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Abstrakti 
 

Tutkielmani käsittelee kysymisen ontologiaa runouden ja kielen, erityisesti kirjoituksen, 

ajallistuneessa perspektiivissä. Lähtökohtani on kirjoittajan - ehkä tästä johtuen en koe hedelmälliseksi 

erotella toisistaan kirjoittamisen ja lukemisen aktia suhteessa poeettiseen kysymiseen. Pikemminkin 

voisi puhua kirjallisesta kokemuksesta, jossa kysymisen akti on yksi olennainen, jatkuva liike. 

Kysymisen rinnalla kulkee alati tietyllä tapaa epämääräinen hahmon alue, joka toisaalta edustaa 

kysymiselle olennaista päämäärää tai suuntaa ja toisaalta runouden päättymätöntä liikettä kysymyksen 

ja tuon tarkentuvan ja purkautuvan hahmon välillä.  

Kysymys ei ole enää ainoastaan kysymykseksi puhkeavasta kysymyksestä, vaan jo olemisesta, 

joka runon kielen rikkonaisuudessa kysyy itseään. Siispä työni ei niinkään keskity kysymiseen 

kielellisenä muotona, jolla on tietyt tunnuspiirteet, vaan kysymisen tilaan; ihmetykseen, 

keskeneräisyyteen tai epävarmuuteen, jossa pitäytyminen on kirjoittajan osa. 

Poeettinen kysyminen, jota hapuilen, on reflektiivistä liikehdintää, itseä päin kääntymistä. 

Kirjoituksen kohdalla tämä tarkoittaa erkaantumista, jota kirjoitus on. Mutta samalla kyse on jo heti 

kirjoitetusta toisesta. Kirjallisesta kokemuksesta voi olla vaikea sanoa, kuka siinä on minä ja kuka sinä. 

Ainoastaan yhä herkempi kieli kykenee vastaamaan tähän kirjallisen kokemuksen avaamaan tyhjyyden 

kokemukseen. Mutta silloin siinä on jälleen kysymys. 

Eri suuntiin ja lähteisiin hapuilevista luvuista koostuva työni viettää kohti kysymiseen liittyvää 

ulkopuolen, negaation, epävarmuuden tai kuoleman horisonttia. Ihmetyksen ja kysymisen 

ainutlaatuisuus kielellisenä alastomuuden tai erkaantumisen kokemuksena lankeaa yhä uusille tavoille 

ymmärtää, miten voi kirjoittaa (mihin kirjoitus on matkalla) ja mitä runous olisi.  

 

 

 

Avainsanoja: kysymys, hahmo, Blanchot, Celan, figuuri, negaatio, läsnäolo, poissaolo, leikki, arvoitus, 

persoona, minä, sinä, ulkopuoli, kieli, ajallistuminen, negatiivinen teologia, ontologia, kielikäsitys, 

oleminen, reflektio, toinen… 
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1. Johdanto 

 

Aion pro gradu -tutkielmassani pohtia kysymisen aktia runon 

kirjoittamisen ja lukemisen prosessissa, sekä siihen elimellisesti liittyvää 

hahmottumista tai hahmon muodostumista. Hahmolle näennäisesti 

vastakkainen aspekti on poissaolo (tyhjyys), jonka tematiikkaa kohti työni 

vääjäämättä liukuu. Konkreettisesti poissaolo tarkoittaa pimeää, josta 

runon hahmo kumpuaa. 

 

Runoutta voidaan peilata monin tavoin poissaolon ajatuksella. Runouden 

ajalliset etäisyydet tekevät ihmisen poissaolevaksi (runouden ikä). 

Kirjoitettuun runoon liittyy minän ja sinän yhteys, joka kuitenkin perustuu 

aina toisen poissaololle. Toisaalta tämä liittyy kaikkeen kirjoitukseen 

(kirje, testamentti, proosa), toisaalta taiteista juuri runoudessa (toisen, 

jumalan, itsen) poissaolo tulee konkreettiseksi elliptisyyden ja omakseen 

erkaantuneessa kielessä olevan kysymisen kautta. 

 

Työni on runon tekemisen prosessin reflektiota. Kuitenkin keskityn vain 

avaamaan näköaloja mahdolliseen runouteen ja tuomaan näkyväksi erästä 

runon alkuhämärään (kirjoittamisen aika) liittyvää jatkumoa - kysymistä. 

Pyrin ainoastaan tähän suuntaan: kysymään kysymistä. 

 

Työni taustalla on ennen muuta uteliaisuus kirjoittamistani kohtaan. 

Runojen kirjoittamiseen liittyy vahva reflektiivinen kiertyminen, alati 

itseä päin kääntyvä kysyminen. Mikäli se on luomisvoimalle olennaista, 

tulee sen mielestäni myös ilmetä kysymisenä runoissa ja keskittyä 

kysymiseksi runoissa. Runous on ihmettelyä. Ja omimmillaan tuo 

ihmettely kohdistuu runon kohdalla siihen itseensä.  

 

1.1 Kielikäsityksestä 
 
Työ pohjaa tiettyyn kielikäsitykseen ja kurkottaa tavoittaakseen tietyn 

runouskäsityksen tai poetiikan. Tuo kielikäsitys nousee juutalaisesta 

kirjan ja kielen ideasta, ja asettuu työssä toisaalta Blanchot`n ja 
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Benjaminin muotoilujen, toisaalta Mallarmén ja Valéryn ”puhtaan 

runouden” vaatimuksen varaan. Hyvin lyhyesti: ei kielellä, vaan kielessä. 

Kysymisen mahdollisuus on kielellinen; kysymys elää kielessä, eikä sitä 

esitetä kielellä. 

 

 

1.2 Kirjoittaminen ja keskeneräisyys 
 

Työ on sillä tavalla jäsennetty, etten ennalta erota toisistaan kirjoittamisen 

ja lukemisen prosesseja. Kirjoittajan työssäni nämä kiertyvät toisiinsa – 

kirjoittaminen koostuu osittain lukemisesta ja lukemisesta voi tehdä 

kirjoittamisen kaltaista - niin että jakoa on viime kädessä mahdoton tehdä. 

Voi myös sanoa että työ liikkuu ennemminkin poetiikan (vieläpä juuri 

kirjoittamista edeltävästä positiosta), kuin kirjallisuustieteen alueella. 

 

Kirjoittajan näkökulma liittyy tutkielman luonteeseen myös 

keskeneräisyyden horisonttina: hän tuskin lukee kirjallisuutta siinä 

historiallisen determinismin ja teoksen ideaalisuuden kehässä, jossa 

kaanon ja kirjallisuustiede tuntuvat teoksia katsovan - aivan kuten 

historiasta kirjoitetaan aina koherentti ja omaa ilmeistä logiikkaansa 

noudatteleva kertomus. Näin on myös kirjallisuustieteessä valmiina 

kielenä. Työssäni taas on pikemminkin kohteena kirjallisuuden 

luonnosmainen ja materiaalinen sävy.  Viittaan luonnoksella ensiksikin 

erityisesti luontoon (nature), joka on aina kesken, ja toiseksi absoluuttisen 

teoksen mahdottomuuteen. Keskeneräisyyden esiinnostamisen voi siis 

ymmärtää paitsi kirjoittamisen position painottamisena, myös 

uteliaisuutena valmiin teoksen muodonmuutosta kohtaan. Kirjallisuuden 

elämä on radikaalisti ajallista. Merkitykset ovat kesken.   

 

 

 

1.3 Runouskäsityksestä 
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Pitäydyn käsitteessä runous lyriikan sijaan, koska jälkimmäinen viittaa 

liiaksi juuri musiikista periytyvään runouteen (erotettuna siitä yhteydestä, 

jonka Mallarmé näkee musiikin ja runouden välillä). Vaikka hahmottelen 

hyvinkin rajattua ja aikaansa sidottua runouskäsitystä, pitäydyn silti 

runous-käsitteessä. Tämä käytäntö ei lankea yhteen 

kirjallisuushistoriallisen terminologian kanssa. Kuitenkin runous on 

uskoakseni perusteltu tietyn neutraalisuuden kautta, jonka se mahdollistaa 

koskien läsnäolon ja poissaolon alueita. 

 

Runot, joita lainaan työhöni, ovat myöhempää modernia ja sen jälkeistä 

runoutta, suomalaista modernismia - erityisesti Mirkka Rekolaa - ja lisäksi 

Paul Celania. Näiden runoilijoiden työ on vaikuttanut ehkä eniten omaan 

kirjoittamiseeni ja lukemiseeni. Polttopisteessä on tietysti heidän erityinen 

suhteensa kieleen ja kysymiseen.  

 

Paitsi että oman kirjoittamiseni valossa on luonnollista keskittyä 

uudempaan runouteen, myös tunnen paremmin uudempaa runoutta. Mutta 

valikointi on johdonmukaista myös sikäli, että runouden olemusta 

koskevat kirjoitukset, joita lainaan, osoittavat tähän suuntaan. 

 

Kysyminen ja hahmo -asetelma voidaan luullakseni liittää hedelmällisesti 

kaikkeen runouteen, joskaan ei keskenään aivan analogisesti. Vaikka siis 

kolmannessa luvussa tutkin tuon skeeman anatomiaa länsimaisen 

runouden syntysijoilla, en pyri luomaan kuvaa sen historiallisesta 

jatkumosta, vaan keskityn moderniin ja myöhempään runouteen. 

 

Toisaalta esimerkiksi klassinen sonetin asetelma on sellainen, että alussa 

virittynyt kysymys, joka luo jännitteen runon draamallisen kaaren ajaksi, 

laukeaa lopun vastauksessa ja aiheuttaa näin katharsiksen kaltaista 

energian vapautumista. Nähdäkseni tällaiset, jo kaavaan liittyvät, miltei 

retoriset muodot kuuluvat vanhempiin runouskäsityksiin.  

 

Radikaalisti erilaisten (kuten vanhojen) runouskäsitysten liittäminen 

työhöni olisi vaatinut vähintään oman luvun, jossa olisin käsitellyt 
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kysymisen muuttumista runouskäsitysten alla, puhumattakaan 

kielikäsitysten eroista, joita laajempi katsanto olisi vaatinut tutkimaan. Se 

olisi jo kokonaan uuden työn aihe.  

 

Moderni ja myöhäisempi runous asettaa jännitteensä ja aikansa aivan 

toisella tavalla läsnäoleviksi, kuin esimerkiksi klassinen sonettirunous. 

Tällä kynnyksellä voidaan nähdä Rilken Duinon elegioihin liittyvä 

kysyminen. Siinä on toisaalta vielä sellaista puhuttelun kaltaista 

kysymistä, joka juontuu kreikkalaisesta runoudesta ja retoriikasta. 

Toisaalta Rilken kysyminen ilmentää erityisen modernia, ehkä 

eksistentialistista mielenlaatua, jolloin kysymiseen liittyvä mielentila olisi 

modernia ahdistusta.  

 

1.4 Runoilijoiden ja filosofien konstellaatiosta 

 

Kirjoittamisen opettajistani viittaan työssä pariinkin otteeseen Risto 

Ahtiin, jonka vaikutus kirjoittamiseni alkuaikoina on ollut varmasti 

ratkaiseva. Ahdin kanssa tapahtunut dialogi tarkoittaa kuitenkin 

kirjallisiin lähteisiin palautumatonta keskustelua, ja keskustelun 

kerrostumia joita on mahdoton palauttaa. Samaa voisi sanoa myös 

lukuisien muiden ihmisten kohdalta, joiden vaikutus tietyn poetiikan ja 

position sukeutumiseen on varmaa mutta palauttamatonta. 

 

Kirjoittajat, joihin nojaan laajentaakseni tutkielman pohjaa käsitteellisen 

reflektion piiriin, ovat sellaisia joiden suhteen runouteen koen 

hedelmälliseksi. Kirjoittajat voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään; heihin 

jotka tekevät itse sanataidetta, ja heihin jotka ovat omistautuneet jonkin 

tietyn runouden lukemiselle. 

 

Edelliseen ryhmään kuuluvia yhdistää sillä tavoin reflektiivinen tapa 

kirjoittaa, että kiinnostus kirjoittamisen aktiin (ikään kuin vieraana, 

omituisena asiana) pyrkii koko ajan tulemaan kirjoittamisen sisään. 

Blanchot`n, Celanin, ja Valéryn töitä yhdistävänä tekijänä voisi pitää 
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jotain tämänkaltaista. Toisaalta heidän kaikkien töitä leimaa piirre, jota 

usein kutsutaan hermeettisyydeksi. Hermeettisyys -luonnehdintaan liittyy 

yleensä arvolataus. Tarkoitetaan vaikeutta, hämäryyttä tai itseriittoista 

sulkeutumista. Mutta kirjallisuudelle voi olla vaarallista pyrkimys, jossa 

asiat yritetään tehdä nopeasti ymmärettäviksi. Toisaalta runous, jota usein 

sanotaan hämäräksi, päinvastoin ilmentää aivan odottamatonta kirkkautta. 

Hermeettisyys on joka tapauksessa vanhastaan osa kysymisen olemusta.  

 

Jälkimmäisen luonnehdinnan piiriin kuuluvien kirjoittajien mukaan 

tuomisen on puolestaan määrä laajentaa kysymyksiä reflektiosta 

käsitteellisempään suuntaan. Kuitenkin arkailen puhua heistä 

teoreetikkoina, koska se ei tekisi oikeutta heitä yhdistäville tekijöille. 

Heideggeria, Nietzscheä, Collia ja Derridaa yhdistää tietysti filosofia, 

mutta toisaalta olisi Blanchot`n, Heideggerin ja Derridan filosofian 

väärinymmärtämistä puhua erityisesti teoriasta – niin elimellisesti heidän 

filosofiansa liittyy kirjoittamiseen juuri prosessina ja eräänlaisena 

kirjoittamisen käsityöläisyytenä. Tämän ymmärtää ehkä helpommin, jos 

lähestyy asiaa runouden näkökulmasta – laajentaa Celanin, Valéryn ja 

Rekolan kysymiseen liittyvän kielellisen työn koskemaan myös muita 

mainitsemiani kirjoittajia. Nietzsche, Colli, Huizinga ja Gadamer 

puolestaan liittyvät kysyminen ja hahmo – asetelman alkuperän etsimiseen 

antiikista. Tässä tulemme leikin käsitteen piiriin, mikä yhdistää tärkeällä 

tavalla kaikkia edellisiä kielessäänolevia.  

 

Yleisesti viittaamieni tekijöiden ydinjoukko koostuu sen runouskäsityksen 

ympärille kokoontuneista hahmoista, jonka piirissä ollaan kiinnostuneita 

runouden olemuksesta; tähdennän, että kaikkien runoilijoiden ei tarvitse, 

eikä pidäkään olla enempää sitä, kuin mitä hyvien runojen tekeminen 

vaatii. Kuitenkin kysyminen on yksi modernin runouden traditio. Siinä 

runous ilmenee eräänlaisena kielen turbulenssina, sen sijaan että virtaisi 

suoraan ja suhtautuisi läpinäkyvänä päin jotain todellisuutta. Tätä 

tendenssiä voi hyvin pitää modernina tai jälkimodernina runouden 

ilmiönä. 
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Selvästi tärkeä käänne tuossa traditiossa on Stéphane Mallarmén työ 

runoutemme pyrkimysten hahmottelemiseksi. Suora runoutta perustava ja 

kielessä kysyvä tapa kirjoittaa jatkuu Mallarmésta ainakin Paul Valéryyn, 

ja vaikutteet näkyvät hyvin laajasti koko uudemmassa runoudessa. 

Puhtaan runouden ideaalia hahmottaessaan Mallarmé vertasi uutta 

runoutta musiikkiin, ei niinkään musiikin abstraktisuuden vuoksi (he 

ymmärsivät nimenomaan kielelle ominaisen materiaalisuuden) vaan tietyn 

vapaan assosiatiivisuuden vuoksi: musiikissa taiteellinen tila voidaan 

saada helposti aikaan, koska sen harmonisuus on tietyllä tapaa ennalta 

määrätty. Runoudessa äänet puolestaan sekoittuvat koko ajan sellaiseen 

kieleen, jota käytetään kommunikatiivisissa tarkoituksissa. Näin 

merkitysten ja kielen leikki ei ole vielä milloinkaan ollut niin kysymisen 

tilaa tuottavaa, kuin olisi mahdollista. Kielen rikkoutuessa kysyminen on 

luonnollinen tapa olla olemassa. 

 

Toinen tärkeä traditio on se, joka löytyy saksalaisesta runoudesta. 

Hölderlinin, Rilken, Traklin ja Celanin muodostama ketju koskee 

reflektion ja filosofian keskeisyyttä. Olen erityisen innostunut Celanin 

runoudesta, ja siksi hänen työnsä nousee tärkeään asemaan myös 

tutkielmassa.  

 

Valitsemani filosofit ovat kiinnostuneet juuri näistä runouden muusan 

omaperäisyydestä kiinnostuneista runoilijoista. Blanchot kirjoittaa ainakin 

Mallarmésta ja Rilkestä. Rilkestä puhutaan nietzscheläisenä hahmona. 

Heidegger lukee Hölderliniä, Rilkeä, Traklia ja pitäytyy tiukasti 

sanomasta sanaakaan Celanista, jonka runous olisi erityisen loogista 

jatkoa hänen kiinnostuksilleen.  

 

Olen viehättynyt siitä paradoksaalisesta asetelmasta, jossa runoilija pyrkii 

olemaan samaan aikaan filosofi (käsitteellisten järjestelmien rakentajan 

mielessä), ikään kuin seisomaan omilla harteillaan niin kuin filosofeilla on 

ajan halki ollut tapana seistä runoilijoiden harteilla. Tavallaan asetelman 

mahdottomuus koskee kysymiseen kuuluvaa lakkaamatonta liikettä: 

kysyjä tahtoisi itse olla peili (speculum), josta hän itseään katsoo. Mutta 



 - 11 -

jos se onnistuukin, on hänen eksistenssinsä paikka jo muuttunut. Kysymys 

on toinen kuin esittäjänsä. Millaisen hahmon se saa? 

 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työn kulku noudattaa pikemminkin kokoavaa, kuin lineaarista 

etenemistapaa. Tämä johtuu aiheen luonteesta; toisaalta lähteet johtavat 

miltei yhteismitattomiin prosesseihin. Toisaalta kuitenkin kaikki luvut 

tahoillaan viettävät kohti viimeistä, jossa käsittelen runouden negatiivista 

luonnetta.  

 

Ensimmäisessä luvussa - Valéryn Heiluri - pystytän työni 

perustematiikan: Kysyminen - Hahmo - Poissaolo. 

 

Toinen luku käsittelee kysymistä lausumana - mikä on sen luontumus 

kielessä. Vertaan runouden ja filosofian kysymistapoja, taustana Martin 

Heideggerin olemiskysymys. Siirryn runoilija Paul Celanin kysymiseen, 

joka koskee Toista, toisen tavoittamista. Tähän liittyvät erityisesti runon 

persoonat: mihin ne muodostuvat ja missä ne avaavat kysymyksiä 

välilleen. Persoonat ovat siis kärjekkäästi sanoen redusoituneet kysymisen 

positioiksi. Lopuksi esitän, että kysymykseen liittyvä, poeettinen tunnetila 

olisi ihmetys. 

 

Kysyminen ja hahmo -asetelman arkaainen perspektiivi on kolmannen 

luvun kantava idea. Keskityn Nietzschen tulkintaan antiikin taiteesta ja 

taiteen alkuperästä. Nietzsche etsii nykyisen taidekäsityksen juuria 

tulkitsemalla tiettyjä symboleita ja jumalhahmoja. Selvästikään hänen 

näkökulmansa ei varsinaisesti ole historiallista faktisuutta tavoittelevaa, 

vaan pikemminkin tutkielma länsimaisen taiteen erään tradition 

olemuksesta ajatuksellisena jatkumona. Nietzsche tulkitsee antiikkia 

vahvasti omien, laajempaan filosofiaan liittyvien tavoitteidensa valossa. 

Kyse on runouden ja koko taiteen synnystä siinä muodossa kuin sen 



 - 12 -

tunnemme: antiikin kreikkalaisten käsitys uskonnosta ja mytologiasta vain 

hankalasti tavoiteltavina jumalhahmoina on taiteen vanhimpia lähteitä. 

Nietzschellä olennainen dikotomia on dionyysinen vs. apolloninen, joiden 

vastakohtaisuuteen asettuu myös kysymisen ja hahmon dialektiikka. 

Giorgio Colli jatkaa Nietzschen pyrkimystä ja noudattaa samoja metodeja 

etsiessään puolestaan filosofian ja ajattelun syntyä ja toisaalta niiden 

osittaista erkanemista taiteesta antiikin aikana. Vahvistan tätä asetelmaa 

vielä Huizingan ja Gadamerin toisistaan ja edellisistä poikkeavilla 

näkökulmilla. Huizinga peilaa runouden syntyä uskonnollisiin leikkeihin 

ja mytologiaan ja perustaa mytologian ja sitä myöten runouden alun 

personifikaation aktiksi: mistä jokin ilmiö johtuu, on aina selitettävissä 

mytologian hahmoista juontuvin syin, niin että todellisuus saavuttaa 

kysymykseen saadun vastauksen kautta jälleen eheytensä. Tämä on myös 

kielellisen leikin ja vapauden alue, mistä pääsemme taas Gadamerin 

käsitykseen leikin ja kielen yhteydestä.  

 

Neljäs luku on omistettu Celanin Meridiaani -puheelle. Tämä kappale 

toimii myös siltana lähestyttäessä poissaolon teemaa. Runon oma, 

merkitystä koskeva hahmo ajallistuu Celanin päiväykseen liittyvän 

meridiaani-käsitteen valossa. Ajasta tulee runon ominta tilaa, jossa sen 

kysyminen tapahtuu. 

 

Viidennessä ja viimeisessä luvussa pohdin kysymisen ja poissaolon 

suhdetta modernissa runoudessa, Blanchot`n kautta. Painopiste 

Blanchot`lla on pyrkiä kysymään kirjallista kokemusta: miten kirjallisuus 

on?  
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2.  Valéryn heiluri – hahmoon ja takaisin 

 

 

 

 

Kuinka käy 

      kun subjektisi hukkuu,  

löytyykö se, 

uiko se tälle vesijättömaalle. 

   Kysymyksesi on joutilas,  

ei se pysy vedenrajassa, 

se hyppii minne haluaa, 

        se hyppää tänne, 

ja aina joku vastaa siihen. 

 

 

(Rekola 2004, 41). 

 

 

2.1 Kysyminen ja hahmo - päättymätön prosessi 

 

Olen huomannut että kirjoittaessa käyvät eräänlaista leikkiä kysymykset, 

tai ikään-kuin-kysymyksinä-ilmenevät säkeet ja niiden synnyttämät 

mielleyhtymien hahmot. (Tässä luvussa suhtaudun säkeisiin kysymyksinä, 

ja kykenen näin lähenemään Valéryn tematiikkaa. Vasta seuraavassa 

luvussa siirryn kysymykseen, joka on myös kieliteknisesti kysymys, ei 

vain kielessä itsessään vallitsevan uteliaisuuden kautta) Tavallaan säkeet 

ovat yhtä kiinnostuneita omasta olemuksestaan kuin lukijakin. Tämä 

ilmenee vaatimuksina tehdä kaikki (kirjoittaa, lukea) tarkasti, tarkkuuden 

koskiessa enemmänkin hahmon sukeutuvaa olemusta kuin ilmeistä 
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kielellistä koherenssia.  

 

Risto Ahdin mukaan todelliset kysymykset muuttavat vallitsevaa 

tunnetilaa (Ahti 2003). Jos minä tässä työssäni etsin kysymystä, joka 

manaisi esiin tarkan hahmon, etsinkö yhtä ainoaa kysymystä, joka tässä 

valossa muuttaisi vallitsevan tunnetilan joksikin tietyksi omaperäiseksi 

sävyksi?  

 

Vai etsinkö kysymisen hermeneuttista kehää - jatkumoa, joka avautuu yhä 

uusina kysymyksinä? Tai ehkä sama kysymys palaa aina uudestaan ja 

piirtää loputonta hahmoa. Tarkoitan jotain samankaltaista liikettä kuin se, 

joka on Paul Valeryn mielessä, kun hän puhuu säkeen heilahtelusta 

äänteellisen ilmaisunsa ja merkityksensä välillä.  

 

Kumpaakin ajatusta, sekä staattista että ikuista hermeneuttista heilahtelua, 

voisi jatkaa. Pitäydyn jälkimmäisessä, koska se vastaa enemmän kuvaani 

runouden luonteesta ikuisena paluuna, tarkoittaen sillä prosessia jossa 

runoihin palataan aina uudelleen, pitkienkin ajanjaksojen jälkeen. Tämä 

on oma tapani lukea. En tarkoita ainoastaan aktiivista kirjaan palaamista, 

vaan myös muistinvaraista "uudelleenlukemista". Vielä yleisesti 

hermeneuttisesta kysymisestä: Paul Valéry puhuu puhtaan runon 

ideaaleista ”joissa ajatusten muuntuminen toinen toisikseen näyttäisi 

tärkeämmältä kuin koko ajattelu ja joissa kuvioiden leikki sisältäisi aiheen 

todellisuuden” (Valéry 2000, 294).  

 

 

2.1.1  Valeryn heiluri 

 

”Pyydän teiltä tulta. Te annatte minulle tulta: olette ymmärtänyt minua. 
Mutta pyytäessänne tulta saatoitte ääntää nuo muutamat 
merkityksettömät sanat tietyllä tavalla, tietyllä äänensävyllä - tietyllä 
äänen nousulla ja hidastuksella tai hätäilyllä, jonka ehkä havaitsin. 
Ymmärsin sananne, koska edes ajattelematta niitä ojensin teille mitä 
pyysitte: tulta. Eikä juttu kuitenkaan loppunut tähän. Outo asia: ääni 
palaa minuun pienen lauseenne kuviona ja toistuu kuin viihtyisi minussa, 
ja minusta on hauskaa kuulla itseni sanovan sen uudelleen, tuon lähes 
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merkityksensä kadottaneen, tarpeettomaksi käyneen pienen lauseen, joka 
kuitenkin haluaa vielä elää, tosin kokonaan toisenlaista elämää. Se on 
saanut arvon, vaikkakin sovitun merkityksensä kustannuksella. Se on 
luonut tarpeen olla vielä kuultu... Olemme nyt runouden tilan reunalla.” 
(Valery 2000, 302-303). 

 

Liike on loputon; äänteellinen ilmaisu ei tyhjene merkitykseensä, kuten on 

kommunikatiivisen kielenkäytön (ja Valéryn mukaan myös proosan) 

kohdalla, vaan palaa aina säkeen sointiin takaisin. Valeryn vertauksessa 

runous ja tanssi rinnastuvat, saaden vastakohdikseen proosan ja kävelyn, 

jotka hänen mukaansa katoavat saavutettuaan päämääränsä, joka niillä 

koko ajan oli. Runoudessa ja tanssissa puolestaan  

 

”ei ole siis lainkaan kyse siitä, että suoritettaisiin määrätty operaatio jonka 
määränpää sijaitsisi jossain meidän ympäristössämme, vaan siitä että 
luotaisiin tietty tila ja pidettäisiin sitä yllä kiihottamalla sitä säännöllisesti 
toistuvalla liikkeellä jonka voi tehdä paikoillaan.”(Valery 2000, 307-308).  

 

Myös kysymisen pohjana on tilan, nimenomaan sen tyhjän tilan luominen, 

joka antaa mahdollisuuden liikkeelle kohti muodostuvaa hahmoa, ja 

paluun takaisin kysymykseen. Kysymys ei kykene itse täyttämään 

hahmoa, mutta osoittaa ja rajaa sen – tekee siitä välttämättömän. 

 

 

2.1.2 Kaksi heilahdusliikettä - kysyminen 

 

Samoin kuin Valery ajattelee heilurin ääriasentoina säettä lausuttuna 

puheena ja toisaalta sen merkityksenä, ajattelisin tuon hahmon 

muotoutumisen (tarkentumisen) olevan päättymätöntä liikettä kysymisen 

ja hahmottuvan olemuksen välillä. Eikö Valery lähestykin kysymisen 

teemaa kirjoittaessaan: ”Ihminen joka ei ymmärrä, toistaa tai ryhtyy 

toistamaan sanoja” (Valery 2000, 303). Hän tekee sen tavoittaakseen 

jotakin lauseen liikkeestä; ikään kuin kysyy puhumalla säkeen. Kielessä 

on aina ulottuvuuksia jotka tekevät lauseesta oman kysymyksensä. Nyt 

keskityn tähän. Nuo ulottuvuudet ovat samoja, jotka lauseessa 

tavoittelevat hahmoa.  
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Tässä vaiheessa merkitsevää on kysymisen läsnäolo säkeessä, jonka 

herättämät mielikuvat liikkuvat sen itsensä ja tulkintansa välillä. Mutta 

tarkasti katsoen on havaittavissa ainakin kahdenlaista heilahtelua. Täytyy 

miettiä minkä suhteen ne muodostavat toisiinsa:  

 

1) 

ensinnäkin sitä josta Valery varsinaisesti puhuu, heilahtelua säkeen 

soinnin eli puheen (juuri puheen; painotus kävi ilmi esimerkistä, Valery 

painottaa puhetta kirjoitetun kustannuksella) ja sen merkityksen välillä.  

 

2) 

Toiseksi ilmestyy edelliseen vertautuva heilahtelu kysymisen ja hahmon 

välillä. 

 

Mutta kyseessä ei ole vain analogia (puhe-kysymys, merkitys-hahmo). 

Pikemminkin on kysymys hahmotustavan kahtalaisuudesta: Valéry 

painottaa puheen sointia ja toisaalta merkitystä, kun taas hahmo jakautuu 

tässä kahtia ollakseen sekä puheen kohdalla kysymyksen/säkeen 

kielellinen hahmo, että kuulijan/lukijan prosessissa syntyvä luennan 

hahmo. Tämä ambivalenssi Valéryn näkemyksen suhteen seuraa hahmon 

käsitettä loppuun asti, ja osittain sen vuoksi ylipäätään joudumme niinkin 

abstraktiin käsitteeseen kuin hahmo on. Toisin sanoen hahmoa ei voi 

erottaa sen kielellisestä alkuperästä, vaikka se käykin jo melkein-jonakin-

muuna, luennan hahmona. 

  

Asetelmasta käy ilmi myös jotain muuta hakemani kysymisen 

luontumuksesta: Jotain voidaan jo rajata pois, nimittäin kysyminen 

kyseenalaistamisena. Kyseenalaistaminen on positio suhteessa johonkin 

tiedettynä pidettyyn. Tällaisena positiona se ehdottaa uutta suuntaa, 

kehottaa ajattelemaan uudelleen. Kyseenalaistamisen todellisuus on jo 

ennalta valmis. Kyseenalaistaminen on siis hallittu siirto, kuten tämä jota 

paraikaa asetan. Siksi se ei mielestäni liity kysymiseen hakemassani 

mielessä.  
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2.2 Hahmon hahmo – yritys rajata 

 

 

2.2.1 Hahmon alku 

 

Säe, samoin kuin kysymys säkeenä, viittaa johonkin hahmoon joka alkaa 

muodostua säkeen liikkeessä. Mutta mikään ei vaadi, että se mitä Valery 

kutsuu merkitykseksi tai tulkinnaksi, olisi ristiriidaton. Itse asiassa Valery, 

joka mielellään painottaa säkeen aiheuttamaa, musiikkiin vertautuvaa 

materiaalista mielihyvää ja olemusta, jättää tarkemmin huomiotta heilurin 

toisen ääripään. Hän  kutsuu sitä epämääräisesti ja hieman lopullisesti jo 

merkitykseksi.  

 

Taustalla on mallarmélainen ajatus runoudesta eräänlaisena musiikkina, 

kielestä kokonaan välinpitämättömänä torimerkityksistään. Mutta 

runoudessa ei merkitys ole koskaan muodostunut kokonaan, eikä sen 

muodostumisella ole muuta erillistä alkuhetkeä, kuin lukemisen tai 

kirjoittamisen alkuhetki.  

 

Siis, näkökulmaa vain hieman kiertäen (pois Valeryn mallarmélaisista 

kieli-ihanteista, jotka keskittyvät vapauttamaan sanojen ja säkeiden 

merkityksen leikkiä), voimme nähdä asetelman seuraavasti: se mikä 

osaltaan palauttaa säkeen takaisin itseensä-kysymyksenä, ei olekaan 

ainoastaan tuon säkeen lumoava ja primitiivinen aistivoima, sen puhdas 

soinnillisuus, tai edes merkitys, vaan jo jokin muodostunut riittämätön, 

mutta outoa tarkkuutta omaava hahmo. Ajattelisin seuraavasti: ehkä se 

mikä heilurin palauttaa on juuri tuon muodostuvan hahmon ristiriita, joka 

vaatii säkeeltä tai kysymykseltä lisää voimaa, jotta hahmo voisi tarkentua 

enemmän itsekseen, joksikin mikä olisi hieman mahdollisempi. Ja tässä 

on siis kuljetettava edelleen kahtalaista ajatusta hahmosta: 1)kysymyksen 

kielellisenä, epäämättömän alkuperäisenä hahmona, ja 2)luennan 
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synnyttämien assosiaatioiden hahmona. Meidän ei siis tarvitse pitäytyä 

heilurimetaforan lumouksessa. Sama, itsenään pysyvä säe toistaa omaa 

kysymystään, mutta koko ajan olemme samalla jo toisaalla, ajallisessa ja 

ainutkertaisessa luennassa. 

 

Valéry ei nimeä tuota säkeen aiheuttamaa viehätysvoimaa sen tarkemmin, 

toteaa ainoastaan että käytännöllisten lakien maailma väistyy runollisen 

maailman tieltä (Valéry 2000, 303-304). Luulen että tärkeä osa runoudelle 

ominaista musiikillisuutta on sen säkeessä alati kimpoilevat 

osamerkitykset jotka kokonaisuutena hakevat jollain tavoin koherenttia 

hahmoaan. Onkin tähdennettävä, ettei mallarmélaisen kielikäsityksen 

vertaus, jossa runous ja musiikki rinnastuvat, liitykään musiikin 

abstraktisuuteen (josta silloin puhutaan kun ääntä ei ymmärretä 

materiaaliseksi), vaan musiikki pikemminkin asettuu metaforaksi, niin että 

jos kielen omin materiaalisuus vapautuisi, runoutemme ei olisi naulattu 

aina tulkintahorisonttiin joka lepää kommunikatiivisen arkikielen 

tehokkuudessa. Runouden oma musiikillisuus liittyy siis 

assosiatiivisuuteen, siihen että kielen ilmaisussa on kaikki potentiaalisesti 

läsnä ollessaan luettu, lupauksena, vihjeenä tai aavistuksena. 

 

Kieli on täynnä ambivalentteja kaikuja, konnotaatioita ja nyansseja. 

”Jokainen lause on niin mutkikas ilmaisu, että kukaan ei uskoakseni ole 

tähän päivään mennessä kyennyt määrittelemään sitä siedettävästi.” 

(Valéry 2000, 305). Tällainen käsitys kielestä on yleinen runoilijoiden 

parissa. Muiden keskuudessa se on ehkä harvinaisempi. Juutalaisesta 

kulttuurista periytyvään kielikäsitykseen liittyvän muotoilun on esittänyt 

Walter Benjamin: 

 

”Nimi ihmiskielen perintöosana on[...]takeena sille, että kieli itsessään on 
ihmisen henkinen olemus; ja vain tästä syystä ihmisen henkinen olemus 
on ainoa henkinen ilmiö, joka on läpikotaisin ilmentyvä. Siihen perustuu 
ihmiskielen ero esineiden kieleen nähden. Mutta koska ihmisen henkinen 
olemus on kieli itse, hän ei voi ilmaista itseään sen kautta vaan siinä.” 
(Benjamin 1989, 37). 

 

Ilmaistessamme emme voi ilmaista kielellä, vaan kielessä. Kieltä ei voi 
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käyttää. Se mikä ilmenee, ilmenee välittömästi viitaten koko ilmenemisen 

todellisuuteen. 

 
Tämä on tärkeä kohta, sillä mielestäni se asettaa kysymyksen siitä, mikä 

vielä erottaa Ilmenevän yksinkertaisesti vain Olevasta. Onko niin että 

kaikki oleva ilmenee? Benjaminin mukaan ihmiskieli on ainoa henkinen 

ilmiö joka ilmenee kokonaan. Hän siis siirtyy hieman mystisemmälle 

maaperälle puhuessaan henkisestä. Nimeämisen hän asettaa eräänlaiseksi 

metakieleksi: voimme nimetä ainakin kaiken mikä ilmenee. Mikä jää tästä 

yli: Jumala, ei-oleva, kieli itse? Tahdomme pitää varauksen; Kielessä 

oleva ikään kuin levittää itseään itsensä ulkopuolelle. Juuri ulkopuolelle 

suuntautuvat kysymykset. Poeettisessa kysymisessä kieli pyrkii 

ilmaisemaan asioita jotka kuuluvat tällaiseen ulkopuoleen. 

 

Vähäisinkin sana, äänne tai merkki on tekemisissä kaikkien 

assosiaatioidensa kanssa. Esimerkiksi sanoessani ”valkea” olen jo 

välittömästi kutsunut merkitykseen valopiiriin mustan, tulen, vaikean, 

valon, alun jne. Kieli ei ole koskaan mikään erillinen apparaatti ja väline, 

vaan ilmenevä - ilmaisu itsessään. 

 

 

2.2.2 Hahmon luonteesta 

 

Hahmo ei ole kuva. Hahmolla tarkoitan tarkentuvaa kokonaisuutta, 

sellaista jota vierasperäisistä ilmaisuista peilaa ehkä parhaiten figuuri  

ääriviivoihin viittaavan tarkkuutensa ja kuvion toistumiseen viittaavan 

konnotaationsa puolesta. Nyt ollaan vaarallisen lähellä myös figuuria 

lausekuviona, minkä vuoksi siihen voidaan ainoastaan viitata. Kuitenkin 

klassisen retoriikan voi ylittää toteamalla, että lause figuroi joka 

tapauksessa, riippumatta sen konventionaalisuudesta. 

 

Näin ollen kielellistä (kielen tason) hahmoa voisi hyvin kuvata figuuri, 

kun taas hahmottajan havaintoon liittyvää hahmoa ei figuurilla vielä 

tavoiteta. Nyt olemme taas lähempänä käsitteitä gestalt tai gesture. 
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Vaikka tämä aiemmin esittämäni hahmon kahtalaisuus on huomattava, se 

ei ole absoluuttinen: erityisesti luennan konstruoima hahmo pyrkii alati 

vuotamaan figuurin ulottuvuuteen, siis muuttamaan kielen suuntaa. Tämä 

on tärkeä lisäys, sillä kieli ei pysy paikallaan missään muussa mielessä 

kuin tilallistuneina merkkeinä. 

 

Hahmo itsessään on epämääräinen ja moneen suuntaan harova ilmaisu, 

vielä varjomainen ja  pehmeä, mutta sen on määrä tarkentua. Se viittaa 

erityisesti myös mytologian persooniin (hahmoihin kuten antiikin 

jumalat), mikä omalta osaltaan vie oikeaan suuntaan, kuten myöhemmin 

käy ilmi. Hahmoa puoltaa myös piirre, että siitä ei useinkaan voi olla 

täysin varma, se on kuin hämärässä nähty veistos.  

 

Muita aihetta sivuavia ilmauksia: voisimme puhua myös oliosta (ding), 

mutta assosiaatiot viettävät sitä myöten liian staattiseen ja melkeinpä 

matemaattiseen horisonttiin. Olio voisi päteä jos puhuisimme runoudesta 

ainoastaan strukturalististen mittapuiden mukaan. Saksan Gestalt 

puolestaan on liian abstrakti käsite tähän yhteyteen. Voi olla että hahmon 

olemukseen liittyy ennalta tietty olennainen epämääräisyys. Tässä 

yhteydessä se on lopulta kuitenkin enemmän prosessi kuin tarkkarajainen 

käsite. 

 

Hahmon ilmaisu on usein visuaalinen tai kuvallinen, mutta hahmo voi olla 

muutakin, kuten luonnekuva (persoona) tai äänteellinen hahmo. Säe 

operoi kaikilla mahdollisilla eleiden ulottuvuuksilla. Kuitenkin se mitä 

runoudessa nykyään usein kutsutaan kuvaksi, istuu tähän huonosti 

staattisuutensa ja esineellisyytensä vuoksi. Kysyminen ei oikein voi ilmetä 

sellaisessa sulkeutuneisuudessa, jossa runosta itsestään tulee 

esineenkaltainen: funktionaalinen tai tunnettu. Sillä juuri tämä on se hetki, 

jolloin runoa myös aletaan käyttää kuten esinettä. Liike loppuu. Vaikka 

siis hahmo on usein visuaalinen, se ei voi olla kuva tässä rajatussa 

mielessä. Tähän arvoituksellisuuteen liittyy se, että hahmo kumpuaa juuri 

pimeydestä, mutta siihen palaan hieman myöhemmin.  
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Voidaan hyvin pitää analogisena tätä arvoituksellisuuden vaatimusta 

Kuisma Korhosen  luonnehdintaan, kun hän puhuu ranskalaisesta 

obskurantismista. Korhonen lainaa artikkeliinsa erästä Mallarmén 

lehtikirjoitusta: ”Kohteen nimeäminen (nommer) tukahduttaa kolme 

neljännestä runon nautinnosta, joka syntyy vähä vähältä aavistamisesta: 

siihen vihjaaminen (le suggérer), se synnyttää unelman! Symboli rakentuu 

seuraavan mysteerin täydellisestä hyödyntämisestä: loihditaan vähitellen 

esiin jokin objekti, jotta voitaisiin näyttää tietty mielentila, tai kääntäen, 

valitaan objekti ja vapautetaan siitä jokin mielentila sarjalla tulkintoja[...]” 

(Korhonen 2001, 133). 

 

Leimallista hahmolle on seikka että se on vain hahmo. Sillä on vapaa 

olemus siinä suhteessa, että sen luonne ei ole ensisijaisesti sidottu 

merkityksiin. Hahmo edeltää aina merkityksiään ja jää olemaan kun 

merkitykset ovat vaihtuneet tai kadonneet, kuten käy kokonaisten 

katoavien kulttuurien jäljille. Valéry näki asian hieman toisin. Hän ei 

ottanut huomioon mitään hahmoa, vaan puhui ainoastaan merkityksistä ja 

soinnista. Luullakseni mitään puhtaan äänteellistä ja ajassa vailla 

tulkinnan horisonttia olevaa runon lukemista tai kirjoittamista ei ole. 

 

Ajattelisin niin, että hahmoon liittyy jokin murtuma (fêlé), ristiriita, haava 

tai anomalia, joka vaatii sille nimenomaiselle hahmolle huomiota, joka 

kuuluu vain jokaiselle ainutlaatuiselle oliolle maailmassa. Ehkä juuri 

ristiriita on se, mikä estää huomiotamme poistumaan hahmosta 

täydellisesti, ja pakottaa meidät lopulta palaamaan, toisaalta kysymisen 

tilaan, ja toisaalta takaisin siihen itseensä heilurin tavoin. Tämä ristiriita 

on hahmossa itsessään, eikä ainoastaan hahmon ja säkeen välillä (tämä 

liittyy myös kysymisen ontologiaan: onko ihmettely mielentila josta 

pyritään väistämättä eroon? Palaan tähän 2. luvussa). Siksi se saa jokaisen 

tulkinnan valumaan lopulta tyhjiin ja vaatimaan uutta alkua - uutta 

kysymystä. 
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Kaikki niin loukattuja, lapsetkin, 

heidän kapeat selkänsä täällä, 

ja sinussa yhä se viisivuotias 

                       halusi mennä pois 

koska maailma on tyhmä, 

piti tyhmänä itseään kun oli tullut; 

et voi jättää sitä, kasvoit sen kumppaniksi. 

 

 

 

 

 Entä se kolmivuotias rannalla, kanervikossa: 

  ”entä jos otan pois veden”, hiekkaa, kalliota, 

 ”entä jos otan pois hiekan, kallion pois 

  maan otan, ilman, mitä sitten, mitä?” 

 

 

(Rekola 1997, 383). 

 

 

Lapsen kapea selkä. Hän suuntautuu poispäin jättääkseen maailman, 

rannalla. Tähän kuvaan on sitoutunut koko muisti, jonka kanssa runo 

kulkee. Rekolan runot vaikuttavat usein muistin keskusteluista irti 

reväistyiltä fragmenteilta. Tässä on ensin kaksi persoonaa (kolmivuotias ja 

viisivuotias), joiden leikkauspisteeseen muodostuu jotain: puhuja joka itse 

on tietyllä tapaa pois kuvasta, mutta muodostuessaan persoonaksi läpäisee 

runon pitkän ajan. Lopulta kokonaisinta tässä runossa on puhujan 

persoona, hidas kysymys joka sitoo. 
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2.2.3 Hahmon pimeys 

 

”Runollinen heilurimme kulkee aistimuksestamme kohti ajatusta tai 
tunnetta ja palaa kohti aistimuksen muistoa ja mahdollista toimintaa, joka 
synnyttäisi uudelleen tuon aistimuksen. Sillä se mikä on aistimusta on 
välttämättä läsnä. Muuta määritelmää nykyhetkelle ei ole kuin aistimus, 
jota kenties täydentää sitä muokkaavan toiminnan yllyke.” (Valéry 2000, 
309). 
 
 

Valéry samaistaa puheen aistimukseen - äänteen materiaaliseen 

olemukseen. Mielestäni kuitenkin jo tässä vaiheessa on kysymys myös 

merkitysten kaikumisesta mielessä, vaikka kaikki osamerkitykset eivät 

olekaan vielä kohdanneet toisiaan – lause ei ole vielä lunastanut 

odotuksia. Tämä hetki heilahduksessa on aistien määrittämä nyt-hetki, 

mutta yhtä kaikki se on jo merkitysten täyttämää maastoa. 

 

”Ja sitä vastoin se mikä on täsmällisesti ajateltua - kuva, tunne [hahmo?] - 
on aina jollain tavoin poissaolevien asioiden tuote. Muisti on kaiken 
ajattelun ydin. Ennustaminen ja sen hapuilut - halut, suunnitelmat, 
toivojemme ja pelkojemme luonnokset - ovat olemisemme pääasiallista 
sisäistä toimintaa.” (Valéry 2000, 309). 
 
 

Siis tässä vaiheessa, kun läsnäolo on jo haihtunut säkeen muodossa, 

poissaolo ja epävarmuus valtaavat tilaa. Tähän säkeen ja läsnäolon 

poistumiseen hahmottuu tuo jokin, kuva tai hahmo.  

 

”Runouden heiluri heilahtelee Ihmisäänen ja Ajattelun, Ajattelun ja 

Ihmisäänen, Läsnäolon ja Poissaolon välillä[...]” (Valéry 2000, 310). 

 

Koen oman kirjoittamiseni kautta niin, että koska kysymys on 

poissaolosta - siitä kapeuteensa katoavasta hetkestä kun heiluri on 

painottomassa tilassa, täydellisessä poissaolossa maailman lakien suhteen, 

ei vielä lähtenyt putoamaan takaisin kohti puhetta - on hahmon tabula 

rasa juuri pimeä tausta. Toisin on vaikkapa kuvanteossa, jossa kuvan 

pinta on itse läsnäoloa. Runouden hahmollisuus on olennaisesti pimeästä 
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syntyvää. Kirjoittaessa tämä ilmenee selvästi. Eteneminen on hapuilevaa, 

kulkua pimeässä - ja toisaalta poissaolon tilassa viipymistä, tietoisuutta 

painottomuudesta, jossa figuroivat lauseet eivät heti putoa yhdenkään 

erillisen merkityksen hahloon. Voisi puhua myös kielessä olevasta 

mykkyydestä: 

 

 

 

 

Minun asiani oli vaieta 

   pitkät matalat 

rakennukset, käytävät, historia. 

Ne raskaat ovet jotka painuvat hitaasti kiinni. 

 

Pitäisikö minun vielä kuvittaa tätä mieltä? 

 

Huolettomuuteni: lehtikuusen latvassa kattojen 

yllä. 

 

(Rekola 1997, 219). 



 - 25 -

 

3. Kysymys lausumana 

 

Yritän hahmotella, mitä kysyminen tekona voisi tarkoittaa. Mitä 

kysyminen yleisesti tarkoittaa? Peilaan Heideggerin kysymiselle asettamia 

vaatimuksia hänen kysyessään ”Mitä oleminen on?”. Heideggerin 

kysymiskäsitys voisi olla lähellä poeettisen kysymisen totaalisuutta. 

Lähestyn nyt runoutta, johon kysyminen liittyy myös aktuaalisina 

kysymyksinä, ei enää ainoastaan kielen kysyvinä sävyinä. Celanilla 

kysyminen, kuten runouskin, kytkeytyy sinään ja kohtaamisen 

mahdollisuuteen. Vaikka kieli on Celanin tapauksessa rikki, ja siksikin 

kysyvää, on runoissa myös paljon suoranaisia kysymyksiä. Lopuksi yritän 

hahmotella itsenäistä mielentilaa, joka olisi kysymiseen liittyvä, 

poeettinen tila. 

 

 

Nuorempana kyselin 

mistä tämä henki 

ja se eleli majassaan kuolemaa liki. 

Nyt kysyn minne 

olen matkalla 

jokainen kysymys 

synnyinseudullaan 

majaa vailla. 

 

(Rekola 1997, 114). 

 

3.1 Kysyminen ja Toinen – yleistä pohdintaa kysymisestä 

 

Kysyjä kohdistaa kysymyksensä sille, jolla arvelee olevan tietoa asiastaan. 

Hän on avoin sekä toiseudelle, jolta toivoo saavansa tietää asian 

(kysytyn), että tuolle asialle itselleen.  
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Kysymme asioita tahtoessamme tietää jotakin. Tämä asiasidonnainen 

kysyminen ei useinkaan herätä levottomuutta, sillä kysytyt asiat on vielä 

rajattu olemisen keskuksen ulkopuolelle. Mikään ei uhkaa olemista, 

kysytyt asiat ovat vasta lähestyviä tai ylipäänsä melko etäisiä, miltei 

merkityksettömiä tai vain mahdollisuuksia avaavia näköaloja - asioita 

jotka voi useimmiten väistää, jos siltä tuntuu. Poikkeuksena voi pitää 

asioita, jotka vaikuttavat dramaattisesti tai väistämättä kysyjän elämään. 

Mutta nämäkin kysymykset odottavat jotain ulkoista tosiasiaa, jonka 

valoon on taivuttava.  

 

Kysymys on toiselle osoitettu lausuma, johon annettavan vastauksen 

perusteella toivotaan saatavan tietää jokin asia; muodoltaan tällaista 

vastaava lausuma.(Nykysuomen Sanakirja 1967). 

 

Kysyä: koettaa kysymyksen tai kysymysten avulla saada selkoa jostakin, 

tiedustaa, perätä.(Nykysuomen Sanakirja 1967). 

 

Arkikysymisen olennainen piirre on kysymisen positio, jossa kysyminen 

on vain väline olosuhteiden hallintaan niiden tietämisen kautta. Vaikka 

siis edellä mainittuun kysymiseen liittyy huoli olemisen muuttumisesta, ei 

sen katsota liittyvän kysymykseen, vaan kysymyksellä tavoitettaviin 

tosiasioihin. Jotain olemiseen dramaattisesti vaikuttavan kysymisen 

totaalisuudesta liittyy myös poeettiseen kysymiseen, mutta siinä ei kysytty 

asia tai aihe ole enää samalla tavoin rajautunut. Kaikki rajautuminen 

tapahtuu kysymisessä itsessään, eikä kysyttyä voi ajatella enää samalla 

tavoin ulkoiseksi kohteeksi. Tuskin se enää on edes mikään asia, kuten 

asioista voidaan olla tiettyyn pisteeseen asti välinpitämättömiä. 

 

On eräs keskus, jota kaikki kysyminen kiertää, ja jota 

sanakirjamääritelmät eivät oikeastaan huomioineet: kysytyn poissaolo. 

Tämä sitoo yhteen myös muuten niin erilaiset arkikysymisen ja poeettisen 

kysymisen, joskin näihin liittyvä poissaolo on keskenään sangen erilaista, 

johtuen ylempänä esitetyistä positioeroista: Arkikysymiseen liittyvä 
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olemiskäsitys ymmärtää olevansa passiivinen suhteessa todellisuuteen. 

Todellisuus on ulkoinen, voimme vain varautua siihen sillä tiedolla jonka 

saamme haalittua kysymällä oikeita asioita. Poeettinen kysyminen on sitä 

vastoin varautunut äärettömän paljon suurempaan epävarmuuteen: se, 

miten kysymme, muuttaa koko olemista. Kysyminen on performatiivi, 

joka luo todellisuutta. 
 

Kysyminen tekona (performatiivina) perustuu tiedon poissaoloon ja 

nimenomaan tuon poissaolon tiedostamiseen. Kysymys tuo käsin 

kosketeltavaksi, ehkä myös rajaa, poissaolon kohtaan, johon toivomme 

vastausta. Jos kysymys pyrkii rajaamaan ja onnistuu siinä, ei poissaolo ole 

tietenkään enää se uhkaava tyhjyys, joka se ensin oli. Jos taas kysymys 

pyrkii tuomaan läsnäolevaksi tuon poissaolon, sen pyrkimys ja 

aikaansaannokset ovat aivan vastakkaiset. Uskon että jälkimmäinen 

kysyminen on runoudelle ominaisinta. 

 

Kysymys kielellisenä muotona on erityinen lausuma, jonka omalaatuisuus 

kumpuaa syvältä kielen olemuksesta; minän ja sinän, tai yleisemmin 

kahden eksistenssin paikan rajapinnasta (jolloin toinen voidaan ajatella 

ulkopuoleksi ja toinen sisäpuoleksi). Kysymys syntyy tilanteessa, jossa 

toisen tietoisuuden olemassaolo on ratkaiseva ainakin toiveena tai 

lupauksena. 

 

Kysymys ei ole passiivinen. Kysyjä avautuu kohti jotakin ja 

avautumisensa hahmolla varjostaa odotuksiaan ja määrittää 

todellisuuttaan, vaikka samalla pitäytyy ja altistuu tietämättömyyden 

tilalle, poissaolon äärelle.  

 

Kysymys, johon ei liity olennaista poissaolon aspektia, ei ole työni 

kannalta kiinnostava. Siksi haluan sulkea retorisen kysymyksen katsantoni 

ulkopuolelle. Sen voi määrittellä muotoa koskevaksi kuvioksi tai 

tehokeinoksi, tai kysymykseksi johon ei odoteta vastausta. Olennaista on 

kuitenkin, että retorinen kysymys täyttää ainoastaan kysymyksen 

muodollisen puolen. Se käyttää hyväkseen herättävää efektiä, jonka 



 - 28 -

pelkkä kysymysmuoto saa aikaan. Kuitenkaan sen tekijällä ei ole 

kysymiselle ominaista uteliaisuutta tai levottomuutta. Saamme siis esille 

ainakin kolme aspektia kysymisen aktiin: 1) arkikysyminen 2) retorinen 

kysyminen ja kysymisen performatiivinen efekti, sekä 3) poeettinen 

kysyminen.  

 

Voimme ilmaista poeettiseen kysymiseen liittyvän poissaolon niin, että 

siinä on jokin epävarmuuden, tietämättömyyden, vastaamattomuuden, 

epäilyksen tai vain alastomuuden kokemuksen paikka. Tästä seuraa, että 

todellisuudesta tulee tavalla tai toisella kyseenalainen. Mutta poeettisessa 

kysymisessä todellisuutta tai olemista ei voi kyseenalaistaa ilman ilmaisua 

josta otetaan vastuu, koska oleminen muuttuu jokaisen ilmaisun myötä ja 

olemme myös tietoisia siitä. Siksi: 

jokin ajopuu – kieli ajallistuneena ilmaisuna - tarvitaan. Poeettinen 

kysymys on rikkova suhteessa tuohon todellisuuteen. Syntyy 

epävarmuuden tai paralleelien alue. Riippuen kysymyksen luonteesta, 

lankeaa kuvittelukyky konstruoimaan ja kantamaan rinnakkaisia 

mahdollisia todellisuuksia, tai pelkkää poissaolon tilaa. 

 

Jos kysymyksen toinen on kokonaan erillinen kuin kysytty, kääntyy 

kysyjä hänen puoleensa ja toivoo tämän täyttävän tilan, antavan 

vastauksen. Jos taas toinen (ulkopuoli) ja kysytty ovat osa samaa hämärän 

aluetta, tai niiden suhde on epämääräinen, ei tilan täyttyminen ole edes 

kysymisen tavoitteena. Hyvin yksinkertainen esimerkki on kysymys: 

Kuka sinä olet? Kysytty ja toinen ovat kysymyksessä sama. Tämä on 

runoudelle yleinen asema kysymiseen. 

 

 

3.2 Heidegger ja kysymisen läpinäkyvyys 

 

”jokaiseen suhtautumiseen ja olemiseen kohti olevaa olevana, sisältyy 

arvoitus a priori” (Heidegger 2000, 24). 
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Näin siksi että yksinkertainen kysymys ”Mitä on oleminen?” on 

äärimmäisen vaikea. Miksi on jotain ennemmin kuin ei mitään? Tämäkin 

lause joutuu sisällyttämään olla-verbin. Tuo ei-mitään on vainonnut 

mielikuvitusta pitkään. Tapanamme on ollut hahmottaa todellisuutta 

vastakohtaparien avulla. Määrittääkseen perustavan teon - olemisen - on 

siksi loogista kysyä sen vastakohtaa (ainakin suomen kielessä oleminen 

on ennen kaikkea teko, mutta sen voi ajatella myös ainakin eräänlaiseksi  

perustavaksi ominaisuudeksi). 

 

Kysymisen voi Heideggerin kohdalla ymmärtää aktiksi, joka ylittää 

filosofiassa vallinneen klassisen eron tieto-opin ja ontologian välillä. 

Ontologia tutkii asioiden perimmäistä luonnetta, kun taas tieto-oppi 

keskittyy siihen, mitä voi tietää. Toisin sanoen tieto-oppi elättää ajatusta 

todellisuudesta, joka pysyy kutakuinkin sinä mikä se on, riippumatta 

meidän tietoisuudestamme ja kysymisistämme. Samalla ontologia 

kuitenkin tavoittelee juuri tuota perimmäistä. Totuuden tapahtuminen on 

Heideggerin ilmaus, joka pitää olemuksessaan sekä olemisen 

kätkeytymistä että paljastumista. 

 

Totuuden tapahtuminen on Heideggerin mukaan mahdollista neljällä 

tavalla, joista kaksi liittyy runouden ja kysymisen suhteeseen; nimittäin 

ensiksikin totuuden (olevan kätkeytymättömyytenä) asettuminen teokseen 

(runoon, kysymiseen) tekeille, ja toiseksi kysyminen: ”totuuden tulemisen 

tapa, ajattelijan kyseleminen, joka olemisen ajatteluna nimeää olemisen 

kysymisen arvoiseksi.” (Heidegger 1998, 64). Ensimmäinen liittyy siihen 

totuuden ja olemisen kietoutumiseen Heideggerilla, mikä kyseenalaistaa 

filosofiassa vallinneen eron ontologian ja tietoteorian välillä. Olemiseen 

liittyy sekä kätkeytymättömyys, että kätkeytyvyys. Maan ja maailman 

välisessä kiistassa avautuu itse oleminen, joka kuitenkin alati myös 

kätkeytyy. Liike on samankaltainen kuin Valéryn yhteydessä: kielellinen 

figuuri jää aina maana kätkemään ja lumoavalla painovoimallaan vetää 

luennan kuvitelmasta takaisin säkeeseen. Maan ja maailman välinen kiista 

voi olla myös kielen (ajallistuneena, figuurina) ja maailman (kieleen 

liittyen: erona toisista maailmoista) välinen. Kysyminen kääntää katseen 
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itse olemista kohti. Jotta edellinen olemisen kätkeytymättömyyden 

ymmärrys olisi edes mahdollista, meidän on täytynyt kysyä. Tässä 

suhteessa aiheeni tuntuu lankeavan Heideggerin katsannossa siihen, missä 

runous ja ajattelijan kysyminen kohtaavat (Heidegger 1998, 64-65). 

 

Oleminen ja aika -teoksessa Martin Heidegger pohtii kysymystä 

olemisesta, mitä se on. Koko kysymys on kulttuurissamme unohtunut ja 

vesitetty; toisin sanoen telos reflektiivisenä prosessina tulevasta on jäänyt 

pois. ”meiltä ei puutu vain vastaus kysymykseen olemisesta, vaan myös 

itse kysymys on hämärä ja vailla suuntaa. Herättääksemme uudelleen 

kysymyksen olemisesta, meidän on näin ollen ensiksi työstettävä 

riittävästi kysymyksenasettelua.” (Heidegger 2000, 24). 

 

Oleminen ja aika on tieteellisessä mielessä filosofinen teos, joka sitoutuu 

tiettyihin käsityksiinsä maailmasta, logoksesta, järjen päämääristään, 

logiikasta sekä käsitteellisyydestään, eikä se siinä mielessä ole 

kysymisessään suorassa suhteessa runouteen. Kuitenkin siitä on 

löydettävissä tärkeitä näkökulmia kysymisen aktin erityispiirteisiin. 

Erityisen teoksesta tekee kuitenkin juuri seikka, ettei sillä ole varsinaisesti 

rajattua kysymyksenasettelua, ellei olemista kokonaisuudessaan 

sellaiseksi lasketa. Kysymiseen liittyykin olennaisesti määrittymättömyys: 

emme voi sanoa, mitä voi kysyä. Koko kysymisen akti on suunnattu 

ulospäin. 

 

”Kysymys olemisen mielestä on asetettava. Jos se on yksi tai peräti ainoa 
fundamentaalinen kysymys, niin tällaisen kysymyksen on oltava riittävän 
läpinäkyvä. Tämän vuoksi on lyhyesti selvitettävä, mitä kysymiseen 
ylipäätään kuuluu, jotta voitaisiin tehdä selväksi, että olemiskysymys on 
omalaatuisensa kysymys.”  (Heidegger 2000, 24). 

 

 

Eksplisiittisyys tarkoittaa yleisesti käsitteellisellä tarkkuudella 

määritettyä, yksikäsitteistä merkityksen selvyyttä. Tässä voimme 

kuitenkin ajatella sitä metaforana läpinäkyvyydestä, joka kielellä on 

suhteessa todellisuuteensa (olemiseen). Heidegger hakee eksplisiittistä 

kysymystä, kysymystä läpinäkyvänä vasten jotakin - olemista. Oleva itse 
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ei ole olevaa, mutta kysymys ”Mitä oleminen on?” on olevaa ja siihen 

sitoutunut jo sisältämänsä teonsanan kautta. Heideggerinkin kyselemiseen 

liittyy näin kehiminen, hermeneuttinen kehä, joka ei koskaan irtoa 

prosessuaalisuudestaan ajassa, koska kysymys ei voi irrota olemisestaan.  

 

Joka tapauksessa eräs perustava ero runouden ja filosofian kysymisen 

välille asettuu siihen, että runoudessa ei eksplisiittisyyttä voi ottaa 

erityisenä mahdollisuutena ymmärtämiseen. Mitä vasten kysymys olisi 

runoudessa läpinäkyvää? Jos ajattelemme runoa kielen totaliteettina, 

mitään yhtä vastausta ei voida antaa. Todellisuusehdot määrittyvät 

kielessä itsessään, riippuen paljon siitä, mistä runoudesta puhutaan. Toisin 

sanoen poeettisessa kysymisessä se, millä kysytään, määrittää myös sitä 

mitä kysytään. Voimassa on eräänlainen radikalisoitunut 

epätarkkuusperiaate: jos kieli on vanhan metaforan mukaan linssi, jonka 

läpi maailmaa katsotaan, on poeettinen kysymys nyt myös vastuussa siitä, 

mitä sen avulla saatetaan nähdä. Pikemminkin kuin eksplisiittistä, 

runoudessa kaikki on siis kielellisesti implisiittistä, ellei suorastaan 

(kysymykseen) kätkeytyvää. Tavallaan Heidegger kyseenalaistaa 

filosofian jaon ontologiaan ja tieto-oppiin puhuessaan yhtä aikaa olemisen 

kätkeytymättömyydestä ja totuuden tapahtumisesta teoksessa (Heidegger 

1998, 34). Vähän samaan tapaan kyseenalaistuu kielen suhde 

todellisuuteen. Emme voi suhtautua kieleemme välineenä, koska sen 

suhde olemiseen on perustava. Samoin: emme voi suhtautua 

todellisuuteen vain tietona, koska todellisuuskäsityksen suhde olemiseen 

on perustava.  

 

Eksplikoitu selvennys sisältää aina tieteensisäisiä oletuksia 

todellisuudesta, ja etenkin vieläpä aivan tietyn kielen käsitteistöön 

supistuneen käsityksen kielestä. Tieteen mielikuvitukseen kuuluu alati 

tietoisuus sen kentän rajoista, jolla liikutaan. Heidegger, joka 

Taideteoksen Alkuperässä pyrkii asettumaan totuuden suhteen täysin 

teoksen omien premissien johdateltavaksi (Heidegger 1998, 39), vaatii 

kysymyksen suhteen toisaalla aivan muuta. Heidegger asettaa seuraavassa 

kysymisen kokonaisuudessaan melko tieteelliseltä vaikuttavaan valoon: 
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” Kaikki kysyminen on etsimistä. Kaikkea etsimistä ohjaa jo edeltä 
etsittävä kohde. Kysyminen on tietävää olevan etsimistä tämän että- ja 
niin-olemisessa. Tietävästä etsimisestä voi tulla ”tutkimusta” silloin, kun 
etsimisessä saadaan esiin ja määritetään se, mitä kysymisellä tavoitellaan.” 
(Heidegger 2000, 24-25). 
 
 

Tämän voi tulkita konventionaaliseksi näkökulmaksi, riippuen siitä miten 

tuo ”edeltä” olisi ymmärrettävä. Kyse voisi olla siitä, että kysytty on osa 

ennalta annettua todellisuutta, jolloin kysyminen ja kysytyn paljastaminen 

ovat kuin arkeologin työtä. Mutta tämä tulkinta samaistuu liikaa 

Heideggerin mainitsemaan ”tutkimukseen”, jonka lähtökohta on 

tervejärkinen: on oltava sekä olemassa että tiedettynä sekä neula että 

heinäsuopa, jotta voisi etsia neulaa heinäsuovasta.  

 

Kysymiseen yleensä liittyvä ”edeltä” voisi katsannossamme viitata myös 

hahmoon: ehkä ajallisen perspektiivin on määrä tullakin hieman 

epämääräiseksi, niin että lineaarinen aika murtuu samalla tavoin kuin 

teloksen ajatuksessa. Ehkä hahmo jo ohjaa itseään koskevaa kysymistä. 

Kuitenkin on syytä olla varovainen puheissa siitä, että kysytty selkeänä ja 

pysyvänä kokonaisuutena aina ennakoisi kysymistä. Ajatuskuviohan vie 

poispäin kysymisen todellisuutta konstruoivasta puolesta.  

 

Voisiko runouden kysyminen olla etsimistä? Etsimisen tekoon liittyy 

kuitenkin maaperä tai maailma, joka on ennalta annettu; voi etsiä neulaa 

vain koska on olemassa heinäsuopa. Jos runon maailma ei kuitenkaan ole 

ennalta annettu (mitä se voi kyllä, ainakin näennäisesti, olla viitatessaan 

johonkin yleiseen ilmikuvaan tai ”arkitodellisuuteen”, puhuessaan 

todellisuudesta), rajoittuu etsiminen kysymykseen itseensä ja muuhun 

tekstiin. Etsiminen, jos kysyminen sellaista on, asettuu siis niihin 

viittauksiin joita kieli äänineen, merkityksineen ja konnotaatioinen 

todellisuudelle antaa. Mutta jälleen on merkitsevää se, millaisesta 

runoudesta puhumme: missä asemassa kieli siinä on. Minkä se kehittää 

todellisuudekseen? Onko kysymys kieleen sitoutuneesta etsimisestä, 

esikielellisestä etsimisestä, vai kielen sisällä tapahtuvasta etsimisestä? 

Vaikka tämä solmu vaikuttaa monimutkaiselta, on se yksittäisen runouden 
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piirissä aivan yksinkertainen asia. Jos ajattelemme vaikka Rekolan 

runoutta, täytyy meidän suostua siihen, että merkitykset jakautuvat kahtia 

homonymioiden myötä. Runon maailma on tämän lain alainen. 

 

Olemiskysymys on kuin onkin luonteeltaan hyvin erityinen. Se on tässä 

Heideggerin kontekstissa läpinäkyvä, ”olemisen mielen on jo oltava 

meille tietyllä tapaa käytettävissä[...]toimimme aina jo jossain 

olemisymmärryksessä[...]jo kun kysymme mitä ´oleminen` »on«, 

ymmärrämme sanan »on« voimatta käsitteellisesti lyödä lukkoon mitä 

»on« tarkoittaa. Emme edes tunne horisonttia, josta meidän pitäisi 

muotoilla ja lyödä tämä mieli lukkoon. Tämä tavanomainen ja epäselvä 

olemisymmärrys on tosiasia.” (Heidegger 2000, 25). 

 

Tuon kysymyksen läpinäkyvyyden alle asettuu itse oleminen, joka 

ilmenee koko ajan, - tuon kysymyksen läpi - kunhan se on ensin 

kirkastettu. Tästä näkökulmasta myös runouden kysyminen voisi olla 

läpinäkyvä; läpinäkyvä olemiseen, joka siinä ilmenee. Voidaan ymmärtää 

niin, että kaikessa runoudenkin kysymisessä on jollain tavoin lopulta 

kysymys olemisen kysymisestä. Mutta on otettava huomioon kielen 

vaatima ajan perspektiivi: runo kykenee ensin vain lupaamaan 

maailmansa, joka on kehittymässä kielen läpinäkyvyydestä tuon 

läpinäkyvyyden alle. 

 

”Tavoittelevana kysymisenä kysyminen sisältää kysytyn. Kaikki 

tavoitteleva kysyminen on tavalla tai toisella kysymistä joltakin. 

Kysymiseen kuuluu näin paitsi kysytty, myös jokin kysymisen kohde.” 

(Heidegger 2000, 24-25). 
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3.3 Celan ja sinä 

 

”Kysymys, johon ei saa vastausta, kysymys joka kuljettaa jo omaa 

kodittomuuttaan, voi viedä uudelle seudulle. Se ei olekaan enää 

pelkästään minun kysymykseni, se saa suuremmat silmät:” (Rekola 2000, 

170). 

 

On vielä yksi kulma kysymisen sanakirjamääritelmässä, jota emme ole 

lähestyneet. Tämä kulma koskee toista (”Kysymys on toiselle osoitettu 

lausuma”). Toinen on eräs maailman ilmenemismuoto, siis kysymyksen 

kannalta ulkopuoli. Lisäksi se on kuitenkin myös toinen mahdollinen 

kysyjä. Tämä kahtalaisuus on tavallaan kysymiseen liittyvän 

luottamuksen lähde. 

 

Kysyminen on minusta sinuun (sisältä ulospäin) kohdistuva teko. 

Sinuuden ja minuuden näkökulmat ovat jo ennalta läsnä. Jos ei toista ole 

aiemmin, se ikään kuin syntyy kysymyksessä. Tällainen persoonan (lue: 

puhujan asennon) syntyminen on myös tapa ilmaista hahmon todellisuus.  

 

Hahmotan itse kysymyksen sinuudesta ja minuudesta runossa niin, että 

persoonat ovat yhtä aikaa sekä absoluuttista todellisuutta, että myös leikin 

asia. Kun runoja luetaan tietyssä runoudellisuuden diskurssissa, 

kumpikaan (sinuus tai minuus) ei toteudu. Kaikki runon vaatimat 

persoonat ovat suistuneet implisiittisen persoonan asemaan, joka ei enää 

viittaa todellisuuteen, vaan ”mahdolliseen maailmaan”. Kysymisen 

olennaisuus on myös sen todellisuudellisuutta, siis henkilökohtaisuutta: 

 

 

SE JOKA LASKI HETKEMME 

 

Se joka laski hetkemme, 

hän laskee edelleen. 
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Sano, mitä hän mahtaa laskea? 

Hän laskee ja laskee. 

 

Ei tule viileämpää, 

ei öisempää, 

ei kosteampaa. 

 

Vain se mikä auttoi meitä kuuntelemaan: 

se kuuntelee nyt 

vain itselleen. 

 

(Celan 1993, 31) 

 

 

Minulle sinuuden olemus runossa perustuu yleensä siihen, että lukiessani 

se olen juuri minä, kuten kirjeessä. Olen se joka kuulee ja kuuntelee, 

mutta en vain itselleni. 

 

Toinen mahdollisuus on, että intiimiys joka runossa esiintyy, perustuu 

kyllä minän ja sinän väliselle suhteelle, mutta tämä on lukijalle enää 

dokumentaation kaltaista tai estetisoitua, totaalisesti ulkopuolista 

todellisuutta - kadotettua kuten valokuvassa. Riippumatta onko tämä 

eksyminen teoksen vai lukijan luennan aiheuttamaa, herää kysymys siitä, 

sitooko lukija (nyt enää tirkistelijä) kysymykset ”omaan kohtaloonsa”, 

kuten kreikkalaiset olisivat sanoneet.  

 

Hakemalleni modernille runoudelle on ominaista sellainen intiimiyden 

vaatimus, jossa kysymys on nimenomaan lukijasta sinänä. Vaikka runon 

asettamien persoonien puhunta olisi kuinka kylmää, etäistä tai koneellista, 

on se kuitenkin otettava vastaan omana itsenä. Modernin runon 

taloudellisuus on myös sen läpinäkyvyyttä, kykyä olla totta kenelle 

hyvänsä, joka sen kykenee lukemaan. Jos siis rikkonaisen kielen saa edes 

välähtämään elävänä kokonaisuutena, on erityinen, henkilökohtainen 

suhde muodostunut. Näin myös runon kysymys koskee ensisijaisesti tuota 
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ainoaa lukijaa, lukijan ja runon ominta yhteyttä. Puhun runosta, joka 

tietyssä mielessä täytyy paitsi kirjoittaa lukemalla, myös lukea 

kirjoittamalla. 

 

 

KAIKKINE AJATUKSINENI lähdin 

maailmasta: siellä sinä olit, 

sinä minun hiljaiseni, sinä minun avoimeni, ja - 

otit meidät vastaan. 

 

Kuka 

sanoo, että meiltä kaikki sammui, 

kun silmämme murtui? 

Kaikki heräsi, kaikki alkoi. 

 

Suurena tuli yksi aurinko, kelluen, kirkkaina 

seisoivat sielut ja sielut sitä vastassa, selkeinä, 

mahtavina ne edeltä vaikenivat sille 

sen radan. 

 

Helposti  

aukesi sylisi, hiljaa 

nousi henkäys eetteriin, 

ja mikä meni pilveen, eikö se ollut, 

eikö se ollut hahmoa ja meistä peräisin, 

eikö se ollut 

yhtä hyvä kuin jokin nimi? 

 

(Celan 1993, 71). 

 

Hahmon ajatus kääntyy Celanilla tavallaan toisin päin: sinä on runolle 

hahmo. Runo siis konstruoi lukijasta hahmoa tekstissään. Tämä kieleen 

sisältyvä puheen sävy rikkoo lukija-luettu -suhteen ja tekee miltei 

mahdottomaksi lukea tekstiä vain tekstinä. Jotta viittaussuhteet ja kielen 
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rikkonaisuuden saisi lukijana eläväksi, täytyy tekstiin kytkeytyä tavalla, 

joka tekee epäselväksi lukijan ja luetun rooleihin liittyvät positiot.  

 

”Runo tahtoo toisen luo, se tarvitsee tuota toista, se tarvitsee vastapuolta. 

Se etsii vastapuolen, se puhuu itsensä sen luo. / Mikä tahansa asia, kuka 

tahansa ihminen on runolle, joka suuntaa toista kohti, tuon toisen hahmo” 

(Celan 2000, 341).  

 

Kysyjä käyttäytyy näin, kääntyy kenen hyvänsä puoleen. Runous on 

keskustelua jonka tilassa  

 
 

”muodostuu puhuteltu, se kokoontuu sitä puhuttelevan ja nimeävän minän 
ympärille. Mutta puhuteltu ja nimeämisessään ikään kuin sinäksi tuleva 
tuo tähän nykyhetkeen myös toisinolemisensa. vielä runon tässä ja nyt -
hetkessä - runolla itselläänhän on aina vain tuo ainoa, ainutkertainen, 
täsmällinen nykyhetki - vielä tässä välittömyydessä ja läheisyydessä runo 
antaa myös sen puhua, mikä toiselle on ominta: hänen aikansa.” (Celan 
2000, 341). 

 

 

Olemme lähellä sellaista kokemusta, jossa runo tuntuu sitoutuvan 

ainutkertaiseen lukemisen tilanteeseen ja jatkumoon. Tämä moderni runo 

on avoinna maailmalle eri tavoin kuin vaikkapa romaanikerronta, jonka 

toiseen aikaan uppoudutaan. Runous rikkoo kerrontaa, puhkoo reikiä 

kahden eri ajan välille. Viittaan juuri mainitsemaani läpinäkyvyyden 

kokemukseen, en niinkään eroon muotojen välilllä. 

 

Ennenkuulumaton kysymys ikään kuin aloittaa jonkin uuden ajan 

esityksensä hetkellä. Se aika ei pääty, vaan jää taustalle, jos kysymyksessä 

on jotain määrittymätöntä tarkkuutta; samoin kuin säkeelle käy Valéryn 

heilurissa. Mutta asento on hieman toinen. Säe on tuolla jossain, omalla 

alueellaan, mutta erityisesti kysymys on aina tulossa kohti, sillä se etsii 

sinua (Palaan runouden ajallisuuteen ”Meridiaania” koskevassa luvussa): 

 

 

Lintuja lehahtava puu 
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 lintuja 

enkö minä muista 

yhtä keveitä yhtä nopeita 

 parvittain 

mistä sinä olet kotoisin minussa? 

 

(Rekola 1997, 158). 

 

 

Katse kääntyy merkitsevällä tavalla päälaelleen yleisesti seuratusta 

perspektiivistä. Celan katsoo runon olemista, yksinolemista - ”se on yksin 

ja matkalla” - kohti sinää joka on kohdattu, lukija. Runo, juuri runo on nyt 

kysyjä joka asettaa tyhjän tilan sinälle, tai jopa sinän kysytyksi. Mutta 

samalla se antaa tuon toisen olla myös oma itsensä vieraudessaan. Se ei 

häivytä eroa kumpaankaan suuntaan, vaan antaa molempien aikojen olla 

kuultavissa. Runo siis myös kuuntelee toisen, sinähahmon aikaa. 

 
 
” Me olemme, jos niin puhumme asioiden kanssa, aina sen kysymyksen 
äärellä, mistä ne tulevat ja minne menevät: ”avoimeksi jäävän”, 
”mihinkään päättymättömän”, avaruuksiin ja ilmaan ja tyhjyyteen 
osoittavan kysymyksen äärellä - olemme kaukana ulkona. Uskon että runo 
etsii myös tätä paikkaa.” (Celan 2000, 341). 

 

 

Näin myös Celanin puheessa ilmenee selvästi kysymyksen pyrkimys 

ulkopuolen tavoittamiseen. Tämä onkin selvin piirre kysymisessä, kun 

persoonien muodostama pakka on sekoitettu ja problematisoitu. Runo on 

oikeastaan eräänlainen epäpersoona kantaessaan persoonia enää olemisen 

asentoina. Mutta kysymys on edelleen auki. 

 

Onko niin että runon kohdatessaan alkaa kysyminen, josta on vaikea 

sanoa kuka sen tekee ja kenelle se on osoitettu? Uteliaisuus on 

kohtaamisten ydin: ”mistä ne tulevat ja minne menevät”. Runo voi kysyä 

hahmoltaan, kuten myös lukija. Tässä kääntelyssä ilmenee se, mitä 

kutsuin leikiksi persoonien kohdalla (Celan 2000, 341). 
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Jatkan Celanin runouskäsityksestä luvussa ”Meridiaanin lupaus; kysymys 

runon ja lukijan yhteisenä”. 

 

 

3.4 Ihmetys 

 

Kysymiseen tarvitaan hirveää vilpittömyyttä. Ja samalla jotain 

tietoisuutta. 

 

Usein tiedon puutteeseen perustuva tieteellinen näkemys kysymisestä 

asettaa sen valoon, jossa pyrkimys on koherenttiin kuvaan todellisuudesta. 

Jos kysyy, on siinä taustalla ristiriita, huoli siitä, ettei todellisuus palaa 

entiselleen. Mutta kuten John Keats toteaa kirjeessään, on runouteen 

liittyvä lahjakkuus omimmillaan juuri epävarmuuksien sietokykyä, 

tietoisuutta ristiriitaisesta itsestä (Keats 2000, 86-87). Näin on syytä 

kyseenalaistaa tämä näkemys, jossa kysymiseen liittyvä oleminen on aina 

jokin välitila matkalla todelliseen läsnäoloon, joka sitten olisi koherentti ja 

todellinen. Tässä suhteessa kysymys ei ole yksin runon tarkkana 

ilmaisukeinona: myös paradoksi ja osin myös metafora asettuvat 

tällaiseen logiikan kannalta mahdottomaan ja joidenkin mielestä 

sietämättömään tilanteeseen, jossa varmuus ei enää ole arvo.  

 

Kysymystä koskeva ja sille ominainen alkutila on kenties nimenomaan 

juuri ihmetys. Ihmetys on ihmettelyn tunnetila, ja kysyminen on tämän 

avautuminen juuri siinä mielessä, että se pyrkii purkautumaan 

sulkeutuneisuudestaan ulospäin. Usein olennaisiin kysymyksiin liittyykin 

lapsenomainen sävy. Aukot, joita todellisuuteen avataan, ovat ikään kuin 

välttämättä tietyllä tapaa absurdeja: 

 

 

 

  ”Satutunnilla 

lapset kyselivät Onko piimä punaista ja miksi G 
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 meinaa nielaista kielensä? 

   Sovimme piimän valkoiseksi ja minä väitin 

     että G vain imee 

  ujona oudossa seurassa 

    alahuultaan 

 

sitten jaoin paperit ja väriliidut 

 lapset rupesivat riimustelemaan 

  outoja, tavoitteisia kuviaan 

 

   Silmiinpistävintä täällä on aurinko 

     sen tulinuolet, sen leimu, sen säteilevä kehä” 

 

 

 (Aronpuro 1986, 11). 

 

 

 

Mistä valo tulee lamppuihin? 

Auringosta. 

Miten? 

Johtoja pitkin. 

Onko se sitten vettä? 

On. Keltaista vettä. 

Jäätyykö se? 

Jäätyy sitten kun tulee niin kylmä. 

 

 

 (Saarikoski 1973, 43). 

 

 

Intialaisessa runousopissa hämmästys (vismaya) lasketaan aivan 

olennaisimpien tunnetilojen joukkoon, jotka voivat jatkua ja pitää ihmistä 

vallassaan pitkiäkin aikoja. (Parpola 1980, 195-196). Ihmetys on jotain 



 - 41 -

aktiivisempaa kuin hämmästys, mutta niillä on selvä yhteys (vismaya 

voidaan käntää myös: ihmetys). Muut tunnetilat ovat vastaavasti rakkaus 

(rati), ilo (haasa), suru (soka), viha (krodha), rohkeus (utsaaha), pelko 

(bhaya),  ja inho (jugupsaa). Myöhemmin on lisätty vielä 

välinpitämättömyys olemassaolosta (nirveda) (Parpola 1980, 195-196). 

 

Samoin Descartes on hieman yllättäen tähdentänyt ihmetys -tunnetilan 

poikkeavaa luonnetta. ”Ihmetys on Descartesin mukaan ensimmäinen 

kaikista tunteista. Se on perustava tunne, muiden tunteiden osatekijä mutta 

itse niistä riippumaton.” (Heinämaa 2000, 52). 

 

Samoin kuin intialaisessa runousopissa, myös Descartes´lla tunteet 

jakautuvat - tosin vain ”kuuteen perusemootioon. Nämä ovat ihmetys, 

rakkaus, viha, halu, ilo ja suru.” Kaikki muut tunteet koostuvat näistä. 

Ihmetys on ensimmäinen tunnetila, koska voimme ihmetellä asiaa 

tietämättä sopiiko se minulle vai ei. Ihmetys myös edeltää 

vastakkaisuuksia, toisin kuin muut tunteet, jotka ovat keskenään 

vastakohtia (Heinämaa 2000, 55). Ihmetys edeltää kaikkia pohdintoja, 

jotka koskevat sitä, onko tunne sopiva mielen ja ruumiin liitokselle (siis 

ihmisen hyvinvoinnille), millainen arvo muiden tunteiden kohdalla tuntuu 

olevan. Tällainen arvio edellyttää vastakohtaa kyetäkseen mittaamaan 

tuota arvoa. Ihmetyksellä ei kuitenkaan ole vastakohtaa, ja siksi se on 

poikkeava tunne. Siispä voisi ajatella että ihmetys jossain mielessä edeltää 

myös modernin ihmisen perustaa, kartesiolaista jakoa mieleen ja 

ruumiiseen (Heinämaa 2000, 56). 
 
 
” Ihmetys on kuitenkin välttämätön mielen ja ruumiin liitokselle, sillä se 
sallii meidän oppia ja huomata asioita, joista emme tiedä mitään tai jotka 
poikkeavat siitä, minkä jo tunnemme[...]Ihmetys on tila, jossa vasta 
kiinnitämme huomiomme johonkin, ennen kuin sovellamme 
kohtaamamme hyvän ja pahan, nautinnollisen ja tuskallisen, hyödyllisen 
ja haitallisen arvoasteikkoa. Näin ihmetys sallii meidän havaita sen, mikä 
poikkeaa arvoistamme.”(Heinämaa 2000, 56) 
 
 
 

Ihmetys liittyy Descartesin mukaan harvinaiseen, jonka kohtaamme. 
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Ihmetyksen kohteena on tieto, tai pikemminkin taju siitä mitä ihmetellään. 

Ihmetys kohdistuu johonkin uuteen, joka on mielen ja ruumiin liitoksen 

ulkopuolella. Ihmetys sisältää tietoa (connaissance), ”huomion jostain 

odottamattomasta ja tämän odottamattoman aiheuttamasta muutoksesta 

ruumiinliikkeissä.” (Heinämaa 2000, 56-58). Kaiken tämän huipulla on 

kuitenkin vielä älyllinen ihmettely (siis kuitenkin jako älylliseen ja 

ruumiilliseen ihmetykseen), joka kohdistuu jumalaan ja on mielen itse 

aiheutettamaa liikettä (Heinämaa 2000, 60-65). 

 

Risto Ahti puhui ihmettelystä porttina todellisiin tunteisiin (Ahti 2003), 

aivan kuten hän ajatteli myös kysymyksiä. Kun aloin puhua ihmetyksestä 

minulle olennaisena tilana (johon liittyy myös uteliaisuus poissaolevan 

tunnun lisäksi), Ahti piti sitä myös hyvin keskeisenä. Ehkä ihmetys on 

portti tunteeseen, mutta toisaalta ihmetyksen tila on ihmetyksen tila. Se on 

varmasti sukua reflektiolle, koska ihmetellessäkin sitä aivan kuin peilaa 

kaikkea, törmää yhä uudelleen ihmetyksen aiheeseen. Mutta ihmettelystä 

ja reflektiosta sen erottaa juuri sen olemus itsenäisenä tunteena. Tuo 

uudelleen törmääminen vaikuttaa kokemukseen niin, että kaikki muu 

näyttäytyy äkkiä toisessa valossa: 

 

 

eduskunta oli hajotettu 

    aamulehdessä olisi kuvia  

         joissa huoli kuvastuu presidentti  

       Kekkosen kasvoilta 

   ja Suomi näkyy kartalla 

  tummempana kohtana 

     niinkuin rikkimennyt silmä 

 

minä kuuntelin radiota ja ajattelin 

       yhtä aamua kesällä 

     kävelin jonkun puiston läpi 

   oli hyvin aikaista 

        matkalla kotiin 
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          valvonut koko yön 

 katsoin pensaita ja aurinko nousi 

     minä tein runoa 

pienet vihreät tykit vartioivat aamunkoittoa 

     kaduilla ei ollut vielä ihmisiä 

           Berliinin tilanteesta 

oikeistoa varten poistetaan käytöstä nämä verbit 

heidän juoksuhaudoissaan on vettä 

 

     mitä tapahtuu todella? 

   Ilma oli sinä aamuna lämmin 

niinkuin olisi ollut isossa huoneessa ja katsellut ulos 

 

 

 (Saarikoski 1964, 46) 
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4. Hahmon ja kysymisen suhde arkaaisessa perspektiivissä 

 

Tämä luku on yritys kysymisen ja hahmon historialliseksi perspektiiviksi 

koskien länsimaisen runouden ja runoilijan olemusta. Selviksi 

analogioiksi muodostuvat arvoitus ja kysymys, sekä myyttikuva ja hahmo. 

Aloitan Nietzschen ”Traagisen ajattelun synty” -esseestä (Tragedian 

synty-teoksen suppea versio), jonka Colli -kritiikkiin sitten siirryn. 

Lopuksi ristivalotan teemaa hieman Huizingan Leikkivä Ihminen-teoksen 

ja Gadamerin ajatusten avulla. Näissä leikin ajatus ja personifikaatio 

nousevat olennaisiksi runouden alun maisemassa. Mytologian kannalta 

kantava teema on Dionysoksen ja Apollonin välinen ero – ero joka alati 

muuttuu, kun kyseessä on kysymisen ja hahmon välinen dikotomisuus. 

 

Teema on kvasihistoriallinen ainakin Nietzschen ja Collin kannalta. 

Heidän ideanaan on nähdäkseni paljastaa tietyistä symbolisista aineksista 

alkaen eräs hedelmällinen runoutemme ja filosofiamme juurakko, ei 

suinkaan todistaa historiallisia tapahtumia ja kehityskulkuja. Sellaiseen ei 

edes todistusaineiston faktisuus riittäisi. Tästä lähtökohdasta kertovat, 

paitsi uskaliaat tulkinnat, myös se että jumalhahmoja ajatellaan 

pikemminkin persoonina kuin kultteina, mikä on historian tieteen 

faktisille vaatimuksille vierasta. Tähän prosessiin voidaan siis suhtautua 

tiedon arkeologiana, tutkimuksena joka suuntautuu oman ajattelumme ja 

runouskäsityksemme ennakkoehtoihin – tutkimus joka olisi mahdoton 

tehdä muutoin kuin kurottautumalla johonkin hyvin etäiseen. 

Arkeologialla tarkoitan historian vastakohtaa, sillä historia kirjoitetaan 

aina vallitsevasta ymmärryksestä käsin, kun taas arkeologia pyrkii tietyn 

vieraanalöydetyn aineiston perusteella hahmottelemaan toiseutta, toista 

olemisymmärrystä. 

 

Apollonin ja Dionysoksen tulkinta on Nietzschellä lähtökohtaisesti 

dikotominen. Samoin säilyy tiettyyn pisteeseen asti dikotomia 

kysymyksen ja hahmon välillä. Kuitenkaan tämä dikotomia ei asetu 
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selvästi, niin että toinen jumaluuksista edustaisi toista ja toinen toista. 

Karkeasti voisin aluksi esittää asetelmaa, jossa Apollon edustaa hahmon 

ja kuvallisen muodostumisen todellisuutta, kun taas Dionysos hirveän 

totuuden paljastajana asettuisi (ihmisen totuutta koskevan) kysymyksen 

puoleen. Hetken päästä huomaamme kuitenkin, että Apollonin 

ominaisuuksiin kuuluu myös aivan tietty vihamielisyys, viivästynyt ja 

verhoutuva väkivalta ihmistä kohtaan.  Se ilmenee sairauksien lisäksi 

sfinksin esittämänä arvoituksena (”kreikkalaisille arvoituksen lausumiseen 

sisältyi valtava määrä vihamielisyyttä”, )(Colli 1997, 48). Kuolema seuraa 

vastaantulijaa, ellei tämä tiedä vastausta. Vastavuoroisesti nyt 

Dionysoksen todellisuutta ilmentää kuva: Labyrintti (vaikka Nietzsche 

itse esittääkin Apollonia jatkuvasti, erityisesti laajemmassa versiossaan, 

nimenomaan silmän ihannoituna maailmana, en juutu tähän vaan käytän 

hyväkseni Collin kritiikkiä). Niinpä onkin luonnolllista, että koko 

oppositio pyrkii romahtamaan synnyttääkseen jotain muuta, tragedian. 

Koko antiikin ajan häilytään kuitenkin yhden vastakkaisten ilmausten 

parin tai ehkä paremmin sanottuna kahden ilmauksen vastaavuuden 

maisemassa; nimittäin sen joka koskee kysymistä ja sen joka koskee 

hahmoa. 

 

 

4.1 Nietzsche ja traagisen ajattelun synty 

 

Näyn ja kysymisen tematiikalle analogisia teemoja on olemassa ja 

muutoksen alaisena jo antiikin kreikkalaisessa runoudessa, filosofiassa ja 

jumalmaailmassa.  

 

Nietzsche palauttaa länsimaisen taiteen synnyn varhaistyössään Tragedian 

Synty kahteen kreikkalaiseen jumalkulttiin: Apolloniin ja Dionysokseen. 

Apollon on valon, sopusoinnun, ennustamisen ja parannustaidon jumala, 

sekä musiikin ja kulttuurin suojelija. Apollon on taiteen Jumala siinä 

määrin kuin on unikuvitelmille omistautunut (Nietzsche 1994, 59). 
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Bakkhus eli Dionysos saapuu Kreikkaan idästä suhteellisen myöhään. 

Dionysos on viinin ja kasvillisuuden Jumala, johon liittyy panteistisia, 

ekstaattisia, irrationaalisia ja eläimellisiä piirteitä. Dionysosta palvottiin 

erityisissä hänelle omistetuissa juhlamenoissa, joissa hänen olemuksensa 

pääsi lihaksi ihmisten keskuuteen. Nietzsche kuvaa aluksi tätä Jumalten 

kohtaamista, silmätyksin olemista kamppailuna joka myöhemmin, 

jumaluuksien sulautuessa synnyttää antiikin runouden korkeimman 

saavutuksen, tragedian (Nietzsche 1994, 59-62). 

 

Tulen palaamaan Jumalten hahmoihin myöhemmin Giorgio Collin 

yhteydessä. Nietzsche nimittäin tuntuu käyttävän noita hahmoja 

vastakkaisuuksina, dikotomiana, joka ei lankea yhteen hahmojen 

todellisen ambivalenssin ja likeisyyden tai sukulaisuuden kanssa. 

Hahmoistahan juuri olemme kiinnostuneita (hahmo on myös Nietzschen 

ilmaus) kysymisen ohella, joka antiikin kohdalla kääntyy kysymykseksi 

arvoituksen, kätkeytyvän jumalallisen totuuden, Lethen ja Aletheian 

olemuksesta. Paljon myöhemminhän (Nietzschen jalanjäljissä) Heidegger 

(joka asettaa nimenomaan kysymyksen koskien olemisen luonnetta) 

tulkitsee kreikkalaisten aletheian merkitsevän totuutta olevan 

kätkeytymättömyytenä, ja tämän tapahtuman paikkana on muun muassa 

juuri taideteos (runo). Totuuden ilmenemiseen kuuluu hänen mukaansa 

olemuksellisesti kätkeytyvyyden ja kätkeytymättömyyden yhtäaikainen 

läsnäolo, eikä suinkaan tiedon kumulatiivinen ymmärtäminen kuten 

olemme totuuden nähneet (Heidegger 1998, 34;49;51-52). 

 

Nietzschelle Apollonin ja Dionysoksen kamppailu, lopulta sulautuminen 

on moniulotteinen akti. Apollon edustaa kauneutta taiteen ytimenä koska 

unimaailma on perusolemukseltaan kaunis (ilmeisesti  harmonisuuden ja 

sopusoinnun mielessä, joiden kautta kreikkalaista kauneutta on 

myöhemmin tavattu ymmärtää), kun Dionysoksella pikemminkin totuus 

langetetaan taiteen päämääräksi - kaikessa ihmisen sietokyvyn ylittävässä 

kauheudessaan. (Jo tässä asetelmassa näyttäytyy erityisesti Nietzschen 

taidepoliittinen kannanotto; hänen kritiikkinsä tunteen ja järjen 

erottamisesta, ja sen terävin kärki osuu oman, modernin aikansa 
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taidekäsityksiin. Näin ollen voimme nähdä miten hän toisaalta käyttää 

Apollonia keppihevosenaan nostaakseen Dionysoksen, joka 

olennaisimmillaan edustaa juuri tunteen ristiriitaa.) (Nietzsche 1994, 59-

62). 

 

Apollon on taiteen, viisauden ja ennustustaidon Jumala, vain koska 

kohoaa valon ja unen kautta luolanomaisen päivätodellisuuden 

yläpuolelle. Mutta kuten ääriviivaiseen uneen kuuluu, ei Apollon ole 

rajaton Jumala (kuten Dionysos). Häneen liittyy kohtuullisuuden vaatimus 

- ”villin kiihtymyksen puute, tuo kuvaamataiteiden Jumalan viisaus ja 

rauha”. ”Hänen silmiensä on oltava aurinkoiset myös silloin kun ne ovat 

vihaiset ja välkkyvät pahantuulisesti.” Apollon on lumeen, lumouksen 

Jumaluus, mutta ei totuuden. Ihminen ei voisi kestää totuutta. Sofokleen 

tragedia ei olisi ollut mahdollinen ennen dionyysistä olemusta, koska 

aiemmin taide oli välimaailman luomista, lumetta jotta eläminen olisi 

mahdollista. Puhtaasti apollonisen taiteen huipentuma on Nietzschen 

mielestä Homeroksen teosten kaltainen epiikka, jossa kuvat ovat 

keskiössä. Apolloninen kuvainpalvonta ilmenee myös temppelin ja 

veistoksen helleenisissä ihanteissa (Nietzsche 1994, 59-62). 

 

Nietzsche peilaa koko ajan kultteja myös kristilliseen jumalkäsitykseen. 

Antiikissa Jumalat olivat hahmoja, joille ei langetettu kysymystä vastuusta 

koskien maailman luonnetta ja eksistenssiä. ”Olemassaolonsa näkeminen 

sellaisena kuin se on kirkastavassa peilissä ja suojautuminen tällä peilillä 

meduusoja vastaan, tämä oli helleenisen tahdon strategia, sen elämisen 

edellytys.” Vaikka jumaluudet olivat aivan eri tavalla läsnä 

päivätodellisuudessa, ei heidän maailmansa ollut ihmisen ymmärrettävissä 

(Nietzsche 1994, 61). 

 

”[...]dionyysinen taide perustuu leikkiin hurmion, ekstaasin, kanssa.” 

Tällainen hurmio saa ilmauksensa kevätvietissä ja narkoosissa 

(viinihumala). Seuraa tila jossa paitsi yksilöllinen identiteetti ja sosiaaliset 

hierarkiat murtuvat, myös soveliaisuuden rajat ihmisen ja luonnon 

kategorioiden välillä katoavat. Eläimet alkavat puhua, ihmiset tanssia ja 
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äidit imettävät sudenpoikia ja karitsoja. Tässä dionyysisen puolessa ei 

tietenkään käy niin selvästi ilmi totuuden paljastaminen, johon hänen 

luontonsa on omistautunut. Samoin on kysymistä ja juopumusta vaikea 

rinnastaa, mutta kuten sanottua - jumalolentojen piirteet ovat ristiriitaisia 

(Nietzsche 1994, 59-60). 

 

Tämä ristiriita on nähtävä niin, että ihmisen on oltava hullu uskaltaakseen 

katsoa itseään ja kysyäkseen kysymyksiä häntä koskevasta totuudesta. 

Todellisuus on absurdi, ja joka tuon absurditeetin on nähnyt, ei voi sitä 

unohtaa. Toisaalta Dionysoksen vallassa ei ole enää yksilöä, sillä 

Dionysos on rajaton. Kreikkalaisessa tragediassa Dionysosta edusti 

satyyrien kuoro, joka oli katsojalle suora, sisäinen, kauhea näky itsestä. 

Nietzschen mukaan tuo kuoro oli tragedian alkuperä ja sydän, kaikki 

juonellinen draama, jota näyttämöllä esitettiin, oli enää tulkintaa tuosta 

reflektiosta.  (Nietzsche 1955, 76;82-83;89) 

 

”Kärsimyksen hurmiolla ja kauniilla unella on omat, erilaiset 
jumalmaailmansa. Kärsimyksen hurmio tunkeutuu olemuksensa 
kaikkivaltiudessa luonnon syvimpään ajatteluun, se tunnistaa hirvittävän 
olemassaolon vietin ja samalla alituisen kuoleman kaikessa, mikä on 
astunut olevaan. Sen luomat Jumalat ovat hyviä ja pahoja, muistuttavat 
sattumaa, pelästyttävät yhtäkkisesti esiin sukeltavalla 
suunnitelmallisuudella, ovat säälimättömiä ja vailla kauneuden himoa. Ne 
ovat totuuden sukua ja lähenevät käsitettä, harvoin ja vaikeasti ne 
tihentyvät hahmoiksi [!]. Katse niihin muuttaa kiveksi. Miten niiden 
kanssa sitten pitäisi elää? Niiden kanssa ei pidäkään elää. Tämä on niiden 
opetus.” (Nietzsche 1994, 61-62). 
 
 

Tämän lähteen yhtyessä apolloniseen, yhtyvät ”mitä kiihottavin herkkyys 

ja kärsimiskyky mitä valoisimpaan maltillisuuteen ja selvänäköisyyteen” 

(Nietzsche 1994, 61-62). 

 

Apolloninen taide puolestaan ”on silmän ihannoitu maailma, alue joka 

luodaan taiteellisesti unessa, suljetuin silmäluomin.” Sekä kuvataiteilijalla 

että eepikolla on päämääränään tietty hahmo (!). ”Hän pakottaa meidät 

palauttamaan monet seuraukset syiksi, hän saa meidät itsemme 

taiteelliseksi kompositioksi. Hän on saavuttanut päämääränsä, kun 

näemme selvästi edessämme hahmon tai ryhmän tai kuvan, kun hän 
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ilmoittaa meille tuon unenomaisen tilan, jossa hän itse ensin tuotti nuo 

kuvitelmat.”  Näin Nietzsche esittää  apollonisen taiteen kauneuden 

verhona, joka tuudittaa ihmisen ja kysyjän tilaan, jossa todellisuuden 

absurdiuden ei tarvitse näyttäytyä alastomana ja kauheana. Kysyjän hätä 

ja huoli omasta kohtalosta kapaloidaan kauniisiin hahmoihin (Nietzsche 

1994, 62). 

 

Kohtuullisuuden ja viisauden mitallisuuden täyttämään taiteeseen siis 

yhtyi nyt dionyysinen koko luonnon kohtuuttomuus halussa, 

kärsimyksessä ja tuntemisessa yhtä aikaa. ”Oliot jotka apollonisessa 

maailmassa olivat piiloutuneet taiteellisesti, muuttuivat Dionysoksen 

ympärillä äänekkäiksi[...]taide lausui totuuden ja pelästytti kuvataiteiden 

muusat[...]individi tuhoutui rajoineen ja mittoineen. Jumalten tuho koitti” 

(Nietzsche 1994, 63). 

 

Näistä elementeistä rakentuu tragedian kaksoisluonne: ”Ylevä 

kauhistuttavan taiteellisena kesyttämisenä ja naurettava absurdin inhon 

taiteellisena purkamisena.” Nämä ovat jotakin muuta kuin kaunis lumeen 

maailma - sen ylitys. Mutta kuitenkaan ei läsnä ole niinkään totuus, kuin 

huntu sen ympärillä. Kauneuden ylitys vailla pyrkimystä itse totuuteen, 

leikki hurmion kanssa, mutta ei vailla tietoisuutta, ei syöksyä hurmioon. 

Paljastuvat hahmot: erinyksit, moirat ja medusat. Ja myös olympolaiset 

Jumalat muuttavat olemustaan, saavat naurettavan ja ylevän piirteitä, 

kenties ristiriitaisesti molempia kuten Dionysos (Nietzsche 1994, 63). 

 

Syvimmän manifestaationsa uusi jumaljärjestys saa Sofokleen taiteessa. 

Hänen muusansa on sfinksin, tuon kauhean hybridin arvoitus. Ihminen ei 

ansaitse osaansa. Kauhu on suurin koska ihminen ei tunne itseään. Tämä 

on eksistentiaalinen repeämä, itseä koskevan tiedon puute (Nietzsche 

1994, 64). Ja juuri tähän repeämään asettuu myös olennainen kysymys 

runoudessa. Me emme vielä tiedä onko se enää omasta kohtalostaan 

huolestuneen ihmisen oraakkelille esittämä kysymys: ”Miten minun 

käy?”, onko se eksistentialistin moraalinen kysymys itselleen, vai ehkä se 

kysymys, jonka esittämiseen ei ole löydettävissä mitään syytä. 
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Jatkaakseni Kreikassa: Nietzsche kirjoittaa: ”Tällä tiedon tasolla [joka 

koskee siis tuota repeämää] on vain kaksi tietä, pyhän ja traagisen 

taiteilijan tiet. Niille on yhteistä se, että ne voivat kuitenkin jatkaa elämää 

ilman säröä maailman tarkastelussaan, vaikka tietävätkin mitä terävimmin 

olemassaolonsa turhuuden. Elämän jatkamisen inho tajutaan luomisen 

välineeksi, olipa luominen pyhittävää tai taiteellista[...]”(Nietzsche 1994, 

64). 

 

Kiinnitän huomion hahmon luonteen muuttumiseen Nietzschen 

esittämässä jatkumossa. Tarvitaan tämä metafyysinen murtuma, ennen 

kuin hahmosta tulee elävä, kuva muuttuu tunteellisen läsnäolon 

täyttämäksi näyksi. Apollonisen ja dionyysisen välille vasta virittyy 

sellaisen taiteen kieli, jossa ihmisen traagisuus paljastuu, ristiriitaisuus 

näyttäytyy kaikessa hirveydessään. Mutta emme ole puhuneet vielä 

paljoakaan kysymyksestä tai kreikkalaisesta arvoituksesta tässä 

yhteydessä. 

 

 

4.2 Apollonin ja Dionysoksen piirteiden ambivalenssi 

 

Collin päämäärä on etsiä viisauden alkuperää. Siinä missä Nietzsche etsii 

tragedian syntyä, Colli (joka hahmottaa näköalaa vahvasti Nietzschen 

kautta) tutkii niitä kaikuja, joita antiikin käsitykseen filosofiasta, 

viisaudesta, tiedosta ja ennustustaidosta kytkeytyy. Nietzschen metodia 

mukaillen on kyse hyvin etäisistä ajoista, rohkeista hypoteeseista ja 

dokumenteista, jotka yltävät näyttämään vain pitkän kulttuurisen 

kehityksen - Hellaan kulttuurin - loppunäytöksen. Siispä tutkimus on 

symboleiksi ymmärrettyjen kuvien ja käsitteiden täydentämistä ja 

tulkintaa (Colli 1997, 13-16). 
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4.2.1 Apollonin sisäinen riita & tiedon luonne 

 

Apolloniin liittyy shamanistinen, ekstaattinen piirre, sekä mania - silkka 

jumalallinen hulluus. Platonilta lähtöisin oleva etymologinen huomio 

mantiken (ennustustaito) ja manian (hulluus) samasta juuresta puhuu tästä 

yhteydestä. ”Apollo ei ole mitan ja harmonian jumala, vaan hurmion ja 

hulluuden jumala.” Hulluus on näiden jumalien sukulaisuutta. Poeettinen 

hulluus kuuluu Apollonille ja eroottinen hulluus Dionysokselle. ”Hulluus 

on viisauden kohtu.” (Colli 1997, 20-22). 

 

Tietäminen oli kreikkalaisille tietoa tulevaisuudesta. Oraakkelille esitetty 

kysymys koski omaa kohtaloa: kuinka minun käy? Oraakkelin kautta 

Jumalat puhuvat moniselitteisesti, hämärästi, vihjaillen - ilmaisten muttei 

tahtoen ihmisen ymmärtävän. Tämä on delfoilaisen jumalan, Apollonin 

julmuuden ilmentymä (Colli 1997, 17). Colli tähtää jumalhahmojen 

ambivalenssin esiinmanaamiseen - puoliin joita Nietzsche ei huomioinut 

Tragedian Synnyn alkuasetelmassa.  

 

” Oraakkelin välityksellä Apollo pakottaa ihmisen kohtuuteen, kun jumala 
itse on kohtuuton; se kehottaa itsekontrolliin, kun se itse näyttäytyy 
kontrolloimattoman paatoksen välityksellä. Arvoituksen avulla jumala 
haastaa ihmisen, provosoi tätä, usuttaa tämän lähes tottelemattomaksi 
itseään kohtaan. Tämä kaksiselitteisyys painautuu oraakkelin sanaan, 
tekee siitä arvoituksen. Vastauksen pelottava hämäryys viittaa inhimillisen 
ja jumalallisen maailman väliseen eroon. Sitä paitsi jo intialaiset 
Upanishadit sanovat: ”Sillä jumalat rakastavat arvoitusta, ja heitä inhottaa 
se mikä on näkyvää.” (Colli 1997, 48). 
 
 
 

Apollonin symboli on aasialainen jousi, viivästyneen väkivallan kuva. 

Apollon toimii kaukaa, vaikkapa sairauden välityksellä (Colli 1997, 19). 

Mutta kysymys on metafyysisestä murtumasta, jumalan kaksoisluonteesta: 

jousi ja lyyra ovat sama hieroglyfi, sama metafyysinen ilmaisu ja yksi 

olemus joka taipuu kahtaalle: vastakkaisten harmonia, kuten jousen ja 

lyyran (”Jousta sanotaan elämäksi, kuoleman se aiheuttaa.” (Herakleitos 
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1971, 23)). Tähän liittyy sanaleikki: lausuttuna  vanhalla kreikankielellä 

”jousi” (biós) ääntyy kuten ”elämä” (bíos). Ilmenee ambivalenssi ja 

jumalille ominainen ristiriitaisuus ilmentäen sitäkin absoluuttista toiseutta, 

ettei ihmisen osa ole ymmärtää jumalia. Monia ulottuvuuksia hyödyntävä 

hahmollisuus on mysteerien ydinaluetta. Tässä hieroglyfin ja äänteellisen 

ilmaisun symbolisessa solmussa palaamme myös siihen runolliseen kielen 

leikkiin, jota Mallarmé ja Valéry peräänkuuluttivat. Ainakin Mallarmén 

runoudessa on havaittavissa samanlaisia hieroglyfeillä leikkiviä 

merkitysrakennelmia, jotka aina edellyttävät kysyjää tullakseen 

huomatuiksi (katso esim. ”Ses purs ongles[...]”).  

 

Collin näkemykseen perustuen koetan selventää Apollonin ja 

Dionysoksen - tai yleensä asubjektiivisten olentojen - suhdetta 

arvoitukseen ja myyttikuvaan, sekä näiden keskinäistä suhdetta. Collin 

tekstissä arvoituksen ja myyttikuvan rinnakkaispelin ajatus vielä 

terävöityy. Muistin varassa Nietzschen erästä aforismia mukaillen: 

kyetäkseen kulkemaan, totuudella on parempi olla kaksi jalkaa. Runouden 

arkaaisessa juuressa ne voidaan ajatella arvoitukseksi ja kuvaksi. 

 

Tavallaan ollaan todistamassa antiikin ilmiöitä, joissa runojen, 

runoilijoiden, vihdoin ajattelijoiden ja filosofien kulttuuriset roolit 

vähitellen pirstoutuvat kapeammiksi alueiksi. Tässä prosessissa 

kokonaisvaltainen näkemys kärsii, niin että runoilijoista tulee filosofeja ja 

filosofeista viimein reettoreita, kaunopuhujia ja poliitikkoja. Mutta 

toisinkin tapahtuu, kuten Nietzsche juuri todisti: jumaluudet yhtyvät 

synnyttääkseen jotain uutta - tragedian. Tapahtuu siis sekä pirstoutumista, 

että synteesiä. Colli keskittyy lopulta enemmän kriittiseen näkökulmaan, 

ajattelun degeneraatioon kohti omaa aikaamme. En keskity tähän 

poliittiseen puoleen vaan ainoastaan runoudelle olennaisten elementtien 

varhaisiin muotoihin. Myös arvoitus jakaantuu kahteen osaan: (1) siihen 

jonka ele kohdistuu draamalliseen asetelmaan, ihmistä kohtaavaan 

todellisuuden epäoikeudenmukaisuuteen (siis jumalten 

käsittämättömyyteen)– arvoituksen itsellisen sisällön kustannuksella, ja, 

(2) siihen, joka runouteen liittyvän kysymyksen tavoin kohdistuu vain 
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arvoituksen ilmaisemaan mysteeriin. 

 

 

4.2.2 Arvoituksen ja kuvan suhde 

 

Colli pureutuu tarkastelemaan myyttiä Ariadnesta, Theseuksesta ja 

Daidaloksen rakentamasta labyrintistä, jonka keskellä odottaa 

Minotauros-hirviö, Dionysoksen asianajaja. Tämä kuva ja siihen liittyvät 

eri teemat, versiot ja myyttikerrostumat ovat solmu jota Colli avaa 

Dionysos vs. Apollon -peilisalillaan. Labyrintti on logos: ”ihmisen tekemä 

jonne ihminen katoaa ja jonne hän hukkuu.” (Colli 1997, 26-27). 

 

Ensinnäkin Daidalos: ”apolloninen henkilöhahmo jossa virtaavat yhteen 

myytin piirissä käsityötaidon ja myös taiteilijan [...] kekseliäisyys ja 

tekninen viisaus, joka on vielä kuvaan uppoutuneena kuitenkin logoksen 

ensimmäinen formulointi.” (Colli 1997, 26-27). 

 

Labyrintti heilahtelee ”vieraan kauneuden taiteellisen leikin” 

(tanssipaikka) ja ”mielen, syntyvän järjen[...]luoman elintärkeän 

mekanismin välillä” (Ariadnen lanka). Labyrintti näyttää leikin ja 

väkivallan yhdessä. Ja lopulta labyrintin keskelle, Minotauroksen sisään 

on kätkeytyneenä Dionysos (Colli 1997, 27). 

 

”Labyrintin geometrinen muoto tutkimattomine mutkineen, jotka älyn 
omalaatuinen ja perverssi leikki oli keksinyt, vihjaa onnettomuudesta ja 
kuolemanvaarasta, joka ahdistaa ihmistä tämän uskaltautuessa kohtaamaan 
jumala-eläimen. Dionysos virittää ihmiselle ansan johon tämä menehtyy 
juuri hetkellä, jona hän kuvittelee koskettaneensa jumalaa[...]ihmisen ja 
jumalan konflikti jota labyrintti näkyvän symbolisesti esittää, löytää 
abstraktissa ja sisäisessä siirtymässään symbolinsa arvoituksesta[...]Tässä 
Dionysos hallitsee Apolloa, sikäli kuin jumaluuden ilmapiiri, johon myytti 
uppoutuu, ei ole tiedon vaan raa´an eläimellisyyden.”(Colli 1997, 28-29). 
 

 

Ja seuraa asetelman ydin: ”[...]arvoituksesta joka vastaa apollonisen 

piirissä sitä mitä labyrintti dionyysisen piirissä.” Kosketamme tässä 

arkaaisessa kaksinaisuudessa jo etäisen vihjeen kysymyksen ja näyn 
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yhteydestä, toisissaan lepäämisestä (Colli 1997, 28-29). 

 

4.2.3 Arvoitus & vaara 

 

Sanan myötä jumalallinen tunkeutuu salaperäisenä ihmisen alueelle. 

Mutta viisaus syntyy myös etäisyyden kautta. Ihminen ei ole viisas 

ilmaistessaan jumalallisen sanoina (oraakkeli), vaan muistaessaan tuon 

ilmaisun ja luodessaan sille merkityksen (profeetta). Tässä mielessä 

runoilija tavallaan jakautuu kahtia, tai sitten asettuu enemmänkin 

oraakkelin kuin profeetan alueelle. Koska runollisen hahmoon ei liity 

vielä lukkoon lyötyä merkitystä, ei runoilija voi olla Collin hahmotuksen 

mukaan viisauden tavoittelija. Toisaalta kysymisen suhde merkityksiin ei 

ole aivan ilmeinen: koska runoilija ei usko valmiisiin merkityksiin 

(viitaten kappaleeseen V, koskien Celanin metafysiikkaa: jos absoluuttista 

runoa ei ole olemassakaan, niin että sillä olisi merkityksensä, jää jäljelle 

sen kuva (hahmo)), ei kysyminenkään ole yksikäsitteistä merkitystä 

tavoittelevaa (Colli 1997, 37-43). 

 

Juuri arvoitus on siis vanhastaan Apollon vihamielisyyden kohta, ja 

samalla olennainen potentiaalinen polku jumalten maailmaan. 

Arvoitukseen liittyy vaara, yleensä kuolemanvaara, kuten sfinksin 

kohdalla. Jos hirviön esittämää arvoitusta ei kykene ratkaisemaan, joutuu 

sen kuristamaksi ja raatelemaksi. Mutta viisas, kuten Oidipus, ratkaisee 

arvoituksen ja syöksee pedon kuiluun.  

 

Tässä tulemme tietysti tienhaaraan, jossa on kysyttävä onko runoilija 

olemuksellisesti viisas. Collihan etsii kulttuurimme viisauden lähdettä, 

toisin kuin minä tai Nietzsche. Nietzsche kieltäisi runoilijan viisauden, 

ainakin kaikessa myöhemmässä mielessä. Hänelle taiteen olennaisuus ei 

perustu viisauden, mutta kylläkin absurdin totuuden läsnäoloon. Voimme 

tietysti miettiä, onko viisauden käsite liiaksi sokraattisen vaikutuksen (jota 

sekä Nietzsche että Colli pitävät koko kulttuurimme regressiona) 
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korruptoima, niin että tuskin voimme viisaudesta edes puhua 

mielekkäästi. Mutta on kyse kysymyksistä. Runoilijan on jollain tavalla 

saatava jumalat kiinnostuneeksi kysymyksestään, mikäli hän on edes 

ymmärrystä vailla oleva oraakkeli. Tarkoitan, että jokin yhteys on oltava 

kysymyksen ja hahmon väliä kulkevan heilurin synnyttämiseksi. Outojen 

kuvien myrsky ei riitä vielä mihinkään, toisin kuin se usein riittää 

selvänäkijän tai oraakkelin välikappaleenrooliin. Runoilijan on otettava 

vastuu ennen kaikkea kysymyksistään. Edes jumala ei voisi keksiä juuri 

sitä yhtä kysymystä, joka on matka takaisin itseen. 

 

Arvoituksessa, Colli esittää, on aina läsnä absurdi sävy, ristiriita sen 

sisällön (joka muuttuu banaaliksi heti kun vastaus näyttäytyy) ja aktin 

traagisten seurauksien välillä. ”[...]räikeät elementit asettavat näkyväksi 

jumalallisen mielivallan väliintulon, jonkin häiritsevän , selittämättömän, 

irrationaalisen ja traagisesti absurdin tunkeutumisen inhimillisen 

alueelle.” (Colli 1997, 47-51). 

 

Colli tarkastelee arvoituksen ilmiön sekularisoitumista uskonnollisesta 

kätkeytyvän ilmaisusta Aristoteleen tulkintaan saakka: ”Arvoituksen 

käsite on tämä: sanoa tosia asioita yhdistämällä mahdottomia asioita.” 

Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy arvoituksen taustalla olla metafora 

(Aristoteleen tarkoittamassa mielessä), ja metafora liittyisi tätä kautta 

elimellisesti siis viisauteen. Joka tapauksessa ”viisaalle arvoitus on 

kuolemanvakava haaste” (Colli 1997, 52-57). Arvoitus asettuu ihmettelyn 

runolliseksi ytimeksi samaan tapaan kuin myytin peruskuvat. Mutta kuten 

Herakleitos fragmentissaan esittää ja Colli tietää kertoa, Homeros (viisaan 

perikuva) kuoli kun ei keksinyt vastausta kalastajapoikien hänelle 

esittämään arvoitukseen:  

 
”Ihmiset erehtyvät näkemästään, kuten Homeroskin, joka sentään oli 
kaikista kreikkalaisista viisain; hänet erehdyttivät täitään tappavat 
pikkupojat sanomalla: ´Mitkä näimme ja saimme kiinni, ne jätämme; 
mutta ne joita emme nähneet emmekä saaneet kiinni, ne viemme 
mukanamme.´” (Herakleitos 1971, 26). 

 

Jokin murtuma on selvästi havaittavissa suhteessa runoilijuuteen; moderni 
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runoilija ei koskaan kuolisi moisesta. Itse asiassa modernin runoilijan 

hyve on juuri tuo: asua epävarmuuden alaisena, sietää epävarmuutta ja 

hakeutua sellaiseen (Keats 2000, 86-87). Hän kyllä on kiinnostunut 

arvoituksista, mutta niiden olemassaolo on hänelle jotain aivan muuta 

kuin ratkaisemisen haaste. 

 

 

4.2.4 Kaksi arvoitusta 

 

On kuitenkin kaksi olennaista tietä seurata arvoitusta koskevan ajatuksen 

asettamaa polttopistettä. Colli ei erityisesti erota näitä toisistaan. Toinen 

on tyhjentyvä arvoitus, kuten se, jonka kalastajat esittivät Homerokselle, 

kun tämä kysyi saaliin määrää. Homeroksen kerrotaan kuolleen koska ei 

keksinyt vastausta. Tämän kaltaisen arvoituksen pyhyys perustuu räikeään 

ristiriitaan arvoituksen sisällön merkityksettömyyden ja kysymyksen 

takana odottavan ulkoisen kohtalon välillä. Jännite ja kaikki pyhyys 

laukeaa tällaisen arvoituksen kohdalla, kun arvoitus itse ratkeaa 

yksikäsitteiseen ilmiselvyyteensä - vastauksen läpinäkyvyyteen, kuten 

Colli ilmaisee (Colli 1997, 47-51).  

 

Mutta kreikkalaisen varhemman kauden runoilijoiden kohdalla on 

runouden ja jumaluuksien elävien persoonien kannalta ehdottomasti 

tärkeää paneutua ihmettelyn arvoituksiin. Kysymys ei enää ole Apollonin 

silmittömän julmuuden käsittämätön etäisyys leikkiin, jota hän 

arvoituksen muodossa ojentaa. Kysymys ei ole enää sen ilmaisemisesta, 

että Jumalten maailma on käsittämätön, vaan ihmettelystä tuota 

todellisuutta kohtaan. Tähän voimme samaistaa luullakseni myös 

modernin runoilijan suhteen arvoitukseen. 

 

Astuu esiin Collin melkein kuin sivujuonteessa tuoma luonnehdinta 

kreikkalaisen järjen fundamentaalisesta erilaisuudesta omaan 

rationaalisuuteemme nähden:  
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”Arkaaisen aikakauden viisaat, ja katsantokanta säilyy aina Platoniin 
saakka, ymmärsivät järjen ”ilmauksena” jostain muusta, logoksena, joka 
nimenomaan vain ”sanoo”, ilmaisee erilaisen heterogeenisen asian[...]tuo 
mystinen haltioitumisen kokemus on se, minkä järki pyrkii jollain tavoin 
ilmaisemaan arvoituksen välityksellä. Sen jälkeen tämä järjen 
alkuperäinen pyrkimys unohtuu, siihen ei sisälly enää tätä vihjaavaa 
tehtävää, tosiasiaa, että siinä olisi kysymyksessä metafyysisen etäisyyden 
ilmaiseminen, ja sitä tarkastellaan ”esityksenä”, ikään kuin sillä olisi oma 
autonomiansa, ikään kuin se olisi vailla taustaa olevan itsenäisen 
rationaalisen objektin pelkkä heijastuma, tai se olisi suoranaisesti itse 
jonkinlainen substanssi.”  (Colli 1997, 90-91). 
 

Arvoituksen runollinen päämäärä, kuten myyttisen peruskuvankin, on 

Lethe ja Aletheia (voimme tulkita: kätkeytyminen ja kätkeytymättömyys). 

Mitään sisältöä ei enää ole. Tämän voimme havaita niin Herakleitoksen ja 

Parmenideen arvoituksellisissa fragmenteissa, kuin myös runouden 

arkaaisissa myyteissä. Arvoitus ei ole enää kaksipuolinen muoto, joka 

odottaa kääntäjää kuollakseen, vaan kätkeytyvä kysymys. Siis: 

kysymyksen kätkeytyvä läsnäolo kaikessa olemisessa. 

 

 

4.2.5. Agonismin suunta 

 

Arvoitus ja myyttinen peruskuva kietoutuvat runoudessa toisiinsa, eikä 

niitä voida erottaa, muutoin kuin instrumentaalisin preparoinnein kuten 

silloin kun puhutaan symbolista ja metaforasta. Tuosta kuvasta tulee 

kysymys ja kysymyksestä kuva. 

 

Colli rakentaa itse asiassa esityksen ajattelun degeneraatiosta meidän 

päiviimme saakka. Ei ole tarkoituksenmukaista seurata sitä enää kovin 

pitkälle, mutta muutama huomio on hyvä tehdä. Aika, jona mystiikka ja 

järki olivat vielä yhtä, antaa arvoituksen olla kätkeytyvän totuuden, 

Aletheia-jumalattaren, läsnäoloa. Vähitellen dialektinen ajattelu 

agonismin hedelmänä korvaa kuitenkin aiemman tiedon todellisuuden. Jo 

Parmenides näki suunnan johon ajattelu on menossa, ja ymmärsi 

kehittyvän dialektiikan destruktiivisen luonteen. Asetelma, jossa kaksi 

ihmistä ovat vastakkain, toinen kysyjän, toinen vastaajan asemassa, ja 
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pyrkivät logiikan sääntöjen mukaan voittamaan väittelyn, johtaa 

metatasolla nihilismiin. Näin siksi että tällaisen yhä abstraktimpiin 

käsitteisiin johtavan ajattelun päämäärät vievät vain ymmärrykseen, että 

jokainen mahdollinen väite on kumottavissa. Kysymys on ainoastaan 

kysyjän taidoista. Siksi Parmenides näkijänä asettaakin kaikkein 

abstrakteimman arvoituksen: ”On vai ei ole?”, ja kehottaa vastaamaan 

”On.” (Colli 1997, 69-89). 

 

 

4.3 Leikki, kieli ja kysymys 

 

Otan vielä auki erään horisontin liittyen runouden tarkasteluun arkaaisen 

näkökulmasta. Tämä horisontti avautuu niistä asioista, joita leikin käsite 

sitoo piiriinsä. Tulemme leikkiin paitsi arvoituksen kautta, myös 

laajemmin - vapaana alueena, jolla runouden kielellinen suvereniteetti tai 

kielen omin materiaalisuus saa rauhassa kehittyä. Leikki on alue, joka 

ulottuu sekä pyhään että profaaniin, mutta myös rikkoo asetelmaa, jossa 

taiteen perustaksi nähdään totuuden tai kauneuden tavoittelu. Leikki 

vaikuttaa olevan monessa suhteessa päämäärätöntä, vaikka siihen voidaan 

kytkeä monia funktioita. Tässä tarkoituksettomuudessaankin leikki 

tunkeutuu tuntemattomaan. Ja nyt se tulee tekemisiin kysymisen kanssa; 

tarkoitan siinä mielessä kuin lapsi oppii tulemaan tekemisiin outojen 

asioiden kanssa tai siinä mielessä kuin arkaainen kulttuuri synnyttää 

uskontoaan – siis leikin kautta.  

 

Kirjassaan Leikkivä ihminen, Huizinga lähestyy runoutta leikkinä. Hänen 

käsityksensä leikistä tosin noudattaa aivan tiettyä sävyä, nimittäin sitä, 

jota voitaisiin kutsua leikillisyydeksi. Runouden alkuperä on 

uskonnollinen mutta ilmentyminen sosiaalista. Huizinga palaa arkaaiseen, 

joka toimii alkuperäisyyden lähteenä kulttuurille (Huizinga 1984, 137-

138; 142). 

 

Määreet, joita Huizinga leikille asettaa, ovat toisaalta lähellä Nietzschen 
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dionyysistä (kevätjuhla, ihme, juhlahurmio, pyörre, sukupuolinen 

energia...). Toisaalta runoudelle vieraampia muotoja ovat ehkä kilpailu, 

kerskailu ja pilailu, joita Huizinga myös painottaa (Huizinga 1984, 138-

139; 147). 

 

Tärkeimmän näkökulmansa Huizinga kuitenkin uuttaa erilaisten 

yhteisömuotojen takaa. Siinä myyttikuvien etsintä on olennaisinta 

runouden alkuperää. Kysyminen perustuu lopulta tahtoon nähdä elävinä 

ilmiöt, jotka tekevät todellisuudesta perustavasti oudon. Näin syntyvät 

kysymällä maailman ilmiöiden personifikaatiot abstrakteimpia käsitteitä 

myöten. Nyt personifikaatioon, kysymiseen, kytkeytyy kuvittelun 

muotona se, mitä Huizinga kutsuu metaforiseksi (Huizinga 1984, 156). 

 

 

4.3.1 Leikillisyys & personointi 

 

Huizingan leikissä kysymys on sosiaalisesta yhteisön tapahtumasta, 

naurun ja ilon kevyestä leikistä, jolla tosin on vakavia uskonnollisia ja 

yhteisöllisiä seurauksia ja funktioita (Huizinga 1984, 139-140). Tämä 

leikki on kuitenkin syytä tarkkaan erottaa niistä leikin sävyistä, joista 

Giorgio Colli kirjoittaa erottaessaan apollonista ja dionyysistä leikkiä 

toisistaan: 

 
”Näissä orfilaisissa fragmenteissa Dionysos on nuorukainen, jonka 
määreet ovat leikkikaluja: pallo, nopat ja hyrrä. Leikillinen aines kuuluu 
myös Apollonin tapoihin ilmestyä ihmisille taiteen ja viisauden 
ilmauksissa, mutta apolloninen leikki viittaa ymmärrykseen, sanaan ja 
merkkiin; Dionysoksessa leikki sen sijaan on välittömyyttä, eläimellistä 
spontaanisuutta, joka nauttii ja toteutuu näkyvässä. Parhaimmillaan se on 
luottamista sattumaan, kuten noppien toinen attribuutti vihjaa[...]” (Colli 
1997, 34). 

 

Huizingan leikissä painopiste on nimenomaan yhteisöllinen, kun taas 

Collin puhumassa leikissä saattaisi olla suorastaan autistisiakin piirteitä, 

sulkeutuvaa leikkiä. Yhteistä näille leikin perheyhteyden 

mukaantuomisille on kulttuuripiiri. Molemmat selvästikin pitävät antiikin 

Kreikkaa jonain alkuperäisyyden lähteenä, jonka kautta sittemmin 
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sukeutuneet kulttuurimuodot, taidekin, on ymmärrettävissä. Huizinga 

tarkasteleekin runoutta nimenomaan arkaaisena alkuperäisyyden ilmiönä 

(Huizinga 1984, 138).  
 

”[...]runous, joka on syntynyt leikin ilmapiirissä, siellä alati kotonaan. 
Poiesis on leikkitoimintaa[...]Runous on toden tuolla puolen, tuolla 
alkuperäisemmällä puolella, minne lapsi, eläin, villi ja näkijä kuuluvat, 
unen, ihastuksen, hurmion ja naurun maailmassa.” (Huizinga 1984, 137). 

 

Nämä lauseet lankeavat jotakuinkin yhteen aiempien, erityisesti 

Nietzschen, todistajanlausuntojen kanssa. Huizingan ohjelmaan kuuluu 

tosin laajempia todisteluita, jotka on hyvä mainita: leikin ajatus nimittäin 

liittyy Huizingalla myös tendenssiin todistaa, ettei runoutta ole niinkään 

esteettisten kuin leikillisten (mitä siihen hänen mukaansa kuuluukin) ja 

sitä kautta yhteisöllis-uskonnollisten päämäärien vuoksi. Hänen 

käsityksensä runoudesta yhtyy toisaalta runomuotoon ja toisaalta 

myyttiin, jossa kohtaa se on asetelmani kannalta olennainen: 

 
 
”Minkälaisessa muodossa myytin kohtaammekin, se on aina runoutta. 
Runollisessa muodossaan, ja apuna kaikki symboloimiskeinot se kertoo 
asioista, joiden kuvitellaan tapahtuneen. Se voi olla mitä syvällisimmän ja 
pyhimmän tarkoituksen elähdyttämä. Se saattaa ilmaista yhteyksiä, joita ei 
voisi koskaan kuvata järjellisesti.” (Huizinga 1984, 148). 

 

Samasta yhtäläisydestä (ja runouden ja myytin yhteyden myöhemmästä 

hajoamisesta) kertoo seuraava kuvaus: 

 

”Eddan mytologiassa kerrotaan, että sima, jonka juominen tekee 
runoilijaksi, on valmistettu Kvasirin verestä, kaikista luoduista 
viisaimman, jolle ei kukaan pystynyt esittämään kysymystä, johon hän ei 
osannut vastata. Runoilija-näkijästä eroavat vähitellen profeetan, 
ennustajan, mystagogin ja taiderunoilijan sekä filosofin, lainlaatijan, 
puhujan, demagogin ja reettorin hahmot.” (Huizinga 1984, 138). 
 

Myytissä piilee olennainen leikki, kuten kysymykset olioiden synnystä, 

joihin vastaukset antavat  

 

”vain eriskummaisen, mytologisen ratkaisun[...]vaikka se onkin niin 
runomitatonta, niin mieletöntä ja tarkoituksellisen mielikuvituksellista, ei 
ole minkäänlaista syytä selittää näitä piirteitä sankarillisen myytin 
rappeutumiseksi. Päinvastoin ne juuri tässä tyylittömyydessään kuuluvat 
alusta alkaen kokonaan myytin piiriin.” (Huizinga 1984, 148-151). 
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Huizinga esittää, että metafora johtaa nimenomaan personoimisen tielle.  

 
”Esittää ruumiiton ja eloton henkilöhahmona, se on melkein kaiken 
mytologian ja kaiken runouden olemus[...]Primaarista on vaarinotetun 
muuntaminen liikkuvaksi ja eläväksi mielikuvaksi[...]Onko meillä oikeus 
nimittää tätä hengen synnynnäistä ja läpeensä välttämätöntä taipumusta 
luoda itselleen ajateltu maailma elollisin olennoin hengen leikiksi?” 
Huizinga 1984, 156). 

 

Olimmepa mitä mieltä hyvänsä näistä rohkeista määrittely-yrityksistä, 

tärkein uuttuu: liikkuva ja elävä mielikuva, hahmon prosessi, ehkä 

ymmärrettävissä juuri muodonmuutokseksi, joka runouden taidemuodolle 

ajallisten etäisyyksiensä vuoksi lankeaa mitä tarkimmin.  

 

Leikkiin Huizinga liittää myös vanhan luomismyytin, joka liittyy 

spekulatioon ”maailman ja olioiden synnystä, joissa tämä tapahtuma 

esitetään siten, että jotkut jumalat luovat maailman jättiläisen 

ruumiinosista.” Näissä kertomuksissa tulee usein kysymysten aika: ”Miksi 

nimitettiin hänen suutaan,miksi hänen käsivarsiaan, miksi hänen reisiään, 

miksi hänen jalkojaan?” (Rigveda) tai Snorren Eddassa: ”Mikä oli alku? 

Millainen se oli? Mikä oli olemassa sitä ennen?” Tällaisia kysymyksiä 

sitten seuraa vuolas kuvailujakso, jonka kuvaannollisuutta Huizinga pitää 

leikinomaisena (Huizinga 1984, 156-157). 

 

Seuraavaksi Huizinga ottaa esimerkikseen abstraktioiden personoinnit, 

kuten Sokaistus, Unohdus, Ruma jne. ”Onko tämä kaikki vain kalpeata 

allegoriaa[...]? Luultavasti ei. On syytä otaksua, että tällainen 

ominaisuuksien olennoiminen päinvastoin kuuluu ikivanhaan 

uskonnolliseen maailmaan, jossa ne voimat ja vallat, joiden ympäröimäksi 

ihminen tunsi itsensä, eivät olleet vielä omaksuneet mitään 

ihmisenmuotoista hahmoa. Jo ennen kuin ihmishenki pukee jumalat 

ihmishahmoon, se järkyttyneenä kaikesta salaperäisyydestä ja 

hirvittävyydestä, jolla luonto ja elämä sitä uhkaavat, antaa epämääräisiä 

nimiä niille olioille, jotka sitä painostavat tai kohottavat. Se näkee ne 

olentoina, tuskin vielä minään tiettyinä hahmoina (Huizinga 1984, 158-

159). 
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Eikö juuri tässä ole havaittavissa eräänlainen ihmetys, tai jopa kysymys? - 

Annetaan nimi olennolle, jonka tajuista hahmoa ei vielä ole. Vielä 

pidemmälle vietynä edelliselle on sukua toinen personoiva kuvitteellisuus, 

nimittäin se josta totemismi on saanut alkunsa: eläinkuvien personointi, ja 

tätä myöten hybridihirviöt (Huizinga 1984, 161-162). 

 

 

4.3.2 Taideteos leikkinä & kysyminen kielen omimpana leikkinä 

 

Gadamer esittää että leikki on luonnollinen akti ja sellaisena sen tarkoitus 

on yksinkertaisesti itsen ilmaiseminen. Itseään uusintava peli tai leikki 

joka on vailla tarkoitusta ja intentioita, on itseasiassa yhtä kuin luonto 

(Gadamer 1988, 105). 

 

Jollain tavalla leikki liittyy tietoisuuteen ja reflektioon. Gadamer on 

analysoinut leikin ja taiteen suhdetta viitaten Huizingaan. Leikkijä tietää 

ettei leikki ole totta, ja siksi leikkii. Kuitenkaan hän ei tarkalleen tiedä 

mitä oikeastaan tietää tietäessään tämän. Siksi ei leikin olemus ole 

palautettavissa pelkkään subjektin reflektioon tai leikilliseen asenteeseen. 

Leikillä on oma olemuksensa, kuten taideteoksellakin. Jokin toiseus 

vallitsee (Gadamer 1988, 101-102). 

 

Taiteen subjekti on teos joka muuttaa kokijaa. Tämä pätee myös leikkiin. 

Sillä on oma olemuksensa erillään leikkijöistä. Leikki (teos) löytää 

presentaatioitaan heissä ja muuttaa heitä. Siis kysymys ei ole niinkään 

yksilön leikillisestä käyttäytymisestä kuin siitä että leikki tapahtuu, tai 

tuossa leikkii. Leikki tapahtuu ikään kuin itsestään ja imee leikkijän 

sisälleen, jolloin olemisen vakaus ja paino (myös subjektiivisuuden 

kokemus) väistyvät ja mahdollinen saa tilaa (Gadamer 1988, 101-104). 

Juuri tällainen paralleelisuus saattaisi olla leikin idean ytimessä. En jatka 

Gadamerin mukana, joka kulkee kohti esittävyyttä, vaan yritän luovia 

tästä kohti kysymistä: 
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Ajattelisin että mahdollinen puolestaan on kysymisen asia, koska kieli ja 

erityisesti kysymys ihmisen suvereenina ilmaisuna (leikkinä) kartoittaa 

kuviteltavan, siis myös mahdollisen aluetta - ulkopuolta. Myyttikuvana 

labyrintti edustaa leikin todellisuutta, joka sulkee ihmisen sisäänsä. Myös 

kielen voi ajatella näin. Radikaalissa mielessä näkisin tämän tarkoittavan 

täydellistä poissaoloa maailmasta. Leikin keveys on lopulta sidoksissa 

sille ominaisen ilmaisun mahdollisuuksiin luoda ambivalenssia, ristiriitoja 

tai yksinkertaisesti eroa todellisuuskokemukseen. Antautua leikkiin on 

tietoista. Tämä antautuminen pyrkii samaan aikaan sekä supistamaan että 

versomaan olemista; supistamaan siinä mielessä, että antaudutaan leikin 

omimmalle olemukselle, johon sisältyy tietoisuus siitä, että muutakin on 

olemassa. Kuitenkin juuri tämä omin avaa jonkin uuden vierauden, jota ei 

ollut edellisessä, leikittömässä todellisuudessa, joka pyrki käsittämään 

kaiken itseensä ollakseen oleminen itse. 

 

Leikki on leikkiä vain luodessaan eroa joko sisällään tai suhteessa 

johonkin todellisuuteen. Tämä juuri on tietoisuus siitä että kysymyksessä 

on leikki. (Leikin alkuperän antropologiseen tulkintaan liittyy tosin 

merkitsevä ero meidän käsitykseemme nähden. Pyhään leikkiin ei liity 

eroa olemisen ja leikin välillä, jolloin on mahdoton tehdä myöskään eroa 

uskon ja epäuskon välillä. Tästä tulee välittömästi mieleen analogia kielen 

ja todellisuuden (nimen ja olion) väliseen etäisyyteen, jota käsitelen 

viimeisessä luvussa (Gadamer 1988, 104). 
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5. Meridiaanin lupaus; Kysymys ja kielen ajallistuminen runossa 

 

Hakemaani runouskäsitykseen liittyy perspektiivi, joka painottaa ajan 

merkintää, runon päiväämistä ja tietoisuutta runon palauttamattomasta 

kirjoittamishetkestä. Egyptin mytologiassa esiintyy jumalhahmo Thot, 

joka tunnettiin paitsi kirjoitustaidon jumalana, myös kalenterijärjestelmän 

keksijänä (Pekkanen 2005). Tästä avautuu yhteys, joka liittää yhteen ajan 

kokemisen ja merkitsemisen runouteen kielenä.  

 

Tapa jolla kieli on (kokemukselliseen) aikaperspektiiviin sitoutunutta, 

tekee runosta pitkän jatkumon, johon lukija kasvaa lukemisen 

prosessissaan kiinni. Avautuvat merkitykset ovat osin yksityisiä, omaan 

muistiin sitoutuneita ja ajassa muutoksenalaisia. Pitkä lukemisen prosessi, 

jossa kirjaan palataan myöhemmin aina uudelleen, tartuttaa kirjalle 

ominaisen kielen sellaisiin assosiaatioiden systeemeihin, joihin muilla ei 

ole pääsyä. Samalla kirja tulee osaksi muistia. Kukaan ei tulisi kysyneeksi 

muistiltaan samoja kysymyksiä kuin minä lukiessani tätä kirjaa. Toisaalta 

tietyssä vaiheessa kirjaa ei tarvitse enää lukea ollakseen siinä. Syntyy 

intiimi suhde, jossa on huomionarvoista seikka: mitä muistelenkin, sen 

ilmaisu tapahtuu yhä vahvemmin kielessä, johon vasta nyt koko ajan 

kasvan. Tavallaan siis kielen tajussa on mahdotonta palata, koska 

assosiaatiot ovat jo tapahtuneet. Niitä ei voi enää kieleltään riistää. Tämä 

koskee siis näkökulmaa, jossa puhumme yksityisestä ajan kokemuksesta. 

 

Toisaalta meillä on aina taustalla toinen tapa ymmärtää aika, ulkoinen 

aika: hetki voidaan tietyssä suhteessa nimetä numeroilla, jolloin se 

kytketään toisten kokemaan aikaan yleisen ajan abstraktion kautta. Vaikka 

teksti on olemuksellisesti aina se-joka-alati-vain-toistaa-itseään, ei se 

pysy samana. Siis se muuttuu ajassa. Kysyvässä, rikkonaisessa kielessä 

ajan tunne ja etäisyydet toisiin aikoihin voimistuvat. 

 

Kielen merkitysten kannalta runo on kirjoitettaessa ja luettaessa 

kiinnittynyt kirjoittajan tai lukijan kokemukselliseen aikaan. Näiden välin 
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jäävän muun ajan se ohittaa kepeästi. Syntyy aukko. Lukiessani runoa 

löytyy kielen kautta etäisyys johonkin toiseen kokemukseen ajasta. Mutta 

koko ajan myös lukija itse muuttuu toiseksi, sillä merkitykset avautuvat ja 

jäävät auki. Prosessit, joilla tietyistä lauseista tulee vielä tarkemmin aivan 

tiettyjä omia lauseitaan, vaativat aikaa. Tämä on sekä kirjoittajan että 

lukijan asia.  

 

Päiväyksellä tai muulla viittauksella runo voidaan sitoa tiettyyn yleisesti 

tunnettuun ajankohtaan. Syntyy vihje aiemmasta ajasta, josta meidän ei 

itse asiassa tarvitse olla kovinkaan kiinnostuneita ollaksemme 

kiinnostuneita runosta. Mutta tuo päiväys on myös tietynlainen 

ylimääräinen vakuus ja nimetön signeeraus sille, että runo on kirjoitettu 

jossain tietyssä ajassa ja paikassa. Voimme olla myös erikseen 

kiinnostuneita tästä runon tuonpuoleisesta, jolloin kysymykset koskevat 

toista aikaa, kadotettua, joka on oletettavasti kyennyt muodostamaan 

kokonaan toisen todellisuuden kuin se jonka tunnemme.  

 

 

5.1 Runon aukeama 

 

Celanin runouskäsitys asettuu osaltaan valaisemaan modernin runouden 

suhdetta aikaan. Mikä tärkeämpää aiheen kannalta, seuraavassa 

keskustelussa asetetaan Celanin käsitys kysymisestä runoudessa ja 

runouden äärellä varsin kiintoisaan kulmaan: runo, kaikessa 

rikkonaisuudessa ja elliptisessä vaikeudessaan, ei ole hermeettinen jos se 

on auki, etsimässä merkitystään. 

 

Jukka Viikilä : ”[...]mitähän Celan tarkoittaa sillä että ne runot eivät 
hänen mielestään ole hermeettisiä, kun ne toisaalta ilmiselvästi sitä ovat?”  
 
 Jukka Koskelainen:” Tavallaan laajemmassa merkityksessä Celan 
ilmeisesti ajatteli, että hermeettinen runo on sellainen jolla on kuin 
ulkokuori joka avataan ja sitten päästään johonkin suljettuun, jossa se 
todellinen merkitys paljastuu. Celan sitä vastoin näki, että runo tavoittelee 
sanomatonta[...]eli hapuilee jonnekin[...]ja on tässä mielessä samassa 
asemassa kuin lukija yrittäessään hakea sille merkitystä[...]että siis siinä 
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ei kuitenkaan ole kätkettyjä merkityksiä[...]” (Koskelainen, Lehto, Viikilä 
2004). 
 
 

Samalla kun Celanin runot ovat auki hapuillakseen, ovat ne samalla 

kielellisesti hyvin rikkonaisia. Seuraavakin runo on tavallaan oma 

merkityksen saaristonsa, eikä sen vaikeuteen liity mitään dekoodattavaa 

hermeettisyyttä avaamisen mielessä: 

 

 

MIKä OMPELEE 

tässä äänessä? Missä 

tämä ääni 

ompelee 

tällä puolen, tuolla puolen? 

 

Kuilut ovat 

valkoiseen vannotut, niistä 

lumineula 

nousi, 

 

niele se, 

 

sinä järjestät maailman, 

se tekee 

yhteensä yhdeksän nimeä, 

polvillaan nimettynä, 

 

tumuli, tumuli, 

sinäkin kumpuilet tiehesi, eloisana, 

tule 

suudelmaan, 

evänisku, 

vakaa, 

valaisee lahdet, 

kuljet 



 - 67 -

ankkurien edessä, varjosi 

karistaa sinut pusikossa, 

 

perillä, 

peräisin, 

 

kovakuoriainen tunnistaa sinut, 

solette toistenne 

edessä, 

toukat 

kehräävät teidät yhteen, 

 

suuri 

kuula 

suo teille läpikulun, 

 

pian 

solmii lehti suonensa omiisi, 

kipinöiden 

on päästävä läpi, 

hengenahdistuksen ajan, 

 

luonasi seisoo puu, erääänä päivänä 

se selvittää oikean luvun, 

yksi sana, kaikki sen vihreys, 

menee itseensä, istuttaa itsensä uudestaan. 

 

Seuraa sitä. 

 

 

(Celan 1993, 114). 
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Voisi olla kysymys kokonaisuudesta ja yhtymisestä merkityksen 

muodostumisen mielessä. Järjestää maailma, yhdistää nimiä, ommella, 

yhtyä; runo voi puhua itsestään, tässäkin ja monessa mielessä. Kipinöiden 

on päästävä läpi, että voisi hengittää. Siksi runon on oltava harva. Tietyssä 

mielessä todellisuus on merkityksiä ja merkitykset ovat väistämättä 

harvassa, että niiden läpi näkee toisia merkityksiä, sillä merkitykseen 

liittyy ajatus loputtomista merkityksistä. 

 

Esittelen erään Celanin runouskäsitykseen liittyvän tavan ajatella, joka 

perustuu tarkkaan metaforaan, meridiaaniin. Celanin Meridiaani-kirjoitus 

(joka pohjautuu hänen Büchner-palkinnon jakotilaisuudessa pitämäänsä 

puheeseen) on yksi muutamista hänen kirjoittamistaan proosateksteistä. 

Kaikessa implisiittisessä viittaavuudessaan se asettaa polttopisteekseen 

meridiaanin metaforana runon päiväyksestä (dateeraus) vuosien kierrossa 

(Celan 2000, 339). Luonnehdin hieman tuon metaforan suuntaa 

seuraavassa, ennen kuin siirryn Derridan ”Meridiaani”-luentaan. 

 

Runo on ajassa ja liikkeessä. Se on syntynyt tiettynä kirjoittamisen 

hetkenä ja tuohon hetkeen se viittaa, joko eksplisiittisellä tai 

implisiittisellä päiväyksellään. Implisiittinen päiväys tarkoittaa tässä 

olemuksen, ilmausten ja yleensä runon puheen olemista kohti sen syntyä, 

hetkeä joka ei tarkkaan määrity lukijalle. Viime kädessä tuo hetki on 

hautautunut historiaan ja muistiin, eikä siihen liittyvien viittausten 

merkityksiä siksikään ole mahdollista saada täysin läpinäkyviksi. ”Mutta 

emmekö kaikki ole peräisin sellaisista päivämääristä? Ja mille 

päivämäärille lukeudumme?” (Celan 2000, 339). Tähän 

määrittymättömyyteen liittyy runon hahmo, joka sillä kuitenkin on, vaikka 

merkitykset muuttuvat. Projisoin mielelläni asian niin, että runo viittaa 

historiallisen tai ajallisen tapahtumisen pintaan jossain kielensä takana. 

Tällöin hahmo olisi eräänlainen varjokuva joka muodostuu kielen taakse, 

yrittäen asettua tuolle henkilökohtaisen muistin pinnalle (johon historia 

puolestaan kuuluu). 

 

Mutta toisaalta runo on koko ajan nyt-hetkessä ja matkalla tulevaan. Se 
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kerii ajassa mukaansa tapahtumia. Sen kieli viittaa yhä uusiin tapahtumiin, 

myös sen päiväyksen alla tapahtuu yhä uusia asioita. Tässä se on 

meridiaanin kaltainen, joka yhdistää paikkoja ikään kuin 

sattumanvaraisesti, ollen paikan suhteen samankaltainen ilmiö kuin runo 

on ajassa. Näin vuosia (ja siis päivämääriä) kiertävä runo ja paikkoja 

toisiinsa sitova meridiaani ovat analogisia. Aika ja paikka kategorioina 

sekoittuvat samalla tavoin kuin käy intiimin puheen vaatimille 

persoonille. Esimerkiksi sopii Rekolan tuotannossa toistuva teema, ajan ja 

paikan sekoittuminen toisiinsa erityisesti silloin, kun kyseessä ovat 

muistin näköalat: 

 

 

Pyörivä miekka, ja minä näen sen puun 

joka puolella. Kun se leimuaa. Aina edessä. 

Minä jo sanoin, vuosi on paikka. 

Nyt se leikkaa tämänkin piirin. 

Niin minä olen ympäri, että puu 

voi kääntyä, runko. Minä istun tässä 

niin liki, kahdeksankulmaisessa tornissa. 

Se on keskellä kaupunkia jota ei voi nähdä. 

 

(Rekola 1998, 255). 

 

 

Se, että kokemus vaatii vanhojen perustavien kategorioiden rikkoutumista 

(aika, tila, persoona), on yhteistä Celanille ja Rekolalle. Molempien 

runoudessa etäisyys menneeseen synnyttää kysymyksiä ja säkeitä, joiden 

merkityksien täytyy antaa vasta olla syntymässä. Runo tahtoo siis pitää 

eräänlaisen viiveen, varauksen tai lykkäyksen, mitä tulee sen 

merkitykseen. ”Meridiaanin” taustalla on myös toinen metafora, 

pulloposti. Runo matkaa ajassa kohti vierasta, toista, sinua. Sillä on ajassa 

hahmonsa, jonka merkitys muuttuu. Mutta sen olemukseen kuuluu myös 

lupaus kohtaamisesta.   
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5.2 Persoonien suhteista runon ja lukijan suhteeseen 

 

Se, mitä Huizinga esitti mytologian ja runouden synnystä, pätee myös 

täällä: ihmisellä on taipumus personifioida - itse sanoisin: taipumus etsiä 

kasvoja. Myöskään runo ei pääse pakenemaan tältä. Ehkä siksi runo on 

olento, etsimme sen kasvoja tai silmiä (hahmo). Ja siinä, mitä kutsumme 

hermeettiseksi runoksi, yhä vähäisemmät vihjeet saavat meidät 

aavistamaan ne, ja joka tapauksessa kysymään niitä. Tässä on myös 

kieleen liittyvä, olennainen ristiriita: kieli pystyy leikkimään tuolla 

hahmoon liittyvällä luontumuksellamme, koska siinä ei ole kasvoja (paitsi 

siinä missä kieli vetoaa muistiin). Luonnosta ja kuvasta löydämme 

helposti mitättömänkin laikun, ja tulkitsemme sen vanhojen muistien 

määräämänä silmäksi. Ajatuksesta on vaikea päästä enää pois. Runo 

kykenee leikkimään loputtomasti tällä ajatuksella. Heti kun meillä on 

silmä/silmät, meillä on myös sielu – olento ja persoona. Mutta runoissa 

persoonat ovat usein näkymättömissä. Kysymykset kaikuvat aukealla, 

johon implisiittiset persoonat piiloutuvat. Tarkoitan persoonia, jotka runo 

puheen asentoina vaatii. Mutta tarkalleen ottaen kukaan ei automaattisesti 

ota rooleja kantaakseen (ellei lukija), vaan tekstiä voi lukea monesta 

tällaisesta perspektiivistä. Voisimme muuten puhua lyyrisestä minästä ja 

sinästä ja niin edelleen, mutta useinkaan positiot eivät säily staattisina, 

erityisesti jos tarkastelemme pitkiä runoja tai kirjaa kokonaisuutena. Siksi 

tällaiset käsitteet eivät tunnu mielekkäiltä. Kukaan ei tunnustaudu 

kysyjäksi tai kysymyksen kohteeksi, vaikkapa tässä Rekolan runossa, joka 

kyselee heijastuksen olemusta: 

 

 

Se nyt ainakin yrittää lähestyä, 

    vakava heijastus. 

Onko se vakava? 

Ilman kantavaa rakennetta 

    lentävä lammikko. 
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Ei se valehtele, mutta 

    se on aikamoinen vale. 

Aina se karkaa täältä, 

    tähän katkeaa sen reitti. 

Yksin silmin se käy katsomassa 

     mitä kuu kiertää. 

Mitä luulet, kostuuko se siitä? 

 

(Rekola 2004, 64) 

 

 

 

Millaisia persoonia runo kantaakin, niiden suhde siihen itseensä 

kokonaisuutena on merkitsevää. Tahdon siis kiinnittää kysymisessä 

huomiota runon implisiittisten persoonien problematisointiin. Tämä runon 

persoonien leikin ja niiden välille sijoittuvan kysymisen välinen suhde on 

se asia, jonka vuoksi minun kannattaa tässä kääntyä juuri Paul Celanin 

”Meridiaani”-kirjoituksen puoleen. Ymmärrän Celanin näkemyksen niin, 

että runo joka on matkalla kirjoittajan luota kohti sinää, on myös itse 

kysymys omasta persoonuudestaan ja olennuudestaan. 

 

 

5.3 Runo muistomerkkinä; poeettinen tänään 

  

Kirjoituksessaan (tai puheessa) nimeltä Shibboleth Jacques Derrida lukee 

Celania, sekä runoja, että Meridiaani -puhetta. Luenta pyrkii valaisemaan 

Celanin päiväyksen käsitettä. Meridiaani -puheessaan Celan tuo ilmi 

käsitystään runosta ainutkertaisen hetken jäänteinä ja muistomerkkinä. 

Derrida lähestyy ajatusta poeettisesta ”tänään”-kaiverruksesta, joka voi 

ilmentyä joko ekplisiittisenä päiväyksenä tai implisiittisesti runon hiljaa 

viitatessa historialliseen alkuperäänsä, kirjoittamishetkeensä. 

 

Juuri tämä on merkitsevää uudelle runolle: että se on tietoinen omasta 
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ainutkertaisuudestaan ja päiväyksestään, jossa sen ainutkertaisuus viittaa 

omaan alkuperäänsä. Sillä on syntyhetki historiassa ja syntypaikka 

maailmassa (paikan nimeäminen voi myös kuulua päiväykseen). Sillä on 

tapahtumansa, joihin se viittaa tai ainoastaan vihjaa. Moderniin runoon 

liittyy tietoisuus siitä, ettei sitä olisi voitu kirjoittaa missään muualla, 

minään muuna hetkenä (Derrida 1992, 379). 

 

Mielestäni edellinen tarkoittaa radikaalissa mielessä sitä, että runous on 

ajallista, ajassa. Tavallaanhan runo, kiveen kirjoitettuna, on ollut paitsi 

ikuinen ja muuttumaton suhteessa ihmiselämään, myös paikallaan pysyvä 

(merkityksen kannalta). Ja vieläpä Celanin kohdallakin: ”Runo pyrkii 

olemaan tämän kadotetun hetken muistomerkki” (Pekkarinen 2005), 

missä muistomerkki ei tosin voi enää tarkoittaa mitään sovinnaista, sillä 

runo ei ole kivessä. Se on ajassa ja muuttuu. Se on meridiaani. 

 

Mutta kuinka runous salaisuutensa nojalla sitten olisi mahdollista, 

kohtaamisena? Runon lukijahan on Toinen, jolle nuo tapahtumat eivät 

välttämättä sano juuri mitään. Kuinka jokin toinen, korvaamaton ja tietty 

hetki (päiväys), voitaisiin tulkita, jäljentää tai ottaa omaksi? Kuinka siihen 

voisi päästä sisälle, ja kuinka tuon päiväyksen muisto voisi viitata 

tulevaisuuteen? (Derrida 1992, 380). Seuraava, René Charille omistettu 

runo vaikuttaa sisältävän viittauksia tapahtumiin jotka liittyvät erityisesti 

Chariin. Mitä ne ovat, sitä voi utelias lukija tutkia 

kommentaarikirjallisuudesta, joka Celanin runouden kohdalla on erityisen 

rehevää. 

 

 

ARGUMENTUM E SILENTIO 

   -René Charille 

 

Ketjuun kytkettynä 

kullan ja unohduksen väliin: 

 yö. 

Molemmat tavoittavat sitä. 
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molempien se antaa tavoittaa. 

 

Aseta, 

aseta sinäkin nyt sihen se, mikä tahtoo 

 päivien myötä sarastaa esiin, 

tähtien ylittämä sana, 

meren huuhtoma. 

 

Jokaiselle sana. 

Jokaiselle sana joka lauloi, 

kun joukko kävi kimppuun takaa päin - 

Jokaiselle sana joka lauloi ja jähmettyi. 

 

Sille, yölle, 

 

tähtien ylittämä, meren huuhtoma, 

sille se vaiennut, 

jonka veri ei virrannut, kuin myrkkyhammas 

lävisti tavut. 

 

Sille vaiettu sana. 

 

Toisia vastaan, jotka pian, 

jotka nylkyrin korvien huoraamina, 

aikaan ja aikoihin nousevat, 

se lopulta todistaa, 

 

lopulta kun enää ketjut helisevät, 

todistaa siitä, joka oli 

kullan ja unohduksen välissä, 

molemmille sisariksi jo kauan - 

 

Sillä missä 

sitten hämärtyy, sano, ellei sen luona, 
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joka näyttää kyyneleensä suistomaalla 

sukeltaville auringoille kylvön, 

yhä uudestaan? 

 

 

(Celan 1993, 41). 

 

 

Ja kuitenkin, kuten Celan kirjoittaa: ” Aber das Gedicht spricht ja! Es 

bleibt seiner Daten eingedenk, aber - es spricht. Gewiss, es spricht immer 

nur in seiner eigenen, allereigensten Sache.” (Mutta runo puhuu! Se on 

tietoinen päiväyksestään, mutta se puhuu. Totta, se puhuu aivan itsestään, 

aivan omasta puolestaan.) (GW III, 196/CP, 48) (Derrida 1992, 381). 

 

Huolimatta päiväyksestään ja muistinsa juurista historian tapahtumien 

ainutkertaisuudessa, runo puhuu. Oikeastaan juuri päiväys mahdollistaa 

puhumisen, sillä runo puhuu juuri omasta salaisuudestaan, joka liittyy sen 

alkuperään. Mutta tuo salaisuus ei saa olla sellainen, että sen olisi määrä 

paljastua. Päinvastoin, runo suuntautuu tulevaisuuteen salaisuutena, 

hahmona jota ei voi palauttaa alkuperäänsä - siksi että se on runo. Paitsi 

että runolla on alkuperänsä, sillä on myös tulevaisuutensa, johon se viittaa 

lähinnä toivollaan. Derrida saa tämän tulemaan ilmiselväksi kielellisen 

havaintonsa nojalla: 

 

Englanninkielen at, kuten myös ranskan à, voidaan kääntää merkitsemään 

vielä tuntematonta kohdetta. Tämä à tarkoittaa siis, paitsi tiettyä 

kirjoittamisajankohtaa, myöskin: mille päivämäärille se osoittaa itsensä, 

mille tuleville hetkille se omistautuu. Päiväys on siis lupaus: mille hetkille 

kirjoitamme itsemme. Tavallaan ilmaisussa on kyse myös tarkasta 

osoitteesta – puhua omasta hetkestään, mutta myös luvata tulevia hetkiä, 

jotka runon piiriin keriytyvät. 

 
Runo on siis pulloposti, jonka lupaukseen sisältyy paitsi mennyt, myös 

tulevia hetkiä tarkkarajaisena nyt-todellisuutena – läsnäolona. Runo 
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osoittaa (postiin kirjatun osoitteen merkityksessä) itsensä tulevaisuuteen, 

runoilija lähettää postia tulevaisuuteen. Runo pyrkii tavoittamaan 

kirjoittamishetkensä läsnäolon - kyllä, mutta se on olemassa odottaakseen 

tulevia kohtaamisia.  

 

Päiväys, johon runo viittaa, on sen salaisuus. Tuota läsnäoloa ei voida 

koskaan enää tavoittaa. Siksi runon mahdollisuus on ihmeenomainen. 

Vaikka runo onkin muistomerkki, ainoastaan yötä ja tuhkaa jota sanat aina 

ovat, se sisältää lupauksen kohtaamisesta. Se on matkalla kohti sinua. 

 

 

5.4 Celanin runon hahmo 

 

Päiväys toistuu vuosien kierrossa, samana päivänä, ja silti absoluuttisesti 

toisena ainutkertaisuutena. Se yhdistää summittaisesti tapahtumia, kuten 

meridiaani yhdistää paikkoja kartalla. Runon hahmollisuus kulkee 

päiväyksien mukana olematta koskaan lopullisesti merkitty: 

 

”Ja mitä sitten olisivat kuvat? / Se mitä on kerran, aina uudestaan kerran 

ja vain nyt ja tässä havaittu ja mikä tulee havaita. Ja runo olisi siten 

paikka, missä kaikki troopit ja metaforat tahtovat tulla viedyiksi ad 

absurdum.” (Celan 2000, 342). 

 

Tämä radikaali ad absurdum tarkoittaa sitä, että runolla on 

ainutkertaisuudessaan merkitys vain merkityksettömyyden tilassaan. Sillä 

ei ole ideaalia tai yleistä merkitystä, tai sillä on merkityksensä vain 

pettääkseen sen. Puhdasta runoa ei ole, tai se on jotain mitä ei ole (das es 

nicht gibt!). Loppuun asti vietyä, absoluuttista runoa ei tässä mielessä ole 

olemassakaan (Derrida 1992, 385). 

  

Siis jos absoluuttista runoa ei ole olemassakaan, niin että sillä olisi 

merkityksensä (sellainen jota mainitsemani kiveen kirjoitetun metafora 

voisi edustaa, eräänlaisena vastakohtana meridiaanille), jää jäljelle sen 
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kuva (hahmo), joka on joka kerta eri ja sitoutunut kohtaamisen 

ainutkertaisuuteen. Tämä on runon hahmo, johon kysymykset kohdistuvat 

- ajassa ja vuoden kierrossa (Derrida 1992, 385). 

 

Runo ”Kirjeellä ja kellolla” on täynnä amorfisen sinän hahmollisuutta. 

Sinä on puheen suuntautumisena olemassa, mutta koko ajan vain 

vihjauksena muotoutuviin ja sulaviin hahmottumisen prosesseihin, 

sulaviin sormenpäihin.   

 

 

 

KIRJEELLä JA KELLOLLA 

 

Vahaa 

 sinetöimään kirjoittamaton, 

joka arvasi 

nimesi, 

joka salakirjoittaa 

nimesi. 

 

Tuletko nyt, uiva valo? 

 

Sormia, nekin vahaa, 

vieraitten, 

tuskallisten sormusten läpi vedettyjä. 

Sormenpäät sulaneet. 

 

Tuletko, uiva valo? 

 

Ajasta tyhjenneet kellon kennot, 

morsiamellinen mehiläistuhat, 

matkaan valmis. 

 

Tule, uiva valo. 
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(Celan 1993, 46). 

 

 

Runo on meridiaani, mahdoton tai mahdottomien tie, joka johtaa 

kohtaamisiin vuotta pitkin: Se on samalla tavoin immateriaalinen kuin 

kieli, mutta samaan aikaan maallinen, kehänmuotoinen, napojen kautta ja 

tropiikin lävistävä meridiaani. 

 

Ei varmasti ole merkityksetön huomautus, että meridiaani kulkee ”jopa” 

tropiikin kautta, mikä on tulkittavissa myös kuvien - trooppien alueeksi. 

Luulen että Celan painottaa näin juuri kuvallisuuden merkitystä 

meridiaani -sanassa. Derrida puolestaan kiinnittää huomiota itse 

meridiaani -sanan herättämiin mielikuviin. Meridiaani on kuva laista, joka 

saa äärettömiä ilmaisumuotoja. Se sekä sitoo että yhdistää paikkoja. 

”Vielä runon tässä ja nyt -hetkessä - runolla itselläänhän on vain tuo 

ainoa, ainutkertainen, täsmällinen nykyhetki” (Celan 2000, 341). Samoin 

meridiaani on keskipäivän hetkeä määrittävä, sen perusteella paikkoja 

yhdistävä jana, joka kohtaa määrätyssä sijainnissa Toisen ja antaa myös 

tuon Toisen olemuksen puhua.  

 

Tässä katsannossa se on kohtaamisen hetki jolloin kysyminen tapahtuu: 

aurinko ja kohdattu Toinen saapuvat ikään kuin siihen kosmiseen 

asemaan, jossa niiden molempien kysymykset osoittavat tarkalleen 

samaan suuntaan, kohti juuri tuon hetken, tuon luennan merkitystä, runon 

merkitystä tulevassa hetkessä, joka oli siihen sisältynyt lupaus, ja joka 

lunastuu tässä, nyt. Viittaan vielä Koskelaisen kommenttiin: nyt 

”runo[...]hapuilee jonnekin” ja on ”samassa asemassa kuin lukija” 

suhteessa kysymiseen. 

 

Runo on ajassa. Sillä on historiansa, nyt-todellisuutena. Mutta ollakseen 

nyt, tässä, runolta on kysyttävä sen ominta menneisyyttä.  
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Nyt olemme nähdäkseni löytäneet Celanilta erään hedelmällisen suhteen, 

jossa kysyminen, hahmo, ja kaikki runoon liittyvät persoonat ovat auki. 
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6. Runouden negatiivisesta ontologiasta 

 

 

”Myöntäkäämme kirjallisuuden alkavan hetkellä jolloin siitä tulee 

kysymys.” 

      -Maurice Blanchot 

 

”Runoilija on henkilö, joka uhrinsa ansiosta ylläpitää työssään avointa 

kysymystä.”      

-Maurice Blanchot 

 

6.1 Hahmotelma ajallisuudesta ja poissaolosta 

 

6.1.1 Kaksoisaika  

 

Edellisessä luvussa kääntyi huomio runouden ajallisuuteen. Runous 

tapahtuu ajassa - ensinnäkin Celanin tarkoittamassa mielessä, kun hän 

puhuu päiväyksestä meridiaanin kaltaisena kiertona vuosissa. Silloin runo 

sitoo faktisia tapahtumia, kokemuksia, joista yksityinen muisti ja yleinen 

historia koostuvat ja rinnastuvat keskenään. 

 

Mutta on myös toinen aika, toinen perspektiivi. Se kulkee edellisen alla: 

runon kieleen lähettämien kaikujen aika. Runo on tavallaan lepakko (tai 

valas), joka suunnistaa kielessä, kaikujensa todellisuudessa; mutta kahden 

ajan perspektiivissä – maailman ja kielen. Se ei löydä olemustaan 

määrätyssä hetkessä, vaan pysyy liikkeessä (tavallaan tämä liike on jo 

erottautuminen heilurista, koska runon kieli on toistossaankin matkalla  

jonnekin, mutta heiluri toistaa itseään kaikissa merkityksissä). Toisin 

sanoen kielen omin materiaalinen prosessi on myös ajallinen. Tätä on 

toisinaan vaikea ymmärtää. Oletamme että kaikki merkitykset ovat 

kielessä, siinä koko ajan. Mutta jokaisen erityisen huomion, kielellisen 

yhteyden kautta (vaikkapa etymologisen) horisontti muuttuu totaalisesti. 
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äkkiä kaikki on toisin. 

 

Mutta miksi erotan nämä ajat toisistaan? Enkö voisi mieltää niitä saman 

historian osiksi, jossa kieli lopulta taipuu aina tapahtumien muodostamaan 

muistiin. En, kahdesta syystä:  

 

 I. siksi, että kielen todellisuus on koko ajan loitontumassa siitä mitä 

se on ollut. Sen ymmärrys ”todellisuudesta” (tai suhde 

”todellisuuteen”) muuttuu koko ajan (tästä on painavampiakin 

todistuksia kuin minun. Palaan niihin myöhemmin tässä luvussa). 

Emme ole tekemisissä enää saman kielen kanssa kuin kirjoituksen 

alkuaikoina, tai silloin kun kieli oli vielä jumalten asia. Mikä vielä 

tärkeämpää, koen että oma kieleni on alati muutoksen alaisena. 

Jälkimodernissa ja dekonstruktionismissa on monesti puhuttu siitä 

miten kieli on tullut tai tulossa tietoiseksi itsestään. Olen hyvin 

kiinnostunut oman kieleni kohdalla jostain vastaavasta. Tämä 

johtaa tilaan, jossa myös kielessä itsessään tuntuu olevan 

kysymisen vire, ilman että mitään kysymistä tekona voitaisiin 

paikantaa. 

 

II. siksi, että kieli leikkii häikäilemättä juuri historialla, josta se 

löytää vastakaikua omille yhteyksilleen. Tätä olemusta ei voi 

kuolettaa kokonaan. 

 

Kieli on ääretön heti kun alamme kiinnittää huomiota sivumerkityksiin ja 

kaikuihin (kaiulla tarkoitan syntyviä lisämerkityksiä, assosiaatioita joiden 

pohjana voi olla esim. äänteellinen samankaltaisuus, vaikkapa soinnin 

muodostama rinnastuminen: kallo - kallio - kammo – kammio…). 

Lepakko suunnistaa pimeässä, poissaolon todellisuudessa. Sen maailma 

on ennakoimaton, siis pimeä. Tämä todellisuus muodostuu kaiuista, 

merkityksistä jotka luotaavat figuuria (kielen tason hahmo).  

 

Runon kysyminen on kysymistä näissä molemmissa perspektiiveissä. Jos 

kieli on tietyssä mielessä todellisuuden hahmottamisen tekoja, alkaa se 
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myös tulla yhä tietoisemmaksi mahdottomuudestaan ymmärtää omaa 

asemaansa, jossa todellisuus on problematisoitu, koska siitä voidaan 

puhua. Näin kysyminen alkaa kohdistua murtumaan kysymisen ja 

olemisen välillä: on huomattu ettei kysyminen enää ole taloudellista 

(järkevää, todellisuuden kysymistä), koska se ei voi lakata tavoittelemasta 

omaa pyrstöään. Kuitenkin murtumaa on enää mahdoton kiistää.  

 

Kytkeytyäkseen johonkin positioon (paitsi negaation vastakohtana, myös 

meridiaanin merkitsemänä sijaintina), lepakko lentää kaksoisajassa, jossa 

sen aika ja hyönteisten aika rinnastuvat. Ajattelemme sen saalistavan, 

jolloin Celanin tarkoittaman ajan ”hyönteiset” (tapahtumat joista kukin 

kokemusten historia koostuu) ovat polttopiste. Samalla lepakko on 

kuitenkin matkalla kielensä ajassa (ei vaikuta siltä, että olisi mahdollista 

saada selville minne). Koen siis että kielen luonnottomat yhteydet 

muodostavat ”mielettömän” alueen, joka kuitenkin muodostaa koko ajan 

suhdettaan ”todellisuuteen”, tai pikemmin: leikkii todellisuuden 

ajatuksella. Poissaolon (kielen) todellisuus ei koskaan ole kauas 

ennustettavissa (koska on pimeää). Tässä ajassa lepakolle kelpaavat mitkä 

kaiut, mitkä yhteydet hyvänsä. Se on muistinsa varassa. Sen tila 

muistuttaa sokeutta, mutta on kuitenkin näkemistä. 

 

Kielen yhteyksien mielettömyys pääsee valtoihinsa. Kieli on omimman 

metaforisuutensa, symbolisuutensa, vastaavuuksiensa varassa. 

Esimerkiksi Paul Celan luopui jossain vaiheessa metaforan käytöstä (!) 

kokonaan. Nähdäkseni tämä voi johtua vain riittävästä luottamuksesta 

kielelle ominaiseen metaforisuuteen, joka ei perustu niinkään tietoisiin 

rinnastuksiin, kuin tietoisuuteen siitä, että kieli joka tapauksessa on 

läpeensä metaforinen. 

 

Kieli siis kehii koko ajan viitaten historiaan, josta sekin kumpuaa. Mutta 

samalla sen viittaukset ovat täysin vastuuttomia, häikäilemättömiä, 

kuitenkin lupauksen kaltaisia (koska määrittävät tulevaa), eivätkä ne 

viime kädessä noudata tapahtumisen suhteita ja lakeja. Runon ” omin 

aika” leikkii häikäilemättä sillä, mitä se muistaa todellisuudesta, 
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poissaolossaan. Tuo aika on kysymysten aikaa siinä määrin, kuin kielellä 

on erillinen, oma tuntematon tulevaisuutensa.  

 

Tihein kieli onkin yllättäen avaraa, tyhjyydelle materiaalisuutensa 

luovuttavaa todellisuutta. Tämän huomaa erityisesti lukiessa vaikkapa 

Celania tai Rekolaa, joita yhdistää ehkä eniten juuri kovaksi tihentynyt 

kieli. Molempien runous on tietyllä tapaa kirkasta, vaikkakin toisinaan 

hitaasti avautuvaa ja merkityksiltään ambivalenttia. 

 

Celanin runoille todellisuus on myös kirjallinen, paitsi niin, että 

merkitykset usein elävät vihjaillen kirjallisiin todellisuuksiin, myös sillä 

tavoin, että koko todellisuuskokemuksesta tulee vihjaileva ja epävarma, 

johonkin poissaolevaan suuntautunut kielen matka. Kuvat tuntuvat 

tarkentuvan jonnekin merkityksiensä välille, eikä usein avara maisema ole 

koskaan vailla säikeitä jonnekin menneeseen tai luettuun.  

 

 

 

 

MATIÉRE DE BRETAGNE 

 

Piikkiherneen valoa, keltaista, rinteet 

märkivät taivasta kohti, oka 

kosii haavaa, sen sisällä 

kellot soivat, on ilta, ei-mikään 

vierittää meriään hartaushetkeen, 

veripurje ohjaa sinua kohti. 

 

Kuiva, töyräs takanasi 

liettyy, sen hetki 

kaisloittuu, ylhäällä 

tähden luona, maitoiset 

uomat lavertelevat mudassa, kivitaateli, 

alhaalla kimpussa, haukottelee sineen, kaunis 
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pensas katoavuutta 

tervehtii muistoasi. 

 

(Tunsitteko minut, 

 kädet? Kuljin 

haarautuvan tien, jonka osoititte, suuni 

sylki sen soraa, kuljin, aikani, 

vaeltava nietos, heitti varjon – tunsitteko minut?) 

 

Kädet, okaan 

kosima haava, kellot soivat, 

kädet, ei-mikään, sen meret, 

kädet, piikkiherneen valossa, 

veripurje 

ohjaa sinua kohti. 

 

 Sinä 

 sinä opetat 

 sinä opetat kätesi 

 sinä opetat kätesi sinä opetat 

 sinä opetat kätesi 

  nukkumaan. 

 

 

(Celan 1993, 58). 

 

 

 

6.1.2 Kohti negaatiota 

 

 

Mikä on poissa? 

Kuulet vain läheisen leppälinnun, 
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ja kivien lomaan 

jää yhä kukkaan maailma 

tähän aueta liian ahdas. 

 

 (Rekola 1997, 113). 

 

 

 

 Missä he nyt ovat, kannattelevatko he saarta 

 silmäluomillansa, poissaolevat, 

 mehän aina olimme täällä jostakin poissa,  

 ja kun suljen silmäni yöksi, näen rannan 

 punaisen graniitin hehkuvan auringon edessä. 

 

(Rekola 1990,78). 

 

 

 

Kysymiseen negaation pohdiskelut liittyvät ensiksi mitä ilmeisimmin 

siinä, että kysyessämme olemme aina jotakin vailla. Blanchot tosin sanoo 

vielä laajemmin: ”Jotain olennaista puuttuu siltä joka ilmaisee itseään.” 

(Blanchot 2001, 21). Mutta nimenomaan kysyessä tuota puutetta kohti 

langetetaan jokin tietoisuus, kuten noissa Rekolan runoissa on näkyvissä 

tietty ihmetyksen peruskokemus, poissaolevien pohtiminen. Kysyä on 

tulla tietoiseksi tyhjyydestä, negaatiosta, puutteesta tai kaipauksesta. Se 

voi myös olla tyhjän tilan varjelua. Kysyminen suojaa tyhjyyttä 

ymmärrykseltä. Eräs Blanchot`n muotoilu runouden määritelmäksi 

kuuluu: ”Runo on vastausten poissaoloa.” (Blanchot 2003, 213). 

 

Gösta Ågrenin runoissa on oma, oudon abstrakti leimansa. Niihin liittyy 

väkevä poissaolon tuntu ja abstraktiot nousevat samankaltaisina hahmoina 

kuin ihmisetkin. Minä kamppailee kysymyksen ja vastauksen 

dialektiikassa, johon liittyy aina jokin tietoisuus kuolemasta.  
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 TääL 

 

Tästä hän kulki, läpi vanhuuden 

liikkumattoman sunnuntain. 

Pääliinaan ja pitkään hameeseen pukeutuneena 

hän kulki, vaatteista tehty 

korkea lintu. Auringonpaisteessa liiterin mäellä 

hän ihmetteli 

miten menetellä, 

että saisi kuolla. Minun täytyy 

kirjoittaa tästä. Sitähän tapahtuu 

kaikkialla, eikä löydy yhtään 

kysymystä mihin vastata. Mutta 

kysyminen on jo ymmärtämistä. Ainoastaan 

kysymykset, joita ei koskaan esitetä, 

tarvitsevat vastauksen. Muistan, 

että kädet eivät enää olleet 

osa häntä. Toimettomina 

ne lepäsivät sylissä. Hän näki 

silmillään vain pimeyttä 

ja valoa. Oli hiljaista. Minä 

ajattelin: hiljaisuus etenee ryömien 

hänen ruumiissaan. Pian 

se saavuttaa sydämen. Pian 

minä olen yksin 

täällä. 

 

  (Ågren 1989, 13) 
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Celanin käsitys runoudesta tuo meidät suoraan siihen negatiivisuuden 

pyörittelyyn jonka Maurice Blanchot´n voi sanoa tuoneen kirjallisuuden 

olemuksen pohdinnan osalta kaikkein pisimmälle. Tämä luku kiertyy 

hänen ajattelunsa ympärille. Mutta ensin tuon näkyviin muutamia muita 

kirjallisuus- ja filosofianhistoriallisia fragmentteja, jotka kulkevat samaan 

suuntaan, ainakin siinä uteliaisuudessa jota ne osoittavat tyhjyyden tai 

poissaolon suuntaan. Lopuksi pohdin runoudelle ominaista negaatiota 

vielä elliptisyyden näkökulmasta, ja sitä miten kysyminen ja elliptisyys 

niveltyvät toisiinsa. 

 

 

 6.1.3 Tyhjyyteen ja poissaoloon suuntautuvia näköaloja 

 

”[...]äkkiä käsitin, mikä ominaisuus se on mikä tekee ihmisestä 
Aikaansaavan erityisesti Kirjallisuudessa & jota Shakespearella oli niin 
valtavasti - tarkoitan Negatiivista Kykyä, toisin sanoen kun ihminen 
kykenee kestämään epävarmuuksia, Mysteereitä, epäilyjä ärsyyntymättä 
tavoittelemaan tosiasioita & järkeä” (Keats 2000, 86-87). 

 

Mielestäni Keatsin havainto sopii huomioksi mihin hyvänsä taiteen 

tekemiseen. Kirjallisuudella on kuitenkin aiheeseen siksi poikkeava 

asema, että sen materiaalinen olemassaolo perustuu kieleen, joka yleensä 

katoaa omaan käyttöönsä. Niinpä ei ole aivan väärin sanoa, ettei kieli ole 

oikein mitään. Runoilija, häntä ympäröivään kieleen syventyneenä, 

saattaa tuntea itsekin katoavansa. Vaikka jotkut pitävät musiikkia kaikkein 

immateriaalisimpana taiteenlajina, sen on kuitenkin helppo alusta alkaen 

erottaa itsensä ympäröivistä äänistä, kuten Valéry näitä kahta vertaa 

(Valéry 2000, 304-305). Toisin on erityisesti modernin ja myöhemmän 

runouden laita. Blanchot kirjoittaakin: ”[...]kirjallisuudelta ei ainoastaan 

puutu oikeutus vaan se on myös mitätöntä, ja sillä ehdolla, että se 

eristetään puhtaaksi, mitättömyys muodostaa poikkeuksellisen, 

ihmeellisen voiman.” (Blanchot 2001, 14). 

 

Runouden (ja laajemmin kirjallisuuden) erityinen luonne taiteenlajina 
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saattaa liittyä juuri poissaolon läsnäoloon. Puhuttu runo on jo vanhastaan 

manausta, loitsua, poissaolevien kutsumista siihen - ja toisaalta koko 

kielen kutsumista. Tämä on sitä samaa maagisuutta, jonka kerrotaan 

ympäröineen kirjoitustaitoa sen alkuaikoina. Runo viittaa poissaoleviin 

alati kaiuillaan. Kyse on, kuten puhutaan: mahdollisesta - tulevista ja 

menneistä. Runossa leikitään ajatuksella mahdollisista, puhuja kutsuu 

mahdollisia. 

 

Gérard Bucher on esittänyt, että kielen synnyllä olisi historiallinen yhteys 

rituaalisen hautauksen synnyn kanssa. Arkeologien mukaan nämä ilmiöt 

ajoittuvat samoille kausille. Näin kielellisen ilmaisun tarve kumpuaisi 

läheisen kuoleman herättämästä ristiriidasta, joka purkautuisi sielun erona 

tuosta ruumiista – ruumiista joka on se sama läheinen ja ei kuitenkaan ole. 

Tuossa lähimmäisen kuoleman hetkessä siis tapahtuisi olennainen 

metafyysinen murtuma, joka synnyttää kielen. Seremoniaan kuului 

vainajan nimen toistaminen (Korhonen 2002, 24). Tämä ele ei saa mistään 

vastakaikua johon katoaisi, toisin sanoen hypoteesin mukainen 

”alkuperäinen” kieli ei olisi ollut sidoksissa kommunikaation ajatukseen. 

Tällaisen toiston kautta syntyvä kieli ei itse asiassa eroa vielä kysymisestä 

lainkaan. Koko kieli kysymyksenä? Bucherin hypoteesin valossa muun 

kielen voisi ajatella ikään kuin kivettyneen kysymisestä. Läheisen 

poissaolo ja ruumiin kuvanomainen läsnäolohan muodostavat ristiriidan, 

joka luo tarvetta nimenomaan kysymiseen: jokin ei vastaa minun 

todellisuuttani, jolloin herään kysymään. 

 

 

 

6.2 Kirjallisuuden, kielen ja kuoleman (poissaolon) suhteesta 

 

 

 Züric, zum storchen 

 Nelly Sachsille 

 



 - 88 -

Liiasta oli puhe, liian 

vähästä. Sinästä 

ja taas-sinästä, siitä 

miten kirkas samentaa, 

juutalaisesta, sinun 

Jumalastasi. 

 

Sii- 

tä. 

Erään taivaaseenastumisen päivänä, 

tuomiokirkko oli toisella puolella, se 

heijasti kultaa veden ylitse. 

 

Jumalastasi oli puhe, puhuin 

häntä vastaan, minä 

annoin sen sydämen, joka minulla oli, 

toivoa: 

 

hänen 

korkeinta, korissutta, hänen 

riitelevää sanaansa - 

 

Silmäsi katsoi minua, katsoi pois, 

suusi 

puhui silmän luo, minä kuulin: 

 

Me 

emme tiedä, tiedätkö, 

emmehän 

me tiedä, 

mikä 

pätee. 

 

(Celan 1993, 66-67). 
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Blanchot etsii kokemusta kirjoituksen takaa. Hänen kaikkien 

kirjoitustensa taustalla tuntuu olevan kysymys kirjallisuuden olemuksesta, 

ja usein vielä keskeneräisyyden - kirjoittajan näkökulmasta, ei niinkään 

kirjallisuudenhistorian, joka näkee  asiat aina toteutuneen teloksen 

itsestäänselvyydestä. Tällaista keskeneräisyttä leimaa toisaalta 

epävarmuuden ja toisaalta välttämättömyyden horisontti: kirjallisuus 

(kirjoitajalle tai lukijalle) ainoana mutta epävarmana olemisen muotona.  

 

Aloitan Blanchot´n taustalla olevista havainnoista koskien yleistä kielen 

luonnetta. Etenen sitten kirjallisuuteen ja kysymiseen, joiden yhteys on 

Blanchot´lle jo alun sitaatin mukaan perustava. 

 

 

6.2.1 Kielen salamurha - tietoisuuden synty 

 

Walter Benjamin: 

 

”Nimi on se, minkä kautta mikään ei enää ilmene mutta missä kieli itse 
absoluuttisesti ilmaisee itsensä. Se henkinen ilmiö, joka nimeämisessä 
ilmaisee itsensä, on kieli. Siellä, missä henkinen ilmiö ilmaisussaan on 
kieli itse absoluuttisessa kokonaisuudessaan, siellä on ainoastaan nimiä, ja 
ainoastaan siellä on nimiä. Nimi ihmiskielen perintöosana on siis takeena 
sille, että kieli itsessään on ihmisen henkinen olemus; ja vain tästä syystä 
ihmisen henkinen olemus on ainoa henkinen ilmiö, joka on läpikotaisin 
ilmentyvä. Siihen perustuu ihmiskielen ero esineiden kieleen nähden. 
Mutta koska ihmisen henkinen olemus on kieli itse, hän ei voi ilmaista 
itseään sen kautta vaan siinä. Yhteenveto tästä kielen intensiivisestä 
totaliteetista ihmisen henkisenä olemuksena on juuri nimi. Ihminen on 
nimeävä olento, siitä tunnistamme, että hänessä puhuu puhdas kieli. 
Kaikki luonnossa, sikäli kuin se ilmaisee itseään, ilmaisee itseään 
kielessä, siis viime kädessä ihmisessä[...]Nimeä voidaan kutsua kielen 
kieleksi.” (Benjamin 1989, 37). 
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Tässä lainauksessa käy ilmi ydin siitä, mitä kutsun juutalaisuudesta 

juontuvaksi kielikäsitykseksi. Se, yhdistettynä siihen ”puhtaan runouden” 

vaatimukseen jonka Mallarmé ja Valéry esittivät, muodostaa tärkeän osan 

tutkielmani pohjaa. Siis lyhyesti: kielessä, ei kielellä. Ilmaisu on 

mahdollista vain sikäli kun ollaan kokonaan ilmaisun todellisuudessa. 

Tässä mielessä kieli on totaliteetti, erona siitä maailman ilmenemisestä, 

jota Benjamin myös kutsuu kieleksi. Meidän kielemme on kuitenkin 

eräänlainen metakieli, jonka synty tämän kristillis-juutalaisen tulkinnan 

mukaan liittyy nimeämiseen. Asioiden kieli, se miten ne ilmenevät, 

muuttuu ihmisen kohdalla nimeämiseksi, tietoiseksi toiminnaksi – 

kysymiseksi. 

 

Kirjallisuuden ennakkoehtona on kuolema, poissaolon mahdollisuus, 

jonka nimeäminen langettaa oleville. Myös Blanchot lähtee siitä 

raamatullisesta tulkinnasta että kieli on nimeämistä. Nimeämisen kautta 

todellisuus halkeaa kappaleiksi, jotka voidaan erottaa omiksi 

kokemuksikseen. Näissä lohkeamisissa, paitsi eroavat ideaalinen ajatus 

siitä mitä kutsumme todellisuudeksi (”kissa” ja kissa), myös kielen oma 

materiaalisuus ja merkityksen loputon muodonmuutos alkaa. 

Kirjallisuuden ominaisluonne koskee juuri tietoisuutta tällaisista toisistaan 

erkanevista todellisuuskokemuksen kappaleista. Blanchot esittää 

historiallisen tulkinnan kielestä nimeämisenä: 

 
”Emme osaa tehdä mitään objektilla, jolla ei ole nimeä. Alkukantainen 
olento tietää, että sanojen hallinta tuo asioiden hallinnan, mutta hänelle 
suhde sanojen ja maailman välillä on niin läheinen, että kielen käyttö 
näyttää yhtä vaikealta ja vaaralliselta kuin suhde muihin eläviin 
olentoihin; nimi ei ole irronnut asiasta vaan on sen vaarallisesti 
päivänvaloon tuotu sisäpuoli, ja se pysyy edelleen asian kätkettynä 
sisäisyytenä - asiaa ei ole siis vielä nimetty. Mitä lähemmäs sivilisaatiota 
tullaan, sitä viattomammin ja kylmäverisemmin sanoja käsitellään. 
Ovatko sanat menettäneet kaiken suhteensa siihen mitä ne tarkoittavat? 
Tämä suhteen poissaolo ei kuitenkaan ole puute, se on ainoa asia, joka 
antaa kielelle sen arvon[...]” (Blanchot 2001, 21). 
 
 

 

 

 



 - 91 -

VANHAT NAISET 

 

Päähuivin musta lintu 

suojeli poskia 

siivillään. Vain vaatteiden 

hyväily ylsi 

heidän ruumiisiinsa. He liikkuivat 

kylällä, he kulkivat siellä 

maata viistävissä hameissa, korkeissa 

vieraissa naisissa. Niin, heidän 

oleskelunsa oli näkyvä, mutta ei 

heidän elämänsä. He matkasivat jo 

seuduilla nimiensä ulkopuolella, 

hahmoina sanattomassa hymnissä, 

vaeltajina pimeydessä, etsimässä 

yötä. Jokainen tauko oli tyhjä, 

jokainen sana viimeinen. Mutta he sanoivat 

sanoitta tämän: jos arvoitukseen 

ei ole ratkaisua, se on 

vastaus. 

 

  (Ågren 1989, 44). 

 

 

Naiset, jotka ovat jo poissaolevien maailmasta, ovat nimettömiä. He 

kulkevat arvoituksina koska  heidän nimillään ei ole enää viittausvoimaa 

täällä. Kieli niminä muodostaa myös omaa elämänpiiriään, joka ei säily 

samana tuttuuden horisonttina enää jälkipolville hautakiviin tai kirjoihin 

jääneenä. 

 

Näin kieli erkanee omaksi todellisuudekseen, asioiksi omana 

etääntymisenään. Kielen ilmaisuvoima ei ole enää niin riippuvainen 

staattisista ankkureistaan toisiin tietoisuuksiin. Toisaalta, kuten Benjamin 

esittää, ei kieli ole koskaan ilmaisun väline vaan ilmaisu välittömästi 
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itsessään, henkisyyden se puoli joka ilmenee. Emme siis puhu kielellä 

vaan kielessä (tämä on myöhemmin kääntynyt niinkin että kieli puhuu 

meissä). Ja kun jonkin ilmiön ilmeneminen on välittömästi kieli itse, tämä 

”kaiken henkisen ilmaisemisen välittömyys”, jota Benjaminin mukaan voi 

kutsua myös kielen magiaksi, on juuri kielen äärettömyys. Tulkitsen 

tämän huomion niin, että ilmaistessani jotain olen välittömästi tekemisissä 

kielen ääretömän kaikuluolan kanssa. Benjamin pitää tätä magiaa tieteen 

kannalta kielen periongelmana (Benjamin 1989, 34-35). 

 
”Voidakseni sanoa ” tämä nainen”, minun täytyy tavalla tai toisella ottaa 
pois hänen lihaa ja verta oleva todellisuutensa, tehdä hänet poissaolevaksi, 
hävittää hänet[...]Sana on tuon olemisen poissaoloa, sen tyhjyyttä, sitä 
mikä sanasta jää sen menetettyä olemisen - siis juuri tosiasia, että se ei 
ole[...]”Aatamin ensimmäinen teko, joka teki hänestä eläinten herran, oli 
nimetä eläimet, eli hän kielsi niiden olemassaolon olemassaolevina”. 
Blanchot´n mukaan Hegel takoittaa, että tästä hetkestä alkaen kissa 
lakkasi olemasta yksinomaan todellinen kissa tullakseen myös ideaksi 
(Blanchot 2001, 21).  
 

 

 

 

 PUHU SINÄKIN 

 

Puhu sinäkin, 

puhu viimeisenä, 

sano sanasi. 

 

Puhu - 

mutta älä erota sanoja kyllä ja ei. 

Anna puheellesi myös merkitys: 

anna sille varjo. 

 

Anna sille tarpeeksi varjoa, 

anna sille niin paljon 

kuin tiedät ympärillesi jaetun keskiyön 

ja keskipäivän ja keskiyön väliin. 
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Katso ympärillesi: 

näe, kuinka elävää kaikesta tulee - 

kuolemassa! Elävää! 

Totta puhuu se joka varjoa puhuu. 

 

Mutta nyt kutistuu paikka, missä seisot: 

mihin nyt, varjon riisuma, mihin? 

Nouse. Hapuile ylöspäin. 

Hennompi sinusta tulee, tuntemattomampi, hienompi! 

Hienompi: lanka, 

jota pitkin se katsoo alas, tähti: 

alhaalle uimaan, alhaalle 

missä se näkee välkkeensä: vaeltavien sanojen 

mainingissa. 

 

(Celan 1993, 39). 

 

 

Tässä runossa Celan vaikuttaa kirjoittavan auki suhdettaan siihen, mikä 

vallitsee kielen (minän ilmaisun) ja maailman (sinän) välillä. Varjo ja 

kuolema rinnastuvat merkitykseen.  

 
”Puheen merkityksen edellytyksenä ja eräänlaisena kaiken puheen 
esipuheena on siten eräänlainen suunnaton joukkohauta, ennakoiva 
vedenpaisumus[...] Jumala oli luonut olevat, mutta ihmisen täytyi hävittää 
ne. Vasta silloin ne alkoivat merkitä hänelle, kun hän vuorostaan loi ne 
kuolemasta, johon ne olivat kadonneet[...]Kieleni tarkoittaa että tämä 
henkilö , joka on tässä ja nyt, voidaan erottaa itsestään, irrottaa olemassa- 
ja läsnäolostaan ja syöstä äkkiä tyhjyyteen vailla olemassaoloa ja 
läsnäoloa.” (Blanchot 2001, 21). 

 

Nimi on tuho joka oleville langetetaan, jotta kieli voisi tulla. Samalla se 

on kuitenkin kieltä koskeva maagisuus, joka luo yhteyden ylempään, 

jumalten maailmaan. Jokin pyrkii särkymään ja jäljelle jääneet palaset 

ajautumaan erilleen. Juopa oli ensin ehkä vain epäilys: löytääkö nimi 

maagisen olemuksensa missä olosuhteissa hyvänsä. Vai kykenevätkö 

jumalatkin sulkemaan korvansa? Voivatko jumalat olla poissa? Siis ensin 
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olioiden hävittäminen varjoikseen, nimiksi jotka vievät heidän olemisensa 

taakse ja olemuksiensa lähteille. Ja sitten: nimi jota toistetaan eikä mitään 

tapahdu. Olemme oikeastaan tässä hyvin lähellä sitä Bucherin ajatusta, 

että kielen synty liittyy läheisen kuoleman aiheuttamaan ihmetykseen. 

Kristillis-juutalaisessa tulkinnassa ennen kielen oman elimistön 

löytymistä oli kuvattu vaihe, olioiden nimeäminen, joka lankeaa ihmisen 

luontumukseksi. Mutta kielen omimman elimistön hahmottuminen saattoi 

seurata vasta siinä tilassa, jossa siitä tuli turha – kun nimen lausuminen ei 

synnyttänytkään toivottua maagista efektiä, kun nimi ei paljastanut 

olemusta. Jumalat tuntuivat olevan tavoittamattomissa. Tällaisen tilanteen 

voi hyvin kuvitella osakseen: kuulija, jolle puhuit, onkin poissa. Kaikki 

sanat kaikuvat yhtäkkiä tyhjinä, ja palaavat. Tähän kokemukseen kielen ja 

tyhjyyden yhteydestä liittyy sanojen palaaminen, sama liike josta Valéry 

puhui ensimmäisen luvun alussa: ilmiö jota hän piti runouden reunana. 

Lauseen kuviota luonnehdittiin tuossa yhteydessä tyhjentymättömäksi, 

kun taas tässä tyhjäksi, merkityksettömäksi. Kuitenkin uskon että 

kysymys on samasta kokemuksesta, merkityksen nyt jo 

tarkoituksettomasta leikistä, joka lakkaa suuntautumasta mihinkään 

päämäärään edes korkeamman todellisuuden kautta, vaan kykenee 

synnyttämään enää ainoastaan kieltä. 

 

Kieli on lykättyä salamurhaa. ”Kuolema puhuu minussa. Kuolema on 

sanojen merkityksen ainoa mahdollisuus. Ilman kuolemaa kaikki vajoaisi 

mielettömyyteen ja tyhjyyteen.” (Blanchot 2001, 21). 

 

Nimi ja kieli on ihmisessä se, mikä ei kykene kuolemaan. Ja kuitenkin sen 

alkuperänä on kuolema poissaolon absoluuttisena horisonttina. Kieli on 

kiinnostunut kuolemasta alkuperänään, mutta kuolema kuolemisen 

mahdottomuutena vaikuttaa jälleen siltä, että kieli on erkaantumassa 

lopullisesti siitä olemisesta, joka sen mahdollisti.  

 

”Ihminen tuomittiin kykenemättömäksi lähestymään mitään ja kokemaan 

mitään paitsi sen merkityksen avulla, joka hänen täytyi synnyttää” 

(Blanchot 2001, 21). Tämä käy selväksi siinä erossa, jonka Blanchot tekee 
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puhuessaan erikseen kuolemasta ja kuolemasta kuolemisen 

mahdottomuutena. 

 

 

 6.2.2 Kirjallisuus - kieli etääntymisenä 

 
” Vaikka sana sulkee pois asian olemassaolon, sen ei-olemassaolo, josta 
on tullut tämän asian olemus, viittaa siihen yhä. Kissan nimeäminen on, 
jos niin halutaan sanoa, sen tekemistä ei-kissaksi, kissaksi joka on 
lakannut olemasta olemassa. Sana ´kissa´ ei ole vain kissan ei-
olemassaoloa, vaan sanaksi tullutta ei-olemassaoloa, toisin sanoen täysin 
määrättyä ja objektiivista todellisuutta.” (Blanchot 2001, 22). 

 

Ymmärrän luullakseni mitä Blanchot edellisessä tarkoittaa. Meillä on 

tässä ero – tietoisuus erosta joka näiden välillä vallitsee.  Kuitenkin, kun 

kielestä tulee kirjallisuutta, ei tuo ei-olemassaolo saata mitenkään olla 

enää määrättyä - koska se on ajassa muutoksen alaisena. Kuitenkaan ei 

oikeastaan tiedetä mikä tuo ero tarkalleen ottaen on. Emme pysty 

mittaamaan kielen ja maailman välistä etäisyyttä, olettaen vielä, että se 

tietyllä tapaa kasvaa koko ajan. Kaikki tämä on kielen tietoisuudessa ja 

osa sen leikkiä. Sama pätee koko näkökulmaan. Myös objektiivisuus on 

vaakalaudalla. Kuten esitin tämän luvun alkupuolella, koko kielen 

konstellaatio on riippuvainen niistä teoista ja huomioista, joita siinä tekee. 

Täysin absurdeja yhteyksiä paljastuu, ja se muuttaa koko todellisuutta. 

Voisiko kysyminen olla määrättyä ja objektiivista todellisuutta? 

Ymmärrän kuitenkin että Blanchot tarkoittaa kielen olevan tarkkaa ja 

luotettavaa todellisuutta omassa olemisessaan, jossa sen ei tarvitse enää 

ottaa vastuuta alta kadonneesta maailmasta. 

 

Blanchot`n mukaan nimeäminen on kaksoisliike: samalla kun kieli kieltää 

tai kyseenalaistaa kohteensa läsnäolon, se myös myöntää sen 

olemassaolon syrjäyttäessään sen. ”Kun kirjallisuus nimeää jotakin, se 

kumoaa samalla sen mitä se tarkoittaa; mutta kumottu on myös säilytetty 

ja olio on löytänyt pikemminkin turvapaikan kuin uhan (olemisensa joka 

on sana)” (Blanchot 2001, 23). 
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Näin herää tietoisuus jossa asiat samaistuvat merkityksiinsä. Kysyminen, 

kuten kieli yleensäkin, vaatii tämän tietoisuuden. Blanchot´n 

suuntautumisen kannalta tämä on tietoisuutta juuri kuolemasta. Mutta 

mielestäni koko kysymisen olemuksen kannalta suunta on aivan 

nurinkurinen. Jos asia samaistuu merkitykseensä, ei ulkopuolta enää 

radikaalissa mielessä ole. On enää tietämättömyyttä. Mutta olennainen 

kysyminen kohoaa siinä kohdassa, jossa asia on jotakin muuta kuin 

merkityksensä. Kysymys, joka ei voi kuolla, osoittaa itsepäisyytensä juuri 

mahdottoman edessä: Das ding-an-sich kysymyksenä.  

 
” Olemista on - toisin sanoen looginen ja ilmaistavissa oleva totuus on 
olemassa - ja maailma on olemassa, sillä voimme tuhota asiat ja pidättää 
olemassaolon. Juuri tässä mielessä voi sanoa, että olemista on olemassa, 
koska ei-olemista on olemassa: kuolema on ihmisen mahdollisuus, hänen 
tilaisuutensa, ja juuri kuoleman ansiosta valmiin maailman tulevaisuus on 
yhä ulottuvillamme; kuolema on ihmisen suurin toivo, heidän ainoa 
toivonsa olla ihmisiä.” (Blanchot 2001, 25). 

 

Kieli ottaa myös kuoleman haltuun, sillä tietoisuus on herännyt, eikä 

merkityksiä voi poistaa kuin uusilla merkitsemisen liikkeillä. Koko 

mielikuvitus perustuu nyt tietoisuuden paikantamiseen ja kielen 

horisonttina toimii kuolema kuolemisen mahdottomuutena. Siis 

kirjallisuus joka luo kuolemaa tai myyttiä kuolemasta, koska kirjallisuus 

on alue jolla tietoisuus (tajunta) ei voi enää sammua: ”Kirjallisuus on 

tämä kokemus, jossa tietoisuus löytää olemisensa kyvyttömyydessään 

menettää tietoisuuttaan[...]” (Blanchot 2001, 24).   

 

Mutta kirjallinen kieli palaa omin voimin kohti tyhjyyttä: 

 
” Kun kirjallisuus kieltäytyy nimeämästä ja tekee nimestä jotain hämärää, 
merkityksettömän, alkuperäisen hämäryyden todistajan, se mikä näin on 
kadonnut - nimen merkitys - on todella tuhottu, mutta sen tilalle on tullut 
merkitys yleensä, merkityksettömyyden merkitys, joka on upotettu sanaan 
kuin olemassaolon hämäryyden ilmaukseksi. Joten vaikka ilmausten 
tarkka merkitys onkin hävinnyt, nyt vahvistaa itsensä merkitsemisen 
mahdollisuus, merkityksen antamisen tyhjä voima - outo persoonaton 
valo.” (Blanchot 2001, 23). 

 

Tämä kysymiseen tarvittava tietoisuus on rajapinta, singulariteetti 

(tapahtumahorisontti), jonka takaa ei voi enää palata. Jos 
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merkitsemättömyys on merkitsevää, emme voi enää poistua kielestä. Jopa 

tuo ”enää” vaikuttaa epäilyttävältä, sillä nyt kieli rakentaa suvereenisti 

omaa historiaansa ja arkeologiaansa.  

 
”[...]ei-mikään löytää olemisensa puheesta ja puheen oleminen on ei-
mikään. Tämä muotoilu selittää, miksi kirjallisuuden ihanteena on ollut 
seuraava: sanoa ei-mitään, puhua sanoakseen ei-mitään. Tämä ei ole 
ylellistä nihilististä haaveilua. Kieli havaitsee, ettei se saa merkitystään 
siltä mikä on olemassa, vaan sen omasta vetäytymisestä olemassaolon 
tieltä, ja se tuntee kiusausta pitää kiinni tästä vetäytymisestä, se haluaa 
saavuttaa negaation itsessään ja tehdä ei-mistään kaiken.” (Blanchot 2001, 
21). 

 

Tulkitsen Blanchot´n ilmaisemat kielen olemuksen muutokset juuri 

tietoisuuden kysymyksiksi itsestään. Tämä kokemus laajenee 

totaliteetiksi, jolle reflektio ei ole enää riittävä ilmaus. Juuri kielessä on 

kysyminen mahdollista. Eikä se voi tässä tilassaan, kuoleman kieltäneenä 

enää muuta tehdä kuin jatkaa kysymistä. Kirjallisuudessa kieli etääntyy 

omasta alkuperästään nimeämisenä, niin että nyt se saavuttaa yhä uusia 

reflektion tiloja suhteessa itseensä kokonaisuutena. Tätä voi verrata 

vihjaileviin metafiktion tiloihin, vaikka metafiktiota kirjallisena efektinä 

tuskin kannattaa pitää muuna kuin tietoisena poikkeamana suoraan 

virtaavasta kielestä. Kieltä kokonaisuutena koskeva reflektiivinen 

käyttäytyminen on puolestaan selittämätöntä kielen turbulenssia. 

Kirjallisuuden hieman surullinen kohtalo on näin sidottu äärettömään 

kysymiseen, hiljaisuudessaankin. 

 

 

 

SUURI, HEHKUVA HOLVI 

sekä itseään 

ulos ja pois 

kaivava mustatähtien parvi: 

 

 pässin piintyneeseen otsaan 

 poltan tämän kuvan, sarvien 

väliin, siinä, 
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kierteiden laulussa, 

valuneiden sydänmerien 

ydin paisuu. 

 

Mitä 

vasten  

hän ei syöksy? 

 

Maailma on poissa, minun on kannettava sinua. 

 

 

 

(Celan 1993, 94). 

 

 

 

6.2.3 Kysymisen totaliteetti 

 
”Myöntäkäämme kirjallisuuden alkavan hetkellä jolloin siitä tulee 
kysymys. Tätä kysymystä ei tule sekoittaa kirjailijan epäilyksiin ja 
arkailuihin. Jos hän sattuisikin esittämään itselleen kysymyksiä 
kirjoittaessaan, se on hänen asiansa. Jos hän on uppoutunut 
kirjoittamiseensa eikä välitä, onko kirjoittaminen mahdollista, ja jos hän 
ei edes harkitse mitään, se on hänen oikeutensa ja onnensa. Mutta varmaa 
on: heti kun sivu on kirjoitettu, sillä tulee esiin kysymys, joka kuulusteli 
häntä hänen kirjoittaessaan, kenties hänen tietämättään; ja nyt teoksessa 
odottaa lähestyvää lukijaa, millaista lukijaa tahansa, pinnallista tai 
syvällistä, vaitonaisena leväten sama kysymys, jonka kirjallisuudeksi 
muuttunut kieli esittää kielelle kirjoittavan ja lukevan henkilön takana.” 
(Blanchot 2001, 14). 

 

Olemme ylittäneet singulariteetin, kohdan, jonka jälkeen olemisesta tulee 

eräänlainen haave. Vertaisin tätä käsitystäni kielestä muistiin, joka on 

potentiaalisesti ääretön maisema, ja kuitenkaan en pysty hallitsemaan sitä, 

tai edes olemaan muutoin kuin siinä, yhdessä häviävässä kohdassa, 

kuitenkin hengittäen kaikkea unohtunutta ympärillä. Luullakseni tuosta 

potentiaalisesta äärettömyydestä Blanchot kirjoittaa kun hän kirjoittaa 

maailmasta kokonaisuutena: 
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” Yleensä kirjailija näyttää olevan alisteinen eräänlaiselle 
toimettomuudelle, koska hän hallitsee mielikuvituksen aluetta, ja ne, jotka 
seuraavat häntä, kadottavat näkyvistään todellisen elämänsä ongelmat. 
Mutta hänen edustamansa vaara on paljon vakavampi. Totuus on, että hän 
tuhoaa toiminnan, ei siksi, että hän on tekemisissä epätodellisen kanssa, 
vaan koska hän tuo ulottuvillemme koko todellisuuden. Epätodellinen 
alkaa kokonaisuudesta. Mielikuvituksen alue ei ole outo alue maailman 
ulkopuolella, se on maailma itse, mutta maailma kokonaisuudessaan, 
kokonaisuutena. Se ei ole maailmassa, koska se on maailma, jonka 
tavoittaa ja toteuttaa kokonaisuudessaan kokonaisvaltainen negaatio, joka 
suuntautuu kaikkiin tähän maailmaan sisältyviin yksittäisiin 
todellisuuksiin ja aiheuttaa niiden poissulkemisen, poissaolon ja 
poissaolon itsensä todeksi tekemisen. Tästä alkaa kirjallinen luominen, 
joka vaalii illuusiota, että palatessaan jokaiseen asiaan ja jokaiseen 
olevaan se luo ne, koska nyt se näkee ja nimeää ne lähtökohtanaan kaikki 
ja kaiken poissaolo - siis tyhjyys.” (Blanchot 2001, 19). 

 

 Tämä katkelma asettuu suoraan sen Benjaminin käsityksen viereen, että 

ilmaistessamme jotain olemme välittömästi tekemisissä koko kielen, siis 

koko todellisuuden kanssa. Hahmotan tämän sitä kautta, että kieli, jonka 

materiaalisuus ja viittaukset ovat hallitsemattomia, kutsuu näin juuri mitä 

hyvänsä poissaolostaan ja kuitenkin samalla kyseenalaistaa koko 

olemisen. Oikeastaan kieli tekee koko todellisuuden poissaolevaksi tai 

tyhjyydeksi antamalla sille nimen omassa päämäärättömässä 

kaikuluolassaan. Radikalisoituneena tämä koskee juuri kirjallisuutta. 

Samoin kysyminen koskee välittömästi kaikkea, Heideggerin sanoin: 

olemista. Tällainen kysyminen tekee ennen kaikkea toimettomaksi, toisin 

kuin sellaisen kielikäsityksen mukainen kysymys, jota Benjamin kutsuu 

porvarilliseksi: kieli jota käytetään ilmaisemiseen, jossa kysymys 

tyhjentyy vastaukseensa ja saa palkintonsa seurauksissa. ”Siinä ilmaisun 

välineenä on sana, kohteena asia, vastaanottajana ihminen.” Lyhyesti: 

kieli kommunikaationa (Benjamin 1989, 37). 

                                                                                                                                                                          
” Runo on vastausten poissaoloa. Runoilija on henkilö, joka uhrinsa 
ansiosta ylläpitää työssään avointa kysymystä. Kaikkina aikoina runoilija 
elää epätoivon varassa, ja hänen aikansa on aina tyhjä aika, jossa hänen 
on elettävä ihmisten ja jumalten kaksinkertainen uskottomuus ja jossa 
hänen on myös elettävä jumalten kaksinkertainen poissaolo niiden ollessa 
jo poissa ja vielä tulollaan. Tuo ja esittää runon koko tilan: se ilmaisee 
kaksinkertaista poissaoloa, traagisimmalla hetkellä koettua eroamista. Sen 
sijaan kysymys siitä, onko tuo ja myös se, mikä yhdistää ja sitoo toisiinsa, 
onko se puhdas sana, jossa menneisyyden tyhjyydestä ja tulevaisuuden 
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tyhjyydestä tulee todellista läsnäoloa, onko se nousevan päivän ”nyt”: 
tämä kysymys vetäytyy teokseen, sillä se on asia, joka teoksessa paljastuu 
palaamalla piiloutumiseen ja unohduksen aiheuttamaan epätoivoon. Sen 
takia runo on yksinäisyyden köyhyyttä. Tuollainen yksinäisyys on 
tulevaisuuden kuulostelemista, tulevaisuuden voimatonta kuulostelemista: 
profeetallista eristäytyneisyyttä, joka ajan tuolla puolen julistaa alati 
alkamista.” (Blanchot 2003, 213).  

 

Tämä katkelma on kuin suoraan Celanin runoilijakuvasta. Runon 

oleminen näiden tyhjyyksien välissä tarkoittaa vielä uutta tilaa. Runous on 

kysymyksen pitämistä auki. Kuin haavan. Mielestäni on tärkeää huomata 

että runossa on tarpeeksi kaikuja jotta se toimisi myös lepakon luotaimen 

tavoin kohti ulkopuolista: jotain on poissa, väistämättä. Mutta jumalten 

kaksinkertainen poissaolo, niiden oleminen ja vielä tuloillaan-oleminen 

tarkoittaa kysymisen avaamaa kolmatta tyhjyyden tilaa, jossa kysyminen 

ei voi nuutua: 

 
”Oikea vastaus juurtuu kysymykseen. Se elää kysymyksestä. Terve järki 
luulee vastauksen kumoavan kysymyksen. Ja onnellisiksi kutsuttuina 
aikakausina näyttää tosiaankin siltä, että vain vastaukset pysyvät 
hengissä. Mutta tuollainen myöntämisen aiheuttama onni kuihtuu 
nopeasti. Varsinainen vastaus on aina kysymyksen elämää. Vastaus voi 
sulkeutua kysymyksen ylle vain suojellakseen sitä pitämällä sen 
auki.”(Blanchot 2003, 181). 
 

 

 

6.2.4 Hahmo Blanchot`n valossa 

 

Kuinka kysymys ja hahmo sitten liittyvät runon negatiiviseen 

perusluonteeseen? Tätä tulee varmasti avata mahdollisen ja 

kuvittelukyvyn kautta. Seuraavassa Blanchot kirjoittaa kuvan 

olemuksesta. Voimme samastaa sen siihen mitä kutsun hahmoksi: 

 

”Tavallisen analyysin mukaan kuva seuraa objektia: se on objektin 
seuraus; ensin näemme, sitten kuvittelemme. Kuva siis tulisi objektin 
jälkeen. ”Jälkeen” tarkoittaa sitä, että asian on ensin etäännyttävä, jotta sen 
voisi tavoittaa uudelleen. Mutta etääntyminen ei ole yksinkertaista 
paikanvaihdosta, jossa mittaan liikkuva asia pysyisi samana.” (Blanchot 
2003, 221). 
 
”Etääntyminen on itse asian ytimessä. Asia oli paikalla ja tavoitimme sen 
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kaikenkäsittävän toiminnan elävässä liikkeessä - ja samalla hetkellä kun 
asiasta tulee kuva, siitä tulee tavoittamaton, epäajanmukainen, 
piittaamaton: se ei ole sama asia etäällä vaan etääntymisenä, asia joka on 
läsnä poissaollessaan, asia joka on tavoitettavissa tavoittamattomuutensa 
takia, asia joka ilmenee kadonneena, palaamattoman asian paluu, 
etäisyyden outo sydän asian ainoana elämänä ja ytimenä.” (Blanchot 2003, 
221). 

 

Liittäisin tämän etääntymisen, jossa jokin on läsnä poissaollessaan, 

muistamiseen. Tuo etääntyminen on etääntymistä muistissa, ja toisaalta 

unohtamista. Runous on paitsi kohti muistia, myös muistettua, ja 

erityisesti uusi runous rikkonaisesti muistettua todellisuutta. Poissaolon 

läsnäolo on kysymyksien esittämistä myös muistille. Tämä  muodostuu 

laajemminkin sellaisen metafysiikan ongelmaksi, joka pitää läsnäolon 

totaliteettia olemisen perustana. Koska muistamisen kokemus on intuition 

mukaan itse asiassa vähintäänkin yhtä perustava olemiselle kuin läsnäolon 

kokemus, on muisti hyvin keskeinen käsitteenäkin. Tässä valossa hahmoa 

voisi verrata ehkä muistamisen ja valokuvan yhteyteen. Valokuvahan 

muistin ankkurina etääntyy juuri Blanchot`n kuvaamalla tavalla. Sen 

viehättävyydelle on olennaista tuo liike: henkilökohtainen valokuva lipuu 

näennäisessä seisahtuneisuudessaan yhä kauemmas. Etääntyessään se 

alkaa muistuttaa hahmoa, jotain samankaltaista josta voimme runouden 

yhteydessä puhua. 

 

Runous on muistissa, mutta se menee vielä pidemmälle. Jos muisti 

näennäisesti edustaa jotain poissaolevaa todellisuutta (hahmotus joka on 

varmasti läsnäoloon pyrkivän metafysiikan aikaansaannoksia), saatamme 

kuitenkin seistä vielä suuremman poissaolon päällä tavoitellen sitä, 

nimittäin unohduksen joka tietynlaisena perustavana epäkokemuksena 

määrittää myös runouden hahmollisuutta. Tässä voi nostaa esiin vaikka 

alitajunnan käsitteen ja psykoanalyysin, jossa hahmojen nouseminen 

jostain muistin alta nousee merkitseväksi (kuitenkin muistaen että 

psykoanalyysin tavoitteet tuntuvat olevan psyyken älyllisessä hallinnassa, 

millä ei ole paljonkaan tekemistä aiheen kanssa).  

 

Yleisesti tahtoisin ihmetellä, miten köyhä kieli meillä on muistamisen 

suhteen. Oikeastaan meillä ei ole kieltä muistamisen todellisuuden 
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erittelyyn. Sana ”muisti” on eräänlainen verho joka lankeaa vain 

osoittamaan kadonnutta, ja saa meidät näyttämään surkeilta olennoilta sen 

äärellä. Samalla se pyrkii muodostamaan eräänlaisen ei-kenenkään-maan 

(tai: jokaisen-yksityisen-maan) ennen totaalista poissaoloa. 

 

Toisaalta kielellinen teema, jota tässä on myös syytä seurata, liittyy 

tuohon poissaolon pimeään, joka on asia etääntymisenään, kuten Blanchot 

ilmaisee. Asia etääntymisenään merkitsee kielen hengityksen 

vapautumista - tietoisuutta kielen vapaasta lumoamisluonteesta, jonka 

kohdalla Blanchot muiden muassa nostaa Mallarmén edelläkävijäksi. 

Kysyminen ja kuvitteellinen alkavat käydä yhä vapaampaa leikkiään juuri 

tässä kohtaa. Blanchot eräässä toisessa kirjoituksessaan (”Kuvitteellisen 

kaksi versiota”, (Blanchot 2003, 220)) pohtii tämän syntyvän 

kuvitteellisuuden suhdetta todellisuuteen seuraavasti: 

 

” Kun tapahtuma eletään kuvassa, niin tapahtumasta ei tehdä kuvaa eikä 
vaaratonta kuvitteellisuutta. Sen sijaan tapahtuma todella tapahtuu, mutta 
tapahtuuko se kuitenkin ”todella”? Tapahtuma saapuu luoksemme ja 
tarttuu meihin samalla tavalla kuin kuvakin: toisin sanoen se saa meidät 
päästämään irti sekä tapahtumasta että itsestämme, pitää meitä 
ulkopuolella ja tekee tuosta ulkopuolesta läsnäoloa, jossa ”minä” ei 
tunnista ”itseään”. ”Liikkeeseen kuuluu äärettömiä asteita”. Se, mitä 
olemme kutsuneet kuvitteellisen kahdeksi versioksi perustuu tosiasiaan, 
että kuva voi epäilemättä auttaa meitä tarttumaan asiaan ideaalisesti 
(silloin kuva on asian elähdyttävä negaatio), mutta että tasolla, jolle 
kuvalle ominainen painovoima meidät johdattaa, kuva myös uhkaa 
jatkuvasti ajaa meidät ei enää poissaolevaan asiaan vaan poissaoloon 
läsnäolona[...]” (Blanchot 2003, 227). 

 

Tätä kuvaluonnetta asian etääntymisenä tulee varmasti aukaista juuri 

lumoutumisen käsitteen kautta. Tähdennän, että tämä kuvallisuus liittyy 

nimenomaan juuri kirjalliseen kokemukseen, jossa lukija lumoutuu ja 

joutuu tekstin valtaan niin että subjektin ja objektin akselille asetettu 

todellisuus rikkoutuu. Blanchot´n katse tarkoittaa siis kirjallista katsetta ja 

on rinnastettavissa siihen kysymisen ja hahmottumisen heiluriin, jota 

yritän konstruoida. Blanchot kuvaa tätä lumoutumiskokemusta 

kaunokirjallisessa teoksessaan Hämärän Tuomas (Thomas l´Obscur 

1950). Siteeraan Outi Alankoa, joka on kirjoittanut esseen koskien tuota 

teosta: 
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”Blanchot`n mukaan kirjalliseen kokemukseen kuuluvassa lumoutumisen 
tilassa ei enää puhuta hahmoista ja objekteista todellisessa maailmassa (le 
monde de la réalité) tai siitä, miten ne meille ilmenevät. Se, mitä 
lumoutunut näkee, kuuluu paremminkin ´lumoutumisen epämääräiseen 
ympäristöön´ (EL, 29)”(Alanko 2001, 175). 

 

Tuo epämääräisyys on tulkittavissa siksi pimeäksi, josta hahmo 

kysymyksen käydessä syntyy. Blanchot´laisittain pitäisi varmastikin 

puhua vielä nimenomaan hämärästä. Miten lumoutuminen sitten asettuu 

suhteessa kysymiseen, eivätkö ne ole ristiriidassa keskenään? 

 

”´lumous on intohimoa kuvaa kohtaan´ (EL, 29). Lumoutuminen 
merkitsee katseen suhdetta etäisyyteen itseensä, siihen välimatkaan, joka 
merkityksen syntymiseksi tarvitaan. Sulkiessaan pois alkuperäisen 
etäisyyden katsojan ja katsotun välillä lumoutuminen tuo tilalle uuden 
etäisyyden, joka on mittaamatonta ja koskee havaittua (tai pikemminkin 
koettua) kuvaa itseään.”  (Alanko 2001, 175). 

 

Tämä kuvaan kohdistuva lumous liittyy väistämättä jonkin muistin 

vaatimuksiin. Vaikka muistamisen omimmista vivahteista on vaikea 

puhua, selvästi kuvan lumous ja koko hahmon tematiikka vetoaa johonkin 

poissaolevaan jonka aavistamme (vielä tai vasta).  

 

 

 6.3 Tyhjyys, poissaolo elliptisyytenä 

 

Jokaisessa runossa jää ainakin kysymyksenä läsnäolevaksi se, mitä 

voitaisiin kutsua tuon runon ulkopuoleksi - siksi joksikin, joka jää runon 

valopiirin ulkopuolelle, taustaksi. Tätä taustaa voidaan sanoa myös runon 

todellisuudeksi, joka erään negatiivisen teologian muotoilun mukaan aina 

määritetään siksi mitä runo (tai Jumala tai ihminen...) itse ei ole - kaikki 

muu. 

 

Uskontojen mystiikkaan ja kieleen suuntautuneiden muotojen piirissä 

käsitellään usein ilmaistavissa olevan rajapintaa. Erityisesti juutalaisessa 

kielikäsityksessä, joka on hyvin kirjallisesti suuntautunut, negatiivisen 

teologian ajatus Jumalasta asettuu kysymykseksi ei-ilmaistavasta, siitä 
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joka jää aina ilmaisun ulkopuolelle. Walter Benjamin kirjoittaa 

ilmestyksestä: 

 
”Henkisen ja kielellisen yhtäläistäminen on kieliteorian kannalta 
metafyysisesti merkittävää, sillä se johtaa käsitteeseen joka yhä uudestaan 
kuin omasta voimastaan on kohonnut kielifilosofian keskiöön ja 
muodostanut sen lujimman siteen uskonnon filosofiaan. Tämä on 
ilmestyksen käsite. - Kaikissa kielellisissä muodostelmissa vallitsee 
ilmaistun ja ilmaistavissa olevan ristiriita ei-ilmaistavissa olevan ja ei-
ilmaistun suhteen. Tässä ristiriidassa, ei-ilmaistavissa olevan 
näkökulmasta, tulee samalla näkyviin viimeisin henkinen ilmiö. On 
selvää, että samastettaessa henkinen ilmiö kielelliseen kiistetään näiden 
kahden välinen päinvastainen verrannollisuus. Sillä jälkimmäinen teesi 
kuuluisi: mitä syvempi, ts. olemassaolevampi ja todellisempi henki on, 
sitä ei-ilmaistavammaksi ja ei-ilmaistummaksi se jää, kun taas edellisestä 
samastamisen näkökulmasta on johdonmukaista pitää hengen ja kielen 
suhdetta läpeensä yksiselitteisenä, niin että kielellisesti kaikkein 
olemassaolevin, ts. kiintein ilmaisu on kielellisesti kypsin ja ytimekkäin; 
yhdellä sanalla: pisimmälle ilmaistu on samalla puhtaasti henkistä. Juuri 
tätä ilmestyksen käsite merkitsee, kun siinä pidetään sanan 
saavuttamattomuuden ainoana ja riittävänä ehtona ja tunnusmerkkinä 
siinä ilmenevän henkisen ilmiön jumalallisuutta.” (Benjamin 1989, 39). 

 

So. jumalallinen olemus asettuu ainoaksi joka ei ole ilmaistavissa. Kieli, 

joka on Jumalasta kotoisin, täydellistyy henkiseen päin mentäessä. Tämän 

kielen rajapintana toimii ilmestyksen käsite, jossa Jumala on jo läsnä. Kun 

kieli on absoluuttisen henkistä, se katoaa koska ei enää viittaa mihinkään 

maailmassa. Tätä tulkintaa voi rinnastaa Mallarmén puhtaan runouden 

ideaaliin, jonka kielikäsityksellä ei tosin ole jumalallista alkuperää, mutta 

jota leimaa kuitenkin tietty pyhyyden ilmapiiri. Lisäksi mallarmélaisen 

kielen viittaamattomuus perustuu viittaussuhteiden kadottamiselle itse 

kielen materiaalisessa prosessissa. 

 

Eräästä näkökulmasta runon kielen materiaalisuuden tuntu on sen 

elliptisyyttä, sen suuntautumista kohti paperin ja ulkopuolensa tyhjyyttä. 

Yleensähän materiaalisuutena runoudessa pidetään juuri fyysisyyttä, kuten 

vaikkapa onomatopoeettista efektiä. Tämänkaltainen arvo on tärkeä, sillä 

se on omiaan loihtimaan runouteen vaikkapa istumakelpoisia 

kuralätäköitä. Mutta jos tämä olisi perustavaa tai ainoaa materiaalisuutta 

runoudessa, kysyminen olisi tuskin oikeutettua ekonomian nimissä.  
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Uudemman runouden materiaalisuutta voisi siis olla sen elliptisyys tai 

suoranainen tyhjyyteen viittaavuus. Koko tyhjyyden ajatus on länsimaissa 

erityisen moderni. Sitä kuvaa parhaiten ehkä kuva avaruudesta, joka on 

muuttunut kiinteästä taivaankannesta äärettömän tyhjyyden jatkumoksi. Ja 

kuitenkin tuo tyhjyys viittaa mahdolliseen, mahdollisiin todellisuuksiin. 

Avaruuden ajatus ei kykene enää pysähtymään, vaikka se on hyvin hidas. 

Samoin on käynyt runolle. 

 

 Yksi osa tätä elliptisyyttä on varmastikin vapaa rytmi, ennalta-

arvaamaton hengitys jota Mallarmésta lähtien on vapautettu. ”Kaikki tulee 

epävarmaksi, fragmentaarinen jäsennys vuorotteluineen ja vastapareineen 

edistämässä kokonaisrytmiä, joka olisi vaiettu runo, valkeine aukkoineen” 

(Mallarmé 2000, 166). 

 

On huomionarvoista, että uusi runous hengittää jotenkin katkonaisesti, 

siedämme ristiriitoja paremmin ja Keatsin kommentin valossa (Keats 

2000, 86-7) tämä on myös olennaista. Hyvänä esimerkkinä on juuri Paul 

Celanin runous, jossa kielen nykivä epävarmuus toimii myös heräävänä 

kysymyksenä kohti jotain. Lukija ja runo ovat samaan suuntaan auki. 

 

Toisia tyhjyyttä ilmaisevia tekijöitä ovat ainakin hiljaisuus, hitaus ja 

niukkuus. Mutta nostaisin tähän erityisesti vielä tietyn kuvallisen 

staattisuuden, hahmon ekonomian, jonka liike syntyy vasta sen omasta 

kysymisestä, ja suuntautuu kohti tyhjää. 
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7. Lopuksi 

 

Olen pyrkinyt aukomaan runon ontologiaan liittyvää kysymisen, hahmon ja 

poissaolon sukeutumista tai liikettä. Mutta yhtä hyvin myös toisin päin: olen 

yrittänyt aukoa kysymiseen liittyvää poeettista perustavuutta - ihmetyksen, 

ulkopuolen ja poissaolon tuntua, joka liittyy, paitsi runouteen, myös aina jo 

olemiseen sinänsä. 

 

Tutkimuksen suhteen minua kiinnostaa nyt yhä enemmän kirjoituksen 

ontologiaan ja nimenomaan sen ajallisiin ulottuvuuksiin liittyvät piirteet. On 

tarpeellista tutkia yhä tarkemmin, mitä kirjoitus itsessään kielen haarakkeena on 

ja mitä se tulee olemaan (kirjoitus runoutena ei ole enää pelkästään 

muistitekniikkaa). Tähän liitän ilmauksen "jättää kirjoitetuksi", johon liittyy 

paitsi levollisuus, jossa kirjoituksen annetaan olla ja vanhentua omassa ajassaan, 

myös eräs kirjoittamisen totuuteen liittyvien vaatimusten siirtymä: yhä 

rikkonaisempi ja tarkempi kieli kirjoituksena saa olla omassa ajassaan, jossa se 

vasta on tulossa tarkoittamaan jotakin. Tällainen kirjoitus, runous, elää 

kysymyksenä omasta tulevaisuudestaan ja kohdatuista lukijoista. 

 

Kysyminen on kielen käsityötä, tai: käsityötä kielessä. Kirjallisuus on joka 

tapauksessa se paikka, missä kysymisen ei ole määrä loppua. Jos vielä ajatellaan 

uuden runouden rikkonaista kieltä, joudumme katsomaan sitä, mitä siinä ei ole. 

Logiikan kannalta tämä kielen prosessi on esitettävissä niin, että jos ajattelemme 

kielen eräänlaisena olevan negeerauksena, emme kuitenkaan pysty enää 

palauttamaan tuota olevaa uudella kieleen kohdistuvalla negaatiolla.  Asiat eivät 

palaudu poissaolostaan siksi mitä ne olivat. Emme tiedä mihin kieli on matkalla. 

Runo kuitenkin aavistaa sen jollain tavalla, aina omalla kohdallaan. 

 

Lopuksi tahdon esittää kysymyksen. Voimmeko kuvitella toista kysymistä? 

Tarkoitan sellaista juuri kielelle ominaista tekoa, joka olisi yhtä ainutlaatuinen ja 

outo kuin kysyminen. Voiko kielen tietoisuus itsestään (siis juuri tämä piirre) 

synnyttää vielä jonkin kokonaan uuden olemisymmärryksen, siis olemisen? 
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Abstrakti 
 

Tutkielmani käsittelee kysymisen ontologiaa runouden ja kielen, erityisesti kirjoituksen, 

ajallistuneessa perspektiivissä. Lähtökohtani on kirjoittajan - ehkä tästä johtuen en koe hedelmälliseksi 

erotella toisistaan kirjoittamisen ja lukemisen aktia suhteessa poeettiseen kysymiseen. Pikemminkin 

voisi puhua kirjallisesta kokemuksesta, jossa kysymisen akti on yksi olennainen, jatkuva liike. 

Kysymisen rinnalla kulkee alati tietyllä tapaa epämääräinen hahmon alue, joka toisaalta edustaa 

kysymiselle olennaista päämäärää tai suuntaa ja toisaalta runouden päättymätöntä liikettä kysymyksen 

ja tuon tarkentuvan ja purkautuvan hahmon välillä.  

Kysymys ei ole enää ainoastaan kysymykseksi puhkeavasta kysymyksestä, vaan jo olemisesta, 

joka runon kielen rikkonaisuudessa kysyy itseään. Siispä työni ei niinkään keskity kysymiseen 

kielellisenä muotona, jolla on tietyt tunnuspiirteet, vaan kysymisen tilaan; ihmetykseen, 

keskeneräisyyteen tai epävarmuuteen, jossa pitäytyminen on kirjoittajan osa. 

Poeettinen kysyminen, jota hapuilen, on reflektiivistä liikehdintää, itseä päin kääntymistä. 

Kirjoituksen kohdalla tämä tarkoittaa erkaantumista, jota kirjoitus on. Mutta samalla kyse on jo heti 

kirjoitetusta toisesta. Kirjallisesta kokemuksesta voi olla vaikea sanoa, kuka siinä on minä ja kuka sinä. 

Ainoastaan yhä herkempi kieli kykenee vastaamaan tähän kirjallisen kokemuksen avaamaan tyhjyyden 

kokemukseen. Mutta silloin siinä on jälleen kysymys. 

Eri suuntiin ja lähteisiin hapuilevista luvuista koostuva työni viettää kohti kysymiseen liittyvää 

ulkopuolen, negaation, epävarmuuden tai kuoleman horisonttia. Ihmetyksen ja kysymisen 

ainutlaatuisuus kielellisenä alastomuuden tai erkaantumisen kokemuksena lankeaa yhä uusille tavoille 

ymmärtää, miten voi kirjoittaa (mihin kirjoitus on matkalla) ja mitä runous olisi.  

 

 

 

Avainsanoja: kysymys, hahmo, Blanchot, Celan, figuuri, negaatio, läsnäolo, poissaolo, leikki, arvoitus, 

persoona, minä, sinä, ulkopuoli, kieli, ajallistuminen, negatiivinen teologia, ontologia, kielikäsitys, 

oleminen, reflektio, toinen… 
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