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Miltonlaista tragediaa vai historian dramatisointia?

JANI VANHALA

Johdatus metafysiikkaan on mielenkiintoinen risteyskohta Heideggerin aja elun kehitykses-
sä. Se kuuluu olemuksellisesti yhteen kahden Heideggerin samoihin aikoihin (1935-1936)
työstämän, estetiikan olemusta eri kanteilta pohtivan luentosarjan, Taideteoksen alkuperän
(Der Ursprung des Kunstwerkes) ja Tahto valtaan taiteena (Der Wille zur Macht als Kunst,
ei suomenne u), kanssa.

Taideteoksen alkuperässä Heidegger hahmo elee oman taideteokseen keski yvän tai-
dekäsityksensä peruslinjat. Syyn taideteoksen ympärille rakentuneesta estetiikasta
Heidegger mainitsee ohimennen Nie schen estetiikkaa käsitelleessä Tahto valtaan taitee-
na –luentosarjassaan. Hän kiinni ää huomionsa siihen, e ä pyrkiessään kääntämään
platonistis-yliaistillisen estetiikan tradition ylösalaisin aistivoimaisuu a paino avalla
tulkinnallaan Nie sche tulee ohi aneeksi täysin itse taideteoksen. Ainakin kul uu-
rintutkimuksellisista teemoista kiinnostuneille lukijoille Johdatusta metafysiikkaan onkin
tällaisten pinnanalaisten kytköksien tähden luontevinta tarkastella kreikkalaisen eksis-
tenssin kuvauksen hahmo eluna. Siinä kun Heideggerin oletusten mukaan tiivistyy
sellainen jännite, joka voi sisälly ää itseensä sekä teos-lähtöisen estetiikan e ä aistisen
lähestymistavan.

Teoksen keskeisenä tavoi eena vaiku aisi olevan sen alkuperäisen, jänni eisen tilan avaa-
minen, jossa perustavanlaatuiset filosofiset jäsennykset erilaisille arvoille, määränpäille ja
ihmisten välisille suhteille syntyivät, ja mistä ne si en ovat muuntuneet. Tämä jänni ei-
nen tila on Heideggerille kreikkalainen kaupunkivaltio (polis), joka mahdollisti omalla ole-
massaolollaan kul uurilliset ja uskonnolliset käytännöt, jotka kiertyivät tiiviisti kultillisiin
tarkoituksiin pystyte yjen taideteosten ympärille. Heideggerin tulkinnasta voi olla mon-
taa mieltä, mu a se on joka tapauksessa vaiku anut paljon, julkilausutusti tai kätketysti,
myöhempiin tulkintoihin. Esim. Hannah Arendtin teoksessaan Vita Activa esi ämä tulkin-
ta kreikkalaisten käsityksestä vapaudesta (vapaus on vapau a hallitsemisesta ja halli una
olemisesta) on selvästi kallellaan Heideggerin määritelmiin siitä, miten kreikkalaiset ym-
märsivät rajan käsi een. Rajat olivat Heideggerin mukaan piiri, jotka mahdollistavat sisäl-
lään vapauden. Samaan tapaan Arendt seli ää, kreikkalaisen kaupunkivaltion asujat eivät
olleet monesti ollenkaan kiinnostuneita luomaan oman kaupunkinsa lakeja; se kun olisi
sitonut heidät hallitsemiseen.

Teoksen julkilausu una tavoi eena on metafysiikan ilmiön hahmo eleminen. Anne u
päämäärä pyritään saavu amaan Olemisen (das Sein) rajautumisen esi elyn kau a. Tämä
tarkoi aa sitä, mitä vasten, tai mistä eroavana Oleminen mielletään Olemiseksi. Etupäässä
filologisiin menetelmiin turvautuen Heidegger löytää Olemiselle neljä keskeistä vastakoh-
taa, joihin peilaten Olemisen merkitys on perinteisesti ymmärre y. Nämä ovat: tuleminen,
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näennäisyys, aja elu ja pitäminen. Vaikka Heideggerin tekemät ero elut ovat itsessäänkin
eri äin mielenkiintoisia, käy nopeasti ilmi, e ä tulkintojen varsinainen päämäärä on jos-
sain muualla kuin itse ero eluissa.

Heidegger vaiku aa kiinni yvän tarkasteluissaan ilmiöihin, joiden kuvauksessa käyte y-
jen käsi eiden merkityksissä on tapahtunut siirtymiä, kun niitä on ale u käy ää kreikka-
laisen alkuperänsä lisäksi kristillisessä kontekstissa. Keskeisiä käsi eitä ovat mm. sanaa ja
järkeä tarkoi ava logos, kirkkau a, kunniaa ja maine a tarkoi ava, mu a myös näennäi-
syyden mahdollistava doksa, sekä kauheu a ja outou a tarkoi ava deinon.

Syytä sille, miksi Heidegger tar uu niin painokkaasti yksi äisiin ilmiöihin, voi hakea mo-
nelta suunnalta. Mielenkiintoisin, ja samalla ohitetuin selitysvaihtoehto pohjaa jo teoksen
alkulehdillä maini uun metafysiikan peruskysymykseen, eli “miksi ylipäätään on olevaa
eikä pikemminkin ei-mitään?” Heidegger ei esitä kysymystä älyllisenä haasteena, vaan
hän kääntää tilanteen ympäri sanoen e ä “kysymyksen kätke y voima koske aa jokais-
ta kerran […]”. Outo ilmaus on käsi ääkseni ymmärre ävä niin, e ä kysymystä olevan
Olemisesta ei aseta ihminen, vaan tämä kysymys koske aa itse ihmistä avaten hänen ek-
sistenssinsä tietyssä sävyssä.

Periaa eessa yksi äiset ilmiöt, kuten deinon, ovat siis tapoja, jolla metafysiikan peruskysy-
mys koske aa ihmistä. Esimerkiksi Heideggermainitsee “suuren epätoivon”, jonka hetkel-
lä asioidenmerkitykset tuntuvat häipyvän.Nämä ilmiöt ovat luonteeltaan konkree isia, ne
rikkovat sosiaaliset totunnaisuudet tuoden ihmisen läheisyyteen jotain äärimmäisen todel-
liselta tuntuvaa, ja pako avat ratkaisuihin. Mu a ne kantavat ikävä kyllä sisällään antiikin
tragedioista tu ua “kohtalokkaan virheen” (hamartia) mahdollisuu a.

Lyhyen, kansallissosialismin “sisäistä suuruu a” käsi elevän kommentin lisäksi teoksen
eniten mielenkiintoa herä änyt piirre on luultavasti Heideggerin uudenlainen tapa kään-
tää deinon kauheudeksi. Käännöksessä ei ole erityistä yksi äinen sanavalinta, vaan ennem-
minkin se taustastruktuuri, josta sanan merkitys Heideggerin mukaan nousee. Heidegger
käy ää esimerkkinään Sofokleen Antigone-näytelmän kuoroa, jonka laulun mukaan “mo-
ninaista on kaamea, vaan ei mikään kaameudessaan ylitä ihmistä”.

Heideggerin tulkinnassa ihmisen kauheus johtuu hänen ainutlaatuisista mahdollisuuksis-
taan. Ihminen on sido u sotaan (polemos) olevan kokonaisuudessaan (fysis) kanssa. Oleva
kokonaisuudessaan on kauhea “ylivoimaisen vallitsemisen” mielessä. Se avautuu ihmisel-
le kasvo omana ääre ömyytenä, jonka edessä ihminen on toivoton. Ihmisen kauheus on
puolestaan monisyisempää. Toisaalta se on traagista kauheu a, joka johtuu siitä, e ä ih-
minen kuuluu olemuksellisesti yhteen olevan kokonaisuudessaan kanssa, ja on siis sidot-
tu peruu ama omasti sotaan, jota ei voi voi aa. Ihmisen olemukseen perustavalla tavalla
kuuluvat asiat, kuten esim. kieli, kuuluvat näet myös olevan kokonaisuudessaan piiriin, ja
näin sota kalvaa ihmistä myös sisältä päin. Tämä repii ihmisen outouteen, kodi omuuteen.
Toisaalta ihminen on kauhea väkivaltaisen hallitsemisen mielessä. Vaikka Heidegger ei sa-
no asiaa suoraan, näkemys on helppo lii ää nie scheläiseen ajatukseen vallantahdosta.

Vaikka Heidegger toteaakin teoksessa osuvasti, e ä “´kristillinen filosofia´ on puista rau-
taa”, niin on silti hankala väl yä mielikuvalta, e ä Heideggerin tulkinta kauheudesta on
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anakronistinen. Ajoi ain vaiku aakin siltä, e ä Heidegger lukee teologisen taustansa täh-
den kauheuden ilmiöön sisään varsin nie scheläisiä sävyjä. Tällöin on kuitenkin muistet-
tava, e ä kyseiset sävyt tulevat mielekkäiksi vasta kristillisen eksistenssin kokemusmaa-
ilman ja sen avaamien olemismahdollisuuksien kau a. Ihmisen ja olevan kokonaisuudes-
saan (fysis) välillä vallitseva sota alkaa saada Miltonin Kadotetusta paratiisista tu uja piir-
teitä. Toinen teoksen lukemiseen keskeisesti lii yvä ongelma on se, e ä ajoi ain on hyvin
hankala arvioida, pyrkiikö Heidegger kuvaamaan objektiivisesti havaitsemiaan ilmiöitä,
vai toteu aako hän väi eissään itse luonnostelemaansa “alkavaa aja elua” (anfängliche
Denken), jossa laitetaan alulle tulevaisuuden totuuksia.

Juuri tämä tulevaisuuden totuuksien näkökulma on nykylukijalle teoksen levo omuu a
herä ävin kohta. Heideggerin visioita arvioidessa täytyy kuitenkin olla varovainen, e ei
sorru itse anakronismiin. Vaikka teoksen sävy onkin ajoi ain pahaenteisen tumma, niin sen
ideaa ei voi kuitenkaan tulkita toteutuneesta holokaustista ja totalitarismista käsin. Teok-
sen sisältämien ajatusten arkaainen jylhyys ja ajoi ain jopa maanisilta vaiku avat vivah-
teet seli ynevät parhaiten oman aikansa aavistelevilla tunnelmilla. Nähdäkseni se, e ä
Heidegger kuului Kansallissosialistiseen puolueeseen, ei siis vähennä teoksen arvoa, tai
edes kyseenalaista Heideggerin kyvykkyy ä filosofina. Sen sijaan Heideggerin ajoi ain
maailmanennätyksiä hipova patee isuus pistää kyllämie imään hänen suhteellisuudenta-
juansa. Ironista kyllä, silti juuri tämä kirjan tulkintaan lii yvä, ei tarkoite u aspekti saa aa
olla sen selkein antama esimerkki siitä, miten näennäisyys, kirkkaus ja kunnia kietoutuvat
yhteen doksassa, sekä miten kauheus piilee sisäänrakenne una niissä mahdollisuuksissa,
jotka avautuvat meille houku elevina ja lumoavina.
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