden äänistä, jotka koemme saasteeksi, koska asumme tai
työskentelemme näiden välineiden kulkuväylien läheisyydessä. Saman
melusaasteen vaikutuspiirissä elää tulevaisuudessa yhä suurempia urbanisoituneita eläinpopulaatioita, koska meidän laajentaessamme elinpiiriämme niiden alueille ne väistämättä laajentavat elinpiiriään meidän
alueillemme. Seurauksena urbaanit äänimaisemamme koostuvat paitsi
inhimillisistä tai inhimillistä alkuperää olevista mekaanisista äänistä
myös ei-inhimillisten elävien olentojen äänistä. Ne voivat olla melusaastetta, esimerkiksi lokkilaumojen jatkuvaa huutoa jäteasemien työntekijöiden korvissa. Toisaalta inhimillisten ja ei-inhimillisten objektien
keskinäisissä vaikutuspiireissä on kyse myös merkitysten vaihtamisesta.
Kun ruokailen puistossa ja leivästäni putoaa murunen maahan, ympärilläni on hetkessä kysyvien, ellei vaativien lintujen joukko. Minusta
on leivän syöjänä ja hallussapitäjänä tullut kaupunkilintuja kiinnostava
kohde.
Ajatus ihmisen objektiudesta auttaa meitä suhteuttamaan omia
tarpeitamme ja halujamme elon kirjon eli lajien, geneettisten erojen ja
eliöyhteisöjen monimuotoisuuden ensisijaisuuteen (biodiversiteetistä
ks. esim. Salo & Sääksjärvi 2007, 66–67).8 Teoksessaan Vibrant Matter
(2010) Jane Bennett ehdottaa hänkin subjekti–objekti-asetelman hylkäämistä ympäristöeettisistä syistä (Bennett 2010, 11–13). Vaikka ihminen sijoittuu Bennettin materialistisessa ajattelussa samalle jatkumolle
tai tasolle muiden elollisten ja elottomien toimijoiden tai vaikuttavien
voimien kanssa, hän ei kuitenkaan kannata eettisesti tasapäistävää ajattelua, jossa kaikilla toimijoilla olisi esimerkiksi samat oikeudet (Bennett
2010, 104). Bennettin kannanotto osuu kiinnostavalla tavalla uusmaterialististen ja objektiorientoituneiden teorioiden kipupisteeseen, siirtymään ontologiasta etiikan alueelle, jossa alamme pohtia erilaisten objektien moraalista arvoa.
Kysymykseen ei-inhimillisen luonnon itseisarvosta eli ihmisestä
riippumattomasta arvosta on ollut vaarallisen vaikea vastata korrelationistisen ja konstruktionistisen ajattelun vallitessa. Koska emme osaa
sanoa, onko ei-inhimillisellä elämällä meistä riippumaton arvo, olemme voineet polkea sitä kollektiivisesti pisteeseen, jossa omakin olemassaolomme on tullut uhatuksi. Koko kysymys luonnon arvosta meille
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asettuu mielettömäksi, jos tai kun ymmärrämme paikkamme objekteina muiden objektien joukossa. Tällainen tulevaisuudennäkymä sisältää
useita kenties radikaalilta kuulostavia kompromisseja – tässä artikkelissa
käsittelemiini esimerkkeihin liittyen muoviteollisuuden massiivista karsimista sekä laajojen ihmisiltä osin tai kokonaan kiellettyjen luonnonreservaattien perustamista maa- ja merialueille (reservaateista ks. esim.
Donaldson & Kymlicka 2011, 156–209). Globaali ekosysteemi ei hyödy
muovista, eikä ihmisellä ole yksinoikeutta asuttaa ja hyödyntää maata.
Miten siis tulemme ajattelussamme siksi, mitä jo olemme, eli objekteiksi? Paradoksaalinen reitti kulkee luonnontieteiden kautta – tieteiden, jotka ovat syntyneet rationaalisen inhimillisen subjektin projektina. Homo sapiensin taksonomiseen järjestelmäänsä sijoittaessaan Carl
von Linné lisäsi lajinimen perään kehotuksen ”Nosce te ipsum”, tunne
itsesi (Lagerspetz 1966, 20). Me olemme yksi laji kädellisten (Primates)
lahkossa. Tieteenfilosofit Petri Ylikoski ja Tomi Kokkonen muistuttavat
evolutiivisten juurtemme sotkeutuneisuudesta:
Ei ole yksinkertaista määritellä, missä vaiheessa voidaan alkaa puhua
ihmisestä tai minkä piirteen ilmaantumista voitaisiin pitää merkkinä ihmisyydestä. Jonkinlaista yleistä ihmisenkaltaisuutta verrattuna
ihmisapinankaltaisuuteen voidaan kuitenkin pitää häilyvänä rajana
apinaihmisten ja ihmisten välillä. (Ylikoski & Kokkonen 2009, 69.)

Tänäkin päivänä löydämme itsemme nisäkkäiden joukosta esimerkiksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) julkaisemassa uhanalaisten lajien Punaisessa kirjassa, jossa ihmiset mainitaan elinvoimaisena lajina (LC, Least Concern). Luokituksen perusteena mainitaan, että
”laji on erittäin laajalle levinnyt, sopeutuva, tällä hetkellä määrältään
lisääntyvä, eikä ole olemassa suuria populaatiomäärän vähentymiseen
johtavia uhkia”. Habitaatti ja ekologia -otsakkeen alla Homo sapiens -lajin edustajia kuvataan seuraavasti: ”Ihmisiä esiintyy lukuisissa erilaisissa
habitaateissa, mikä johtuu suurelta osin niiden kyvystä käyttää teknologiaa sopeutuakseen habitaatteihinsa ja muuntaakseen niitä.” (IUCN
2013. Global Mammal Assessment Team 2008. Homo sapiens. Sitaattien
suomennos KL.)
Luonnontieteiden tarjoaman itseymmärryksen rinnalla on toinen,
jokapäiväinen ja osin rationaalisen ajattelun ohittava reitti: tavat joilla
olemme jatkuvan kemiallisen, fysikaalisen, semioottisen ja sosiaalisen
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vaikutevirran kohteena loputtoman monimutkaisissa objektien kudelmissa. Näissä kudelmissa voimme harjoitella sen tiedostamista, kuinka ei-inhimillisetkin oliot ja voimat ottavat meidät objekteikseen yhä
uudelleen ja uudelleen. Antroposeenin maailma on ihmisen muuttama
mutta ei ihmisen vallassa.

Viitteet
1

Käytän tässä artikkelissa ekologia-termiä useassa eri yhteydessä ja merkityksessä. Kun tarkoitan ekologian tieteenalaa eli eliöiden välisten sekä eliöiden
ja niiden ympäristön välisten suhteiden tutkimusta, puhun ekologian tieteestä
(ekologian määrittelystä ks. Salo & Sääksjärvi 2007, 85). Ekologialla on kirjoituksessani myös yleisempi eliöiden kukoistukseen ja eliö–ympäristö-suhteiden
kestävyyteen liittyvä merkitys. Sana ’ekologinen’ viittaa eliöyhteisön kannalta
suotuisaan tai kestävään, ja käsite ’objektien ekologia’ puolestaan viittaa luonnokseeni objektiorientoituneesta ympäristöajattelusta. Lisäksi sana ’ekologia’
esiintyy useiden tarkastelemieni teoreetikkojen käsitteissä.
2

Objektifikaatiolla en tarkoita yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien välineellistämistä. Kyse ei myöskään ole ihmisen toimintaan liittyvien vallan ja
vastuun kysymyksien kiertämisestä.
3

Korrelationismin käsite periytyy spekulatiivisesta realismista (tai joskus spekulatiivisesta materialismista), joka on nimitys Immanuel Kantin perinteestä
irtisanoutuneelle filosofiselle suuntaukselle. Spekulatiiviset realistit vastustavat
ajatusta siitä, että ihmismielellä ja vain ihmismielellä on pääsy todellisuuden ilmiöihin. Kyse on siis yrityksestä viedä posthumanistinen projekti loppuun asti
kyseenalaistamalla rationalistis-humanistisen ajattelun kulmakivi, merkityksiä
tuottava ja jäsentävä ihmismieli todellisuuden hallitsijana. Tähän liittyen spekulatiivinen realismi on paitsi sisällöllisesti myös muodollisesti rationalismin
perinteestä poikkeavaa filosofiaa. Bogost (2012, 5) luonnehtii spekulatiivista
realismia pikemminkin tapahtumana kuin filosofisena kantana; se ei voi olla
perinteisessä mielessä filosofinen kanta, koska silloin se rakentaisi itsensä samalle rationaalisesti tai empiirisesti verifioitavissa olevalle perustalle kuin aiemmat
filosofiat.
4

Ihmisen paikkaa määrittävät yhtä aikaa erilaiset ympäristölliset ja ideologiset,
materiaaliset ja sosiaaliset tekijät. Kuten luontokäsitykset yleensä, myös ajatus
ihmisen paikasta on toki karkea yleistys (Lähde 2012). Länsimaisen filosofian
traditioon, niin kutsuttuun kielelliseen käänteeseen, kulttuuriseen konstruktionismiin ja korrelationismiin viitatessani rakennan ideaa ihmisen paikasta
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nimenomaan länsimaisesta lähtökohdasta käsin. Toisaalta konkreettiset ympäristöongelmat sekä niiden sosiaaliset, käytännölliset sekä myös aatteelliset
ja emotionaaliset seuraukset ovat tänä päivänä globaaleja tavoilla, joita emme
kykene vielä tieteellisestikään ymmärtämään (Käyhkö 2012; Lähde 2013).
5

Ei-inhimillisten eläinten subjektiudesta käydään parhaillaan keskustelua useiden eri tieteenalojen ja teoriasuuntausten edustajien parissa, kuten tämänkin
teoksen artikkelit osoittavat. Tässä artikkelissa olen kiinnostunut kuitenkin nimenomaan objektiudesta eli siitä, millaista on ymmärtää itse ja toinen kohteena.
6

Materiaalisella tasolla meidän on uskoakseni helppo mieltää itsemme objekteiksi: olemmehan tottuneet ajattelemaan ruumistamme aineellisena kokonaisuutena, jota voi arvioida esteettisesti, ravita, huoltaa, kunnostaa ja laiminlyödä. Ruumis on siten alttiina kaikenlaisille ulkoa tuleville vaikutteille.
Semioottisesti inhimillinen objektius on hankalampi käsittää. Ajatus ympäristöään ymmärtävästä ja hallitsevasta inhimillisestä subjektista lienee perustava
osa useimpien kulttuurien ja aikakausien maailmankuvaa – ihmisyys on subjektiutta; vain subjektiuden erityispiirteet vaihtelevat alueesta ja ajasta toiseen.
Kommunikaation, vallan ja muiden sosiaalisiin suhteisiin liittyvien kysymysten myötä meidän on täytynyt alkaa ajatella itseämme myös objekteina – joskin
inhimillisten subjektien tai inhimillistä perua olevien voimien objekteina. Sellaiset semioottiset suhteet, joissa ihmiset ovat ei-inhimillisten olentojen kanssa
yhdenvertaisina saati niihin nähden objektiasemassa, on tällä hetkellä ja toistaiseksi häivytetty ja purettu miltei ajattelemattomiin ja kommunikoimattomiin.
7

On aiheellista kysyä, mitä ihmiset voivat lopulta tietää ei-inhimillisten tarpeista. Olen käsitellyt kysymystä toisessa yhteydessä puhumalla materiaalisesta
oikeutuksesta, jolla tarkoitan todennettavissa olevia fyysisen maailman olosuhteita, joilla on suora vaikutus tiettyjen eliölajien menestymiseen (Lummaa
2010, 291–297).
8

Esittämäni näkemykset eroavat biosentrisyydessään joistakin objektiorientoituneen ontologian sekä erityisesti spekulatiivisen realismin ajatuksista (ks.
Asko Nivalan artikkeli tässä teoksessa; ekosentrismistä ja biosentrismistä, ks.
Salo & Sääksjärvi 2007).
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Fossiilinen subjekti yleisessä taloudessa
Antti Salminen

RIHMA-AURINKOJA
harmaanmustan autiuden yllä.
Puunkorkea ajatus
virittyy valon sävyyn: on vielä
lauluja laulaa tuolla puolen
ihmisen.
Paul Celan1
IEA:n energiaraporttien perusteella maailman öljyntuotanto on kääntynyt laskuun vuonna 2006.2 Saksan Bundeswehrin muutaman vuoden
takaisen arvion mukaan 95 prosenttia teollisesta tuotannosta on öljyriippuvaista (Bundeswehr 2010, 7). Voidaan tehdä alustava päätelmä:
jos kerran on niin, että 150 vuotta modernia elämää elettiin pääosin
öljyllä, länsimainen elämänmuoto on jo muutamia vuosia ollut muuttumassa joksikin muuksi, vielä tuntemattomaksi historialliseksi vaiheeksi.
Tämä keikahduspiste antaa myös alustavan määritelmän. Jos modernin
humanismin takeena oli esimerkiksi taloudellinen ja ideologinen edistys, eurooppalaisen subjektin (valikoiva) planetarisoituminen ja kapitalistinen globalisaatio, jälkifossiilinen tulevaisuus on luonteeltaan posthumanistinen, ja sen alku voidaan sijoittaa vuoden 2006 tienoille.
Käsittelen tässä artikkelissa jälkimodernin energiaperustan3 edelleen melko näkymätöntä ja rakenteellista muutosta, joka asettaa ehtonsa
paitsi sille miten elämme ihmisiksi, myös sille, miten ihmisen osa saattaa
määrittyä uudestaan ja toisin öljyhuipun4 jälkeen. Lyhyesti sanottuna,
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moderni ihmiskeskeinen olemisen tapa on fossiilisten polttoaineiden
mahdollistama, ja sellaisena maailmanhistoriallisesti katsoen lyhyt katkos; fossiilinen moderniteetti on ainutkertainen tapahtuma. Siirtymä
modernista antroposentrisestä ajattelusta jälkimoderniin biosentriseen
ei ole yksinomaan eikä ensisijaisesti teorian tehtävä, vaan fossiilisten
polttoaineiden ehtyminen siirtää perspektiiviä välttämättä. Näin ollen
energiaperustan rakenteellinen analyysi ja käsillä olevan muutoksen
hahmottaminen asettuu kohtalokkaaksi kysymykseksi, johon on tuskin
edes alettu yrittää vastata.
Ei ole erityisesti ihmiskeskeisten maailmankatsomusten vika, ettei
energian merkitystä ole huomioitu ja ymmärretty. Energia on ollut koko
modernin ajan sokea piste, josta liki kaikki tieteet, materialistisimmatkin, ovat katsoneet onnistuneesti ohi.5 Niin ikään modernia kapitalismia ei olisi syntynyt ilman helposti hyödynnettäviä, kuljetettavia ja
energiatiheitä fossiilisia lähteitä. Modernissa elämänmuodossa öljylle ei
ole yksinkertaisesti korvaajaa, ja tällä haavaa orastavaa öljyvajetta korvataan hiilen poltolla, mikä sekään ei riitä tyydyttämään pitkään etenkään
Kiinan energiantarvetta.
Miten tähän tultiin? Tarina on pääpiirteissään lyhyt: Auringon vuosimiljoonainen energiansyöttö maapallolle kerrytti fossiiliset massat,
jotka 1800-luvun kuluessa porvarillistuva ja kapitalisoituva Eurooppa
(sekä pienellä viiveellä Yhdysvallat) otti vastaan hyödynnettävänä varantona ja omana ansionaan. Silkalla koollaan ja määrällään tämä käsittämätön lahja sai aikaan illuusion jatkuvasta kasvusta ja taloudellisesta edistyksestä. Samalla fossiilisten aineiden oma luonne ja merkitys
kätkeytyivät. Öljyn aika oli tämän kätkeytymisen historiaa. Yhtäältä
fossiilisen edistyksen 150 vuotta oli poikkeustila, jota erehdyttiin luulemaan kehitykseksi, teknisen ja sosiaalisen edistyksen ansioksi ja lopulta
elämäntavan ”uudeksi normaaliksi”, sen kestäväksi perustaksi. Toisaalta
tuo 150 vuotta oli aidosti ainutkertainen vaihe ihmiskunnan historiassa.
Ainoalaatuisella energiapanoksella saatiin tuotettua ja tuhottua paljon.
Energian ja elonkehän näkökulmasta viimeisen puolentoista vuosisadan
huikea fossiilinen talouskasvu ei ollut järkevää tuotantoa (missä ovat
länsimaisen elämänmuodon kestävät ylisukupolviset saavutukset, muualla kuin taiteessa, filosofiassa, runoudessa?), vaan päämäärähakuista,
jos kohta usein tiedostamatonta yritystä kuluttaa fossiilisten polttoaineiden anti mahdollisimman universaalisti ja tuhoisasti.
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Tämä tarina on paljolti kertomatta nimenomaan energian merkityksen näkökulmasta. Sen puoleen energiaa edes työnä ei ole juurikaan
analysoitu filosofisesti, siitäkin huolimatta, että ratkaisevan työn tekevä
sokea piste muistuttaa rakenteellisesti kuulua Russellin paradoksia. Ei
ole käytännössä lainkaan kysytty, mitä merkitsee, että moderni sivilisaatio rakennettiin öljyn varassa öljyn varaan. Koska energian merkityksestä on tavoittelemassani mielessä kirjoitettu niin vähän kuin on, tämän
artikkelin kysymys on kokeellinen, teoria vasta muodostumassa: miten
mieltää ihminen, kun elämänmuodon materiaalinen (energeettinen) perusta järkkyy ontologiaansa myöten?6
Vastatakseni edes alustavasti, esittelen ensin filosofi Georges Bataillen (1897–1962)7 energia-ajattelua ja sen tulkintoja, tarkennan kysymyksen öljyn merkitykseen ja yritän lopulta pohtia, millaisia ehtoja
sanottu asettaa tulevalle teorialle ja jälkifossiiliselle elämälle.
Yleinen ja rajattu talous
Teoksessaan La Part Maudite (1949) Bataille jakoi taloudet, siis vaihdon
perusjärjestelmät, kahteen luokkaan. Yhtäällä ovat rajatut ihmisen taloudet (économie restreinte), joita voidaan ainakin jollain tarkkuudella
oppia sääntelemään, arvioimaan ja optimoimaan. Toinen taloustyyppi
on ”yleinen” aurinkotalous (économie générale). Nämä eivät ole vastakohtia, sillä rajatut taloudet ovat yleiseen talouteen nähden pieniä ja
asettuvat yleisen talouden sisälle pyrkimyksenä padota ja varastoida
energiaa, estää sitä hukkaantumasta. Rajatut taloudet siis eristävät energiaa. Patoavan ja puhdistavan rajatun talouden Bataille ymmärtää lähtökohtaisesti kapitalistisena ja porvarillisena, miksei myös teknologisena
yrityksenä varmistaa ihmisen alueen loukkaamattomuutta. Solaarinen
talous onkin sitten jotain muuta: ihmisnäkökulmasta mieletön ja kauhea. Bataillelaisen filosofin Nick Landin sanoin yleinen talous perustuu
kosmoksen mittakaavassa kulutukselle8, jossa lämpökuoleva materia
muuttuu peruuttamattomasti energiaksi, ja jossa ”universumi on jäävuoren huippu, joka pistää esiin pimeän materian kietomasta kaaoksesta”
(Land 2011, 393).
Yleinen ja rajattu talous eivät ole ontologisesti eri alueita, eivät myöskään eri tavoin olemassa olevia olioita tai olioiden ryhmiä, vaan erilaisia
toiminta- ja kokemusmuotoja. Tästä syystä ne ovat yhteismitattomia:
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yhden merkitykset eivät ole välttämättä merkityksiä toisessa. Siksi yhden
oliotkaan eivät ole olioita toisessa, aivan kuten newtonilaista painovoimaa ei ole suhteellisuusteoriassa, joka puhuu avaruuden kaarevuudesta.
Bataille käsitteellistää kiinnostavasti energian ja yleisen talouden
kokemuksellisuutta. Hän ei kuitenkaan – valitettavasti – huomaa fossiilisten polttoaineiden ainutlaatuisuutta ja uusiutumattomuutta. Bataillelle fossiiliset polttoaineet ovat ongelmattomasti auringon energiaa,
ja 1950-luvulla hän olettaa ydinvoiman tulevan lähivuosikymmeninä
tuottamaan energiaa enemmän kuin ihminen pystyy säännöstellen
käyttämään.9 Porvarillisen hyötykäytön sijaan Bataille korostaa, että
ollakseen merkityksessä väkevä yhteisö tarvitsee aina holtittoman ja turhan tuhlauksen.
Tältä pohjalta Bataille erottaa edelleen kaksi elämän ja talouden
aluetta: homogeenisen ja heterogeenisen. Homogeenista luonnehtii yhteismitallisuus, kuten esimerkiksi kapitalistisena aikana rahassa mitattava arvo, kun taas heterogeeninen alue on loputtoman eriaineksinen ja
yhteismitaton. Esimerkiksi heterogeenisestä käy vaikkapa sosiologiklassikko Émile Durkheimilta periytyvä vasemman ja oikean käden pyhä:
yhtäällä kaikesta pakonomaisesti erotettu saastainen ja kammottava
(vasen pyhä), toisaalla minkään kanssa yhteismitaton jalo ja puhdas (oikea pyhä). Energia ja kokemus ovat tässä mielessä lähtökohtaisesti heterogeenisiä, eriaineksisia, vailla keskusta ja vailla tavoitetta. Energian
homogeeninen, jotain päämäärää ja tarkoitusta varten suunnattu käyttö
eli työ on Bataillen mukaan vain väliaikainen pysähdys energian heterogeenisessä liikkeessä, jossa energia lopulta valuu tyhjiin ja hukkaan,
hyödyttömästi. Heterogeenisen energian kokemus on kokemus tarkoituksettomasta, laittomasta, atomisoitumattomasta ja yksilöimättömästä, joka sellaisenaan pätee itseisarvoisesti, kuten vasemman tai oikean
käden pyhä pätee ohi yhteismitallisen. Heterogeeninen on eräänlainen
materiaalinen tiedostamaton, joka voidaan kokea, mutta jonka toimintatavat ja muodot ovat syvästi ei-inhimillisiä ja rationaalisen ihmisen
päivätajunnan tavoittamattomissa.
Yleinen talous on lähtökohtaisesti heterogeeninen, mutta myös monet rajattujen talouksien osat ovat puhdistamattomia ja palvelemattomia. Bataille ottaa esimerkikseen isovarpaan, joka mahdollistaa seisaallaan olon ja kokemuksellisen siirtymän neljältä jalalta kahdelle – viime
kädessä koko sivilisoitumiskehityksen alkuehdon. Isovarvas on inhimillisen kulttuurin fysiologinen edellytys, mutta juuri siksi se aiheut292
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taa inhoa ja mieltyy taidottomaksi kömpelykseksi, toisin kuin vaikkapa sormet. Varvas on maan omana ja kosketuksissa perustaan välttämättä likainen ja heterogeeninen, ja siksi se pyritään pitämään piilossa ja koetaan monissa kulttuureissa luotaantyöntäväksi. (Bataille 1970,
200–204.) Halusimme tai emme, olemme osaltamme elävää materiaa,
joka koetaan ruumiin rajojen rikkoutuessa sisältä käsin. Kavahtaessaan
saastaisuuttaan tai erittäessään hallitsemattomasti (käytännössä koko
ajan) ihminen on lihassaan yleisen talouden piirissä. Esimerkiksi näin
rajattu talous kamppailee alati yleistä vastaan, siinä missä yleinen talous
ei asetu vastaan, taistele eikä palvele. Traagista on, että kohtalokkaan
usein ihmisen tuhovimma kumpuaa psykologisesti ja tiedostumattomasti juuri yleisen talouden ja heterogeenisen tunnistamattomuudesta
ja niiden ehtojen vieraudesta.
Bataillelaisittain sivilisoitunut ihminen on siis aina jonkinasteinen
kompromissi yleisestä ja rajatusta taloudesta sekä homo- ja heterogeenisesta, ja nämä sekoittuvat ihmisosassa enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Ekologisesti ja biosentrisesti katsoen onnistunut sekoitus olisi
kenties sellainen, joka pystyisi kannattelemaan inhimillistä elämänmuotoa tuhoamatta sen elinehtoja ja samalla monipuolistaisi ympäristöään
sitä alistamatta. Mitään vastaavaa moderni, länsimaiset elintavat omaksunut ihminen, ei ole suinkaan saanut aikaan. Päinvastoin. Rajatun ja
yleisen talouden sekoitus on lähes poikkeuksetta saanut rajatulta ihmisen itsesäilytystä ja selviytymistä korostavat piirteet, yleiseltä tuhlauksen vimman ja hybriksen. Moderni ihminen on elänyt sekä auringon
että öljyn sokaisemana. Nämä heterogeeniset leuat puristavat nykyisen
elämänmuodon pinteeseen, jossa yleisen talouden ei-inhimillisyys on
näennäisesti järkevöitetty. Kehittynyt kapitalismi on siis onnistunut
järjestämään energetiikkansa ”järkevän irrationaalisesti”, Tere Vadénin
Landia tulkitsevin sanoin:
Kapitalismi ei ole järkevää ja hyödyllistä eloonjäännin varmistelua,
vaan sillä on musta, tuhohaluinen sydän tai paremminkin kokonainen sydänten verkosto aina nanotasolta ydinmiiluihin. Kapitalismi
on kosmisen trauman kiihtyvää tiivistymistä, joka tarvitsee sekä järkevyyden yläleuan että tuhohalun alaleuan jauhaakseen inhimilliset
tarkoitusperät epäinhimilliseksi pulveriksi. (Vadén 2012, 58.)

Erillään nämä piirteet eivät olisi välttämättä kovinkaan tuhovoimaisia. Darwinistinen tai hobbesilainen kamppailu vailla laajentumishaluja
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tai oman elämänmuodon oletettua universalismia voi olla tuhoisa pahimmillaan paikallisesti. Tuhovimmainen, tuhlaava ja hybrinen eetos
vailla halua säilyä ei elä sekään kovin pitkään. Vasta sellainen yleisen
ja rajatun liitto, jossa tuhlaus ja tuho pyrkii itsesäilytykseen, mahdollistaa nykyisenkaltaisen luonnonhävityksen, kyvyn ja puolitiedostamattoman halun säilyttää elämänmuoto, joka tuhoaa muut. Bataillen
silmin tarkasteltuna tällä elämänmuodolla on monta nimeä, mutta sen
tulee täyttää ainakin kaksi ehtoa: ensinnäkin se yrittää laajentua kaikkialle mahdollisimman vähällä kitkalla, se pyrkii siis laajentumaan ja
jopa universalisoimaan (maantieteellisesti, henkisesti ja niin edelleen)
itsensä. Toisekseen se ei saa rajata tavoitteitaan, vaan sen on pyrittävä
jatkuvaan kasvuun ja transgressioon. Eurooppalainen, amerikkalainen
ja nyttemmin kiinalainen talousliberalistinen kolonialismi eri muodoissaan ovat onnistuneet tässä kenties parhaiten. Öljyn käyttö on ollut niin
katastrofaalista juuri siksi, että sitä on pidetty rajatun talouden resurssina, yhtenä muiden joukossa.10 Jos sen aurinkosyntyinen kauhistuttavuus
ja erikoislaatu olisi ymmärretty, asia voisi olla toisin.
Toisin sanoen, yhtäältä se, mikä käyttämässämme energiassa on
rajattua (fossiilisten määrä ja laatu) on koettu yleiseksi (kasvu voi, ja
sen täytyy, jatkua!). Toisaalta se, mikä siinä on yleistä (tuhlaus ja irrationaalisuus) on koettu rajallisena (resurssit ovat laskennallisia ja niitä
pitää säännellä!). Kokemuksellisena lopputuloksena on ”järkevä” ja viileä suhde luontoon, kolonisoijan katse, joka asettaa luonnon objektit ja
subjektit paikalleen, ja aloittaa yksituumaisen öljykiihdytteisen vaihdon
näiden välillä. ”Tekniikan kysymisessä” (1953) yhtenä varhaisimpana
teknologiakriitikkona pidetty Martin Heidegger muotoilee tämän ”teknologiseksi olemisenpaljastumiseksi” kutsumansa maailmasuhteen seuraavasti:
Maa paljastuu nyt hiilikaivoksena, mantu malmiesiintymänä. (…)
Nyt ilma asetetaan typen luovuttajaksi, maa malmien, malmi esimerkiksi uraanin, tämä ydinenergian, joka voidaan vapauttaa joko
tuhoamiseen tai rauhanomaiseen käyttöön. (Heidegger 1953/2007,
19.)

Näin asetettuna (Heideggerin Gestell) energia on lähtökohtaisesti
jotain ihmisen ulkopuolista ja määrällistä, jonka tehtävä on pitää yllä
ihmisosaa. Tällä tapaa eriytymättömästä ja kokemuksellisesta energia-
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vuosta eriytyvät energian käyttäjät, tuottajat ja lähteet. Kaikki luonnon
osat ovat käytettävissä, hyödynnettävissä ja viime kädessä homogenisoitavissa wateiksi ja kaloreiksi. Yleisen ja rajatun talouden erot on liudennettu. Monimutkaisista ja kitkaisista pyhyyden ja luonnon loukkaamattomuuden tunteista on päästy – ja kas, moderni ihminen on valmis
toimeen.
Teoksessaan Bataille’s Peak (2007) Allan Stoekl kehittää omaperäisen tulkinnan Bataillen energiataloudesta ratkaisuna Heideggerin haasteeseen. Stoekl argumentoi, että välttääksemme sen ”järkevyyden”, joka
johti nykyiseen tilanteeseen, heterogeeniset yleisen talouden periaatteet
on pyrittävä ymmärtämään osana inhimillistä energiataloutta, ja on etsittävä käytäntöjä, joissa ne mieltyvät haluttavina. Stoekl antaa joitakin
esimerkkejä, joista kenties yllättäen yksi parhaista on pyöräily. Pyöräilevä ihminen ei näet ole laskennallisen energian käyttäjä, vaan autojen
kansoittamilla teillä tuhlaa omaa lihasvoimaansa etenemiseen, joka ei
ole automaattisen varmaa tai taattua. Toisin kuin autoilija, pyöräilijä siis
uhraa itseään liikkuakseen. Pyöräilevä ihminen on lihasperäisen haaskuun ja laskelmoimattoman liikkeen vietävissä. Liike ja liikuttaja ovat
yhtä, toisin kuin autoillessa, joka tuhlaavimmillaankin pitää autoilijan
koskemattomana, tarkkarajaisena yksilönä koneensa sisällä ja erillään
liikkumisensa ehdoista. Tämänkaltaista ”autonomista” yksilöyttä voidaan kutsua fossiiliseksi subjektiksi.
Fossiilinen subjekti
Jo edellä sanottu voi riittää osoittamaan, että ihmisen käyttämissä energiamuodoissa ja niiden alkuperässä ei ole juuri mitään ihmisen omaa.
Niin ikään kaikki energiateknologia, jota yhä mahdottomampiin kaivauksiin ja porauksiin ympäri maailmaa käytetään, on sekin samojen
energianlähteiden varassa – nykyteknologista subjektia tai esimerkiksi sen ”tieteellistä objektiivisuutta” ei olisi mahdollista pitää yllä vailla
öljyn heterogeenistä kuoleman materiaa ja auringon räjähtävää kuilua.
Modernin maailman energiaperusta on siis läpeensä irrationaalinen ja
ei-inhimillisellä pohjalla. ”Puhdas energia” tai ”kestävä kehitys” ei ole
millään muotoa moderniteetin kohtaaman luonnon ominaisuus.
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Luonnon ”puhtauden” merkitys on jatkuvan kulttuurisen neuvottelun kohde, ja sellaisena lähinnä sivilisaation pintarakennetta. Luonnon
ja kulttuurin dialektiikalle on merkittävämpää, että tähän mennessä nykyihmisen voittokulkua on siivittänyt energia, joka ammentaa väkevyytensä viime kädessä elollisen kuolemasta ja auringon herkeämättömästä
fuusioräjähdyksestä. Tämä kaikki on saatu näyttämään porvarillisessa
modernissa hyvin järkevältä ja perin näppärältä. Näennäisrationaalisuutta vastaan Stoekl kehitteleekin teoriaa ”jälkikestävästä” (post-sustainable) yhteiskunnasta, jossa kestävyyttä ei ajatella laskelmoitavien resurssien nimissä, vaan niin, että (ekologinen) kestävyys on oheisseuraus (kokemuksellisesta) tuhlaavaisuudesta ja voimien uhrauksesta. Näin ollen
ekologinen kestävyys ei ole tavoite tai päämäärä, vaan puolivahinko.
Stoekl argumentoi, että ei edes riitä, että ihmiskunta tulisi järkiinsä,
ja alkaisi käyttäytyä tolkusti suhteissaan luontoihin. Niin kauan kuin
luonnonvoimat kohdataan resursseina, joita käytetään ”järkevästi”, peli
on pidemmän päälle menetetty. Resurssiperustainen, hyödyllistävä ja
välineellistävä luontosuhde on itsessään ongelma, jonka korjaamiseen
ei riitä resurssien uusjako ja niiden niukkuuden (edes universaali) tunnustaminen.
Bataillen kielelle käännettynä energian resurssoiminen tarkoittaa,
että heterogeeninen voima on homogenisoitu. Laskelmoimaton, arvaamaton suvereeni luonto on saatu hetkellisesti tekemään työtä käskettyä.
Tässä puhdistamisessa ja kesyttämisessä ei olisi ainutkertaisina tekoina
mitään rakenteellisen vahingollista, ja jokainen, joka osaa sytyttää nuotion metsään sateella, voi ymmärtää, kuinka merkittävä onnistumisen
tunne voi olla. Ongelma on, että homogenisoimisesta on tullut yleinen
periaate, hallinnan malli, ja koko modernin elämän silmämäärä. Elämänmuoto, joka perustaa itsensä erillisten eli homogenisoitujen yksilöiden varaan, tarvitsee miltei väistämättä subjektituotantoonsa fossiilisia
polttoaineita. Stoekl kysyykin kiusallisesti: ”Ovatko demokratia ja liberalismi erottamattomissa hyvistä fossiilisista polttoaineista? Naisten
oikeudet, homojen oikeudet?” (Stoekl 2007, 199.) Nämä kysymykset
ovat oikeutettuja, toistaiseksi täysin vailla vastauksia ja kolmanneksi ne
ovat peittää alleen tärkeän toivon kipinän. Nimittäin vain rajatun talouden näkökulmasta ihminen voidaan rajata darwinistiseen kamppailuun
niukkuudesta, eikä inhimillinen hyvä ole fossiilituote, vaikka sen tietyt
muodot olisivatkin. Edes luonnontieteellisesti ei ole uskottavaa olettaa,
että vailla runsasta energiansyöttöä ihminen olisi olemuksellisesti jul296
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ma, itsekeskeinen tai väkivaltainen. Parempi on essentialisoimatta sanoa, nietzscheläistä ihmisen tulemisen periaatetta (Werden) ja tulevan
tuntemattomuutta juhlien: me emme tiedä.
Eläimellä tai kasvilla ei ole resursseja, ja nykytiedon valossa ne eivät
missään olennaisessa mielessä laske olemisensa edellytyksiä. Näin ollen
niillä ei ole rajattua taloutta, mutta juuri tämä tekee niistä syvästi rajallisia. Ihmisen tragedia on yleisen talouden ja rajatun talouden puolitietoinen kompromissi, ja traaginen se on juuri siksi, että tuo kompromissi
ylimalkaan on mahdollinen. Radikaaliin rajattuuteen, joka ei esimerkiksi voi koskaan ”suojella luontoa”, kuuluu rajatun ja yleisen talouden
yhteismitattomuus. Ajatus ihmistä heikomman luonnon suojelemisesta
on porvarillisen subjektin hybristä. Suvereeni yleisen talouden luonto
ei tarvitse ihmisen suojelusta, eikä ihmiseltä mitään muutakaan. Ihminen voi jättää tuhoamatta ja käyttäytyä suhteessaan luontoon säällisesti,
korkeintaan estää muita lajitovereitaan tuhoamasta, mutta viimekädessä
suojelu on rajatun talouden resurssiperustaisen luontokokemuksen tuote, joka ei pureudu luonnon objektivoimisen ongelman ytimeen, vaan
usein vahvistaa sitä.11
Kokemustasolla rajattuus on olemassa kokemuksena näiden kahden
lähtökohtaisesta yhteismitattomuudesta. Kuten sanottu, yleisen talouden ilmiöitä ei useinkaan tunneta rajatussa, eikä rajatun yleisessä. Mutta
juuri tästä asymmetrisestä dialektiikasta kasvaa ihmisen perusristiriitainen luonne ja toisaalta herruuden virhe. Jos yleisen talouden ilmiöitä,
kuten vaikkapa erotiikkaa, leikkiä ja kuolemaa yhdenmukaistetaan rajatuin perustein, ihminen kadottaa rajallisuutensa tajun. Yleisen talouden voimien kesyttäminen, siis pyrkimys niiden hallintaan, kohottaa
ihmisen muun luonnon yläpuolelle. Viime kädessä, ironista kyllä, tämä
Münchausenin temppu on mahdollista vain yleisen talouden suomalla
fossiilisella energiansyötöllä.
Subjektin ja objektin ero ei ole energian katsannossa erityisen metafyysinen kysymys. Energian ei-inhimillisellä tasolla jakoa subjekteihin ja
objekteihin ei ole. Subjektilla tai sen luomalla rakenteella on joko varaa
pitää yllä itsensä ja ympäristönsä (objektien ja muiden subjektien) eroa
tai sitten ei. Koko perusjako on Bataillen katsantoa kiihdyttäen sekin
rajatun talouden ilmiö, ja stellaarisessa mittakaavassa sen harvinainen
erikoistapaus. Yleisen talouden keskinäiset laskostumiset, yhteisalueet ja
riippuvaisuudet ovat aina voimakkaampia ja alkuperäisempiä kuin erot,
etenkin ne, joita ihmiset siihen tuottavat. Tämä ei silti tarkoita, että
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yleinen talous olisi lähtökohtaisesti harmoninen yhteys – päinvastoin.
Yleisen talouden eloisuus on liikkeessä siksi, että sen osat ovat monin tavoin sovittamattomia, keskenään ristiriitaisia, yli- ja alijäämäisiä. Argentiinalaisrunoilija Roberto Juarrozin mietelmä tavoittaa yleisestä taloudesta tuottuvan ihmisosan tarkkaan:
Jos jätetään pois kaikki ylimääräinen ja suljetaan ulos kaikki puuttuva, jäljelle jää luultavasti jotain olemisen kaltaista. Tai ehkä eioleminen. Mutta jos lasketaan yhteen kaikki ylimääräinen ja kaikki
puuttuva, jäljelle jää jotain ihmisen kaltaista. Ja jos otetaan kaikki
mikä ei jää yli eikä puutu, jäävät tyhjät kädet. On yksi olemisen
muoto: oleminen. Mutta on toinenkin olemisen muoto, ihmisen
tapa olla: jäädä yli ja puuttua. Runous on lähempänä jälkimmäistä.
Silti se ei voi unohtaa ensimmäistä.12

Yleisestä taloudesta ei siis puutu mitään, se on kuten on. Luonto ei ole
missään oleellisessa mielessä niukka, ja jos jotain, se on solaarisuuttaan
ylijäämäinen ja tuhlaava. Auringon ei-laskennallisen talouden puitteissa
ongelma on siis energian tuottamaton ja tarkoitukseton tuhlautuminen
tyhjyydestä tyhjyyteen. Kaikki tuottava tuhlaaminen, kuten kasvin tai
eläimen kasvu, synnyttää lisää ylijäämää. Kysymys on viime kädessä
tulkinnasta: joko voidaan ajatella, että eläimet lisääntyvät, koska esimerkiksi niiden geenit pyrkivät turvaamaan jatkuvuutensa. Täsmälleen
samalla otannalla voidaan väittää, että geenit ja niitä kantavat eliöt pyrkivät tuhoutumaan, moninaisesti ja yhä uudelleen. Korea soidinpuku
voidaan ymmärtää suvun jatkuvuuden varmistamisena tai tuhlauksen
muotona. Luonnontieteellisellä selityksellä ei ole itsessään vastausta kysymykseen geenin itsekkyydestä yhtä vähän kuin bataillelaisella luonnonfilosofilla on vastausta kysymykseen ”miksi eletään?”.
Kenties vasta nyt öljyn ehtyessä kapitalistisen rajatun talouden kätkemä katastrofaalinen totuus nousee pintaan: ”moderni subjekti”, etenkin muodossaan ”moderni yksilö”, joka syntyi massayhteiskunnan, teollisen vallankumouksen, kaupungistumisen ja työnjaon erikoistumisen
myötä, ei ole sen enempää eikä vähempää kuin eräs öljyn efekti. Öljy
mahdollisti sille tyypillisen kokemuksellisuuden, josta fossiiliset subjektit tuottuivat. Toisin sanoen moderni yksilöys, siinä muodossa kuin sen
(ja itsemme) opimme tuntemaan, ei olisi kukoistanut vailla 150 vuoden
massiivista kerta-annosta muinaista auringonvaloa.
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Solaarisesti katsoen umpikujaan ja fossiilisen subjektin sukupuuttoon ei päädytä yksin siksi, että öljyn tuotanto ehtyy, vaan myös koska nykyiset elämäntavat eivät onnistuneet varaamaan yleisen talouden
perustattomuudelle13. Auringon maapallolle syytämää energiaa on jatkuvasti liikaa, mutta sen sommitteleminen subjekteiksi vaatii valtavasti
työtä, logistiikkaa ja työnjakoa. Modernien yksilöiden massayhteiskunta
ei olisi ollut mahdollinen ilman fossiilisia polttoaineita. Toki niin sanottu kartesiolainen subjekti, kantilainen kumous ja vastaavat filosofiset
”subjektikeksinnöt” syntyivät ennen öljyn voittokulkua. Vailla fossiilista syöttöä ne olisivat silti jääneet arvatenkin teoreettisiksi malleiksi ja
spekulatiivisiksi ihmiskuviksi, jollaisina ne säilynevät vielä öljyn ajan
jälkeenkin. Mutta nykyihminen on rakentunut öljystä, ja fossiilinen
subjekti on näin ollen pitänyt itseään yllä kuoleman voimalla. Jos tämä
on tilanne, tuo öljyn subjekti, ”fossiilinen ihminen”, on jo jonkin aikaa
ollut muuttumassa joksikin muuksi.
Kuvassa on jotain perin epäkuollutta: moderni inhimillinen ja itsetietoinen minuus rakentui valtavasta massasta muinaisten (meri)eliöiden kertynyttä kuonaa. Länsimainen ihminen modernisoi maailman
voimalla, joka on peräisin ei-inhimillisten kuolemien kerryttämästä
energiasta. Ja viime kädessä tämänkin kuvan takana ammottaa auringon kuilun hulluus, josta lähes kaikki energia (pois lukien vuorovesi,
laattatektoniikka ja fissio) maapallolle on iskeytynyt. Subjektiivinen
yksilöys kulttuurin lähtökohtana kuluttaa itsessään valtavan määrän
energiaa, ja ihmisellä itsellään ei ole vastaavaa määrää – subjektia ei tuoteta lihastyöllä. Subjektin synnyttämiseen ja massamittaiseen ylläpitoon
on lainattava voimaa öljyltä eli kuoleman materiaalisuudelta. Ollakseen
moderni ja ollakseen subjekti ihmisen on siivilöitävä jokapäiväinen energiansa muinaisen ei-inhimillisen kuoleman kerrosten lävitse. Moderni
ihminen, yksilöllisessä muodossaan, on siis kirjaimellisesti kuoleman
voimalla elävöitetty fossiili.
Lopuksi ja aluksi
Sanottu asettaa tiettyjä varauksia posthumanistiselle teorianmuodostukselle. Transhumanistinen posthumanismi voisi olla ainakin teoreettisesti mahdollinen kehityskulku, jos sille löytyisi uskottava energiape-
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rusta. Kenties voidaan kuvitella Donna Harawayn (1985/2003) tapaan
kyborgien ja vielä tuntemattomien ihmisperustaisten elämänmuotojen
tulevaisuus, joka saa käyttövoimansa ja tarmonsa vaikkapa hakevoimaloista, aurinkopaneeleista tai hevostaloudesta. Kuitenkaan tästä asetelmasta ei saada edes järin perusteltua tieteiskirjallisuutta, koska nykyiset
”vaihtoehtoiset” energiamuodot riittävät tyydyttämään vain murto-osan
nykyisestä energiantarpeesta, puhumattakaan siitä, kuinka paljon transhumanistiset unelmat, avaruuden asuttamisineen kaikkineen, söisivät
virtaa. Tällä hetkellä esimerkiksi lääketieteelliset ja energiateknologian
kehityskulut, aurinkovoima- ja tuulipuistoja myöten14, ovat auttamatta
naimisissa logistisesti raskaan ja katkeamattoman fossiilienergian lisäsyötön kanssa. Tuon syötön jatkuvuus ei ole realismia. Aurinko, ja sen
yleinen talous, on. Bataille perillisineen on siis sikäli oikeassa, että solaarista energiaa on valtavasti yli kaikkien tarpeiden, ongelmaksi vain
asettuu, että nuo tarpeet eivät kohtaa (tämänhetkisiä) ihmistarpeita.
Suurelta osin vikapäänä on fossiilisen subjektin solmima ja vaatima
energia-ahne rakenne15, joka homogenisoi heterogeenisen, eikä siis hengitä yleisen talouden rytmiin. Näin ymmärrettynä fossiilinen subjekti on eräänlainen energian välivarasto, mikrokokoinen, rajattu talous,
eräänlainen patteri, joka purkautuu kuolemassa. Öljyhuipun jälkeen
tällaisia ”subjektiakkuja” voidaan tuottaa merkittävästi vähemmän.
Niin ikään heterogeeninen energetiikka avaa jälkihumanistiselle
tutkimukselle haaran, joka ei voi olla olennaisilta osiltaan (luonnon)tieteellinen16. Toki yleisen talouden ilmiöitä ja olentoja (kuten vaikkapa
aurinkoa ja öljyä) voidaan tutkia tieteellisin menetelmin. Näin saadaan
kuitenkin tuloksia, jotka eivät ole yleisiä. Rajatun talouden tutkimusote
typistää mainitut ilmiöt väistämättä muotteihin ja paradigmoihin, jotka
ovat yleisen talouden kanssa yhteismitattomia. Yksinkertaisin esimerkki
on kokemus, etenkin jos sitä ei ymmärretä yksilön omana, vaan asubjektiivisena ilmiöiden vuona, josta kokijat muodostuvat. Epätieteellisen
siitä tekee jo se, että yksikään tunnettu mittalaite ei rekisteröi kokemusta eikä sen intensiteettiä. Toki aivosähkökäyrä saattaa nytkähtää,
ihon pintalämpötila nousta ja niin edelleen. Kokemuksen kokemus jää
sen sijaan täysin yleisen talouden piiriin.17 Tämä tarkoittaa myös, että
yleisellä taloudella on sille ominaiset energiamuotonsa, jotka eivät ole
laskennallisia. Edes fossiilisista energioista, joista meillä on käyttökokemusta, emme tunne kuin niiden mitattavan ja hyödynnettävän puolen.
Tieteelle jää hämärään, millaista työtä esimerkiksi öljy tekee meissä sil300
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loin, kun ajattelemme sen tekevän työtä puolestamme. Samaan tapaan
kuin tietoinen subjekti on vain jäävuoren näkyvä huippu, materiaalisilla
voimilla on yhtä kaikki tiedostumattomat puolensa – öljy oli moderniteetin materiaalinen tiedostamaton. Tällaisten voimien tutkimukseen
tarvitaan oletettavasti ei-mitattavia, asubjektiivisia ja ei-käsitteellisiä tiedon muotoja, joiden soisi kehittyvän samaa jalkaa fossiilisen subjektin
jalansijan antaessa myöten.
Tilanne on siis fossiilisten polttoaineiden ehtyessä kokonaan toinen
ja arvaamaton. Syväekologiselle (biosentriselle) ajattelulle asettuu tässä
jälkifossiilisessa tilanteessa uusi tehtävä. Posthumanistista viisautta olisi ihmisen ymmärtää itsensä, näennäisen paradoksaalisesti, yleisen talouden rajallisuudessa. Toisin sanoen yleisen talouden ei-inhimillisten
ehtojen tulisi rakentua osaksi inhimillisiä elämänkäytäntöjä siten, että
ihminen saisi niistä mittansa. Tämä ei tarkoita, että yleinen talous antaisi ihmiselle takeita, ei vaikka se olisi pyhitetty tai jumalallistettu. Juuri
takeettomuus, epävarmuus ja ei-tieto (Bataillen non-savoir) ovat yleisen
talouden hyveitä, jotka eivät päde rajatuissa talouksissa. Tavoite on lähtökohtaisesti enemmän kokemuksellinen kuin suoran poliittinen – teknologisesta kokonaisratkaisusta puhumattakaan – koska rationaalinen
subjektilähtöinen ja tahdonalainen päätös kuuluu sekin rajattuun talouteen, viime kädessä moderniin ja fossiiliseen sellaiseen. Käytännössä ristiriita yleisen ja rajatun talouden välillä ei ratkea, mutta juuri tämä voisi
taata niiden dialektiikan, jonka myllyssä ihmisosa voisi asettua ja oppia
pysyttäytymään mielekkäästi luonnon jännitteisessä kokonaisuudessa.
Vaikka syvälle käyvä kumous tarvitaankin, kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta: Yleisen ja rajatun dialektisia menetelmiä on olemassa, on aina
ollut. Muiden muassa Bataille, Stoekl ja Land antavat esimerkkejä kokemuksista ja voiman intensiteeteistä, jotka altistavat yleiselle taloudelle
ja ihmisen rajallisuudelle siinä: näitä ovat esimerkiksi lihastyö, materian
ja jätteen tajun parantaminen, kosketus elämänvoimiin, kuten erotiikkaan, huumaantumiseen, rationaalisen egon höllentämiseen ja kuolevaisuuden vaikeaan riemuun. Näihin voisi lisätä niin ikään vaikkapa
luonnossa oleilun, maatyöt, ajattelun, runouden ja taiteen, sitoutuneet
rituaaliset käytänteet ja kokonaisvaltaiset harjoitteet, joissa omaa kehoa
ei mielletä suorituksen resurssina. Ei ole sattumaa, että valtaosa näistä
ehdotuksista ja aavistuksista ovat jokseenkin ei-moderneja, mikä tässä
tilanteessa tarkoittaa myös niiden jälkimoderniutta.
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Konkreettisimmillaan yleisen talouden suosiminen rajatun sijaan
tarkoittaa pitkäjänteistä siirtymää yksivuotisten kasvien monoviljelystä
monivuotisten ja rikkatyyppisesti leviävien kasvien kultivointiin. Yksivuotisten kasvien viljely vaatii yleensä peltopinta-alana, lannoitteina,
torjunta-aineina, traktorityönä ja kasteluna fossiilisia panoksia, joihin
vain harvakseltaan on varaa öljyhuipun jälkeen. Monivuotiset hyötykasvit yrteistä ruokapuihin ovat lähes aina huomattavasti vaatimattomampia, fossiilityöstä ja ihmisestä merkittävästi riippumattomampia. Homogeenisen pellon sijaan ne tosin tarvitsevat heterogeenisen biotyypin,
joiden määrä vähenee ja rikkaus kärsii yhä jatkuvan energiamyrskyn
puhureissa. Yhtä kaikki tämä siirtymä voidaan ymmärtää metaforisesti
tulevan teorian tarpeena juurtua ja villiintyä.
***
Kun öljyn tuotanto ehtyy, ja tuo ehtyminen aletaan kokea jokapäiväisyydessä, fossiilinen subjekti sinnitellee vielä hetken auringon taloudessa. Sulakoon se sitten kuin lumiukko keväällä. Tässä valinkauhassa ollessamme on kenties hetki aikaa tunnistaa vieraus ja kaltaisuus sellaisiin
elämänmuotoihin, jotka eivät koskaan ole vaatineet rajattuja talouksia
turvakseen ja takeekseen. Näin ihminen ryhtyy jälleen siihen, missä on
hyvä, siis sopeutuu, muuttuu muuksi, joksikin vielä meille fossiilisille
olennoille tuntemattomaksi. Jos tuolloin voidaan tunnistaa rajallisuus
yleisessä, tilanne näyttää lupaavalta.

Viitteet
1

”Fadensonnen”, kokoelmasta Fadensonnen (1968), käännös AS.
Öljyn tuotannon ehtymisen nykytilanteesta ja seurauksista tilastollisesti ja
yhteiskunnallisesti ks. Partanen, Paloheimo & Waris 2013.
3
”Perustalla” tarkoitetaan tässä niitä käytössä olevia pääasiallisia energialähteitä, jotka läntinen elämäntapa tarvitsee säilyttääkseen tunnistettavat piirteensä
ja toimintatapansa, vaikkapa ensimmäisen maailman demokraattisen liberalismin, kansallisvaltiot ja globaalin sosiaalisen epätasapainon sekä pääomarakenteen, jolla köyhä eteläinen pallonpuolisko pysyy vauraan pohjoisen velka2

302

Öljy ja aurinko
ja palkkaorjuudessa. Tätä kirjoitettaessa öljyä käytetään planetaarisesti noin
kuutiomaili vuodessa.
4
Tosin öljyhuipulla (peak oil) on kokonaiskuvassa lähinnä symbolinen merkitys. Tuotannon kääntyminen laskuun, tuon laskun jyrkkyys ja reaktiot (poliittiset, sosiaaliset ja niin edelleen) siihen ovat sinänsä itse hetkeä ja sen ajoitusta
merkittävämpiä.
5
Miten ja miksi, ks. Salminen & Vadén 2013.
6
Tässä voitaisiin väittää häikäilemättä, että öljy on merkityksensä perustavuudessa metafyysinen substanssi, ja öljyn ontologian kukistuminen vertautuu lähinnä Jumalan kuolemaan, jonka Nietzsche diagnosoi samoihin aikoihin, kun
ensimmäinen kaupallinen öljynporaustorni nousi Texasin tasangolle.
7
Bataillea voi pitää posthumanistisen ajattelun ja teorianmuodostuksen yhtenä
esi-isänä. Bataillelta löytyvät (transhumanistisia juonteita lukuun ottamatta)
lähes kaikki ne teemat, jotka ovat luonnehtineet posthumanistista teoriaa: biosentrinen näkökulma, inhimillisen järjen rajojen etsintä ja tunnustaminen sekä
perinteisten antroposentristen arvojen ankara kyseenalaistaminen.
8
Bataille käyttää käsitettä dépense.
9
Käsityksen pohjana on Bataillen yhteistyö ydinfyysikko Georges Ambrosinon
kanssa. Ambrosino oletti ydinenergian pian takaavan ihmiskunnalle ehtymättömän energialähteen, ks. Stoekl 2007, 39.
10
Öljyn ainutlaatuisuutta sekin, että vailla sen energiaa muut resurssit eivät
olisi hyödynnettävissä: öljyä tarvitaan koneellisessa maataloudessa ja lähes kaikessa teollisuudessa. Öljy on siis eräänlainen superresurssi, joka mahdollistaa
resurssiperustaisen rajatun talouden.
11
Käytännössä: sen sijaan, että vaikkapa haavoittuvia merialueita yritetään varjella öljy-yhtiöiltä, öljyteollisuus ja sen markkinoima elämäntapa täytyy pyrkiä
ajamaan alas.
12
Jukka Koskelaisen käännös Juarrozin aforismista löytyy antologiasta Aavistuksia rituaalipuvussa (Koskelainen & Roinila 2000).
13
Perustaton se on, koska toisin kuin rajatut taloudet, yleinen ei anna mitään
takeita, se on ihmisen suhteen täysin välinpitämätön.
14
On olennaista ellei ratkaisevaa, että näennäisesti öljyriippumattomien järjestelmien, kuten vaikkapa ydin- tai aurinkovoiman, rakentaminen ja usein myös
ylläpito nielee valtavat määrät fossiilista energiaa.
15
Teoksessa Salminen & Vadén (2013) tätä rakennetta analysoidaan ”fossiilikoneen” nimellä; ks. 31–48.
16
Ainakaan ”klassisen tieteen” merkityksessä. Sen sijaan esimerkiksi Arkadi
Plotnitsky ja Gordon G. Globus ovat kehitelleet kvanttifysiikan maailmankuvan yhteyttä yleisen talouden malliin.
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17

Tässä mielessä kokemus ja tietoisuus eivät ole luonnontieteellisiä käsitteitä, toisin kuin esimerkiksi säteily (Geiger-mittari) tai laskennallinen energia
(esimerkiksi kalorimetri). Kokemuksellisesti on kuitenkin kiistatonta, että eri
kokemuksilla on erilaisia voimakkuuksia ja että erilaiset mielentilat sisältävät
eri määrän energiaa, voimaa ja tarmoa. Edelleen voidaan esimerkiksi fenomenologista tieteen kritiikkiä seuraten väittää, että fysikaalinen voiman tai
energian käsite lainaa merkityksensä voiman tai energian kokemukselta, eikä
päinvastoin. Toisin sanoen, jos meillä ei olisi kokemusta tai sille perustuvaa
tietoisuutta, meillä ei olisi fysikaalista energian käsitettä.
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Tilapäiset absoluutit:

Yleistetyn antropomorfismin toinen manifesti
Esa Kirkkopelto

Tähän asti jokaisen globuksen¸ maailmanpallon, tarkoitus on ollut kätkeä planeetta. Tänä päivänä planeetta, tuo vieras taivaankappale, murtautuu kuitenkin ulos globuksen kaiken sisäänsä sulkevasta syleilystä
yhä väkivaltaisemmin muodoin. Meidän ei tarvitse enää matkustaa
kuuhun todetaksemme planeetan olemassaolon. Pelkkä vilkaisu maailmanlaajuisiin säätiedotuksiin tai talousuutisiin riittää muistutukseksi
planetaarisesta olemassaolostamme. Maailma on tullut rajoilleen, ja nuo
rajat ovat planetaariset.
Mutta vaikka jokainen meistä tietää kaiken tämän, jatkuu hyväosaisten kansojen elämä globaalien valtioiden ja valtioliittojen suojissa
näennäisen muuttumattomasti niin kauan kuin se vain on mahdollista. Onko syynä vain yksien ahneus ja halu elää toisten kustannuksella?
Emme halua kuunnella selityksiä, jotka perustuvat yksilön vapaaseen
päätäntävaltaan ja valintaan, sillä samaan ideaan perustuu myös vallitseva epäoikeudenmukainen maailmanjärjestys. On helppo olla yhtä
mieltä siitä, että globuksen ja planeetan välisen ristiriidan ratkaiseminen vaatii sekä suuria muutoksia erilaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa että perustavanlaatuisen muutoksen yksilöiden sydämissä, tavassa
havaita, ajatella ja haluta. Yhdet julistavat ja vaativat muutosta yhdessä
päässä, toiset taas toisessa päässä. Täydentävätkö vaatimukset toisiaan
vai kumoavatko ne toinen toisensa? Ilmeisesti sekä että. Samasta syystä
mikään ei tunnu todella muuttuvan. Toistaiseksi vallitsee tuskin ymmärrystä siitä, kuinka globaalin maailman ja sen asukkaan, porvarillisen subjektin muuttuminen voisi olla mahdollista yhtaikaa ja suhteessa
toinen toisiinsa.
Tämän manifestin tarkoitus on irtisanoutua perustasta, Järjestä,
joka liittää porvarillisen subjektin ja globaalin maailmanjärjestyksen
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toisiinsa, sekä osoittaa mitä tästä irtisanoutumisesta seuraa. Manifesti
täydentää ja laajentaa aikaisempaa ”yleistetyn antropomorfismin” manifestia.1 Uuden manifestin kohteena ei ole pelkkä ihmishahmo vaan
myös inhimillisen kokemuksen perustava hahmo, Järki. Strategiana
on, kuten aiemmin, viedä kritisoitava muoto äärimmäisyyksiin: yleistämällä ja vahvistamalla sen muotoja ja toimintoja siinä määrin, että
ne muuntuvat lopulta ei-inhimillisiksi. Tilapäiset absoluutit ovat sekä
keinot toteuttaa tämä hanke että sen tulos. Ne ovat fiktio, jonka Järki
luo omasta muodonmuutoksestaan. Jotta ymmärtäisimme, kuinka näihin muodostelmiin päädytään ja miksi päätyminen on omalla tavallaan
välttämätöntä, on meidän ensin kuunneltava satua, jonka Järki kertoo
omasta kohtalostaan.
Satu
Moderni aika alkoi hetkellä, jona taivas laskeutui maan päälle. Seurauksena ei ollut tuonpuoleisuuden päättyminen, maanpäällinen taivas, vaan
sen sijaan kaikkien siihen asti tunnettujen metafyysisten sfäärien sekoittuminen: sekaannus taivaan ja maan, transsendenssin ja immanenssin,
kuoleman ja elämän, ikuisuuden ja ajallisuuden, äärettömyyden ja äärellisyyden, jumaluuden ja ihmisyyden välillä. Moderni kaoottinen asiaintila synnytti voimallisen fantasian, joka jatkuu yhä tänä päivänä. Tuon
harhakäsityksen mukaan sfäärien vastakkaisuus kumoutuu ihmisessä:
moderni porvarillinen subjekti on kaikkien tunnettujen metafyysisten
vastakkainasettelujen syy, synteesi ja päämäärä. Siellä missä tuo synteesi
ei vielä vallitse, siellä ihmisen, porvarillisen maailmanvallan, tulee se
toteuttaa.
Myöhemmät tapahtumat, koko moderni vallankumousten jälkeinen
historia, todistavat, ettei mitään synteesiä ole kuitenkaan koskaan tapahtunut. Tosiasiassa moderni rationaalinen ihminen on vuoroin yhtä,
vuoroin toista: vuoroin itsensä kieltävä askeetti, vuoroin himoilleen antautuva demoni; vuoroin ikävystymistään valittava kuluttaja, vuoroin
maailmantilanteesta paniikin valtaan joutunut voimaton kansalainen;
vuoroin maailmanvaltaa hamuava valloittaja, vuoroin ulkopuolisen terrorin viaton uhri. Sama mikä pätee yksilöihin, pätee niiden muodostamiin yhteisöihin aina valtioita ja valtioliittoja myöten.

310

Tilapäiset absoluutit

Olemisentapamme dialektisuus on sen perimmäistä ristiriitaisuutta,
joka puolestaan on vain toinen nimi kaaokselle, jota olemisentapamme
edistää. Mitä järkeenkäyvempiä kuvauksemme annetusta asiaintilasta
ovat, sitä kaoottisempia ne ovat. Porvarillinen maailmanjärjestys on toinen nimi kaaokselle, jonka todellinen luonne näyttäytyy meille päivä
päivältä yhä vääjäämättömämmin.
Kun moderni aika alkoi, ja kun kansat ja yksilöt joutuivat kaaoksen
valtaan, heräsi heidän keskuudessaan myös uudenlainen henki, kritiikin
henki. Kritiikin tarkoituksena oli palauttaa selkeys, luoda asioiden välille selvät, yhteisesti havaittavissa ja hallittavissa olevat kytkökset. Kaikkien olioiden välillä tuli vallita oikeudenmukaisuus, vapaus ja rauha.
Tästä syystä laadultaan kaikkein teoreettisin kritiikki, Järjen kritiikki
eli moderni filosofia, oli alusta alkaen myös poliittista kritiikkiä. Kritiikin henki oli salaa Henki itse, eli voima joka piti kaikki asiat ja oliot yhdessä ja erillään. Kritiikin päämääränä oli perustaa ja säilyttää olioiden
läpinäkyvä järjestys, systeemi.
Ilmenemisensä historian alkuvaiheessa, Valistuksessa, Kritiikin henki ja Järki usein samastettiin. Modernissa filosofiassa Järki tuli esiin ensin perusteettoman perustan, ehdottoman ehdon, perimmäisen perustan
vaatimuksena (principium rationis). Vaatimus oli Jumalan ääni ihmisessä, joka ei tullut enää ihmisen ulkopuolelta, vaan ilmensi ihmisen omaa
jumalaksi tulemista ja jumalan inhimillistymistä. Järki vaati ja lupasi: se
vaati ykseyttä, kokonaisuutta ja kaikkien olioiden välistä systemaattista,
lainmukaista järjestystä. Se lupasi uuden, kaaoksesta vapaan maailman,
muttei voinut taata sitä. Kaikki riippui siitä, että ihmiset seurasivat Järkeään, joka oli kaikille sama ja yhteinen. Järki puhui heidän sydämissään ja aivoissaan. Järki ymmärrettiin voimana, joka kutsui modernin
subjektin esiin. Subjekti syntyi seuraamaan ja tottelemaan järkeä omana
perimmäisenä ennakkoehtonaan, jonka varaan rakentuivat myös hänen
suhteensa kanssasubjekteihin. Järki tarjosi perustan subjektien itse- ja
uudelleentuotannolle. Perimmäinen syy, kaikkien syiden syy, oli rationaalisen subjektin vapaa tahto.
Järjen inhimillistäminen – sen irrottaminen aiemmasta absoluuttisesta maailman ulkopuolisesta viitepisteestä, Jumalasta – ei saanut kuitenkaan sekaannusta päättymään. Sekaannus oli radikaalia; sitä ei voinut kitkeä rationaalisin keinoin. Kun Järki nyt oli olemassa pelkästään
itsensä varassa ja luotti yksin itseensä, uhkasi se saman tien hukata suh-
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teellisuudentajunsa ja joutua kaaoksen armoille. Se synnytti tuonpuoleisia, elämälle vihamielisiä fantasioita; se alkoi synnyttää ”metafysiikkaa”
termin modernissa kriittisessä merkityksessä. Järjen ehdottomat vaatimukset osoittautuivat liian äärettömiksi, liian absoluuttisiksi, sokeiksi
ja vihamielisiksi ihmisiä itseään kohtaan. Sen lupaukset osoittautuivat
epärealistisiksi. Kaiken seurauksena Järki menetti luotettavuutensa sekä
yksilön omatuntona että kansojen ohjaajana. Järki oli alistettava Kritiikin hengelle. Järki oli palautettava olemassaolon äärellisten ja empiiristen ehtojen ääreen; sen oli hyväksyttävä ne ominaan, siitäkin huolimatta, ettei rationaalinen subjekti syvällä sielunsa sisimmässä saattanut
uskoa niihin. Missio oli paradoksaalinen, sillä se toteutettiin samaan
aikaan Järjen itsensä nimissä, Järjen itse-kritiikkinä, vaikka tosiasiassa
kysymys oli Järjen ja kritiikin hengen eroamisesta. Sikäli kuin tätä ei
vielä ymmärretty tai nähty, ihminen koki perustansa ristiriitaisena ja
olemassaolonsa traagisena.
Tulkinta paljasti rationaliteetin inhimillisen luonteen. Päämäärän
sijasta Järjestä tuli uudenlainen kohtalo ja modernin pessimismin lähde.
Järki koettiin vankilaksi, josta tuli vapautua. Tämä asiaintila sai aikaan
uuden käänteen Järjen historiassa: Järjen kritiikin kritiikki syntyi yrityksenä hylätä traaginen ja fatalistinen näkemys ja kohdata ei-inhimillisen
Järjen mahdollisuus – Järki, joka ei enää pyrkinyt ymmärtämään itseään
ja näkemään itsensä läpi aina katkeraan loppuun asti.
Tämä manifesti on yksi yritys monien yritysten sarjassa viedä tämänkaltainen kritiikki äärirajoilleen ja osoittaa, mitä silloin on odotettavissa. Kivutaksemme uudelleen rationaalisille rajoillemme on meidän
kuitenkin pyrittävä välttämään tietyt sudenkuopat ja moneen kertaan
kuljetut polut. Sitä varten asetamme itsemme ensin testiin ja kysymme
itseltämme sarjan kysymyksiä, jotka koskevat tapaamme ajatella tänä
päivänä ihmisen ja luonnon suhdetta.
Kuulustelu
Entä jos Järki ei olisikaan pelkästään meidän, historiallisten kansojen ja
yksilöiden, ominaisuus ja omaisuutta? Entä jos Järki ei olisikaan pelkkä
inhimillinen etuoikeus, ja siten sen erityisen tuskan lähde? Eikö ”tietty
Järki” loppujen lopuksi vallitse kaikkien olioiden parissa? Emmekö ole
oppineet perustavia taitojamme juuri opiskelemalla Järkeä: jäljittelemäl312
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lä syitä ja tarkoitusperiä, jotka ilmenevät ympärillämme luonnossa? Esimerkiksi porot – eivätkö nekin ole järkeviä kaikessa toiminnassaan ja
käytöksessään annettujen olosuhteiden rajoissa? Eivätkö kaikki olennot
ole olennaisesti itsekeskeisiä ja lähinnä huolissaan omasta eloonjäämisestään ja sopeutumisestaan? Miksi emme siis me, ihmiseläimet? Me
kyllä erotamme itsemme kaikista annetuista olosuhteista ja luomme
omat olosuhteemme, maailman. Mutta ovatko nuo uudet olosuhteiden
kokonaisuudet jotakin oleellisesti enemmän kuin poron olosuhteet?
Ovatko maailmat vain ihmiskunnan kollektiivisia pesiä? – Jos ne eivät
ole mitään muuta, silloin universumi tulisi katsoa läpikotaisin rationaaliseksi ja selitettävissä olevaksi. Kutsumme tätä näkökulmaa seuraavassa ”naturalistiseksi”. Jos ihmisten pesät taas ovat jotakin muuta ja
enemmän kuin mehiläisten pesät, silloin Järki puolestaan on osoittanut
olevansa autonominen voima, joka kykenee perustamaan itse itsensä ja
asettumaan erikoisasemaan. Jälkimmäistä näkemystä voisi luonnehtia
”idealistiseksi”. Päädyimmepä kumpaan tahansa johtopäätökseen, naturalistiseen tai idealistiseen, eteemme nousee kuitenkin yksi ja sama
kysymys Järjen päämääristä.
Naturalismin näkökannalta luonnon tutkimus viitoittaa päämäärät
myös ihmislajille: luonnontutkimuksesta itsestään tulee ihmisen evoluution väline, jonka keinoin ihminen voi loputtomasti parantaa luontaisia kykyjään, parantaa elinolosuhteitaan, pidentää elinikäänsä ja niin
edelleen. Tuloksena on niin kutsuttu luonnontieteellinen maailma ja
maailmankatsomus. Jälkimmäisen, idealistisen katsantokannan piirissä puolestaan Järjen synty, olemassaolo ja kehitys näyttäytyvät problemaattisempana. Jos Järki on vain ihmisyhteisön ominaispiirre, joka sitten heijastetaan sen ulkopuolelle, mistä voimme koskaan olla varmoja,
että sen turvin kyetään tietämään yhtään mitään mistään muusta kuin
ihmisten omista asioista? Kaikki mitä ”tiedämme” kaikesta muusta on
vain inhimillistä projektiota. Samasta syystä voidaan perustella yhtä hyvin, että kaikki on siis vain ja ainoastaan meitä varten, kuin että olisi parempi olla koskematta mihinkään – eli hyväksytään salaa naturalistinen
positio, jossa koskemattomaksi ja kyseenalaistamattomaksi jää lopulta
ainoastaan oma ”luonnollinen” olemassaolomme, planetaarinen rinnakkaisuutemme toisten olioiden kanssa. Toisaalta, jos muun eliökunnan
alistaminen ja riisto perustellaan naturalistisesti luonnollisilla prosesseilla, on tuloksena aina ihmisen idealistinen, erilleen leikattu positio
luomakunnan herrana. Se, mikä molemmissa tapauksissa menetetään,
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on kosketus, suhde ja erotus, kritiikki ja vapaus asioiden välillä. Vastakkaisuus osoittautuu vain toiseksi nimeksi fuusiolle: kaaos on molempien
yhteinen nimittäjä. Moderni subjekti on naturalistinen idealisti ja idealistinen naturalisti, trans-immanentisti, sekasikiö, joka näkee itsensä
peilistä aina vain yhdeltä, eheältä puolelta. Hyväksymme tämän tilan
tänä päivänä normaalina asiaintilana.
Vastasimmepa siis edellä esitettyihin kysymyksiin kyllä tai ei, vastaamme inhimillisen Järjen kannalta aina myöntävästi. Hyväksymme
rationaalisen maailman antinomisen järjestyksen, joka yhtäältä koostuu
määriteltävien suhteiden loputtomasta verkostosta ja toisaalta on ihmisten itsensä luomaa ja ylläpitämää, heidän valintansa ja vapaan tahtonsa
ilmaus. Maailmamme on aina yhtaikaa immanentti ja transsendentti,
vaikka kokemuksemme siitä on vuoroin yhtä ja vuoroin toista. Transsendenssi ja immanenssi eivät koskaan kohtaa eivätkä näyttäydy keskinäisessä suhteessa. Kaaosta on juuri suhteen puuttuminen, sfäärien
sekoittuminen ja niiden keskinäinen taistelu: yhden alistaminen toiselle.
Modernien ihmisten kyky ja mahdollisuus tuon suhteen synnyttäjänä,
asettajana, on unohdettu ja sivuutettu. Ihmetyksemme mehiläispesien
ja suurkaupunkien edessä on pohjimmiltaan samaa ihmettelyä rationaalisen maailman edessä, joka sisältää sekä mehiläispesät että suurkaupungit. Rationaalisen maailmanjärjestyksen piirissä ylläpidämme kosketusta jonkin muun kuin itsemme kanssa vain lakkaamatta näkökulmaa
ja positiotamme vaihtamalla, panematta välttämättä merkille tämän
vaihtelun kaoottista, perusteetonta luonnetta. Sama vaihtelu koskee
niin henkilökohtaista elämänpiiriämme ja sen valintoja kuin yhteiskunnallista olemassaoloamme ja keskustelua sen ehdoista. Tässä annetussa
tilanteessa meistä jokaisesta on tullut oman elämänsä metafyysikko,
globaalin maailman titaaninen kannattelija. Ja jokaista meistä uhkaa
loppuun palaminen kohtuuttoman taakkansa alla.
Yritykset murtautua maailman piiristä törmäävät sen totaalisuuteen.
Mahdollisuus osoittaa ei-inhimillisen Järjen olemassaolo löytämällä se
ihmisen ulkopuolelta, luonnosta – esimerkiksi edellä mainittu kysymys
poron sisäisestä rationaalisuudesta – on tosiasiallisesti menetetty yhtä
nopeasti kuin se on esitetty. Kysymykset ei-inhimillisestä Järjestä kääntyvät väistämättä kysymyksiksi sopeutumisesta, rationaliteetista annetuissa olosuhteissa, joka on jo maailman rakentumisen ja siten inhimillisen Järjen periaate, vaikka se esitettäisiin meille kaikkialla luonnossa
vallitsevana periaatteena. Tieteellinen maailmankuva rakentuu labo314
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ratorioiden ja niitä ylläpitävien kompleksisten urbaanien järjestelmien
suojissa. Samaan aikaan tieteen synnyttämä evidenssi, tieto jonka turvin
ihmisen olisi tarkoitus toteuttaa ”luontoaan”, karkaa kaiken kokemuksellisuuden tuolle puolen erottaen ihmisen vain entistä totaalisemmin
entisestä ei-inhimillisestä ympäristöstään. Päästäksemme jonkin muun
kuin itsemme ääreen, kosketuksiin ei-inhimillisen ympäristön tai yleensä minkään kanssa, tarvitaan yhä suurempia teknologisia ponnistuksia,
yhä enemmän rahaa, ja tuo pääsy on vastaavasti varattu yhä harvemmille.
Maailma = luonto
Modernin Järjen lopputulos, globaali maailmanjärjestys, merkitseekin,
että luonnosta ja maailmasta on tullut yhtä. Globalisaation kritiikki
Järjen kritiikin kritiikkinä merkitsee nyt tämän yhtälön kertakaikkista kyseenalaistamista, uudenlaista eron tekoa, joka pyrkii paljastamaan
postmoderneihin kaapuihin sonnustautuneet metafyysiset vastakkainasettelut ja hierarkiat.
Luonnon ja maailman yhtälö purkaa esiin kaikkeen identiteettiin,
loogisimpaankin, sisältyvän julman metafysiikan. Eivätkö aivotutkimus, kognitiotiede, samoin kuin monet ihmistieteet yhdessä niiden
nykyisten filosofisten kumppanien, pragmatismin ja fenomenologian
kanssa, pyri todistelemaan tätä samaa yhtälöä, kukin omalla tavallaan?
Eivätkö ne kaikki pyri osoittamaan meille, ettei ihmisen asiana ole lisätä
luontoon mitään vaan ainoastaan imitoida sitä: jatkaa sen prosesseja ja
sopeutua niihin, sopeutua jatkamalla, jatkaa sopeutumalla? Eikö juuri
sopeutuminen ole luonnollisinta rationaliteettia, luonnon spontaania
systeemistä pyrkimystä? Tällaisten argumenttien takana on vakaa naturalistinen usko, että ihminen todella kuuluu luontoon ja että luonto
muodostaa kotimme. Jos vallitseva asioiden järjestys on ”luonnollinen”,
ei sillä ole vaihtoehtoa. Luonto on syntynyt Järjen käsitteenä, potentiaalisena maailmana; maailmallistuminen, globalisaatio, on puolestaan
luonnon kohtalo ja päämäärä. Jokainen ajattelutapa, joka samastaa luonnon ja maailman ja ottaa tuon samuuden jonakin annettuna, ainoastaan
edistää inhimillisen Järjen ylivaltaa. Jokainen joka saarnaa ihmisten ja
porojen samanarvoisuutta ja olettaa, että ongelmat on ratkaistu tähän
tapaan laajennetuin eettisin periaattein, alistaa Järjen totaliteetille sekä
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ihmiset että porot. Jos olemme aina jo kotonamme, hullu on silloin se,
joka ei suostu asumaan. Ja kun kaiken päätteeksi meitä joka tapauksessa
odottaa totaalinen häviö (kun aurinko kaukaisessa tulevaisuudessa nielee maapallon), on sekin ”vain luonnollista”, ja ajatuksena tuskin liikuttavampi kuin muisto ammoin edesmenneistä sukulaisista. Globaali hulluus, joka samanaikaisesti takertuu tähän maailmaan ja samaan aikaan
hekumoi nihilistisesti sen lopulla, on kuin pahaa unta sitä ajattelevalle,
totaalisen Järjen totaalista pimentymistä...
Jopa tämänkaltainen kaikkein yksinkertaisinta laatua oleva Järjen
kritiikin kritiikki riittää osoittamaan, kuinka vallitsevan rationaliteetin
muoto ei mahdu siihen kokonaisuuteen, johon se teeskentelee sisältyvänsä, vaan että se projisoi harjoittajansa tuon kokonaisuuden ulkopuolelle, kaiken tuolle puolen. Globaali järkeily lähettää meidät korpivaellukselle kohti rationaalisen subjektin metafyysistä positiota, virtuaalista
tuonpuoleisuutta – tilaa jonka voi saavuttaa vain hetkeksi ja joka on
varattu vain harvoille. Samalla kaikki yritykset luonnollistaa maailman
järjestys, eli muuntaa tämä paikka kodiksemme, paljastavat poliittisen
ja metafyysisen, ideologisen agendansa. Maailman luonnollistaminen
johtaa metafysiikan äärimuotoon, jossa transsendenssi muuttuu ”ressendenssiksi”2, äärellisiksi mutta silti absoluuttisiksi jaoiksi olioiden välillä.
Globaalin maailmanjärjestyksen pinnalla metafyysiset hierarkiat kääntyvät horisontaalisiksi. Ne toteutuvat globaalin vaihdon verkostoissa
geo-poliittisena hallintana, yhteisessä ajassa ja tilassa siihen tehtävinä
absoluuttisina rajauksina ja rajoituksina. Ne vallitsevat meidän ja ”heidän”, meidän ja ”niiden” välillä riippumatta siitä, ovatko ”he” tai ”ne”
ihmisiä tai eivät. Samalla, kun tunnustamme kyynisen uskomme ”tämänpuoleisuuteen”, voimme vain toivoa löytävämme itsemme ”tuolta
puolen”, parempien, etuoikeutetumpien, varallisempien, sivistyneempien joukosta, eli niiden jotka elävät loppujen kustannuksella. Koska näin
saavutettu absoluutti, maailma, on samalla riippuvainen omista äärellisistä ja materiaalisista ehdoistaan, epätasa-arvon tiloista ja padoista, jotka niitä ylläpitävät, ei hierarkia ole koskaan turvattu vaan se on ansaittava joka hetki uudestaan ja muiden kaltaisten kustannuksella. Samalla
saavutetut tuonpuoleisuuden tilat ja onnenhetket ovat vain virtuaalisia.
Järjen kritiikin kritiikki on paljastanut modernin rationaalisen maailman voitot kaaoksesta pinnallisiksi, suhteellisiksi, tilapäisiksi ja väliaikaisiksi. Jokainen maailma muodostaa oman sfäärinsä sisään sulkeman
merkitysten kokonaisuuden, globuksen, joka ruokkii ja ylläpitää itseään
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samalla kaaoksella, jota se vastustaa, jonka se sulkee ja eristää ulkopuolelleen. Mutta tätä tosiseikkaa, johon jokainen kansalainen maailmassa
törmää joka päivä, ei yksikään maailmanjärjestys saata tunnustaa – oli
kysymys sitten kansakunnasta, valtiosta tai globaalista valtioiden liitosta. Erehtyminen saattaa olla inhimillistä, mutta kaaoksen inhimillistäminen antamalla sille maailman muoto on hirviön luomista. ”Meidän
maailmamme” on suurin ja kauhistuttavin kaikista valheista! Meidän
maailmamme ovat pikemminkin kolossaalisia avaruusaluksia, jotka
kuljettavat matkustajiaan kohti tuhoa. Tuhon väistämättömyys johtuu
aluksista itsestään, niiden tavasta sitoa matkustajansa yhteen, ei ketjuin
vaan turvavöin, yhteisen turvallisuuden ja mukavuuden nimissä! Totuus
New Yorkin terrori-iskuista on totuus ressendentistä maailmanjärjestyksestä. Jos jokainen pyrkimys absoluuttiin tuottaa oman romahduksensa,
on silloin halpamaisinkin salaliittoteoria valitettavasti oikeilla jäljillä!
Kaikki perustuu salaliittoon, jonka subjekti solmii itsensä kanssa: olen
olevinani sama ja identtinen, siis tällä puolella, vaikka olen koko ajan
eri ja toisella puolella! Samasta syystä kritiikin kritiikki merkitsee tänä
päivänä ennen kaikkea maailman kritiikkiä. Se ei vaadi enää ”parempaa
maailmaa”, kehitystä tai utopioita, vaan vapautta maailmasta, kaikista
annetuista olosuhteista. Se pyrkii maailman tuolle puolen, ei ”toiseen
maailmaan”, vaan tilaan, jossa yhteisiä maailmoja ei enää olisi eikä uusia
enää rakennettaisi!
Pois maailmasta!
Globalisaation kritiikki ja vastustaminen, joka ei tyydy vain oletetun
aiemman maailmanjärjestyksen säilyttämiseen tai nykyisen parantamiseen, yhtyy kritiikin hengen herättämänä ei-inhimillisen Järjen vaatimukseen. Ei-inhimillinen Järki näyttää Järjen rajat ihmisen keinona
päästä kosketuksiin muun kuin itsensä, ei-inhimillisen kanssa. Tällaisessa vaatimuksessa ei ole välttämättä mitään irrationaalista. Ihminen ei
voi astua Järjen tuolle puolen, sillä Järki merkitsee juuri ihmisen kykyä
siirtyä tuolle puolen, kykyä transsendenssin ja immanenssin väliseen
erontekoon. Kritiikin hengen varassa Järki voi kuitenkin luopua totaalisuusvaatimuksestaan, maailman vaatimuksestaan, perustan vaatimuksestaan, ja käydä läpi muodonmuutoksen. Emme voi alkaa puhua toista
kieltä, sillä arkipäivämme nojaa Järkeen ja on sen logiikan kyllästämää.
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Voimme ainoastaan yrittää käyttää Järkeämme jollakin uudella ja toisella tavalla, tavalla joka samanaikaisesti neutralisoi sen absoluutin ja
totalisoivan, kaiken nielevän voiman. Yhtäältä meidän tulisi olla äärellisempiä, toisaalta emme saisi langeta tämänpuoleisuuden ja sen julmien
lohdukkeiden ansaan. Olisi pidettävä kiinni Järjen radikaaliudesta, sen
kumoavasta voimasta, ja silti estettävä itseämme rakentamasta uutta, entistä tuhoisampaa utopiaa. Kuinka siis tehdä ja olla tekemättä yhtaikaa?
Jos Järki todella kykenee rakentamaan avaruusaluksia, silloin looginen johtopäätöksemme kuuluu: jokaiselle oma avaruusalus! Jos kerran Järki ottaa mittaa itsestään tyhjyyttä, kuolemaa, kaaosta vasten, on
näistä kaikista tehtävä yhteisiä asioitamme! Järjen demokratisoitumisen
ei tarvitse tarkoittaa vain demokraattista järkeä, porvarillista subjektia,
vaan Järjen loputonta uusjakoa. Uusien maailmoiden ja kotien sijasta
meidän olisi oltava kyllin rohkeita vaatiaksemme uudenlaista kodittomuutta, joka ei perustu puutteeseen maailman sisällä, vaan kohdatun
tilan maailmattomuuteen. Tyhjyydestä, perusteettomuudesta, kuilusta, jotka tähän asti ovat merkinneet vain joko kollektiivisen vieraantuneisuuden tiloja tai yksilöllisen autenttisuuden mystisiä ekstaaseja, on
tultava yhteisiä ja julkisia asioita. Moderni mystiikka on kavallettava,
moderni vieraantuneisuus on myönnettävä tilana, jota ei voi ”vähentää”.
Tällaisen tilan kohtaaminen täyttää kokijansa uudenlaisella pelolla ja
rohkeudella.
Maailmattomuus, joka näin kohdataan, ei ole varattu vain poikkeusyksilöille tai poissuljetuille massoille. Se on dimensio, joka avautuu
kaikkien niiden kesken, jotka eivät löydä kotiaan globaalista maailmasta
eivätkä lopulta edes kaipaa tai etsi sitä. Heidän pelkonsa ei ole enää sitä
pelkoa, jota käytetään ihmisten hallitsemiseen yhteisissä maailmoissa,
kansallisvaltioissa ja niiden liitoissa. Ne oikeuttavat perustan vaatimuksensa perustan puuttumisen uhalla, kaaoksen uhalla, joka on yhtä totaalinen kuin se maailma, jonka on tarkoitus suojella ihmisiä tuolta uhalta.
Heidän huolensa ei ole maailman huolta, joka pyrkii vain varmistamaan
olemassaolonsa jatkuvuuden ja tulevaisuuden annetulla tavalla. Heidän
toivonsa ei ole maailman toivoa, jonka mukaan onni on saavutettavissa,
kunhan vain jokainen hyväksyy saman maailman ja elää saman Järjen
huomassa, kosmopoliittiseen tyyliin, poliksessa joka on ottanut kosmoksen mittasuhteet. Tätä on globalisaation henki ja järjestys, jonka ei-inhimillisen järjen kritiikki haluaa nyt hajottaa osatekijöihinsä.
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Ne, jotka vastaavat ei-inhimillisen Järjen kutsuun, tai ne, jotka se
ottaa valtaansa, astuvat kaaoksen tasalle, tunnistavat sen yhdessä jaettavana ja kohdattavana dimensiona. Samalla hetkellä kun maailma katoaa, eli kun se menettää merkityksensä, katoaa myös luonto maailman
vastakohtana. Paluuta mihinkään entiseen ei ole; on vain askel kohti
tyhjyyttä, joka voidaan ottaa vain yhdessä. Ne jotka ottavat sen tulevat tällöin todella trans-immanenteiksi, eli he ottavat vihdoin vastuun
transsendentin ja immanenssin suhteesta – siitä mistä alusta asti on ollut
kysymys! Pelko, joka tällöin kohdataan, on planetaarista. Planetaarista
pelkoa tunnetaan toisen vuoksi, ja itsen vuoksi vain siinä määrin kuin
olen toiselle toinen, erillinen olio tai ruumis, tai planeetta. Tuo tunne
ei enää liittoudu kuoleman pelon kanssa, joka on aina yksilön pelkoa
ja joka liittyy tunnustamattomaan ja valheelliseen lupaukseen/toivoon
päästä täältä pois (siis jonnekin muualle, parempaan maailmaan). Planetaarisuus ei tyydy mittasuhteisiin: se ei ole suurempaa tai pienempää.
Planetaarisuus operoi partikkeleilla ja niiden välisillä voimilla. Avaruuden syvyydessä ei ole subliimeja rajoja, joita voisi tavoitella, eikä kokoavaa horisonttia. Universumi itse on vain olio, partikkeli, muiden joukossa! Myös sitä kohtaan voi tuntea sääliä. Avaruusmatkailun avain ei
ole valonnopeuden saavuttamisessa vaan menemisessä nopeuden tuolle
puolen.
Sfäärien sekaannus, tapahtuma joka avasi modernin ajan, merkitsi myös elämän ja kuoleman rajan sumentumista. Kaikesta uskontojen
tarjoamasta nostalgiasta huolimatta tästäkään tilasta ei ole paluuta entiseen. Meidän olisi opittava elämään kuoleman kanssa epätraagiseen
tapaan, mikä merkitsisi, ettemme enää tekisi kauppaa kuoleman kanssa, laskisi sen (oman tai toisen kuoleman) varaan, ja kääntäisi sitä siten
oman olemassaolomme perustaksi. Olisi jo aika myöntää, että elämämme häilyvyys on luonteeltaan hyvin erilaista kuin muinaisten ihmisten.
Tähän olemme tähän mennessä hädin tuskin pystyneet. Tosiasiassa me
emme enää valita elämän lyhyyttä vaan sen loputtomuutta, samoin kuin
kuoleman loputtomuutta: sekaannuksen tilaa, joka tulisi kohdata erityisen kärsivällisesti ja tarkkaavaisesti. Kuoleman leviäminen yhteisen elämämme alueelle, hoitokulttuuri, on aikamme tunnusomaisimpia piirteitä! Totisesti se seikka, että täältä ei ole ulospääsyä, ettei edes kuolema
takaa helpotusta ja että olemme enemmän tai vähemmän kuolleita koko
ajan, on jo riittävä syy vaatia pakoa maailmasta, joka taistelee kuolemaa
vastaan muiden kuoleman kustannuksella!
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Maailmattomuutemme keskellä, asioiden moninaisuuden ja heterogeenisyyden keskellä, tunnistamme jälleen tarpeemme yksilöllisiin
ja kollektiivisiin maailmoihin, kodin ja yhteiskunnan tarpeen, tarpeen
perustaa ja pystyttää, instituoida. Mutta samalla on mahdollista myös
tunnistaa tarpeittemme äärellisyys, instituutioidemme keinotekoisuus ja
niiden inhimillinen luonne: jokainen meistä muodostaa oman maailmansa, välttämättä tilapäisen mutta silti absoluuttisen, ilman yhteistä
maailmaa. Järki hajaantuu; siitä tulee oman hajaantumisensa periaate
eikä mikään saata enää yhdistää sitä. Järki ei sijaitse enää kaiken takana,
perällä, perustassa, ei ylhäällä eikä alhaalla, vaan välissä – immanenssin
ja transsendenssin välillä, rajalla, joka yhtaikaa yhdistää ja erottaa meitä
toinen toisistamme muodostaen yhteisen asiamme. Tästä lähtien jonkin
ei-inhimillisen asian olemassaolo, esimerkiksi katajan, ei ole meille enää
arvoitus; pikemmin se ihmettelee yhtä lailla kuin me omaa olemistaan.
Kasvit eivät kasva luonnossa. Ne ulottavat juurensa tyhjyyteen.
Kohti tilapäisiä absoluutteja
Tästä lähtien ne jotka kuulevat ei-inhimillisen Järjen kutsun, ne jotka
ymmärtävät sen tarpeen ja suuntaavat kohden maailmattomuutta, voidaan ymmärtää erilaisina tilapäisinä absoluutteina3: tyhjinä ja yksinäisinä entiteetteinä, monadeina tai planeettoina, joiden totaalinen ja ääretön luonne ei ole ristiriidassa niiden äärellisen, suhteellisen ja osittaisen,
ruumiillisen luonteen kanssa.
Tilapäisen absoluutin ruumiillisuus tarkoittaa vähintään sitä, että
absoluutti synnyttää rajan sisä- ja ulkopuolensa kanssa ja muodostaa
yhtaikaa kokemuksen omasta rajallisuudestaan. Tilapäiset absoluutit
tunnistavat toinen toisensa yhteisen rakenneperiaatteensa kautta. Ulkoapäin tarkasteltuna tilapäinen absoluutti on kuin itse teossa tavoitettu
Järki, joka samalla hetkellä paljastuu ei-inhimillisessä sitoutuneisuudessaan, äärellisessä äärettömyydessään, äärettömässä äärellisyydessään.
Kun tunnistamme jonkin tai itsemme tilapäiseksi absoluutiksi, emme
ole enää yhteiseksi kuvittelemassamme maailmassa vaan Rajalla, ei-missään, maailmojen syntyalueella – ja aina jo selvittelemässä välejämme
asioiden kanssa.
Sisäisesti tilapäinen absoluutti on puolestaan aina tyhjä. Tilapäinen
absoluutti on ihmiskokemuksen perustava muoto, Järki jonka koke320
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muksemme antaa eri tavoin mutta lakkaamatta kaikelle kohtaamalleen
tai tuottamalleen. Kaikki näyttäytyy sille järkevänä, sen itsensä muotoisena, samaan aikaan kun se itse muuttaa koko ajan muotoaan. Jotta
absoluutti voisi muuttaa muotoaan ja jotta se lakkaisi olemasta kaikkien
kaikkeuksien kaikkeus, on sen itsensä oltava tyhjä tietyllä tavalla. Sillä ei
ole muuta sisältöä kuin oman tyhjyytensä muoto, se erityinen tapa jolla
se ottaa vastaan olioiden moninaisuuden ja jonka mukaan ne täyttävät
sen. Jokainen tilapäinen absoluutti avaa rajatun ja määrätyn mutta loputtoman perspektiivin, horisontin suhteessa siihen mikä sitä ympäröi.
Ympäröimällä asioita se esittää asiat ympäristöinään. Kaikki mikä tulee
tuon horisontin sisään, tulee sen tuolta puolen.
Kokemuksen tyhjyys merkitsee äärimmäistä passiivisuutta sen suhteen minkä suhteen se on tyhjä. Kaiken sisältönsä, kaikki merkityksensä
kokemus saa itsensä ulkopuolelta. Se on siis tässä mielessä äärellinen.
Tilapäisenä absoluuttina kokemus lainaa asioille omimman muotonsa,
mikä merkitsee, että se täyttää itsensä niiden olotavalla lisäämättä siihen muuta kuin oman vastaanottonsa tavan, alttiutensa, joka on osa sen
ruumiillisuutta. Tästä seuraa, että myös asiat itse muuttuvat tilapäisiksi absoluuteiksi tai ne kohdataan sellaisina. Kun asia täyttää tilapäisen
absoluutin, se täyttää sen läpikotaisin mutta määrittelemättä sitä. Asia
jättää absoluutin koskemattomaksi mutta saattaa meidät, minun ja asian, meidän planetaariset ruumiimme, kosketuksiin toinen toistemme
kanssa.
Tilapäiset absoluutit toimivat mediumeina, alustoina ja aluksina,
maailmattomuuden kohtaamiseen, jakamiseen ja tutkimiseen. Niiden
avulla ja varassa on mahdollista asua vailla yhteistä maailmaa, kohdata
ääretön, ei-inhimillinen universumi, mitata sitä, opiskella sitä ja huolehtia siitä tekemättä sille, toinen toisillemme ja itsellemme, liikaa väkivaltaa. Tässä mielessä tilapäinen absoluutti voitaisiin ymmärtää myös
ihmisen jäljittelykyvyn äärirajana, radikaalifenomenologisena instanssina. Se on tietoisen havainnointitapamme oudoin muoto, joka kaikkein
tutuimmissa ja yleisimmissä muodoissaan, intuitiona, tilana ja aikana,
täyttää ihmiskokemuksen sillä mitä se ei ole, ja täyttää sen samanaikaisesti myös hämmästyksellä. Tilapäinen absoluutti koostuu varastoidusta
intuitiosta, mikä merkitsee, että se muistaa mistä se on peräisin ja samasta syystä tietää sen a priori. Kun tilapäinen absoluutti täyttyy jälleen, se
samanaikaisesti toistaa vierasperäisyytensä, muistaa sen ja muistuttaa
siitä itseään. Koska tuo muisto on tyhjä, jokainen sisältö, joka voi täyttää
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sen, saa alkuperän muodon: se ilmenee jonakin vierasperäisenä, yhtaikaa
läheisenä ja kaukaisena. Se on syntymisen kokemus, jonka tilapäinen
absoluutti käy läpi yhä uudestaan sisältönsä mediumissa. Tästä syystä
tilapäinen absoluutti ei myöskään kohtaa mitään ilman tiettyä kiitollisuutta ja nautintoa. Toimeliaisuutemme ja tekniset taitomme, se mitä
me ihmiset osaamme, rajoittuu kykyymme rakentaa tällaisia instansseja, avata ja ylläpitää erilaisia tyhjiä tiloja, jotka sekä suojelevat meitä että
avaavat pääsyn jonkin luo.
Tilapäisissä absoluuteissa ei lähtökohtaisesti ole meille mitään vierasta, vaan kysymys on jo olemassa olevan ja toimivan rationaliteettimme
uudelleenymmärtämisestä, näkökulman muutoksesta, jonka seurauksena kokemuksesta itsestään tulee kokemuksen väline ja kohde. Kyseessä
voi olla havainnointilaite, taideteos, esitys tai ohjelma, tieteellinen tai
sosiaalinen koejärjestely, harjoite, rakennus, viljelmä, alus, tutkimusretki, rituaali, meditaatio, tai vain jokin mieleen jäävä hetki. Mutta
meidän ei suinkaan tarvitse tyytyä jo olemassa oleviin rationaalisuuden
medioihin. Voimme myös oppia suunnittelemaan niitä itse, keksimään
niitä tarpeittemme ja kiinnostuksemme mukaan ja ehdottamaan niitä
yhteisiksi käytännöiksi. Tilapäiset absoluutit ovat keino löytää ja ne on
tarkoitettu löydettäviksi – yksin ja yhdessä. Tilapäiset absoluutit ovat
kokemuksen ulkoistunut muoto, joka on kaikkien ulottuvilla. Niiden
kautta jokaisella on oikeus ja pääsy tietoon ja kaikki tieto tulisi toisaalta
voida palauttaa kokemukseen, eli tilapäisen absoluutin muotoon. Jokaista ihmistä tulisi rohkaista ja auttaa tyhjentämään maailmansa ja antamaan sen jakautua tilapäisten absoluuttien moninaisuudeksi.
Tilapäisenä absoluuttina kykenen tarkastelemaan olemassaoloani
elossapysymisen ja yksinäisyyden näkökulmasta ilman että teen kummastakaan yksityistä ja henkilökohtaista asiaa, siis pelotta. Vaikka olemme tilapäisinä absoluutteina absoluuttisen erillään toinen toisistamme,
yksinäisyytemme on erilaista kuin se yksinäisyys ja avuttomuus, jota
subjekti kokee maailmansa keskellä. Se, mitä jaamme, ei ole yhteinen
maailma ja siitä seuraava kuoleman pelko, vaan outo ja ennakoimaton
ei-kenenkään-maa, joka samaan aikaan on sekä viidakko että raunio,
totuus maailmasta kaaoksena. Tässä tilassa yksinäisyys on olioiden yhteinen asia: kuinka kannatella sitä, kestää sitä, kumoamatta sitä jonkin
valheellisen yhteisön, maailman, nimissä? Se, mitä me ihmiset jaamme
ja mikä on meille yhteistä, on ei-inhimillistyneen Järjen muoto: kokemuksemme muuntautuva tyhjyys sekä sen piiriin tulvivien asioiden lo322
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puttomuus ja monitahoisuus. Samasta syystä, koska tilapäiset absoluutit
ovat itsen toiselle menettämisen muotoja, voimme kommunikoida ne
jäännöksettä toinen toisillemme, jakaa ja vaihtaa niitä keskenämme. Yhteistä on niin ikään vapautemme valita juuri tämä Järjen muoto ja pitää
siitä kiinni ilman että mikään kohtalo pakottaa meitä siihen. Tilapäiset absoluutit eivät muodosta perimmäistä totuutta, joka ihmisten tulisi
ymmärtää, vaan hätäuloskäyntiä, jonka Järki avaa itselleen paetakseen
raunioituvaa maailmaa.
Tilapäisiä absoluutteja ei kokoa yhteen mikään ne ylittävä absoluutti. Absoluuttien välillä ei ole erimielisyyttä, vain erilaisuutta. Vaikka
absoluutit ovat yhteismitattomia, ne tarvitsevat toinen toisiaan, koska
niiden yhteismitattomuus on samalla jotakin äärellistä: ne jakavat maailmattomuuden tilaa. Ne voivat oppia mitä ne ovat ja ylläpitää itseään
vain toinen toistensa kautta. Tästä syystä niiden yhteismitattomuus on
niiden yhteinen asia ja lähtökohta kaikelle neuvottelulle tai kiistelylle
niiden välillä. Tästä lähtien yhteisten tilojen rakentaminen ja avaaminen
on tietoinen instituution akti. Instituutiot tulisi ymmärtää tilapäisten
absoluuttien yhdistelminä, ihmisten välisinä yhteisinä keinoina kestää ja
jakaa maailmattomuutta. Jokainen instituutio asettuu immanenssin ja
transsendenssin rajalle antaen niiden väliselle suhteelle jonkin yhteisen
ja kestävän ilmauksen ja merkityksen. Jos tilapäiset absoluutit ovat avaruusaluksia, ovat instituutiot avaruusasemia. Samalla kun ymmärrämme että maan ulkopuolinen järki löytyy meistä itsestämme, avaruutta
luotaavat teleskoopit paljastavat uskonnollisen luonteensa: temppelit
ovat olleet aina observatorioita ja observatoriot temppeleitä.
Instituutioiden synnyttäminen on mahdollista myös kriittisen hengen varassa. Samalla kun Järki luopuu perustan vaatimuksesta, se luopuu itsestään instituutioiden perustana. Ihminen on aina instituoinut
paremman puutteessa. Instituutio on ihmisen äärellisyyden tunnustus,
keino kestää omaa äärellisyyttään. Tilapäisten absoluuttien järjestyksessä myös instituutiot kelluvat; ne saavat aikaan putoamisen väliaikaisen
keskeytymisen; ne rakentuvat rauniolle. Se mikä pitää niitä koossa ja
estää niitä putoamasta on yhteinen intressi osanottajien välillä, kritiikin
henki, hajaantuneen Järjen voima. Instituutioissa tilapäisiä absoluutteja tarkastellaan ja kohdellaan tilapäisinä absoluutteina, niiden olemisen
tavan ja tarpeiden mukaan. Instituutio kommunikoi tilapäisille absoluuteille niiden tavan osallistua transsendenssin ja immanenssin välisen
suhteen rakentamiseen ja (uudelleen)artikulointiin. Tilapäiset absoluu323
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tit lepäävät instituutioissa. Instituutio keskittyy aina johonkin jaettuun
tapaan kohdata asioita rakentaen tai purkaen, ylläpitäen tai kehittäen
noita tapoja. Voimme elää ja liikkua samaan aikaan lukuisissa instituutioissa tarvitsematta mitään super-instituutiota, valtiota tai maailmaa,
joka kokoaisi ne yhteen.
Jokainen maailman järjestys, Järjen totaliteetti, merkitsee instituutiota, joka kätkee institutionaalisen luonteensa. Se sulauttaa eri maailmat yhteen, sulkee ne yhteisen absoluutin sisään ja muuntaa osanottajansa alaisikseen, subjekteiksi. Jokainen yritys tuottaa fuusio äärellisten
absoluuttien välille jonkin yhteisen perustan nimissä on metafyysisen
väkivallan teko. Se ei kohdistu vain maailman alamaisiin, subjekteihin,
vaan käy myös kaiken sen kimppuun, joka ympäröi tuota maailmaa ja
jonka se sulkee ulkopuolelleen. Maailma valitsee aina jäsenensä ja kannattajansa. Samassa määrin kuin synnytetty fuusio tuottaa inhimilliseksi olettamansa ja nimeämänsä ulottuvuuden, se kätkee, sisäistää tai
sulkee ulkopuolelleen ei-inhimillisen tilan, ajan, olemisen, jota se samalla tietäen tai tietämättään riistää. Maailmaa rakentava toiminta levittää kaaosta laajentamalla lakkaamatta takapihaansa, kaatopaikkaa,
jättömaata tai siirtomaata, outoa planeettaa, joka laajetessaan syö vähä
vähältä maailman vaatimaa tilaa ja aikaa. Siksi jokainen maailma on jo
syntyessään raunio.
Tilapäiset absoluutit tarjoutuvat nyt korvaamaan subjektin ja hänen
maailmansa. Ei-inhimillisen Järjen käyttö saa meidät ymmärtämään,
että jokaisella absoluutilla on rajansa, jonka toinen puoli on konstitutiivisesti tuntematon ja jolla on yhtä monta toista puolta kuin on tilapäisiä
absoluutteja. On vain asioita; on toisia äärellisiä absoluutteja, joita ei voi
millään keinoin jakaa inhimillisiin ja ei-inhimillisiin. Kun kohtaamme
toisen olennon tilapäisen absoluutin välityksellä, kohtaamme sen toisena tilapäisenä absoluuttina, kaltaisenamme kaaoksen asukkaana. Tilapäinen absoluutti kohtaa ja ymmärtää toiset asiat itsensä kautta ja itsensä toisten asioiden kautta. Sillä ei ole muuta sisältöä kuin kohtaamansa.
Siksi tilapäisiin absoluutteihin uskominen on perustavinta uskoa: uskoa
toisiin. Se on tapa kohdata kivi, kasvi, eläin, alkeishiukkanen ja tähtigalaksi jonakin kaltaisenamme ja neuvotella niiden kanssa palauttamatta
niitä tapaamme inhimillistää kaikki. Se on tapa perustaa olioiden välille
radikaali kaltaisuus, kaiken identiteetin ja representaation tuolla puolen.
Se, mitä tällöin kohdataan, ei ole kaiken samuus, vaan asioiden vierasperäinen moninaisuus. Tilapäisten absoluuttien mediumissa asioiden
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moninaisuus voidaan tavoittaa tuhoamatta noita asioita ja ilman että
ne tuhoavat meitä. Tämä on tulosta ei-inhimillisen Järjen työstä, joka ei
enää pyri omistamaan ja/tai palvomaan ”Toista”, joka ei enää pyri sulkemaan sitä maailmansa sisä- tai ulkopuolelle, vaan pyrkii siihen, että asiat
saisivat kohdata toisensa, ilmaista itsensä toinen toisilleen ja selvitellä välinsä keskenään vailla muuta tuomaria kuin keskinäisen kritiikin henki.
Mitään niistä asioista, jotka tämä manifesti kutsuu esiin – Järjen kritiikin kritiikin loppuun vieminen, maailman ja subjektin purkaminen
tilapäisten absoluuttien avulla – ei saavuteta välittömästi, yhdellä kertaa
eikä yhtaikaa. Muodonmuutos, jota tässä kuvataan, vaatii toistoa ja harjoitusta, tekniikkaa ja menetelmiä. Se vaatii sekä henkilökohtaista että
poliittista tahtoa ja toimintaa sekä uudenlaisia instituutioita, jotka yhdistävät henkilökohtaisen ja poliittisen samastamatta niitä. Instituution
muodot ja tekniikat olisi voitava jakaa, yleistää ja vapauttaa maailman
rakentamisen palveluksesta. Kaikki tässä manifestissa kuvattu ja vaadittu on jo tapahtumassa, toteutumassa. Tämän manifestin tarkoitus on
antaa ääni muutokselle, eli kritiikin hengelle itselleen: kuinka kaikki
tuo tapahtuminen ja toiminta muuntaa perustavimpia kokemuksen rakenteita ja kuinka puolestaan tuon muutoksen ymmärtäminen voi auttaa ja tukea meitä pyrkimyksissämme olioiden keskinäiseen vapautumiseen. Globaali aika on samaan aikaan myös planetaarista aikaa. Nämä
kaksi aikaa eivät käy yhteen.
Helsingissä, kesäkuussa 2013

Viitteet
1

Ks. Nuori Voima 2/2004. Ensimmäinen manifesti keskittyi tapaan, jolla teatteri voisi uudistaa itseään. Manifesti esitti ei-figuratiivisen teatterin vaatimuksen, jossa ihmisen ilmiö korvaisi ihmisen hahmon. Manifestin mukaan tämä
on mahdollista vain yleistämällä ihmismuoto ja lainaamalla se vapaasti kaikille muille olioille ja niiden kokemistavoille. Näyttämö muuntuisi täten tilaksi,
jossa kaikkien olo- ja kokemusmuotojen välinen tasa-arvo ja kommunikaatio
kävisivät mahdollisiksi.
2
Idea ”Ressendenssiin” on saatu Martin Heideggerin kirjeestä Ernst Jüngerille
Zur Seinsfrage vuodelta 1955.
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Tässä manifestissa kehitelty idea ”tilapäisestä absoluutista” on peräisin Harry
Martinsonin esseestä Stjärnsången vuodelta 1938 (julkaistu viimeksi teoksessa Stefan Sandelin (red.): Kring Aniara, Södra Sandby: Vekerum 1989). Esseessään kirjailija esittää kysymyksen runouden mahdollisuudesta suhteessa
modernin luonnontieteen, erityisesti astrofysiikan tuloksiin. Sikäli kuin nämä
tulokset ylittävät inhimillisen kokemuksen ja kuvittelukyvyn, eivätkö ne myös
kompromettoi runollisen inspiraation voiman, joka on sidottu ihmiskieleen ja
sen ilmeisen kapeisiin esittämisen muotoihin? Martinsonin mukaan runous voi
ansaita uskottavuutensa tarkastelemalla tuotoksiaan ”tilapäisinä absoluutteina”
(provisorisk absolut), samaan aikaan redusoituina mutta äärettöminä perspektiiveinä, jotka kytkevät meidät universumiin juuri rajallisuutemme ansiosta, ei
siitä huolimatta.
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Nämä kysymykset ovat Posthumanismin lähtökohta. 1990-luvulla
yleistynyt posthumanismi on filosofis-tutkimuksellinen suuntaus, joka
arvioi uudelleen inhimilliseen rationaliteettiin uskovaa humanismia
teknologisen kehityksen, eläinetiikan, globaalien ympäristöongelmien
sekä poliittisen ja taloudellisen epävakauden kehyksissä. Keskeistä
on erilaisten ei-inhimillisten olentojen ja toimijoiden kohtaaminen
ajattelussa ja erilaisissa käytännön suhteissa.
Posthumanismissa etsitään suuntauksen aatehistoriallisia juuria sekä
ulotetaan ajattelu ristiriitaisiin tulevaisuuden visioihin. Teoksessa
tarkastellaan myös ihmisyyttä materiaalis-käsitteellisinä prosesseina sekä
kehitellään posthumanistisen analyysin välineitä niin kirjallisuuden,
esitystaiteen kuin kuvienkin tutkimiseen.
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Onko ihmiskeskeinen ajattelu jo tiensä päässä?
Miten ajatella suhteita ihmisten, eläinten, koneiden ja
muiden olioiden välillä?

15

Posthumanismi

toimittaneet
karoliina lummaa

& lea rojola

