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JOHDANTO 

SE, MISTÄ LÄHDETÄÄN 

Kaupunki on ihmisen koti: se, mistä lähdetään, ja se, minne palataan. 
Kaupunki on sekä tämän tutkimuksen lähtökohta, sen kohde, että sen 
lopputulos ja johtopäätös. Tämä tutkimus on ennen kaikkea yhteiskun
tateoreettinen työ, jossa kaupunkia tarkastellaan muodon saaneena elä
mänä, ihmisen yhteisöllisenä maailmassaolemisen tapana, ja siten ihmi
sen maailmassaolemisen materiaalisena ehtona: sinä, mistä lähdetään, ja 
sinä, minne palataan. 

Tutkimus lähtee kiinnostuksesta kaikkia niitä perimmäisiä kysymyk
siä kohtaan, joihin opiskelijoita jo varhaisessa vaiheessa varoitetaan tuh
laamasta aikaansa. Yhteiskuntatieteilijälle perimmäinen näistä on kysy
mys sosiaalisesta tai yhteisöllisestä itsestään, kysymys inhimillisestä ole
misesta yhteisöllisenä olemisena, ja tämän yhteisöllisyyden ja yhteisön 
muodostumisen ja muotojen logiikasta ja mekanismeista. Kyseisestä 
ulottuvuudesta antoi ensimmäisen vihjeen Levi-Straussin strukturalisti
nen antropologia, jossa se, että kivikirves on paitsi esine myös merkki 
joka "korvaa jotain jollekin", merkitsee että "jopa minkä tahansa yksin
kertaisen yhteiskunnan yksinkertaisimmat tekniikat kätkevät itseensä 
systeemin luonteen, jota voidaan analysoida yleisemmän systeemin ter
mein".' Paljaiden tosiseikkojen, historiallisten kehityskulkujen tai pai
kallisten olosuhteiden kätkössä on loogisesti toisenlainen tarkastelun ta
so, yhteisöllisten, jaettujen merkitysten ja niiden järjestelmän taso, joka 
on "strukturoitunut kuten kieli" .2 

1. Levi-Strauss, Claude (1974): The Scope of Anthropology. Cape Editions, erir. s. 18-19. 
2. Parafraasi on Lacanilta, jolle se mikä on strukruroirunut kuten kieli on riedostarnaron. 

Ei ole mirenkään tavatonta rinnastaa strukruralisrisen antropologian ja psykoanalyysin käsityk
set tiedostamattomasta strukruurista, joka antaa yksinäisille ilmiöille merkityksen ja jonka 
avulla niitä siis voidaan analysoida ja koodara; rämän rinnastuksen tekee myös irse Levi-Strauss 
jolle marxismi ja psykoanalyysi yhteiskuntatieteinä ovar geologian lisäksi antropologian kolme 
"inspiraation lähdenä". Levi-Strauss, Claude (1978): Tristes Tropiques. Penguin Books, s. 69. 
Tähän strukturoituneeseen systeemiseen tasoon viittaavat myös sosiologian klassikot, kuten 
Weber "sosiaalisen teon" käsirreellään, tai Durkheim "yksilön yläpuolella" olevalla "yliyksilölli-
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Työn ensimmäinen tärkeä viiteryhmä muodostuukin sellaisista yh
teiskuntateoreetikoista, joihin tämän "toimivien voimien järjestelmän", 
yhteisön ja yhteisöllisyyden tutkiminen on johtanut. Niin sisällöllisesti, 
temaattisesti kuin esitystavaltaan ovat sellaiset teoreetikot kuin Walter 
Benjamin, Rene Girard, Michel Serres, Giorgio Agamben, Massimo 
Cacciari ja Platon tämän työn tärkeitä keskustelukumppaneita ja esiku
via.1 Olennaista ja yhteistä kaikille näille teoreetikoille on, että yhteisöön 
ei liitetä mitään positiivista itseisarvoa; että yhteisöön ja yhteisöllisyyteen 
liittyvä rakenteellinen väkivalta ei ole siitä kategorisesti ulossuljettu häi
riönä, vaan että häiriöt ja murtumat on rakenteellisesti sisällytetty yhtei
sön itsensä perusteisiin. Tässä seuraan Walter Benjaminin teesiä, jonka 
mukaan poikkeustilat ovat historian (yhteisöllisyyden) sääntö, ja sen si
jaan että sitä hämmästelisimme on meidän muovattava käsitystämme 
historiasta (yhteisöstä) sen mukaiseksi.' 

Tähän liittyy työn toinen olennainen peruskysymys, joka on ehkä 
enemmän piilotettuna siinä käsiteltyihin teemoihin ja sen esitystapaan 
kuin esillä varsinaisena tutkimuksellisena kysymyksenä: kysymys käy
tännöstä ja sen osuudesta yhteisön muodostumiseen. Tutkimuksen en
simmäinen työnimi "Social Being and Spatial Practices" kuvastaa hyvin 
sitä välttämätöntä sidosta, jonka oletan yhteisön "toimivien voimien 
järjestelmällä" ja sen käytännöillä olevan. 

Käytäntö on käsitteelliselle ja tieteelliselle tarkastelulle vaikeasti ta
voitettavissa. Jo Aristoteles erottaa tieteellisen tiedon kohteeksi ne asiat, 
jotka muuttumattomuudessaan ovat sen arvoisia, kun taas käytännölli
sen järjen kohteena ovat asiat, jotka eivät vain ole muuttuvia, vaan joissa 
"toiminnan päämäärä ei ole toiminnasta erillinen", so. käytännössä asiat 
sekoittuvat siihen toimintaan, jossa ne tuotetaan.3 Tätä käytännön se
kaantuneisuutta ei silti pidä ymmärtää joksikin varsinaiselle sosiaaliselle 
todellisuudelle ylimääräiseksi, epämääräiseksi ja triviaaliksi yhteisöllisyy
den tasoksi, vaan päinvastoin nimenomaan siksi välttämättömäksi päi
vittäiseksi todellisuudeksi, jossa yhteisön rakenteet ja dynamiikka jatku
vasti uudelleen tuotetaan niitä käyttämällä - tai jossa ne muuttuvat ja 

sellä" yhteisöllään, joka ei ole mikään "järjen luoma nimellinen vaan toimivien voimien järjes
telmä". Weber, Max (ei painovuotta): Economy and Society 1. University of California Press, s. 
4; burkheim, Emile (1980): Uskontoelämän alkeimwodot. Tammi, erit. s. 398. 

l. Tässä on mahdotonta viitata tierryihin yksittäisiin teoksiin, sillä olen työssäni hyödyn
tänyt pikemminkin näiden teoreetikkojen koko tuotantoa, myöskin sellaisia teoksia, joihin ei 
ole ollut syytä suoranaisesti viitata. 

2. Benjamin, Walter (1989): "Historian käsitteestä." ("Uber den Begriff der Geschichte.") 
Teoksessa Messiaanisen Sirpaleita. KSL - Tuckijaliirro, teesi VIII, s. 181-182. 

3. Aristoteles (1989): Nikornakhoksen etiikka. Gaudeamus, l 140a-l 140b. 
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uudistuvat kulumalla tai konfliktien kautta.' Ja jälleen, jos yhteiskunnal
linen todellisuus on käytännöllistä eli sekoittunutta, on sitä tarkastelevan 
tutkimuksen pyrittävä käsittämään myös tuota sekaantuneisuutta. 

Väitöskirjatutkimuksen ensimmäinen, jäsentymätön tavoite oli siis 
tehdä sellaista tutkimusta ihmisen yhteisöllisestä olemisesta, jossa yhtei
söllisyyden rakenteellinen väkivalta, sen häiriöt ja murtumat sekä sen 
käytännöllinen ja sekoittunut määräytyminen pyrittäisiin käsitteellistä
mään. Tämä tavoite sai muodon kolmannen olennaisen peruskysymyk
sen kautta, joka on kysymys tilasta. Lisensiaatintutkimukseni pohjalta 
olin tullut siihen johtopäätökseen, että yhteisöllinen, kielellinen (käsit
teellinen ja symbolinen) sekä tilallinen ovat inhimillisen olemisen perus
ulottuvuuksia ja elimellisesti toisiinsa sidottuja, niin että: 

1. Yhteisöllisellä suhteella on aina tilallinen ilmauksensa sekä a)
konkreettisessa, fyysisessä muodossa, erityisesti rakennetussa ympäristös
sä (on toki myös muunlaista fyysistä ilmausta yhteisölliselle suhteelle, 
esimerkiksi läheisyys) että b) kielellisessä eli käsitteellisessä muodossa. 

2. Vastaavasti yhteisöllisen suhteen kielellinen eli käsitteellinen
ilmaus on aina myös ilmaus tilallisesta suhteesta, kuten ylempi-alempi, 
keskeinen-periferinen, marginaalinen, läheinen jne. 

Tästä vedin sen johtopäätöksen, että yhteisöllisellä, symbolisella ja 
tilallisella on vielä seuraava yhteys: 

3. Tilallisella muodolla, kuten rakennetulla ympäristöllä, on aina
yhteisöllinen sisältönsä, joka viime kädessä määräytyy vasta tilan yhtei
söllisen käytön myötä. Ihmisten rakennetulle ympäristölle antamat mer
kitykset eivät ole toissijaisia ja ylimääräisiä, vaan sen elimellisiä tekijöitä. 
Kaupunki ilman ihmisiä ei ole täydellinen, vaan raunio. 

Ihmisen yhteisöllinen oleminen sijaitsee aina jossain tietyssä tilassa. 
Ihminen ei ole abstraktisti ja yleensä, vaan välttämättä jossain tietyssä, 
paikannettavassa paikassa. Ihminen ei ole erotettavissa niistä suhteista, 
toisista ihmisistä ja omasta materiaalisesta olemisestaan, joissa hän on.2 

On jälleen palattava Levi-Straussiin, joka kirjassaan Tristes Tropiques ku
vasi bororojen kulttuuria ja kylän ympyräistä pohjakaavaa: "Oli kuin 
heidän sosiaaliset ja uskonnolliset systeeminsä [ ... ] olisivat olleet liian 

1. Esimerkiksi De Certeau, Michel (1984): The P,·actice of Eve,yday Life. University of 
Califomia Press. Juuri tästä käytännön sekoittumisen perspektiivistä on Heideggerin ontologi
nen käsitys asumisesta ihmisen maailmassaolemisen tapana otettu yhdeksi työn perusteemoista, 
vaikkei siinä muuten johdonmukaisesti sitouduta Heideggerin ajatteluun. 

2. Tässä työssä tarkastellaan myös sitä, miten materiaalinen oleminen eroaa itsestään. Ja se 
paradoksaalinen tilanne, jossa ihmisen materiaalisen olemisen erottaminen itsestään muuttuu 
materiaaliseksi tosiasiaksi on viimeisen luvun "Nyt" teemana. 
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kompleksisia ollakseen olemassa vailla mallia, joka oli ruumiillistuneena 
kylän pohjakaavassa ja jonka olemassaolosta heidän jokapäiväiset toi
mintonsa heitä jatkuvasti muistuttivat." Niinpä bororot saatiin hylkää
mään uskontonsa ja tapansa, kun heidät saatiin hylkäämään kylänsä ja 
sen pohjakaavaan asettunut elämäntapansa.' Ihmisen materiaalinen ti
laan sijoittuminen on siten erityinen käytännöllinen häiriötekijä, joka 
myös ansaitsee tulla otetuksi vakavasti huomioon yhteisöllisyyden muo
dostumista pohdittaessa. 

Tutkimuksen kohteena, sinä tilana jossa yhteisöllistä olemista tar
kastellaan, teemana johon tutkimus sijoittuu ja joka sijoittaa itse tutki
muksen tilaan, on siis kaupunki. Kaupunki on tässä enemmän kuin eri
tyinen rakennetun ympäristön yksikkö tai tietynlainen ihmisten yhteen
kasautuminen. Työ nähtävä sen klassisen länsimaisen tradition jatkajana, 
jossa kaupunkia, polis, urbs tai civitas, tarkastellaan sekä yhteisön, kult
tuurin ja sivilisaation metaforana että niiden materiaalisena ehtona ja 
välttämättömyytenä. Poliksen ja urbsin merkityksessä kaupunki on se 
keskus joka antaa kansalaistensa eli asukkaidensa elämälle muodon ja 
tekee heistä tiettyyn maaperään kiinnittyneen kulttuurisen kokonaisuu
den ja yhteisön.2 Tämän elämän kaupunkimuodon perusteiden ja nyky
hetken tarkastelu on tämän työn tavoite. 

Kaupunkitutkimuksena työ sijoittuu siten sille kaupungin teoreetti
sen ja käytännöllisen tarkastelun rajalle, jonne kuuluu ensinnäkin mai
nittu klassinen filosofia, erityisesti Platonin Valtio ja Aristoteleen Poli
tiikka, mutta myös Walter Benjaminin Pariisin kaduille sijoittama mo
dernin yhteiskunnan analyysi. Työ ei pyrikään olemaan antiikin tutki
musta, vaan antiikin kaupunki, polis, tulee tarkasteltavaksi nimenomaan 
nykyisen elämänmuodon ymmärtämiseksi. Moderni kaupunkimuoto on 
perustavasti erilainen kuin klassinen, ja silti siihen sidoksissa. Olennai
suuksien kysymiseksi on tarkasteltava molempia. Jos työlle tahdotaan 
antaa tietyn tieteenalan suoja, on se parhaiten luettavissa kaupunkiant
ropologiaan, joka on myös työn toinen tärkeä viiteryhmä. Sellaiset kau
punkiantropologit kuten Franco La Cecla, jonka asumisen antropologiaa 
käsittelevä Mente Locale on ensimmäisen luvun tärkeä lähde, Marc Auge, 
joka kirjoittaa "surmodernin" antropologiaa epäpaikoista, ja Massimo 
Canevacci, joka on Sao Paolossa kokeillut valokuviin perustuvaa tutki
muksellista kerrontaa urbaanin kommunikaation antropologiasta, ovat 
sisällöllisesti, esitystavallisesti ja menetelmällisesti työn tärkeitä esikuvia 

1. Levi-Strauss, Tristes Tropiques, s. 268. 
2. Vernant, Jean-Pierre (l 990): Myth and Society in Ancient Greece. Zone Books, s. 91. 
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ja keskustelukumppaneita.' Nimenomaan antropologiassa on tyypillistä 
filosofisen tarkastelun yhdistäminen jokapäiväisten käytäntöjen tarkas
teluun; ja edelleen on antropologialle tyypillistä tarinan käyttäminen 
tieteellisen esityksen menetelmänä. 

SE, MINNE KULJETAAN 

Tutkimuksen tavoitteena on siis tarkastella kaupunkia yhteisön metafo
rana ja sen materiaalisena ehtona, kuvata elämän kaupunkimuodon pe
ruselementtejä ja nykyistä ilmenemistä. T uckimus pyrkii vastaamaan ky
symykseen "mikä kaupunki on?" kuvaamalla kaupunkia käytännön sosi
aalisena todellisuutena siten että kuvaus valottaa yhteisöllisten ja tilallisten 
tekijöiden yhteyksiä sekä teoriassa että käytännössä. 

Tutkimuskysymyksen "mikä kaupunki on?" - joka näennäisessä 
yksinkertaisuudessaan kätkee ontologisen hämäryytensä - muotoilin 
esitelläkseni itseäni ja projektiani kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun 
asiantuntijoille. On kuitenkin heti syytä selventää, mitä sillä ei tarkoi
teta. 

Kaupungin materiaalisuus, sen käytännöllisyys ja sen määräytyminen 
sosiaalisen käytön myötä ei tässä ole mikään filosofiselle lähtökohdalle 
vastakkainen ja selittävä tekijä. Tutkimus ei ole huolellista paneutumista 
tilan sosiaalisen käytön yksityiskohtiin, erillisiin tilan käyttöön liittyviin 
faktoihin jossain ennalta valitussa kohteessa, joilla sitten ikään kuin to
distettaisiin jokin filosofinen teoria. Tutkimus ei myöskään ole kaupun
kitodellisuuden esseististä ja fragmentaarista luonnostelua jonkin filoso
fisen mallin mukaan. Koska tutkimuksen peruskysymyksenä on "mikä 
kaupunki on?" niin kysytään kaupungin olemusta, ja tätä olemusta ky
sytään tasolla ja tavalla joka nähdään sen itsensä kannalta olennaiseksi. 
Tutkimuksen menetelmälliset ja esitystavalliset ratkaisut on tehty suh
teessa tutkimuksen peruskysymykseen, kaupungin olemisen kysymiseen. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole päätyä tiettyyn ekstensiiviseen kau
pungin määritykseen, määritellä kaupunkia niiden tekijöiden mukaan, 
joista se koostuu ja joita siellä esiintyy, esimerkiksi siten että kaupungissa 

1. La Cecla, Franco (! 993): Mente wcale. Per un 'antropologia dell'abitare. Eleuthera; Auge, 
Marc (1993): Nonluoghi. lntroduzione a una antropologia della surmodernita. Eleuthera; ja Ca
nevacci, Massimo (1994): La citta polifonica. Saggio sull'antropowgia della comunicazione urba
na. Edizioni Searn. Näistä viimeksi mainittu on tosin pikemminkin erinomaisena esimerkkinä 
valinnoista, joita en itse ole tehnyt, mm. fragmentaarisuuden korostaminen sekä kuvien ja ha
vaintojen erottaminen teoreettisesta tarkastelusta. 
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olisi kyse ihmisten keskittymisestä ja asumistiheydestä, julkisesta tiever
kostosta tai viemärilaitoksesta. Kaupunki päinvastoin vastustaa tämänta
paista määritystä, ja tämä lähtökohtainen epämääräisyys on myös tutki
muksen itsensä lähtökohta. 

Jonkinlainen hahmo on kuitenkin sekä kaupungille että tutkimuk
selle välttämätön. Ensimmäisenä jäsentävänä tekijänä harkitsin tutki
muksen itsensä sijoittumista johonkin tiettyyn kaupunkiin. Koska tut
kimuksen tavoitteeksi oli määritelty kaupungin kuvaaminen, tarkoituk
sena oli kerätä sekä kuvallista että (lähinnä ns. osallistuvaan) havain
nointiin perustuvaa aineistoa käytännön tilanteissa. Ensimmäinen valittu 
kohdekaupunki oli Tampere, kaupunki jossa olen pitkään asunut; tästä 
luovuin siksi että se ei kiinnostanut ketään rahoittajaa. Seuraavaksi har
kitsin kohteena Helsinkiä, Suomen ainoata stadia, jossa myös aloitin 
kaupungin konkreettisen kuvaamisen. Myöhemmin otin kameran mu
kaan kaikille opintomatkoille, New Yorkiin, Venetsiaan, T riesteen ja lo
pulta Roomaan, ja harkitsin kaiken materiaalin mukaanottoa. Lopulta 
päädyin rajoittumaan Roomassa 1994-95 otettuun valokuva-aineistoon, 
ja pääasiallisesti myös Roomasta tuolta ajalta peräisin olevaan havainco
materiaaliin, joskin havainnot ja huomiot eri kaupungeista ovat taustalla 
mukana syventämässä koettua kokonaiskuvaani kaupungista. Rooman 
valitsin siksi, että siellä oleskelu muodosti yhtenäisen havaintoaineiston, 
jota saatoin käyttää kaikissa luvuissa; ja myös siksi, että siellä otetut ku
vat luontevimmin liittyivät yhtä hyvin antiikin kuin nykyisyyden ku
vaain1seen. 

Tutkimus vaatii myös temaattisen jäsennyksen. "Aloitetaanko jostain 
alusta vai keskeltä? Jos ja koska kyseessä on labyrintti, silloinhan pitää 
aloittaa keskeltä ... "': ensimmäisenä villinä ajatuksenani oli hajottaa kau
punki teemoihin; koota teemoista eli lapuista matkoja halki kaupungin, 
osittain päällekkäin samojen aukioiden poikki ja samoja reittejä, mutta 
eri suuntiin liikkuen ja eri yksityiskohtiin kiinnittyen. Reiteistä kokoai
sin kaupungin, jonka sijoittaisin Helsingin ja/tai muiden mahdollisten 
kaupunkien karttaan. Ide� oli esteettisesti houkutteleva. Tein lappuja ja 
piirtelin mielikuvituksellisia pohjakaavoja - ja hylkäsin ajatuksen. Kuten 
olin jo etukäteen todennut, "jos se ei suju, sille täytyy olla hyvä syy, joka 
tulee kertomaan jotain olennaista siitä mitä kaupunki on tai mitä se ei 
ole".2 

] . Omia muistiinpanojani. Tässä vaiheessa olin siis jo päätynyt siihen, että kaupunki on 
labyrintti; ks. luvut "Labyrintti" ja "Ei k?riseutu". 

2. Samoin omia muistiinpanojani. 
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Kaupungin kokoaminen itse paperilla on tosin mitä sujuvin toimi
tus, mutta se mitä siten rakennetaan ei nimenomaan ole kaupunki. Ku
kaan ei voi rakentaa koko kaupunkia, kuten Israelin kansa sai kokea. 
Tätä ei pidä käsittää sen merkiksi, etteikö kaupunkia rakennettaisi ja 
suunniteltaisi, etteikö rakentaminen ja suunnittelu olisi mahdollista, et
teikö kaupungilla olisi rakennetta ja etteikö koko kysymystä kaupungin 
rakenteesta voitaisi esittää. Esineellisenä ja välineellisenä inhimillisenä 
olemisena, sinä minkä on tapana olla olemassa ihmiselle maailmana, 
liikkeessä olevana tapana, sekoittuneena kokemuksena, jaettuna ja mah
dottomana yhteisyytenä, kaupunkia ei vain koskaan voida kerralla ja ·ko
konaan rakentaa tai esittää. Kaupungissa on aina lähdettävä siitä mitä 
on; ei ole mahdollista puhdistaa pöytää, tyhjentää tilaa ja luoda omaa 
teosta. Taideteoksena ja monumenttina kaupunki on vieras, kosketta
macon ja asumiseen kelpaamaton. Tämä on kaupungin rakenteellisen 
olemisen tekijä, joka on otettava huomioon huolimatta niistä paradok
seista joi ta se sisältää. 

Kaupungille luonteenomaisemmin tyydyin jäsentämään tutkimusta 
tavanomaisemman ajallisen perspektiivin mukaan, joka seuraa länsimai
sen kaupungin erilaisten perusominaisuuksien ilmaantumista. Tutki
muksen ajallinen perspektiivi on kuitenkin metaforinen aikaperspek
tiivi,' ei mikään kaupungin tai kaupunkimaisuuden historia, ei mikään 
lineaarinen tai teleologinen kehityskulku. "Tässä ei ole kyse tavanomai
sesta historiankirjoittamisesta. Tässä on kyse siitä, että kykenee näke
mään yhteisön muodostumisen."2 Luvuissa I Alku ja II Antiikki tarkas
tellaan kaupungin antropologisia ja ontologisia perusedellytyksiä ja po
liksen klassista perintöä; luvussa III lnterregnum perustellaan Alun ja 
Antiikin vastakkain asettuminen Modernin ja Nykyisyyden kanssa; lu
vuissa N Moderni ja V Nyt tarkastellaan niitä muutoksia suhteessa näi
hin perusteisiin, jotka nimenomaan konstituoivat modernin ja nykyisen 
elämän kaupunkimuodon. 

Tutkimuksen teemat, asuminen, olemisen maaperä ja olemisen tila, 
tapa ja tavanomaisuus, esine ja esinesuhde sekä kokemus ja taito toistu
vat kussakin luvussa. Tapa, tila, esine ja kokemus ovat ne teemat jotka 
itse tutkimuksen ·myötä totesin kaupunkimuodon perustekijöiksi. Juuri 

1. Kyseessä on siis vastaanvanlainen metaforinen historia kuin siirtyminen vaaleiden pe
tojen ylimyksellisestä joukkiosta orjamoraalin kautta vapahduttavaan tietoisuuteen Nietzschen 
Moraalin alkuperässä tai vaikka Platonin Valtiosta lähtöisin oleva kehitys aristokratiasta (Plato
nilla vielä timokratian kautta) demokratiaan ja siitä tyranniaan. Nietzsche, Friedrich (1969): 
Jvforaalin alkuperästä. Otava; Platon (1981 ): Teokset IV. Valtio. Otava. 

2. Serres, Michel (1991 ): Roma, il libro delle fandazioni. Hopeful Monster, s. 110. 
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tavan, tilan, esineen ja kokemuksen samanaikaisuus asumisessa, kotiu
tumisessa ja kotoisin olemisessa perustelee Alun asumisen perimmäiseksi 
antropologiseksi lähtökohdaksi. Tilan, esineen ja kokemuksen erityinen 
eriytyminen perustelee vuorostaan Antiikin merkityksen, ja juuri tilan, 
esineen ja kokemuksen sekä tavan perusteissa ja perustavissa suhteissa 
tapahtuneet muutokset määrittävät Modernia ja Nykyisyyttä ja asettavat 
niitä koskevat ratkaisevat kysymykset. Kuten kaupungissa, eriaikaiset 
teemat ja ominaisuudet sijaitsevat kuitenkin samassa sekoittuneessa ti
lassa. 

SE, MITEN KULJETAAN 

Tutkimuksen teoreettinen ja filosofinen näkemys on kasvanut rinnan 
tutkimuksen havainto- ja kuvallisen aineiston kanssa. Näiden kahden 
yhteenkuuluminen ja yhdistäminen on koko ajan ollut filosofisessa mer
kityksessään intuitiivisesti selvää; käytännön toteutuksessa, pohtiessani 
kuvien ottamista ja erityisesti tutkimuksen kirjoittamista sen sijaan on 
ollut erinäisiä ongelmia. 

Jo alunperin minua kiinnosti kuvassa paitsi itse kuvien ottaminen ja 
käypä akateeminen distinktiostrategia, myös kuvan käsitteellinen liitty
minen kaupunkiin ja kaupungin käsittämiseen ja mieltämiseen. Kuva 

onkin tutkimuksen ensimmäinen metodinen käsite, joka liittyy sisällölli
sesti itse tutkimuskohteeseen. Alunperin ajatukseni askaroi mielikuvissa, 
jotka olisivat kuten moderni todellisuus, "katoavia, pakenevia, satunnai
sia", fragmentoituneen todellisuuden pakenevia fragmentteja, joissa yh
distyisi sekä yksilöllinen ja henkilökohtainen että yhteinen ja yhdistävä 
symbolinen käsitys kaupungista.' Mielikuvasta siirryin kuitenkin kuvaan 
muistiinmerkitsemisen välineenä, ja fragmenttien sijasta tarinaan, joka 
fragmentin tavoin on epätäydellinen sikäli, että tarina on tulkittavissa ja 
uudelleentulkittavissa, ja jossa yleinen ja erityinen yhdistyvät mutta jossa 
muistilla ja kokemuksella ja näiden välittämisellä on merkityksellinen 
osuus. Tutkimuksen aineisto esitetään siis kuvien ja tarinoiden kautta. 

Kuvaamisen aloitin 22.2.1993 Helsingissä. "Ensimmäinen huomio: 
aja'ttelen lähteä tarkkailemaan 'kaupunkia' - ja tulen yhtäkkiä korostu-

) . Kuten kuva-aineistoansa perustelee Canevacci, jonka mukaan urbaanin antropologisen 
aineiston metodologia vaatii ennen muuta "halua eksyä, nauttia harhaanjotttumisestaan, hyväk
syä se että on tullut muukalaiseks,; juurettomaksija eristetyksi" ja jonka antropologinen kerronta 
perustuu "syvälliseen disorientaatioon". Canevacci, s. 15, 93-94. 
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neen tietoiseksi itsestäni. Sen sijaan 'kaupunki' tulee yhtäkkiä vaikeaksi 
hahmottaa."' Tein erinäisiä suunnitelmia kuvaamista varten, kävelin ja 
kuvasin, ajoin raitiovaunulla ja kuvasin, ja hämmennyin. Kuvaaminen 
aiheutti "totaalisen disorientaation", en havainnut yhtään mitään enkä 
löytänyt yhtään minnekään, olin vain kokonaisvaltaisesti Helsingissä, 
mutta en missään erityisessä paikassa Helsingissä. Lisäksi oli vaikeaa kä
vellä "velvollisuudentuntoisesti ja kattavasti", metodisesti - "kävellä ha
luan siellä missä haluan". Kuvaaminen sen sijaan tuotti mielihyvää. 
"Päässä hiljenee": se jatkuva verbaalinen kihinä, debatti ja analysointi, 
joka yleensä on yhteiskuntatieteilijän riesana työajan ulkopuolellakin, 

• • 2 va.1men1. 
Totesin, että kaupunkilainen voi kyllä "nähdä" kuin 35mm:n objek

tiivilla, mutta tosiasiassa hän "havaitsee 360 astetta". Näköhavainto ei 
ole nähty havainto, vaan sisältää aina muitakin aistimuksia, mutta ennen 
kaikkea muutakin kokemusta, elettyä ja opittua ja ennenkaikkea sanojen 
välittämää ymmärrystä. "Ei sitä voi kuvata millään muulla kuin sanoilla, 
mikään muu ei ole tarpeeksi taipuisaa. Se 360 astetta on (läsnä), vaikka 
yksityiskohdat olisivat kuinka kiinnostavia tahansa. Kaupungin fragmen
tit ovat fragmentteja. Ne eivät ole erillisiä tai irrallisia, ne vain eivät kuu
lu mihinkään kokonaisuuteen, eivät muodosta mitään kokonaisuutta."' 

Kuvaamisen on siis tapahduttava muussa kuin eristetyssä kuvaamisen 
tilanteessa, kuvaamisen on myös liityttävä johonkin; muuten kuvia voi
daan tutkimuksessa käyttää parhaassa tapauksessa evidenssinä jonkin 
olemassaolosta, tai sitten pelkkänä kuvituksena. Jos kuvan on tarkoitus 
olla sisällöllinen osa tutkimusta, sen on oltava sitä myös kuvaa otettaessa 
ja tutkimusta kirjoitettaessa. Kuvaamisen tulee sekoittua kaupungissa 
asumisen ja kaupungissa elämisen kontekstiin. Kukaan ei kävele metodi
sesti, sillä kävely on osuutta kaupunkiin, kaupungin avoimeen ja julki
seen tilaan, mutta myös "salakalastusta" siinä kaupungissa joka kuuluu 
jollekin muulle.4 Käveleminen on osa minun asumistani jossain tietyssä 
kaupungissa, sillä minä en ole (olemassa) abstraktisti, vaan olemalla ko
toisin jostakin konkreettisesta materiaalisesta. 

Hylkäsin suunnitelmallisen kuvaamisen tiettyjen temaattisesti valit
tujen kohteiden mukaan. Kuvasin New Yorkia ja Venetsiaa, Triesteä ja 
Goriziaa. Kirjoitin muistiinpanoja ja kuvauksia. Kuvasin Roomaa, aluksi 
vastentahtoisesti. Rooman kuvaaminen on idioottimainen ajatus: kai-

1. Omia muistiinpanojani. 
2. Samoin omia muistiinpanojani. 
3. Samoin omia muistiinpanojani. 
4. De Certeau, s. xii, xiv, xvi-xvii. 
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kesta on jo kuva, jokaisessa kuvan eri genressä, ja niitä saa jokaisesta 
kioskista. Joka kulmasta kääntyy turisti tai muu kameran kanssa heiluva 
henkilö. Keskustassa on mahdoton kuvata, sillä kameran esiinottaminen 
leimaa turistiksi, ja se taas vetää puoleensa kerjäläisiä, vislaavia nuorukai
sia, taskuvarkaita. Lopulta huomasin kuvanneeni lähinnä normaaleja 
elämäntapahtumiin liittyviä evidenssikuvia: tässä me täällä, tällaista 
meillä on täällä, nämä ovat synttärit ja tämä on poikani paras kaveri. 
Sitten oivalsin, että juuri nämä kuvat muodostavat kiinnostavan etno
grafisen aineiston, sillä nehän sijoittuvat tiettyyn elettyyn kokemukseen, 
tiettyyn paikkaan ja hetkeen, eikä niitä ole "napattu" kokemuksen ulko
puolisesta positiosta, vaan osana tuota kokemusta. 

Kuvaa en siis käytäkään välineenä, joka irrottaa kohteensa yhteyksis
tään ja lahjoittaa sille toisen, fantasmaattisen merkityksen, vaan muistiin

merkitsemisen kohtana.' Kuva otetaan ajassa ja paikassa olevasta erityi
sestä kohdasta, joka halutaan merkitä muistiin, ja kuvan merkitys on ta
rinassa, jonka se muistista kerii esiin. Kuva on Cherubim, yksi yhdek
sästä enkelien lajista, viesti Jumalalta eli se, joka tulee ihmisen ja Juma
lan väliin ja välittää näitä, joka välittää inhimillistä ja ei-inhimillistä. Ku
va yhdistää yleisen ja erityisen, henkisen ja ruumiillisen, tietämisen ja 
tiedon kohteen.2 Kuva on muistiinmerkitsemisen kohta, joka sotkeutuu 
kohteeseensa; kuva on se paikka ja se hetki, se kohta jossa minun koke
mukseni sekoittuu tutkimukseen tarinan välityksellä. 

Tarina on kerronnan muoto, joka välittää kokemusta ja perustuu 
muistiin. Tarina altistaa kuulijat/lukijat tarinan välittämälle kokemuk
selle, haastaa kuulijaa selittämään sen suhteessa omaan kokemukseensa. 
Tarinankertoja ottaa kertomansa kokemuksestaan ja välittää sitä kuuli
joiden kokemukseksi. Tarina asettaa irralliset ja erityiset asiat konteks
tiin, tarina sijoittaa tapahtumat johonkin paikkaan ja hetkeen. Tarina 

1. Berger, John (1987): Toisinkertojia. Gummerus, s. 19-21. ''Valokuvan todellinen si
sältö on näkymätön, sillä se juontuu vuorovaikutuksesta, ei muodon, vaan ajan kanssa. [ ... ] 
Valokuva [ ... ] erottaa, säilöö ja esittää jatkumosta leikatun hetken. [ ... ] Kaikki sen viitteet ovat 
sen ulkopuolisia." 

2. Ihmistieteiden ongelmana on tietämisen subjektin ja objektin peruuttamaton sekoit
tuminen toisiinsa niin, että joko tietäminen voi ymmärtää (omistaa) kohteensa muttei nauttia 
siitä, tai kohteesta voidaan nauttia, mutta sitä ei voida ymmärtää/tietää. Agamben etsii sellaisia 
tietämisen mekanismeja tai topologisia malleja, "huoneita", joiden avulla jokin tehdään yht
aikaa saavuttamattomaksi ja omaksi, joissa kohde saavutetaan vain vahvistamalla sen saavutta
mattomuus, ja siten siis ylitetään tämä dilemma. Yksi näistä välineistä on kuva, ymage, joka 
esiintyy sekä runoudessa että keskiajan filosofiassa sinä kohtana, jossa ruumiillinen ja ei
ruumiillinen, inhimillinen ja jumalallinen, irrationaalinen ja rationaalinen, aistimus ja sen ym
märtäminen kohtaavat ja yhdistyvät. Agamben, Giorgio (1993): Stanze. Einaudi, s. xiii-xvi, 82-
83. 
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kerrotaan ja otetaan vastaan seurassa, tarina on yhteisöllinen kommuni
kaation muoto.' 

Kaupunki ei ole ehyt kokonaisuus, vaan kaoottinen, monimuotoinen 
(moniääninen) kokonaisuus, moneus jonka yhdenmukaisuus on aina 
vain näennäistä.2 Kaupunkia ei voi määritellä tyhjentävästi tietryjen yk
sittäisten ominaisuuksien kautta, sillä ei ole olemassa tietryä yksittäistä 
ominaisuutta, joka tekisi kaupungista kaupungin. Kaupunki on saman
aikaisesti sekä singulaarinen ja ainutkertainen että jaettu (yhteinen, yh
teisöllinen) ja kompleksinen järjesrys. Ja juuri tämä sen oleminen olisi 
kyettävä esittämään siten, että esitettäisiin sekä järjesrys että kaaos, sekä 
singulaarisuus että yhteinen. Kaupungin oleminen pitäisi kuvata siten 
kuin se on. 

Se kohta jossa minun kokemukseni sekoittuu ja välitryy tutkimuk
seen on se kohta jossa kohtaavat kaupungin singulaarinen ja sen yleinen, 
kaupungin abstraktiot ja sen konteksti, kaupungin epäjatkuvuus ja mo
niäänisyys sekä sen jaettu yhteisöllinen järjesrys, käytäntö ja tieteellinen 
tarkastelu. Kuvat ja niihin muistiinmerkityt tarinat välittävät minun ko
kemukseni kaupungista. Paradoksaalisesti, juuri minun muistiinmer
kintäni ja tarinani, minun ainutlaatuinen ja eriryinen suhteeni jossa il
maisen kaupungin, ja tarinat joissa välitän tämän kokemukseni ovat 
välttämättömiä kaupungin yleisen ja yhteisen olemisen esittärniseksi.3 

Tarinoita ovat kokemukseni Roomasta. Tarinan muodossa esiintyvät 
myös Iliaan kertomus sankarikuninkaiden mahdottomasta poliksesta tai 

1. Benjamin, Walter (1982): "The Scoryceller." ("Der Eri.ähler") Teoksessa llluminations. 
Foncana, s. 86-89, 91, 97, 100 ja 108. Tarina on myös kulttuuriantropologialle ominainen 
menetelmä, sillä aineisto sekä kerätään että esitetään usein tarinoiden muodossa. Mikä antro
pologian sitten erottaa esimerkiksi matkakirjoista tai muusta kirjallisuudesta on antropologien 
jatkuva omantunnonkysymys. Ks. esim. Levi-Strauss, Tristes Tropiques, s. 15-17: "Inhoan mat
kustamista ja tutkimusmatkailijoita", aloittaa Levi-Strauss antropologisen mackakirjansa. Levi
Straussille antropologian pelastajana on luonnoncieteisiin rinnastettava strukturalistinen meto
di. Myös Canevacci, s. 92-95: "Tässä esitettyä mallia voidaan soveltaa myös antropologiin, joka 
kirjoittaa tekstejä kuten kuka tahansa romaanikirjailija." Canevacci viittaa nimenomaan Benja
minin "Tarinankertojaan", ja siteeraa Geerzia ja Clifford & Marcusia antropologian jännittei
sestä suhteesta kirjallisuuteen. Benjaminin Canevacci nimeää "kaupunkikercojaksi", "cicyceller", 
ja toteaa että "tämän vuoksi väittely nykyisestä antropologiasta hyvin usein saa uuden alkunsa 
Benjaminista." Canevacci itse omaksuu benjaminiaaniseksi mecodologiakseen shokit, fragmen
cit ja montaasin suurkaupungille ominaisena abstraktina ajatteluna. Tätä en sinänsä kiistä, 
mutta minun perspektiivini vaatii fragmentaarisen montaasin ylittämistä. 

2. Vrt. ensimmäinen luku "Kaupunki". 
3. Tällä ei ole tarkoitus väittää, että muunlainen tutkimus kaupungista, esim. tilastollinen 

selvitys tai historiallinen kuvaus, olisi merkityksetöntä tai perusteiltaan virheellistä. Tarkoitus 
on vain tehdä tämä tutkimus sisällöllisesti mahdollisimman johdonmukaisena, niin että kau
pungista esitetyt perusoletukset, kaupungin tarkastelemisen tavoite ja tarkastelun menetelmä 
liittyisivät sisällöllisesti toisiinsa. 

19 



Raivotarten kertomus lain synnystä, tarina Rooman perustamisesta ja 
siitä, miten Solon kirjoitti Ateenan lain, mikä oikein on Platonin valtio 
ja mikä taas sikojen valtio, miten persialaissodissa ilmenee länsimaiden 
maaperä, mikä arkkitehtiprofessoria kismittää, ja miten Pariisin ikävä 
vaivaa Baudelairea. Antiikin ja modernin tarinat ovat enimmäkseen kir
joista luettuja, tarinat meidän perheen asettumisesta ja asumisesta Roo
massa taas peräisin ystäville kirjoitetuista kirjeistä ja ystäville ja sukulai
sille yhä uudelleen kerrotuista anekdooteista, jotka nimenomaan kuvien 
muistiinpanot kutsuvat esiin. 

Tarinat ja kuvat olen pyrkinyt yhdistämään sisällöllisesti kaupungin 
teoreettiseen tarkasteluun. Voi olla, että ne samalla auttavat myös teo
reettisen käsityksen välittämisessä, eivät ainoastaan singulaarisen koke
muksen. Ne eivät kuitenkaan ole vain havainnollistamista tai kuvitta
mista varten, vaan sen olennaisen käsityksen välittämiseksi kaupungista 
ja elämän kaupunkimuodosta, joka muodostaa väitöskirjani väitöksen. 
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1 ALKU 





1. KAUPUNKI ON IHMISEN

KAUPUNKI 

Aristoteleen mukaan "sanaa 'oleva' käytetään monin tavoin". Paavali sa
noo Jumalan puhuneen "monella tapaa". 1 Traditio on ottanut nämä to
teamukset vakavasti ja pyrkinyt niiden pohjalta tarkastelemaan olevaa tai 
Jumalaa olemukseltaan monin tavoin ilmenevinä. "Monin tavoin" ei ole 
ymmärretty huolimattomaksi attribuutiksi tai epäselvää ajattelua peittä
väksi epätäsmälliseksi määritelmäksi, vaan päinvastoin olevan tai Juma
lan olemusta täsmällisesti kuvaavaksi tarkoitukselliseksi luonnehdinnak
si. Kun siis Max Weber aloittaa Kaupunkinsa samalla toteamuksella, sii
hen on syytä suhtautua vakavasti: 

"Kaupunki voidaan yrittää määritellä hyvin monin tavoin."2 

Itse asiassa sosiologian kaupunkiklassikot ovat tästä täsmällisestä 
epämääräisyydestä hämmästyttävän yksimielisiä, siitäkin huolimatta että 
niiden lähtökohdat ja näkemykset itse kaupungista poikkeavat selkeästi 
to1s1staan. 

"Kaupunki voidaan yrittää määritellä hyvin monin tavoin" (Weber). 
"Kaupunki koostuu kokonaisva.ikutuksistaan, jotka ulottuvat yli sen 

välittömien rajojen" (Simmel).3 

"Kaupungin sosiologisen määritelmän on hyväksyttävä se, että niin 
kompleksista ilmiötä ei voida riittävästi luonnehtia minkään yksittäisen 
erityispiirteen tai muodollisten ja satunnaisten ominaispiirteiden yhdis
telmän avulla" (Park).4 

1. Aristoteles (1990): Metafjsiikka. Gaudeamus, 1003a33; Hebr. 1:1. 
2. Weber, Max (1992): Kaupunki. Vastapaino, s. 23.
3. Simmel, Georg (ei painovuotta): "The Metropolis and Menral Life." Teoksessa Georg 

Simmel, The Sociology ofGeorg Simmel. The Free Press, s. 419. Simmelin päätyö on modernin 
rahan vaihtoon perustuvan yhteiskunnan kuvaus. Kuitenkin Simmelin suurkaupunki-ihmistä 
käsittelevä essee on eräs modernin kaupunkitutkimuksen klassikoista. 

4. Park, Robert E. & Burgess, Ernest W. (1984): The City. Midway Reprint, s. 168. Chi
cagon koulukunta muistetaan nykyään parhaiten kaupungin jakamisesta asukkaiden sosiaalis
ten taustatekijöiden mukaisiin vyöhykkeisiin ja mielletään tämäntapaisen kaupunkisosiologian 
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"Kaupunki on vain näennäisesti yhdenmukainen" (Benjamin).' 
Weberin hämmennys tukeutuu ensisijassa kaupungin historialliseen 

moninaisuuteen; Simmelin, Parkin ja Benjaminin kohteena sen sijaan 
on modernin (suur)kaupungin pakeneva monimuotoisuus itsessään. 
Mutta myös antropologin ihmisyyteen ankkuroitunut näkemys mää
rittelee kaupungin epätäsmällisyyden sen täsmälliseksi perusominaisuu
deksi: 

"Kaupunki esittäytyy moniäänisenä ensi kokemuksestaan lähtien" 
(Canevacci).2 

"Kaupunki ei ole vain se minkä tunnemme, vaan se tuntemattoman 
varasto jonka tiedämme olevan olemassa, ja joka rauhoittaa (tai häiritsee) 
meitä sen tosiseikan vuoksi että voimme tulla sen tuntemaan" (La 
Cecla).3 

Kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin näkemyksissä toistuvat sa
mat teemat: 

"Mikään yksittäinen elementti ei itse asiassa kaupungissa ole kantava 
rakenne tai avain. Sekoitus itsessään on kantava rakenne, ja sen keski
näinen kannatus on järjestelmä." Qacobs.)4 

"Kaupungit eivät koskaan lepää; ne vastustavat yrityksiä niiden siis
tiksi selvittämiseksi. [ ... ] Loppujen lopuksi, totuus kaupungista on liik
keessä." (Kostof.)5 

Myös filosofin kaupunki ilmenee monin tavoin: 

esikuvaksi. Kuitenkin Robert E. Parkin päätarkoituksena oli inhimillisen käyttäytymisen 
tutkiminen urbaanissa ympäristössä, ja lähtökohta niinkin radikaali kuin: "kaupunki on pi
kemminkin mielentila", a state of mind, kuin kokoelma yksilöitä ja aineellisia mukavuuksia. 
Mt.,s. l. 

1. Benjamin, Walter (1991): Das Passagm-Werk, Aufoeichnungm und Materia/en. Teok
sessa Walter Benjamin, Gesammelte Schriften V.1. Suhrkamp Verlag, s. 141. Benjamin pitäisi 
tosin oikeammin sijoittaa filosofien joukkoon; sosiologisessa kaupunkitutkimuksessa hänet 
kuitenkin luetaan alan klassikoksi. 

2. Canevacci, s. 15. 
3. La Cecla, s. 66. 
4. Jacobs, Jane (1962): The Death and Lif, of Great American Cities. John Dickens and 

Conner Ltd., s. 376. Yhdyskuntasuunnittelussa Jacobs on nykyään yksi lukemattomista alan 
klassikoista. Tämä klassikko olisi kuitenkin syytä lukea tarkasti; sillä Jacobsin teos on kaupun
kimaisuuden kompleksisuuden kuvaajana ensinnäkin yksi parhaista modernin ja urbaanin so
sial_isaation kuvauksista, ja toisekseen Jacobsin mielessä pitäminen auttaisi välttämään idiootti
maisia virheitä julkisia tiloja suunniteltaessa. Aikanaan Jacobsin teos kuitattiin ehkä eräänlaise
na yhden asian julistuksena, puheenvuorona kaupunkimaisen elämäntavan puolesta, murta 
nyttemmin Jacobsin "kaoottisen järjestyksen" ja "järjestäytyneen moneuden" käsitteet kiinnos
tavat postmodernin yhteiskunnan teoreetikkoja. Esim. Kolb, David (1992): "Home on the 
Range." Research in Phmommology. Voi XXII, s. 3-11. 

5. Kosrof, Spiro (1992): The City Assembled. Thames and Hudson, s. 305. Kosrofista 
enemmän luvussa "lnrerregnum,>.
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"Ei ole olemassa yhtä ainoata ideaalista kaupunkia jonka hierarkia 
olisi annettu, vaan imaginaaristen kaupunkien moneus, tai paremminkin 
leopardinkarvainen urbaani ilmaus, heterogeenisten alueiden, joilla toi
sistaan eroavat elämän muodot kokeilevat itseään, ristiriitainen rinnak
kainolo" (Illuminati).' 

Kaupunkitutkimuksen perinne ei siis tarjoa tutkimuksen lähtökoh
daksi kaupunkia yksiselitteisesti määriteltävänä entiteettinä. Kaikkein 
vähiten kaupungin ymmärtäminen voi perustua välittömille empiirisille 
tosiseikoille, joiksi sen kokonaisuus voitaisiin analyyttisesti hajottaa. 
Kaupunkitutkimuksessa on lähtökohdaksi vakavasti otettava kaupungin 
täsmällinen epämääräisyys. Tässä epämääräisyydessä voidaan hahmottaa 
seuraavat kaupungin lähtökohtaiset ominaisuudet: 

1. Määrittelyn mahdottomuus.
Kaupunkia voidaan "yrittää määritellä", mutta se on liian "komplek

sinen ilmiö" tullakseen luonnehdituksi · yksiselitteisesti tai formaalisti. 
Kaupunki "vastustaa" yrityksiä määritellä se selkeästi. 

2. Alkuperäinen moneus.
Kaupunki on "moniääninen", "sekoitus", itsessään ristiriitainen mo

neus, jonka yhdenmuotoisuus on aina vain näennäistä. 
3. Ulottuminen.
Kaupunki ulottuu yli näkyvän; yli omien välittömien rajojensa ja yli

välittömästi näkyvän itsessään. Kaupunki sisältää (itselleen) vieraan. 

ON 

Olemisesta on sanottava sama kuin kaupungista: sen täsmällinen käsit
täminen voi lähteä vain sen epämääräisyydestä. 

Heidegger puhuu olemisen hämärästä, olemisesta kaikkein yleisim
pänä, määrittelemättömänä ja itsestäänselvänä. Oleminen on kaikkein 
yleisin, sillä se sisälryy jo mihin tahansa mitä kysytään; olemista ei voida 
määritellä totutulla logiikalla, sillä se ei ole yksittäinen oleva, joka voitai
siin toisten yksittäisten olevien avulla määritellä itsensä kanssa identti
seksi; oleminen on itsestäänselvyys jossa elämme. Juuri se, että oleminen 

!. Illuminati, Augusto (1992): La citta e il desiderio. Manifestolibri, s. 9. Illuminati on 
italialainen filosofian historian professori, joka on julkaissut kirjoja mm. Kantista ja Rousse
austa. La citta e desiderio käsittelee kaupunkia, erityisesti modernia suurkaupunkia, kansalai
suuden (cittadinanza) alueellisena kontekstina, ja kansalaisen siirtymistä kaupungin periferiaan, 
kansalaisen ja kansalaisuuden marginaalisoitumista, sekä niitä uusia identiteetin muotoja joita 
tämä tilanne synnyttää. 
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on meille itsestäänselvyys, mutta sen määritteleminen mahdottomuus, 
tekee olemisen kysymisestä tärkeää ja antaa kysymiselle suunnan joka 
siltä muuten puuttuisi.' 

Spinozan "substantia per causam sui", substanssi omasta syystään, 
so., substanssi jota ei voida määritellä muiden substanssien avulla vaan 
itsestään, määrittää edelleen olemassaolon ja sen mikä on olemassa vä
listä suhdetta. Tämä substanssi on sellainen jonka "essentia involvit 
existentiam", jonka olemus kietoutuu olemassaoloon.' Substanssin ole
mus ei ole mitään olemassaolon tuonpuoleista ja siitä irrallista, vaan se 
on aina jonkin olemassaoloa. Substanssin olemus ei kuitenkaan ole itse 
tuo olemassaolo. Substanssin olemus näyttää itsensä olemassaolossa. 

Jonkin oleminen ei ole siitä erillinen ja yksiselitteisen selkeä entiteetti 
joka voitaisiin irrottaa sen kysymisestä. Jonkin oleminen ei myöskään ole 
sen yksiselitteinen ja aukoton itseidenttisyys. Spinozalle "substanssi 
omasta syystään" on ääretön ja täydellinen. Substanssin kietoutuminen 
olemassaoloonsa kuitenkin lisää paradoksaalisesti jotain tuohon täydelli
syyteen, jotain itsessään absoluuttisen epäolennaista kuten pyhimyksen 
sädekehä pyhimyksen pyhyyteen. Sädekehä ei ole pyhimyksen täydelli
selle autuudelle välttämätöntä, vaan täydellisen rajojen säteilyä ja värei
lyä, joka tekee kunkin pyhimyksen täydellisestä autuudesta tämän ai
nutlaatuista täydellisyyttä. "Sädekehä on siis autuaan yksilöllisrymistä, 
täydellisen tulemista singulaariseksi", "olevan rajojen rimpsuuntumista 
tai epämääräisrymistä".3 Olemisen kietoutuminen olemassaoloonsa lisää 
sen täydellisyyteen singulaarisuuden epämääräisyyden. 

Kun .siis kysytään jonkin olemista, ei kysytä sen selkeää ja yksiselit
teistä identiteettiä suhteessa toisiin entiteetteihin (joiden avulla sille joh
detaan tai analysoidaan itsensä kanssa identtinen sisältö), vaan kysytään 
nimenomaan sen epämääräisyyttä ja sen kietoutumista omaan olemassa
oloonsa. Mitä kaupunki on, kaupungin olemisen kysyminen ei anna 
vastaukseksi jotain kaupungin olemiselle ulkopuolista ja sitä todellisem
paa olemusta, vaan asettaa esiin kaupungin nimenomaan sen singulaari
sen epämääräisyyden kautta. 

1. Heidegger, Marån (1985): Being and Time. Basil Blackwell, s. 21-24. 
2. Spinoza, Baruch (1988): Ethique. Edirions du Seuil, s. 14. Olevan ja olemisen kietou

tumisesta ks. myös Vähämäki, Jussi (1995): Huone jumalan mielelle. Suomentajan alkusanat 
Giorgio Agambenin teoksessa Tuleva yhtei,ö. Gaudeamus, s. 8-9. 

3. Agamben, Giorgio (1995): Tuleva yhteisö. Gaudeamus, s. 55-56. 
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IHMISEN 

Ihminen ei vain ole, ihminen on tehty. lntiaanitarun mukaan aikojen 
alussa arosusi muovasi savesta ihmisen ja auringon noustessa puhalsi sii
hen hengen. Vanhan testamentin mukaan luomistyönsä kuudentena 
päivänä "Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sie
raimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu". 1 Tarinat tie
tävät, että ihminen tehtiin. Ihmistä ei luotu tyhjästä, vaan ihminen on 
muovattu luomakunnan tomusta; eikä ihmisen oma luonto tullut välit
tömästi kutsumalla, vaan ihmiselle on annettu muoto. Ihminen on en
simmäinen kulttuurin tuote, valmistettu artefakta; ensimmäinen savi
esme. 

Kulttuuri on tehty savesta: ruukut ja keittoastiat, tiilet joista muura
taan talot ja liedet ja kivetyt tiet, savitaulut joihin piiretään kirjaimet ja 
kirjaimilla kaiverretaan muistiin lait, jumalankuvat ja luolamaalaukset; 
kaikki se mikä ihmisen eläimistä erottaa ja toisiin ihmisiin yhdistää. Al
kuperäinen symboli on mitätön saviesine, rengas joka taitetaan ja jaetaan 
veljien kesken, jotta nämä tuntisivat toisensa merkityksettömien sirpa
leiden sovittuessa yhteen. Ihminen on esine, ihminen kantaa ja säilyttää, 
ihminen on tärkein rakennuselementti, ihminen on lain materiaalinen 
kirjain ja symbolin alkuperäinen merkitys. Ihminen on yhtä materiaali
nen kuin muut luontokappaleet, mutta ihmisen oma luonto on muodon 
monmamen muovattavuus. 

Ihminen ei vain ole, ihminen on enemmän. Yhteenkoottuna ihmisen 
yhteisö on enemmän kuin jäsentensä summa, ja tämä "enemmän" tekee 
jokaisesta yhteisön jäsenestä, jokaisesta ihmisestä enemmän. "Enemmän" 
on ihmisen työtä ja aikaansaannosta, sitä mikä tekee ihmisen yhteisöistä 
enemmän kuin susilaumoja, tai ihmisen asumuksista muuta kuin ter
miittikekoja. 

"Enemmän" sisältyy kokoamiseen, on koottuna kokoamiseen. Koko
aminen on ihmisen työtä: yhteenkokoontuminen ja kokoaminen ja 
kootun säilyttäminen. Kokoaminen on ihmiselle ominaista olemista yh
teisöllisenä, yhteenkoottuna olemisena, asumisena. Kenties ihmisen 
oleminen kokoamisena perustuu siihen, että ihminen kokoaa ravintonsa; 
että kokoaminen on perusta ihmisen olemiselle lajina. Kokoaminen on 
välitön fyysinen välttämättömyys, mutta välttämättömyys myös kaikelle 
mikä ylittää fyysisen ja välittömän. 

]. I Moos. 2:7 
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Kokoaminen ei synny siitä, että esineet ja oliot olisivat fyysisesti, 
ajallisesti tai tilallisesti läsnä ja lähekkäin. Kokoaminen pitää sisällään 
esineiden kokoamisen ja kootut esineet, mutta se pitää sisällään myös 
sen tilan kokoamisen johon esineet kootaan, tilan joka kokoaa kokoami
sen kokoamiseksi. Kokoamiseen sisältyy myös "enemmän", fyysisen ja 
välittömän ylittävä "enemmän", joka tekee kokoamisesta kokoamista. 

Kokoamisen merkitys on siinä, että paitsi että se kokoaa, se myös 
näyttää kokoamisen paikan. Kokoaminen ei ole itsestäänselvää. Kokoa
minen kokoaa jotain, mitä ei ole ennen kokoamista, pakottaa yhteen 
jotain, mikä ei "luonnostaan", ilman kokoamista kuulu yhteen. Kokoa
minen ei ole kokonainen; yhteenkuuluminen ja yhteen koottuna olemi
nen sisältää aina myös murtuman, särön, kamppailun. Kokoamisen 
paikka tulee näkyviin murroksensa kohdalla, jotain vasten. Kokoamiseen 
sisältyy "enemmän", mutta ei itsestäänselvästi. "Enemmän" on murtuma 
kokonaisuudessa ja ihmisen kokoaman kokonaisuuden paikka. 

Ihminen on yhteenkoottu eläin ja eläin jonka työtä yhteenkokoami
nen on. Ihminen on yhteisöllinen eläin ja asuva eläin, eläin joka on 
enemmän kuin eläin. 

Ihminen ei vain ole, vaan on ja ei ole. Ihminen on, hän on elävä sielu 
ja ruumis; ihminen ei ole, hän on kuolevainen. Kuolema ei kuitenkaan 
ole perimmäinen totuus elämästä (olemisesta) tai edes ihmisestä. "Posse 
non existere impotentia est",' että voi ei olla olemassa on voimatto
muutta. Oleva ei voi kuin olla, sillä ei-oleva ei ole. Se, että ihminen on 
oleva, mutta voi ei olla, ei ole totuus, vaan voimattomuutta. 

Muisti on tämän voimattomuuden kokemus, tämän voimattomuu
den kohtaamista ja alttiutta sille. Oleva ei häviä. Muisti ei ole idea jos
tain joka olisi mennyt olemattomaan, vaan jonkin ilmenevän tulemista 
täydelliseksi, perfektiksi, joksikin joka ei enää voi olla tahdon kohteena 
ja jota ei enää voida toistaa.2 Muisti on ulkoisen kokemuksen epävakaa 
tila, sen kohtaamista jota ei enää voida tehdä tahdon objektiksi. "Ainut 
paha sisältyy sen sijaan päätökseen jäädä velkaa olemassaololle ja ym
märtää voima olla olematta olemassaololle ulkopuoliseksi substanssiksi 
tai perustaksi. "3 

Kuolevaisuus, voima ei-olla, voimattomuus, lahjoittaa ihmiselle 
muistin eli ulkoisen kokemuksen epävakaan tilan; ei yhteytenä ei-

1. Spino,a, s. 30.
2. Severi no, Emmanuele (! 989): La filosofia fotrtra. Rizwli, s. 326-328.
3. Agamben, Stanze, s. 48. 
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olevaan, vaan olemisen affirmaationa. Muisti affirmoi sen, mikä ei enää 
voi olla tahdon kohteena, osaksi olemista. 

Ihminen on tehty, enemmän, on ja ei ole. Ihminen on loputtomasti 
muovattava muoto, yhteisöllinen ja asuva eläin, ulkoiselle kokemukselle 
altis. Myös ihmisestä voidaan sanoa sama kuin kaupungista: ihminen 
ulottuu yli omien välittömien rajojensa ja yli välittömästi näkyvän itses
sään. 

2. KOTI

Kaupungin singulaarisen epämääräisyyden ensimmäinen ja perustava 
ominaisuus ja lähtökohta on, että kaupunki on ihmisen koti. Kaupunki 
on ihmisen koti, ensinnäkin siinä merkityksessä, että kaupunki on se 
paikka missä ihminen on kotonaan, missä ihminen asuu. Toisekseen 
kaupunki on ihmisen koti siinä merkityksessä, että kaupunki on se paik
ka, mistä ihminen on kotoisin. 

Kaupunki ei ole sellainen paikka missä ihminen asuu siten, että on 
ihmisiä jotka asuvat kirkonkylässä ja taas toisia jotka asuvat kaupungissa. 
Kaupunki ei ole yksi mal1dollinen ihmisen asuinpaikka, satunnainen 
osoite. Pikemminkin ihmisen asuminen sisältää aina kaupungin, luo tai 
tuottaa sellaisen materiaalisen tilallisen yhteisöllisen suhteen, joka on 
kaupungin olemisen perusrakenne. 

ASUA 

Asuminen on olemisen perusluonne, ja ihmiset ovat olemassa sen mu
kaisesti. "Tapa jolla sinä olet ja minä olen, tapa jolla me ihmiset olemme

maan päällä on Buan, asuminen." 1 Asuminen on se tapa jolla ihmiset 
ovat; ja ihmeellisintä tässä asiassa on se, että tämä lause ei väitä mitään, 
vaan huolellisen tarkastelun jälkeen näyttää pikemminkin täydelliseltä 
tautologialta. Olla, bin, to be tai to have, habere eli avere on samaa juurta 

1. Heidegger, Martin (1971): "Building Dwelling Thinking." Teoksessa Martin Heideg
ger, Poetry, Language. Thought. Harper & Row, s. 147. 
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asumisen, buan, habitare eli abitare kanssa. Tapa taas on habitus, abito. 
Kun jokin tapahtuu, se takes place eli aver-luogo, se ottaa tai omistaa eli 
asuttaa paikan. Myös suomeksi: verbillä olla (jonka taivutukset on/om ja 
ovat/omat osoittavat sen yhteyden adjektiiviin oma ja siis omana olemi
seen), on alkuperäinen yhteys verbiin asea eli olla, sijaita, josta nykysuo
men asua on johdettu. Suomeksi jopa asia/asja on asemisen tekijä, se jo
ka asuu, on, sijaitsee; eli omistaa tai asuttaa paikan.' Että asuminen on se 
tapa jolla ihmiset ovat, asuu tai tapahtuu tai sijaitsee saman olemisen pii
rissä mistä se lähtee. 

Tämä olemisen tapahtuminen ja maailmassa sijaitseminen asumisena 
ei kuitenkaan muodosta merkityksetöntä ja itseensä sulkeutuvaa kehää. 
Päinvastoin, asuminen avaa olemisen. Se jokapäiväinen ja keskinkertai
nen oleminen, joka ennalta oletetaan ja joka etukäteen määrittää ym
märrystämme, ei ole jotain josta todellisen, esimerkiksi tieteellisen ym
märryksen pitäisi vapautua. Ennalta oletettu ja jokapäiväinen, tavanmu
kainen, on Heideggerille olemiseen kuuluva esiymmärrys, joka myös en
nalta avaa maailman ja muodostaa sen todelliselle ymmärtämiselle saa
vutettavan, mutta ylittämättömän horisontin.' 

Ihmisen oleminen ylittää yksinkertaisesti läsnäolevan todellisuuden, 
Vorhandenheitin eli esilläolemisen.3 Ihmisen oleminen on olemassaoloa, 
Da-sein eli tässä-olemista, siis asemista, olemista jossain niin että tämä 
oleminen erottuu siitä jostain missä se on, olemista olemalla kotoisin 
jostain. Ihmisen oleminen on maailmassaolemista.4 "Maailma" taas mer
kitsee olemisen ominaisuutta olla olemassa avoimuudessa, olemista aina 
olemisen mahdollisuutena ja pyrkimyksenä, mahdollisena olemisena, 
yksinkertaisen ja kätkeytyvän läsnäolon sijaan. Asiat ja esineet eivät ih
miselle ole vain yksinkertaisesti läsnäolevia, vaan mahdollisuuksia. 

Ihminen kohtaa maailmassa olevat esineet välineinä.5 Koska ihminen 
ei ole välittömässä suhteessa yksinkertaisesti läsnäolevaan, vaan välineelli
sessä ja välittyneessä suhteessa mahdolliseen olevaan, ihmisen oleminen 
on pyrkimystä johonkin ja ihmisen tietoisuus maailmasta maailman tul
kintaa. Ihmisellä on maailmaan tuntuma,6 tunne maailman olemisesta, 
joka on aina jo avannut hänelle suhteen maailmaan ja tehnyt mahdolli-

1. Mr., s. 146-147. Myös Dtzionano difilosofia (1992). Unione tipografico-editrice Tori
ne;e, Abiro ja Abirudine, s. 2; Hakulinen, Lauri (1979): Suomen kielen rakenne ja. kehitys. Ora
va, s. 399, 251-252. 

2. Vattimo, Gianni (1991 ): lntroduzione a Heidegger. Editori Laterza, s. 19, 30. 
3. Mr., s. 20-21. 
4. Mr., s. 27.
5. Mr., s. 24.
6. Mr., s. 32-33.
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seksi suhtautua siihen ja suuntautua siinä jollain tavalla. Oleminen maa
ilmassaolemisena, tuntuma ja esiymmärrys maailmasta, ei siis sulkeudu 
itseensä merkityksettömänä, vaan se on aina jo erottanut ihmisen siitä 
jostain missä tämä on, ja siksi avannut maailman ihmisen pyrkimykselle 
ja tehnyt siitä ihmiselle saavutettavan. 

Heideggerille olemisen konstituoiva pyrkimys on itse tuohon olemi
seen "heitetty" pyrkimys. Ihmisen maailmassaoleminen on olemista 
"maailmaanheitettynä", olemassaoloa eli eksistenssiä, ex-sistere, omasta 
olemisestaan ulkona olevaa olemista.' Tuntuma maailmasta ei ole mitään 
minkä ihminen voisi ratkaista ja ylittää. Tuntuma, joka maailman avaa, 
osoittaa myös maailmassaolemisen väistämättömän rajallisuuden ja 
erottaa olemisen omasta itsestään. "Oleminen on siten rajallinen sikäli 
kuin, vaikkakin ollen se joka avaa ja perustaa maailman, se on itse vuo
rostaan heitetty tähän avoimuuteen, joka ei siihen kuulu, ei sellaisena 
jonka se voisi asettaa, eikä jokaisen subjektin sellaisenaan transendentaa
lisena määreenä."2 Maailmassaoleminen on olemista maailmaanheitetty
nä, eikä se voi muodostaa mitään olemisen pysyvää ja sille ulkopuolista 
perustaa. 

Asuminen on se tapa, jolla ihminen on maailmassa, ja asunto, koti, 
on tämän tavan paikka. Ihminen on olemalla kotoisin jostain. "Kodin 
etuoikeutettu rooli ei muodostu siitä, että se olisi inhimillisen toiminnan 
päämäärä, vaan siitä että se on sen ehto, ja siinä merkityksessä sen alku."3 

1. Mr., s. 22, 36.

2. Mr., s. 36. 
3. Emmanuel Levinas, lainattu teoksessa La Cecla, s. 68. 
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Arkos on juuri herännyt ja istuu sängyn laidalla laittamassa sukkaa 
jalkaan. 

Levinas on oikeastaan aivan samaa mieltä asumisesta ja sen merkityk
sestä kuin Heidegger. Ihminen ei asu koska rakentaa, vaan rakentaa kos
ka asuu, se on, koti ei ole inhimillisen toiminnan päämäärä, vaan sen 
lähtökohta.' Asuminen, oleminen kotoisin jostain on perustavasti ero
tettuna olemista, olemista niin että on maailmasta erillinen ja kuitenkin 
ylitsepääsemättömästi siihen sijoittunut. Koti, oleminen asumisena, te-

l. Heidegger, "Building Dwelling Thinking", s. 148. 
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kee mahdolliseksi maailman kohtaamisen, sen hahmottamisen maailma
na, sen työstämisen ja esittämisen ja siitä nauttimisen.' 

Arkos ylittää katua. Sikäli kuin katu ei satu ylittämään Arkosta. 

Levinas on kuitenkin eri mieltä asumisesta kuin Heidegger. Ihminen 
sijoittuu maailmaan kuten kohtaisi sen eräästä ominaisuudestaan, ko
dista lähtien. Koti, asuminen, merkitsee erillisyyttä, mutta ei kuitenkaan 
irrallisuutta maailmasta, tähtien takaista paikkaa, joka olisi ihmisen 
omassa hallinnassa ja josta käsin ihminen yhä uudelleen voisi nousta 
maihin maailmaan.2 Koti on ihmisen ominaisuus olla erillinen maail
massa, ei erillinen maailmasta. Koti ihmisen maailmassaolemisen omi
naisuutena ja erillisyytenä ei merkitse maailmaan heitetyksi tulemista. 

1. Levinas, lainattu teoksessa La Cecla, s. 68-69. 

2. Me., s. 68. 
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Palataan vielä takaisin. Laitettuaan sukan ja muitakin vaatteita päälleen, 
Arkos nousee isän kanssa kotikatua. (Koti on viimeinen ikkuna ylhäällä 

oikealla, keltaisessa talossa, pinjapuiden välissä.) 

Levinas on eksplisiittisesti eri mieltä Heideggerin kanssa: "Mutta 
(ihminen) ei ole raa'asti maailmaan heitetty ja hylätty."' 

1. Mt. 
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Arkos uittaa käsiään kutmakaupan suihkutähteessä, mennen tutlen. .. 

. . . ja ylittää kadun isän kanssa. 
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Kyse ei ole siitä, että Levinas ei ymmärtäisi mitä Heidegger maail
maanheitetrynä olemisella todella tarkoittaa. Heidegger ei halua, että 
oleminen maailmassaolemisena, oleminen tässä-olemisena, ymmärrettäi
siin jonain olemisen ulkopuolisena olemisen metafyysisenä perustana. 
"Maailmaanheitetry" tarkoittaa, että olevana ihminen on ymmärrettävä 
olemisestaan erotetuksi ja sitä kysyväksi tässä olemiseksi, Daseiniksi, aina 
jo maailmassaolevaksi; ja tästä Levinas on yhtä mieltä. "Maailmaanhei
tetty" sen sijaan sanoo sen, että tämä oleminen, tämä "tässä" ei kuulu 
ihmiselle. Ihminen kuuluu "tähän"; "tässä" on ihmisen suhteen indiffe
rentti. Tästä indifferenssistä Levinas on eri mieltä. 

Tuntuma maailmaan ei ole vain minun suhteeni maailmaan, vaan 
maailman ja minun välinen suhde. Tuntuma, olemisen tunteellinen to
naliteetti ei rajaa ihmistä rajalliseksi omasta olemisestaan, vaan rajaa ih
misen rajalliseksi omassa olemisessaan, erottaa ja samalla yhdistää ihmi
sen olemiseensa. Maailman tunteminen, sen tuttuus ei ole vain luonnon 
vastaus erotettuna olemisen tarpeisiin, ihmisen olemiseen joka nauttii 
luonnosta ja samalla konstituoi itsensä siitä erillisenä. Ihminen ei kohtaa 
"luontoa", maailmaa josta hänet on erotettu, indifferentisti, vaan intii
misti. "Intimiteetti, joka jo oletetaan tuttuudessa, on intimiteetti jonkun 
kanssa."' V aidakseen kohdata maailman, voidakseen ymmärtää maail
man maailmana ihminen tarvitsee kokoamisen, koottuna olemisen in
tiimin sisäisen lähtökohdan, joka aktualisoituu kodissa. Ihmisen olemi
sen erillisyys ja sisäisyys on erillisyyttä maailmassa, joka on jo inhimilli
nen. Maailmaanheitettynä olemisen sijaan ihminen, "yhtaikaa sisällä ja 
ulkona, asettuu ulkoiseen intimiteetistä lähtien".2 

1. Mt., s. 69.

2. Mt.
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Antoinettaa naurattaa, kun äiti 
nappaa varoittamatta kuvan 
Arkoksen esikouluryhmästä. 

37 

Kadun toisella puolen on portti, 
josta Amos isän kanssa pääsee 
kelloa soittamalla sisään. 



ASETTUA 

Palataanpa vielä kerran takaisin. 
Palataanpa vielä kerran takaisin kotiin, siihen maailmassaolemisen 

tavan paikkaan, josta käsin maailman kohtaaminen on mahdollinen. 
Palataan takaisin, sillä koska koti on paikka josta lähdetään, se on myös 
paikka johon palataan. 

Palataan vielä kerran takaisin kotiin, keltaiseen taloon Piazza lschial
le. Piazza Ischia on keltaisten, rapattujen kolmikerroksisten 1920--30-
lukujen taitteessa rakennettujen talojen muodostama kortteli, joka sijait
see Roomassa, Montesacron kaupunginosassa. Piazza Ischian · löytää 
Rooman kartasta oikeasta yläkulmasta - jos on kartta joka ulottuu niin 
pitkälle. Kaikilla korttelin taloilla on sama osoite: Piazza Ischia 2. Mutta 
jotta voisi tulla Piazza Ischialle on tultava sinne takaisin. 

Paikan päällä "Piazza lschia" on kyltti korttelipihan pääsisäänkäyn
nin, "portonen" yläpuolella. Mitään "piazzaa", toria tai aukiota ei ole, 
katu vain hieman levenee ja kulma taittuu risteyksessä porttikäytävän 
edustalla. Kaduilla, jotka kolmelta puolen ympäröivät korttelia, on kul
lakin omat nimensä. Kun elokuun helteessä keskellä yötä kuuden hen
gen perhe kuuden valtavan matkalaukun kanssa etsii taksilla uutta koti
aan, sen löytäminen kestää tunnin. Herra ja rouva, jotka kävelyttivät 
koiraansa porttikäytävän editse, eivät osanneet neuvoa missä Piazza 
lschia on. Vielä myöhemminkin syntyperäiset montesacrolaiset hymyile
vät kohteliaasti, kun sanomme asuvamme "Piazza lschialla, ihan koulun 
takana", ja ovat valmiit uskomaan että aswnme noin kilometrin päässä 
koulusta, jollain muulla tunnetulla piazzalla. 

Asuminen Piazza Ischialla valottaa esimerkillisesti asumisen arvoi
tusta. Aswnaan asettuminen on todellinen tapahtuma josta voidaan 
kertoa tarinoita perheen kesken ja tuttaville. Olemme matkustaneet ko
ko päivän, Arkos on kuwneessa, meillä on 20 kilon matkalaukku ja tä
pötäysi selkäreppu per henkilö, olemme astuneet Fiwnicinon lentoken
tälle kuin saunaan 42 asteen kosteaan helteeseen, on keskiyö ja ajelemme 
taksilla ympäri pimeää ja epätodellista tuntematonta kaupunginosaa. 
Kun Piazza lschia viimein paikannetaan, alkaa matkalaukkujen raahaus 
pihan poikki ja portaita ylös neljänteen kerrokseen, ovelle joka avataan 
yhdellä avaimella keskeltä ja toisella ylhäältä ja alhaalta neljästi kiertä
mällä, kuten lopulta selviää. Sisällä on kaikki paksun pölyn peitossa ja 
niinpä operaation päätteeksi lattiat on pestävä, käsin. 

38 



"Asumaan asettuminen merkitsee kohdan leikkaamista paikkojen 
yleisyydestä, eron asettamista asutun ja ei-asutun välille. Tämä ele on 
perustamisen ele, ja jokainen perustami1{en implikoi orientaation."' 
Asumaan asettuminen on tapahtumista, kirjaimellisesti "paikan otta
mista", paikan perustamista. Perustaminen on shokki, katkos, jonka 
kautta jokin ottaa paikkansa. Perustaminen on paikan tulemista katkok
sena, sen tapahtumista. Tapahtuminen on paikan ottamista, sen avaa
mista siinä olemiselle ja orientaatiolle. Tapahtuma ei kuitenkaan tässä 
merkitse vain ainutlaatuista elämystä, vaan itse tapahtumaan jo sisältyy 
paikkaan kuuluva järjestyksen tai muodon antamisen, orientaation 
mahdollistamisen momentti/ulottuvuus. Asettuminen Piazza Ischialle on 
tarinan arvoinen tapahtuma, mutta jotta voisi asua (tietää asuvansa juu
ri) Piazza Ischialla on asuttava Piazza Ischialla. 

Asumaan asettuminen on tapahtumista, paikan avaamista asumiselle. 
Mutta asuminen on paikan avoimuuden pitämistä, ei suinkaan paikan 
täyttämistä ja perustamisen avaaman sulkemista tavanomaisuudella. 
Avointa ei ole ilman avoimen asuttamista, ilman että jokin asuu, siis nä
ennäisesti sulkee ja täyttää, paikkaa. Paikka ei pysy paikoillaan ilman 
toistoa, jatkuvuutta, tapaa ja tavanomaisuutta: asumista. Tavassa ei 
toistu itselleen identtisenä jokin joka on, vaan siinä toistuu jokin joka ei 
itsessään ole, mutta joka on olemisen ominaisuus ja edellytys. Pinrty
neimpäänkin tapaan sisältyy sen paikan ottava ulottuvuus, perustamisen 
hetki, asettaminen. Tapa ei itsessään ole kiinnitetty, vaan joustava tapa 
olla orientoituneesti maailmassa, siis, asua. Asumaan asettuminen ja 
asuminen ovat toistensa edellytyksiä, ja näistä pikemminkin jälkimmäi
nen on perustava ja primääri. 

Asua jossain, olla kotoisin jostain ei ole kiinteää ja suljettua sisäi
syyttä, vaan intiimiä erillisyyttä ulkoisessa. Asutun ja ei-asutun välinen 
raja ei ole kiinteä ja ylittämätön. Asutus, asuminen saa järjestyksensä ra
jasta, joka sekä erottaa että yhdistää sen ympäröivään ei-asuttuun. La 
Ceclan mukaan asutus on kosmografia ja kosmologia, muttei staattisena 
mallina, vaan systeeminä joka säätelee itseään ja tuottaa itsensä. "Itse asi
assa se on ennen kaikkea maailman 'keskus'. Vain keskuksesta käsin voi
vat orientaation suunnat kimmota."2 Asumisen perustavat tilalliset kate
goriat voidaan jakaa kahteen ryhmään, käsityksiin jotka koskevat rajaa ja 

1. La Cecla, s. 34-35.

2. Mt., s. 35. 
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eron tekemistä, ja käsityksiin jotka liittyvät orientaatioon;' ja kummat
kin edellyttävät keskuksen olemassaoloa. 

Piazza Ischian pohjakaava. 

Piazza lschia on yhdestä kulmastaan pyöristyneen kolmion muotoi
nen kortteli, jonka talot muodostavat asunto-osakeyhtiön, condominion.

1. Mr., s. 34.

40 



Korttelia ympäröi vihreä rauta-aita, jossa on muutamia lukittavia port
teja eri puolilla, ja yksi aina avoin iso yhteinen porttikäytävä, mainittu 
"Piazza Ischia". Meidän kotimme on korttelin äärimmäisessä nipukassa, 
talo jolla on kaksi kolmikerroksista siipeä ja niiden välissä nelikerroksi
nen "torni". Meidän oveltamme on suora suunta, ulos, kohti porttikäy
tävää. Ulos kohti kaikkia mahdollisia toimintoja, sisäpihaa, roskiksia, 
kauppoja, kouluja, postia, bussipysäkkejä, Montesacroa ja sen ympäris
töä, Roomaa ja sen keskustaa. Ulos-suunnan lisäksi vain vasemmanpuo
leinen katu on toinen sosiaalisesti elävä ja avoin su_unta. Tällä kadulla on 
toisella puolen lihakauppa, sekatavarakauppa, baari, kampaamo, bedel
mäkauppa, autokorjaamo, huonekalukorjaamo, parturi, "pizza-a-taglio" 
-pizzeria ja kulmassa sisustusliike. Toisella puolen on Piazza Ischian
condominio ja komelinmittainen koulukompleksi, ylä-aste, ammatti
koulu ja ala-aste sekä lastentarha. Tällä kadulla kulkevat kaikki.

Piazza Ischian ylälaitaa porttikäytävästä oikealle rajaa koulun korkea 
aita, ja tällä kadulla liikkuu lähinnä ylä-asteen oppilaita. Kolmannelta 
laidaltaan Piazza Ischia rajoittuu osittain toisten condominioiden sul
jettuihin aitoihin, enimmältä osaltaan kuitenkin joutamaahan. Jouta
maahan on Roberto rakentanut itselleen puutarhan, aidatun; ja condo
minion asukkaat pienen leikkipuiston lapsille, aidattu ja lukollinen se
kin. Tämä on todella ei-kenenkään maata, eikä täällä ketään liikukaan. 

Piirros on oikeastaan väärin päin. Meidän kotimme sijaitsee piirrok
sen ylänurkassa, vaikka tosiasiassa se oli condominion alanurkassa, mäen 
alla, niin että kotoa lähdettäessä piti aina nousta ylämäkeen. Jos olisin 
piirtänyt toisin päin, piirros myös avautuisi meidän kodistamme käsin. 
Koti ei kuitenkaan sijaitse ylänurkassa siksi, että se oli meille vieras ja 
etäinen seikkailun päätepiste todellisen kodin jäätyä Suomeen. Koti ei 
ole ylänurkassa myöskään yksinkertaisesti siksi, että suunnat Rooman 
kartalla sijoittavat sen kartan ylänurkkaan. Se on piirretty aivan oikeaan 
paikkaan ja sitä katsotaan aivan oikeasta suunnasta siksi, että koti, asu
minen, intiimi suhde ja maailmassaolemisen tapa, ei ole yksityinen vaan 
yhteisöllinen suhde. 

Kyse ei ole kartasta ja sen suunnista, vaan paikasta, kaupungista ja 
sen suunnista. Meidän kotimme, condominion äärimmäinen nipukka, 
sivuaa ja liittyy Viale Ionioon, yhteen Rooman valtaväylistä, joka aukeaa 
ylittämättömänä rajana. Kyse ei ole siitä, että liikenne Viale Ioniolla on 
mieletöntä, sillä liikenne Roomassa on ylipäänsä mieletöntä. Piirroksessa 
meistä oikealla on Ionion varrella lähinnä joutomaata, ja joutamaan ta
kana Talenti, 60-luvulla rakennettu rikkaiden oikeistolaisten nousukkai
den kaupunginosa. Montesacrolaiset ovat vasemmistolaisia, tai konser-
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tiiveja, ja monet asuvat paikalla toisessa tai kolmannessa polvessa. Sosi
aalinen kuilu ulottuu vielä hieman meistä vasemmallekin, sen verran, 
että Viale loniolle kuljemme kiertämällä yläkautta. Tätä sosiaalista kui
lua ei voi piirtää kodin eteen alalaitaan, katsojan ja kodin väliin, vaan se 
on sijoitettava sinne minne se kuuluu, asutun ja ei-asutun rajalle, kodin 
tuolle puolen, kartan etäisimpään laitaan. Sitä paitsi katsojahan lähestyy 
Piazza lschiaa maailman keskustasta, maailman sosiaalisesta ja toimin
nallisesta keskustasta käsin: Rooman kaupungin keskustasta. Asua Piazza 
lschialla merkitsee asua Roomassa. Orientaation keskus, joka antaa 
suunnat ja suhteet on Rooma. 

Ihmisen ominaisuus olla kotoisin jostain ei ole yksityinen erillisen 
yksilön ominaisuus, vaan yhdistävä ja yhteinen yhteisöllinen ominaisuus. 
Ihminen ei asu erillistä asuntoa - tähtien akaista - vaan ulkoista inti
miteettiä jonkun kanssa. Olemisen tässä, asumisen paikka ei ole erillinen 
tukikohta, vaan jaettu kosmografia. Olemisen "tässä", josta olemme eril
lisiä, ei ole erillinen meidän kanssamme identtisenä, vaan meidän omasta 
erillisyydestärnme erotettu identiteettimme, jonka jaamme "jonkun 
kanssa". 

KOTIUTUA 

Minulla ei ole kuvaa kodistamme Piazza lschialla. Minulla ei ole yhtä 
kuvaa josta voisi sanoa: kas tässä tiivistyy olennainen siitä mitä Piazza 
lschia on. Sillä Piazza Ischia ei ole taideteos tai monumentti, esille pantu 
materiaalinen tai pysäytetty hetki, jolla olisi, vaikkakin negatiivisena ke
suuranaan, totuutensa ja todellinen olemuksensa. Paikka ei ole yksi eikä 
yhdessä paikassa. 

Minulla on kuva Piazza lschian sisäpihasta ja sen pinjoista ja pen
saista ja ruusuista jotka kukkivat jouluksi ja vapuksi, ja lapsista jotka pe
laavat palloa ja vanhuksista jotka jutustelevat. Minulla on kuva otettuna 
jokaisesta ikkunasta käsin, kuva kotikadulle parkkeeratuista autoista ja 
pursuavista roskiksista; aidatusta lastenpuistosta ja Roberton vihreän 
peittämästä puutarhasta; joutomaasta jonne paimen toi larnmaslauman 
talveksi laiduntarnaan ja asuntovaunusta jossa asui juro siirtolainen; Via
le Ionion kaoottisesta autoryörystä ja mainosky!teistä. Minulla on kuva 
Piazza lschiasta joka suunnasta: köynnöksistä jotka peittävät vihreää 
rauta-aitaa, pyykeistä jotka kuivuvat kattoterassilla, irvistelevistä karyati
deista ikkunoiden vierellä. On kuvia syntymäpäiväjuhlista ja nukkuvista 
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lapsista ja leikk:ivistä lapsista sisätiloissa. Kuvia ympäristöstä, lasten kou
luista, meidän "omasta" supermercatostamme, vaalimainoksista ja seinä
kirjoituksista, puusta joka on koristeltu Lazion kaulahuivein ja kukkasin,
Valeriosta joka elää. Vasta yhdessä ne kertovat jotain; ja vasta niiden
kertomus alkaa päästä perille Piazza Ischiasta.

Valerio vive. 

Asumuksen kuvaus ei kuvaa paikkaa kuten kartta, pohjakaava tai
valokuva. Asumuksen kuvaus kuvaa asumisen. "Yksilön, ryhmän ja pai
kan välinen sopeutumisen prosessi on yhtaikaa kiehtovan ja hauraan
kompleksinen konstruktio", joka kuuluu "niihin jokapäiväisiin elämän
�lueisii_n j_otka �vat _va�assa !ää�ä m�tä n�emättä".' Asu�ine� s):ltYY
Jokapä1vä1syyks1stä Ja Jokapä!vä1syydestä. Paikka ulottuu aJassa Ja ulassa
ja kietoutuu niihin jotka sitä asumalla tekevät. Ihmisen asuminen on ko

tiutumista
2 tähän ulottumiseen, olevan kietoutumista olemiseensa.

1. Mt., s. 40. 

2. La Cecla mainitsee italiankielisen termin "fare proprio un posto", tehdä paikka omak
seen, ja kastiliankielisen "hacerce con un sitio", asua paikan kanssa. La Ceclan kirjan otsake, 
"mente locale" viittaa samaan käsitteeseen ollen puhekielen ilmaus, joka tarkoittaa "sattuvaa 
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Inhimillinen sopeutuminen ympäristoon, kotiutuminen, sisältää 
ulottuvuuksia jotka ylittävät eläimen territoriaalisuuden. La Ceclan 
"asumisen antropologian luonnoksista" voidaan löytää seuraavat kotiu
tumisen ulottuvuudet: Ensinnäkin kotiutuminen on samastumista, 
identifioitumista paikan kanssa. Toisekseen se merkitsee elämän jatku
mista sosiaalisessa ja kulttuurisessa mielessä, ei vain biologisena eloon 
jäämisenä. Kolmanneksi ko�utuminen liittyy ymmärrykseen ja tietoi
suuteen. Neljänneksi paikkaan kotiutuminen toimii jatkuvan etääntymi
sen ja paluun prosessin kautta.' 

Asumisen kuvaus on minun itseni kuvaus, sillä minä en ole abstrak
tisti, vaan aina jostakin kotoisin. Kaupunki jossa asun on yhtä kuin mi
nä, ja minä olen se kaupunki, se kortteli, ja se katu jolla asun. Kuvates
sani asumaani, Piazza Ischiaa, en kuvaa vain sen fyysisiä ulottuvuuksia ja 
esteettistä ulkonäköä vaan sitä mitä toistuvasti tai poikkeuksellisesti ta
pahtui ja tehtiin, ihmisiä joita kohtasin ja miksi ja miten heidät kohta
sin. Piazza Ischia on "minun", sillä se liittyy erottamattomasti päivittäi
seen olemassaolooni; ja olemassaoloni on välttämättä päivittäinen. "Mi
nä" olen se henkilö joka päivittäin laskeutuu ja nousee 58 askelmaa, ri
pustaa pyykkejä terassille, aukoo ja sulkee ikkunaluukkuja ja unohtaa 
avaimet kotiin; joka lähtee ja palaa kaupasta, koululta, yliopistolta, kau
pungilta, kävelyltä, pihasta. Olemassaoloni jokapäiväiset tavat sijoittuvat 
tähän paikkaan, ja muodostuvat tässä paikassa ja tästä paikasta - jolloin 
myös tämä paikka, Piazza Ischia, muodostuu, minulle, näistä tavoistani. 
Identiteetti, paikkaan kotiutuminen, on kompleksinen konstruktio joka 
perustuu jokapäiväisiin käytäntöihin ja tapoihin. 

Paikan, yhteisön ja minun välinen kotiutuminen on materiaalista ei
kä samanaikaisesti toisaalta fyysistä ja toisaalta symbolista. Fyysinen tila 
on jo kaikista erityisistä ominaisuuksistaan abstrahoitu tila, tila puhtaana 
tilana itsenään. Juuri sitä paikka ei ole, se on peruuttamattomasti kie
toutunut ominaisuuksiinsa, ·siihen yhteisöön ja jokaiseen minään joka 
sen määrittelee. Paikka ei silti ole puhtaasti symbolinen kategoria, joka 
saisi merkityksensä vain ihmisten välisen yhteydenpidon kontekstista. 
Paikka on aina jossain aistittavassa "tässä" ja muodostuu aineelliseen si
dottuna suhteena ulkoiseen. Paikka on sosiaalisen järjestyksen ja inhi
millisen olemisen materiaalinen tilallinen ulottuvuus. 

sanontaa", ja kirjaimellisesti ymmärrettynä "paikallista mieltä". Suomen kielessä meillä on yksi 
ja eksakti sana, kotiutua, käsitettä varten. 

1. Me., s. 41. 
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Jos paikka ei pysy pitämättä, ei myöskään siihen samaistuva "minä" 
muodosta sen kiinteää referenttiä. Minä on yhtä lailla kielessä, symboli
nen, jaettu ja sosiaalinen kuin samanaikaisesti materiaalinen ja ruumiil
linen, siis singulaarinen. Juuri ruumiillisena olentona ihminen on yksi ja 
ainutlaatuinen. Ymmärrys, ajatukset ja tunteet, kaikki se mikä on aja
teltavissa ja kommunikoitavissa, liikkuu yhteisen ja jaetun, symbolisen 
eli sosiaalisen alueella. "Minä" sijaitsee singulaarisen ja jaetun leikkauk
sessa. Serresin mukaan ihmisen ruumis ei sijaitse vain euklidisessa, so. 
abstrahoidussa geometrian ja fysiikan tilassa. Näkemisen topologia on 
toinen, samoin koskettamisen ja hyväilemisen, tai tuskan ja kärsimyksen, 
tai kommunikaation. "Ruumiini ei siis sijaitse yhdessä ainoassa tilassa, 
vaan näiden lukuisten tilojen hankalassa leikkauksessa, näiden tilojen 
välisten yhteyksien käytäntöjen joukossa. Ei ole kyse jostain annetusta, 
jostain joka on, kuten sanotaan, aina siinä. Nämä leikkaukset, nämä 
yhteydet, on aina konstruoitava."' Kotiutuminen on inhimillisen iden
titeetin, yksilön tai yhteisön, materiaalinen perusta. Materiaalisena minä 
on aina singulaarinen ja yhteisö paikallinen, mutta sellaisena sen olemi
nen on aina jaettua ja konstruoitava. 

Kotiutumisessa on kyse yhteisöllisen inhimillisen elämän jatkumi
sesta. Kotiutuminen peritään, sitä ei keksitä yhden sukupolven aikana tai 
improvisoida, kuten ei keksitä tai improvisoida kieltäkään. "Asuminen ei 
ole välitön havainto (kuten ei ole tilan välitöntä esteettisyyttä - turistien 
suunnattomaksi mieliharmiksi!). Tarvitaan aikaa."2 Asuminen on taito, 
joka on hankittava kuten kielitaito. Kotiutuminen on asumisen taidon 
hankkimista ja sen käyttämistä. 

Kotiutuminen vaatii aikaa. Kotiutuminen merkitsee paikan ulottu
mista ajassa, se on "läsnäolon (tässä-olemisen) diakroninen ulottuvuus". 
Paikan ulottuminen ajassa ei merkitse sen fyysisen tilan miehittämistä 
peräkkäisinä ajankohtina. Mennyt on paikan materiaalinen rakenteelli
nen elementti. Juuri asutussa tilassa mennyt ei muutu miksikään ei
olevaksi, peruuttamattomasti taakse jääneeksi, vaan sisältyy tilaan jonain 
joka ei enää voi tulla tahdon kohteeksi. Mennyttä ei voi manipuloida. 
Muisti on tuon menneen kohtaamista ja alttiutta sille. Muisti on "ulkoi
sen kokemuksen epävakaa tila", ja kotiutuminen on intiimi yhteys tähän 
ulkoiseen, sen kohtaamista ja tunnistamista, ja siihen samaistumista. 

1. Michel Serres, lainattu teoksessa La Cecla, s. 31. 

2. La Cecla, s. 73. 
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Asumisen taito rakentuu muistin varaan. Koti on "muistikone", johon 
asumisen taito on säilötty ja muistiin merkitty.' 

Asuminen, paikkaan kotiutuminen säilyttää (ihmisten, minun ja yh
teisön) yhteyden menneeseen ja tekee siitä olevan osan, saa menneen 
elämään nykyisyydessä. Vastaavasti asuminen pitää paikan elävänä. Kau
punki vailla asukkaita ei ole täydellinen, vaan raunio. Koska paikka on 
inhimillisen olemisen materiaalinen ulottuvuus, ei tilan itsensä ominai
suus fyysisenä tilana, vain paikkaan kotiutuneet asukkaat kykenevät 
asumalla pitämään paikan elävänä. 

Kotiutuminen vaatii aikaa ja välityksiä, sillä ihmisen yhteisöllinen 
materiaalinen konstruktio ei tule luonnostaan eikä välittömästi. Väli
töntä asumista ei ole. Asuminen on ihmisen välineellinen ja välittynyt 
suhde mahdolliseen olevaan, maailmaan. Jokapäiväinen rakentuminen ja 
kuluttaminen on asumisen elimellinen ulottuvuus, ei asumisesta irrotet
tavissa tai abstrahoitavissa olevaa siitä erillistä "aikaa". Kyse ei ole vain 
siitä, että yhteisön materiaalinen kotiutuminen on kompleksinen proses
si ja konstruktio joka vaatii useita peräkkäisiä toimenpiteitä. Oikeastaan 
tulisi sanoa, että kotiutuminen asettaa olemiseen ajan, on olemisen ajassa 
olemisena edellytys. Asuminen ei voi tapahtua yhdellä erillisellä, itses
sään kokonaisella kerralla, sillä se ei ole mitään mikä olisi yksi ja erilli
nen; eikä se siten voi myöskään muodostua monesta peräkkäisestä erilli
sestä tapahtumasta. Asuminen on tapahtumisen itsensä toistuvuus, jossa 
toistuminen, tavanomaisuus on jokaisen tapahtuvan hetken perustava 
ominaisuus. Kotiutuminen vaatii aikaa, ja asettaa ajan. 

Kotiutuminen merkitsee perille pääsemistä ulkoisesta, kotiutumista 
ulkoiseen asumalla. Kuten Levinas sanoo, koti, oleminen erotettuna siitä 
tästä jossa se on, oleminen olemisena aina jostakin kotoisin, on se inhi
millinen ominaisuus josta käsin maailman kohtaaminen ja käsittäminen 
maailmana on mahdollista. Inhimillinen tietoisuus maailmasta lähtee 
jostakin, lähtökohdasta, maailman keskuksesta, alttiina ulkoiselle koke
mukselle, jota se ei kohtaa vihamielisenä ja välinpitämättömänä, vaan 
intiiminä ja ilmeisenä. Inhimillinen tietoisuus, joka lähtee jostain tästä, 
on orientoitunutta tietoisuutta, tietoisuutta olemisen kontekstista suh
teessa omaan paikkaan tuossa kontekstissa. Se tietoisuus maailmasta joka 
lähtee kotiutumisesta merkitsee tottumista maailmaan, sen mikä ilmenee 
tulemista tutuksi. 

1. Mary Douglas, lainattu teoksessa Eräsaari, Leena (1995): Kohtaamisia byrokraattisilla 
näyttämöillä. Gaudeamus, s. 152. 
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Tietoisuus pääsee perille, kotiutuu maailmaan lähtemällä tästä ja pa
laamalla tänne. "Tässä", "koti", "asutus" tai "paikka" eivät ole mitään 
itsessään olevia, esineitä tai entiteettejä, vaan inhimillisen olemisen tapa. 
Kotiutuminen ei ole paikkaan linnoittautumista ja paikoillaan pysytte
lemistä. Paikka ei pysy paikallaan paikallaan pysymällä, vaan liikkeessä, 
lähtemisen ja paluun jokapäiväisessä liikkeessä, tavanomaisen toistossa. 
"Tässä" on kotiutumisen momentti, hetki lähtemisen ja paluun liikkees
sä, ja siitä tulee ilmeinen vain tuon liikkeen eleenä. La Ceclan mukaan 
asutus ei ole kiinteä eikä kiinnitetty rakennelma, vaan niiden "liikutta
ma", jotka sitä asuttavat.' Kotiutuminen pitää paikkaa pitämällä sen 
liikkeessä. 

Tavassa ei toistu itselleen identtisenä jokin joka on. Ihmisen maail
massaolemisen tapa, asuminen, ja hänen tietoisuutensa maailmasta pää
see maailmasta perille lähtemällä tästä ja palaamalla tähän, mutta ei kos
kaan samaan tähän. Paikan rajat eivät ole jotain, mikä on, vaan sen mikä 
on tapa olla olemassa ihmiselle maailmana. Rajat ja erot eivät pysy tai 
synny erillisten entiteettien väliseen tilaan, vaan liikkeessä olevina olemi
sen tapoina, jokapäiväisinä käytäntöinä. Itse paikka omassa ytimessään, 
maailman keskipisteenä, "on" vain ihmisten yhteisöllisenä ja jaettuna 
jokapäiväisenä olemisen tapana. 

Palataan siis vielä kerran Piazza Ischialle. 
Kun ensi kerran tulimme Piazza Ischialle, se oli yhtä epätodellinen 

kuin tuntematon, osoite muistikirjassa, punainen piste Rooman kartalla, 
litteä esine jonka saattoi taittaa taskuun, vailla ulottuvuuksia. Jokainen 
aamulla noudettu sämpylä, nektariini ja sanomalehti ruo'kki osoitetta, 
jokainen kävelyretki lisäsi tilaa sen ympärille. Paradoksaalisesti totut
tautumiseen aiottu kuukausi ennen koulujen ja töiden alkua pidätteli 
meitä matkailijalle ominaisessa suhteessa ympäristöömme: koti on pi
kemminkin "yösija", tukikohta, erillinen asema josta käsin tehdään tie
dusteluja oudossa maastossa. Maasto kyllä kartoitetaan. Se mikä jää pis
teeksi vailla ulottuvuuksia on koti itse. 

Sen sijaan jokainen buon giorno kaikessa ilmeisyydessään paikantaa 
asumisen siinä "mielen kartassa" joka asuminen on. Buon giorno yläker
ran rouvalle ja yhä syvenevä keskustelu säätilan kulloisestakin sietämät
tömyydestä; ei mitään päivää eikä varsinkaan hyvää alakerran rouvalle, 
jolle viereisen asunnon vanha setä lupaa henkilökohtaisesti käydä tarvit
taessa toivottamassa vaffonculo. Buon giorno yhä varmemmin kaikille 
mummoille ja papoille joita meidän condominiossa asuu, ja ciao kaikille 

1. 1a Cecla, s. 33.
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pihan ipanoille. Buon giorno pitkin katua vilkutteleville kauppiaille; ja 
lopulta missä tahansa Montesacrossa tai sen lähimaastossa törmää jo
honkuhun buon giornoon. Se on meidän luokalla, ranskanopettaja, kieli
kurssikaveri, pyhäpukuinen naapuri, jonkun isä tai tutun tuttu. 

Ciao, Tommaso. 

Koulukirjojen ja -varusteiden ostaminen on tarina sinänsä. Laskujen 
maksaminen postissa. Auton korjauttaminen Giulianon putiikissa. Ja 
missä voi tehdä pakollisen pakokaasumittauksen? Kutsuja syntymäpäi
ville. Vanhempainiltoja. Jussi osallistuu Amandan luokkahuoneen sei
nien maalaamiseen. Valerio elää. Etsitään leikkipuistoja ja kerätään os
toksista pisteitä, joilla saadaan leivänpaahdin ja yleiskone. Opiskellaan 
sesonkeja ja niihin kuuluvia tapoja ja ruokatottumuksia. Käydään tur
hautumassa yliopistolla (miksi, sekin on oma tarinansa). Edicolan poika 
tietää jo että signoralle tulee Manifasto ja Unita. Ja pari pussillista Pani
nin figuriineja. Poliisi ratsaa joskus autoja Ioniolla ja karabinierit katu
kauppiaita Adriaticolla. Jussi ja Salome jäävät auton alle - suojatiellä, 
täinä on elämänne tilaisuus! Allekirjoitetaan adressi puistojen parantami-
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seksi ja aids-klinikan rakentamiseksi. Opitaan kiertämään mandalalla 
koristellut kadut ja nuorukaiset. 

Ja niin edelleen. Asuminen on päättymätön tarina, vielä jälkeenpäin
kin. Asuminen ei ole kotiutumista yhteen kiinteään pisteeseen, sellaiseen 
josta maan voisi vivuta radaltaan, vaan kotiutumista liikkeessä olevaan 
eleeseen, hetkeen, taitokseen tai laskokseen olevan kietoutumisessa ole
miseensa, joka tapansa mukaan kiertyessään yhä uudelleen itseensä ei 
milloinkaan tapaa itseään samana. 

OLLA KOTOISIN 

Ihminen on olemalla kotoisin jostain. Ja oleminen kotoisin jostain mer
kitsee olemista erotettuna olemisensa jostain, siitä tästä jossa se on. 
"Jostain" ei ole mikään kiinteä alkuperä, itsessään oleva entiteetti, vaan 
tarinan lähtökohta. Oleminen olemisena kotoisin jostain merkitsee, että 
oleva ei ole sama kuin sen oleminen. Oleminen on olevalle aina "toi
nen", vieras. Siten jokaisen olevan oma, sen juuri sille ominainen olemi
nen on olemista toisena, toisen paikalla.' 

Tämä oleminen olemisena toisen paikalla, olevan ja sen olemisen ero 
ei ole mikään olevan (tai olemisen) epätäydellisyys, joka tulisi korjata. 
Olevan oma oleminen ei ole sen suhteen indifferentti, muttei myöskään 
sen välitön identiteetti. Oleva on erotettu omasta olemisestaan, jonka se 
kohtaa ulkoisena intiimiteettinä. 

Kotiutuminen on olevan kietoutumista siitä erotettuun olemiseen. 
Oleminen kotoisin jostain on asettumista, viihtymistä tässä erossa ja ul
koisessa. Oleminen kotoisin jostain on lähtemistä ja paluuta, kiertävän ja 
kulkevan tarinan lähtökohta. Oleminen kotoisin jostain on jonkun 
kanssa jaettua intimiteettiä. Inhimillinen oleminen on enemmän kuin 
empiirisesti yhteisöllistä, se on yhteisöllistä ontologiselta perustaltaan. Ja 
asuminen on tämän ontologisesti yhteisöllisen inhimillisen olemisen ta
pa olla. 

Kun nyt sanotaan, että kaupunki on ihmisen koti siten, että ihminen 
asuu kaupungissa, ei siis tarkoiteta että kaupunki on eräs mahdollinen 
inhimillisen asumisen paikka, että ihmisen olisi mahdollista asua myös 
kaupungissa. Asuminen ei määritä kaupunkia sen eräänä mahdollisuute
na, eikä sen eräänä ominaisuutena, vaan kaupungin olemisen lähtökoh-

1. Vrt. Agamben, Tuleva yhteisö, s. 32-34. 
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cana. Asuminen ei oie ihmisen kaupungisca irrallinen ominaisuus tai te
ko, eika kaupunki asumisesta irrallinen inhimillinen esine. lhminen ei 
oie eika asu abstraktisci, vaan aina jossain "cassa", jostain kocoisin. lhmi
nen ei ensin asu ja sitten asu jossain, vaan han asuu aina jo jossain, on 
olemalla kotoisin jostain. 

"Jostain" on siis olevan taitos tai laskos sen kietoutuessa itseensa, 
olemisen liikkeessa oleva tapa olla. T arkoituksena ei suinkaan oie vaittaa, 
etta cama "joscain", cama koci jossa ihminen asuu ja josta han on kocoi
sin on yhca kuin kaupunki, vaan etta kaupunki on yhtd kuin se 'Jostain" 
jossa ihminen asuu ja josta han on kotoisin. Vaitteen lahcokohcana ei oie 
kaupunki, erityinen tai mahdollinen kaupunki cai erityisella tai mahdol
lisella cavalla maaricelcy kaupunki. Lahtokohtana ei voi alla jo maaritelty 
kaupunki, silla kuten codettiin, juuri kaupungista maaritelmaa ei voida 
antaa. 

Kaupunki ei oie sellainen jossa on asfalcoidut kadut tai julkinen lii
kennelaitos tai viemaroinci cai kirkko cai linna tai markkinac. Ei oie 
asukkaiden rai rakennusten maaraa tai laatua joka culisi tayttaa jotta 
voitaisiin puhua juuri kaupungista - kolmetuhatta tai puoli miljoonaa, 
kauppiaica, socilaica, julkisia virkamiehia, markkinatalous cai vahincaan
kin feodaalinen yhteiskuntamuoco. "Kaupunki voidaan yrittaa maaritella 
monin tavoin", mutta yrityksen, siis epamaaraisyyden, lisaksi tulokseksi 
jaa vain moninaisuus ja ulottuvuus. Ei siis voida vaittaa, etta se jostain 
misca ihminen on kocoisin olisi kaupunki, silla rama yhcalaisyys jaisi coi
sesta paascaan yha tuntemattomaksi eika siis maarittelisi micaan. 

Asuminen sen sijaan on casmallisemmin maaricelcavissa. Ennen kaik
kea voidaan nyt kiinnittaa huomio siihen, etta inhimillinen asuminen ei 
oie erillinen entiteetti eika piste vailla ulottuvuuksia. Perustavaa on asu
misen asettuminen jaettuun ulkoiseen, asumisen ontologinen yhceisolli
syys. lhminen ei asu erillista kotia. lhminen ei oie kocoisin erillisesta ko
disca. Ihminen asettuu jaettuun ja ulkoiseen incimiteecciin, koriucuu ja
ettuun jokapaivaiseen olemisen tapaan, viihtyy ominaisenaan toisen pai
kalla, konstruoi irsensa valineellisissa ja valittyneissa suhceissa. "Jostain" 
on yhceiso, materiaalisena olemisen tapana, ja kaupunki siis yhta kuin 
inhimillinen yhreiso. 

_Meille on tuttua kayttaa kaupunkia modernin metaforana, ja sellai
sena asettaa se primitiivisia yhteisoja cai maaseutua vastaan. T uttua on 
myos kasittaa kaupunki kompleksisena muodostelmana, joka koostuisi 
yksinkertaisemmista yksikoista, joko loogisesti tai historiallisesti tarkas
tellen. Nakemyksen mukaan ihminen olisi kotoisin pienista ja irrallisisca 
yksikoista, erillisista kodeista, erillisista perheisca, homogeenisista yksi-
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koista, joissa vallicsee jasenten kiintea samankaltaisuus. Mutta yhceiso ei 
oie perhe. Yhteiso ei synny perheesta eika koostu ihmisista jotka olisivat 
saman perheen jasenia, ei edes erillisista perheista. Yhteisêi, kuten kau
punki, koostuu toisilleen vieraista ihmisista ja naiden vieraiden jaetusta 
yhceisyydesta. 

Vaitteessa ei sinansa oie mitaan kovin uutta. Kaupunki on coiminut 
yhteison metaforana anciikista uudelle ajalle, niin Platonin ja Aristote
leen teoksissa kuin viela Moren Utopiassa tai Hobbesin Leviathanissa. 
ltse asiassa juuri moderni merkitsee murrosta seka taman metaforan 
kaytêissa etta kirjaimellisesti sen luonnossa. Moderniteetissa ihmisèsta 
tulee luonnollinen olento, joka on kotoisin omasta luonnostaan, ei enaa 
ihminen kaupungin/sivilisaacion jasenena, vaan erillisena yksilona, syn
tyneena paljaana elamana ja syncymansa ansiosta maan ja valtion kansa
laisena.' Voisi jopa vaittaa, etta alkuperaltaan "maalainen" ihrnisesta tu
lee vasta modernina aikakautena; ja etta kaikki historialliset yricykset 
luoda irrallisia ja homogeenisia yhteisoja ja erillista "maaseutua" ovat ai
na jonkun poliittisen incressin tai valtapyrkimyksen ideologiaa tai ai
kaansaannosta. 

Kreikkalaisista kaupunkiyhteisoista erotettiin "maaseudulle" talon
poikaiset orjat. Isojako, joka loi maaseudun sellaisena kuin sen nyt Suo
messa tunnemme - ja jollaisena sen kuvittelemme aina olleen -, hajotti 
vakivalloin "maalaisten" keskiaikaiset kylat, jotka olivat "niin taajaan 
asuttu etta toisesta kacolta paasi toisen huanneem paalle, naapuriin".2 

Kenties jokin ideologinen isojako on myos hajottanut ihmista, yhteisoa 
ja kaupunkia koskevan ymmarryksemme. Kenties "samuus", homogee
nisuus, ja erillisyys ovat pikemminkin modernin yksilon ja yksiloista 
koostuvien yhteisojen ominaisuus, kuin nykyisia suurkaupunkejamme 
edeltanyt inhimillisen olemassaolon muoto. 

Vieraus on sosiaalinen kasite, ei aistimellinen. Vieras ei suinkaan oie 
valttamatta uusi rai outo, eika varsinkaan mikaan eika kenenkaan kiintea 
ominaisuus. Weber kompastuu vierauteen kaupunkia maaritellessaan: 
"Kaupungin asukkaat eivat tunne toisiaan henkilokohtaisesti", mutta 
"mikali maaritelmaa sovelletaan", monet vanhat kaupungit tipahtavat 
maaritelmasta.3 Aristoteles sen sijaan on johdonmukainèn: "Samanlai-

1. Agamben, Giorgio (1994): "Jhmisoikeuksien ruolla puolen." Kosmopolis Vol. 24 J/94, 
s. 24-25. Vrc. luku "Nyt", eriryisesti sen osaluvut "Pakolainen" ja "Leiri".

2. Rapola, Marrci (1965): Pelto jiiii taakse. WSOY, s. 147. 
3. Weber, Kaupunki, s. 23.
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sista ihmisista ei synny valtiota" (siis kaupunkia).1 Valtio/kaupunki ei ole 
luonnollinen ykseys, eika mahdollisimman suuri yhtenaisyys ole sille hy
vaksi, silla muutenhan hyva valtio olisi oiko-despootin johtama tilayhtei
sêi, ja paras valtio yksittainen ihminen. V altiossa on valttamatêinta kyllin 
suuri erilaisuuden aste, jotta yhteiso voisi olla autonominen kokonai
suus. ''V altio ei oie mikaan satunnainen ihmisjoukko, vaan kuten sa
noimme, itseriittoiseen elamaan kykeneva yhteenliittyma."2 

Aristoteleelle ihminen on "luonnostaan kaupunkivaltiossa elava 
olento", kuulu zoon politikon. "Se joka on valtion ulkopuolella luontonsa 
takia eika sattumalta", siis sellainen oleva jonka orna oleminen on ylit
tamattêimasti erillista, "on joko kelvoton ihminen tai ihmista voimak
kaampi", villipeto tai jumala.3 Luontonsa takia ihminen on "kau
punkivaltiossa elava olento", siis kaupunkilainen, oleva jonka oleminen 
on ontologisesti yhteisollista. Kaupunki on ihmisen maailmassaolemisen 
tapa ja tavanomainen kietoutuminen olemassaoloonsa. Kaupunki on 
ihmisen koti, se "jostain" jossa ihminen asuu ja josta han on kotoisin. 

1. Aristoteles (1990): Politiikka. Gaudeamus, 1261a24. "Valtio", josta Aristoteles puhuu 
on, kuten Platonilla, "polis", kreikkalainen kaupunki-valtio. Ilmeisesti riippuu taysin siita, kir
joireraanko valtio-opin vai kaupunkirutkimuksen paradigmassa, miten kasite kaannetaan. Nah
dakseni pitaytyminen "kaupungissa" olisi sekii oikeudenmukaista etta loogista. 

2. Mt., 1328616-19. 
3. Mt., 1252b27-1253a5. 
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II ANTIIKKI 





1. POLIKSEN PERUSTAMINEN

Kaikki alkaa Troijan porteilla. Troijan edustalle leiriytyneista kreikkalai
sista sankareista saa alkunsa antiikin polis, ihmeellinen tila ja kasite, joka 
kokoaa yhteen ja kaynnistaa sen mita kutsumme nykyiseksi lansimaiséksi 
olemassaoloksemme. Polis on kaupunki, muttei mika tahansa kaupunki, 
vaan maaratynlainen ja maariteltavissa oleva yhteiskuntasuhde ja tilalli
nen jarjestys, "henkinen horisontti" ja materiaalinen maapera, johon 
olemme yha kiinnittyneita, kiinteammin ja useammin tavoin kuin ehka 
aina tiedarnmekaan. Polis on kaupunki, valtio, sivilisaatio; politiikka, 
poliisi, kohteliaisuus ja hyvat tavat; sodan, lakien, tieteiden, taiteiden, 
teknologian, etiikan ja filosofian alkupera. Ajattelumme ja kielemme 
ovat kotoisin poliksesta; mahdollisuutemme kasittaa ja ymmartaa kau
punki on kiinnittynyt polikseen. Sikali kuin olemme lansimaisen kult
tuurin ihmisia, olemme kotoisin poliksesta. 

TROIJAN PORTEILLA 

Iliaan eli Troijan porteille on leiriytynyt kreikkalaisten sankarien sota
joukko. Kansain paa, Atreun korkea poika Agamemnon on heidat hou
kutellut ja suostutellut mukaansa sotaretkelle kostaakseen Troijalle vel
jensa, kunniakuulun Menelaoksen puolesta, jo!ta Troijan kuninkaan 
poika Paris on ryostanyt aviollisen puolison, naisista ihanimman Hele
nen. Yhdeksan vuotta on akhaijien joukko turhaan piirittanyt Troijaa, 
ryosteltyaan toki muita kaupunkeja aikansa kuluksi ja henkensa pitimik
si.1 [lias on eeppinen runo Troijan porteilta, Homeroksen sepittamaksi 
sanottu, ja kuvaa myyttista sankarien aikaa.2 Yleinen mielikuva lienee, 
etta [lias kertoo Troijan sodasta, mutta se ei kuvaa tuon sodan syntya ja 

1. Homeros (1990): Ilia,. WSOY. 
2. Kyseessa olisi ns. mykenelii.inen kulttuuri, jonka karsotaan joutuneen sekasorroon ja 

paaosin ruhouruneen rodennakiiisesri kansainvaellusten ja sorien johdosra 1200 e.a.a. lahrien. 
Esim. Edwin Linkomiehen esipuhe lliaan suomennokseen, rai Vegetti, Mario (1989): L 'etica 
degli antichi. Edirori Larerza, s. 34. 
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kehitysta. !lias kuvaa sita mita Troijan porteilla virinnyt "viha Peleun 
poian Akhilleun turmiokas" saa aikaan.1 

!lias avautuu julkiseen sopurikkoon, vihakiistaan kaikkien akhaijien
edessa, kansankokouksessa. Suuttunut Apollon on ryhtynyt ampumaan 
ruttonuoliaan kteikkalaisten armeijaan. Tietaja Kalkhas ilmoittaa syyksi 
jumalan vihaan sen, etta Agamemnon on ryostanyt Khrysein, Apollonin 
papin tyttaren. Jumalan lepyttamiseksi Agamemnonin pitaisi palauttaa 
neito. Akhilles puolustaa tietajaa, jolloin Agamemnon ilmoittaa kyllakin 
palauttavansa neidon, mutta ottavansa sitten Akhilleelta Briseun tytta
ren, "kukkeakulman, itse sun kattosi ale', oman lahjasi, ett' alyaisit, ken 
ylivaltias on" .2 Tasta syntyy sopurikko ja vihakiista, joka ensin on tuhota 
kteikkalaiset, mutta johtaa lopulta Troijan sankarin, Hektorin kaatumi
seen. Ilias paattyy Hektorin ruumiin palauttamiseen surevalle isalleen ja 
hevonsuistajan jaloihin peijaisiin, joita saattelevat uhkaavat viittaukset 
Troijan tulevaan tuhoon. 

Agamemnon kayttaytyy kuin kiukutteleva kakara tai uhoava nuori
sojengilainen. Sen sijaan, etta huolehtisi kteikkalaisten ja armeijan kun
nosta ja hengissasailymisesta ja palauttaisi tyton luvattuja runsaita kor
vauksia vastaan, hanen huolenaan on etta Akhilles alyaisi kenella oikein 
on ylivalta ja etta "muutkin peljaten karttais verraks aikoa mulle ja 
mieltani uhmata julki" .3 Agamemnon haluaa alleviivata "ylivaltaansa" ja 
estaa siihen kohdistuvat julkiset haasteet. Yhdeksan vuoden jalkeen 
Agamemnonin on siis yha kamppailtava ylipaallikkyydestaan, ja toisten 
kteikkalaisten jarkevilta tuntuvat neuvot ovat hanelle vain hanen oman 
asemansa uhmaamista ja vertaiseksi asettumista. Khrysein tytar on Aga
memnonin osuus saaliista, ja tuohon osuuteen kajoaminen on kajoa
mista Agamemnonin ylipaallikkyyteen. Korvaukseksi han tahtoo kajota 
Akhilleen osuuteen; ja cama taas on Akhilleelle yhta !ailla kunnialle kay
pa loukkaus. Akhilles vetaytyy sodasta mokottamaan laivoilleen. 

1. Nain !lias alkaa: "Laulaos, oi runotar, viha Peleun pojan Akhilleun/ turmiokas [ .. .]" 
2. !lias, 1.184-186. 
3. Mt., 1.186-187. 
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Valerio vive. 

Emin ymmarran vaarin: Elakoon Valerio! ]a sirppi ja vasara. Tyypillinen 
uhoava nuorisotoherrys. Ehka Valerio on joku !aulaja, tai jalkapalloilija. 
Tai kenties Valerio hurraa itselleen ja omalle olemassaololleen julkisesti? 
Myos Valerion kaverit ovat voineet pilaillakseen julkistaa kaverinsa nimen, 
hyva Valerio, hahhahhaa. Sirppi ja vasara taas voi ol!a siina siksi, etta Va
lerio on tai nimenomaan ei ole kommunisti, tai ihan muuten vain. Teksti 
erottuu vain aluksi ja muutamana paivana, sitten se haipyy totuttuun mai
semaan. 

Agamemnonin ylipaallikkyys on kiistanalainen ja mahdottomuus jo al
kuunsa, yhta mahdoton kuin minkaan pysyvan jarjestyksen ja jarjestay
tyneen yhteiskunnan muodostuminen sotaa kayvien sankareiden jotik
koon. Sankarit Troijan porteilla eivat oie mikaan kreikkalainen sota
joukko, vaan joukko yksittaisia ja erillisia kuninkaita. Akhilles kiistaa 
Agamemnonin ylipaallikkyyden selvin sanoin: "Kuinka akhaijeist' ai
noakaan sanas saattavi kuulla, kulkea retkillas tahi taistoon astua cui
maan?" Akhilleella ei oie syyta taistella iliolaisia vastaan, nama eivat oie 
hanelta lehmia tai hepolaumoja vieneet, heidan valillaan ei oie vihaa. 
Troijan sotaa kaydaan, jotta loukattu Menelaos saisi kostaa, ja Agamem-
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non saisi kostosta ilon.' Sota on Agamemnonin "retki", yksityisasia, ja 
sotaa kayva kuningas suostuttelee retkelleen liittolaisensa vedoten van
haan kestiystavyyteen tai osuuteen ryostosaaliista, ei oikeuteensa tai ky
kyynsa kaskea toisia kuninkaita. Hyvan kuvan rasta kuninkaiden auto
nomisuudesta antavat kreikkalaisten puolella taisteleva Diomedes ja 
troijalaisten puolella taisteleva Glaukon, jotka taistelussa kohdatessaan 
toteavat isiensa olleen vanhoja kestiystavia, lyovat katta paalle ja vaihta
vat kaikessa kestiystavyydessaan sotisopiaan keskella taistelun nujakkaa, 
luvaten kahakassakin kartella toisiaan ja surmata muuta apukansaa tai 
akhaijia, jota tapettavaksi riittaa.2 Eika Akhilles lopultakaan lepy ja ryhdy 
taisteluun minkaan yhteisen asian vuoksi, vaan koska "surman sai sota
kumppani armas" ,3 kostaakseen yksityisena kuninkaana itseaan koskevan 
loukkauksen. 

Sankareiden jarjestaytynyt yhteiso on mahdoton.4 Sankarikuningas 
on yksityisen taloutensa, oikoksen paa, sen suvereeni yksinvaltias. Kunin
kaan valta on rajaton mutta kuningas on yhta kuin orna valtansa, orna 
asemansa, kykynsa ja arvonsa. Han on maaritelman mukaan hyva, agat
hos - sikali kuin on hyva puolustarnaan vakivalloin asemaansa ja va
keaan. Kuninkaan hyvyyteen ei liity mitaan moraalisia merkityksia, eika 
kukaan oie ylipaansa kiinnostunut hanen tarkoituksistaan ja aikeistaan 
tai menettelytavoistaan vaan aikaansaannoksistaan.5 Kuninkaan hyve, 
arete, liitetaan hanen "urovoimaansa", bia, ja "ylivaltaansa", kratos, joi
den avulla han puolustaa ja kartuttaa kunniaansa, time.

Time ei oie mikaan irrallinen maine, sosiaalinen ja symbolinen ase
man tunnustaminen. Time on materiaalinen, elimellinen ja elintarkea 
asema, sankarin mahti ja kyky, seka hanen materiaalinen rikkautensa 
etta hanen sotakuntoisuutensa.6 Time on sankarikuninkaan perustava 
ominaisuus, ja perustavasti luonteeltaan agonistinen. Timeaan puolusta
va sankari on "radikaalisti haavoittuvainen", silla jokainen kunnian
loukkaus osuu sankarin koko olemukseen. Sankaruudessa ei oie sisaista 
hierarkiaa tai suhteita, vahaisempaa ja suurempaa sankaruutta. Sankari 
on sankari oman singulaarisen sankarillisuutensa ansioista. ltsen ja oman 

1. Mt., 1.150-160. 
2. Mt., 6.212-233. 
3: .Mt., 19.210. 
4. Sankarien mahdottoman yhreisêin, eli kuren Vegetti sita nimittiili, "mahdottoman kau

pungin", mahdottoman poliksen, esirys noudattaa Mario Vegettin rulkimaa. Vegetti, L 'etica, s. 
13-34. 

5. Adkins, A.W.H. (1972): Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece.

Charto & Windus, s. 14-15. 
6. Mt., S. 14-16. 
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rimen affirmaario vaarii roisen rimen kielramisra ja loukkaamisra. Valr
ramati:in kamppailu omasta cimesta roisen rimen kustannuksella' on se 
sisainen logiikka, joka rekee sankarien yhreisosra mahdottomuuden. 

Troijan porreilla avautuu homeerisren sankareiden "mahdoron po
lis". Iliaan sankarir ovar poliittisessa rilanreessa, julkisen kiisran ja valra
raiscelun rilassa, muera he ovar vailla vallan organisaarion rakenreira, 
vailla poliittisia ja laillisia valicyksia, ja vailla eettisia kasicyksia kiisran 
kohraamiseen.2 Sankarien joukossa hallirsijan ainoa legirimaario on kra
ros, vakivalrainen ylivalra; mutta rama legitimaacio kyseenalaisruu heri 
kun se kohcaa coisen casaveroisen ja kohdistuu raman elintarkeaan 'ri
meen. Sankarillisen agonismin konreksrissa sèka Agamemnon erra Ak
hilles ovat oikeassa: silta jolta oretaan orna lahja, orna osuus saaliista, 
otetaan hanen rimensa ja siis sankaruurensa ja ylivaltansa, ylipaansa ha
nen olemassaolonsa kyseenalaisreraan. Kumpikin on taydellisen oikeassa 
heille yhteisten arvojen jarjesrelmassa. Sopurikko ja vihakiista, josra !lias

kertoo, on mahdoron rarkaista, eika sille oie olemassa yhta (eerrista rai 
lakiin perustuvaa) oikeaa ratkaisua. 

lliaan sankarit edusravat Mario Vegertin mukaan risririiraista ja epa
onnistunutta yricysra perusraa polis, mutta samalla myos kreikkalaisille 
unohtumatonta ja ylittamati:inta poliksen, kulttuurin ja etiikan perusta
misen herkea. "Laki, kaupunki, eettisen ongelman polirisointi ovat siis 
ensimmaiser vasraukset - joihin sisalryvat ainutlaacuiset mahdollisuudet 
- jotka kreikkalaisen kulttuurin historia antaa lliaan kriisiin."3 Mutta
kyse ei oie siita, erra Iliaan sankarien mahdoton yhreiskunta, joka koos
ruu agonisrisren sankarikuninkaiden ylittamarti:imasri erillisista oikok
sista, jotka perustuvar pelkkaan (vaki)voimaan ja (vaki)valtaan, kuvaisi
jorain kreikkalaista polista historiallisesti edeltanytta yhreiskuntamuotoa,
jonka ristiriidoille polis hiscoriallisen kehicyksen merkityksessa tarjoaisi
rarkaisun. Sankarikuninkaan ylittamatti:iman erillinen oikos ei oie mah
dollinen edes menneisyydessa, vaan se on kategorisesti mahdoron ja
traaginen inhimillisen yhteison perusrana.

Kreikkalainen polis ei synny yksicyisen oikoksen vasrakohrana. 
"Kreikassa kaupunkilairos ei asetu maaseudulle vastakkaisena, silla kau
punki sisalraa seka ymparoivan maaseudun etta urbaanin kokonaisuuden 
rekemarra miraan erityisra poliittista eroa naiden valilla. Maalaisilla ja 
kaupunkilaisilla on samat oikeuder ja samat velvollisuudet."' Kaupunki, 

J, Vegetti, L 'etica, s, 18, 
2, Mt,, S, 20, 
3. Mt., S, 31, 
4, Vernant, Jean-Pierre (1990): Myth and Society in Ancient Greece. Zone Books, s. 91. 
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polis, koostuu yksityisista oikoksista, joiden perusta on maaomistukses
sa. Taysivaltainen kaupunkilainen eli poliksen kansalainen on kansalai
nen ensinnakin ja ensisijaisesti vain kuulumalla johonkin oikokseen. Po
lis ei ole mikaan yksiloiden yhteenliittyma, vaan sukukuntiin jakautu
neiden perheiden eli oikosten yhteenliittyma, ja taysivaltainen kansalai
nen on alunperin vain tuon oikoksen miespuolinen paa, oiko-despootti 
tai pater familias.' Kansalaisuus on toisekseen myêis sidoksissa maan
omistukseen, silla kukin oikos tai domus on luovuttamaton ja uskonnol
lisin riitein pyhitetty maa, joka pikemmin omistaa siihen kuuluvan vaen 
kuin painvastoin. Kaupunki, polis, antaa naille luovuttamattomaan 
maahan sidotuille oikoksille keskuksen ja tekee tietysta maa-alueesta 
yhteisêin, tai oikeammin, tekee yhteisêin niista ihmisista jotka tuosta 
maasta elavat. 

Kaupungin urbaani kompleksi muodostuu julkisista rakennuksista, 
jotka liittyvat julkiseen elamaan ja julkisiin toimicuksiin kuten uskon
nollisiin uhrauksiin, juhliin, oikeudenkaynteihin ja kansankokouksiin, 
jotka ovat kaikille kansalaisille yhteisia. Kullakin oikoksella on myêis 
orna lietensa ja liesijumalansa, omat juhlansa ja lakinsa, mutta kaupunki 
on se keskus joka antaa kreikkalaisten sosiaaliselle elamalle muodon. 
"Suhteessa tahan yhteiseen keskustaan kaikki kansalaiset ovat asemissa 
jotka ovat, tavallaan, symmetrisia ja vaihdettavia."2 Kaupungissa valta ja 
auktoriteetti asetetaan keskustaan, en mesoi, kuten metsastajien tai ku
ninkaiden saalis, jaettavaksi oikeudenmukaisesti osallisten kesken, ja 
symmetrinen suhde keskelle asetettuun valtaan on myêis yksityisen oi
koksen perustava suhde. 

Vernantin mukaan kysymys kreikkalaisen kaupunkivaltion politii
kasta kiertaa juuri kaupungin keskustaan asetetun vallan ymparilla. 
Kreikkalaisille valta on ihmisen vaikutusvaltaa toisiin ihmisiin, aktiivista 
puuttumista ja vaikuttamista, aman tahdon pakottamista toisen tahdon 
yli. Esimerkiksi kiinalaisille hyva hallinto on epasuoraa ja negatiivista 
toimintaa, orgaanisen sisaisen tasapainon yllapitamista. Kreikkalaisille 
valta ei ole systeemin immanentti ominaisuus, vaan toisiin kohdistuvaa 
ulkoista pakottamista ja vakivaltaa.3 Poliksessa niin jumalten kuin ih
misten keskinainen valta merkitsee samanaikaista kamppailua_ ja keski-

1. De Coulanges, Fauste! (1920): Vanhan ajan kaupunkivaltio. Otava, esim. s. 150-151. 
De Coulanges roistaa tata teesiaan kautta antiikin kaupunkivaltiota kasittelevan klassikkonsa. 

2. Vernant, Myth and Society, s. 92. 
3. Vernant viittaa A.G. Haudricourtin kasitykseen, jossa asettuvat vastakkain paimento

lais- ja merenkulkijakansojen, kuren kreikkalaisten, ja puutarhurikansojen, kuten kiinalaisten, 
valtaa ja hallitsemista koskevat mentaliteetit. 
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naista tukea. Zeun valtaistuinta reunustavat jumalaisina voimina Kratos 
ja Bia, (vaki)valta ja (vaki)voima. Sosiaalisena jarjestelmana polis asettaa 
taman vallan keskustaan, yhteiseksi ja yhteisesti jaettavaksi omaisuu
deksi.1 

Polis ei siis ole mikaan ratkaisu sankarien mahdottoman yhteison 
kiistalle. Pikemminkin polis perustuu tuohon kiistaan ja sen avaamaan 
poliittiseen tilaan, yhteiseen ratkaisemattoman kiistan ja tasapainotetun 
(vaki)vallan tilaan. Polis ei ole vastaus lliaksen kriisiin, vaan lliaksen kriisi 
asettaa seka kysymyksen poliksesta, kysymyksen poliittisesta, eettisesta ja 
laista, etta sen tilan jossa kysymys voidaan esittaa ja jonka puitteissa sii
hen voidaan vastata, ja asettaa sen alunperin mahdottomana ja ratkaise
mattomana. Polis on julkisen kiistan mahdottoman tilan materiaalinen 
asettaminen, ei sen ratkaisu. Agora, yhteinen ja julkinen kokoontumisen 
tila, poliksen avaama henkinen horisontti, on ensin kokoontuminen, siis 
tapahtuma, ja vasta sitten kokoontumisen tietty tila. Julkista tilaa ei tar
vita yhteisyyden luomiseksi sinansa, vaan sellaisen yhteisyyden luomisek
si, joka perustuu ratkaisemattomaan kiistaan. Julkinen urbaani tila 
avautuu vain kiistan jannittamisena ja viivyttamisena, kiistan avaamisena 
ja avoimena pitamisena, yhteentulemisen eli yhteentêirmaamisen venyt
tamisena ja ulottamisena. Poliksen yhteisyys ja jarjestys ei ole ratkaistussa 
ja sovitussa yhteisessa, vaan ratkaisemattomassa ja kiistanalaisessa koh
taamisessa. Troijan porteilla polis avautuu keskella sotaa ja kiistaa, poik
keustilassa. 

Kaupunki ei oie siella missa on siisti julkinen aukio jossa vanhukset, 
naiset ja lapset voivat hairitsematta oleilla mihin kellonaikaan tahansa. 
Kaupunki ei ole julkinen siella missa ihmisjoukko liikkuu ja kokoontuu 
ei-kenenkaan-maalla, mieltaan osoittamassa, tai yhteisyyttaan vahvista
massa, tai myymassa ja ostamassa. Julkinen ei oie tilan ominaisuus, vaan 
yhteison. Kaupunki avautuu julkisena siella missa on ratkaisematon 
kiista, missa tahtojen têirmays jannittyy ja ulottuu tilaan ja asettuu joi
denkuiden keskelle naita yhdistavaksi. Vain ratkaisematon kiista ja yh
teentêirmays tekee meista poliksen kansalaisia, kaupunkilaisia, ja tiloista 
julkisia. 

1. Vernant, Myth and Society, s. 92, 93-94.
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PALUU TROIJASTA 

Agamemnon palaa voirokkaana Troijasta, mutta tuhoutuu kotinsa sisalla 
riehuvaan verikoston henkeen. Verikoston henki on Erinys, 1 Raivottaret, 
ovat vanha "maanalainen" jumaluus, "iljettavat immet" ja "ikivanhat 
lapsimummot", Yon inhottavat tyttaret joiden "ikivanha muinaisoikeus" 
on "jarkyttaa koteja, aina kun sotaisa Ares lyo omaisten kesken", vainota 
murhattujen omaisia ja yllyttaa naita uuteen kostoon, imea murhaajan 
veri ja raahata tama manalaan karsimaan.2 Aiskhyloksen Oresteia, vanhin 
kokonaisena sailynyt antiikin trilogia, kertoo Agamemnonin verisesta 
paluusta Troijan sodasta ja ikivanhojen Raivotarten kesyttamisesta polik
sen Eumenideiksi, hyvaksi vihaksi. 

Agamemnonin talo on jumalaton, siina on vanha verisyyllisyyden 
tahra, lapsia on teurastettu ja veljen vuoteen on kukin vuorollaan tur
mellut; siella riehuu "ihmisveren viinin huumassa raivotarten hurjapai
nen joukko". Agamemnon on murhannut tyttarensa lphigeneian, teu
rastanut taman uhrina saadakseen tuulen sotajoukkonsa purjeisiin. 
Agamemnonin palattua Troijasta hanen vaimonsa Klytaimnestra kostaa 
murhaamalla rakastajansa kanssa Agamemnonin.3 Nyt on Agamemno
nin pojalla Oresteella kaamea velvollisuus surmata aitinsa kostoksi isansa 
murhasta.4 Verikosto on sankarillisen yhteison oikeus/velvollisuus, se 
"ikivanha muinaisoikeus", joka vallitsee siella missa ei oie transsendent
tiin Iain instanssiin nojaavaa oikeutta. Girardin mukaan kasitys etta ve
rikosco korvaisi oikeuslaitoksen tai edustaisi erilaista oikeuden jakamista 
on kuitenkin vahintaankin vaarinkasitys, jollei suoranaista vaaristelya. 
Kosto ei yllapida yhteiskunnan jarjestysta. Verikosco on "paattymaton, 
loputtomasti toistuva prosessi", joka uhkaa vetaa piiriinsa koko yhtei
son.5 Yhteisossa, jossa verikosto on yhteison systeeminen osa, jarjestys 
yllapidetaan kokonaan toisessa tilassa kuin "oikeus". 

Kun verikoston noidankeha lahtee kayntiin, sita on lahes mahdocon 
pysayttaa. Jokainen isku vaatii vastaiskun, jokainen kosto vastakoston. 

1. Erinys/Erinyes, yksikiissa rai monikossa, Raivottaret, on kostava jumaluus, verikoston 
voima ja kirous. "Metros Erinyes'\ aidin kirous, airinsa kiroama; ('Erinys parros", isiin verisyyl
lisyys, so. isan syyllisyys (sukulaisen) murhaan, mika kreikkalaisittain on tarttuvaa saastaa. Ks. 
esim. Liddell, Henry George (1991): Greek-English Lexicon. Oxford University Press. 

2. Aiskhylos (1991): Oresteia. Love kirjat. 
3. Mt., rrilogian ensimmii.inen nayrelma, Agamemnon, hallitsija. 
4. Mt., trilogian toinen nayrelma, Haudal!a uhraajat. 
5. Girard, René (1986): Violence and the Sacred. Johns Hopkins University Press, s. 17, 

14-15. 
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Vakivalta on pysaytettavissa vain vakivalloin, mutta jokainen sen py
sayttamiseksi aiottu vakivallanteko vain lisaa vakivaltaa. Vakivalta on it
seaan ruokkivaa, se on "tarttuvaa" ja vakivallantekija on "saastainen", 
kreikkalaisille anosios tai enages, normaalin, hosios, ulkopuolelle asettu
nut, agoksen, kammottavan, vaarallisen, koskemattoman kynsiin joutu
nut. Agoksen kanssa ei olla tekemisissa, enages on ajettava pois, karko
tettava yhteisëista rai puhdistettava pyhin menoin. 

Girardin mukaan vakivalta on "tarttuvaa", koska se on luonteeltaan 
olennaisesti mimeettista, matkittua.' Inhimillisen, yhreisëin ja kulttuuri
sen representaation dynamiikka saa alkunsa nimenomaan mimeettisésta 
vakivallasta, alkuperaisesta "korvaavasta uhrista" seka yksimielisen vaki
vallan synnyttamasta yhreisyydesta. Juuri alkuperaisen vakivallan mi
meettisessa luonteessa piilee sen toiston ja ekspansion dynamiikka, joka 
viime kadessa on kulttuurisen monimuotoisuuden ja jatkuvan muun
tautumisen dynamiikan pohjana. Ihmisen mimeettinen kyky on rajaton, 
vailla lajityypillisia, viettipohjaisia ehdottomia rajoituksia ja kontrollia. 
Mimeettisen hallitseminen on kultruurin tehtava. 

Tarttuva, mimeettinen vakivalta synnyttaa mimeettiset kilpakump
panit, ns. mimeettiset kaksoisolennot, joiden jokainen pyrkimys eron 
aikaansaamiseen ja oman erottamiseen johtaa vain vastaiskuun, ja takai
sin alkuperaiseen ongelmalliseen samuuteen.2 Vastavuoroisen vakivallan 
noidankeha on jatkuvasti laajeneva, havittaen niita eroja, joille yhteisëi 
perustuu. Lakipisteessaan mimeettinen vakivalta tekee kaikista yhteisëin 
jasenista toistensa kaksoisolentoja, keskenaan vaihdettavia. Kenesta" ta
hansa voi nyt tuila kaikkien vihan kohde, ja tassa on Girardin mukaan 
seka uhrin instituution etta "pyhan" kasitteen alkuperainen hetki: 
kamppaileva yhreisëi yhdistyy yhta jasentaan vastaan.3 Alkuperainen, 
korvaava uhri, ei korvaa ketaan erityista alkuperaista syyllista, vaan alku
perainen uhri korvaa yhteison jokaisen jasenen yhteisëin jokaisen jasenen 
vakivallan kohteena.4 Spontaani yksimielinen vakivalta palauttaa yhtei
sëiëin yhteisyyden ja eron, uhrin radikaalin erottumisen, joka siis tekee 
muiden yhteisyyden mahdolliseksi. 

Rituaalinen uhri on spontaanin, yksimielisen vakivallan imitaatio ja 
esittaminen. Rituaalin uhri korvaa alkuperaisen uhrin ja muuttaa tuhoi
san, tasapaistavan ja tarttuvan "pahan" vakivallan siunaukselliseksi jar
jestysta luovaksi ja yllapitavaksi "pyhaksi" vakivallaksi. Vakivalta on pa-

1. Mt., S. 28-29, 31, 81, 148. 

2. Mc., s. 145-147.

3. Mc., s. 79, 81-82.

4. Mc., s. 101-102
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haa kun se on yhteison sisa.lla, pyhaa ja hyvaa kun se on erotettu ja tehty 

ulkoiseksi. Pyha on ihmisen orna, ulkoistettu vakivalta.1 Pyha/paha on 
kàksinaamainen kasite ja kaksinaamainen voima. Hagioslages, hieros ja 
sacer sisa.ltavat seka merkityksen pyha, hyva, kunnioitettava etta paha, 
kirottu, koskematon. Pyhan ja pahan vakivallan valinen ero on aina 
hailyva, ja siksi pyhan kanssa tekemisissa oleminen vaatii erityisia val
misteluja, toistuvia rituaaleja, yksityiskohdista huolehtimista, erojen te
kemista. Pyhan ja pahan vakivallan valinen ero on kuitenkin se alkupe
rainen ero, jolie muut erot perustuvat ja joka eron sinansa olemassaolon 
kautta yllapitaa yhteison jarjestysta ja tasapainoa. 

Pyha on perustava ja liikuttava inhimillisen olemisen periaate. Pyha 
tekee eron, merkitsee erillista, erilleen asettamista, ja siis (esineiden, hen
kiloiden, tapahtumien) eriryiselle paikalle asettamista, paikantamista. 
Pyha on paikantava kasite.2 Paikantaminen tapahtuu pyhan kautta, 
myyttisen ja traagisen vakivallan kautta. "J uuri traagisen kautta tuote
taan tassa, kaikkien epamaaraisten ja epavarmojen sijojen keskuuteen; 
tuotetaan nyt, virtaavan keston povessa; tuotetaan cama joka sattuu ja 
tulee esille tuoduksi; ja erityinen nimi sen muistamiseksi. Traagisen 
kautta tuotetaan hic, nunc, ecce homo."3 Pyhan vakivallan kautta tuote
taan tiissd, nyt ja juuri tdmd. Pyha paikka on erillinen ja paikannettu 
paikka, kaikista muista paikoista ja kaikesta tavallisesta erotettu paikka. 
Pyha paikantaa esineet juuri siihen nimenomaiseen paikkaan, jossa ne 
paikantuvat ja tapahtuvat ja jonka ulkopuolella ne menettavat pyhan 
luonteensa, pyhyytensa. 

1. Mr.,s.30-31. 
2. La Cecla, s. 116. La Ceclan esirys paikan pyhyydestii. perustuu suuressa maiirin uskon

cocieceilija Jonathan Z. Smichin To Take Place -ceokseen. La Cecla, s. 115-122. 
3. Serres, Michel (1991): Roma, il libro dellefandazioni. Hopeful Monscer edicore , s. 275. 
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Pyha paikka? 

Viime viikolla tdssd oli puistokatu, keltaisia taloja, vihreitd ikkunaluukku
ja, seindkirjoitusten nauha, parkkeerattujen autojen amor.finen massa ja 
liikkuvien kaoottinen rintama, puiden katkeamaton varjo. Nyt tdssd on 
erillinen puu joka merkitsee paikan, juuri sen paikan jossa on menettdnyt 
henkensd joku nuori Lazion kannattaja, kaulaliinoista pddtellen. Paikka on 
m. pyhdksi tulemisema prosessissa, paikannettu juuri siihen nimenomaiseen
paikkaan jossa tapahtunut on tapahtunut, se vaatii huomiota ja ilmaisee
huomionosoituksia. Ndmd paikat ja niiden pyhyys ei oie pitkdikdistd. Olen
naista on se, ettd niissd ndkyy se pyhdn ominaisuus joka on pitkdikdisempi
kuin mikddn usko jumalaan, kuolemanjdlkeiseen eüimddn, mihinkddn
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"yliluonnolliseen '�· pyhd paikantaa paikan, asettaa eron ja erillisyyden sekd 
samanaikaisesti yhteyden ja yhteisyyden. Pyhd kiinnittdd huomion. ''Eiko 
tdssd oie ndhtdvissd nykyisen maiseman banaaliuden pyhittdmisen muoto?'i 

Kreikkalaisten pyhan kasitteec ovac nimenomaan cilallisia ja orientoivia; 
paikancavia, suhceita luovia ja yllapitavia ja coimintaa suuntaavia. Hieros 
on kasite jota kaycecaan yleisimmin ja lahes yksinomaan jonkin maaree
na, erottamaan ja rajaamaan jokin pyha kaikesta muusta. Uhriksi tai 
lahjaksi aioccu on hieros, samoin seppele, kihara, cie Eleusikseen; yli
paansa se mika on eroceccu normaalisca ja omistettu jumalille. Hieros on 
parempi, ylempi, erilainen, koskemacon. "Hieros on ikaan kuin juma
luuden luoma varjo."2 Jos hieros asettaa rajat, hosios merkitsee noiden 
rajojen tunniscamista ulkoapain. Hosios on kaikki mika ei oie hieros; 
silci sanojen negaaciot yhdisryvac: seka anosios etta anieros uhmaavat 
asetettuja rajoja.3 Hagios merkicsee jalleen erilleen asetcamista, rajaamis
ta, ja liiccyy laheisesti agokseen, kiroccuun ja koskemattomaan. Pyhalle 
omiscautumisen (uhrin), hieros, jalkeen olo on hosios, hyveellinen ja va
paucunut; vain se joka on hagnos, hagnotesin cilassa, voi ylittaa hieroksen 
ericyisyyden ja ryhcya uhraamaan.4 Pyha on poikkeuscila, paikannettu 
oleminen joka vaatii ericyista tarkkaavaisuucta ja huolenpitoa yksicyis
kohçiista. Pyha ei kuitenkaan paikannu vain eristettyna ja ei-koskettuna, 
cyhjiona inhimillisen olemisen keskièissa, vaan samanaikaisesci tarkkaa
vaisesti ja huolella coistettuna paikancamisena, riiccina. Pyha yllapitaa 
eron ja paikancamisen yllapitamalla eron huolellisen coiston, pitamalla 
erottamisen ja paikancamisen jackuvassa liikkeessa. 

Kreikkalainen polis peruscuu uhrin inscicuucioon, uhriricuaaleihin. 
Uhraaminen asettaa ja yllapitaa kaikki rakenceec ja suhceec: poliksen yh
ceisèin icsensa, sen asumisen materiaalisen sijainnin ja muodon, sen kan
salaisuuden ja kansalaiscen yksicyiset kodic; jaksottaa ajan ja arkipaivan, 
ihmisen elaman, vuodenkierron, sodac, elinkeinot ja niiden harjoiccami
sen, yhceiskuncaluokac. Kreikkalaisille pyha coimicus on uhri, "muckaton 
eika alkuunkaan ihme-tapahtuma: kotielaimen teurascaminen ja syèimi
nen jonkin jumalan edesta" .' Uhriin on valmistuttava: peseydyttava, pu
ettava puhtaat vaatteet, koristauduttava, eritoten seppelein. Myèis uh
ratt.ava elain valicaan huolella ja koriscellaan, esimerkiksi sarvec kullacaan. 

1. La Ceda, s. 120 . 
. 2. Burkerc, Walter (1985): Greek Religion. Harvard University Press, s. 269. 

3. Mt., S. 269-270. 
4. Mr., s. 270-271. 
5. Mr., s. 55; kuvaus tavanomaisen uhriroimiruksen kulusta s. 56-57. 
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Uhri viedaan uhrattavaksi kulkueessa, jonka karjessa kulkee nuhteeton 
neitsyt kantaen paansa paalla uhrikoria, jonne veicsi on katketty. Kulkue 
paatyy puoliympyraan alttarin ymparille. Kori veitsineen ja vesimalja 
josta pirskotetaan vetta kaikkien lasnaolijoiden kasille kierratetaan lasna
olijoiden, uhrin ja alttarin ympari, pyhan erottamiseksi profaanista. 
Myos uhrielainca pirskotaan vedella, jotta se nyokkaisi paataan ja siten 
osoittaisi vapaaehtoisesti myontyvansa teurascukseen. Lasnaolijat ottavac 
kourallisen viljaa uhrikorista. Seuraa hiljaisuus. Uhraaja kohottaa katen
sa taivasta kohden ja esittaa rukouksen, pyynnon, valan. Lasnaolijat 
heittavat viljan kohti uhria ja alttaria. 

Uhraaja ottaa veitsen esiin ja leikkaa uhrilta muutamia otsakarvoja, 
jotka viskaa alttarilla palavaan tuleen. "Verra ei oie vuodatettu, mutta 
uhri ei oie enaa koskematon." Kun kuollettava isku isketaan, naiset 
paastavat kimean kiljaisun. Uhri tapetaan ja kaulavaltimo avataan. Veri 
kerataan vaciin ja pirskotellaan alttarin ylle ja sen laidoille, "alttarin tah
raaminen verella on hyveellinen velvollisuus". Elain nyljetaan ja paloi
tellaan. Ensin paistetaan ja syodaan sen sisaelimet, erityisesti sydan ja 
maksa. Osuus "sydamyksista" kuuluu valicuille arvohenkiloille. Syota
vaksi kelpaamattomat jatteet pyhitetaan jumalalle, luut ladotaan alttarille 
symbolisten palasten kera. Alttarille voidaan antaa ruokauhreja, tuleen 
kaadetaan viinia juomauhriksi, etta liekki roihahtaa. Uhrielaimen liha 
paistetaan ja keitetaan, ja syodaan. Temppelin ulkopuolelle siella keitet
tya lihaa ei saa vieda. Kotonaan kreikkalaiset syovat lahinna leipaa, he
delmia, juustoa, vihanneksia, kalaa. "On sanottava, etta lihaa ei syoty 
kuin niina paivina jolloin uhrattiin; siispa teurastettua lihaa sanottiin 
uhriksi (hiereion) erotuksena metsastetysta riistasta."1 

Perhe tai ns. taloyhteiso on aina uskonnollinen yhteiso.2 Perhe on "se 
mika on lieden aaressa", yhteiso joka jakaa saman pyhan lieden, hes
tialvesta, ja joka omistaa liedelle pyhitetyn maan, cai pikemmin, on ta
man pyhitetyn, erillisen ja luovuttamattoman maan omistama. Perheen 
paa on samalla liesiuskonnon paamies, jonka tehtavana oli paivittain uh
rata pyhalle lieden tulelle. Perhe ei oie erillisten ihmisten affektüvinen 
liitto, vaan lieteensa sidottu ja lieden oikeuttama pyha yhteiso. Sen jase
neksi ei tuila syntymalla, vaan lapsi, vaimo tai orja on uhrimenoin otet
tava yhteison jaseneksi. Poliksen taysivaltainen kansalainen on neljan eri 
kokonaisuuden jasen, perheen (oikos/domus), suvun (genuslgens), suku-

1. Fumagalli, Carlo (1989/1893): La vita domestica e pubblica dei greci e dei romani. 
Messaggerie Pontremolesi, s. 22-24. 

2. De Coulanges, s. 43. 
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kunnan (phratrialcuria) jasen ja lopulta poliksen kansalainen. Polis ei 
olekaan "yksiloiden yhtyma", eika yksittainen ihminen oie poliksen kan
salainen, vaan ihminen on poliksen kansalainen vain sikali ja siina muo
dossa kuin han on oikoksen, yhteiseen uhrirituaaliin perustuvan yhtei
son jasen. 

lhmisille uhri merkitsee ennen kaikkea yhteisyytta, koinonia. Yhtei
syys syntyy ja saa ilmaisunsa uhrirituaalissa, yhteisena ka.sien pesemisena, 
viljan heittamisena, merkityssa puoliympyrassa seisomisena; mutta en
nen kaikkea yhteisena osallisuutena uhrielaimen tappamiseen ja syomi
seen.' Uhraaminen konstituoi yhteisen ja yhteison. Merkillepantavaa on, 
etta antiikin polista radikaalisti kritisoineet liikkeet olivat uskonnollisia 
lahkoja, joiden jasenyys oli henkilokohtainen valinta, ja jotka vaativat 
jaseniltaan tiukkojen ruokailua koskevien maaraysten noudattamista, 
erityisesti kasvissyonnin korostamista ja "paistetun ja keitetyn" lihan 
syonnin taydellista kieltamista. Orfilaiset ja pythagoralaiset kiistavat siis 
ennen kaikkea poliksen uhriin perustuvan yhteison ja yhteisyyden.' 

Polis rakentuu uhrin instituutiolle. Jokainen kultti on paikallinen; 
paikka tai alue vastaavasti jollekin omistettu temenos.3 Poliksen uhrika
lenteri sijaitsee agoralla ja kertoo poliksen yhteisista tapahtumista ja juh
lista, paikallisesta uhrirnenojen rytmittamasta vuodesta. Uhrikalenteri on 
kullekin seudulle ominainen, paikkaan sidottu ajan rytmi. Siksi sparta
laiset myohastyvat Marathonin taistelusta ja Leonidas lahtee Thermo
pylaihin liian vahaisen joukon kera: spartalaisten kalenteriin oli taistelun 
sijaan merkitty Karneian juhla. Uhraaminen on kansalaisen velvollisuus 
ja oikeus. Ei oie erillista kirkkoa instituutiona, eika erillista papiston ja 
jumalalle vihittyjen ihmisten yhteiskuntaluokkaa. Ei oie erityisia ru
kouksia, ei salattuja pyhia kirjoja, joiden tunteminen vaatisi elaman 
omistamista jumalan palvelukseen.4 Kuka tahansa voi suorittaa uhrin, ja 
kuka tahansa voi osallistua uhraamiseen, tai pikemminkin ja ennen 
kaikkea, kaikkien velvollisuutena on osallistua uhraamiseen. 

Uhrin tarkoituksena on pitaa yhteiso tasapainossa ja "pyha" rajojensa 
puitteissa. Uhrikriisissa on kyse hyvan ja pahan vakivallan valisen eron 
katoamisesta. "T urhaan he pyrkivat puhdistautumaan tahraamalla itsen
sa vereen, kuten loassa kylpenyt mies koettaa puhdistaa itsensa mudalla. 

1. Burkert, s. 58-59. 
2. Mt., S. 301-304. 
3. Mt., s. 84-87; myos Greco, Emanuele (1992): "Lo spazio sacra". Teoksessa Mario Ve

getti, lntroduzione alle culture antiche Ill L 'esperienza religiosa antica. Bollati Boringhiere, s. 57-
58. 

4. Erillisen uskonnon instituution puuttumisesta Burkert, s. 95-98, 74. 
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Sellainen ilveily vaikuttaa katsojasta aarimmaiselta typeryydelca! Rukoil
lessaan jumalten kuvia he voisivat yhca hyvin puhua seinille, kun eivat 
va.lita etsia jumalten ja sankarien todellista luontoa", sanoo Herakleitos. 
Myycit, tragediat, esisokraatikkojen katkelmat kertovat "rutosta" eli uh
rikriisista, tarttuvasta taudista (tarttuvasta vakivallasta ja kostosta), joka 
havittaa perheet ja yhceiskuncasuhceet ja tuhoaa kaupungin. Uhrikriisi 
joko saa alkunsa isan-, aidin-, veljen- tai lapsenmuihasta tai johtaa sellai
siin murhiin. Myycic kertovat sankareista jotka palaavat sodasta ja ryhty
vat uhraamaan kiitosuhriaan, mutta akillisen hulluuden vallatessa tappa
vatkin oman perheensa. Myycic kercovac kuolemaan jatetyista sankareis
ta, kaksosista ja kamppailevista veljista, verikoston kierceesta; tragediac 
sankareista jotka ovat "symmetrisia", toistensa mimeettisia kaksoisolen
toja. Myytit kercovac hirvioista, monipaisisca ja monijasenisista ja se
kottuneista olennoista: sekoittuneesta ja hallitsemattomasta vakijoukos
ta. Myytit kertovat hukkuneista ja hirttaytyneista neidoista ja kunin
kaista, kivisateista ja salamaniskuista, kuninkaista jotka kaatuvat "vaki
joukon keskella", palasiksi revicyista jumalista ja sankareista, uhreista 
joista siunaukset vircaavat. 

Raivotarten vainoamana Orestes hakee apua Apollonilta, joka ke
hottaa tata pakenemaan Ateenaan, mista "naille asioille" "loytyy tuoma
rit", jotka "puhein loihtivat" ja "jarjestavat sovinnon".' Orestes tulee 
Ateenaan ja vetoaa kaupunkia suojelevaan jumalattareen. Raivottaret 
vaativat Orestesta omakseen aidinmurhaajana, Orestes kercoo kosta
neensa Apollonin vaatimuksesta isanmurhan. Ateena toteaa asian liian 
suureksi, jotta ihminen tai edes jumala voisi ryhcya sen tuomariksi. 
"Ongelma on vaikea: jos annan sinun jaada tai kasken lahtemaan, kum
pikin tuo vihan paalleni." Orestes tuo Ateenaan verikoston hengen uha
ten syosta kaupungin vastavuoroisen vakivallan noidankehan. Ei ihmi
nen eika edes jumala kykene paattamaan vastavuoroisen vakivallan noi
dankehassa, esittamaan oikeaa ratkaisua sen sisalla ja lopettamaan sita. 
Ateena esittaa toisenlaista menettelytapaa, jonka han asettaa "laiksi tule
vaan aikaan": valitaan hyvamaineisimmat miehet tuomareiksi, kutsutaan 
todistajat, esitetaan todisteet ja ratkaistaan nimettomilla aanescyslipuilla 
tuomio, joka on oleva "oikea". 

Raivottaret vetoavat ikivanhaan muinaisoikeuteensa, vanhempien 
kunnioitukseen, valttamattomaan pelkoon, joka ainoana panee ihmisen 
kunnioittamaan oikeutta ja on siis kaiken jarjescyksen tae. Apollon il
mestyy paikalle. Hallitse omalla maallasi, sanoo Ateena, mita tekemista 

1. Ore,teian rrilogian kolmas niiytelmii, Raivottaret. 
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sinulla on taman jutun kanssa? Apollon vastaa tulleensa todistajaksi ja 
todistaa Oresteen puolesta, etta isa on lapsen vanhempi mutta aiti ei, ja 
Orestes siis on kostanut vanhempansa murhan muttei murhannut van
hempaansa. Ateena lupaa oman aanensa Oresteelle, silla isasta syntynee
na neitsytjurnalattatena Apollonin perustelut vetoavat hanen sydameen
sa. Tuomatien aanet menevat tasan, ja niin Ateenan aani ratkaisee tuo
mion Oresteen hyvaksi. Raivottatet valittavat nuoria jurnalia jotka nain 
ovat tuhonneet ikivanhat lait, kiroavat "tata maata" ja manaavat ruttoa, 
saastumista, tuhoa. Mutta Ateena rauhoittaa Raivottatia: alkaa ruikutta
ko, ette te havinneet eika kunnianne oie mennyt, aanestyksen tulos meni 
tasan. Erinyit, ikivanhan muinaisoikeuden, verikoston henki saa Atee
nalta oman sijansa kaupungissa, ja muuttuu keskinaisen sodan, stasiksen, 

lietsojasta poliksen "hyvaksi vihaksi", Eumenideiksi, ulkoisen sodan eli 
polemoksen kiihoittajiksi. 1 

Ateena siirtaa tuomion uudelle tasolle muuttamalla verikoston noi
dankehan ratkaisemattomaksi kiistaksi. Oikeudenkaynnissa olennaista ei 
oie Oresteen syyllisyydesta paattaminen tai Apollonin sofistisen saivat
celun hyvaksyminen. Oikeus ei paata verikostoa ratkaisemalla sita (Rai
vottatet eivat oie havinneet), vaan antamalla tilan sen ratkaisematto
muudelle (aanestyksen tulos menee tasan). Oikeus ei pyri paattamaan 
verikostoa, silla vastavuoroisen vakivallan noidankehasta ei oie ulos
paasya. Oikeus jannittaa verikoston vastavuoroisen vakivallan noidanke
han, pysayttaa sen ja viivyttaa sita cilassa, jannittaa sen, ulottaa sen tilas
sa. Oikeus muuttaa traagisen paikantamisen ja ulottaa traagisen symmet
rian jannitteiseksi tilaksi, julkisen ja yhteisen kokoontumisen ja puheen 
tilaksi. Oikeus muuttaa pyhan temenoksen tilaksi. 

Oleellinen on kysymys siita kuka hallitsee tilaa. Paikka on aina jon
kun temenos, sen erottuminen ja paikanturninen merkitsee sen jonkun 
maaksi. Poliksen keskiossa, sen sydamessa on cila, joka ei oie kenenkaan 
maa: agora, julkinen yhteenkokoontumisen tila. Arkaaisen kaupungin 
keskella, "es to meson", oli kuninkaan linna, ja arkaaisen aristokraattien 
yhteison keskella oli yhteinen saalis. Poliksen keskella on agora, jossa 

· kiistat asetetaan "es to koinon", yhteisesti kasiteltaviksi, julkisuuteen ja
paivanvaloon. "Se minka tama urbaani viitekehys itse asiassa maaritteli

1. Simonsuuren suomennoksessa ta.ma nimenomainen transformaario on jaa.nyt vahem
malle huomiolle, suomennoksen liirryessa Raivoisten Ruusujen 1.7.91 kancaesityksensa saanee
seen culkinraan ttilogiasta. Kuicenkin kolmannen osan alkuperainen nimi ei esim. oie Raivotta
ret 1. Erinyir, vaan nimenomaan Eumenidit. Transformaatiosta ja sen merkiryksesta ks. Vegetti, 
L 'etica, s. 43-44.
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oli henkinen tila; se avasi uuden henkisen horisontin."' Raivottarille 
Ateena antaa omat sijat maan alta ja Apollonia han kehottaa hallitse
maan omalla maallaan. Ateenassa hallitsee Ateena, oikeus ja Zeus Ago
raios, kansankokouksen ja julkisuuden ylijumala. 

Poliksen erityisyys ei oie uhrin instituutiossa ja pyhassa. Pyha ja uhri 
ovat universaaleja inhimillisia tekijoita, inhimillisten yhteisojen pienin 
yhreinen nimittaja. Poliksen erityisyys ei oie myoskaan siina, etta se rat
kaisisi uhrikriisin ja ylittaisi ja havittaisi pyhaan vakivaltaan perustuvan 
yhteisyyden. Poliksen erityisyys on siina, etta se ei ratkaise uhrikriisia, 
etta se on jatkuvassa uhrikriisissa. Vakivallan vastavuoroisuus ja kiista
kumppaneiden symmetria eivat loyda ratkaisuaan, uutta uhria ja uutta 
eron perustaa, vaan niista tulee yhteisyyden paradoksaalinen perusta. 
Kiistakumppaneiden symmetrian jannitys, erojen puutteen jannitys avaa 
yhteenkokoontumisen tilan joka ei jahmety paikaksi. Poliksen tila, ago
ra, avautuu ratkaisemattomassa kiistassa ja on se ratkaisemattoman kiis
tan tila, jonka ymparille keskittyneena polis rakentuu. Poliksen erityisyys 
on paikasta erottuva tila itse, joka muodostuu koko lansimaisen kulttuu
rin "henkiseksi horisontiksi", mutta samalla myos sen materiaalisen ta-
pahtumisen tilaksi, rilaksi itsekseen. 

TROIACAPTA 

"Jam primum omnium": "ennen kaikkea" tulee "Troia capta", "valloi
tettu Troija". Myos Rooman historia ab urbe condita, kaupungin perus
tamisesta lahtien,2 alkaa Troijan porteilta ja Troijan tuhosta.3 Aeneas pa
kenee Troijasta ja harhailujen jalkeen nousee maihin latinien maalla et
sien uuden kaupungin paikkaa. Alkuasukkaiden kuningas Latinus antaa 
jumalalliselle vieraalleen puolisoksi tyttarensa Lavianian, ja Aeneas pe
rustaa Lavinio-nimisen kaupungin. Aeneaan ja mahdollisesti Lavinian 
poika, Ascanius, jattaa Lavinion aitinsa hallittavaksi ja perustaa itselleen 
uuden kaupungin, Alba Langan. Alba Longaa hallitsevat Ascaniuksen 
jalkeen hanen poikansa Silvanuksen mukaan nimetyt, kaikkiaan kaksi
toista metsalaiskuningasta. 

1. Vernant, Jean Pierre (1982): The Origim of Greek Thought. Methuen & Co, s. 46-48. 
2. Tito Livio (Titus Livius) (1994): Storia di Roma dalla sua fandazione. Volume primo

(libri 1-II). Tesco lacino a fronte. Biblioceca universale Rizzoli, 1.1.l. Ab urbe condita Libri, Kir
jat kaupungin perustamisesta lahtien, on Titus Liviuksen otsikko alunperin 142 kirjaa kasicca
neelle Rooman hiscorialleen, julkaiscu n. vuosien 27 ja 14 e.a.a. valilla. 

3. Mc., 1.1.1.
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Kahdennellatoista Silvanuksella, Procalla, on kaksi poikaa, Numitori 
ja Amulius. Numitori on vanhempi, mutta koska vakivalca painaa 
enemman kuin isan tahco ja ian kunnioitus, Amulius karkottaa veljensa, 
tapattaa ta.man pojat ja anastaa vallan. Sisarestaan Rea Silviasta han tekee 
vestaalin, Pyhan Vestan neistytpapittaren, muka kunnianosoituksena, 
mutta cosiasiassa varmistaakseen ettei tule jalkelaisia jotka voisivat uhata 
hanen kuninkuuttaan. Vestaali raiskataan ja han synnyttaa kaksospojat, 
joiden isaksi han sanoo Mars-jumalan. Rea Silvia viedaan kahlehdittuna 
pois. Kaksoset maarataan virtaan heitettavaksi. Vina on vuolas, ja lapset 
jatetaan lallimman tulvapyorceen a.a.relie. Sielta heidat pelastaa naarassu
si, tai kenties paimenen vaimo Larentia, jota sanotaan "lupaksi", naaras
sudeksi, koska on prostituoinut itseaan. 

La lupa. 

Kun pyydan korttia jossa olisi kaksoset ja susi, kysyy nuorempi myyja van
hemmalta, onko meilla korttia jossa on La lupa. Ei ole nyt - oli viime vii
kolla ja huomenna tulee. Tiedan jo mita se tarkoittaa. On siis otettava riski 
ja uskaltauduttava kameran kanssa keskustaan. Vielakin roomalaiset ni
mittavat itseaan tuttavallisesti susiksi ja suden pojiksi, ja mita tulee toikka-
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roimiseen kameran kanssa kaupungin keskustassa, selvemmin ei voisi tehda 
itsestaan julkista saalista. 

Romulus ja Remus kasvavat metsassa salskeiksi nuorukaisiksi metsalais
tensa rai varasjoukkionsa keskuudessa. Lupercal-initiaatiomenojen aika
na Remus jaa vangiksi, ja ha.net viedaan setansa Numitorin luo tuomit
ravaksi; ta.ma saa kuulla kaksosten tarinan ja vakuuttuu Remuksen ku
ninkaallisesta alkuperasta. Samaan aikaan tapahtumien pakottamana 
paimen paljastaa Romulukselle heidan kuninkaallisen alkuperansa. Vel
jekset hyokkaavat yhtaikaa kukin taholtaan kuninkaan kimppuun, Ro
mulus sekalaisen joukkonsa ja Remus Numitorin joukkojen tukemana, 
surmaavat Amuliuksen ja palauttavat Alba Longan hallitsijaksi setansa 
Numitorin. Nyr Romulus ja Remus tahtovat perustaa oman kaupungin, 
sinne minne heidat hylattiin ja missa ovat kasvaneet. Mutta kenen orna 
kaupunki tulee olemaan? Koska kyseessa ovat kaksoset, ika ei voi rat
kaista, kummalla on oikeus antaa nimi kaupungille ja kumpi sita tulee 
hallitsemaan. Kaannytaan ennustajien puoleen. 

Sanotaan etta Remus naki ensin kuusi lintua ja Romulus heti peraan 
kaksitoista; kumpikin vaittaa nyt ennusmerkkien puhuvan puolestaan, 
toinen vedoten ajankohtaan, toinen lintujen ma.ara.an. Seuraa sanahark
ka, kannattajajoukot kayvat kasikahmaan, jolloin Remus kaaruu iskun 
saaneena sekasorron keskella, "in turba".' Kerrotaan myos, erra Remus 
olisi halveksien hypannyt veljensa rakentaman uuden muurin yli, jolloin 
Romulus olisi ha.net raivoissaan tappanut sanoen: "Niin kuolkoon rasta 
eteenpain se, joka uhmaa muurejani." Kaupungin perustajaksi ja kunin
kaaksi tulee Romulus, joka antaa sille nimensa, Rooma. Romulus pe
rustaa kaupunkia tarmokkaasti, pyhittaa lehdon turvapaikaksi kaikenlai
selle vakijoukolle, "populis rurba omnis",2 sorii, ryostaa sabiinittaria, re
vittaa liittolaisensa neljaan osaan ja rakentaa temppeleita. "Naiden kuo
lemattomien toiden jalkeen" (Marsin) kenralla sankka myrsky ja pilvi 
peittaa kuninkaan, ja kun pilvi poistuu, "ex tam turbido die serena et 
tranquilla lux rediir",3 kuningas on kadonnut jaljettomiin. Toiser sano
vat erra Romulus on kohonnut jumalaksi taivaisiin; mutta on niitakin 
jotka sanovat, erra patriisit iskivat kukin veitsen kuninkaaseen ja paloit
telivat ta.man ja kantoivat kukin vaippansa suojissa verisen palasen pois 
kentalta. Silloin asruu esiin Proculus Julius, joka sanoo etta Romulus on 

1. Mt., 1.7.2. 

2. Mt., 1.8.6. 

3. Mt., 1.16.2. 
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hanelle caivaista laskeutunut ilmoiccamaan, ecca Roomasca culee maail
man paa, "Roma caput orbis cerrarum sic",' harjoiccakooc siis roomalaiset 
sotataicoja ja ciecakoot, ettei mikaan inhimillinen voima voi vascustaa 
Rooman aseica. Kun Romulus nain on codisceccu kuolemattomaksi, kan
·sa rauhoiccuu.

"Jam primum omnium ab urbe condica" on "Troia capta". Ennen
kaikkea kaupungin peruscamisesta lahcien on valloitettu Troija. Ennen
kaikkea Rooma perustuu havireccyyn Troijaan, samaan sankareiden
mahdoccomaan yhceisoon kuin kreikkalainen polis. Anciikin kaupun
geilla on tapana jaljittaa esi-isansa muinaisen Troian porteille, mutta ky
seessa ei oie pelkka ansiokkailla esi-isilla kerskailu. Peruscamisescaan lah
cien urbs sijaicsee samassa cilassa kuin polis. Kaupunki ei synny eika ke
hi cy vahicellen, vaan se perustetaan, ja jo ennen peruscamiscaan kaupun
gilla on genealogia joka kiinnittaa sen rackaisemattoman kiistan avaa
maan cilaan. Sota on kaupungin isa ja kuningas ja sen peruscajat ovac
ratkaisemattoman kiiscan kumppanic.

Kaupungin perustavac mecsalaisec, suden pojac, huoranpenikac, se
kalainen vakijoukko. Mutta kun kaupunki on perustettu, se erottuu ni
menomaan metsasta. Kaupunki ja maaseutu, urbs ja campo, kulttuuri ja 
sen maapera ovat yksi ja sama kompleksi. Se, minka kaupunki rajaa ul
kopuolelleen ja mista se erottuu, on mecsa ja metsalaiset, epamaaraisec 
kiercolaiset vailla pysyvaa asuinsijaa ja pysyvia suhceica ja rakenceica, var
kaac, villic, villipedot, sudet. Kaupungin perustettuaan kaupungin pe
rustaja on jumalten ja sankarien sukua ja jumala ja sankari icsekin, ei 
enaa mikaan metsalainen. 

Kaupw1gin perustavac kaksoset, coiscensa kalcaiset. Kaksonen kuolee 
"in curba", hairion, pyorceen, myrskyn keskella; hairiincyneen, pyorivan, 
myrskyavan vakijoukon keskella. Kaksonen kuolee kaksosen iskusca. 
Molemmat carinat kaksosen kuolemasta ovac sama tarina,2 carina yhcei
soon levinneesca mimeettisesta vakivallasca ja sen synnyccamisca kaksois
olennoista, jocka lopulca kayvac yhden kimppuun. Vakivallanceko erot
caa kaksosen toisesta ja antaa kaupungille nimen. Vakivallanceko tekee 
eron ja perustaa kaupungin, perustaa yhceison ja asettaa siihen jarjescyk
sen. Joen nimi on Albula, valkoinen, siica puuccuvac erot eika silla oie 
nünea. Kaupungin nimi on Alba, valkoinen, eika sica voida paikantaa. 
Kun kuningas hukkuu jokeen, se saa kuninkaan nimen, Tiberius; kun 
kuningas murhaa/murhataan, kaupunki saa kuninkaan nimen, Rooma. 

!. Mc., 1.16.7. 

2. Serres, Roma, s. 114. 

74 



"Kuningas ei oie kukaan muu kuin se, jolie moinen tapaus tapahtuu."' 
Kuningas ei oie se joka antaa nimensa kaupungille. Kuningas on nimi 
joka annetaan perustamiselle, perustamisen hic, nunc ja ecce homo. 

Patriisit, kaupungin isat ja poliksen kansalaiset repivat kuninkaan 
kappaleiksi ja katkevat kukin lihakimpaleen viittansa aile. He ovat turba, 
vakijoukko ja myrsky, joka peittaa kuninkaan ja paloittelee sen keske
naan. Kukaan ei oie murhaaja, kaikki ovat murhaajia. Kellaan ei oie ku
ningasta, kaikilla on kuningas. Yalta on patriiseilla, ei kenellakaan erityi
sesti ja kaikilla yhteisesti. Jokaisella on osuus murhaan, valtaan, yhtei
seen; kaikilla yhdessa on sen kokonaisuus. "Tassa ei oie kyse tavanomai
sesta historian kirjoittamisesta. Tassa on kysymys siita, etta kykenee na
kemaan yhteison muodostumisen."2 Rooman historia kaupungin perus
tamisesta lahtien kertoo miten yhteiso muodostuu. Patriisien viitan aile 
katkeytyy yhteison konstituutio. 

Patriisien viitan aile katkeytyy "melkein-esine". Esine on esine johon 
kenellakaan ei oie suhdetta yksinaan. Esine konstituoituu yhteison suh
teiden sisalla ja niiden kautta. Yhteiso puolestaan saa muodon vasta kun 
siina kiertaa esine; vasta kiertava esine muodostaa hajanaisesta moninai
suudesta varsinaisen yhteison. Yhteisoa ei muodosta mikaan sopimus, 
kirjoitettu tai kirjoittamaton. Yhteison muodostumisessa ei oie kysymys 
vapaaehtoisuudesta rai tahtomisesta, kaikkein vahiten "luonnosta", ihmi
sen luonnollisesta taipumuksesta yhteisollisyyteen. Poliittinen elain, ih
misen luonnollinen yhreisollisyys ja ihmisen luonnollinen kaupunkilai
suus on mielikuvituksen tuote, sanoo Serres.3 Yhteiso ei oie lauma eika 
epamaarainen ryhma silla se on yhta va.han luonnollinen kuin ihminen 
tai esine. Vasta kun tyokalulla valmistetaan esine, on kyseessa ihminen. 
Esineet eivat oie yhteison saavutuksia, ne ovat sen ehto. 

"Melkein-esine" on esine jolla ei oie maarattya merkitysta ja jolie 
voidaan antaa mika tahansa merkitys. Serres nimittaa tata eparnaaraista 
esinetta "jokeriksi", teorian, tarinan tai pelin "valkoiseksi elementiksi" .4 

Jokeri voi saada minka arvon tahansa ja ottaa minka paikan tahansa. Se 
on epamaarainen ja maararittelematon, sen ainoa pysyva arvo on itse 
vaihdettavuus. Kieli, kaupankaymi ja talous, uskomo, kulttuuri ja yhtei
so perustuvat vaihtoon, esineen korvaamiseen toisella esineella, uhraami
sen logiikkaan. V aihto ja korvaaminen perustuvat esineen vaihdetta
vuuteen. Esineen vaihdettavuus, melkein-esine, on alkuperainen korvaa-

1. Mc., s. 55-56.

2. Mc., s. li O. 

3. Mc., s. 108-111. 

4. Mc., s. 43-46, 100.
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va uhri. Alkuperaisen uhrin paikka on vaihdettavuuden itsensa paikka, 
yhceison jokaisen jasenen paikka yhceison jokaisen jasenen vakivallan 
kohteena. Paikka paikantuu siihen missa tapahtuu alkuperainen kor
vaaminen ja vaihto. Siksi paikka sisaltaa "valkoisia elementteja" ja siksi se 
voi coimia yhteison perustana. 

Sota on Rooman isa ja kuningas. Enta kuka on Rooman a.ici? Roo
man aiti on valkoinen elemencci, neitsytaici, sivea huora, kuninkaallinen 
metsalainen, Rea Silvia ja La lupa. Rooman aiti eli sen materia on tari
nan valkoisin ja monimerkityksisin elementti, siis sen myyttisin ja myy
tin logiikan kannalta tarkein elementti. Perustamisen tarinassa Rooman 
a.ici kuitenkin katoaa nakyvista kaikessa hiljaisuudessa. Vestaali joka ei 
enaa oie neitsyt viedaan hiljaisessa kulkueessa kaupungin portille, han 
laskeutuu pieneen kammioon jossa hanella on vuode, kynttila ja vahan 
vetta. Sitten aukko suljetaan ja peitetaan nakyvista. Taman meille kercoo 
Plutarkhos, ei kaupungin perustarnisen tarina. Rooman materia on val
koinen elementti, ja se katoaa mykkana nakyvista tarinan ja vakijoukon 
keskella luovuttaen ruumiinsa kokonaan toisenlaiselle elementille. Mate
ria haudataan hiljaisuudessa tarinan perustuksiin, kaupungin perustuk
siin, yhteison muodostumisen perustuksiin. Roomassa yhceison ehtona 
oleva esine muuttuu materiaaliseksi ja yhceison materiaalinen perusta 
esineelliseksi. Vasta Roomassa ja jo Roomassa materiaalinen ja esineelli
nen tulevat yhdeksi ja samaksi, ja mykaksi. 

Rooma on caynna paikkoja. Rooma on caynna pyhia paikkoja, hau
toja ja muistomerkkeja, paikkoja juuri tassa, juuri nyt ja juuri na.ira 
paikkoja. Paikan ylittamaton caban ja nyc kiinniccyva materiaalisuus 
muuttuu Roomassa sen esineellisyydeksi. Roomassa paikat ovat esineita. 
Roomassa kaupunki on esine. "Ateena on elav� henki, Jerusalem on 
merkki: Rooma on esine. Res. Res publica, toisinaan. "' Materiaalinen on 
olemassaolon erottamaton perusta. Paikka paikantuu siihen missa ta
pahtuu alkuperainen korvaaminen ja vaihto. Kun paikka muuttuu esi
neeksi, alkuperainen korvaaminen ja vaihto tulevat esineellisen ominai
suuksiksi. Ihmisten valisten suhceiden ymmartaminen esineiden valisina 
suhteina ei tarvitse teollista cuotantomuotoa syncyakseen, silla se on lan
simaisen yhteiskuntamuodon perusta Rooman perustamisesta lahtien, 
eika mikaan inhirnillinen voima voi sita vastustaa. 

Rooman genealogia kiinnittaa sen poliksen ratkaisemattoman kiistan 
avaamaan cilaan, mutta Roomassa ei oie cilaa, silla se on caynna esineiksi 
muuttuneica paikkoja. Erojen puuttuminen ei siis jannicy cilassa vaan 

1. Mt., S. 68. 
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esineessa. Rooman historia kaupungin perustamisesta lahtien kertoo 
miten muodostuu yhteisi:i, muttei mika tahansa yhteisi:i, kuten ei patrii
sien viitan aile katkeytyva melkein-esine oie mika tahansa valkoinen 
elementti. Patriisien viitan aile katkeytyy tasa-valta, res publica eli julki
nen/yhteinen esine. Viela ei oie kyse hallitusmuodosta tai kansanvallasta. 
Kun melkein-esineesta tulee julkinen esine, sen vaihdettavuus lakkaa 
olemasta valkoinen elementti ja muuttuu esineen esineelliseksi ominai
suudeksi. Melkein-esineessa jannittyy nyt pelkastaan vaihdettavuutta 
edeltava yhdenvertaisuus, alkuperainen tasa-arvoisuus, mimeettisen va
kivallan tasapaistava momentti. Kuollut kuningas ja kuollut kaksonen 
merkitsee eroa, mutta sen sijaan etta revitty kuningas viittaisi eron tuo
vaan vakivallantekoon se viittaa hetkeen ennen eron syntymista, ja jan
nittaa tuon vakivallan aarimmaisen lakipisteen yhteisyyden perustaksi. 
T arinan lopussa ei oie uusi ero, loppuunviety perustamisen ele. T arinan 
lopussa on uusi yhdenvertaisuus ja jatkuvan perustamisen ele. "Rooman 
perustaminen ei ollut tapahtuma. Se oli, tietysti, tapahtuma, mutta tuo 
tapahtuma ei ollut kuin ensimmainen variaatio teemasta, joka taytyisi 
alkaa uudestaan tavanmukaisesti. Perustaminen on jatkuvaa. Se kertau
tuu kuin kertosae. Rooma ei koskaan lakkaa tulemasta perustetuksi, ja 
alkuperan tai juurtumisen ele toistetaan loputtomasti."' 

1. Mt., S. 261. 
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Valerio. "Valerio Verbano, 19-vuotias kommunisti, 
fasisti.en luotien murhaama." 

Olen todellakin erehtynyt ja ymmiirriin sen vasta jiilkeenpiiin, kun sivuka
dul/,a tormiiiin muistomerkkiin. Valerio ei elli., sillii Valerio on kuollut. Va
lerio eliiii, koska Valerio on kuollut. Valerio kuoli tiissii talossa helmikuun 
22. piiiviinii vuonna 1980. Han vain avasi oven ja fasistit ampuivat hiinet
iiidin ja veljen edessii, kertoo minulle Alessandro kun kysyn mita "piombo
fascista" merkitsee. "Kommunistit eiviit hiintii unohda ': sanoo muistomerkki
Valerion talon edustal/,a. Hic, nunc, ecce homo.

18 
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Juuri tassa, juuri nyt ja juuri rama: La Lupa ja Rooma, La Lazion 
kannattaja, Valerio. Paikkoja ja esineita joissa toistuu Rooman kaupun
gin perustamisen ele. Mutta eivat nama ole julkisia esineita. 

Valerio elaéi. 

J ulkinen ei oie tilan tai esineen ominaisu us, vaan yhteison. J ulkinen 
tila on sellaisen yhteison keskella jonka jasenet ovat suhteessa yhteison 
keskustassa olevaan (vaki)valtaan symmetrisissa, tasa-arvoisissa, keske
naan vaihdettavissa asemissa. Julkinen esine kiertaa yhteisossa symmet
risten, tasa-arvoisten, keskenaan vaihdettavien suhteiden kautta. Polis ja 
urbs ovat yhteiso, jossa yhteisyys perustuu ratkaisemattomaan kiistaan, 
jatkuvaan uhrikriisiin, mimeettisen vakivallan lakipisteeseen, joka on 
hetkellisesti pysaytetty ja jannitetty. Polis rai urbs ei oie koskaan lop
puunviety ele, ratkaisu rai paatos, vaan avoin yhteentormaaminen, jan
nittynyt kohtaaminen, roisruva ele. Kaupunki on siella missa erojen 
puutteen jannitys ulottuu julkiseksi tilaksi ja julkiseksi esineeksi. Kau
punki on siella missa ratkaisematon kiista elaa. 
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2. POLIKSEN TAITO

Jokainen yhteisô ja jokainen kaupunki on paikkaan kietoutunut inhi
millinen tapa olla maailmassa. Jokainen yhteisô ja jokainen kaupunki on 
inhimillinen materiaalinen ja kulttuurinen konstruktio. Seka poliksen 
etta minka tahansa kaupungin perustamisessa ja konstruktiossa on ky
symys yhteisôn muodostumisesta. Polis on erityinen yhteisôn muodos
tumisen tapa ja ericyinen konstruktio. Yhteisô muodostuu aina esineen 
ymparille; polis muodostuu erityisen julkisen esineen ja ericyisen valkoi
sen elementin ymparille. Kysymys siita, millainen konstrukcio polis on, 
on kysymys siica millaisen esineen ymparille ja millaisena esineena se ra
kentuu. 

LAKI 

Eraana aamuna jalkakaytaville on ilmestynyt omituisia kuoppia. Sitten 
kuoppiin upotetaan metallisia tankoja. Kyse ei kuitenkaan oie bussipy
sakin siirtamisesta tai muusta liikenteen ohjaukseen tarkoitetun merkin 
pystyttamisesta, vaan celineista vaalimainosten kiinnittamista varten. 
Taulutkin ilmaantuvat sitten kun vaalimainonta on lupa aloittaa. Ja lo
pulta ilmestyvat itse mainokset. 
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Vaalimainoksia Viale Adriaticolla. 

Viime yona nakyy olleen liikkeella vihreiden kampanjatyontekijoita. 
"Erikoinen tuo teidan tapa kiinnittaa vaalimainoksia", sanon Teresalle. 
"Meilla jokainen puolue saa oman tilansa johon sitten ripustaa mainok
sensa. Luulen etta meilla on ihan kiellettya liimata omia mainoksia koko 
tilaan toisten mainosten paalle." "V oi, niin meillakin", sanoo Teresa. 
"Jokaisella on orna tilansa eika toisten mainosten paille saa liimata omia. 
Kukaan ei vain noudata saantoja." Mainosten ilmestyminen on jatkuvaa 
kuin perustamisen ele, ja mainostelineiden taulut ovat kerrostuneet niin 
kuin kaupunki itse. 

Poliksen perustava hetki historiassa on puheen ja kirjoituksen tule
minen julkisiksi ja keskeisiksi, ja merkittavin hetki puheen ja kirjoituk
sen julkiseksi tulemisessa on kiveen kaiverrettujen lakien julkistaminen. 
Lait asetetaan nakyvimmille paikoille, paikoille joissa on suurin tungos, 
kohtiin joissa ne parhaiten erottuvat. Ne on kaiverrettu selkeilla kirjain
merkeilla ja maalattu kirkkailla vareilla, tehty mahdollisimman saavu
tettaviksi ja luettaviksi.' 

1. Detienne, Marcel (1989): "La scritrura e i suoi nuovi oggetti inrellerruali in Grec.ia" ja 
"Lo spazio della pubblicità". Teoksessa Marcel Detienne, Sapere e scrittura in Grecia. Edicori 
La.terza, erit. ,cLa scrittura'1, s. xiii; "Lo spazio'\ s. 5, 20. 
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Aikaisemmin kirjoitus on ollut kuninkaan ja itsevaltiuden valine, 
hierarkkisten ja muuttumattomien rakenteiden sailyttamisen valine. 
Hieroglyfien ja kuneiformisten kirjainmerkkien kayttaminen ja tulkit
seminen on ollut salainen taito, kuninkaan, hovin ja papiston yksinoi
keus, heidan valtansa sinetti. Foneettinen kirjoitus on yksinkertainen ja 
kaikkien opittavissa, se on kaikkien lukijoiden jaettavissa, eika siita kos
kaan cule erityisen ammattikunnan omaisuutta. ltsessaan foneettinen 
kirjoitus on julkinen ja yhteinen objekti. Asetettuna julkiseen tilaan uusi 
foneettinen kirjoitus tekee kaikista lukijoista saman julkisuuden ja lu
kemisen yhteison tasaveroisia jasenia.' 

Lakien julkistaminen ei oie vain toisenlainen kirjoituksen muoto, ei
ka toisenlainen poliittisen tilan organisoinnin muoto, vaan merkitsee 
nimenomaan yhceisen tilan organisoimista poliittisena. Lakien julkista
misessa ei oie kyse informaation valittamisesta. Siihen kykenivat yhta 
hyvin, kenties tehokkaammin, kreikkalaisten kaupunkien sanantuojat, 
jollainen jokaisella kuninkaalla ja jokaisella kaupungilla oli palvelukses
saan.2 Kyse ei myoskaan oie muiscivalineesta, lakien ikuistamisesta, la
kien sailyttamisen tehokkuudesta. Lakien tehokas sailyttaminen ei vaadi 
niiden julkistamista. Olennaista on, etta julkistettu laki irrottaa Iain, ja 
vallan perustan, hallitsijan henkilosta.3 Lakien julkistaminen merkitsee 
niiden universalisoimista, Iain siirtymista yksittaisen (kuninkaan) hen
kilon hallinnasta neutraaliin, kaikille yhteiseen ja kaikkien ulottuvilla 
olevaan tilaan, nomoksen eli Iain erotettuun ja rajattuun tilaan. 

Kirjoitettu ja julkinen laki kirjaimellisesti uurtaa kiveen sen Iain 
neutraalin tilan, jossa poliksen kiistelevat osapuolet kohtaavat toisensa 
tasaveroisina. Kirjoitettu laki on kaikkien eika kenenkaan orna, sen suh
teen kaikki ovat symmetrisessa ja vaihdettavassa asemassa, isonomian 
tilassa.' Kirjoitettu laki on poliksen julkisen yhteison ehtona oleva esine, 
jonka ymparille yhteiso muodostuu. Kirjoitettu laki on kiistan uusi uni
versaali ja neutraali esine, tyhja kohde, jossa ei voi tunnistaa ketaan eri
tyista uhria uuden yhteisyyden perustana. Kiveen uurrettu laki esineel
listaa kirjoituksen julkisen yhteison. 

Kirjoitettujen lakien julkistaminen tekee tilasta esineellisen ja tyhjan. 
Lakien julkistaminen muuttaa kokoontumisen, agoree, kokoontumisen 
tilaksi, agora. Lakien julkistaminen tekee kiinteaksi ja esineelliseksi tilak-

1. Detienne, "La scrittura'\ s. x-xi; "Lo spazïo», s. 19; vrt. Vegetti, L'etica, s. 39-41. 
2. Longo, Oddone (1992): "L'informazione e la comunicazione". Teoksessa Mario Veger

ri, lntroduzione aile culture antiche 1. Oralità Scrittura Spettacolo. Bollari Boringhieri, s. 16-25. 
3. Vegerri, L'etica, s. 39. 
4. Vrr. mr., s. 41-42. 
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si sen ihmisten valisen kiistan avaaman jannitteisen tilan, joka ratkaise
mattomana ei muodostu kenenkaan paikaksi ja temenokseksi. Kirjoi
tettujen lakien julkistaminen jahmettaa ja kiinnittaa ratkaisemattoman 
kiistan, jatkuvan uhrikriisin, mimeettisen vakivallan lakipisteen avaaman 
tilan. Tila ei ole suhteessa johonkuhun, jonkun paikka tai asema, tai joi
denkin valinen paikka ja asema, vaan neutraali ja homogeeni tila, jonka 
suhteen kaikki erityiset paikat ovat samanarvoisia; se on tila siina mer
kityksessa kuin sen nyttemmin ymmarramme. Kiveen uurrettu laki esi
neellistaa tilan. 

/lias esittaa ratkaisemattoman kiistan, joka avaa poliksen tilan ih
misten keskelle. Lakien laatija ja kirjoittaja Solon' kiinnittaa ja esineel
listaa tuon tilan tilaan. Mutta homogeeni ja neutraali tila ei tunkeudu 
vain poliksen esineelliseen tilaan (tai poliksen esineelliseksi tilaksi) siina 
avautuvana agorana, vaan yhteisêin keskustassa oleva homogeeni ja neut
raali tulee itse yhteisollisen jarjestyksen perustaksi. Solonin mukaan yh
teisollinen jarjestys on hyva jarjestys, eunomia, hyvat lait. Yhteisêillinen 
jarjestys merkitsee rauhan ja tasapainon vallitsemista, ja sen taas tekee 
mahdolliseksi vain oikeudenmukaisuus, oikeuden mukainen toiminta, 
oikeuden noudattaminen kaikissa toimissa. Yhteisêista ja sen jarjestyk
sesta tulee ei vain luonnollinen vaan luonnollisesti hyva tila . 

. Ennen Solonia jumalallinen "oikeus" on ollut Zeuksen oikku, osoi
tus hanen vakivallastaan ja vakivoimastaan, tai jopa itseaan Zeusta vah
vempi kohtalo, asiain valttamatêin ja siksi niiden oikea ja oikullinen jar
jestys. "Oikeus" inhimillisena jarjestelmana on ollut sidoksissa verikos
toon, myyttiseen ja kasittamattêimaan pyhaan, mimeettiseen vakivaltaan 
ja sita saatelevaan pyhan vakivallan jarjestykseen. Tata oikeutta vastaan 
Solon asettaa luonnollisen oikeudenmukaisuuden, oikeuden ihmisten 
yhteisêin ja asiain luonnollisena ja tasapainoisena hyvana jarjestyksena. 

Oikeuden loukkaaminen tuhoaa kaupungin. Myyttisen oikeuden 
loukkaus kutsuu Raivotarten koston ja tuhoaa kaupungin nalkaan, rut-

L Kreikan ja poliksen lakien laarija ja kirjoittaja on aceenalainen Solon. "Lait, yhra !ailla 
huonoille kuin hyville - ja suoraa oli se oikeus jota kumpünk:in sovelsin - mina olen ne kir
joittanur", sanoo Solon irse eraassa runneruimmassa jalkeenjaaneessa fragmenrissaan. Solonista 
rulee kreikkalaisen lain, vapauden ja oikeudenmukaisuuden henkiloiryma. Tarkoitus ei ale sa
noa, erra nimenomaan Solon olisi yksin ja kulttuurisankarina perustanut poliksen, politiikan ja 
kaiken mita siita seuraa. Solon on kuicenkin jo antiikin aikalaisiile irseilleen poliksen perusta
mista · merkirseva figuuri, poliksen lain ja julkisuuden ja hyvan jarjesryksen, eunornian, esi
merkk:i. Solonin rulkinta tassa on peraisin ennen kaikkea artikkelista Vlastos, Gregory (! 946): 
"S.olonian Justice". Classical Philowgy Vol. XLI, April 1946, No 2, s. 65-83; seka Vegerti, 
L'etica, s. 37-43. Myos Diogene Laerzio (Diogenes Laertius) (1993): Vite deifilosofi. I classici 
del pensiero TEA; ja Dizionario della Civiltà Classica (1993). Volume seconda F-Z. Dizionari 
Rizzoli, s. 1659-1662. 
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toon, kuivuuteen ja hedelmattomyyteen. Solonille sade tulee taivaasta, 
kaupungin tuhon aiheuttavat isot miehet, ja kansan orjuus johtuu tieta
mattomyydesta. Solonille oikeus on asiain luonnollinen tila, niiden 
omin olemus, jossa ne ovat rauhassa ja tasapainossa itsessaan. Jos tuulet 
eivat liikuta merta, on sekin "oikeamielisin kaikista olennoista". Muu
tokset eivat oie satunnaisia kohtalon oikkuja tai olentojen luonteeseen 
kuuluvia vaihteluja, vaan jonkin syyn aiheuttamia. Rauhan hairiincymi
seen tarvitaan syy, jokin asiain luonnollista tasapainoa jarkyttava tekija. 
Poliksen luonnollista tasapainoa jarkyttavat ''isot miehec", inhimillinen 
hybris ja koros, suuruudenhulluus ja ylenpalttisuus, liiallinen vallan · ja 
omaisuuden tavoittelu.' 

Soloniin liitetaan viisaus "ei aarimmaisyyksia", josta tulee myohem
min yksi kansalaisen perushyveista, kohtuullisuus kaikessa. Solonin lait 
pyrkivat kaikessa hybriksen ja koroksen ehkaisemiseen corjuen koyhien 
maanomistajien ylivelkaantumisen, itsevaltiuden, liian suuret kilpavoit
tajien palkkiot ja ylenmaaraisen surun osoittamisen. Solonin pyrkimyk
sissa on tahdottu nahda sosiologinen sisalto, aaceliston tuhlailevan ela
mantavan ja arvovallan vahentaminen. Sosiologisointi alkaa varhain; jo 
Aristoteles esittaa ylhaissyntyisen Solonin ei vain "valittajana", vaan sosi
aalisesti valissaolijana, nousevan itsenaisen keskiluokan edustajana. Se, 
etta Solon vapautettuaan velkaantuneet maanomistajat ja orjuutetun 
maan kieltaytyi myontamasta naille lisaa maata, nahdaan omistavan kes
kiluokan yhceiskunnallisen aseman puolustamisena.2 

Solonin sosiologinen tulkinta ei kuitenkaan tavoita kirjoitettujen la
kien julkistamisen ydinta. Solonin perustava merkitys on asettuminen 
pyhan rekisterissa olevaa oikeutta ja jarjestysta vastaan, ja oikeuden 
loukkauksen tekeminen yhteiseksi ja julkiseksi asiaksi. Solon asettuu 
"valiin" kuin rajakivi merkitsemaan sotajoukkojen valista ei-kenenkaan
maata, "keskelle" kuin susi joka puolelta hyokkaavaa rakkilaumaa vas
taan, "suojaten kuin kilvella" kumpaakin osapuolta, seisahtuu kun on 
antanut "kummallekin lujan suojan". Kyseessa ei oie asettuminen yh
teiskunnallisessa hierarkiassa kahden luokan tai ryhman valiseen yhteis
kunnalliseen asemaan. Laeilla Solon asettaa sen tyhjan tilan, "va.lin" tai 
"keskella", julkisuuden, ja sen tyhjan esineen tai "suojan", Iain, joka te
kee mahdolliseksi kiistan osapuolten kohtaamisen neutraalissa ja jaetussa 

J. Erit. Vlastos, s. 66. 
2. Ylhaissymyisen Solonin keskiluokkaisuus on Vegetàn sanoin hanen "va.littajan" roolin

sa "merk.illinen sosiologinen projisoimi". Vegetà, L'etica, s. 41-42. Vrt. Aristoteles, Politiikka, 

1296a 
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tilassa. Solon eli kirjoitettujen lakien julkistaminen asettaa poliittisen 
yhteison yhteisyyden sisallyksettoman perustan. 

Poliksen hyvan jarjestyksen tilaa yllapitaa oikeudenmukaisuus ja oi
keudenmukainen toiminta. Myyttinen "oikeudenmukaisuus" on kohta
lo, ihmisen ulottumattomissa ja kasittarnattomissa. Poliksen oikeuden
mukaisuus on inhimillinen taito. "Polis kasvattaa ihmisen", kirjoittaa 
_Simonides. 1 Poliksessa vallitsee laki, yhteinen normi, julkisuus ja julki
nen mielipide, yhteinen tahto. Yhteisen tahdon toteuttamista ei valvo 
eika pane taytantoon mikaan erillinen elin, vaan jokainen kansalainen 
on kelvollinen ja velvollinen toimimaan tarvittaessa pappina, poliisina, 
sotilaana, syyttajana, ruomarina, valamiehena, kasvattajana. Poliksen 
kansalainen on poliksen "militantti" jasen, kaikissa tbimissaan yhteisen 
tahdon rajoittama ja yhteista tahtoa noudattava. Ihmisen sisainen hyva 
jarjestys merkitsee yhteisen normin ensisijaisuutta suhteessa yksittâisiin 
tunteisiin ja intresseihin, yhteisen tahdon sisaistymista.2 Sisaistynyt yh
teinen tahto on poliksen sisaistynyt tila, jota oikeudenmukaisuus yllapi
taa. 

Polis kasvattaa ihmisen. Mutta mita se opettaa? Mita opettaa polik
sen yhreinen tahto ja julkinen mielipide "silloin kun he suurin joukoin 
istuvat kansankokouksessa rai valamiehistossa, teatterissa, sotaleirissa tai 
jossakin muussa vaenkokouksessa ja meluten ja meteloiden moittivat tai 
kehuvat joitakin sanoja tai rekoja. He menevat kummassakin tapauksessa 
liiallisuuksiin, he kiljuvat ja taputtavat kasiaan, ja moitteiden ja suosion
huutojen meteli kaikuu paikan kallioseinarnasta kaksinkertaisella voi
malla. Kuinkahan mahtaa silloin nuoren miehen sydan sykahdella, ku
ten sanonta kuuluu?"3 

Kasvatus huuhtoutuu moitteiden ja suosionhuutojen mukana, ja 
"nuori mies pitaa nyt hyvana tai hapeallisena samaa kuin muutkin, han 
alkaa harrastaa samaa ja muuttuu samanlaiseksi kuin hekin". Poliksessa 
ei vallitse aristokratia eika demokratia, vaan varsinainen "teatrokratia". 
Opetetaan yleisia mielipiteita, luuloja tai ennakkoluuloja, ei tietoa. Hy
van jarjestyksen ja oikeudenmukaisuuden opettaminen yleisen mielipi
teen mukaan on kuin olisi oppinut tuntemaan ja hallitsemaan isoa ja 
v�vaa elaima, tietaisi miten lahestya sita ja miten varoa sita arsyttarnas
ta._ Hyvana pidettaisiin kaikkea sita mika tuolle elaimelle on mieluista, 
pahana sita mika sen suututtaa. Vaenkokouksessa eli agoralla hyvaa on se 

1. Lainattu teoksessa Vegetti, L 'etica, s, 48, 
2. Mt., S, 47-48. 
3. Platon, Valtio, 4926-d, 
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mita kaikki muutkin sanovat ja oikeudenmukaista on tehda niin kuin 
muut tahtovat, silla koska "lapset ja arvostelukyvytti:imat ihmiset" eivat 
kykene erottamaan toisistaan tietoa ja luuloa, he jaljittelevat "sita mita 
ihmisten enemmisto pitaa hyvana", eivat hyvaa itseaan.' 

Agoralla nayttaisi silta etta "oikeudenmukaisuus on yhta kuin vah
vemman etu, ei mitaan muuta". Ne joilla on poliksessa valta saatavat 
laiksi sen mika on heille itselleen edullista, ja tuon oikeuden mukaista on 
siis tehda niinkuin vallassaolijat tahtovac. Kun vain "vaaryys on riittavan 
suurimittaista, se on voimakkaampaa ja enemman vapaan miehen ja 
hallitsijan arvon mukaista kuin oikeus".2 Tama Trasymakhoksen raivoisa 
purkaus Platonin Valtion alussa heijastelee poliksen hyvaan jarjestykseen, 
hyveeseen ja oikeudenmukaisuuteen amiikin ajoista lahtien kohdistu
nutta kritiikkia. Jo Solon totesi Iain olevan kuin hamahakin verkko, joka 
kestaa kun siihen juuttuu jotain lempeaa ja epajohdonmukaista, so. 
heikkoa, mutta joka rikkoutuu isompien ja Îtsepaisempien ruumiiden 
painosta. Jos hallitus on oikeamielinen, lait ovat hyi:idyllisia, mutta jos 
hallitus Îtse on kelvoton, ovat lait kelvottomia, sanoo Solon.3 

Lait ovat siis vahvempien omaksi edukseen laatimia ja oikeudenmu
kaisuus sita mika on vahvemman, vallassaolijan tai enemmisti:in, mieli
pide ja etu. Tai oikeudenmukaisuus on enemmisti:in ja vahvemman 
mielipiteen jaljittelya ja sille alistumista. Tai oikeudenmukaisuus on vain 
sana, jonka suojassa kiistelevien puolueiden vallanahneet poliitikot pyr
kivat saamaan toisistaan voiton. Tai poliksen oikeus on vain Iain tyhja 
kirjain, sovinnaisuus, jota ihminen toisten edessa teeskentelee noudatta
vansa, mutta yksin ollessaan noudattaa oman luontonsa mukaisia valt
tamatti:imia luonnollisia lakeja. Vapaus vastaavasti on joko (vahvemman, 
enemmisti:in, vallassaolijan) vapautta tehda Iain voimalla tahtonsa mu
kaan tai vapautta noudattaa yhteisen Iain sovinnaisuuden ulottumatto
missa olevaa omaa vapaata tahtoaan.4 

Yhteisi:in perustan Îrtaanturninen pyhan rekisterista ei siis kykene
kaan tarjoamaan suojaa mimesista ja vakivaltaa vastaan. Julkisuus ei ky
kene estamaan mimesista, vaan painvastoin merkitsee mimesiksen 
muuttumista normaalia jarjestysta yllapitavaksi julkiseksi ja luonnollisek
si voimaksi, julkiseksi mielipiteeksi, joka "kaikuu paikan kallioseina
masta kaksinkertaisella voimalla" eli resonoi kokoontumisen tilassa saa
den siita sisalti:iaan vahvemman merkityksen. Lain tyhja tila ei oie neut-

1. Mt., 493 a-c. 
2. Mt., 338c ja 344c. 
3. Diogene Laerzio, Libro primo 58 ja 64.
4. Poliksen kriisistii Vegetti, L 'etica, s. 56-65.
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raali rila "keskella", jossa on mahdollisra kohdata joku, vaan isannatëin 
rila, joka on mahdollista ja valttamatëinta valloittaa ja muuttaa aristo
kraattien, kansan rai tyrannin remenokseksi. Laki ei oie tyhja esine joka 
ilman uhria suojaa yhtalaisesti jokaista, vaan se suojaa vain vahvempaa 
rai vahvemman rekoja, jotka se saa nayttamaan joltain mita ne oikeas
taan eivat oie. Polis on harhaa, sen sisaistyminen on heikkoutta ja sen 
taito, oikeudenmukaisuus, on vain teeskentelya: taito lorpëitella, pujah
taa saantojen aukoista, laskelmoida, juonitella, epailla kaikkea, ottaa 
kaikki huomioon, kuten Euripides, "kansanvallan runoilija" sanoo ylei
solleen opettaneensa. 1 

Roomalainen vaalimainonta kevaalla 1995 ei oie mitenkaan poik
keuksellista. En rarkoita vain sita, erra kun loydan kirjatorilra Vittorio 
Roidin kirjan Roma com'è, on vuoden 1972 vaalikampanjasta otetun ku
van tekstina "kas nain pidetaan kaupunki epasiistina",

2 ja muutamia si
vuseikkoja kuten puolueiden ja ehdokkaiden nimia lukuunottamatta se 
voisi olla minun ottamani. Tarkoitan mita tahansa saantoja, mita tahan
sa lakia, auktoriteettia ja normistoa ja niiden noudattamista. Otetaan 
vaikka virallisista virallisin, ne Juvat ja paperit, joita meilla pitaa olla, 
jotta voisimme asua ja elaa Roomassa laillisesti. Paperien hankkimisessa 
on monta mutkaa, jo siksi, etta vaikka erilaiset suomalaiset ja italialaiset 
viranomaiser ovat yhta mielca siira, etta on olemassa joitain ehdorcomia 
saannoksia, he eivar oie yhta mielta siita, mitka nuo saannokset ovac. 

Emme tarvitse oleskelulupaa, luvataan Suomessa, nain ETA:n ja 
EU:n aikakaudella. T arvitsemme ehdottomasti oleskeluluvan, sanotaan 
Roomassa. Oleskelulupaa varten ei tarvita kuin passi, ja sitten Questu
raan, paapoliisiasemalle, neuvoo Suomen lahetystëi. Questurassa vaadi
taan ennen kaikkea todistus sairausvakuutuksesta. Mika todistus? Soite
taan Suomeen Kelaan, ai se todistus. Kylla, se todistus, jota ei Kelassa 
silloin kun Suomessa kysyttiin kukaan muistanut tarvittavan. Tilataan 
codistus. Odotetaan. Jonotetaan. Kuva. Mika kuva? No passikuva. Siis 
passikuva ja uusi jonotus ja vihdoin viimein oleskelulupa. Oleskelulu
vasta otetaan kopio joka annetaan vuokraemannaile, joka toimittaa sen 
poliisille, silla se on kiireellinen ja valttamatëin dokumentti, eika saavu 
perille kuin puoli vuotta myohassa. 

$ynnintuntoisina ja. esivaltaa pelkaavina suoma:laisina olemme al
kuun kauhuissamme. Meilla ei oie lupaa olla maassa, olemme siis lait
tomasti maassa, olemme rikollisia, olemme lainsuojattomia. Roomalai-

1. Lainattu teoksessa Vegetti, L 'etica, s. 50. 
2. Roidi, Vittorio (1987): Roma corn 'è. Newton Compton Editori, s. 171. 
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sen byrokratian julkisivu on vaikuttava, hierarkkinen, suljettu, salaperai
nen, autoritaarinen. Taa.lla on viisi eri poliisia, kaikilla toinen toistaan 
haikaisevamrriat univormut ja varusteet. Ei taa.lla, sanotaan; ei tasta, sa
notaan; ei teille, sanotaan. Ei sanota missa eika miten. Paitsi sitten yht
akkia, kun jo pelosta vapisten odottaa karkotusta tai pidatysta tai jotain, 
sanotaankin, hei, tulkaa tanne, ta.man te tarvitsette. Mita, ei ole, no, ha
kekaa ja tulkaa sitten. Tama on kuulkaa toivoton sekamelska, è un ma
cello. Paras menna kahville, tai lounaalle, tai kotiin. 

Salaisuus piilee nimittain siina, etta vaikka oleskelulupa tai muu to
distus on ehdottomasti hankittava ja kaikkia muodollisuuksia sen hank
kimisessa noudatettava, talla kaikella ei lopultakaan ole mitaan merki

tysta. Kun asianhoito on aloitettu, siis kertaalleen saatu kontakti viran
omaiseen, ja kuultu selvitys siita miten olisi pitanyt menetella ja miten 
valttamatta on meneteltava ja luvattu menetella siten, kaikki oleellinen 
onkin jo tehty. Voi oleskella maassa ja aloittaa koulunkaynnin ja tyêis
kennella yliopistossa ja ostaa auton ja vuokrata asunnon, ylipaansa voi 
elaa niin kuin asia olisikin jo tullut hoidetuksi. Silla vaikka saannêit ovat 
ehdottomia ja ylipaasemattëmia, ne ovat taydellisen ulkoisia. 

Tama tarkoittaa sita, etta saantoja pitaa noudattaa vain silloin kun 
joku on nakemassa. Etta saantojen rikkominen on vaarin vasta sitten 
kun siita jaa kiinni. Otetaan vaikka liikenne. Ainoa saantêi jota kenen
kaan naen noudattavan esivallan lasnaolosta riippumatta ja kaikkina 
vuorokauden aikoina on se, joka kieltaa pysakoimasta autoa roska
astioiden eteen. Taalla rekisteroidaan vuosittain kolme autoa jokaista 
syntyvaa lasta kohden; ja kaikki ne seka rekisterëimattêimat ovat liik
keella yhtaikaa ja tahtovat ylittaa risteyksen yhtaikaa, pysahtya vain het
kiseksi hatavilkku paa.lla liikenteen tukkeeksi ja parkkeerata ihan oven 
eteen ihan jokainen. Ja siella minne autoja ei enaa mahdu mellastavat 
motorinot, joilla voi pujahtaa kahden auton valista tai jalkakaytava.lta tai 
ohittaa vastaantulevien kaistan kautta. "Montako kaistaa tassa oikein 
on", tiedustelee takapenkilla epavarmana Suomesta tullut kylailija. "Niin 
monta kuin mahtuu", vastaarnme huvittuneina yhteen aaneen. 
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Autokaistoja Viale Joniolla 

V aikka sina aamuna kun toinen Viale Ionion cavanomaisesti noin

neljan auton levyinen kaista on tietoiden vuoksi yhtakkia ja suuremmin 
varoittamatta kutistunut puoleen kahden korttelin matkalla, kutistuu 
suuremmitta ongelmitta myos autojen rintama, syoksahtaen muutaman 
sadan metrin paassa jalleen normaaliin epamaaraiseen leveyteensa. 

LABYRINTTI 

Ensimmaisen kerran tutustuin Roomaan amerikkalaisen opiskelijaryh
man kanssa. Suoritimme Temple Universiryn kesakoulua heinakuun 
helteessa ja asustimme sikamaisen kalliissa residenzassa Vatikaanin taka
na. Vapaa-aikoinamme kiersimme hikisina ja punottaen Rooman nahta
vyyksia, silla amerikkalaisilla oli kiire nahda kaikki tai ainakin mahdolli
simman paljon. "Oletko nahnyt sen?" he kysyivat; ja kun keskusteltiin 
mista tahansa eurooppalaisesta kaupungista tai historiallisesta henkilosta 
tai rakennuksesta tai taideteoksesta he ihmettelivat: "Mikset oie nahnyt 
sita?" En osannut vastata. Sehan on taalla, sanoin. Onhan se ollur caalla 
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jo niin kauan, tarkensin. Tiedan etta se on olemassa, ja jaksan odottaa 
etta ehdin sen luokse, yritin. 

"Sehan on ta.alla"; juuri se oli vaikeinta ymmartaa. Helpompaa on 
kasittaa ettei kukaan voi ehtia kaikkialle, tai ettei kaikilla oie varaa kayda 
kaikkialla. Mutta miksi se, etta jokin on taalla tarkoittaisi etta sen nake
miseen ei oie kiiretta? Kyse ei ollut pelkastaan amerikkalaisesta vauhdista 
ja karsimattomyydesta, ei edes amerikkalaisesta tavasta suhtautua kaik
keen, myos kulttuuriin ja sen kokemiseen, suorituksena jossa arvok
kainta on tehokkuus ja jatkuvasti kasvava maara. Kenties amerikkalaiset 
eivat olekaan ensin vauhdikkaita, tehokkaita ja paljon omistajia, va.an 
kenties heidat pakottaa vauhtiin ja tehokkuuteen kyvyttomyys ymmartaa 
mita kokemus on, kyvyttomyys ymmartaa mita "sehan on taalla" tar
koittaa. Silla "taalla" (olemisessa) on kysymys nimenomaan kokemuk
sesta. 

Rooman vanhan keskustan sokkeloissa pysahdyimme usein katso
maan karttaa ja kysymaan tieta. Missa me nyt olemme, hatailivat ame
rikkalaiset kumppanini, missa me nyt oikein olemme? Rauhoittukaa, 
mehan olemme taalla, sanoin mina. 

Esineen tekemiseen vaaditaan taitoa. Talle taidolle kreikkalaiset ovat 
antaneet nimen tekhne, "saantojen kokonaisuus joka soveltuu ohjaamaan 
mita tahansa inhirnillista toimintaa" .1 Meille tekhne merkitsee enaa tek
niikkaa, valineellista teknista osaamista. Kasityotaito on jaanyt rusciikiksi 
harrastuksen lajiksi ja taiteesta taas on tullut yleva ja luova toiminnan 
laji; mutta tekhnessa nama kaikki tekemisen ja taitarnisen ulottuvuudet 
ovat viela yhdessa. T ekhne on taito jota on oikeammin kutsuttava mes
taruudeksi kuin tekniikaksi rai taiteeksi. 

V arhaisimmat kreikkalaiset mestarit, joista myyteissa ja kulteissa on 
sailynyt kulttuurinen muistikuva, ovat ryhmia, kollektiiveja, eivat yksi
loita. Sellaiset nimet kuten Daktyloi Idaioi tai Kykloopit viittaavat ka
teen, joka on seka palvelusammatin etta mestarin kyvyn, katevyyden 
merkki. Nama katevat palvelijat ovat saapuneet Kreikkaan vierailta, ei
kreikkalaisilta mailta, palvellakseen kreikkalaista isantaa tai jumalaa. 
Vain Kykloopeilla on jotain tekemista rakentamisen kanssa, silla heidan 
nimensa liitetaan historiallisella ajalla mykenelaisiin kiviin. Dakcyloi 
Idaioi, Telkhines ja Kuretes sen sijaan ovat metallurgeja, maanalaisia 

1. Dizionario di filosofia (1993). Unione cipografico-edicrice, "Arce" (kreikan rekhne), 
alk. s. 67. 
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asukk:aita ja Airi-Maan lapsia, joilla on metallien tyostamisen salainen 
maaginen kyky.1 

Poliksen ja varsinaisen kreikkalaisen kulttuurin mestaruuden para
digma on toinen. Homeerisista runoista lahtien tekhne ei ole enaa salai
nen maaginen kyky muuttaa aineen itsensa muotoa, vaan siina on ky
seessa erilaisten ainesten yhteenliittaminen ja yhdistaminen yhden koko
naisuuden tuottamiseksi. Mestaruus kasitetaan kokonaisuudessaan yh
den taidon muodon, rakentamisen, pohjalta; ja taidon esine ymmarre
taan mon esta erilaisesta rakennettuna konstruktiona. 2 T ekhne samoin 
kuin polis ei oie enaa mikaan jumalallinen temenos, ja sikali kuin polis 
on juuri polis erotukseksi mista tahansa muusta inhimillisesta paikkaan 
kiinnittyneesta yhteisosta, polis on aina kreikkalaisessa merkityksessaan 
rakennettu. 

Mestarin jumalallinen malli on Hefaistos, jumalten seppa joka ra
kentaa pelkista metalleista, ja Athene, kasityolaisten, erityisesti laivanra
kentajien ja muiden puuseppien, seka sotataidon jumalatar. Mestarin 
inhimillinen esikuva sen sijaan on Daidalos, joka rakensi ensimmaisen 
labyrintin ja antoi sille nimensa. Jo Pausanias tiesi kuitenkin, etta tekija 
Daidalos sai nimensa esineesta, daidalonista eli labyrintista, eika pain
vastoin. Daidalon taas tulee verbista daidalloo, joka merkitsee juuri eri
laist_en materiaalien, eritoten puun ja metallin yhteenliittamista samassa 
esineessa.' Daidalon, labyrintti ja sen rakentaja, sekoittunut ja yhdistetty 
esine ja sen taitaja, on homeerisen mestarin ja mestaruuden saavutetta
vissa oleva aariraja, homeeriselta kaudelta lahtien seka taidon sankari ja 
esine ja taidon taydellisyys etta samanaikaisesti taitoon mestaruutena si
salryvan vaaran henkiloityma. 

Kreikkalaiselle maailmassaoleminen ilmenee kamppailuna, agonina. 

"Sota [polemos] on kaiken isa ja kuningas"; "silla mita ihmiset yleensa 
sanovat rauhaksi on pelkka nimitys; todellisuudessa kaikki valtiot ovat 
luonnon pakosta kaikkia muita vastaan alituisessa sodassa".4 Luonteen 
hyvyys on tulosta itsensa voittamisesta; niin tieto kuin taito on kamp
pailtava omakseen. Mestaruudelle luonto, sen elementit, jopa ihminen 

1. Ferrari, Gian Arturo (1992), "Macchina e arteficio". Teoksessa Mario Vegetti (toim.), 
lntroduzione aile culture antiche Il. Il sapere degli antichi. Bol!ati Boringhieri, s. 163-179, erit. 
164�165 

2. Mt., S. 165. 
3. Mt., s. 166; Bonnefoy, Yves (1989): Dizionario delle mitologie e delle religioni. Volume 

primo A -E. Biblioteca universale Rizzoli, "Artigiani", s. 152-162, erir. lll Dedaw (Daidalos), s. 
158-162. 

4. Colli, Giorgio (1993): La sapimza greca Ill Eraclito (Herakleiroksen kaanneryt frag
mentit), Adelphi, Frammento 14 (A 19), s. 34 ja 35. 
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itse, sikali kuin han on luontoa, ovat jotain jota on pyrittava hallitse
maan. Mestaruus ei kuitenkaan oie luonnolle vastakkainen siina mieles
sa, etta se pyrkisi havittamaan luonnon, vaan ihminen asettaa mesta
ruutensa luontoa vastaan kohdatakseen sen. Agonin perimmainen pyr
kimys on harmonia, kahden eri savelen yhteisen soinnun loytaminen.1 

Mestaruus, sen valineet, sen keinot ja sen esineet on toinen luonto, 
joka antaa "luonnolle" kasvot, pinnan, nimen (nimet), identiteetin; jo
tain jonka avulla sen voi ylipaansa tunnistaa toiseksi ja vieraaksi, jotain 
johon voi tarttua ja jonka avulla siihen voi muodostaa suhteen. T oinen 
luonto on ihmisen valine kohdata "ensimmainen", kohdata "luonto" 
asettumalla sita vastaan, ja asettumalla vastaan asettua alttiiksi sen koh
taamiselle. Ihmisen "luontoon" kuuluu kyllakin olla poliksen kansalai
nen, mutta polis itse ei oie "luonnollinen" eika ihminen poliksen kansa
laisena oie yksinkertaisesti luonnollinen. "Luontomme ei oie yksinker
tainen [haplos: vailla lisamaareita, yksi ja sama], vaan meissa on aina jo
tain muutakin",2 ja tama "jotain muutakin" on inhimillinen aikaansaan
nos, toinen luonto. Polis ei siis oie rakennettu siksi, etta se koostuu ra
kennuksista, vaan koska se on mestaruuden esine, joka muodostuu eri
laisten yhdistamisesta. Rakennettuna polis on valillista ja valittynytta 
luontoa, toista luontoa. Toinen luonto tekniikan ja mestaruuden esinee
na ei kuitenkaan oie mitaan luotua, itseliikkuvaa eli elavaa, vaikkakin 
luominen ja itseliikkuvuus on se paamaara jota mestaruus rajanaan la
hestyy.3 

Mestarin valmistama on esine. T arkkaan ottaen mestari valmistaa 
aina jonkin tietyn esineen, jonkin tietyn sangyn tai poydan. Han ei siis 
suinkaan valmista mitaan todella olevaa, silla todella oleva on vain mo
nilukuisia esineita vastaava yksi idea. Esineen valmistaja pitaa silmalla 
valmistamansa esineen ideaa, muttei kuitenkaan valmista itse ideaa, 
mahdotontahan se olisi. Mutta jollei mestari valmista mitaan todella 
olevaa, ei hanen aikaansaannoksensakaan oie mitaan todellista. Esine 
vain muistuttaa todellisuutta, mutta on todellisuuden rinnalla vain ha-

•• •• • 4 mara varJo.
Yksittaisen esineen suhde esineen ideaan ei oie sama kuin esineen 

suhde sen merkitykseen. Merkitys ei oie idea, vaan pikemminkin idean 

1. Harmoniasta kamppailun paiimaarana seka vihollisen "harmonisoinnisra" itseen ks. 
Cacciari, Massimo (1994): Geo-filosofia dell'Europa. Adelphi, s. 11. 

2. Aristoteles (1989): N,komakhoksen etiikka. Gaudeamus, 11546. 
3. ltseliikkuvuudesta antiikin elavan maaritelmana ja mestaruuden tavoitteena ks. Ferrari, 

s. 166; Bonnefoy, s. 160. 
4. Platon Valtio, 596b-597a. 
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kuva.' Idea on se malli jota mestari pitaa silmalla valmistaessaan yksittai
sia esineita. Seka esine etta esineen merkitys ovat esineen idean jaljitte
lya. Esineen kuva sen sijaan on esineen, ei idean jaljittelya, sellaisen 
'mestarin' tyota joka "osaa valmistaa kaikki kasvit ja elolliset olennot, 
myôs itsensa". Tama valmistus sujuu kenelta vain ja nopeasti: senkun 
otat· peilin ja kuljettelet sita eri tahoilla, niin saat akkia aikaan auringon, 
taivaan, maan, elolliset, itsesi; mutta vain naennaisesti, et todellisuudes
sa. Jaljittelija, mimekos, jaljittelee vain sita milta esine nayttaa, ei sita 
millainen se todellisuudessa on.2 

Mestarin valmistama esine on valmistettu todellisuudessa, mutta ei 
oie viela todella olevaa. Esine itsessaan ei oie varsinaisesti todellinen. Yk
sittainen esine ei oie olemassa raakana tosiseikkana eika esine oie olemas
sa suhteessa yksittaiseen. Yhdella ja erillisella ei oie milloinkaan suhdetta 
esineeseen vaan esine muodostuu yhteison suhteiden sisalla ja niiden 
kautta. Esine ei itsenaisesti oie, se seka on ja ei oie, ja labyrintti esineen 
paradigmana ilmentaa juuri tata esineen alkuperaista epataydellisyytta. 
Labyrintti on esine jossa esineen itsensa epataydellisyys ja sekoittunei
suus on seka esineen muotona etta sen sisaltôna. 

Labyrintti on "spatiaalinen malli joka symboloi inhimillista ku!ttuu
ria".3 Labyrintti on arvoitus ja ratkaisu, paikka jossa erilaiset voivat tuila 
yhteen sulkematta toisiaan pois, ja havittamatta kohtaamisen solmuja 
uudessa synteesissa. Labyrintti on ajattelun kulku; se on muisti ja tie
dostamaton, jossa mennyt ei koskaan katoa, vaan sijaitsee samassa tilassa 
nykyisen kanssa. Labyrintilla on keskusta, jota ei voi saavuttaa tavoitta
malla sita suoraan; paamaara johon johtaa vain kiertotie. Labyrincilla on 
aariviiva, silla on muoto ja se on rajallinen; mutta se yksi kokonaisuus 
jonka rama aariviiva sulkee sisaansa on aaretôn ja ei-kokonainen. La
byrintti on polis ja polis on labyrintti, mestaruuden esine joka muodos
tuu erilaisten yhdistamisesta. 

Labyrintti on arvoitus ja ratkaisu, mutta sen ratkaisu ei oie jotain jo
ka edeltaisi sita, joka olisi katkettyna siihen ja joka tekisi itse arvoituk
sesta tarpeettoman. Arvoitus tuo esiin jotain mita ei oie ennen arvoitus
ta, se esittaa erilaisten elementtien yhteen liittamisen ja samalla niista 
syntyneen uuden kokonaisuuden. Ratkaisu, jossa arvoituksen sekoittu
nu_t ja petollinen muoto on vain arvoitusta edeltavan ja sen suhteen al
kuperaisen vastauksen petollinen ja sekoittunuc esitys, on Oidipuksen 

1. Ta.ma on orna rulkinrani, ei Placonin eksplisiiccinen muocoilu. 
2. Platon, Valtio, 596e. 
3. Agamben, Stanze, s. xv. 
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ratkaisu. Oidipus ratkaisee sfinksin arvoicuksen ja antaa sille yhden mer
kityksen: ihminen, syéisten sfinksin tuhoon; mutta Oidipus ratkaisee 
myéis sosiaalisen siteen insestillaan, syéisten sukunsa tuhoon. Arvoicuksen 
oidipaalinen ratkaisu tekee arvoicuksen arvoicuksellisesta muodosta tur
haa ja ylimaaraisca ja ratkaisusta tragedian.' 

Mestarin ratkaisussa on kyse labyrintin lapaisemisesta. Alkuperainen 
mestaruus on arvoituksellisen muodon lapaisemisen taito, erityinen tieto 
ja kokemus jonka voi hankkia vain asettautumalla a!ttiiksi lapikaymisen 
vaaroille. Daidalos tunnettiin kaikkialla mestaruudestaan, mutta myéis 
harharetk:istaan ja onnettomuuksistaan, sanoo Pausanias. Daidalos · on 
Karevyyden ja Nokkeluuden jalkelainen, ihmeellisen kaceva rakenta
maan elamaa jaljittelevia kuvia ja !aitteita seka loycamaan ulospaasyn 
mahdottomista cilanteista ja tiloista. Daidalos kulkee Ateenasta Kreetalle 
ja Kreetalta Sisiliaan menestyksen ja onnettomuuksien seuratessa toi
siaan. Minos paljastaa paenneen mestarin lupaamalla palkkion sille joka 
kykenee kuljettamaan langan kotilon kuoren !api. Daidalos kiinnittaa 
langan muurahaiseen, jonka han asettaa kocilon karkeen rehdysta reiasta 
sisaan. Kun muurahainen tu!ee ulos kocilosta, arvoitus on ratkaistu, ja 
mestari on paljastunut. 

Arvoicus (langan kuljettaminen kotilon !api) on ratkaistu, arvoitus 
"(kocilon kuori) on yha lapaisematéin, arvoirus (lanka) on yha katkeama
ton (ratkaisematon). Arvoicuksen ratkaisu lankaa seuraten jaljittelee 
Daidaloksen rakentaman alkuperaisen labyrintin ratkaisua, ja siira mes
tari tunnetaan. Daidalos rakensi labyrintin Minoksen pyynnéista Mino
tauroksen asunnoksi. Minocauros, puoleksi ihminen, puoleksi harka, 
syntyi kun Minoksen puoliso Pasifae Daidaloksen rakentaman puisen 
lehman hahmossa paritteli haran kanssa. Minotaurokselle uhrataan atee
nalaisia nuorukaisia, kunnes Theseus onnistuu surmaamaan hirviéin. La
byrintisca Theseus selviyryy Ariadnen lankakeran avulla, ja lankakeransa 
Ariadne saa Daidalokselta. 

Ariadnelle Daidalos on myéis rakentanut khoroksen, paikan tanssia 
varten. Theseukselle ja ateenalaisille nuorille Daidalos opettaa tanssin 
"jonka kaanteec jaljittelivac labyrintin kulkua, selkeassa rycmissa k:iercy
vin ja vuorottelevin liikkein". 2 Tama on "kurjen tanssi", canssi jolla 
Aceenassa juhlittiin Theseuksen urotyéita. Seicseman neicoa ja seitseman 
nuorukaista picelivar toisiaan kadesta k:iercyvana ja k:iemurtelevana kul-

J. Mr., s. 16-161, 164 seka 172-173. Vrt. Rajami, Taina (1997): "Missa runous asuu.
Giorgio Agambenin 'Huoneira'." Nuori Voima 1197, s. 12-14. 

2. Bonnefoy, s. 161.
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kueena, niin etta tanssin paattyessa kulkueen alku oli paatynyt sen lop
puun ja loppu alkuun. Kreikkalaisille kurki oli viisauden symboli, silla 
muuttolintuna se kykeni loytamaan maan aaresta roiseen, yhdistaen si
ten na.ma aaripaat toisiinsa. Kurjen lentoa ja labyrintin lapaisemista jal
jitteleva tanssi kuvaa vaarallista matkaa ja sen lapaisemista, aaripaiden 
yhdistamista katkaisematta teon ja ajatuksen lankaa. Kurjen tanssi sym
bolisoi kokemusta jonka voi hankkia vain asettumalla alttiiksi kokemuk
sen lapikaymisen vaaroille. 

Mestaruus perustuu kokemukseen. Kokemus tarkoittaa alttiiksi 
asettumista ja lapikaymista. Kokemus ei oie sama asia.kuin elamys, Er
lebnis, tapahtuminen joka aiheuttaa intensiivisen sisaisen tuntemuksen. 
Elamys ei milloinkaan johda sen tuntemiseen tai hallitsemiseen joka 
elamyksen synnyttaa. Elamys ei johda mestaruuteen. Kokemus on Erfoh
rung, sananmukaisesti matkan !api kayminen, jollekin ulkoiselle alttiiksi 
asettuminen.' Laivuri ei voi turvata pelkastaan merenkulun oppaaseen 
eika suunnistaa miehistêia miellyttaakseen. T odellisen laivurin taytyy 
tarkkailla "raivasta, tahtia, tuulia, vuodenaikojen vaihtelua": niita ulkoi
sia tekijoita joiden tuntemisesta ja hallitsemisesta hanen laivurin
mestaruutensa muodostuu.2 Kokemus on sellainen inhimillinen suhde 
ulkoiseen, joka pyrkii tuon ulkoisen hallitsemiseen, ja siksi joutuu aset
tumaan ulkoiselle alttiiksi. 

Mestaruuden esikuvana Daidalos on itse ambivalentti ja sekoittunut 
hahmo, samanaikaisesti paljastamisen ja katkemisen mestari, elaman 
luoja ja tuhoaja, katevyyden mestari joka tunnetaan alykkyydestaan. Ela
van kaltaisilla patsaillaan Daidalos paljastaa nakymattêiman, "avaa pat
saiden silmat", mika kreikkalaisille merkirsi seka sita, etta patsaat voivat 
nahda eli olivat elavia, etta samanaikaisesti sita, etta ne voiciin nahda, 
etta voitiin nahda ta.han asti nakymatêin jumaluus. Paljascaessaan Dai
dalos kuitenkin myos peittaa nakyvan ja pettaa katsojaa elavan kaltaisilla 
ja arvoituksellisilla esineillaan.3 Mestaruus huipentuu rajalle, jolla kei
notekoisuus ja todellisuus sekoittuvat vaarallisesti. 

Ihmisen tekemasta (rakentamasta) toisesca luonnosta tulee ensin ela
van mestarillinen mutta pecollinen kuva, sitten elavan mestarillinen ja 
petollinen substituutti, kunnes se lopulta vieraantuu tekijastaan, ryos
taytyy ta.man hallinnasta ja alkaa elaa omaa elamaansa. Minotauroksesta 
tulee nuorukaisia ahmiva hirvio ja labyrinrista vankila vailla ulospaasya; 

1. Vrt. Rajanci, Taina (1994): "The Myscery of Building." Teoksessa Oikos-documents. 

Rakennuscieco Oy, s. 53-55. 
2. Platon, Valtio, 488d-e. 
3. Bonnefoy, s. 159-161. 
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Ikaros ei hallitse keinotekoisia siipiaan, vaan syoksyy auringon karven
tamana kuolemaansa. Joko poika ei tahtonut totella isan neuvoja rai 
tahtoi yltaa ylemmas kuin on mahdollista; joka tapauksessa siipien tuo
ma voiman ja mahtavuuden tunne koituu lkaroksen turmioksi. Nain 
tulkitaaan myos muita amiikin mestaruuden myyttisia esineita, Pando
ran lipasta ja Troijan hevosta; tai kuolemanvaaraan antautuvia mestareita 
kuten Marsyasta, huilunsoittajaa, joka tahtoi haastaa itsensa Apollon 
kilpaan kanssaan: mestaruus on kuolemanvaarallinen haaste, joka pettaa 
ja eksyttaa liikoja tavoittelevan ihmisen. 

Mestaruus on aina haaste ja haaste on mestaruuden olemus, mûtta 
rama haaste ei oie ihmisesta itsestaan lahtoisin. Mestaruuden paljasta
mana maailma, niin ulkoinen luonto kuin lopulta itse ihminen, nayt
taytyy raameihin asetettuna "seisovana varantona", mestaruuden mah
dollisena kohteena ja varastona. Paljastuminen ei kuitenkaan oie ihmisen 
ryota, paljastuminen ei oie ihmisen itse ja itsestaan aikaansaamaa, vaan 
nimenomaan haaste joka ihmiselle esitetaan. 

Mestaruuden todellinen vaara ei oie sen paljastamisen haaste, vaan 
se, etta ihminen erehtyy luulemaan paljastumista itseaan inhimilliseksi 
aikaansaannokseksi. lkaros syoksyy tuhoon kuvitellessaan mestaruutensa 
puhtaasti omakseen ja puhtaasti itsensa hallittavissa olevaksi. Marsyas 
luulee olevansa jumala; ei siksi etta luulee olevansa mestarillinen, vaan 
siksi etta luulee mestaruutensa olevan jumalallisen itseriittoista. Mesta
ruus on suhde ulkoiseen, jonka hallitseminen on ihmisen ryota, mutta ei 
ta.man kasissa. Mestaruus on ulkoisen haaste ihmisessa. 

On samantekevaa 'naenko' Pyhan Teresan hurmion rai Circus Ma
ximuksen vai naenko sen kuvana kirjassa, jos nakeminen ei liiry mihin
kaan eriryiseen kokemukseen. Kuvana se on jo tailla, siis minulla, osana 
minun olemassaoloani ja olemisen tapaani. Kuvana, merkiryksina ja 
mielikuvina eurooppalaisen kulttuurin muistomerkit ja paikat ovat lah
tematon osa myos minua, joka elan eurooppalaisessa ku!ttuurissa. Ne 
ovat taalla, ja mina olen taalla, me olemme samassa tilassa, samassa taalla 
jo, ja aina jo. 

Sen sijaan on eri asia 'nahda' jotain esineena, toisin sanoen, vaikkapa 
vain nakemallakin muodostaa eriryinen suhde johonkin ulkoiseen. Eri
ryinen ei tassa tarkoita mitaan kovin erityista, mitaan eriryisen imensii
vista tai ylevaa rai elavaa. Eika suhde tarkoita mitaan erityisen henkilo
kohtaista, mitaan kosketusta, kayttoa tai omistusta. Suurin osa jokapai
vaisista esineellisista suhteistani ulkoiseen perustuu pelkkaan epamaarai
seen nakemiseen. 
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Tarkoitan esimerkiksi sita, etta joka kerran kun bussin ikkunasta na
en Piazza Barberinin suihkuavan tritonin, tajuan liian myohaan etta olisi 
pitanyt jaada jo edellisella pysakilla koska tama yksi kirottu pysakinvali 
kestaa parhaimmillaan varttitunnin bussin ollessa taatusti taysimmillaan 
ja hikisimmillaan, ja tajuan tajuavani, silla olen tajunnut jo lukematto
mia kertoja mutta aina vaarassa paikassa, tassa paikassa. 

Roomalainen raunio Forum Romanumilla oliivipuun katveessa. 

Tai kun tuijottaa tiiliseinaa metron kolistessa tunneleissaan ja tajuaa, 
ettei pysty erottamaan mika punatiilisesta tunnelinpatkasta on muurattu 
talla vuosikymmenella ja mika viime vuosisadalla ja mika taas on perai
sin ajalta ennen ajanlaskumme alkua tai ennen Kristusta, e.a.a. tai eKr., 
kuten kirjoissa lukee. "Todellinen roomalainen on perusteiltaan skeptik-
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ko, eika suinkaan siksi etta hanella olisi pinnallinen kasitys maailmasta, 
vaan koska on tullut syntyneeksi ja kasvaneeksi historian muovaamassa 
paikassa. Eraan alkuasukkaan sanoin: 'Mi�a sinusta sellaisen pitaisi va
littaa maailmasta, joka aamuisin avaa ikkunansa ja nakee Colosseumin?"' 

Ei yhtaan mitaan, toteaa Giuliano Compagno Rooman roomalaisia 
esittelevassa ksenofobisessa oppaassaan.' 

Salome, Arkos Ja Laura ovat kiivenneet roomalaisen raunion paalle, silla 
roomalaiset rauniot ovat oivallisia esineita kiipeilyyn kaupungissa jossa 

vahat puistot ovat taynna roskia ja huumeruiskuja. 

1.1 Campagna, Giuliano (1995): Romani di Roma. Le Guide Xenofabe. Ed.izioni Sonda, 

s. 7. 
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Tai kun kulkee ihan tavallisella polyisella jalkakaytavalla ja likakaivon 
kannessa lukee SPQR, Senatus Populusque Romanum, Rooman kansa ja 
senaatti, ja se onkin tassa jalan alla eika missaan kirjassa. 

Me olemme ta.alla, ta.alla missa me olemnre aina olleet ja mista me 
olemme aina jo lahteneet. Me olemme ta.alla, eksyminen on mahdoton
ta, miten sinne voi eksya mista on kotoisin ja missa on kotonaan? Me 
olemme ta.alla, juuri tassa ja juuri nyt, hic, nunc ja hiiteen ecce homo 
silla me olemme ta.alla; emme me oie eksyksissa, silla mehan olemme. 
Labyrintin ratkaiseminen perustuu kokemukseen ja kokemus perustuu 
alttiiksi asettumiseen ulkoiselle: me olemme ta.alla, eika sen perustalta 
voi paatya kuin perille. Me olemme tddlld, me olemme maailmassa. 

MAAPERA 

Me olemme ta.alla, jalkojen alla Rooman kansa ja senaatti. Me olemme 
ta.alla, tassa samassa tilassa joka on polis ja jonka kreikkalaiset kerran 
meille avasivat, kreikkalaisia kaikki. Olemme kaikki roomalaisia ja 
olemme kaikki kreikkalaisia ja olemme kaikki ta.alla, tassa maaperassa, 
siihen kiinnittyneita. 

Maapera on ethos, totunnainen tapa ja kaytantêi, asumus, pysyva 
asumus, totuttu paikka, maa.pera.' "To par eethos dia ethos", "itse kun
kin luonne muotoutuu tottumuksen voimasta".2 Eetoksen ja ethoksen 
valisessa yhteydessa ei ole kyse vain yhdesta vokaalista, kuten T uomas 
Akvinolainen vaittaa. T arvitaan aikaa, ennen kuin tasta tottumusten 
maailmasta tulee henkilokohtainen luonne, todellinen ja omaperainen 
tapa, vielapa etiikan oppi, josta tulee lopulta Etiikka itse. Eettiset arvot 
ovat kuitenkin alunperin sidoksissa "tasmallisiin kaytêistapoihin, jotka 
liittyvat asumiseen ja toimintoihin, seka niihin sieluntilciihin joita ne 
tuottavat" .3 Ennen kuin eetos on periaate ja arvo, se on maaperaansa 
juurtunut elamisen ja olemisen tapa, kuten kreikkalaiset hyvin tietavat. 

Mutta missa on ta.ma maapera? Missa on Kreikka, meidan alkuperai
nen ja perustava identiteettimme poliksen kansalaisina, kreikkalaisina, 
roomalaisina, eurooppalaisina, lansimaalaisina? T roi jan porteilla ei ole 
kreikkalaista armeijaa, vaan keskenaan kiistelevien vapaiden sankariku
ninkaiden epamaarainen joukko. Heidan vastustajansa ei ole millaan ta-

1. Mancini, !tala (1990): L 'ethos dell'Occidente. Marietti, s. 27-29; vrt. Liddell. 

2. Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, 1103a.
3. Mancini, s. 28. 
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valla toinen, vaan vaikka Ilias onkin talolaaja ja sen liittolaisista muo
dostunut armeija lukuisa, kohtaavat Attikasta ja saarilta saapuneet sanka
rit Jooniassa samanlaisia autonomisia sankarikuninkaita kuin itsekin 
ovat. "Monimuotoisessa Jooniassa Lansi ja Ica kohtaavat toisensa lahes 
valittêimasti, tarvitsematta vaivautua tiedostamaan toisiaan. Tiedostami
nen implikoi nimittain tapahtuneen hajaannuksen."' 

Historiallinen Kreikka on ympari Valimerta sirottautunut "polisten 
saaristo".2 Kreikkalaisia kaupunkeja on Sisiliasta Vahaan-Aasiaan, Traa
kiasta Afrikan rannikolle. Polis vaikuttaa siina maarin sitoutuneen kan
salaistensa yhteisêiêin ja niin vahan maaperaan, etta kokonainen kaupùn
ki saattoi astua laivaan ja purjehtia pois, perustaakseen kaupungin uu
delleen uudelle maaperalle.3 Monimuotoisella maaperallaan polisten saa
risto keskittyy lahinna keskinaisiin kamppailuihin rai sisaisiin kiistoihin, 
jatkuviin loukkausten, verikostojen, ystavyyksien, liittolaisuuksien ja 
petosten sekamelskaan. 

Viela persialaisten armeijan edetessa sotaan kreikkalaisia vastaan yl
tiopaiset kaupunkiva!tiot kiistelevat ylipaallikkyydesta, muistelevat van
hoja sotia ja kaunoja ja kieltaytyvat kuka kenenkin kanssa ryhtymasta 
kumppaneiksi. Kreikkalaiset asettuvat kylla pahemmin empimatta ku
ningasta ja taman valtaa vastaan, puolustaakseen 'vapauttaan', kukin 
omaansa. Voi alla etta kuningas "ymmartaa kunnioittaa urhoollisia mie
hia" ja palkicsisi ne jotka hanelle antautuisivat ja hanen puolelleen aset
tuisivat, mutta koska cama tarkoittaisi orjuutta, lahtevat kreikkalaiset, 
kukin yksitellen, "vastaasi taisteluun, vaikkapa kaikki muut helleenit pi
taisivat sinun puoltasi" .4 

Jokainen liittolainen kuitenkin tahtoisi ylipaallikkyyden, kuten Syra
kusan tyranni Gelon, jota ateenalaiset ja spartalaiset tulevat pyytamaan 
mukaan taisteluun. "Jos et tahdo alistua hallittavaksi, niin ala cule avuk
sikaan", tyrmaa lakedaimonilainen; ja Ateenan edustaja taas ilmoittaa, 
etta mita tulee laivaston paallikkyyteen, niin vaikka Sparta sen suostuisi 
luovuttamaan, me emme sita salli. "Nayttaa silta kuin teilla olisi kaski
jêiita, mutta ei tulisi olemaan kaskettavia", têilvaisee Gelon. 5 Kreeta kiel
taytyy auttamasta, kun Pytia muistuttaa heita Troijan sodan aikuisista 

1. Cacciari, Geo-jilosofia, s. 14.
2. Mc., s. 15. Eurooppa "kaupunkien saaristona" ja kaupunki "satamana", "porttina" on 

Cacciarin geo-filosofian johtoreema. 
3. Vegeni, L 'etica, s. 47.
4. Herodotos (1964): Historiateos. fiilkimmiiinen nidos: kirjat V-IX. WSOY, VII. 135 ja

102. 
5. Mr., VII. 157-162.
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(myyttisista) vaaryyksista ja onnettomuuksisra; kerkyralaiset taas purjeh
tivat paikalle katsomaan kuka voittaa ilmoittautuakseen sitten jalkika
teen naiden liittolaisiksi.' Thermopylaissa jaa Leonidas joukkoineen yk
sin, koska liittolaiset ovat kiukuspaissaan "hajaantuneet eri tahoille"; 
nain "torjui kolmea miljoonaa tuhatkuntia nelja" urhoollista spartalaista 
kaatuen viimeiseen mieheen. 2 Salamiin edustalla raytyy Themisrokleen 
kavaltaa kreikkalaisten laivojen sijainti persialaisille, jotka sitten saartavat 
narna ja pakottavat viimeiseen asti keskenaan paallikkyydesta, sorimisesra 
ja sotimatta jattarnisesta kiistelevat kreikkalaiset yhteiseen taisteluun ja 
yhteiseen voittoon.3 

Ja kuitenkin juuri tassa on Kreikka, tassa kohtaamisessa ja konfron
taatiossa, tassa agon eskhatoksessa, viimeisessa raisrelussa josta "ei kumpi
kaan saata vetaytya takaisin, vaan kysymyksessa on molempien onni rai 
onnettomuus [ ... ], silla meidan vihollisuutemme valilla ei oie mikaan 
sovinro mahdollinen". "Silla ala toivo, etta kun persialainen raistelussa 
on meidat kukistanut, han ei tule sinun luoksesi, vaan pida sina vain sita 
ennen varasi. Jos meita autat, puolustat naet irseasi."4 Maapera tulee 
esiin hajaannuksessa, joka pakottaa ratkaisemaan Euroopan ja Aasian 
valilla. 

Agon ruo esiin eron as{'.ttaessaan kamppailun kaksi eri osapuolta; pa
kottaa nakemaan vihollisen erilaisuuden (vihollisen erilaisena) ja pakot
taa samalla kysyrnaan omaa identiteettia, omaa nimea ja omaa maape
raa.1 "Mita kansaa ei Xerxes Hellasta vastaan vienyr? Mika vesi, lukuun
ottamatta suuria jokia, ei juotaessa hanelta ehtynyr? Silla toiser kansat 
asettivat laivoja, toisia kaskettiin tulemaan jalkaisin, toisten oli maara 
antaa ratsuvakea [ ... ]."6 Kreikkalaiset kuvaavat Aasiaa rajattomana: ra
jattomat maat, rajattomat kansat, rajaton armeija, kuninkaan rajaton 
valta - tai sekaannuksena ja muodottomuutena. Aasia on aareton ja 
muodoton eli Yksi; silla ennen konfrontaatiota Yksi on kreikkalaisille 
vain Kaaos, avoin ja aava vailla rajoja, ajan aamuhamaran ensimmainen 
jumala, yksi vailla eroja ja muotoja.7 

Persian etenevan armeijan ja kuninkaanvallan edessa Kreikka on pa
kotettu tiedostamaan itsensa, silla jolleivat kreikkalaiset kykene vastus-

1. Mc., 169 ja 168.
2.· Mc., 219 ja228.
3. Mc., 57-96, erit. 75. 
4. Cacciari, Geo-filosofia, s. 11; Herodotos, VII. 11 ja 157. 
5. Cacciari, Geo-filosofia, s. 16-17. 
6. Herodotos, VII. 21. 
7. Cacciari, Geo-filosofia, s. 16-17. 
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tarnaan persialaisia, ei kuningas ole kohcaava 'ketaan' (coista) ciellaan: 
"Ei yksikaan rnuu kansa rnaailmassa oie jaava paikoilleen noscaen kac
taan sinua vastaan, kuningas".' Kreikan on nyt rajattava rnaaperansa, ec
hoksensa, erottauduttava rnuodoccornasta ja rajattornasta, loydettava 
auto-norniansa, orna lakinsa ja orna niittynsa, ja siten puolustettava ei 
vain ornaa erityista vapauttaan vaan erottautumisen vapautta yleisesci. 

Euroopan rnaaperan ratkaiserninen Aasian ykseydesta konstituoi Eu
roopan (kiistan) osana. Aasia on yksi ja rajaton, Kreikka sen sijaan rnoni 
ja rajallinen. Aasialaisen kuningaskunnan hybris on se, etta se tahtoo olla 
yksi ja kiiscaa kaikki yhceydec. Ensimmaisessa konfroncaatiossa on kyse 
siica, etta rneidan rnuocomrne ja maaperamme ei sulaudu siihen, jossa ei 
cehda eroja, etta taataan rneidan orna lakimrne, autonomiarnme ja va
pauternrne. Mutta cama ulkoinen konfrontaatio avaa silmat stasikselle,

Euroopan sisaiselle karnppailulle, Kreikan moneuden ongelrnalle. Kreik
kalaisten hybris on kyvyttomyys taipua rnihinkaan ikeeseen, kyvytto
rnyys aliscua halliccavaksi. Aceenan voitto ei riica rackaisernaan karnppai
lua naiden kahden valilla.2 

Toisessa konfroncaatiossa on kyse yhceydesta sisaisen ja ulkoisen so
dan valilla, ornan Iain, joka on Yksi, ja ornan vapauden, joka on rnoni ja 
erottuva, ristiriidasta ja harrnoniasca, siis niiden yhceisesta rnaaperasta. 
"Silla vaikka ovatkin vapaica, eivat he kuitenkaan oie vapaita kaikessa. 
Heidan valciaanaan on naec laki, jota he pelkaavac viela paljoa enemman 
kuin sinun vakesi sinua. He cekevat siis, mita ikina se kaskee."3 Myos 
moninaisella poliscen saariscolla on yksi ja yhceinen hallicsija, laki. 
Konfrontaatio ja erottuminen Aasian Yhdesta tuo esiin Kreikan/Euroo
pan rnoneuden, rnutta sarnalla se tuo rnoneuden esiin ongelmana.4 Yh
den ja rnonen valisesta ongelmasta culee Euroopan ja Lansirnaiden pe
ruscava ongelrna. Micen rnoni voi olla (yksi) haviccamacca moneuttaan? 
Micen rnoni voi olla (moni) hajoarnatta rnoneksi erilliseksi yhdeksi? 

Mika on se ciedonala, joka voi kaantaa sielun paivanvaloon olevaista 
kohci nousevalle cielle, joka johtaa selvirnpaan kasitykseen siita miten 
polista hallicaan ja joka liiccyy kaikkeen; joka on tarpeen niin "soturille" 
rninka tahansa kamppailun voiccarniseen kuin ihmisena olerniseen yli
paansa; rnika on se yhteinen alue, joka on carpeen kaikissa caidoissa, 
ajattelun rnuodoissa ja tiedoissa, ja joka kaikkien on heti aluksi opittava? 

1. Herodocos, VII. 209; Cacciari, Geo-filosofia, s. 16. 
2. Cacciari, Geo-filosofia, s. 23.
3. Herodocos, VII. 104.
4. Cacciari, Geo-filosofia, s. 12 ja 24-27.
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"Vain se mitaton seikka, etta osataan erottaa toisistaan yksi, kaksi ja 
kolme." 1 

Yksi on laki, joka hallitsee, niin ihmisten yhteisoa kuin luonnon 
kaikkeutta. Yksi on Iain rajattu tila, nomos, niitty eli laidun, alue tai 
seutu, saadetty tapa tai laki, soittimen vititys. Laki on kaikille yksi, "laki 
on kaikkien kuningas/ niin kuolevaisten kuin kuolemattomien"'; Iain 
universaali tila on se missa kaikki kohtaavat toisensa Iain suhteen tasa
arvoisina. Mutta laki on rajattu ja aidattu niitty, se on tietyn valtakun
nan yksi alue, soittimen tietty viritys.3 Lain tavanomaisuus on saadettya 
ja saadyllista eli omaa ja sopivaa; se ei oie mika tahansa tapa vaan omien 
rajojensa sisalle virittyva tapa tehda asiat niin kuin pitaa. Yksi on polis 
tyhjana ja esineellistyneena julkisuutena, esineellistynyt julkinen tila, se 
tyhja tila yhteison (jasenten) keskella joka tunkeutuu yhteisollisen jar
jestyksen itsensa perustaan. Yksi on se jonka suojaa vailla jokainen tila ja 
kaikki paikat ovat jonkun paikka ja jonkun tila, vailla tilaa. 

Kaksi on sekoittunut esine, labyrintti, esine joka seka on ja ei oie, ei 
taydellisesti olemassaoleva esine. Kaksi on inhimillisen ja ulkoisen 
(luonnon) kohtaaminen ja niiden kohtaamisen tila, toinen luonto, jonka 
ihminen asettaa itsensa ja 'luonnon' valiin muodostaakseen luonnon 
kanssa suhteen. Kaksi on suhde, asettuminen alttiiksi ulkoiselle. Kaksi 
on labyrintti, suhteen ratkaiseminen sulkematta pois erilaisten yhteen
tulemista ja sekoittumista. Kaksi on lapikayrninen, se kokemuksen reitti 
ulkoisessa joka ei koskaan tavoita maaranpaataan suoraan. Kaksi on pyr
kimys ulkoisen hallintaan, kamppailua ulkoisen hallinnasta, vastakkain 
asettumista ulkoiseen. Kaksi on polis mestaruuden esineena, kokemuk
sen tilana, inhimillisena toisena luontona. 

Kolme on moni. Kolme on enemman kuin yksi tai kaksi, tai yksi ja 
kaksi: "Mutta viela syvemmalla, juuri tragedian alla, juuri taalla on hie
kan ja olkien perustus, moneus rauhassa, vailla tappoja, vailla teloituksia, 
kesan liikkumattoman auringon alla. Ta.alla lepaa perustus; uskallan tus
kin sanoa: todellisuus."4 Kolme on ulkoinen, todellisuus, moni, jota ei 
koskaan taydellisesti voi laskea, vaan jonka luvuksi on hyvaksyttava re
dusoimaton moneus. Kolme on olemisen tila, oleminen erotettuna tas
sastaan ja samanaikaisesti olemisena kotoisin jostakin, kotiutumista ul
koi�een asumalla. Kolme on lahtemista jostakin, orientoitunutta tietoi-

1. Platon, Valrio, 5226-e. 
2. Pindaroksen kuu!uisa fragmentti, Platon (1978): Teokset Il. Gorgias. Otava, 4846, jossa 

se on suomennettu "laki on seka kuolevaisien/ erra kuolemattomain kuningas". 
3. Liddell, "nomos". 
4. Serres, Roma, s. 2 77. 
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suutta, ihmisen maailmassaolemisen tapa, asuminen. Kolme on totuttu 
tapa ja asuinsija, ethos, maapera; ei saadetty ja rajattu tapa vaan liikk:ees
sa olevan olemisen tapa, olevan taitos tai laskos sen kietoutuessa omaan 
itseensa. Kolme on polis liikk:eessa olevana tilana ja ihmisen maailmassa� 
olemisen tapana. 

Mutta poliksen maapera on ratkaistu maapera, joka konstituoituu 
osana. "Tuo ratkaisu joka asettaa Euroopan olemaan Aasialle vastakk:ai
sena ei voi siis tuottaa mitaan Ab-solutumia, mitaan absoluuttisen eril
lista osaa. Juuri affirmoidessani erilaisuuteni toisen kanssa, singulariteet
tini, olen hanen kanssaan - siis: etta mina olen, etta ollessani valttam.atta 
asetun sita vastaan joka on edessani minua vastassa puolestaan (stasis), ja 
etta tassa konfrontaatiossa, tassa kamppailussa, tunnistan itseni hanen 
kamsaan. Toisesta tulee erottamaton Cum. 'Vapauteni' hanesta on 'ysta
vyyteni' hanen kanssaan. Voidakseni alla hanelle vieraanvarainen, hanen 
on oltava minulle hostis."' 

Kreikk:alaiselle eleutheria, vapaus, merkitsee erottumista muodotto
masta laumasta. Vapaus tekee mahdolliseksi autonomian ja aman maa
peran; mutta samanaikaisesti sidoksen omaan yhteiseen maaperaan. 
Kreikan eleutheria ja latinan libertas ovat kumpikin termeja, jotka ku
vaavat "yhteison laillisia jasenia, heidan poikiaan".

2 Poliksen sisainen yk
seys muodostuu singulaareista oikoksista ja singulaareista vapaista kan
salaisista; poliksen ulkoinen ykseys vastaavasti singulaareista poliksista. 
Kamppailu on aina keskinainen, samanaikaisesti yhdistava ja erottava. 
Erottuvat ovat yksia vastavuoroisessa erottautumisessaan; ne kuuluvat 
samaan nomoksen hallitsemaan maaperaan asettaessaan aman singulari
teettinsa toisen singulariteettia vastaan. Kreikk:alainen maapera kietoo 
inhimillisen olemisen olemista hallitsevaan lakiin ja olemassaoloon sen 
hallirsemisen kamppailuna. 

Kreikk:alainen maapera kietoo inhimillisen olemassaolon sen olemuk
seen. Yksi, kaksi ja kolme sijaitsevat samassa tilassa, vaikk:a jokaiselle sa
ma tila on eri. Lain yksi ja esineellinen tila, labyrintin sekoittunut toinen 
luonto ja maaperan liikk:eessa oleva olemisen tapa asettuvat kreikk:alai
sella maaperalla samaan tilaan. Kreikk:alainen maapera kietoo inhimilli
sen olemassaolon filosofian kysymykseen ja asettaa poliksen filosofian 
mahdottomaan tilaan. 

1. Cacciari, Geo-filosofia, s. 25. 

2. Mt., s.20-21. 
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MAHDOTON 

Polis on mahdoton. Polis ei kuitenkaan oie utopia, silla utopian tila u
topos on ei-missaan, ei-tila, eika mahdoton tila. Polis on mahdoton kuin 
Rooman liikenne, vaikeakulkuinen, vaikea kasitella, hankala, nolo, 
hammentava, epavarma; mahdoton kuten roomalainen byroktatia, un 
macello; kerrassaan mahdoton; polis on aporia.' Utopia sen sijaan ei oie 
mahdoton, se ei oie lainkaan hankala vaan kerrassaan selkea, sujuva, so
velias ja suositeltava. Ei missaan tilassa kaikki on mahdollista. 

Kuten silloin aikojen alussa, kun jumalat arvalla eivatka riitelemalla 
jakoivat maat keskenaan. Oikeudenmukaisesti he saivat maat omikseen, 
asuttivat ne, ja sitten ohjasivat ihmisia kuin paimen laumaansa, ei kui
tenkaan vakivalloin kuin paimenet, vaan he tatttuivat ihmisen sieluun 
kuin perasimeen ja taivuttivat sen oman tahtonsa mukaan. Poseidonille 
arpa antoi Atlantis-saaren. Jumala kun oli, jarjesteli han saaren mielensa 
mukaan tehden vuoria vaikeapaasyisiksi ja antaen lahteiden puhjeta 
maasta ja rakennellen saaren maan ja meren vuorottelevista vyohykkeis
ta. Han siitti viisi kaksosparia, kasvatti pojat aikuisiksi ja jakoi saaren 
kymmeneen osaan kunkin hallittavaksi ja asetti vanhimman, Atlaksen, 
kaikkien kuninkaaksi. Saarelta ei puuttunut rikkauksia, ei varustuksia, ei 
virkoja eika saadoksia, ei huvituksia, taiteita eika temppeleita: "Heilla oli 
kaikkea mita tarvittiin asumiseen seka kaupungissa etta maaseudulla."2 

Kauan hallitsivat Poseidonin jalkelaiset, ja niin kauan kuin jumalalli
nen perintoaines heissa vaikutti vahvana, he noudattivat lakeja, heidan 
mielenlaatunsa oli jalo ja totuudellinen, he olivat lempeita ja viisaita ja 
ylenkatsoivat kaikkea muuta paitsi hyvetta. Mutta lopulta alkoi jumalal
linen aines oheta inhimillisen sekoittuessa siihen "liian usein ja liian su u
rina annoksina". Monien mielesta he nyt vasta nayttivatkin olevan voi
mansa huipulla ja kauneimmillaan, mutta Zeus joka hallitsee lakien mu
kaan ja nakee kaikkien virheet huomasi heidan pahuutensa ja tahtoi 
heita rangaista jotta he olisivat tulleet jarkiinsa ja patantaneet tapansa. 
Niinpa han kutsui jumalat kokoon ja "puhui heille nain ... " 

Jumalat toimivat oikeudenmukaisesti, silla koska he todella tietavat 
mika kenellekin kuuluu, ei heilla oie riitelyyn mitaan syyta. Jumalat 
mu·ovaavat asumattomat maat mielensa mukaisiksi ja sitten asuttavat ne 
mielensa mukaisilla ihmisilla, itse valmistamillaan. Myoskaan nama on-

1. Aporian merkiryksia, ks. Liddell.
2. Aclanciksen carun kercoo nimihenkilo Platonin Kritùzs-dialogissa, jossa caru kackeaa

kesken. Platon (1982): Teokset V. Kritias. Otava, 108e-12lc. 
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nelliset asukkaat eivat carvitse inhimillisen poliksen kiistoja ja kamppai
luja, silla heidan sielunsa taipuu suoraan jumalan valttamatta oikeuden
mukaisen tahdon mukaan. 

Perustetaanpa mekin ajacuksissamme polis aivan alusta asti, ehdottaa 
Sokrates seuralaisilleen Valtion toisessa kirjassa. Perustetaanpa valtio jos
sa on kaikki mica carvicaan. Tassa kaupungissa siis syodaan leipaa ja he
delmia ja juodaan viinia, siella on vain kasicyolaisia eika laisinkaan soci
laica, kaikki tyoskencelevac yksinkercaisen elanconsa eteen ja vieccavâc 
joucoajan lehvavuoceilla loikoen seppele paassa, laulaen ylistysta jumalille 
ja nauttien yhdessaolosta. Lapsia hankicaan vain sen verran kuin varalli
suus sallii, elecaan rauhassa korkeaan ikaan ja jatetaan siccen nama mate
riaaliset ja henkisec hyvac perinnoksi jalkelaisille. Tama on oikea, codel
linen ja terve valcio, tassa kaupungissa eunomia ja oikeudenmukaisuus 
vallitsee. Tosin valiceccavasci cama vain on "sikojen valcio", "niicahan si
na voisic ruokkia nailla rehuilla" .' 

Ymmarran, sanoo Sokraces, pirikin puhua "ylellisesti elavasca", "cu
lehtuneesta", "ympyran tavoin kasvavasca valtiosta"; ja siirtyy sitten ka
sittelemaan sita valciota jota usein Placonin ihannevalcioksi kutsutaan. 
Kritiaan taru Aclantiksesta kackeaa ennen kuin Zeus paasee puhumaan, 
mutta ciedamme etta turmeltunut utopia ryhtyy sotaan Ateenaa vastaan 
ja hukkuu, katoaa ihmisten ilmoilta lopullisesti. Myos Aclantis on alun
perin "sikojen valtio", kucen Valtiomiehessd ja Laeissa kuvattu "Kronok
sen hallicuskausi", jolloin jumalat paimentavat ihmisia kuin ihmiset ny
kyaan "heita alempia lajeja", ja taydellinen rauha vallicsee.2 "Oikea", "co
dellinen" ja "terve" valcio ei oie valcio, se ei ole polis laisinkaan, vaan 
"kaikin puolin onnellinen hallinco ja asutus", orgaaninen yhceiso, perhe 
eli oikos.3 Poliksen suurin hyva ei oie mahdollisimman suuri ykseys, joka 
itse asiassa hajottaa valcion, sanoo myos Aristoteles, silla valcio ei kooscu 
samanlaisisca vaan erilaisista, ja erilaisuuden sailyccaminen on valtion 
valttamacon ehto.4 

!. Platon, Valtin, 369c-372d. 
2. Platon (1982): Teokset V. Valtiomies. Otava, erit. 27lc-272a; ja Platon (1986): Teokset 

VI. Lait. Otava, erit. 713c-714a. 
3. Platon, Lait, 7136. Tassa esitetty Platon-'tulkinra' perustuu Cacciarin esittiimiiiin ja

Viihiimaen kehittelemaiin esirykseen Platonin 'ideaalivaltion' todellisesta merkiryksesta. Caccia
ri keskittyy kysymykseen poliksen ja politiikan paradoksaalisesta ja aporeettisesta konstituu
ciosta, Viihamiiki korostaa 'ulkoisen' elementin merkitystii yhreisën, poliriikan ja kommuni
kaation konscituutiolle ja toiminnalle. Cacciari, Geo-filosofia, s. 29-42, erit. tassa s. 32; Viiha
miiki, Jussi (1997): Eliimii teonassa. Turkijaliitto, s. 21-36. 

4. Aristoteles, Politiikka, 1261a ja b. 
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V altio jota Sokrates ryhtyy perustamaan hylkaa jumalallisen lauman 
rauhan ja oikonomian jaannoksettoman kulutuksen. Ihmisille pitaa an
taa sita mita he kaipaavat, ylimaaraisia asioita ja ylenmaaraisia asioita, 
valtiota pitaa jatkuvasti laajentaa, minka vuoksi ennemmin tai myo
hemmin se vaistamatta ryhtyy sotaan, silla koska jumala ei oie sita tyh
jalle maalle perustanut, on silla ympyran tavoin kasvava naapuri lahel
laan. "Poliksen itsensa idea, sikali kuin se juuri on polis, olettaa mieli
halujen moneuden, sotatilan, olettaa vartija-peranpitajat, jotka eivat oie 
autuaita demoneja, vaan 'kaksinaisia'."' 

Valtion "vartija" pitaa valtion/poliksen koossa ja taistelee vihollista 
vastaan kaiken sen puolesta mita valtio omistaa. Vartijan on oltava seka 
soturi etta filosofi, kiihkea ja rohkea taistelija ja lempea viisauden rakas
taja, kiihkea vihollisia vastaan ja lempea omia kansalaisia kohtaan. Var
tija on luonteeltaan perustavasti poleeminen, taistelija, jotta han alkajai
siksi voittaisi itsensa, "hallitsisi itseaan ja pitaisi itsensa jarjestyksessa ja 
elaisi itsensa kanssa ystavyydessa" .2 Hanen on oltava poleeminen niin 
poliksen ulkoisia vihollisia kuin oman sielunsa irrationaalisia puolia 
kohtaan, mutta myos oman poliksensa huonoja kohtaan, kakoi, alhaisia, 
niita jotka pyrkivat tekemaan poliksesta kaltaisensa ja hajottamaan sen. 
Huonot eivat muodosta ryhmaa tai luokkaa, vaan mielihalujen ja pyy
teiden epamaaraisen joukon: "Monenkirjavia haluja, nautintoja ja tuskia 
[ ... ] joita niinsanottujen vapaasyntyisten enemmisto on".3 Huonot ovat 
poliksen mielihalujen moneus, sen jatkuva kasvu ja valttamaton sotatila. 
Vartija, filosofi, ei todella tahtoisi hyvaa, kaikkien hyvaa ja siis hyvaa it
seaan, jollei han tahtoisi myos voittaa Iain ja oikeuden puolelle vaki
joukkoa, huonoja, jotka valtiossa ovat enemmistona.4 

Mutta micen huonot pakotecaan noudattamaan oikeudenmukai
suutta ilman kamppailua ja vakivaltaa, siis ilman sisaista sotaa, stasista? 
Polemos antaa polikselle muodon, scasis tuhoaa sen. "Siella alkaa taiscelu 
vallasta, ja tallainen yhteiskunnan sisainen sota vie perikacoon seka val
lantavoittelijat etta koko valtion.") Sodankaynnin taitoa, tekhne polemike, 
ei voida kayttaa poliksen sisaisen vihollisen voittamiseen havittamatta 
polista itseaan. Mutta myoskaan mikaan politiikan taito, mikaan valtio-

1. Cacciari, Geo-jilosojia, s. 32; Platon, Valtio, 372e ja 373a-e. 
2. Platon, Valtio, 443d. 
3. Mt., 431c; Cacciari, Geo-jilosojia, s. 33. 
4. Cacciari, Geo-jilosofia, s. 33-34. Cacciari nimittii.ii tata Plaronin rulkinnan avain

ongelmaksi ja korostaa filosofin velvollisuutta kommunikoida ajatuksiaan, vaikka - ja juuri 
siksi erra - han valrtiimatta siihen runree haluttomuutta. 

5. Platon, Valtio, 52 la. 
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miestaito, tekhne politike, ei voi suostutella huonoja turvautumatta va
kivaltaan tai petokseen, mielistelyyn, teeskentelyyn tai vahvemman oi
keuteen, vakivaltaan tai silla uhkaamiseen.' 

Vartija-filosofin on siis turvauduttava pelkkaan suostutteluun, mutta 
ei sofistin ja puhujan tapaan, jotka "eivat pyri opettamaan oikeuksille ja 
muille kokouksille mika on oikein ja mika on vaarin, vaan yrittavat ai
noastaan saada ne uskomaan" pelkkaan luuloon perustuvan nakemyk
sen. Filosofi suostuttelee dialektisella keskustelullaan, kysymyksilla jotka 
etenevat kohti tiedon erottamista luulosta. Mutta filosofin totuuteen 
tahtaava keskustelu ei "suurelle joukolle ihmisia niin rajoitetussa ajâssa 
pystyisikaan opettamaan niin vaikeaa asiaa" kuin todellista tietoa oi
keasta ja vaarasta.2 Ihmisten enemmisto on kuin luolaan kahlehdittujen 
joukko, joka nakee luolan seinalla vain heijastuksia todellisuutta es.itta
vista kuvista ja pica.a niica totena. Heidan keskuudessaan kunniaa saa se, 
joka parhaiten havaitsee varjot ja muistaa niiden jarjesryksen. Filosofi on 
se, joka on noussut luolasta valoon ja nahnyt millainen maailma todelli
suudessa on, mutta luolassa hanen tietoaan pidetaan naurettavana ja 
turhana ja hanen yriryksensa vapauttaa toverinsa palkitaan kuolemalla.3 

Se, joka kykenee ylittamaan hajottavan stasiksen ja siten takaamaan 
poliksen oman ja varsinaisen tilan, on se joka tavoittelee tietoa poliksen 
ulkopuolella. Se on ainoa suostuttelutaito joka ei johda stasikseen, "joka 
ei tuhoa ketaan"4 suostuttelullaan eika kasvata valtataistelua pyrkimalla 
itse osalliseksi vallasta. Jollei siis ole tata polikselle ulkoista dialektista 
puhetta, jonka ymmartaminenkin on poliksen ti!assa mahdotonta, · po
liksessa voi vallita vain stasis. Polis on siis mahdollinen vain sikali kuin 
on olemassa poliksen ylittava ja polikselle ulkoinen filosofinen totuuteen 
pyrkivan keskustelun cila. "Autenttinen politeia on silloin kun vallitsee 
Periaate joka ylittaa Poliittisen, ja jota Poliittinen ei kykene tuottamaan. 
Ja joka, jos se todella realisoituisi, tekisi kaikesta tekhné politikésta tur
haa."5 

Jo Ariscoteles pica.a Placonia hyodyttomana utopistina, ja taman 'pe
rustamaa' valtiota naurettavana. Platonin jalkeen culeva "poliittinen 
'realismi' on sen sijaan aina 'kuvittelemassa', etta lakien konventio riittaa 
asettumaan sita 'luonnon' pahaa vastaan josta kumpuavat kaikki pahat ja 

1. Cacciari, Geo-filosofia, s. 34-36 ja 39.
2. Platon, Gorgias, 455a.
3. Platon, Valtio, 514a-51 7a. 
4. Platon, Lait, 628a.
5. Cacciari, Geo-filosofia, s. 39.
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kaikki sodat".' Platonin nakemys on yksiselitteinen: rauhaa ei voida saa
vuttaa, mutta sita ei voida olla tavoittelematta. Ihmiset eivat oie harkia 
tai sikoja, heidan olemassaoloaan/valtiotaan ei tuoteta yksinkertaisesti. 
Vain hyva haltija (demoni) tai jumala voi vailla vakivaltaa pakottaa huo
not noudattamaan lakia; mutta kun huonot noudattavat lakia itsestaan 
he eivat enfa oie huonoja. Ta.ma logiikka eliminoi huonot; ta.ma on to
dellinen utopia; ta.han Platon ei usko. 

Platon kysyy niita ehtoja joiden avulla voisi ajatella poliksen jonka 
moneus ei oie aina myos potemiaalinen sisallissota; kysyy yhden ja mo
nen va.lista ongelmaa, ja sita miten erottaa toisistaan yksi, kaksi ja kolme. 
"Ala sitten vaadi minua osoittamaan, etta kaikki se mita olemme tassa 
sanoin kasitelleet, olisi myos taydelleen teoin toteutettavissa."2 Ihmisten 
suuren joukon, ja niiden ihmisten mielesta, jotka ovat tekemisissa vaki
joukkojen kanssa ja tahtovat niita miellyttaa, filosofit ovat "perin omi
cuisia, etten sano taysin kelvottomia", ja filosofia poliksen nakokulmasta 
"hyodytonta".3 Ta.ma meidan itse perustamamme valtio "on olemassa 
vain ajatuksissamme - mina en ainakaan usko etta sellaista on missaan 
maan paalla" - mutta filosofi "hoitaa joka tapauksessa vain sen asioita, ei 
minkaan muun valtion" .4 

Tassa on Platonin ja poliksen "mita todellisin atopia", poliksen valt
tamatëin mahdottomuus ja sijaitseminen mahdottoman tilassa: jotta po
lis on mahdollinen, tarvitaan sille ulkoinen totuuden periaate, joka reali
soituessaan tekisi poliksesta poliksena turhan, siis tuhoaisi sen. Polis ei 
kykene ymmartamaan filosofista cocuuden periaatetta, sisallyttamaan sita 
itseensa, mutta ilman sita polis poliksena hajoaa ja tuhoutuu. Polis on 
omimmillaan aporian tilassa, mahdottomassa ristiriidassa, ei mahdollise
na utopiana jota se mahdollisuutena lahestyy. Poliksen omin taito on 
"dialektinen kyky", poliksen filosofinen perustaminen polikselle ulkoi
seen totuuteen, kaikkein hyodyttomin ja kaikkein valttamattomin taito. 

Poliittinen realismi ja utopia ovat samassa tilassa. Poliittinen realismi 
ei kasita eika hyvaksy mita.an poliksen ulkoista; utopia ei tahdo mita.an 
polikseen kuuluvaa. Kumpikin on ei missaan tilassa, mahdollisuuden 
tilassa, jumalan tyhjassa tilassa, jonka voi asuttaa itse tehdyilla ihmisilla 
ja muovata mielensa mukaan. Kun inhimillinen aines sekoittuu utopian 
hyveelliseen laumaan, jumala pyyhkaisee epaonnistuneen mahdollisuu
tensa syvyyksiin ja aloittaa taas alusta, uudesta tyhjasta tilasta, uudesti 

1. Mr.

2. Platon, Valtio, 473a. 

3. Mr., 487d. 

4. Mr., 5926.
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muovarulla maalla, uusilla sopivilla asukkailla. Poliittiselle realismille ja 
utopialle ei oie olemassa mahdotonta, vaan ainoastaan mahdollisca, yha 
uudelleen uusi mahdollisuus. Mutta reaalinen polis on aina mahdoton. 

Poliksen mahdottomuudessa ei oie kyse yhden historiallisen yhreis
kuntamuodon kehityksen ja rappeutumisen ongelmista, jotka olisivat 
riippuvaisia sen sosiologisista ja historiallisista tekijoista, yhteiskunta
luokista, tuotantomuodosta, valtasuhteista rai kulttuurisista rakenteista.' 
Poliksen mahdottomuus ei myoskaan oie yhceiskuntamuodon kehityk
sesta riippumaton utooppinen mahdollisuus joka ihmiskunnalle on ide
an tavoin "Kreikan ihmeena" avautunut, ihmiskunnan ideaalinen hnri
sontti, jonka mukaan voidaan suunnistaa mutta jota ei koskaan todelli
suudessa voida realisoida. Polis on jocain viela ihmeellisempaa. "Tassa ei 
oie kyse cavanomaisesta historian kirjoittamisesca. Tassa on kyse siica, 
etta kykenee nakemaan yhteisün muodosrumisen."2 Polis on yhteiso, jos
sa yhceisyys perustuu ratkaisemattomaan kiistaan, jackuvaan uhrikriisiin, 
mimeettisen vakivallan lakipisteeseen joka on hetkellisesci pysaytetty ja 
jannitetty. Polis tuo yhreison keskelle julkisen tilan ja julkisen esineen, 
Iain tyhjentaman tilan ja Iain tyhjan esineen, esineellisen tilan ja tilan 
ylipaansa. 

Tassa tilassa on mahdollinen mestaruuden haaste, ja tassa tilassa 
mestaruuden haaste muuttuu nimenomaan mestaruuden haasteeksi, sel
laiseksi suhteeksi ulkoiseen joka pyrkii tuon ulkoisen hallitsemiseen. 
Mestaruuden todellinen vaara ei kuitenkaan oie siina, etta haaste osoit
tautuisi kuolemanvaaralliseksi, koska se osoiccauruu ihmisen ulottumat
tornissa olevaksi. Kuolemanvaara on mestaruuden lahtokohta, petolli
suus on sen orna ominaisuus. Petos ja kuolemanvaara sisalryvat poliksen 
tilaan, jossa joko itse laki on petosta, vain vahvemman oikeus, tai petosta 
on sen noudattaminen, vain teeskentelya ja uskottelua. Sekoittunut esine 
on petollinen todellisuuden jaljitelma, todellisuuden ja keinotekoisuu
den (kuoleman)vaarallinen sekoitus. T odellinen vaara ei oie siina etta 
haaste on ihmisen uloccumattomissa, suhde johonkin ihmiselle ulkoi
seen, vaan siina etta mestaruuden pyrkimys ulkoisen hallitsemiseen rat
kaisee suhteen tekemalla sen sekoittuneesta muodosta tarpeettoman. 
T oisin sanoen, etta mestaruus tekee perustavasta mahdottomuudesta pe
rustavaa mahdollisuutta. 

Siina tapauksessa todellista on vain petos ja kuolemanvaara, teesken
rely ja mielistely ja valtataistelu, vakivalta ja sen uhka, luulottelu ja us-

1. Vrr. Vegecti, L 'etica, s. 65.
2. Serres, Roma, s. 11 O.
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kottavuus, todellisuuden jaljitelma. Siina tapauksessa todellista on vain 
toinen luomo, eika siina tapauksessa mitaan haastetta enaa ole. Jotta voi
si alla mestaruus on oltava ihmiselle ulkoinen 'luomo' ja sekoittunut 
kohtaaminen sen kanssa. Lain tyhja tila ja mestaruuden haaste ovat po
liksen olemassaololle poliksena valttamattêimia, mutta niiden olemassa
ololle valttamatêin on rila joka on niille ulkoinen, vaikka sijaitseekin sa
massa tilassa. 

Sina aamuna kun Viale Ionion toinen kaista on tietoiden vuoksi ku
tistunut puoleen, huomataan etta Rooman mahdoton liikenne ei seuraa 
lakia, vaan Rooman liikennetta. T arkemmin sanoen, kaikki kylla pyrki
vat noudattamaan suurima osaa saannêiista, ajamaan ajovaylaa eika jal
kakaytavalla, pysahtymaan punaisissa valoissa ja vilkuttamaan 'kaistaa' 
vaihtaessaan. Mutta myêis tarkkailemaan kanssakuljettajiensa satunnaisia 
siirtoja ja liikahduksia, ja reagoimaan myêis niihin, ei vain laissa saadet
tyihin coimincoihin. 

Rooman liikenne liikkuu Iain rajoitetussa tilassa, mutta sen liike 
noudattaa kokemuksen reittia ulkoisessa, seuraa labyrincin sekoittunutta 
kulkua. Laki antaa tilan, kokemus piirtaa siihen rackaisun joka ei kos
kaan saavu perille maaranpaahan vaan sen viereen; joka ei koskaan cyh
jenna ratkaisua perille saapuessaan. Laki ei oie se jota noudatetaan. Laki 
antaa tilan, noudattaminen on maaperaan kiinnittynyt sekoittunut 
kohtaaminen. 
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Autor eivat oie ajamatta Arkoksen ylitse vain siksi etta laki sen kiel
taa. Jos liikenteessa ratkaisut tehtaisiin puhtaasti suhteessa lakiin, oli
simme kaikki kuolemanvaarassa. Autor eivat aja Arkoksen yli, koska Ar
kos on niiden kanssa samassa inhimillisen kokemuksen tilassa, koska Ar
kos, niin kuin ne, on taalla, tassa ja nyr, maailmassa. Laki tekee voita
vansa tehdakseen maailmasta turvallisen, muera se on taydellisen voi
maton ilman ihmisten maailmassaoloa. Arkos ei oie mahdolliseen maa
ilmaan heitetty, vaan Arkos asuu mahdottomassa maailmassa, ja tassa 
heikkoudessa on Iain ainoa voima. 

Asuminen, ihmisen maaperaan kiinnittynyt maailmassaolemisen râpa 
on olemassaolon ilmeisyys. Kotiutuminen merkitsee perille paasemista 
ilmeisesta. Muera vaikka ihmisen asuminen, ihmisen oleminen maail
massaolemisena on ilmeista, se ei oie valitonta eika annettua. Polis tekee 
ihmisen maailmassaolemisen tavasta mahdottoman: vaikeakulkuisen, 
vaikean kasitella, hankalan, nolon, hammentavan, epavarman. Mah
dottomuus hammentaa ilmeisen, tekee ilmeisyydesta epavarman. 

Ucopian mahdollisuudessa asumisen ilmeisyys sailyy murcumatto
mana ja asuminen hukkuu valittomyyteensa. Poliksen mahdottomuu
dessa asumisesta tulee mahdotonta. Poliksen tilassa kaupunki on 1) Iain 
ryhja ja julkinen cila, rila itse; 2) kokemuksen sekoitrunut tila; 3) olemi
sen redusoimaton rila, moneus, ihmisen maailmassaolemisen tapa, joka 
kietoutuu filosofisen kysymyksen aporeettiseen rilaan. Poliksen cilassa 
kaupunki on mahdoton, ja mahdoton cekee valttamattomaksi kokemuk
sen ja kysymyksen vaikeakulkuisen (vaikean kasicella, hankalan, nofon, 
hammentavan ja epavarman) reicin ulkoisessa. 
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III INTERREGNUM 





Antiikin ja modernin kaupungin va.lissa on monenlaisia kaupunkeja, ja 
kaupungeissa tapahtuu monenlaista sellaista joka muovaa niita rakèn
teellisesti. Àaretêin kuningaskunta ei avaudukaan enaa idassa, vaan helle
nistinen kulttuuri itse levittaytyy ensin Aleksanterin ja sitten Rooman 
lansimaiseksi imperiumiksi. Kristinusko ja keskiajan kehittyva feodalismi 
rakentavat kaupunkia muutenkin kuin pystyttamalla kirkkoja ja valli
hautojen ja muurien ymparêiimia linnoja. Aasian aroilta vaeltavat uudet 
kansat kaupunkeihin. Persialaiset ja egyptilaiset vaihtuvat arabeihin, 
turkkilaisiin ja maureihin, joiden mukana mm. holvikaaret ja kupolit 
saapuvat ja antiikin ajattelijat palaavat eurooppalaisiin kaupunkeihin ja 
eurooppalaiseen kulttuuriin. 

Olisi siis va.a.rio vaittaa, ettei kaupungissa tapahdu mita.an rakenteelli
sesti ja kulttuurisesti merkityksellista antiikin ja modernin valilla. Ta
pahtuu paljon, mutta olennainen liikahtaa va.han. "Kaupungin sanotaan 
olevan niiden ihmisten yhteenkokoontuminen, seurakunta, jotka tulevat 
yhteen etta siten voisivat paremmin elaa rauhassa rikkauksissa ja runsau
dessa. Ja kaupungin suuruuden sanotaan olevan, ei sen levittaytymisen 
tai ymparysmuurin koossa, vaan sen asukkaiden ja heidan voimansa 
maarassa ja moninaisuudessa. lhmisia taas vetavat puoleensa moninàiset 
syyt ja tilaisuudet: joitakin kaskyvalta, joitakin vakivalta, joitakin mieli
hyva ja joitakin hyoty joka siita syntyy."' Ta.ma on 1500-luvun italialai
sen filosofin Giovanni Boteron maaritelma kaupungista. Todennakêii
sesti se perustuu suoraan Aristoteleen maaritelmaan; ainakaan se ei mil
laan tavoin asetu sen kanssa ristiriitaan. 

1900-luvulla kaupunkirakenteen historiaa kirjoittavaa professoria 
Boteron maaritelma sen sijaan kiusaa. Outoa etta myohaisrenessanssin 
ajattelija voi nain tarkastella kaupunkia pelkastaan "inhimillisina toi
mintoina: poliittisina, sotilaallisina, viihteellisina ja taloudellisina proses
seina". Juuri ltalian myêihaisrenessanssihan merkitsee niin paljon "kau
punkirakentamiselle taiteen muotona", etta Boteron "valinpitamattêi
myys fyysisen muodon jalostavaa vaikutusta kohtaan vaikuttaa tarkoi
tukselliselta loukkaukselta". Aikalaisten, jotka "olivat tottuneet asetta-

1. Botero, Giovanni: The Greatness of Cities (1588/1606). Teoksessa The Reason of State, 
lainattu teoksessa Kostof, Spire (1992): The City Assembled. Thames and Hudson, s. 7. 
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maan erusijalle rakennetun muodon", on taytynyt tuila shokeeratuiksi, 
kirjoittaa shokeerattu Berkeleyn Yliopiston arkkitehtuurin historian 
professori Spiro Kostof loukkaantuneena. Hanen kirjansa tarkoiruksena 
on paneurua juuri Boteron niin tarkoituksellisesci laiminlyëman "raken
nerun muodon" historialliseen analyysiin.' 

Professorin kiistakumppani on outo valinta; 16. vuosisadan italia
laisfilosofi ei oie mikaan nykypaivan suuri aukcoriceetti jonka vaittamiin 
on syyta huolella vastata jokaisessa kaupunkia kasittelevassa tieteellisesti 
vakavasti otettavassa teoksessa; eika professori esipuheen lisaksi kay min
kaanlaista keskustelua Giovanni Boteron kanssa. Professorin tarkoicuk
sena ei ylipaansa oie kayda kirjansa johcavana teemana keskustelua "ra
kennerun muodon" ensisijaisuudesta suhteessa "inhimillisiin coimintoi
hin", vaan kirjoittaa urbaanin rakennetun muodon yleista historiaa. Silla 
eivat myëhiiisrenessanssin aikalaiset, vaan professori itse olettaa "raken
netun muodon" ensisijaisuuden suhteessa inhimillisiin toimintoihin, 
ylipaansa kaupungin rakennettuna (taiteen) muotona ensisijaisuuden 
suhteessa kaupunkiin maariteltyna ihmisten yhteenkokoontumiseksi pa
rempaa elamaa varten. 

16. vuosisadan ajattelijalle kaupunki kuitenkin on yhta itsestaan sel
vasti ennen kaikkea ihmisten poliittinen ja eettinen yhceisë kuin se oli 
sita antiikin ajattelijalle. Aristoteleen maarittelemana "Jokainen valtio 
(eli polis eli kaupunki) on eraanlainen yhceisë". Kaikki yhceisët tahtaavat 
johonkin hyvaan ja elaman turvaamiseen, mutta "taydellisin ja muut it
seensa sisallyttava yhteiso" eli polis "tahtaa selvasti korkeimpaan ja tay
dellisimpaan hyvaan"; "Se on syntynyt itse elaman turvaamista varten, 
mutta se on olemassa hyvaa elamaa varten" .2 Polis on taydellisimpaan 
hyvaan ja hyvaan elamaan tahtaava inhimillinen yhceisë; kaupunki on 
ihmisten yhteenkokoontuminen rauhassa ja rikkaudessa elamista varten. 
Kaupunki on ihmisen maailmassaolemisen tapa, inhimillinen stato, val
tio ja sivilisaatio ja paikassa/tilassa oleminen, poliittinen yhteisë ja inhi
millinen hyva. 

Nykyaikaiselle arkkitehtiprofessorille kaupunki on "fyysinen muoto", 
"rakennettu muoto" ja "taiteen muoto", jolla niin "tukevana paikallis
murteena" kuin "sukutaulun omaavana puistokaytavien saceina ja suu
renmoisina aukioina" on jalostava vaikutus. Kaupungista on tullut fyysi
nen rndellisuus, siita on tullut rakennettu muoto, eli kaupunki kasite-

1. Kosrof, s. 7-8. Tarkoiruksena ei oie kyseenalaistaa Kostofin kaupunkika.sicysta, vaan 
tarkascella alan arvovalcaisen professorin esittiimii.a ka.sitysta esimerkkina nykyisen kaupunkika
sityksemme itsestaan selvina pideccyja perusteita. 

2. Aristoteles, Politiikka, 1252a ja 12526. 
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taan nyt rakennusten ja niiden valiin jaavien katujen ja aukeamien fyysi
sena kokonaisuutena ja todellisuutena. "Rakennettu" ei oie antiikin 
merkityksessa sekoittunut esine, vaan teknisen osaamisen ja taiteellisen 
nakemyksen tuote. Rakennettuna kaupunki on fyysinen todellisuus ja 
parhaimmillaan sen lisaksi taidetta, taideteos. 

Modernin taidekasityksen, eritoten rakennustaiteen ja arkkitehtuurin 
suuri esikuva on antiikin taide, antiikin patsaat, maalaukset, esinèet, 
temppelit ja muut rakennukset. Viela suuremmalla syylla kuin ihmetella, 
miten italialaisen renessanssin edustajalle ei cule mieleen tarkastella kau
punkia ensisijaisesti fyysisena ja rakennettuna taiteen muotona, voisi• siis 
ihmetella, miten antiikki niin taydellisesti lyêi laimin tallaisen maarityk
sen. Kun arkkitehti ilmaantuu kreikkalaiselle maaperalle, ei kyse oie ra
kennustaiteen edustajasta vaan tyrannihallitsijan suosikista, joka soveltaa 
barbaarien suurisuuntaista teknologiaa, jossa "ihmiskasin" siirretaan 
suunnattomien massojen avulla jokien uomaa ja luodaan tekojarvia, ja 
rakennetaan suunnattomia kaupunkeja kuolleille ja elaville kuninkaille.1 

Arkkitehti ei rakenna kaupunkia taiteena vaan spektaakkelina ja monu
menttina ilmaistakseen toimeksiantajansa mahtia rakennuksin ja vah
vistaakseen sita sodan varalta. Arkhi-tektoon on mestareiden mestari, 
johtaja, ohjaaja ja kaskija, joka toteuttaa rakencamisessa yhden tahtoa ja 
yhta suunnitelmaa koordinoimalla materiaalin ja rakentajien massaa. 
Arkkitehdille kaupunki ei oie rakennettu esine vaan projekti. 

Keskusteluissa poliksen parhaasta jarjestyksesta arkkitehtien projektit 
ovat koomisia, kuten Mentoniuksen kuuluisa yritys "nelioida ympyra", 
luoda neliêin ja kulmaviivottimen avulla taydellinen eli ympyrainen kau
punki. Miletolainen Hippodamos, joka keksii kaupunkien jakamisen 
kortteleihin ja suunnictelee hankin taydellisen valtion, "pyrkii heratta
maan huomiota" antamalla tukkansa kasvaa pitkaksi ja kayttamalla kal
lisarvoisia koruja, mutta samoja halpahintaisia vaatteita kesat talvet. 
Aristotelesta ei kiinnosta niinkaan hanen arkkitehtooniset suunnitelman
sa kaupungin jakamisesta taydellisiin asuinalueisiin kuin esimerkiksi 
kansan jakaminen kiinteisiin luokkiin (asuinalueita vastaavasti). Miten
kas ne jotka eivat paase osallistumaan valtion hallintoon voisivat suh
tautua myêitamielisesti valtioon? Ja mitenkas oikein jarjestellaan maan 
viljeleminen ensin omaksi hyodyksi ja sitten erikseen valtion mailla so
tilaita varten? "Moni asia jaa tassa epaselvaksi."2 

1. Ferrari, s. 166-168; myos Mansuelli, Guido A. (1992): "Architetto e cictà." Teoksessa 
Mario Vegetti (cairn.), lntroduzione aile culture antiche Il. Il sapere degli antichi. Bollaci Boring
hieri, s. 183-187. 

2. Aristoteles, Politiikka II, 8; myos Ferrari, s. 168.
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Hippodamos oli "ensimmainen, joka pyrki sanomaan jotain par
haasta valtiomuodosta osallistumatta itse valtiolliseen elamaan", coteaa 
Aristoteles. Arkkitehti pyrkii sanomaan jotain kaupungista, siis, sano
maan jotain parhaasta valtiomuodosta: se mita arkkitehti sanoo kaupun
gista arvioidaan siina poliittisen yhteison kontekstissa joksi kaupunki 
ymmarretaan, lausuntona parhaasta valtiomuodosta, ei lausuntona ra
kennetusta muodosta. Ja tassa kontekstissa pyrkimys taydellisyyceen pel
kan taydellisen muodon avulla on yhta koomista kuin yritys taydellistaa 
ympyra nelioimalla se. 

Antiikin ajattelija ei voi kasittaa kaupunkia muuna kuin ihmisten 
poliittisena ja eettisena yhteisona, silla juuri sita se hanelle merkitsee; ei
ka han voi kasittaa sita taiteena, silla hanella ei "taiteelle" oie mita.an sel
laista kasitetta eika kasitysta joka vastaisi meidan kasitystamme. Tekhne 
on mestaruus, jonkin tietaminen, tunteminen ja hallitseminen, taito. 
Platonille mika tahansa jarjestaytynyt inhimillinen toiminca voidaan ka
sittaa taitona. Aristoteles erottaa taidon tieteellisesta tietamisesta, joka 
koskee sellaisia asioita jotka eivat voi olla coisin, ja kaytannollisesta jar
jesta (fronesis), hyvan harkitsemisesta, joka on tietty hyve, ei taico. Yhta 
kaikki taito koskee kaikkea inhimillista toimintaa jonka tarkoituksena 
on tuottaa jotain. 

Antiikin ihmisella ei ollut kasitysta 'kaunotaiteista', taiteesta sellaise
na inhimillisena osaamisena ja ilmauksena joka ylevoittaa ilmaisun si
sallon ja kohteen erotukseksi ei-ylevasta osaamisesta. Ensinnakaan "mi
hinkaan taitoon ei sisally puutteita eika virheita", eika se tahtaa mihin
kaan muuhun kuin sen etuun (erinomaisuuteen, hyvyyteen), "mihin se 
itse taitona kohdistuu". Todellinen taito "on vahingoittumaton ja se
koittumaton niin kauan kuin taito sanan tarkassa merkityksessa pysyy 
taydelleen sina mika se on".1 Todellinen taito sanan tarkassa merkityk
sessa on sekoittumaton eli kokonaan taidokasta taitoa, eika tahtaa mi
hinkaan muuhun kuin sen erinomaisuuteen ja taydellisyyteen jonka 
taitoa se on. Ei voi olla enemman tai vahemman taidokasta taitoa, silla 
taito juuri on jonkin, minka tahansa, tekemisti sekoittumattomalla tai
dolla. Ei voi olla enemman tai vahemman jaloa taitoa joka tuottaisi 
enemman tai vahemman hyvaa (sita mita tuottaa), silla vahemman hyvaa 
tuo,ttaa ei-taito. 

Muusat joita voisi erehtya pitamaan kaunotaiteiden hengettarina oli
vat tosiasiassa muistin ja lauletun sanan jumalattaria, runottaria. Alunpe
rin palvottiin Helikonin temppelissa kolmea muusaa, jotka olivat Melete 

1. Platon, Vafuo, 3426. 
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eli harjaantunut tarkkaavaisuus ja keskittyminen, Mneme eli mu1stm 
kyky ja Aoide eli savelletyn runon kokonaisuus. Muusien kultin heratti
vat henkiin pythagoralaiset, joille muusien kautta inhimillinen sielu, ju
malallinen ihmisessa, tavoittaa tiedossa, musiikissa, tanssin rytmissa, 
matematiikassa ja tahtitieteessa todella olevan ikuisen harmonian ja to
tuuden. Yhdeksasta muusasta kerrotaan Odysseian lopussa, mutta nai
den nimet ja ominaisuudet vaihtelevat vuosisatojen aikoina ja tulevat 
pysyviksi vasta hellenismin kaudella.' Ennen kaikkea muusat kuitenkin 
ovat aina runottaria, eeppisen, traagisen, lyyrisen rai kuororunouden 
jumalattaria; musiikin ja tanssin jumalattaria; historian (Kleios eli Kun
nia) jumalattaria ja "juhlien" eli ilonpidon (Thaleia, komedian muusa) 
jumalattaria. 

Muusien merkityksen jatkuvuutta tulee hakea "siita mita kreikkalai
set nimittivat 'musiikiksi' ja mita me kutsumme 'kulttuuriksi"'. Muusat 
ovat Zeuksen ja Mnemosynen, Muistin tyttaria, joilla on hallussaan 
muisti ja kyky tarkastella yhtaikaa menneita, nykyisia ja rulevia ja jotka 
voivat ta.man kyvyn lahjoittaa rai ottaa pois kuolevaisilta. Muusat lah
joittavat sanat joilla on voima ilmaista se mika on ollut, se mika on ja se 
mika tulee olemaan. Muusat edustavat tietoa siita todella olevasta joka 
on ihmisen ulottumattomissa ja ihmisen mahdollisuutta koskettaa tata 
ei-inhimillista kuolematonta olevaa. Taito on inhirnillinen taito. Muu
sien 'taiteissa' on kyse taidon jumalallisesta alkuperasta, ikuisen ja olevan 
totuuden paljasturnisesta (aletheia), jota todellakin paremmin luonnehtii 
Platonin kasitys, ettei sita niinkaan voi keksia eika oppia, vaan etta ikui
sena, sina joka on aina ollut ja on aina sarna, se on pikemmin "muistet
tava". Muusat ovat kuolevaisten yhteys ikuiseen, ja muusien henkiloimat 
taidot ta.man ikuisen ilmi tulemista, olevan ilmausta. Runotarten lah
joittarnat ilmaukset eivat oie jotain jonka ihminen itsestaan valmistaa, 
vaan jotain jonka han "muistaa", jonka han "lahjana" saa. 

Antiikin kaupunki, polis, on maaperaan kiinnittynyt julkinen yhtei
so, joka antaa maaperan asukkaille yhteisen keskuksen ja identiteetin, 
joka antaa asukkaiden yhteisolle yhteisen muodon, tavat, Iain, kielen, 
puheen ja eetoksen. Kaupunki on (julkinen) yhteiso ja yhteiso on (julki
nen) kaupunki. Kaupunki on rakennettu ja rakennettuna erilaisten yh
teenliittamisen muodostarna sekoittunut esine, ei taydellisesti ja todella 

1. Kalliope henkilëi eeppistà' runoutta ja kitaramusiikkia, Klaios hisroriaa, Melpomene 
rraagista runoutta, Euterpe auleuttista musiikkia, Erato lyyrisrà' runoutta rai hymnejà', Terpsi
khore kuoro-runoutta ja tanssia, Urania rahtitiedetrà', Thaleia komediaa, Polymnia mimeettisià' 
taiteita (maalaus ja kuvanveisto). Bonnefoy, "Muse", s. 1226; seka Dizionario della Civiltà 

Classica, "Muse", s. 1308-1309. 
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oleva, itsenaisesti ja erillisena oleva, vaan olevan ja ei-olevan sekoittunut 
esine, itsessaan epataydellinen esine. T aito ja cieto on ihmisen mahdolli
suus kohtaamiseen, kokemukseen, kosketukseen ihmisen ulkoisen oie
van kanssa. T aito on sekoittumaton taito, joka perustuu ulkoiselle alt
ciiksi asettuneeseen kokemukseen, jossa on aina oltava yhta !ailla tieta
minen ja totuus kuin osaaminen ja tekeminen. T aito joka tulee muusilta 
on ulkoisen lahja, kuolematon oleva ihmisessa, ihmisen harmoninen 
yhteys siihen mika on. 

Olennainen pysyy pitkaan paikallaan. Kaupunki on ihmisten yhceiso; 
ihmisten yhteiso on kaupunki, valtio, sivilisaatio. Taidot jaotellaan "va
paisiin" ja "palvelustaitoihin", seka niin, etta vapaita taiteita (kuten kie
lioppi, logiikka, tahtitiede, laaketiede ja arkkitehtuuri) sopii vapaan mie
hen harjoittaa ja palvelustaiteita kasityolaisten palvelusammattilaisten, 
etta myos koska vapaita taiteita harjoitetaan jarjen, eli sielun eli ihmises
sa olevan kuolemattoman ja vapaan kautta, kun taas palvelusammateissa 
kaytetaan ruumista, joka on sielulle alistettu ja kuolevainen. T aidoilla, 
ars, tarkoitetaan kuitenkin viela pitkaan seka vapaita taiteita etta kasi
tyolaistaitoja.1 

Kunnes kaupungista tulee rakennettu muoto ja fyysinen muoto, ja 
rakennettuna fyysisena muotona harjoitettu ylevan taiteen muoto. Kun
nes. kaupunki ymmarretaan ensisijaisesti rakennusteknisena kompleksi
na, teknisen osaamisen ja taiteellisen nakemyksen fyysisena ja konkreet
tisena ihmisen tuottamana rakennettuna ymparistona. Eritoten silloin 
kun kaupungista puhutaan realistisesti, todellisuutena, jota voidaan 
suunnitella ja rakentaa. Yhta ilmeisesti, ja nimenomaan ilmeisesti, kuin 
kaupunki on ollut ihmisten yhteiso, on se nyt konkreettinen rakennettu 
ymparisto ja rakennetun ympariston muoto. Yhteisollinen ja yhteiso si
jaitsee nyt eri tilassa kuin rakennettu kaupunki ja on erikseen yhdistetta
va ajatukseen tasta kaupungista. 

Esine lakkaa olemasta oleva ja ei-oleva. Esineesta tulee painvastoin se 
mika on. Esine on, ja se mika on, on esine. "Esine" on erillisena. "Esine" 
on itsessaan kokonainen: se mika on, on erillinen ja itsessaan kokonai
nen, kohde/ objekti, "esineellinen" ja vastaansanomaton tosiseikka, tosi 
asia. Ja koska "esine" ei ole sekoittunut esine, se voi olla (erillisena ja it
ses�aan) erillinen ja itsenaisesti tekemisestaan, niista suhteista joissa se 
tehdaan ja joissa se on. Esine muodostuu yhteison suhteiden sisalla ja 
niiden kautta, ja yhteiso puolestaan saa muodon vasta kun siina kiertaa 
esine. Esineet eivat oie yhteison saavutuksia, ne ovat sen ehto; mutta ta-

1. Dizionario difilosofia, "Arre", s. 67-68.
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ma oleva ja ei-oleva esine ei oie ilman taidon, mestaruuden valitysta. 
Esine ei oie yhteisossa suoraan eika yhteiso valmista esinetta suoraan, 
vaan naita kahta valittaa kolmas, taito, joka on ulkoiselle altistunut se
koittunut kokemus. Esine muodostaa yhteison siksi, etta se on taidpn 
kautta sen yhteys ulkoiseen. 1 

Modernissa maarityksessa erillinen kohde ja icsessaan tosi "esine" ei 
muodosta yhceytta ulkoiseen. Taidon sijaan "esineen" ja yhteison valissa 
on tekniikka, joka on puhdas valine, valine joka itsessaan ei sisalla mi
taan hyvaa eika pahaa. T ekniikka ei voi alla yhteys ulkoiseen, silla puh
taana valineena se ei sisalla mitaan itselleen ulkoista. "Esine" ei inuo
dosta yhteisoa, vaan "esine" saa nyt muotonsa puhtaasti yhteisosta; yh
teison suhteet eivat konsticuoi "esinetta", vaan konscituoicuvat suoraan 
"esineiden" valisina suhteina. Taide yksin on nyt yhteys ulkoiseen, ta
della olevaan ja ei-inhimilliseen, mutta juuri taiteena se jaa yhteisen ja 
kommunikoitavan, siis inhimillisen ulkopuolelle, sen sijaan etta valittaisi 
ei-inhimillisen olevan kosketuksen inhimilliseen. Moderni taiteen maa
ritys korostaa taiteen patevyyden alan ja sen kritiikin immanenssia, pi
caytymista kunkin alan "ryypillisiin metodeihin" ja "omiin ikuisiin ja 
muuttamattomiin lakeihin"; siten etta esimerkiksi "visuaalinen taide" 
pitayryy vain siina "mika antaa itsensa visuaalisessa kokemuksessa" eika 
viittaa mihinkaan mika "on annettuna missaan muussa kokemuksen 
muodossa".2 Taide ja kulttuuri ovat kuitenkin modernissa, ja tallaisina 
ne ovat vain modernissa, ikaan kuin ulkoisen pakopaikka. 

Antiikin ja modernin (kaupungin) valissa on katkos, jonka jalkeen 
kaikki jarjestayryy uudelleen, hieman raisin. On mahdollista tarkastella 
tata olennaisen liikahdusta etsimalla sen alkioita, vaikkapa jo antiikin 
kiistoisca ja konfrontaatioista ja seuraamalla missa vaiheissa ja missa 
muodossa, keiden kautta ja miten nama alkiot kehittyvac niihin caydel
listyneisiin muotoihin jotka ne sitten modernissa saavat. Tai on mah
dollista pitaa antiikin cilaa ja tilannetta taydellistyneena ja tutkia, missa 
vaiheissa ja missa muodossa, keiden kautta ja miten tama taydellistynyc 
cila hajoaa ja rappeutuu moderneihin muotoihinsa. Mutta kumpikin 
menetelma ignorai katkoksen codellisuuden, sen etta kyseessa on ni
menomaan katkos, eika oletetun entiteetin kehitys/rappeucuminen 
omaksi itsekseen/omasta itsestaan. 

1. Vrr. Viihamaki, Eliimii, erit. s. 82-87; joka esittaa kulttuurisen kommunikaation "kol
minapaisen" mallin. 

2. Clement Greenberg, lainattu teoksessa Watson, Stephen (1983): "Criticism and the
Closure of'Modernism'." Substance No 42, s. 15-30. 
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Moderni urbaani on usein taydellisen vastakkainen sen kanssa mika 
antiikista moderniin saakka on urbaaniksi mielletty. Antiikin k/,assinen 
kaupunkikdsitys ymmartaa kaupungin tiettyyn maaperaan kiinnittyneena 
julkisena yhteisona, poliittisena, eettisena ja kulttuurisena kokonaisuu
tena. Talle vastakkainen tekninen kaupunkikdsitys on moderni kasitys 
kaupungista puhtaana fyysisena muotona, joko rakennettuna teknisen 
osaamisen kohteena, tai suunniteltuna ja hallinnoituna byrokraattisena 
kohteena, tai, paradoksaalisuudesta huolimatta, rakennustaiteen esteetti
sena kohteena. Modernin taidekasityksen ylevyydesta huolimatta kasitys 
kaupungista taiteen muotona yhdistyy tekniseen nakemykseen juuri 
olennaisessa puhtaassa ja immanentissa valineellisyydessaan suhteessa 
kaupunkiin. T eknisen kaupunkikasityksen kaupunki ei oie erilaiset yh
teenliittava esine, vaan kohde ja projekti, joka ei avaudu kokemuksen 
sekoittuneessa tilassa vaan utopian mahdollisuuden tyhjassa tilassa. 

Moderni kaupunkikasitys sen sijaan avautuu modernin kokemuksen 
cilassa: hajonneena, menetettyna, fragmentaarisena, shokki-elamyksena, 
olemisena irrotettuna kaikista (erityisista) olemisen muodoistaan. Mo
dernin kaupunkikasityksen urbaani on antiikin kasicykselle vascakkainen 
siksi etta modernin kokemuksen tila on olennaisesti toinen; sen sijaan se 
sijaitsee samassa reaalisen kaupungin mahdottomassa cilassa. Moderni 
kaupunkikasitys ja tekninen kaupunkikasitys ovat kuitenkin molemmat 
moderneja ja modernissa kontekstissa tosia kasityksia kaupungista, jocka 
sijaitsevat molemmat samassa antiikille vastakkaisessa modernin koke
muksen tilassa. 

Moderni asettuu klassista vastaan siksi etta se on klassista vastaan 
asettunut inhimillisen maailmassaolemisen posicio. Modernu(m) on 
myohaisen latinan sana, "vaannos", joka etymologisesci tulee latinan ad
verbisca modo, "juuri, vastikaan, askettain, hiljakkoin". Moderneiksi kut
suivat itseaan 6. vuosisadan kristinuskoon kaantyneet roomalaiset tar
koittaen nimenomaan sita taydellista irtaantumista, murrosta, jonka he 
olivat tehneet suhteessa "barbaariseen menneisyyteensa" eli klassiseen 
roomalaisuuteensa. 1 Modernin ja antiikin perustava suhde on murros ja 
vastakkaisuus, vastakkain asetturninen. 

Arkkitehtihistorian professori siis asettaa obskurantin italialaisen 
my:ohaisrenessanssin filosofin teoksensa alkuun, ensinnakin korostamaan 
omaa lahtokohtaansa, kaupunkia rakennustaiteen muotona, oman ra-

!. Latinalais-suomalainen sanakirja (1975/1933), roim. Adolf v. Streng. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, osa 196. Karisto, s. 467; "modernum" -sanan alkuperasta ks. 
Watson, s. 15. 
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kennusteknisen kaupunkikasityksensa mukaisena puhtaana muotona, 
teoksensa ornamenttina tai obskuranttina taustana, jota vasten teos teok
sena erottuu. Klassisen kaupunkikasityksen sitaatti on teknisen/taiteel
lisen kaupünkikasityksen logiikan mukaisesti vain modernistinen frag
mentti, erillinen tosiseikka, joka teoksen aluksi illustroi teoksen asetta
mista sen esipuheessa, kuten teoksen muu kuvitus illustroi sen muita 
erillisia rakennetun muodon osatekijoita. Tasta_ perspektiivista professori 
argumentoi puhtaasti teknisen kaupunkikasityksen sisalla. 

Toisekseen professori Kostof asettaa teoksensa alkuun klassisen kau
punkikasityksen siksi, etta moderni ja moderni kaupunkikasitys on aina 
nimenomaan asettumista klassista (kasitysta, olemisen tapaa) vasten, 
klassisesta irrottauturnista ja siita erottumista. Klassinen kaupunkikasitys 
esiintyy vain teoksen alussa, silla teoksen sitoutuminen moderniin tekni
seen kaupunkikasitykseen on sen kaynnistava voima, ja sitaatti on ta.man 
tapahtumisen merkkina; eika se esiinny myohemmin teoksessa, silla mo
dernin logiikan mukaisesti irrottautuminen klassisesta muodostaa mur
roksen ja katkoksen. Tasta metaperspektiivista professorin tekninen 
kaupunkikasitys kirjottautuu samanaikaisesti myos modernin kaupunki
kasityksen kontekstiin. 

Mutta kolmanneksi professori valjastaa na.ma toisilleen vastakkaiset 
hevoset, na.ma keskenaan yhteensovittamattomat nakemykset historiansa 
alkuun, koska ne ovat toisilleen vastakkaiset samaan tapaan kuin se eri
purainen parivaljakko ajomiehineen joka ihmisen sielussa muodostaa 
"vaivan paikan ja totisen voimankoetuksen", tai Xerxeen valjastama 
lempean ja tottelevaisen Aasian ja kapinallisen ja taipumattoman kreik
kalaisen Eleutherian parivaljakko. "Vaivan paikka ja totinen voimanko
etus" on vaivalloinen ja mahdoton, totinen ja vaistamaton juuri siksi, 
etta parivaljakko ja sen ajomies vetavat yhta ja samaa sielua; ja siksi, etta 
Xerxeen yhteensovittamattomat ovat "verisiskokset, samaa heimoa". 
"Taistelu on olemuksessaan conatus suhteessa harmoniaan; rnikaan tais
telu ei saa alkuaan, ellei silla oie nakopiirissa voitto, mutta voittaminen 
merkitsee vihollisen 'harmonisoimista' itseen. Taistelut ja kamppailut 
ovat kaypia vain niiden tapojen ja muotojen etsimisena joiden kautta 
harmonia on tuotettavissa, paljastettavissa. Agonin merkitys koostuu 
tasmalleen aleutheinista, harmonian tuottamisesta, sen esiin tuomisesta. 
Agon tuo ilmi harmonian omana totuutenaan."1 

1. Cacciari, Geo-filosofia, s. 17-19 ja Il; Platon (1979): Teoksetlll Faidros. Ocava, 246a
b, 2476. 
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Ani:iikin ja modernin valilla on perustava katkos ja vastakkain aset
twninen, joka kuitenkin kytkee vastakkaiset valttamatta toisiinsa. Mo
dernia ei voi ymmartaa, ellei ymmarra missa ja miten se on vastakkainen 
amiikin kaupungille; mutta sen vastakkaisuutta ei voi ymmartaa, ellei 
ymmarra sita harmoniaa, sita erilaisille yhteista sointia, sita yhteista 
minka vastakkaisuus ilmi tuo. Ja yhteista ei voi ymmartaa, ellei ymmarra 
sita yhteensovittamatonta ristiriitaa, jonka mahdottomassa tilassa se ta
pahtuu. Mika lieneekin ollut professori Spiro Kostofin alkuperainen ja 
orna kaupunkikasitysten vastakkain asettamisen pyrkimys, on se kuiten
kin kaupungin tilaan asetettuna luettavissa missa tahansa modernin ja 
antiikin vastakkain asettwnisen tilassa, ei siis yhdentekevaa missa tilassa, 
vaan sellaisena kuin se on �a, sen itsensa tapahtumisen tilassa. Mo
dernin ja antiikin valinen katkos ja vastakkain àsettwninen kuljettaa 
kaupungin olemisen kysymista kohti sen itsensa tapahtwnisen tilaa.' 

1. Agamben, Tulevayhteiso, s. 17-18. 
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IV MODERN! 





1. SIRIUKSEN ASUKKAAT

"Siriuksen asukkaat eivat ole varsinaisesti muukalaisia meille, ainakaan 
missaan sosiologisesti wlevantissa mielessa: heita ei oie meille 

olemassakaan; he ovat etaisen ja laheisen tuolla puolen" 
(Georg Simmel, Muukalainen).

1 

1. Simmel, Georg (ei painovuotta): "The Srranger." Teoksessa The Sociology of Georg 
Simmel. Toim. Kurt H. Wolff. The Free Press, s. 402. 

129 



Simmelille kysymys modernista elamasta asettuu suurkaupungin ti
lassa, joka on modernin elaman esimerkillinen tila ja rakenne. Nimen
omaan suurkaupungissa modernin elaman kysymysta on tarkasteltava 
yksilon elamana, ja yksilon elaman kysymysta taas kysymyksena yksilêin 
mahdollisuudesta sai1ycci"a olemassaolonsa itsenaisyys ja vapaus. Suur
kaupungin tilassa voidaan tarkastella millaisen jannitteen varassa moder
ni yksilo elaa, "ratkaista yhtalo jonka sellaiset rakenteet kuin suur
kaupunki asettavat elaman yksilollisten ja yli-yksilollisten sisaltojen va
lille". Suurkaupungin tilassa voidaan kysya, millaisessa tilassa moderni 
kokemus syntyy ja millainen on modernin elaman taito, "miten persoo
nallisuus mukautuu sopeutumalla ulkoisiin voimiin". 

Modernin kokemuksen ja "suurkaupunkilaisen yksilollisyyden tyy
pin" psykologinen perusta on juuri suurkaupungille ominainen 'bermo
arsykkeiden intensivoituminen". Ihminen havaitsee havaitsemalla eron, 
ja naita eroja on suurkaupungissa seka maarallisesti etta laadullisesti 
enemman kuin perinteisessa maalaisyhteisossa tai pikkukaupungissa. 
Maalaiskylassa tapahtuu va.han ja hitaasti; pikkukaupungissa elama on 
tavanomaista ja saannollista. Suurkaupungissa tapahtuu koko ajan, pal
jon ja kiihkeassa tempossa. Mielikuvat vaihtelevat, vaikutelmat tulevat 
odottamatta eika niilla ole yhteytta toisiinsa. Pikkukaupungin elama le
paa syvaan juurtuneissa tunnepohjaisissa suhteissa. Suurkaupungissa ol
laan hienostuneita, pinnallisia ja alyllisia, eika pelkastaan siksi, etta suuri 
arsykkeiden ma.ara tekee siita mahdollista, vaan koska yksilon on suo
jautuakseen liialliselta hermoarsytykselta tehtava hienovaraisia erotteluja, 
pitaydyttava pinnalliseen, vetaydyttava alynsa turviin. Maalainen elaa 
syvasti ja tiedostamattomasti, suurkaupunkilainen pinnallisesti ja tietoi-

2 sena. 

· 1. Simmel, Georg (ei painovuotta): "The Metropolis and Mental Life." Teoksessa The So
ciology o/Georg Simm.el, s. 409. 

2. Mt., s. 409-41 O. 
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"Siten suurleaupungin elama korostaa kohonnutta tietoisuutta ja 
alytlisyyden ensisijaisuutta suurkaupunkilaisessa" 

(Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama).

Juuri suurkaupunkilaista luonnehtii kyllastyneisyys kaikkeen, blasé

asenne. Kyllastyneisyys on seurausta nimenomaan jatkuvasta ja runsaasta
arsykkeiden, tuntemusten, vaikutusten, tavaroiden ja suhteiden saami
sesta ja etsimisesta. Hermoarsykkeiden intensivoituminen arsyttaa her
moja pisteeseen, jossa ne lakkaavat kokonaan reagoimasta. Esineiden ja
asioiden erot alkavat vaikuttaa epaolennaisilta nimenomaan niiden jat
kuvan v�ihtelun vuoksi, �i�.P� esine�t j� asi�t al�a:at vaikut�aa yh
dentekev1lta. Rahatalous Joka tuvtstaa es1ne1den Ja as101den merkityksen
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kysymykseen "mica maksaa?" cyhjentaa esineet merkicyksistaan, yksilolli
syydestaan, erityisesta arvostaan, ainutlaacuisuudestaan. Yksilon persoo
nan suojeleminen, kyllascyneisyys, johtaa "koko esineellisen maailman 
arvojen romahdukseen", joka edelleen vaistamatta saa yksilon tuntemaan 
amassa persoonallisuudessaan yhtalaisen arvottomuuden.' 

"Etama jatkuvien huvitusten etsinnassa tekee kytlastyneeksi, silta se 
kiihottaa hennot suurimpaan reaktiokykyynsa niin kauan, etta ne 
lopulta lakkaavat kokonaan reagoimasta." "Esineet { . .] ilmenevat 
kytlastyneetle tasaisen latteina ja harmaina; mikaan tietty esine 

ei vaikuta muita paremmalta." 
(Georg Simmet, Suurkaupunki ja sielunelama.) 

1. Mt., s. 413-414 ja 411.
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Suurkaupunki vaatii yksiloa kehittamaan suojakseen tietyn varautu
neisuuden, "lievan tympeyden, molemminpuolisen vierauden ja vasten
mielisyyden". ]os suurkaupunkilainen suhtautuisi kaikkiin ja kaikkeen 
kohtaamaansa samalla emotionaalisella intensiteetilla kuin pikkukau
punkilainen, han pakahtuisi. Suurkaupunkilainen ei tunne naapureitaan, 
han suhtautuu asioihin ja ihmisiin alyllisesti, laskelmoiden, epaluuloise
na, varautuneesti. Pikkukaupunkilaisen silmissa han on kylma ja syda
meton.' Mutta ainoastaan ta.ma perustava varautuneisuus pystyy mas
sayhteiskunnassa luomaan yksilon ymparille oman tilan, vapauden mah
dollisuuden; ja vain massayhteiskunnassa, jossa tasta reservaatista tùlee 
valttamaton, tulee siita myos mahdollinen. 

"Piiloinen antipatia ja tosiasiatlisen antagonismin alustavat asteet saavat 
aikaan etéiisyydet ja vastenmielisyydet joita ilman téiméi eléiméi olisi 

mahdoton" ( Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama). 

1. Mt., S. 415-416. 
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Pikkukaupungissa ei yksilolla tietenkaan oie rnahdollisuutta ornaan, 
silla kiincea orgaaninen yhceiso vahtii rnustasukkaisesti jaseniaan. Kes
kiajan ja antiikin pikkukaup nkielama esti yksiloa liikkurnasta ja rnuo
dostarnasta ornia suhceita ul oiseen. Tassa rnielessa polis oli pikkukau
punki, jonka ilmapiiri oli niin ahdistava ja yksilon elama cukahdutettu 
"siina rnaarin etta han pyscyi kornpensoirnaan vain kaytcaytyrnalla kuin 
despootti ornassa kodissaan." Pikkukaupunki ja ryhrnakuncalaisuus vas
tustaa seka levittaytymisca ulospain ja yleista inhirnillisyytta etta "va
paasti liikkuvaa sisaista yksilollisyycca".' 

Suurkaupunki on vapauden asurnus, vapauden orna paikka. Juuri 
suurkaupungin ihmisrnassan cungoksessa suurkaupunkilaisen "henkinen 
etaisyys" toisista suurkaupunkilaisista on silrninnahtavaa; eli toisin pain, 
"rnissaan ei tunne olevansa niin eksyksissa kuin suurkaupungin vakijou
kossa".2 Suurkaupunkilainen on kaikkialta ihrnisten, asioiden, esineiden 
ja arsykkeiden rnassan ahdistama; rnutta koska erottautumisen ja suo
jaucurnisen rnekanisrnic rnassassa ovat kaikille yhteisia, on jokaisella 
suurkaupunkilaisella ymparillaan orna, seka ornan etta coisten varautu
neisuuden rnuodostama jannitteinen vapauden tila. 

" ... niinpa tanaan suurkaupunkilainen on 'vapaa' henkisessa ja
hienostuneessa merkityksessa, asettuneena tassa vastaan niita 
pikkumaisuuksia ja ennakkoluuloja jotka sulkevat sisaansa 

pikkukaupunkilaisen" (Georg Simmet, Suurkaupunki ja sielunelama). 

1. Mt.,s.417-418. 

2. Mt., S. 418.
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Suurkaupungin merkityksellisin ominaisuus onkin sen "toiminnalli
nen ulottuminen yli sen fyysisten rajojen". Pikkukaupunki on itseensa
sulkeutunut, rajallinen ja rajallisen kokemuksen tila, rajoittava tila. 
Suurkaupunki on ulottuva tila. Suurkaupungille ominainen rahatalous 
on dynaaminen ja jatkuvasti laajentuva. Suurkaupungilla on myos hen
kinen ja kulttuurinen ylivalta, joka ulottuu kansalliselle tai jopa kansain
valiselle tasolle. Asumme kaikki suurkaupungissa: modernin elaman ra
kenteet asettuvat suurkaupungin tilassa ja ulottuvat sielta vallitsemaan 
myéis suurkaupungille ulkoista. Suurkaupunki on niin vapaa ja ulottuva, 
etta se on vapaa jokaisesta erityisesta yksiléista (toisin kuin pikkukau
punki).1 Suurkaupunki ulottuu yli sen minka tahansa yksiléin, erityisen 
paikan, tietyn ominaisuuden; se ulottuu yli minka tahansa erityisen ja 
rajallisen olevan. 

"Olennainen nakokohta on, etta se erityisyys ja ainutlaatuisuus, 
joka viime ki:idessa kuuluu jokaiselle ihmisolennolle, 

tulisi jotenkin ilmaistuksi elamantavan toteuttamisessa" 
(Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama). 

1. Mr.,s.419. 
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Yksilon erityisyys ja ainutlaatuisuus joutuu kuitenkin suurkaupungin 
tilassa koville. Suurkaupungin tilaa hallitsee rahatalous, vaihdon, sosiaa
lisen elaman alkuperaisen muodon ja funktion erityinen muoto rai vai
he. "Rahaa kiinnostaa vain se mika on kaikille yhteista: se kysyy vaihto
arvoa, se redusoi kaiken laadùn ja yksilollisyyden kysymykseksi: mita 
maksaa?" Rahataloudessa myos ihmisiin suhtaudutaan "kuin nume
roon", rationaalisesti, asiallisesti, laskelmoivasti. Suurkaupunkilaisen 
alyllisyys, hanen kyllastyneisyytensa ja hanen varautuneisuutensa ovat 
yhta lailla sidoksissa rahatalouden vaatimuksiin kuin hermoarsytysten 
intensivointiin. Yksilolla ei ole va.lia, silla todellinen yksilollisyyden 
huomioon ottaminen vaatii syvallisia emotionaalisia suhteita, jotka ovat 
suurkaupungin tilassa mahdottomia.' 

"Vain objektiivisesti mitattavat saavutukset kiinnostavat. Siten 
suurkaupunkilainen punnitsee kauppiaitaan ja asiakkaitaan, 

palvelijoitaan ja usein jopa niita ihmisia, 
joiden kanssa han on pakotettu sosiaaliseen kanssakaymiseen." 

( Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama.) 

1. Mt., s.410-412.
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Laskelmoiva rahatalous vaatii suurkaupunkilaiselta aivan uudenlaista 
tasmallisyytta toiminnoissa, aikaansaannoksissa ja yksilon koko olemuk
sessa. Suurkaupungin kompleksinen ulottuminen vaatii ulkoista tasmal
lisyytta, jotteivat lukemattomat erilliset toiminnot hajoa totaaliseksi kaa
okseksi. Rahatalouden aika on mitattavista yksikoista koostuva rajallinen 
hyodyke, jota ei pida tuhlata eika hukata. Suurkaupunkilainen on tas
mallinen, laskelmoitava ja pikkutarkka seka banaaleilta ulkoisilta omi
naisuuksiltaan etta elamansa koko rakenteelta. Suurkaupunkilaisen tas
mallisyys erottaa ha.net ennen kaikkea irrationaalisesta ja vaistonvarai
sesta, suvereenista persoonallisuudesta.' 

"Siten suurkaupunkieliimiin tekniikkaa ei voida kuvitella vailla kaikkien 
toimintojen ja keskiniiisten suhteiden mita tiismiillisintii integrointia 

pysyviiksi ja persoonattomaksi aikatauluksi" 
(Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama). 

Suurkaupunki, joka tekee tilaa mita erilaisemmille yksiloille, on sa
manaikaisesti kasvottomien rakenreiden tila. Suurkaupungin suhteet 
ovat paitsi rationaalisia, pinnallisia ja laskelmoivia, myos perusteiltaan 

1. Mt., S. 412-413. 
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anonyymeja. Sosiaaliset suhteet eivat perustu tuntemiseen ja tunteisiin, 
vaan objektiivisesti mitattaviin ja arvioitaviin ominaisuuksiin, jotka on 
mahdollista ottaa laskuihin vaihdossa (vuorovaikutuksessa), jolle raha
talous antaa muodon. Objektiivinen kulttuuri, kasautunut ja esineellis
rynyt kulttuurinen kokemus ylittaa modernissa "subjetiivisen hengen", 
yksilollisen ja ainutkertaisen kulttuurisen kokemuksen ja saavutukset. 
Yksilo ei kykene selviyrymaan objektiivisen kulttuurin ylivallasta. Raha
talouden vaatima ryonjako ohentaa yksilon persoonallisuutta, hanen yk
silollisyyttaan; rahacalouden pyrkimys redusoida kaikki objektiivisesti 
mitattaviksi vaihtoarvoiksi ryhjentaa esineiden lisaksi yksilot ainutlaatui
suudestaan, romahduttaen esineellisen maailman arvojen lisaksi esineel
lisryneen yksilon arvon.' 

"Yksilosta on tullut vain ratas suunnattomassa esineiden ja voimien 
organisaatiossa, joka riistaa hiinen kasistaan kaiken edistyksen, 

henkisyyden ja arvon, muuttaakseen ne subjektiivisesta muodostaan 
puhtaasti objektiivisen elaman muodoksi" 

(Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama). 

1. Mt., s. 411, 421-422 ja415.
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Kaupungit ovat ennen kaikkea "suurimman taloudellisen tyëinjaon 
sijoja". Rahatalous pakottaa ihmiset kilpailemaan erikoistumalla, koros
tamalla erityisia ja ainudaatuisia ominaisuuksiaan. Kaupunki muuttaa 
kamppailun elannosta luoncoa vastaan ihmisten valiseksi kamppailuksi 
voitosta, jonka antavat toiser ihmiset, ei luonto. Suurkaupungissa objek
ciivisen kulttuurin ylivalca tekee aidon yksilollisyyden mahdottomaksi. 
T oisaalta tarjonnan maara tekee ponnistelun carpeettomaksi, riittaa kun 
ajelehcii arsykkeiden, mielenkiinnon kohteiden ja ajankulun virrassa. 
T oisaalta elama kooscuu yha suuremmassa maarin tasta kasvottomasta 
tarjonnasta, joka pyrkii syrjayttamaan aidon yksilollisyyden. Yksilëin on 
ryhdyttava korostamaan yksilollisyyccaan, esitcamaan ainudaatuisuuttaan 
sailyttaakseen sen edes itselleen.' 

"Hanen taytyy liioitetla tata henkilokohtaista elementtiaan pysytetlakseen 
edes itsensa kuultavissa" ( Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelarna). 

Suurkaupungin cilassa modernin elaman yhtalëi jannicryy yksilëin 
olemassaolon mahdollisuutena toisaalta taman irrottautuessa pikkukau-

1. Mt., s. 420-422. 
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pungin ja maaseudun, keskiajan ja antiikin perinteisesta sulkeutuneesta 
yhteisosta, toisaalta ta.man kamppaillessa olemassaolostaan muiden yk
siloiden joukossa suurkaupungin rahatalouteen perustuvassa massayh
teiskunnassa. Vapaus suurkaupungin tilassa on kunkin orna, jakamaton, 
sisainen cila: henkinen etaisyys vakijoukossa, jossa fyysiset etaisyydet ovat 
mahdottomia. Vapaus on erillinen tila ja erottumisen tila, tila jossa ole
minen tapahtuu erillisena ja erotettuna. 

"Historiallisista kahleista vapautuneet yksil6t pymivat nyt erottamaan 
itsensa toisistaan" (Georg Simmel, Suurkaupunki ja sielunelama). 

Suurkaupunkilainen on vapaa "pikkukaupungin", maaperan tavoista 
ja perinteista, vapaa entisen muistosta, emotionaalisista siteista. Suur
kaupunkilainen on vapaa kaikista olemisensa (erityisista) muodoista, ir
rotettu olemisensa maaperasta, vapaa omasta olemisestaan, universaali 
yksilo vailla omaa paikkaansa maan paiilla.' Suurkaupunkilainen on 
muukalainen omalla maallaan, ''potentiaalinen vaeltaja", sellainen joka ei 
ole lahtenyt liikkeelle, muttei oie menettanyt liikkeelle lahcemisen va
pautta perustavana ominaisuutenaan. Han kuuluu tiettyyn aikaan ja 

1. Cacciari, Massimo (1990): "Eros e metropoli." MicroMega 1/1990; Rajami, Taina 
(1993): "Suomalainen urbanismi." Takstooli 4/1993. 
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paikkaan kiinnirtyneeseen ryhmaan, rierryyn tilallisesri rajarcuun koko
naisuureen, mutta hanen asemansa ruossa kokonaisuudessa synryy siira, 
etta han ei oie alusra alkaen siihen kuulunur, etta han ei alkuperaisesri 
kuulu siihen.1 

"Muukalainen" on ryhman irsensa ominaisuus, sellainen yhreison 
jasen eli sellainen yhreison jasenyys, joka syncyy alkuperaisesra muukalai
suudesra, kuulumattomuudesra aina jo. Muukalainen on sellainen yhrei
son jasen joka on erainen siksi erra on lahella, ja lahella siksi ecca on erai
nen. Muukalainen on olemisen rapahruminen erillisena ja erorertuna. 
Muukalaisuus on absrrakri suhde, joka perusruu vain "riertyihin kaikkètn 
yleisimpiin" yhreisiin inhimillisiin ominaisuuksiin. Muukalainen on ja
senyys, joka ei oie sicourunur, objekriivinen, alkuperaisesti erainen, ulko
apain tarkasteleva jasenyys. 2 Silla muukalainen "ei oie orgaanisesti liirty
nyt establisoicujen sukulaisuus-, paikallisuus- tai ammatillisren suhteiden 
kauttayhteen ainoaan olentoon". Muukalainen on "vapaampi, kaytannos
sa ja teoriassa; han rarkastelee olosuhteira vahemman ennakkoluuloisena; 
hanen tarkastelunsa kciteerir ovat yleisemmat ja objektiivisemmat ihan
teet; hanta eivat sido toimissaan tavat, harras kunnioitus eika traditio" 
(Georg Simmel, Muukalainen).3 

Han on Siriuksen asukas. 

1. Simmel, "The Stranger", s. 402.
2. Mt., S. 402, 404-407.
3. Mt. Kursivointi orna. 
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2. KESKUSPUISTO 21

Shokki poeettisena periaatteena Baudelaire lia: 

tableaux parisiensin kaupungin fantasque escrime ei 
oie enaii kotiseutu. Se on nayttiimo ja vieras. Miten 

suurkaupungin kuva voi luonnistua (ausfallen), kun 

senfyysisten vaarojen rekisteri on vielii niin 

epiitiiydellinen kuin Baudelaire/la? 

Emigraatio suurkaupungin avaimena. 

Baudelaire ei oie milloinkaan kirjoittanut huorarunoa 

huoran niikoku/masta (vrt. Lukukirjasta 

kaupunkilaisille 5 ). 

Baudelairen yksinaisyys ja Blanquin yksiniiisyys. 
Baudelairen fysio gnomia miimikon fysio gnomiana. 

Baudelairen Misere hiinen "esteettisen intohimonsa" 

pohjalta esitettynii. 

Baudelairen raivo kuuluu hiinen destruktiiviseen 

taipumukseensa. Asiaa piiiisee liihemmiiksi, kun 

tiedostaa niiissii kohtauksissa "etrange sectionnement 
du temps in". 

Jugendin perusmotiivi on hedelmiittomyyden 

kuvaaminen. Ruumis esitetiiiin enimmiikseen niissii 

muodoissa jotka edeltiiviit sukukypsyyttii. Tiimii ajatus 

on liitettiivii tekniikan regressiiviseen tulkintaan. 

Lesbinen rakkaus tunkee henkistymisen naisen 
kohtuun saakka. Sinne se pystyttiiii "puhtaan" 

rakkauden liljatunnuksen, joka ei tunne lainkaan 

raskautta eikii perhettii. 

Otsikko "les limbes" pitiiisi mieluummin kiisitellii 

ensimmiiisessii osassa, niin ettii jokaiseen osaan 

liittyy otsikon kommentointi, toiseen "les lesbiennes", 

kolmanteen "les fleurs du mal". 

Walter Benjamin, Keskuspuisto 21.
1 

!. Benjamin, Walter (1991 ): "Zentral Park." Gesammelte Schriften 1.2. Suhrkamp, s. 671-
672. 
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AVAIN 

"Emigraatio suurkaupungin avaimena." 
Walter Benjamin, Keskuspuisto 21. 

Suurkaupunki on modernin kokemuksen ja modernin maailmassaolemi
sen tavan tila. Ja Simmelille cama moderni suurkaupunki avautuu juuri 
asetettuna anciikin ja keskiajan perinteista polista ja urbsia, pikkukau
punkia, seka campoa, maaseutua, vastaan. Suurkaupunki avautuu vas
takkaisena aidolle ja alkuperaiselle inhimilliselle olemiselle, vasten syv'aa, 
viipyvaa ja orgaanista, perinteista, jackuvaa ja emotionaalisca. Suur
kaupunki on keinotekoinen ja irrottautunut oleminen, pinnallinen, 
muuttuva ja vaihteleva, laskelmoiva; mutta se on myos vapauden cila, 
toisin kuin sulkeutunut, ennakkoluuloinen ja ahdasmielinen pikkukau
punki ja maaseucu. Suurkaupungin cilassa modernin elaman yhta.16 on 
yksilon ja yliyksilollisten suhteiden valinen vapauden yhta.16, jonka rat
kaisuna suurkaupunkilainen on suhteessa ihmiseen kuin Siriuksen asu
kas: vapaa kaikista olemisensa muodoista; jasen ja osallinen jonka jase
nyys ja osuus muodostuu vieraudesta, kuulumattomuudesta, osatto
muudesta; jolle on yhteista ihmisen kanssa vain kaikkein yleisin inhimil
linen; joka ei "orgaanisin sitein" oie liittynyt ainoaankaan elavaan olen
coon ja joka ei tunne tapoja, perinceita eika kunnioicusta mita.an koh-

' taan. 
Ensimmainen ongelma on kuitenkin se, etta mita.an aitoa ja alkupe

raista syvaa, viipyvaa ja orgaanista inhimillista olemista ei ole koskaan 
ollut olemassakaan. Se ideaalinen "pikkukaupunki" ja "maaseutu", josta 
suurkaupunki modernin elaman cilana irrottaucuu, on cosiasiassa "siko
jen valcio", yhceison luonnollinen tasapaino ja hyva jarjescys, joka nyt 
postuloidaan yhteison aidoksi ja menetetyksi alkuperaksi. Suurkaupun
gin vascakohcana on ideaalinen yhteisollinen jarjestys, mutta ei sen to
dellisena vastakohtana, vaan kasitteellisena vastakohtana, sanan caydessa 
merkityksessa ideaalisena vastakohtana. Suurkaupunki avautuu vasta
kohtana ideaaliselle luonnolliselle yhteiskunnalliselle tilalle; suurkau
punki jannittyy vastakohtana luonnollisen ideaalille, jonka se itse jan
nittaa ja johon sen avautuminen on sidottu. Suurkaupungin suhde 

1. Kuren normaalissa pikkupojan asussa oleva Lassi sanoo sedalle, joka avaa Halloweenina 
ovensa: "Olen yksi ylikansoinuneen planeenamme luonnonvaroja kulunavista lapsisra! Huo
lestutrava osa kasvarusrani on peraisin Pasilasra ja Hollywoodisra! Mina, ja kyyniset, vieraanru
neet ikaroverimme valraamme maailman kun sina oler vanha ja heikko! - Mina se vasra olenkin 
pelorrava." Wanerson, Bill (1996): Lassi ja Leevi 19. Viimeinen valssi. Semic. 
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mahdottomaan todelliseen kaupunkiin artikuloicuu sen avaucumisessa 
vain negatiivisesci, kiellettyna cai torjuttuna. Suurkaupungin tilan pe
rustava avautuminen tapahtuu suhceessa ideaaliseen ja koskaan ja mis
saan olemaccomaan. 

Suurkaupunkilainen ei siis oie vapaa olemisensa muodoisca, perus
teiltaan muukalainen siksi, etta olisi vapaucunut joscain cietysta olemi
sesca. Suurkaupunkilainen on vapautunuc ylipaansa ja vailla maareita; 
hanen olemisensa on perusteiltaan vapaucunut kaikista tietyista olemisen 
tavoista.' Suurkaupunkilainen on muukalainen omalla maallaan, jota 
hanella ei oie koskaan ollutkaan; han on alkuperaisesti ja perusteiltaan 
muukalainen, kuulumaton ja osaton. Simmel kuvaa sattuvasti tata pe
rusteellista muukalaisuutta ja suurkaupunkilaisuutta ymmartamatta sen 
todellista voimaa, silla Simmel olettaa alkuperaisessa muukalaisuudessa 
mahdolliseksi henkisen vapauden reservin, henkisen etaisyyden mahdol
lisuuden yhteismitalliseksi ja yhdentekevaksi muuttuneessa modernissa 
massamittaisessa todellisuudessa. Simmelin suurkaupunkilainen ja Sim
melin muukalainen elavat omassa aidossa sisaisessa reservaarissaan, yksi
tyisessa interioorissa, jossa kaikki se aito, alkuperainen ja luonnollinen, 
joka suhceissa jokaiseen muuhun elavaan olentoon on menetetty, loycaa 
turvapaikkansa . 

. Sen lisaksi, etta mitaan aitoa ja alkuperaisca ei ole olluckaan, toinen 
ongelma on se, etta modernin tilassa ei ole micaan sisaisen etaisyyden tai 
muunkaan reservin muodostamaa turvapaikkaa. Simmelin suurkaupun
kilainen on porvarillisen interioorin asukas, mies jolla on omaisuutta, 
joka omistaa oman sisaisen tilansa. Tasta turvapaikasta ja reservisra kasin 
han kay kauppaa, ostaa, myy ja punnitsee objektiivisesti, laskelmoi, an
tautuu pinnallisiin ja laskelmoiviin suhteisiin ja vetaytyy niista taas takai
sin, omaansa; harrastaa kepeata, vaihtelevaa ja alyllista sosiaalista ela
maansa vailla seurauksia, "simmeloi"2

• Suurkaupungin yhdentekeva ja 
yhceismitallinen massa vain korostaa hanen omaa etaisyyttaan, tata hanta 
ymparoivan oman cilan reserviaan. 

T osiasiassa suurkaupungin vakijoukossa oman cilan sadekeha tipah
taa "kadun mutaan". On vahemman tuskallisca menettaa arvomerkkinsa 

1. Cacciari, Massimo (1987): "Eupalinos ou l'architecture." Critique, Tome XLIII. N:o 
476-477, Janvier-Février 1987, s. 87-99, erit. s. 95-96. 

2. "Simmelointia" kaynii.ii. Arta Nora kasitteena esseessii.an ja esipuheessaan Simmelin
Muodin filosofian suomennokseen ja tarkoitraa nimenomaan "sisaisyyden", "oman i.nceriOOrin» 

ja "liikkumavaran" takaamista suhteessa modernin kontingenssiin ja (muodin) ikuiseen paluu
seen. Nora, Arta (1993): "Simmel, muoti ja moderni." Teoksessa Postfanzenia. Tutkijaliitto, s. 
51-53. 
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kuin antaa murskatà luunsa, toteaa sadekehansa kadottanut runoilija, 
nyt voin liikkua incognito, tuntemattomana, ja "tehda huonoja tekoja ja 
harrastaa ilkeytta kuten tavallinen kuolevainen". Naiden sanojen kir
joittaja, kirjoittaa Benjamin, ei oie mikaan joutilas flanoori joka tarkas
telee vakijoukkoa turvallisen interioorinsa etaisyydelta. Suurkaupunki
lainen on "eksynyt tahan ilkeaan maailmaan", "vakijoukon tuuppima". 
Vakijoukon tonaisylle alttiiksi joutuminen on Benjaminin mukaan Bau
delairelle ratkaiseva kokemus, joka on tehnyt hanen elamansa siksi, mita 
se on. Haneen paattyy harhakuva "itsestaan liikkuvasta, itsestaan elavasta 
vakijoukosta", siita suurkaupungin massasta jota tama suurkaupunkilai
nen flanoori voisi etaisyyden paasta tarkastella ja joka juuri toimisi sina 
massana jota vasten suurkaupunkilaisen etaisyys ja orna tila syntyisi ja 
saisi ilmaisunsa.' Flanoori menee markkinoille "muka tarkkaillakseen, 
mutta tosiasiassa loytaakseen ostajan"2

: tahan paatryy myos illuusio etai
syydesta ja omasta tilasta suurkaupungin massan seassa. 

Moderni kokemus merkitsee "auran", sadekehan, tuhoutumista 
"shokkielamyksessa". Kyse ei oie mistaan runollisen ainutlaatuisuuden 
menetetysta sadekehasta tai ylevyyden sekularisaatiosta. Kyse on olemi
sen "sadekehan" menetyksesta, olevan rajojen rimpsuuntumisen ja epa
maaraistymisen haviamisesta; siis olemisen singulaarisuuden haviami
sesta. Olevan tuleminen singulaariseksi ei merkitse mitaan erityista uutta 
ominaisuutta jota siihen itsensa lisaksi lisattaisiin, ei mitaan muutosta 
sen omassa luonnossa, vaan olevalle itselleen ylimaaraisen epamaaraisyy
den lisaamista siihen, "nakymaton varina joka tekee mahdolliseksi sen 
sekoittumisen, sen sukeutumisen miksi tahansa".3 Kaantaen, tuon sin
gulaarisuuden epamaaraisyyden, sadekehan, haviaminen olevasta ei mer
kitse minkaan erityisen ominaisuuden puuttumista, mitaan muutosta 
sen omassa luonnossa; se merkitsee vain sen sekoittumisen mahdollisuu
den varinan katoamista, sen sukeutumisen lakkaamista ja sen sulkeutu
mista itseensa. 

"Baudelairen yksinaisyys" on modernin yksilon yksinaisyytta poh
jattoman kuilun avautuessa hanen ja hanen kaltaistensa valille. Moderni 
yksinaisyys on "rniehista impotenssia", "tuotantovoimien taydellinen sei-

!. Benjamin, Walter (I 986): Silmii viikzjoukossa ("Über einige Motive bei Baudelaire"), 
Kustannus Oy Odessa, s. 90-91. 

2. Benjamin, Walter (1973): "The Paris of the Second Empire in Baudelaire." ("Das Paris 
der Second Empire bei Baudelaire.") Teoksessa Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the E,-a of 
High Capitalism. New Left Books, s. 34. 

3. Agamben, Tuleva yhteiso, s. 53-56.
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sahtuminen" (Stillstand) .' Moderni irrottautuu ajallisen kuilun paahan 
ennen eletysta, ja avaa tilallisen kuilun ihmisten valille; modernin oie
mus on karkos. Modernin yksilon ja coisen modernin yksilon valilla ei 
oie tilaa lainkaan, vain ei-tilaa: etaisyydet katoavat. Etaisyyksien havit
taminen ja kaiken tekeminen valittomasti saavutettavaksi onkin moder
nin pyrkimys. Modernin lahtokohta on kaikkien ihmisten valisten etai
syyksien poistaminen, kaikkien asioiden ja esineiden valiton saavutetta
vuus ja ulottuville tuominen.2 Sadekeha on esineen tai olevan "etaisyy
den ainutlaatuinen ilmio, miten lahella se saattaakin olla". Etaisyyksien 
havittaminen ei kuitenkaan merkitse laheisyyden saavuttamista. Etainen 
ja laheinen jannittyvat samassa singulaarisen yhtalossa, ja niiden jannit
tynyt sekoittuminen - etainen miten lahella onkin - juuri muodostaa 
olevaa ymparoivan singulaarisuuden sadekehan. 

Yksilo ei oie minkaan etaisyyden paassa coisesta ihmisesta, vaan etai
syyksien tuolla puolen, tahtien takana, "tahtikuvio ilman atmosfaaria".3 

Se, mika on saavutettavissa valittomasti on se mika on (aina) sama ja 
kaikille yhteinen; se, mika on singulaarinen ja sekoittaa erilaiset toisiinsa, 
on saavutettavissa vain etaisyyden paasta. Etaisyyksien havittaminen ha
vittaa seka singulaarisuuden etta singulaaristen kohtaamisen samassa it
seensa sulkeutumisen eleessa, joka tuo utopian ei minkaan tilan yhteison 
ja maailmassaolemisen itsensa tilaksi. 

Sen lisaksi ettei koska� oie ollut mitaan modernia edeltavaa aitoa ja 
alkuperaista, eika modernissa itsessaan mitaan reservia ja pakopaikkaa 
talle aidolle, kolmas ongelma on, missa maarin moderni katkos on yli
paansa mahdollinen, lopullinen ja todellinen. Missa maarin on mahdol
lista inhimillisen olemassaolon rakentua koskaan ja missaan olematto
mana? Missa tilassa inhimillinen olemassaolo rakentuu ei missaan tilassa? 
Tama on ratkaiseva kysymys. 

Kysymys ei oie ns. realiteettien asettama. Kyse ei oie alkuunkaan 
mistaan realiteettien myontamisesta, siita etta kuitenkin on pakko asua 
jossain, vaikkei olisikaan sita (tilaa) missa asua; etta kuitenkin on oltava 
suhteissa johonkin ja kuuluttava johonkin, vaikkei olisikaan mitaan jaet
tua singulaarisuuden etaisyytta. Yksilon perustava muukalaisuus ei suin-

-1. Benjamin, "Zentral Park" 31, s. 679. 
2: Cacciari, "Eupalinos", s. 98. Vrr. Benjamin, Walter (1991): "Das Kunstwerk im Zei

talter seiner technischen Reproduzierbarkeit." Gesammelte Schriften l2. Suhrkamp, s. 479; 
"Esineiden 'lahemaminen' cilallisesti ja inhimillisesti on tamiinheckisten massojen yhtii incohi
moinen taipumus kuin sen tendenssi jokaisen todellisuuden ainutlaatuisen ylittiimiseen sen 
reproduktion hyvaksymisen kautta." 

3. Vrt. Benjamin, Silmii, s. 93.
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kaan kumoudu silla, etta han jokapaivaisten kaytantojensa tasolla on jat
kuvasti tekemisissa toisten ihmisten kanssa ja etta han paivasta toiseen 
on olemassa maailmassa. Painvastoin, nimenomaan jokapaivaisten reali
teettien tasolla ihminen on irrallinen yksilo vailla omaa ja ominaisuuk
sia, yksilo jonka orna on massatuote ja kaikille yhteinen paivittaisista tar
vekaluista ihmissuhteisiin ja olemisen konkteeteista fyysisista tavoista 
sille annettuihin abstrakteihin merkityksiin ja arvoihin. Nimenomaan 
jokapaivaisten realiteettien tasolla ihmisella ei ole mita.an osuutta siihen 
cilaan, jossa han asuu, jossa hanen maailmassaolemisensa tapahtuu.1 Ih
misen perustava muukalaisuus suurkaupungin tilassa on arkipaivan· rea
liteetti. 

Kysymys ei myoskaan ole oppimisesta ja sopeutumisesta uusiin histo
riallisiin olosuhteisiin. Kyse ei ole siita, etta modernin "le transitoire, le 
fugitif, le contingent", sen olemisen ohikiitava, pakeneva ja satunnainen 
luonne olisi vain porvarillisen interioorin sisaisyydesta vakijoukkoon ek
syneen runoilijan avuttomuutta, hammennysta uudenlaisen historiallisen 
yhteiskuntamuodon tosiasioiden edessa, intellektuellille ominaista epa
kaytannollisyytta ja sen aiheuttamaa kompelyytta ja epavarmuutta suh
teessa ulkoisen elaman kiihkeaan rytmiin; etta kysymys modernista maa
ilmassaolemisesta olisi vain kysymys oppimisesta ja sopeutumisesta. Va
kijoukon viheliaisyys, joka paattaa simmeliaanisen illuusion, ei synny sen 
outoudesta ja erilaisuudesta, jota runoilija ei ymmarra, vaan sen jokapai
vaisesta lapinakyvyydesta. Viheliaisimmillaan on vakijoukko sina paivana 
kun "jopa kadotetut naiset, hylkiotkin, ovat niin pirkalla, etta he sanovat 
tunnustuksen sanan saannollisesta elamantavasta, tuomitsevat huiken
telun ankarasti eivatka tunnusta enaa mita.an muuta kuin rahan".2 Kyse 
ei ole sopeutumisesta uusiin historiallisiin olosuhteisiin. "Tassa ei ole ky
symys tavanomaisesta historiankirjoittamisesta. Tassa on kyse siita, etta 
kykenee nakemaan yhteison muodostumisen."3 

Moderni havittaa paikat ja tuhoaa julkisen tilan. Paradoksaalisesti 
nimenomaan suurkaupunki tuhoaa tilan kaupunki-muodon, forma ur
bis. Suurkaupunki levittaytyy epamaaraisena yli rajojensa; mutta ta.ma 
muodon hajoaminen ei ha.marra vain kaupungin rajoja, vaan myos kau
pungin keskustan, sen maailman keskuksen, josta ka.sin oleminen saa 
orientaationsa, sen urbaanin julkisen tilan joka antaa sosiaaliselle ela
malle keskuksen ja muodon. Suurkaupunki syo pienet keskukset rajojen-

1. Vrr. esim. Cacciari, "Eupalinos", s. 95-96. 
2. Benjamin, Silmii, s. 91-93. 
3. Serres, Roma, s. 11 O. 
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sa ulkopuolella ja ulottaa kaikkialle lopuccoman lahion, paikaccoman 
paikan, myos omaan keskuscaansa. Tilasca tulee "marginalisoitu", "ha
jonnut", "juuriltaan revitty" tila, joka kadottaa paikan ja tilan tuntunsa. 
Paikasta ja tilasta tulee yhta !ailla vieraantuneita kuin niista jotka paik
koja ja tilaa asuvat.1 Ela.man vieraantumisen tila avautuu paikkaan juur
tuneen inhimillisen maailrnassaolemisen vieraantumisena paikastaan eli 
paikan vieraantumisena siina tapahtuvasta inhimillisesta maailrnassaole
m1sesta. 

Suurkaupunki havittaa yhteisen ja julkisen tilan, laheisyyden ja ecai
syyden sekoittumisen rilan. Sekoittuneen tilan sijaan kukin sijaitsee cay
sin omassa yksityisessa cilassaan, jonka eroctaa toisesta yksityisesta cilasta 
ei minkaan tilan pohjaton kuilu - eli kaikki sijaitsevat samassa ei mis
saan tilassa, jossa kaikki on taysin yhteisca. "Kuin tilauksesta helppoon 
rikollisuuteen cehtyjen kaupunginosien rakentaminen on idioottimaista. 
Silti juuri niin me teemme."2 Jacobs kuvaa hyvaa tarkoittavaa rakennus
suunnittelua, jonka avulla kaupungeisca cehdaan turvaccomia ja asumi
seen kelvottomia. Rakennetaan alueita joilla on vain yksi carkoitus, esi
merkiksi asumiseen omistautunut puutarhalahio rai keskuscan coimisto
korcteli. Otetaan vaikka toimistokortceli: virka-ajan jalkeen se on suun
naton kuollut blokki, jossa ei liiku kecaan - laillisilla asioilla. Otetaan 
mika tahansa julkinen tila, kacu, puisto, rappukayrava cai maanalaisen 
asema; jollei se oie ihrnisten jatkuvassa kaycossa heidan omien (maail
massaolemisen) jokapaivaisten tapojensa vuoksi, jos siella ei liiku jacku
vasti ihrnisia omilla asioillaan, ei mikaan ulkopuolisen valvonnan ma.ara 
kykene tekemaan siita kaycetcavaa julkista rilaa.3 

Orecaan asumalahio, jolloin ongelmat eivac valttamatta muodostu 
yhta aarimmaisiksi tai dramaattisiksi kuin kaupungin keskuscassa, mutta 
aivan yhta kiusallisiksi asumisen kaytantojen kannalta. Kauniin asuma
lahion puistossa leikkivac lapset ja heica vahcivat aidic ovac riippuvaisia 
toisistaan voidakseen lammitella sisatiloissa talvisin ja kaydakseen valilla 
pissalla. Puiscossa ei kaivatakaan "ulkopuolisia" leikkijoita aiteineen, silla 
sinun on voitava kuvitella jokainen kavija omaan olohuoneeseesi kylai
lemaan. "Jos pelkka kosketus naapureihisi uhkaa sotkea sinuc heidan yk
sityiselamaansa, tai heidat sinun yksityiselamaasi, ja ellet voi valikoida 
na;,ipureitasi yhca tarkkaan kuin icsestaan valikoituneet ylemman keski
luokan ihmiset, on loogisena johtopaacoksena ehdottomasti valttaa ysta-

1. la Cecla, s. 36-38; vrt. Cacciari, "Eupalinos".
2. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, s. 31. 
3. Mt., S. 29-32, 34-35, 95, 152-160.
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vallisyytta rai satunna1S1a avuntarjouksia."' Suurkaupungin tilassa asu
minen ja viihcyminen on tehty kelvottomaksi. Ei siksi, etta asuminen 
kaupungin cilassa olisi perusteiltaan mahdotonta ja ihmiselle alkuperai
sesti vierasta, vaan painvastoin siksi, etta suurkaupungin tila, jossa asu
misen on tapahduttava, asettuu ja rakennetaan ei-kaupunkina. 

Suurkaupunki vastustaa cilan kaupunki-muotoa. Jacobs nimeaa teok
sessaan (arkkitehti)suunnittelijat, rahoittajat ja paikalliset virkamiehet, 
jotka kaikki pitavat itsestaanselvana pahana kaupungin kaupunki
muotoa: valittoman kontrollin nakokulmasta liian suuren ja sekoittu
neen vaeston asettumista tietylle alueelle, ja asukkaiden elaman sijoittu
mista liian suurelta osin julkisiin tiloihin, virallisten saadosten ja niiden 
kontrollin ulkopuolelle. Suunnittelijat, rahoittajat ja virkamiehet ovat 
Jacobsin mukaan saaneet ajatuksensa samoilta modernin kaupunkisuun
nittelun teoreetikoilta, jotka kaikki suhtautuvat vihamielisesti ja vastus
taen kaupunki-muotoon.2 Heidan mukaansa kaupungit ovat tayteen ah
dettuja ja epahygieenisia, sosiaalisen ja fyysisen saastan leviamiselle alt
tiita sekoittuneita ja hallitsemattomia tiloja. Kaupungit on puhdistetta
va. Ennen kaikkea kaupungit on puhdistettava siita, etta ne ovat kau
punkeja. 

Haussmannin 1800-luvun Pariisi rakencuu edeltavan Pariisin cuhoa
misena ja havittamisena. Kaupunkimuotoa halkovat suorat ja leveat 
puistokadut, jotka takaavat esteettoman nakyvyyden, liikkumisen ja ta
voitettavuuden. Haussmann icse nimittaa itseaan "havittamisen caiceili
jaksi", ja hanen lausuttuna tavoitteenaan on turvata Pariisi kansalaisso
dalta, sen juurettomien asukkaiden kapinoinnilta, tehda barrikaadien 
pystyttaminen ikuisesti mahdottomaksi. Haussmannin Pariisin "strate
ginen kauniscus" raivaa kaupunkimuotoon samanaikaisesti elegantin ti
lan finanssikapitalismin esteettomalle kierrolle, karkottaa Pariisin koyhat 
ja tyolaiset perinteisista sokkeloisista asuinalueistaan kasvottomiin lahi
oihin ja avaa esteettoman yhteyden varuskunnasta naihin lahioihin. 
Haussmannin Pariisi on seka ensimmaisen N apoleonin modernin Iain 
standardisoiva tila erra kolmannen Napoleonin finanssikapicalismin ta
varafecissin paikka; ja kumpikin tila syntyy perinteisen kaupunki
muodon tuhoarnisesta, tilan ja asukkaiden yhtaikaisesta vieraannuttami-

• • 3 sesta to1s1scaan. 

1. Mt., S. 62-65. 
2. Mt., s. 17-25. 
3. Benjamin, Walter(! 973): "Paris - the Capital of the Nineteenth Century." ("Paris, die 

Hauptstadt des 19. Jahrhunderts.") Teoksessa Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of 
High Capitalism. New Left Books, s. 173-175. 
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Paradoksaalisesti suurkaupunki havittaa kaupunkia. Ei ideaalista, 
menececcya ja alkuperaista pikkukaupunkia, vaan paikkaan ja maaperaan 
juurtunutta sekoittunutta inhimillisen olemisen cilaa. Kysymys on yhtei
si:in muodostumisesta. Modernissa tilassa eli suurkaupungin tilassa yhtei
si:i rakentuu ei missaan cilassa, ucopian tilassa. Yhteiso rakentuu realiteet
tina meneteccy1_1a ideaalina, projektina kaupunki-muodon tuhoamisena ja 
utopiana ikuisesti aina samana uutena mahdollisuutena. Paradoksaali
sesti juuri suurkaupunki cuottaa "maaseudun'' ja "pikkukaupungin" seka 
ideaalisen "yhteison", joka ei oie yhteison kaupunki-muoco vaan yhteiso 
siina merkicyksessa kuin se nykyaan usein ymmarretaan: orgaaninen ja 
luonnollinen yhceiso, uskonnollinen lahko rai muu aatteellinen rai .ela
mantavallinen ryhma, jossa kaikki on yhteisca eika mikaan oie omaa: 
Kronoksen jumalallinen lauma ja sikojen valcio, "kaikin puolin onnelli
nen hallinto ja asutus", ei mikaan kaupunki eika mikaan inhimillinen 
yhteiso ensinkaan. 

Niin realiteettina, projektina kuin utopianakin nimenomaan suur
kaupunki tuottaa postuloimansa "maaseudun" eli ihmiscen pienet ja or
gaaniset alkuperaiset yksikot, ihmisten alkuperaisen erillisyyden toisis
taan. Juuri loputtomasti vaihtelevassa ja moninaisessa suurkaupungissa 
on mal1dollista "valica orna seurapiirinsa", '"pudottaa pois' hylaryc ysca
vat, vanhac heilac, cylsimmat perheenjasenet [ ... ], koyhat, vahemmiscot, 
siirtolaiset, icse asiassa kenet tahansa, joka ei oie sinun mieleesi eika si
nun tasoasi".' Missaan ei oie mahdollisca elaa niin yksinomaan saman
laiscen ihmisten parissa kuin suurkaupungissa, jossa tilallinen laheisyys ei 
enaa merkitse mica.an. Tilan kaupunki-muoto on epamaarainen ja maa
rittelemati:in, coisilleen vieraista koostuva aporeettinen sekoittuneen ko
kemuksen tila. Kaupungit ovat, "maaricelman mukaan, taynna muuka
laisia", ja niiden jarjestys on "kompleksinen jarjescys" ja "jarjestynyt mo
neus".' Suurkaupunki rakentuu ennen kaikkea Cuon kompleksisen jar
jestyksen vastaisena, sita huomioon ottamatta, cii akciivisesti ja tarkoi
tuksella sica cuhoten. 

Emigraacio on suurkaupungin avain, silla emigraatio tai muukalai
suus on ihmiscen yhceisollisen maailmassaolemisen perustava moderni 
tilallinen suhde, jossa modernin maailmassaolemisen tila avautuu nahta
vaksi ei miksikaan cilaksi. Modernin kokemuksen ja maailmassaolemisen 
cila rakencuu ei missaan cilassa realiceettina, projektina ja utopiana. 
Vaikka on ymmarrettavaa, etca mikaan utopia ja utopiscinen tavo1ce et 

l. Raban, Jonathan (1988): Soft City. Collins Hacvill, s. 16.
2. Jacobs, s. 30, 50 ja 14.
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kykene palauttamaan tuntumaa tilaan ja paikkaan, on myêis ymmarret
tava, ettei sen paremmin mikaan realiteetti, arkipaivan, taloudellinen, 
kulttuurinen tai paraskaan hyvaa tarkoittava projekti itsessaan siihen ky
kene. Tuntuma tilaan ja paikkaan voi tapahtua vain siella missa reali
teettien, projektien (ja utopioiden) sijainti kyseenalaistetaan. 

SHOKKI 

"Shokki poeettisen periaatteena Baudelairella: tableaux parisiensin kaupungin 
fantasque escrime ei oie enaa kotiseutu. Se on nayttamêi ja vi eras." 

Walter Benjamin, Keskuspuisto 21. 

Shokki on sellaisen kokemuksen muoto joka ei oie mikaan kokemus. 
Psyykkisena rakenteena shokki merkitsee "ylettêimia" ja "ulkopuolisia" 
kokijan arsykesuojaa uhkaavia energioita. Traumaattinen shokki on sil
loin, kun kokija ei kykene asettamaan "tajuntaansa", arsykkeiden tietoi
sen hallinnan rakennettaan, arsykkeita vastaan niilta suojautuakseen; sen 
sijaan mita sujuvammin tajunta rekisterêii shokin uhkan, sita vahemman 
silla on traumaattista vaikutusta. Modernin maailmassaolemisen cilassa, 
siis suurkaupungissa, tasta traumaattisen kynnyksella eparêiivasta shok
kielamyksesta on tullut kokemuksen normi, normaali kokemus.1 

Jalleen Benjamin puhuu periaatteessa taysin samasta asiasta kuin 
Simmel puhuessaan "hermoarsykkeiden intensivoitumisesta", joka ni.er
kitsee suurkaupunkilaisen yha kasvavaa tietoisuutta, rationaalisuutta ja 
alyllisyytta. Ihminen ei ole tietoinen ja alyllinen pelkastaan siksi, etta 
runsas arsykemaara tarjoaisi siihen mahdollisuuden, vaan ennen kaikkea 
siksi, etta runsas arsykemaara vaatii ihmista suojautumaan arsykkeilta ja 
niihin reagoimiselta. Simmelin esityksesta voi kuitenkin saada sen kasi
tyksen, etta cama suojautuminen tietoisuuden ja blasè-asenteen avulla 
merkitsisi sita, etta kaikki suurkaupunkilaiset ovat sakenêiivan alyllisia 
seuramiehia, joskin tosin hieman tympiintyneita ja snobistisesti kaiken 
kokeneita. 

Benjaminin shokkielamykseen normalisoituneet suurkaupunkilaiset 
eivat ole nain valttamattêimasti saavuttaneet uutta alyn pintaa menetetyn 
tunteen syvyyden sijaan. Kyseessa ei itse asiassa ole laisinkaan (alkuperai
sen ja syvan) tunteen ja (pinnallisen) alyn vastakkain asettuminen, vaan 
kahden erilaisen kokemuksen muodon, kahden erilaisen suhteen ulkoi-

1. Benjamin, Silmii, s. I 8-22. 
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seen, kahden erilaisen muistin muodon vastakkain asettumisesta. Shok
kielamys on kokemus, joka suojautuu arsykkeita vastaan tajunnan, tie
toisuuden avulla. "Tajunta syntyy muistijaljen tilalle"' eli tajunta ja 
muistijalki ovat toisensa poissulkevia psyykkisia mekanismeja; toisin sa
noen, tajunta merkitsee vastaanotettujen arsykkeiden tyêistamista sellai
sen mekanismin avulla, jossa vastaanotetuista arsykkeista muodostuu 
tietoinen kuva, joka hajottaa vastaanotetun vaikutelman kuvan ja tuhoaa 
sen muodostaman muistijaljen. 

Shokkielamys ei ole kokemus joka syntyy alttiiksi asettumisesta ul
koiselle vaan ulkoisen torjumisesta ja tuhoamisesta tajunnan keinoin. 
Shokkielamys on elamys, Erlebnis, "eletty kokemus", "todellinen", aito 
kokemus, jonkin asian kokeminen elamyksena. Taman aito kokemus on 
modernissa usein postuloitu menetetyksi; viela usearnrnin se on kuiten
kin juuri se kokernus johon rnodernit kulttuuriset elernentit kuten raide, 
kasvatus tai ihmissuhteet tahtaavat. Kokemus Erfahrungin merkityksessa 
merkitsee lapikaytya matkaa tai suomalaisittain pyydysten kokemista, 
niin etta se mika on koettu on se rnika on saaliiksi saatu, se mika on 
kohdattu ja lapikayty ja voitettu ornaksi. Elamys, Erlebnis, merkitsee sita 
mika on hetkellisesti ja intensiivisesti elettyna tapahtunut ihmiselle. Ko
kemus on orna suhteena ulkoiseen; elamys on orna sisainen tapahtuma . 

. "T otta onkin, etta kokemuksessa on kyse perinteesta niin kollektiivi
sessa kuin yksityisessakin elamassa. Se ei muodostu r1iinkaan yksittaisis
ta, muistiin tiukasti kiinnittyneista seikoista kuin yhteenkeraantyneista, 
usein tiedostamattornista asioista, jotka virtaavat muistissa yhteen."2 Ko
kernuksessa on kyse yhteenkeraantyneista, yhteenkootuista asioista; asi
oista jotka tulevat yhteen muistissa, joka antaa niille sellaisen tilan jossa 
ne voivat tulla yhteen ja joka niita suojelee. Elamys on "suurteollisuuden 
aikakauden têiykea, haikaiseva kokernus",3 joka yha vahernrnan rnuuttuu 
kokernuksen osaksi ja yha parernrnin sopii elarnyksen kasitteeseen.4 Ela
myksessa "tehdaan [ ... ] menneisyydesta pikainen loppu"5

: yksikaan ela
mys ei ole riippuvainen edellisesta, ei virtaa yhteen muistissa keraten 
suhteen ulkoiseen kokemukseksi. Elamys torjuu (toykeasti) yhteenko
koontumisen ja avaa (haikaisevan) tilan erilliselle omalle. 

1. Mc., s. 19; kaannéiksessa "syntyy muistijaljen paikalla", mika virheellisesci viittaisi ca
junnan ja muistijaljen positiiviseen generaciiviseen yhceyceen. Tajunca ei Benjaminin culkinnas
sa kuicenkaan synny muiscijaljesca, vaan syrjayccaa muiscijaljen. 

2. Mt., s. 13. 
3. Mt., S. 14.

4. Mt., S .. 22-24. 
5. Mc., s. 56.
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Shokkielamys "saattaa kokemuksen jarjestykset viralta". Kokemus 
suurkaupungin tilassa ja teollisessa massatuotannossa on tapa "antaa ta
pahtumille shokin luonne, irrottaa ne kokemusyhteyksista".' Kokemus 
yhteenkokoontumisena on sekoittunut tila, joka nayttaa seka yhteenko
kooncuneen etta yhteenkokoontumisen murtuman ja kamppailun. Ko
kemus asettaa asiat ajalliseen ja tilalliseen etaisyyteen toisistaan, koska se 
keraa asiat yhteen, antaa niiden tuila yhteen muistissa. Kokemus tekee 
ajallisen ja tilallisen etaisyyden, se tayttaa ja jasentaa ajan ja cilan. Koke
mus on suhde ulkoiseen, asumista jossain tilassa ja jossain paikassa, ajan 
asettamista cilaan, maailmassaolemisen tapahcumisen itsensa toistuvuus, 
jossa ei toistu itselleen identtisena jokin joka on, vaan jossa toistuu oie
van kietoutuminen siita erotettuun olemiseen. 

Shokkielamys merkitsee muistin ja ajan hajoamista, niiden tuhou
tumista. "Ajan outo silpoutuminen", "étrange sectionnement du temps" 
kuvaa shokkielamyksen aikaa. Shokkielamyksessa aika hajoaa yhteismi
tallisiksi ja erillisiksi yksikoiksi. Benjamin kayttaa esimerkkina uhkapelia 
ja automatisoitua teollista tyoprosessia, joissa kummassakin on mennei
syydesta tehty pikainen loppu. "Tyolaisen liikkeet koneen aarella ovat 
juuri siksi vailla yhceytta edellisiin, koska ne ovat niiden tasmallista 
toistoa."2 Yksi liike, yksi hetki ei enaa liity millaan merkityksellisella, ko
kemuksellisella tavalla edelliseen, vaan toistaa taydelleen edellisen, on sen 
tasmallinen toisinto. Aika on "homogeenia ja tyhjaa"3, jaettu yhteismi
tallisiin ja toisiinsa vaihdettaviin osiin, jotka juuri siksi, etta ovat suhtees
sa toisiinsa sisallollisesti taydellisen yhdencekevia, eivat keraanny yhteen 
kokemukseksi, ajaksi. 

Modernin aika on "ikuisen paluun" aikaa. lkuinen paluu tekee "his
toriallisista tapahtumista", tapahtumisen hetkista "massatuotteita", toi
silleen identtisia, sisalloltaan yhdentekevia, keskenaan vaihdettavia.4 Uu
den ainoa sisalto on sen uutuus: tapahtumat palaavat toisilleen idenctisi
na ja vailla omaa sisaltoa. Niita ei liita yhteen aika, vaan ikuisuus. Ta
vasta ja tottumuksesta tulee toistoa vailla sisaltoa. Muna myos tavatto
muudesta tulee sisallykseton ja toistuva elementti, tapahtumien ja tot
tumusten sisallykseton ja toistuva uucuus. T arkasti sanoen kyse ei oie 
"uutuudesta" jonkun tietyn vanhan tai entisen vastapainona, vaan uu
tuudesta ylipaansa, olemisesta uusin ja viimeisin; ja juuri sellaisena ky
seessa on "ikuisesti-aina-saman" ikuinen paluu. "Jokapaivaisissa konstel-

1. Mt., s. 60 alaviite. 
2. Mt., s. 57. 

3. Benjamin, "Hisrorian kasitteesra", teesir XIII ja XVII, s. 185, 188.
4. Benjamin, "Zemral Park" 9, s. 663.
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laatioissa", tavoissa ja tottumuksissa, toistuvaa on vain ikuinen uutuus. 
Asettuneet tavat, tottumukset ( Gewohnheiten) "luovuttavat erinaisia oi
keuksiaan". "Nietzsche sanoi: 'Rakastan lyhyica tottumuksia', ja jo Bau
delaire oli elinpaivinaan kykenematon kehittamaan pysyvia tottumuk
sia. "1 Baudelairen kaupunki ei olluc pysyvien tottumusten maapera, vaan 
shokkielamysten perusta, "ei kociseutu vaan nayttamo". 

Shokki(elamys) on modernin runoilijan "poeettinen periaace". Les
kov on "Tarinankercoja", ja caman ymmarcaminen ei selica meille mi
taan, vaan cekee hanesta vahemman ymmarrettavan, silla me olemme 
menettaneet otteemme kokemukseen ja nimenomaa.n sellaiseen koke
mukseen joka voisi olla valitettavissa, kerrottavissa; ja sen vuoksi myos 
taman kokemuksen valittamiseen niin kirjallisuuden kuin runouden pe
rustana.2 Runous tai kirjallisuus ei voi valittaa kokemusta, ei voi kuvata 
tapahcumia lukijoille, jotka ottaisivat teoksen vastaan siksi, etta kykene
vat jakamaan kokemuksen, josta se kertoo, silla lukijoilla ei oie enaa kos
ketusta jaettavaan ja valitettavaan kokemukseen. 

Tarinankercoja valittaa kokemusta. Tarinankertoja ottaa kertomansa 
kokemuksesta ja tekee siita kuulijoidensa kokemusta; "upottaa sen ker
tojan elamaan antaakseen sen kuulijoille kokemuksena" .3 "Kokemuksen 
eteneva surkastuminen heijascuu" modernien tiedonvalicyksen muotojen 
syrjayttaessa tarinankerronnan. Moderni ciedonvalitys valittaa informaa
ciota - tai sensaation -, "tapahcuman sinansa", selitetyn tapahtuman. 
Tiedonvalicys valittaa tiedon muodossa, jossa se on valittomasti saavu
tettavissa; tiedon jonka tarkein ominaisuus on sen uskottavuus.4 T arina 
ei tarjoa selicysta, carina pidattaytyy selicyksesta, ja juuri siksi tarinalle on 
luettavissa yha uusi selicys, joka lahtee kulloisenkin vastaanottajan ko
kem uksesta. 

Tarina sailyttaa kokemuksen muistijaljen, koska se ei selita koke
musta, vaan altistaa kuulijan tarinan valittamalle kokemukselle, haastaa 
tata muodostamaan oman suhteen tarinassa esiin tulevaan kokemukseen. 
"Muisti on eeppinen kyky par excellence."5 Tarinankerronta on pikem
min taito kuin taiteen muoto, ja tarinankerronnan taito on juuri muisci. 
T arinan kuuntelija kuuncelee sen painaakseen sen muisciin, voidakseen 
kertoa sen edelleen tai voidakseen kayttaa sita johonkin. Tarina sisaltaa 

!. Mt., s. 663. 
2. Benjamin, Walter (1982): "The Storyte!ler." ("Der Erzii.hler.") Teoksessa Illuminations. 

Fontana, s. 83-84. 
3. Mt., S. 87. 
4. Mt., S. 88-89.
5. Mt., S. 97, 86-87, 100.
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neuvon, se on upotettu jonkun toisen kokemukseen ja se voi muuttua 
osaksi kuulijan kokemusta. Tarina kerrotaan ja luetaan seurassa.' Tarina 
on yhteisollinen kommunikaation muoto, joka valittaa kokemuksen se
koittuneen maailman yhceisossa kiertavan vaihdon liikkeeseen. Baudelai
ren moderni runous cai moderni kirjallisuus ylipaansa ei oie enaa koke
musca valictavaa muiscin caicoa, vaan informaaciota cai elamyksia valicca
vaa ciedonvalicysca cai caidetta. 

Baudelairen "poeettinen periaate" on shokki, silla runous ei voi pe
ruscua jaettavaan ja valiceccavaan kokemukseen, kun koko kokemuksen 
"rakenne on muuttunuc". Pysyvien tottumusten ja jaetun kokemuksen 
sijaan tulee "shokki", "raivo" ja "destrukciivinen caipumus": paikan 
hankkiminen ja cilan raivaaminen; ennen kaikkea oman aikamme ja 
oman cilarnme jalkien poispyyhkiminen. Baudelairen (runoissa ilmene
va) raivokkuus ja destrukciivisuus on pyrkimys pysayttaa yhdencekevan 
ajan ikuinen paluu, jonka "ajan outo silpominen" saa aikaan, ja raivata 
cila hetkelle, hetken (nyt-hetken) kokemiselle shokkielamyksen sijaan.2 

Ta.ma destrukciivisuus on modernin omaa destrukciivisuucca, joka aa
rimmilleen viecyna kaancyy sica icseaan vascaan. 

Kokemuksen surkascumisessa ei oie kysymys siita, etteivatko ihmiset 
kokisi tapahtumia, asioita, maailmaa, joka paiva ja jokapaivaisten reali
teettien tasolla. "Shokkielamys" ei oie maailman tapahcumisen ei
kokemista, vaan sen kokemista ciecoisesti, maailman elamyksellisca ko
kemusta. Nimenomaan jokapaivaiscen realiceettien tasolla ihminen ei 
sen sijaan enaa "muodosta pysyvia tottumuksia", asettuneita capoja. Ni
menomaan jokapaivaiscen realiceettien tasolla, tavanmukaisuuksien ta
solla, ihmiset kuluttavat nopeasti enciset tapansa ja etsivac yha uusia. 
"Kokemuksen surkastuminen" ei siten merkitse myoskaan sita etta ih
misten elama olisi cylsaa; painvastoin, kokemuksen surkastuminen joh
tuu siica etta cylsaa ei oie. Tylsiscyminen kypsyttaa kokemusca.3 Moderni 
elama ei nimenomaan oie tylsaa, vaan jatkuvasti vaihtelevaa, monimuo
toista, muuttuvaa; alicuista "distraktiota" (Zerstreuung) eli huvicusta tai 
hairiota, cavaconca.' 

Kokemuksen surkascuminen ei carkoica etta ihmiset eivat kokisi asi
oica syvallisesti; etta kyky asioiden syvalliseen ja aitoon kokemiseen sur
kascuisi. Shokkielamys on nimenomaan maailman elamyksellisca, "sy-

!. Mr., s. 86-87, 91, 100, 108. 
2. Benjamin, Walter (1994): "Desuukriivinen ryyppi." ("Der desrrukrive Charakter.") 

ARG, 4/1994; Benjamin, "Hisrorian kasineesta", liireA, s. 189. 
3. Benjamin, "Sroryteller", s. 91.
4. Ks. esim. Benjamin, "Das Kunsrwerk", s. 504.
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vaa" ja "aitoa" kokemista. Elamyksen tietoisuuteen sidottu rakenne ei 
mitatoi elamyksen syvallisyytta tai tunteen intensiteettia, vaan painvas
roin, elamys kasvattaa yha hienosyisempaa intensiivisten ja syvallisten 
tunteiden verkostoa. "Toykea ja haikaiseva" elamys vaatii ihmista liitta
maan intensiivisia tunteita jopa suklaapalan tai purukumin syomiin, pe
suaineen kayttoon rai henkilokohtaisen hygienian valttamattomiin tilk
keisiin. Juuri moderni elama korvaa yhreisolliset suhteet tunnesiteilla, 
silla syva ja aito tunne on erillisen yksilon omin side toiseen yksiloon, 
roisiin yksiloihin, ja ulkoiseen.' 

Ei myoskaan oie kyse siita, etteiko kokemuksen elamysrakenteesta 
huolimatta ihmisille syntyisi kokemusta (siita mita he kokevat).2 Koke
muksella ei vain oie mitaan merkitysta, ei mitaan auktoriteettia eika mi
taan vaikutusvaltaa. Kokemus surkasruu yhteison muodosrumisen tasol
la, yhreisollisesti merkittavana ja yhdistavana rilana ja suhteena. Koke
mus on banaalia, itsestaanselvaa ja toissijaista verrattuna tiedonvalityksen 
informaatioon ja sensaatioihin. Kokemus on triviaalia, olosuhteisiin si
donnaista ja kehitysta jarruttavaa tieteellisen objektiivisen tietamisen na
kokulmasta. Kokemus on latteaa, keinotekoista ja vaivalloista elamyksel
lisen, syvan ja valittoman kokemisen nakokulmasta. Kokemus on epait
senaista, autoritaarista ja ulkoisista olosuhteista riippuvaista verrattuna 
omaehtoiseen suhtautumiseen puhtaasti objektiivisiin realiteetteihin. 

Moderni maailmassaoleminen synnyttaa sen kokemuksen rakenteen 
joka siina postuloidaan menetetyksi, syvan, aidon ja alkuperaisen tunne
elamyksen ja tunnesuhteen ihmisten valisena perustavana suhceena. 
Oleellista siina kokemuksen rakenteessa ja siina kokemuksessa, jonka 
shokkielamys syrjayttaa, ei ylipaansa oie alkuperaisyys, aitous ja tunte
muksen syvallisyys vaan kokemuksen perustana oleva ja kokemusta 
muodostava suhde (inhimilliselle yhteisolle ja olemiselle) ulkoiseen. Ko
kemuksen alkuperaisyys ei oie siita itsestaan riippuvaista. Ennen kaikkea 
kokemus on alrtiiksi asettunut ja sekoittunut suhde ulkoiseen. 

Mestaruus eli taito, joka perustuu kokemukseen, on sellainen inhi
millinen suhde ulkoiseen, joka pyrkii tuon ulkoisen hallicsemiseen, ja 
joutuu siksi asettumaan ulkoiselle alttiiksi. Mestaruus joutuu ottamaan 
huomioon vaihtelevat ulkoiset olosuhteet, ajan tempuksen eli ilmaston 
merkityksessa. Mestaruus ei voi perustua sisaiseen elamykseen. Mesta
ruus ei voi perustua informaatioon ja objektiiviseen tietoon. Mestaruus 

1. Viihamii.ki, Jussi (1997): Yhteiso ja politiikka. Tampereen yliopiston yhteiskumarierei
den tutlcimuslaitoksen julkaisuja 16/1997, s. 55-71. 

2. Benjamin, "Das Kunsrwerk", s. 505: "Tocrua [ Cewohnen] voi myos hairiinrynyt", eli, 
myos ravattomuus voi ruila ravaksi. 
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ei oie valittomasti saavutettavissa, ei edes periaatteessa kaikkien ulottu
villa; silla sita ei voi saavuttaa ilman valitettya kokemusta ja saavutettua 
kokemusca. 

Kokemuksen surkastuminen merkitsee mescacuuden korvautumista 
sellaisilla "caidoilla", joiden perustana ei oie ulkoiselle altis kokemus. 
Mestacuuden korvaa raide, luova ja luovan tekijan sisaisesta elamyksesta 
kumpuava ilmaus, joka on kiinnitcynyt oman elamyksellisen kokemuk
sensa immanencreihin lakeihin. Mestacuuden korvaa tiede, jolla on orna 
objekciivinen saannostonsa, jonka kautta nimenomaan kokemuksesta 
riippumatta tarkastellaan cackastelua varten erilliseksi kohteeksi erotettua 
objektia. Mescaruuden korvaa tekniikka ja teknologia, joka eduscaa esi
neellistynytca ja valineelliscynytta kokemusta, joka on olosuhceista riip
pumatta sovellettavissa mihin cahansa ja jonka sovelcaminen on taysin 
kenesta tahansa eriryisesta sovelcajasca riippumatonta. Shokkielamys ko
kemuksen rakenteena irrottaa kokemuksen sen ulkoisista olosuhteista ja 
kiinnittaa sen kulloisenkin kokemuksen eriryisen alueen immanentceihin 
lakeihin. 1 

Shokkielamyksen perusta on modernin kokemuksen tila, nayttamok
si muuccunuc kaupunki, "lyhyiden tottumusten" maapera, jossa roistu
vaa on vain jokapaivaisten tottumusten ikuinen uucuus. Shokkielamys 
perustuu valitettavan ja jaettavan kokemuksen surkascumiseen ja syrjay
cymiseen. Yhteen virtaavan muistin sijaan se asettaa shokin destrukciivi
sen, tietoisen ja intensiivisen uucca luovan voiman. Moderni kokemus ei 
oie kokemusta, asioiden vircaamista yhteen muistissa ja olemisen kie
toutumista itseensa tavassa; se ei oie asumista. Modernin kokemuksen 
tila ei oie kokemuksen sekoittunut tila. 

Jokapaivaiset konstellaatiot, olemisen tavanomaiset taitokset menet
tavat sitkeytensa ja joustavuutensa, joka yhdistaa kaksi laskosta toisiinsa. 
Moderni kokemus on tavatonta, huvitusta, hairiota, destruktiota. Mo
demi kokemus tuhoaa asumista. Moderni kokemus tuhoaa asettumista 
ja kotiutumista, maailmassaolemista asettumisena, paikan avaamista 
asumiselle ja sen ulottumista ajassa ja tilassa; moderni kokemus tuhoaa 
ulkoisen kohtaamista tuntuman perustalta, ulkoiseen ulottumista ja 
kietoutumista ta.han ulottumiseen. Moderni kokemus cekee tavasta hau
raan; sen tila ei oie "kotiseutu vaan nayttamo", hauras, lapinakyva ja sar
kyva kuin lasi, turvaton ja uhattu. 

1. Yrt. Watson, s. 15-30. 
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REGRESSIO 

"Jugendin perusmotiivi on hedelmattëmyyden kuvaaminen. Ruumis esitetaan 
enimmakseen niissa muodoissa jotka edeltavat sukukypsyytta. Tama ajatus on 

liitettava tekniikan regressiiviseen tulkintaan." 
Walter Benjamin, Keskuspuisto 21. 

Modernin (suurkaupungin) tilassa ylittaa Simmelin mukaan kasautunut 
ja esineellistynyt kulttuurinen kokemus, "objektiivinen kulttuuri", 
kulttuurin "subjektiivisen hengen", yksilollisen ja ainutkertaisen kult
tuurisen kokemuksen ja saavutukset. Tai, kuten Marx sen ilmaisee, "nii
den yhteiskumien varallisuus, joissa kapitalistinen tuotantotapa on val
lalla, ilmenee 'valtavana tavarajoukkona'".' Modernissa kapitalistisessa 
(Marx) rahataloudessa (Simmel) kulttuurinen kokemus ja saavutukset 
ilmenevat tavaran muodossa. 

Simmelin mukaan rahaa kiinnostaa vain se mika on kaikille yhteista, 
kun se redusoi kaiken laadun ja yksilollisyyden kysymykseksi "mita mak
saa". Rahatalouden ja suurkaupungin paradoksaalisena vaatimuksena on 
toisaalta asioiden, esineiden ja ihmisten yha suurempi yhteismitallisuus 
ja laskelmoitavuus, "yhteisen" perustuminen yha suuremmassa maarin 
kaikkein yleisimpiin ja esineellistyneimpiin ominaisuuksiin. Toisaalta 
rahatalouden vaihtosuhde vaatii erikoistumista ja erityisten ominaisuuk
sien korostamista. Yksilollisyyden todellinen huomioon ottaminen vaati
si Simmelin mukaan kuitenkin suurkaupungin tilassa mahdottomia sy
vallisia tunnesuhteita. Sailyttaakseen yksilollisyytensa edes itselleen ja 
tullakseen ylipaansa otetuksi huomioon yksilon on "liioiteltava henkilo
kohtaista elementtiaan", esitettava yksilollisyyttaan.2 

Itseaan esittava yksilo on perustavasti vieraantunut itsestaan. "Se rat
kaiseva uusi kaymistekija, joka ujuttauduttuaan taedium vitaehen tekee 
sen ikavaksi [spleen], on itsesta vieraantuminen."' Ikava saa modernin 
sisaltonsa "itsesta vieraantumisen" ansiosta. "Semper eadem: l'imprévu" 
eli "aina sama: odottamaton", on Baudelairen "surullinen kokemus"; 
ammoinen inhimillinen heikkous, joka modernissa saa uuden sisallon ja 
jo_nka Baudelaire tekee modernin maailmassaolemisen perustavaksi tun-

1. Marx, Karl (1974): Pddoma. Kansanta_lomtieteen arvostelua. 1 osa. Kustannusliike 
Edistys, s. 45. 

2. Sirnmel, "Merropolis", s. 411-413, 416-417 ja420-423.
3. Benjamin, "Zentral Park" 4, s. 659. 
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temukseksi.1 !kava ei oie vain sita, ettei itseaan suojellakseen tahdo rea
goida intensivoituneisiin arsykkeisiin, vaan sita etta arsykkeiden jatkuva 
vaihtelu johtaa niiden vaihtumisen jatkumon kokemukseen. Odotta
maton ei suinkaan muutu aina samaksi katsojan silmassa, vaan katsojan 
silma nakee odottamattomassa (aina jo) olevan aina saman. Moderni 
tuntuma maailmaan on ikava. Jalleen on muistettava, etta "ikava" ei oie 
mikaan yksittaisen ihmisen elamanmenoa koskeva tuomio, vaan ihmisen 
yhteisollisen maailmassaolemisen tuntuma, tunne maailmassaolemisesta, 
joka aina jo on avannut suhteen maailmaan. Moderni tuntuma on ikava 
sanan kaksinaisessa merkityksessa.: kaipausta, jonkin puuttumisen · tai 
menetyksen tunne, seka samanaikaisesti kylla.stymisen ja yhdentekevyy
den tunne. Moderni tuntuma kurkottaa kohti uutta, kohti mahdollista, 
joka valttamatta jaa toteutumatta siina mita saavutetaan. 

!kava, "spleen", on Baudelairen illuusionsa menettanyt blasè-asenne.
Kuilu, joka erottaa ihmisen toisesta ihmisesta, erottaa ihmisen myos it
sestaa.n. Blasè-asenne ei riita suojaamaan oman titan reservia, olemisen 
sadekehaa itse kunkin sisaisena tilana, silla olemisen sadekeha on nimen
omaan oman ja sisaisyyden epamaaraisyytta sen suhteessa ulkoiseen, sen 
"etaisyys miten lahella onkin".2 Etaisyyksien havittaminen ja kaiken te
keminen saavutettavaksi ulottaa ihmisen maailmassaolemisen tilan sa
manaikaisesti jatkuvaksi ekspansioksi ulospain ja yha ahtaampien rajojen 
maa.rittama.ksi sisaisyydeksi, kunnes jaljella on vain ikava eli "subjektin 
tête-à-tête sombre et limpide itsensa kanssa" ,3 subjektin surkea ja lapina
kyva kohtaaminen itsensa kanssa. Ei minkaan tilan kuilu on pohjaton, 
koska siina ei oie etaisyyksia. 

"Unheimlich", vierauden kokemus, on oman itsensa kohtaaminen.4 

"Familier", se mista on kotoisin, ominainen, tuttu, laheinen, merkitsee 
Baudelairelle jotain salaperaista ja levottomuutta herattavaa.5 Se, minka 
piti olla laheista, tuttua ja omaa, onkin lapinakyvaa ja vierasta. Orna on 

1. Benjamin, "Zencral Park" 2 ja 3, s. 657-658. "Surullinen" viittaa cassa surullisen ja 
traagisen erottamiseen; Baudelairen "Pariisin ikava" ei oie rraaginen kohcalon cayccymyksen 
cunne. "Trübsinn" (Stefan Georgen kaanniis "spleenille"), "Leiden", "Trauer" ja "Ernst" ovac 
sanoja, joilla Benjamin luonnehtii Baudelairen modernia tuntemusta. Ammoisena inhimillisena 
heikkoutena "spleen" (sappi) tunnettiin yhtena neljasta humiiiirista melankoliana, jossa musta 
sappi hallicsee ihmisen mielialoja. 

2. Benjamin, "Kunstwerk", s. 479. 
3. Benjamin, "Zencral Park" 4, s. 659. 
4. "Das Unheimliche" on Freudin ka.site, ja ta.man "kumman" yksi ilmenemismuoco on 

kaksoisolenco, eritocen oman kaksoisolentonsa kohtaaminen eli oman itsensa kohtaaminen 
coisena. Ks. Rajanti, Taina (1987): "Kohtaamisia: Walter Benjamin ja katse vakijoukkoon." 
Synteesi 4/1987, s. 52. 

5. Benjamin, "Zentral Park" 30, s. 678. 

159 



lapinakyvaa kuin lasi, se ei muodosra koskeruspinraa maailmaan, vaan 
erorraa minan ylipaasernattêirnasri maailrnasra. Lapinakyva orna ei myos
kaan sisalla miraan erilaisra, rniraan omaa rai erorruvaa, vaan on va.liron 
yhreys ymparêiivaan maailmaan. Orna irse, mina, sellaisena kuin se on -
maailmassaolevana, omasra olemisesraan erorerruna - on vieras ja unoh
dettu, ja "kaikkein unohdetuin kaikisra vieraisra on ruumiimme - orna 
ruumiimme".' Unohderuin ja vierain on ihrnisen maailrnassaolernisen 
ylirramarêin mareriaalisuus, ihrninen irse "luontona", ihrninen irselleen 
roisena. lhminen irse, singulaarisen ja sekoirruneen mareriaalisen luon
non ja jaercavan ja symbolisen kultruurisen identireerin jannitteisena 
leikkauspisreena, on outo ja unohdertu, ravoirramaron ja hauras, "jorain 
hyvin rikkinaisra ja kiikkeraa".2 

"Unohderru [ ... ] ei oie koskaan pelkasraan henkilokohcaisesci unoh
dettua."3 Unohduksessa on kyse "elaman ja ryon organisoimisen kysy
myksesta ihmisyhreisossa" ,4 inhirnillisen maailmassaolernisen ravasra ja 
yhreisêin rnuodostumisesra. Vieraanrumisen rodellinen sisalrêi on unoh
dus. Unohdus on modernin perirnrnainen yhreisollinen ja poliittinen 
kysymys, joka on kuicenkin kaikkein vaikein esittaa ja kuulla, vaikein 
ilmaista ja tuila ymm'arretyksi. Unohderru, ruurnis ja rnareriaalinen, liu
kuu ihmisen otteesta, "on hanelle vihamielinen". "Voi kayda niin, etta 
jonakin aamuna ihminen heraa ja huomaakin rnuuttuneensa syêipalai
seksi. Vieraasra - hanelle vieraasra - on rullur hanen valriaansa."5 Mo
demi kokernus vieraannuttaa ihrnisen irsesraan, se cekee ihrnisesra ko
kernuksen sekoirruneessa materiaalisessa rilassa kokernuksen sekoittu
neena mareriaalisena olentona vieraan ja unohdetun. 

Ihminen unohraa irsensa, ornan kokemuksensa ja kokemuksensa ci
lan. Moderni kokernus, shokkielamys, on omasra rnaailmassaolernises
raan vieraanruneen erillisen ja irrallisen yksilon elarnys. Yksilona ihmi
nen on taysin lapinakyva, silla ravoirerravaa hanessa on vain kaikkein 
yleisin ja absrraktein inhimillinen. Ruumiina yksiloksi rullur ihminen on 
puhdas ruumis, pelkkia ruumiinjasenia (les limbes). Ihminen on puhdas 
ja siksi hedelrnarêin ruumis, "henkistynyt" ruurnis vailla rnareriaalisia 

. L Benjamin, Walter (1989): "Franz Kafka." Teoksessa Messiaanisen sirpaleita. KSL -
Tutkijaliitto, s. 107. 

2. Mt., s. 106, vrt. s. 107: "Odradek on muoto, jonka asiat unohduksissa ollessaan omak
suvat. Ne ovat vfiliristyneita." 

3. Mt., S. 106. 
4. Mt., s. 95-96: "Joka tapauksessa hanen �eoksissaan kasiteUaan elamiin ja cyon organi

soimisen kysymystii ihmisyhteisossii." 
5. Mt., s. 100. 
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ulottuvuuksia ja kosketuspintoja, ruumis jonka rakkaus on vailla "ras
kautta ja perhetta", vailla suhteita ja seuraamuksia (les lesbiennes).' 

Baudelairen "esteettinen intohimo" on hanen "karsimyksensa" eli 
"kurjuutensa" (misere);2 ja hanen intohimonsa ja karsimyksensa on ha
nen ikavansa (spleen, Leiden),3 hanen impotenssinsa ja yksinaisyytensa, 
ylipaasematon kuilu joka erottaa hanet kaltaisistaan, surkea ja lapinakyva 
kohtaaminen (vain) itsensa kanssa.4 Runous tavoittelee aina aistimellista, 
kosketusta ei-ilmaistavaan,' mutta modernissa kokemuksessa, jossa 
kaikki on lapinakyvaa ja ilmaistavissa, ei-ilmaistavissa on itse ilmaise
maton. Modernin runouden aistimellisuuden kaipuu on kurjuutta, s�·on 
puhdas ja puhtaasti esteettinen, silla unohdettuaan oman materiaalisen 
maailmassaolonsa se on kyvyton; runous voi synnyttaa vain pahan kuk
kia (les fleurs de mal) .6 

Ylittamattoman kuilun erottama lapinakyva yksilo voi tuottaa itsensa 
vain sellaisena tuotteena kuin muutkin modernin kapitalismin materiaa
liset esineet. Yksilo ei suinkaan vain esita yksilollisyyttaan pidattaen it
selleen nayttamontakaisen todellisuuden, vaan yksilo on olemassa vain 
tuotettuna ja esitetryna yksilona, ·"esineellisryneena", tavaraksi muuttu
neena. Baudelaire vertaa runoilijaa prostituoituun, lihaksi tulleeseen ta
varaan, silla Baudelaire ensimmaisena ymmartaa, etta seka runo etta ru
noilija on tuotettava tavarana markkinoita varten, on "luotava latteuk
sia", markkinoihin orientoituneita originaliteetteja, joiden luovuus ei oie 
esteena niiden myyvyydelle. Runoilijan on luotava paitsi runoistaan 
myos itsestaan myyva tuote shokeeraavilla manerismeillaan ja taipurrtuk
sillaan, kilpaillakseen menesryksellisesti toisten tuotteiden kanssa.7 Yksi
lona ihminen on tuotettu tavara. 

Massatuotanto valmistaa "imitaatioita" .• Massatuotanto valmistaa 
"esineita", jotka ovat coistensa tasmallisia toisintoja, massamittaisia "esi
neita", joita valmistetaan ennen kaikkea ja ensisijaisesti myytaviksi esi
neiksi. Itse asiassa massatuotanto ei tuota esineita sekoittuneen, olevan ja 
ei-olevan esineen merkiryksessa, esineita joiden valmistuksessa jaljitellaan 

L Benjamin, "Zentral Park" 21, s. 672. "Les limbes", "les lesbiennes" ja "les fleurs de 
mal" ovat Baudelairen orsikoita, joiden mukaan Benjamin muistiinpanojensa mukaan aikoo 
kolmessa osassa hahmottaa Baudelairen tuotantoa. 

2. Mt., S. 672. 
3. Mt., 2 ja 13, s. 658, 666.
4. Mt., 10, 21, 31 ja 4, s. 663-664, 672, 679 ja 659.
5. Mt., 13, S. 666. 
6. Mt., 21, S. 672. 
7. Mt., 11 ja 13, s. 664-666.
8. Mt., 16, S. 668.
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todella olevaa esineen ideaa. Massatuotannossa "esine" jaljittelee toista 
"esinetta", eika sita valmisteta esineen idean jaljitelmaksi vaan myytavak
si. Massatuotannossa tuotetaan "latteuksia", "esineita", asioita, fraaseja 
jotka jaljittelevat jo tunnettua ollakseen valittomasti tunnistettavissa ja 
omaksuttavissa. Massatuotannossa tuotetaan tavaroita, ei esineita: jopa 
"kaikkein inciimeimman kaycon esineemme ovat tulleet yha enemman 
massatuotetuiksi tavaroiksi". Tallaisessa elincilassa "prostituutio", itsen 
tuottaminen cavarana markkinoica varcen, on hengissapysymisen keino.1 

Baudelairen "fysiognomia", hanen ruumiinsa inhimillisesti ymmar
rettava muoco on "miimikon fysiognomiaa", irnicaatioiden cuottamista 
yksilon hengissapysymista varten.2 Ei oie olemassakaan mitaan yksilon 
todellista huomioonottamisca, silla "yksilo" on inhimillinen oleminen 
massatuotettuna irnicaaciona, sadekehansa menettanyr inhimillinen ole
minen, lapinakyva ja ylittamattoman erillinen olerninen, lapikocaisin 
esitetty ja tuotettu inhirnillinen oleminen, maailmassaolemisensa unoh
tanut inhirnillinen oleminen, jonka ainoa suhde maailmaan, coiseen ih
miseen ja omaan icseen on jarkuvan puhtaan, syvallisen ja aidon tunne
suhteen, shokkielamyksen, synnyttama ikava. Yksilona ihminen on mo
dernin maailmassaolemisen suhteen tuote. 

Ensimmainen jonka moderni maailmassaolon suhde "esineelliscaa" 
on esine icse. lhmisen itsesta vieraanruminen ja yksilon "esineelliscymi
n�n" on vain taman perustavan "esineelliscymisen", ihmisen ja ulkoisen 
valisen suhteen muutoksen seurausta ihmisten valisissa suhteissa ja ihmi
sen suhteessa omaan itseensa. Ensimmainen unohdettu on maailmassa
oleminen, oleminen erotettuna omasta olemisestaan, esineen valittama 
inhimillinen oleminen. "Viela meidan isiemme isille calo, lahde, tunte
maton torni, jopa heidan orna pukunsa, heidan viittansa olivat aaretto
man paljon enemman, aarettoman paljon tutumpia; lahes jokainen esi
ne, ruukku, jossa he jo sailyttivac inhimillisca ja jonne he kerasivat yha 
lisaa inhimillisra. Nyc seuraavat Arnerikasra toisiaan cyhjat yhdentekevat 
esineet, ulkoisesri esineita muistuttavat, elamdn jaljitelmdt [ ... ]. T alolla 
amerikkalaisessa merkicyksessaan, amerikkalaisella omenalla cai sikalai
sella viinirypaleella ei oie mitaan tekemista talon, hedelman ja rypaleen 
kanssa, joka oli meidan isoisiemme toivon ja mietiskelyn lapitunkema 
[.:.]. Elavat esineet, elecyt, meidan kanssamme tietoiset, surkastuvat eika 

1. Mt., 17, vrr. 11 ja 13, s. 668, 665-667
2. Mt., 21, s. 672.
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niica voi enaa korvata. Olemme ehka viimeiset, jotka ovat tunteneet sel
laisia esineita [ ... ]."' 

T avacamuoto merkitsee esineen muuttumista "kieroksi olioksi", 
"aistillisesti yliaiscilliseksi esineeksi", "yhteiskunnalliseksi olioksi".2 Kuten 
Marx korostaa, kyse ei oie "acvon maaraysten sisallosta", so. siita, etta 
tavaca saa acvonsa yhteismitalliseksi muutettavan cyon tuotteena, vaan 
tavacamuodosta itsestaan, siis esineen uudesta kaksinaisluonteesta. Tava
ra saa fantasmaattisen "fetissiluonteen", koska "se kuvastaa ihmisille hei
dan oman tyêinsa yhteiskunnalliset luonteet itse tyêintuotteiden esineelli
sina luonteina, naiden tuotteiden yhteiskunnallisen luonnon ominai
suuksina, ja siis myêiskin tuottajien yhceiskunnallisen suhteen heidan 
kokonaistyêihêinsa heidan ulkopuolellaan olevana e1iineiden yhceiskun
nallisena suhteena". Ihmiset ovat nakevinaan tavacat elavina ja itsenaisi
na olentoina, muera itse asiassa he nakevat vain omat yhteiskunnalliset 
suhteensa.3 

Kyse ei oie siita, etta esineen tavaramuoto "vapauttaa" esineen sen 
"kaytannêillisyydesta", etta esineesta voisi nauttia ja se saisi merkityksen
sa muussakin kuin vain kaytannêillisessa ja hyodyllisessa kaytêissa.' Tava
ra ei oie vain vaihtoacvona puhtaasti yhteiskunnallinen esineellisyys, eli 
esine abstrahoituna kaikista ericyisista ominaisuuksistaan, pelkka ihmis
tyêin hyytyma, johon "ei sisally atomiakaan luonnonainetta".5 Tavacalla 
on "kaksoisluonne", se on olemukseltaan samanaikaisesti seka kayttêiarvo 
etta vaihtoarvo. Esineen tavacamuoto merkitsee etta esine on tuotettu 
vaihtoa varten ja sen arvo mitataan sen vaihtoarvona; mutta se on vaih
toarvo vain sikali kuin se on "kayttêiacvo": sikali kuin se tyydyttaa jon
kun inhimillisen tacpeen, sikali kuin se on taman tacpeentyydytyksen 
kannalta hyêidyllinen.6 Kyse ei oie pelkastaan esineen abstrahoimisesta 
ericyisista kaytannêillisista ominaisuuksistaan, vaan kaytannêillisyyden 
itsensa abstrahoimisesta siita suhteesta jossa kaytantêi muodostuu. 

Esine on esine, johon kenellakaan ei oie suhdetta yksinaan. Esine 
konstituoituu yhteisêin suhteiden sisalla ja niiden kautta, mutta ennen 
kaikkea esine rakentuu yhteisêin suhteiden (se mika "ei oie") suhteena ei-

1. Rainer Maria Rilke, kirje Witold von Hulewiczille, lainatru teoksessaAgamben, Stanze, 
S. 44. 

2. Marx, s. 77-78. 
3. Mt., s. 78-79. 
4. Agambenin Benjaminiin nojaava tulkinta Baudelairesta, dandyismista ja l'art pour 

l'artista. Agamben, Stanze, toinen osa, erit. s. 50-51. 
5. Marx, s. 56. 
6. Mt., s. 45-50, erit s. 50: "Tuottaakseen tavaran hanen taytyy tuottaa paitsi kayttoarvoa, 

myos kayttbarvo toisille, yhteiskunnallinen kayttbarvo." 

163 



inhimilliseen ulkoiseen (se mika on). 1 Esineessa materiaalinen sekoittuu 
korvaamisen liikkeeseen, yhteisolliseen merkitysten annon ja vaihdon, 
signifikaation ja kommunikaation liikkeeseen. Esine on olemisen su
keutumisen eleen astia, "ruukku jossa sailytetaan inhimillista", itsessaan 
epataydellinen olio. Esine on "valine", se joka asetetaan valiin, "kaytto
esine", siksi etta se asettaa ihmisen ja ihmisen yhteisollisen olemisen va
littyneena ulkoiseen, kayrantona, olemisena joka ei itsessaan entiteettina 
oie, vaan joka on tavanomaisesti toistettava ja rakennettava. Esineen 
valmistaminen on mestarin tyota, taito, sellainen inhimillinen suhde ul
koiseen joka pyrkii tuon ulkoisen hallintaan, ja siksi joutuu asettumaan 
sille alttiiksi. Kaytanto ei maarity puhtaasti inhimillisesta tarpeesta vaan 
suhteena ei-inhimilliseen. 

Esineen tavaramuodon ymmartamiseksi olennaista on ymmartaa ta
varamuodon kokonaisuus, se, erra lopullisesti esine voi olla merkityksel
taan puhtaasti yhteiskunnallinen nimenomaan kun se ensin materiaali
sena esineena on "kayttoarvo", toisin sanoen sikali kuin se kayttoesinee
na ja valineena tayttaa inhimillisen eli puhtaasti yhteiskunnallisesti maa
ritryvan tarpeen. Tavara on "ikuisesti-aina-sama massamitassa", se on 
imitaatio, jaljitelma,2 joka tuhoaa nimenomaan esinemaailman arvon, 
si lia ta vara on "esine", joka ei asetu ihmisen ja ulkoisen valiin, vaan joka 
saa puhtaasti yhteiskunnallisen merkityksen, siis joka saa merkityksensa 
puhtaasti yhteisollisesta vaihdosta (kierrosta, kommunikaatiosta) niin 
vaihtoarvona (arvo, merkitys) kuin kayttoarvonakin (tarve). "Kayttoesi
ne" ja esineen "kaytto", kaytanto ylipaansa, saavat tavaramuodon, eika 
niilla oie enaa mita.an arvoa ulkopuolella puhtaasti inhimillisen. 

Tavarana "esine" on puhtaasti ei-oleva oleminen, oleminen puhtaana 
mahdollisuutena; mutta samanaikaisesti ainoa todelliseksi ymmarrettava 
oleminen. "Heidan omalla yhteiskunnallisella liikkeellaan on heidan 
mielestaan olioiden liikkeen muoto, ja he ovat naiden olioiden valvon
nan alaisina sen sijaan erra kontrolloisivat niita."3

: esine on muuttunut 
ihmisten oman yhteiskunnallisen vaihdon olioiksi ymmarretyiksi liik
keiksi, jotka edelleen ymmarretaan nyt ulkoisiksi, "esineellisiksi", todella 
olevien liikkeeksi. Ihmisten valiser suhteet, joissa "heidan toittensa edella 
mainitut yhteiskunnalliset maarattavyydet toteutuvat, saavat tyontuot
teiden yhteiskunnallisen suhteen muodon",4 eli yhteiskunnalliset suhteet 

1. Serres, Roma, s. 108-111; Platon, Valtio, 596c, 597a; vrt. luvut "Troia capta" ja "La-
byrintti". 

2. Benjamin, "Zenrral Park" 32 ja 16, s. 680,668.
3. Marx, s. 81. 
4. Mt., S. 78.
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maarayryvat yhceiskunnallisina suhceina, taucologisesti, lapinakyvasti, 
immanentisti. T avaramuodossa inhimillisen olemisen suhde ulkoiseen 
katkeaa, ja inhimillinen saa ilmauksensa ja merkicyksensa suoraan yhtei
sollisesta. 

Sen sijaan, etta inhimillisen rikkauden ilmeneminen suunnattomana 
tavarajoukkona merkitsisi kulttuurin saavutusten muuttumista esineiksi 
tai kulttuurin aineellisten saavutusten ylivaltaa suhteessa kulttuurin hen
kisiin saavucuksiin, merkitsee se lahes painvastoin kulttuurin materiaa
listen ja esineellisten saavutuscen unohdusta, niiden vieraantumisca ja 
niista vieraantumista. Esineen valmistaminen jaljittelee tosiolevaa ja esi
ne muodostaa siis olevan ja ei-olevan kohtaamisen kohdan; kun taas esi
neen jaljitelmat ovat pelkaa olematonta jaljittelya, olemista olevinaan 
olemisena, olemattoman kohcaamisen kohca. Jaljitelmia cuottavassa cava
ratuotannossa cama olevinaan oleminen (Schein) kiteytyy tavarassa, josta 
culee esineelliscynyt olematon. Moderni elama esinesuhteen tavaramuo
don vallicessa on "elamaa epatodellisuuden (des Scheins) sydamessa".' 

T avaramuoto muuttaa valineen luonteen. Kayttëi, kaytantëi ja valine 
eivat maarity enaa suhteena ei-inhimilliseen; valine ei aseta inhimillista 
olemista valittyneena olemisena, rakennettavana olemisena. Valine on 
puhdas valine, vain valine, kayttajasta ja tekemisen tuloksesta perusta
vasti irrallinen tekemisen valine, silla viime kadessa sen kaycannëillisyys 
maaraycyy puhcaasti inhimillisisca merkicyksen annon ja cietamisen jar
jescelmisca. Puhdas valine on tekniikka, teknologia, "regressiivinen" 
tekhne. Moderni tekniikka on regressiivinen, silla kuten moderni runous 
se on impotentti, hedelmatëin, vailla yhceyksia ja seuraamuksista vapaa, 
kykenematëin yhdiscamaan erilaisia, kykenematëin rakentamaan inhimil
lisca olemista materiaalisen ja merkicyksellisen kohtaamisen toistuvana 
maailmassaolemisen tapana. 

Modernin kokemuksen cilassa, modernin kokemuksen esineena kau
punki ei oie enaa rakennettu esine. Ensinnakaan se ei oie rakennettu esi
ne, koska rakennettuna se on puhtaasti teknÎnen kompleksi, "tilojen, 
rakennusten ja teiden kokonaisuus", ja sen kysymykset ovat teknisia ky
symyksia. Modernin kokemuksen cilassa kaupunki ei rakennu yhteen 
liicecyista erilaisista, vaan yhden puhtaasti valineellisen osaamisen ja yh
den "esineelliscyneen" kasityksen materiaalisesta sisalla. Toisekseen se ei 
oie rakennettu esine, koska se ei oie esine, se ei esineena yhdista olevaa ei
olevaan, vaan sulkeutuu puhtaasti ei-olevaan, mahdolliseen olevaan, va-

1. Benjamin, "Zencral Park" 22, s. 673. 
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littéimasti inhimillisesta vaihdosta merkityksensa saavaan olemiseen, esi
nesuhteen tavaramuotoon, olemiseen olevinaan olemisena. 

Puhtaana valineena regressiivinen tekhne voi vain tuhota, ei koskaan 
rakemaa. Kyse ei oie siita, etteikéi todellisuus sijoittuisi suunnattomaan 
"rakennetun ymparistéin" massaan, rai etteikéi paivittain ja huolellisella 
ammattitaidolla rakennettaisi yha uusia ja teknisin mittarein usein yha 
parempia rakennuksia inhimillisen elamisen puitteiksi. Kyse on siitâ, etta 
inhimillisen olemisen tarkastelun tasolla, "yhteiséin muodostumisen" 
tarkastelun tasolla tata tyéita ja toimintaa ei voida ymmartaa rakemami
sena vaan pikemminkin unohduksena ja tuhoamisena. Tama "rakema
minen" ei perustu kokemukseen, ulkoiselle alttiiksi asettumiseen ja ul
koisen ei-inhimillisen ja inhimillisen yhdistamiseen. Rakentaminen liit
taa erilaiset yhteen, tekee tilaa kokemuksen ristiriidoille, asettuu alttiiksi 
kohtaamisille. Siella missa on vain puhtaita valineita ja tavaroiksi 
muuttuneita esineita, missa kokemus on triviaalia ja marginaalista ja 
missa maailmassaoleminen on unohdettua ja vierasta, siella rakentuu 
vain "jotain hyvin rikkinaista ja kiikkeraa". 

Modernin elaman ongelma ei oie se, etta teknologia ja modernit tie
teet ovat luoneet suunnattomaksi esineelliseksi massaksi kiteytyneen ob
jektiivisen kulttuurin, ihmisesta vieraantuneen (ihmisen tekeman) toisen 
luonnon, joka tosiasiassa hallitsee ihmista sen sijaan etta tarna hallitsisi 
aikaansaannostaan. Elarnan todellinen ongelma on se, etta tama suun
naton massa, jolla ihmisten mielesta on olioiden liikkeen muoto, ei oie 
mitaan todella olevaa, vaan olematonta itseaan, tautologisesti itsestaan 
kasin maaraytyvaa yhteiskunnallisen vaihdon liiketta, joka ei suinkaan 
liian vahvana ja voimakkaana hallitse ihmisia, vaan joka kahlitsee ihmisia 
mmenomaan kyvyttéimyydellaan rakemaa inhimillista maailmassaole
mista. 

El KOTISEUTU 

"Shokki poeettisen periaatteena Baudelairella: tableaux parisiensin kaupungin 
fantasque escrime ei oie enaa kotiseutu. Se on nayttamêi ja vieras." 

Walter Benjamin, Keskuspuisto 21. 

Puhuttaessa elarnasta on Nietzschen sanoin lahdettava siica, etta emme 
voi irrottaa itsearnme tarkasteltavana olevasta kysymyksesta (elarnasta). 
Elarnaa ei voi tarkastella jonain irrallisena ja erillisena entiteettina. Ky-
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symys ela.masta on kysymys maailmassaolemisesta, joka on seka ylitta
mattômasti jotain ihmiselle ulkoista etta jotain johon ihminen yhta 
ylitta.mattômasti on aina jo osallisena.' Modernin elaman kysymyksen 
tarkasteleminen yksilon ela.man kysymyksena ja yksilon ela.man kysy
myksen tarkasteleminen kysymyksena yksilon olemassaolon vapauden ja 
itsenaisyyden sailyttamisesta.2 tekee tosiasiassa mahdottomaksi niiden 
rajojen ylitta.misen jotka moderni elamanmuoto ela.malle asettaa, ja sikali 
myôs elaman tarkastelemisen muissa kuin modernin sille asettamissa ra
joissa. 

Ela.ma ensisijaisesti yksilon ela.mana ja vapaus yksilon vapautena 
merkitsee nimenomaan ela.man ja vapauden tarkastelemista annettuina 
ja sekoittumattomina entiteetteina, joita koskeva perustava kysymys 
asettuu kysymyksena siita kenella on ja kenella ei. Kysymys elamasta en
sisijaisesti jonain joka voidaan kiistaa tai kieltaa koskee ela.maa vakivallan 
rekisterissa, pyhan rekisterissa, ja elavaa olentoa perusteiltaan tapettavana 
olentona. Se koskee elamaa vain perusteiltaan kuoleman alaisena ela.ma
na, siis pikemminkin kuolemaa kuin ela.maa.3 

Baudelairen runoissa Pariisin kuva saa odottamattoman piirceen. 
Suurkaupunki nayttaytyy "hauraana", "raunioituvana", "lapinakyvana" 
ja "lohduttomana".4 Anriikki, jota vasten moderni asettuu, on kaupunki: 
"Moderni: vakijoukko; antiikki: Pariisin kaupunki."5 Modernin elaman 
figuuri on koditon ja kasvoton ihmismassa; sita vastaan asettuva ela
manmuoto, kaupunki, on antiikkinen ja raunioitunut. Pariisin kadut 
ovac "pohjattomia kuiluja",6 modernin ela.manmuodon abysseja, jotka 
halkovat tilan kaupunkimuotoa sen sijaan, etta muodostaisivat kaupun
kimuodon ycimen, julkisen tilan. Suurkaupungin ymmartaminen "edis
ryksen tyyssijaksi" on se heikkouden merkki, joka luonnehrii Baudelai
ren jalkeista suurkaupunkirunoutta - eika Baudelairen runoudessa, ku
ten Benjamin huomauttaa, ole vielakaan mita.an vanhentunutta. Maail
masta joka on vaipumassa kuolonkankeuteen ei voi puhua edisryksena.7 

Suurkaupungissa ela.man kaupunkimuoto on hauras, kankea ja lapi
nakyva. Tapa on (maailm�sa)olemisen itsensa edellyrys, sen mita on ta
pa olla olemassa (ihmiselle maailmana), itsestaan erotetun olemisen 

1. Nietzsche, Friedrich (1995): Epajumalten hamiirii, eli, miten vasaralla filosofoidaan. 
Unio Myscica. 

2. Simmel, "Mecropolis", s. 409.
3. Ks. esim. Agamben, Giorgio (1995), Homo Sacer. Einaudi.
4. Benjamin, "Zencral Park" 24, s. 674.
5. Mc., 33, s. 681.
6. Mc. 
7. Mt., 35, 22 ja 34, s. 683, 672 ja 682. 
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toistuvuus ja kiercyminen omaan olemiseensa. Suurkaupungin cilassa 
cama olemisen tapa ja edellycys haurascuu, muuttuu kankeaksi ja tulee 
lapinakyvaksi. Olemisca luonnehcii nyt jatkuvan muutoksen, aina-saman 
ja ikuisen paluun paradoksaalinen ykseys. "Ikuisen paluun ajacus sai 
loisconsa siica, etta olosuhceiden paluuseen pienemmissa ajanjaksoissa 
kuin se, jonka ikuisuus tapasi carjota, ei missaan olosuhceissa enaa voinut 
cukeutua. Jokapaivaisten konscellaacioiden paluu capahtui yha yleisem
min hieman harvemmin ja siica saattoi saada sen cylsan aaviscuksen, etta 
oli cyydyccava kosmisiin konscellaacioihin."1 Hauras ja kankea olemisen 
tapa ei kierry icseensa vaan jattaa ihmisen asumaan "kosmisia konscellaa
cioica", cahcikuvioica, cahciencakaista erillisyycca maailmasca, jonne hanet 
lopultakin on heitetcy. 

Suurkaupungissa - ja ·kaikki modernin cila on suurkaupungin cilaa -
ihmisen koti on lopulcakin maailmasta erillinen. Ihminen "asuu" vain 
kotonaan, neljan seinansa sisalla; ja kun "asumisca" rakennetaan, pyscy
tetaan vain maailmasta erillisia suljettuja asuntoja. Emme ymmarra ny
kyisen ihmisen todellisca kodittomuutta, sanoo Heidegger,2 ja tarkoiccaa 
caca: kodittomia eivac ole vain ne joilca puuttuvac eriscavac seinac, vaan 
kodittomia ovac myos kaikki koceihinsa suljecuc asukkaat. Kociutuminen 
ei enaa oie olemisca kotoisin joscakin, tuntuma jaetusta incimiceecisca ul
koiseen, juurtumista pysyvaan asumuksèen, totunnaisiin tapoihin ja 
kaycancoihin, maaperaan kiinniccymisca.3 "Gewohnheicen", asettuneec 
(cavac) "luovuccavat erinaisia oikeuksiaan".4 Moderni elama on vailla 
olemisen cavan maaperaa, ethosta. 

Olemisen icseensa kiercyva caitos jaykiscyy hauraaksi ja lapinakyvaksi 
pinnaksi, joka samanaikaisesti cekee niin yksilosta kuin caca ympa
roivasta codellisuudesta seka valittomasci saavutettavaa ja cavoiceccavaa 
etta caysin cavoittamatonta ja saavuccamaconca. T avac eivac oie enaa sin
gulaarin maailmassaolemisen coiscuvaa tapahtumista materiaalisessa jos
sain, vaan ajasca ja paikasta riippumattomia tottumuksia, joica yksiloc 
voivac tarpeidensa mukaan vaihcaa. T avat ovat siis osallisia ihmisen ja 
maailman valineellisen suhteen tavaramuotoistumisessa, niiscakin culee 
vaihdettavia cavaroita, "lyhyica tottumuksia", tavattomia tapoja. 

1. Mt., Park 9, s. 663. 
2. Heidegger, "Building Dwelling Thinking", s. 161: "Kaikkialta kuulemme puhetta 

asùntopulasta", mutta cama ei ole "asumisen rodellinen haca11

• 

3. Vrt. luvut "Kati" ja "Maapera".
4. Benjamin, "Zentral Park" 9, s. 663. 
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Kaupunki ei ole enfa "kotiseutu", olemisen tavan maapera, vaan 
"nayttamêi" .' Oleminen tapahtuu pinnalla, pinnallisesti, ja kuitenkin 
ta.ma pinta on ainoa todellisuus, silla se ei enfa katke olemisen itseensa 
kiertymisen liiketta, elamaa. Moderni elamanmuoto on samanaikaisesri 
seka "orgaanisen ja elavan ruhoamista - pinnan [des Scheins] havittamis
ra" etta elamaa "eparodellisuuden [des Scheins] sydamessa".2 Ulkoisren 
muorojen haviaminen (Die Scheinlosigkeit) on yhra kuin auran, sadeke
han tuhoutuminen.3 Moderni elamanmuoro on seka ulkoisren, pinnal
listen muotojen havittamisra etta elamfa pelkasraan ulkoisren ja pinnal
lisren muotojen ytimessa. 

Ulkoisten muotojen haviaminen merkirsee, etta esineen ja sen repre
sentaarion valilla ei oie enfa mitaan eroa, erra ei oie enaa rodella olevaa 
(olemusra) ja sen (pinnallisra) ulkoista muotoa. "Todellinen maailma" 
on muuttunut rarinaksi, tarpeettomaksi ja ylimaaraiseksi ajatukseksi joka 
voidaan havittaa. Mutta kun todellinen maailma on havitetty, on havi
rerty myêis etaisyydet ja varjor, maailman pinnallinen ilmeneminen. On 
"lyhyimman varjon herki".4 

Ulkoisren muotojen haviaminen merkitsee sira, etta rodellista ovar 
vain ulkoiser muodor, murra eivat enfa jonkin ulkoiser muodor, vaan 
ulkoiser muodor sellaisenaan, pelkkana pintana, pelkkana representaa
riona, pelkkana kuvana, pelkkana jaljirelmana vailla alkuperaisra ja 
ulottumarromissa olevaa ideaa. Elama yksiulotteisen rodellisuuden pin
nalla on jo irsessaan elaman esitys. Yksilêin elama on markkinoita varten 
luoru larreus, massaruorerru jaljitelma vailla mitaan oman rilan reservia. 
Mira enemman moderni kokemus ruhoaa ulkoisia muotoja tavoirraak
seen ja paljasraakseen niiden rakana olevan rodellisuuden, sira enemman 
se levirraa pelkkaa eparodellisuuden puhdasra pintaa. T odellinen ja pin
nallinen havireraan samassa eleessa, ja jaljelle jaa vain haikaiseva valitrêi-

5 myys. 
Moderni asunto on asumisen, todellisuuden, oman ja aistimellisen 

turvapaikka, mutta juuri sellaisena se ei sita kykene suojaamaan, silla 
asuminen, rodellisuus, orna ja aistimellisuus on ihmisen suhde ylirta-

l. Mr.,21,s. 671. 
2. Mt., 19 ja 22, s. 669-670 ja 673. 
3. Mt., 19, s. 670. 
4. Nietzsche, Epiijumalten hiimiirii. "Miren rodellisesra maailmasta ruli sarua." 
5. Mt.: "Olemme havittaneet rodellisen maailman: mika maailma meilla on jii.ljella? Ken

ries pinnallinen? ... Mutta ei! Todellisen maailman myotii olemme hiivittiineet myos pinnallisen!"; 
myiis Benjamin, Silmii, s. 14. Sosiologisessa rraditiossa ilmiëra rarkasreltaessa viirataan usein 
Henri Lefebren muoroiluun "referenrin karoamisesra", johon paljolti perusruvar myiis esim. 
Baudrillardin "simulaarion" ja "simulacrumien" ideat. 
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mattomasti ulkoiseen, ihmisen olemista osana ja osallisena ulkoiseen it
sessaan. Kun "poeettisen periaate" on shokki ja olemisen maapera 
"nayttamo ja vieras", ei oie menetetty vain turvallisuudentunnetta, vaan 
turvallisuuden perustana oleva tuntuma' aistimelliseen todellisuuteen. 
Juuri ta.han menetykseen perustuu kasitys modernille perustavasta ela
man tuhoutumisesta ja unohduksesta tai kokemuksen rappiosta. Sen si
jaan yksilon elaman ja vapauden kasitteiden nakokulmasta kaikki puhe 
"elaman tuhoutumisesta" tai "kokemuksen rappeutumisesta" voidaan 
ymmartaa vain elaman omistuksen kiistamisena ja puuttumisena kiistaan 
elaman omistuksesta, vakivaltaisena tekona. 

Baudelairelle "tuttu" on arvoituksellinen ja "levoton" sana; Baudelai
ren "aistimellinen" ei sisalla mita.an kodikasta ja mukavaa. Baudelaire 
kieltaytyy "etaisyyden lumosta" eli menetetysta todellisuudesta, hanta 
kiehtovat teatterin maalatut taustakulissit: todellisuuden kiiltava ja yk
siulotteinen pinta, jonka takana ei ole mita.an sita todellisempaa.2 Bau
delaire sanoutuu irti sadekehista ja etaisyyksista, ja myos niiden olete
tusta turvapaikasta, porvarillisesta kodikkuudesta ja elaman harmonisesta 
kuvasta. "Turvapaikka" myonnetaan lainsuojattomalle elamalle, mutta 
se ei oie tosiasiassa mikaan siita erillinen paikka eika mikaan tila, vaan 
sama elaman poikkeustila valittomasti tapettavana elamana.3 Kodikas ja 
soma koti, erillinen asunto, on elamaa poikkeustilassa, ja tasta poikkeus
tilasta Baudelaire sanoutuu irti. 

Kyse ei, jalleen kerran, ole siita, etta moderni elamanmuoto merkitsi
si jonkin syvan ja aidon, alkuperaisen ja harmonisen maailmassaolemisen 
tuhoutumista - koska mita.an sellaista ei oie koskaan ollutkaan, ja koska 
moderni elamanmuoto pikemminkin asettaa ja perustuu "syvaan, ai
toon, alkuperaiseen ja harmoniseen (ideaaliseen)" maailmassaolemiseen 
kuin sellaisen olemisen tuhoutumiseen. Se olemisen maapera jota vas
taan moderni elamanmuoto asettuu ei oie mikaan ristiriidaton elama 
vailla turhaa ja ylirnaaraista, "kaikinpuolin onnellinen hallinto ja asutus" 
sikojen valtiossa, tai kodikas maailmasta erillinen elaman turvapaikka, 
vaan elaman kaupunkimuoto, elaman perustava suhde sille ulkoiseen ja 
ulkoiselle alttiiseen sekoittuneeseen kokemukseen, mahdoton oleminen 
mahdottomassa tilassa. Ja jalleen kerran ei kyse myoskaan oie siita, ettei
ko _ihminen edelleenkin kotiutuisi ja asuisi kokemuksen sekoittuneessa 
tilassa ja tavan maaperassa, jollain yksittaisen olemisensa tasolla; kyse on 

L T untuma siina filosofis-ancropologisessa merkicyksessa kuin luvussa "Alku" tatkoite
taan. 

2. Benjamin, "Zentral Park" 30, 25 ja 19, s. 678, 675 ja 670. 
3. Agamben, Homo Sacer. 
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"siita etta kykenee nakemaan yhteison muodostumisen", kyse on elaman 
muodon tarkastelemisesta yhteison muodostumisen tasolla, (yhteisolli
sesti) kommunikoitavan ja merkityksellisen olemisen tasolla. 

"Yhteison muodostumisen" tasolla moderni elamanmuoto on infan
tiilia. Aina-saman ikuinen paluu merkitsee "etta enaa ei cule mita.an 
uutta", se on elaman muoto joka "ei tunne mita.an kehitysta".1 Mo�erni 
elama on hedelmatoma ja infantiilia elamaa, ja sen kehityskulku on 
"kaleidoskooppi lapsen kadessa", joka ravistamalla romauttaa jokaisen 
olevan jarjestyksen palauttaakseen lasinsirpaleet yha uuteen konstellaa
tioon. Katastrofi ei oie sirpaleiden toistuva romahdus vaan romahduksen 
ja paluun katkeamaton liike - "etta 'kaikki vain jatkuu ennallaan', se 
juuri on katastrofi". Ela.man tuhoutuminen on "tama elama taal/,a" eika 
mikaan tulossa oleva apokalyptinen tuho.2 

"Yhteison muodostumisen" tasolla tarkasteltuna moderni elaman
muoto on tavaramuodon lihaksi tulernista, elamaa epatodellisuuden sy
damessa, massamittaista elamaa tavarana tavaroiden keskella. Moderni 
elamanmuoto pakottaa kaikkein luovuttamattomimman aistimellisen 
toiseuden, aistimellisen omimman sijan, naisen ja naisen ruurniin, mu
kautumaan tavaratuotantoon ja tavaramuotoon. T avaramuoto riistaa 
naiselta ta.man erityisen naisellisuuden; riistaa aistimelliselta sen tavoit
tamattoman ja ylittamattêiman materiaalisen toiseuden.3 Ela.man tava
ramuoto vaatii naista "omaksumaan miehisia piirteita" eli tulemaan yh
teismitalliseksi olennoksi, ja tuottamaan markkinoita varten, ei synnyt
tamaan uutta.4 T avaramuoto ei tee naisesta vain tavaraa, vaan massa
tuotteen, pelkan jaljitelman; ja suurkaupungin prostituutiossa ta.ma ais
timellisen tuleminen (markkinoita varten tuotetuksi) jaljitelmaksi saa 
omimman ilmauksensa. Baudelairelle ainoa nainen on prostituoitu, silla 
juuri prostituoitu on ainoa ja mystinen yhteys "suurkaupungin mas
saan", suurkaupungin nimettêimaan ja erotuksettomaan ruumiiseen, ais
timelliseen suurkaupungissa.5 Nainen prostituoituna on "elama, joka 
merkitsee kuolemaa"; nihilistisen tavaramuodon jumalatar joka se1soo 
tyhjyyden reunalla vartioiden sen takana aukeavaa ei-mitaan.6 

1. Benjamin, "Zenrral Park" 22, s. 673; vrt. Adorno, Theodor (1984): Minima mo-

ralia. Verso. 
2. Benjamin, "Zenrral Park" 5 ja 35, s. 660, 683.
3. Mt., 7 ja 17, s. 661,668. 
4. Mt., 14, S. 666-667. 
5. Mt., 39 ja 17, s. 686-687 ja 668.
6. Mt., 27 ja 39, s. 676, 686-687; vrt. mt., 41, s. 687-688; seka Benjamin, Walter

(1979): "A Berlin Chronicle." ("Berliner Chronicle"). Teoksessa One-Way Street. New Left 
Books, s. 301: "Murra lukemattomia ovat suurkaupungeissa paikat joissa sita seisoo cyhjyyden 
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"Yhteison muodostumisen" tasolla moderni clamanmuoto takaa jo
kaiselle yksilolle perustavan oikeuden omaan ja erilliseen turvapaikkaan 
ja omaan ja erilliseen clamaan, mutta vain sikali kuin ihminen myêintyy 
clamaan yksilona, siis poikkeustilassa, perusteiltaan valittomasti tapetta
vana clamana. Elama valittomasti tapettavana clamana on clama paljaa
na, orgaanisena clamana,' jolle Baudelairen runous on syvallinen vasta
lause. Paljas, orgaaninen, "luonnollinen" clama ei ihmisessa oie luonnol
linen. Ihmiselle luonnollinen on inhimillista, eika "ihminen itse asiassa 
oie missaan muodossa yhtenevainen ihmisen paljaan claman kanssa".2 

Jos ihminen luopuu inhimillisesta, hanesta ei suinkaan tule "luonnollis
ta" siina merkityksessa kuin ei-inhimillinen luonto on luonnollinen.3 

Sen sijaan ei oie sattuma, etta juuri modernissa korostetaan elaman py
hyytta paljaan elaman merkityksessa.4 Luopuessaan sekoittuneesta in
himillisesta luonnostaan ihmisesta ei mie luonnollista, vaan han alistuu 
"luonnon tai myytin nimettomille voimille", antauruu kohtalon, "ela
man syyllisyyden kontekstin" armoille. 5 

"Kohtalo" ja "luonne" ovat toisensa poissulkevia ihmisen ja ulkoisen 
maailman valisen suhteen muotoja. "Silla jolla on luonne on myêis ko
kemus joka toistuu aina", sanoo Nietzsche, ja tama tarkoittaa, etta koh
talo on siina maarin vakaa, etta se ei enaa ole kohtalo.6 Luonne, eetos, on 
suhde ulkoiseen joka perustuu vakaaseen ja toistuvaan kokemukseen, 
asettuneeseen tapaan, maaperaan, ethokseen. Sen sijaan kun suhde ul
koiseen on taydellisen kontingentti, kun sama ei koskaan toistu eika pa
laa, vaan tavat ja tapahtumat muuttuvat (uudistuvat) jatkuvasti - niin 
etta toistuvaa on vain ikuinen uutuus - silloin ainoa jarjestys ja ainoa 
muoto jonka tuo suhde voi saada on kohtalo, elaman myyttinen tai lu
moava vastustamaton voima. Mutta kohtalo asettaa claman "syyllisyyden 
kontekstiin". 

reunalla, ja huorat vuokrakorcteleiden ovensuissa ja raucacielairureiden vahemmiin iiiinekkiiiillii 
asfalcilla ovat kuin tiimiin ei-minkiiiin kulcin kotijumalattaria." 

l. Agamben, Homo Sacer. 
2. Benjamin, Walter (1995): "Per la critica della violenza." ("Zur Kritik der Gewalt.") 

TeoksessaAngelur Novur. Einaudi, s. 28; vrt. Aristoteles, Politiikka, 1252a-1253a. 
3. Benjamin, Walter (1991): "Goeches Wahlverwandcschaften." Gesammelte Schriften ll. 

Suh"rkamp, s. 138-139. 
4. Benjamin, "Violenza", s. 28. 
5. Benjamin, "Wahlverwandcschaften", s. 149 ja 154, luonnon tai myycin nimetti:imiit 

voimat. Benjamin, Walter (1995): "Descino e carattere." ("Character und Schicksal.") Teokses
saAngelur Novur. Einaudi, s. 35: "Kohtalo on eliimiin syyllisyyden konceksci." Myi:is Benjamin, 
"Violenza", s. 29; ja Benjamin, "Wahlverwandcschaften", s. 138-139. 

6. Lainattu artikkelissa Benjamin, "Destino", s. 33. 
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Kohtalo ei kosketa onnellisia eika viattomia. Kohtalo on elaman 
saama tuomio, mutta se ei ole tuomio jostain johon on syyllistytty, vaan 
ensimmaiseksi tuomio tuomitsee elaman syylliseksi. Kohtalon tuomio ja 
syyllisyys "ei milloinkaan koske ihmista, vaan vain tassa olevaa paljasta 
elamaa, joka on osallinen luonnolliseen syyllisyyteen ja ilmeiseen epaon
neen."' Kohtalon lait, epaonni ja syyllisyys, asetetaan oikeuden(kaynnin) 
tilassa, jonka subjektina ihminen asettuu aina jo syyllisyyden kontekstis
sa. Elama kohtalon suhteen alaisena on elamaa tuomittavana elamana, 
syyllisena elamana, paljaana elamana, ja tassa kontekstissa ainoa tot_uus 
ihmisen elamasta on kuolemassa.2 Elama paljaana elamana on suùr
kaupungin todellinen ja perustava kuolemanvaara. Taman elamanmuo
don vaarallisuuden Baudelaire tavoittaa aikakaudella, jolloin sen paivit
taiset ilmentymismuodot ovat viela niin "epataydelliset". 

Myos luonne liittyy "luonnolliseen ihmiseen, rai, paremmin sanot
tuna, ihmisen luontoon" .3 Luonne, joka merkitsee vakaata kokemusta, 
merkitsee samalla ihmisen perustavaa viattomuutta. Viattomuus ihmi
sessa (ja ihminen siis on ymmarrettava enemmaksi kuin paljaaksi ela
maksi ihmisessa tai erilliseksi yksiloksi) ei kuitenkaan oie luonnollista 
samalla tavoin, samassa muodossa kuin mykassa luonnossa. Ihmisen 
luonnollinen viattomuus samoin kuin inhimillisen luonnollisuus liittyy 
ihmisen inhimilliseen luontoon, ihmisen olemiseen henkinen olento, 
ihmisen kommunikaatioon ja yhteyteen "korkeampaan elamaan" /J u
malaan, ihmisen kykyyn kommunikoida, kieleen ja logokseen. Ihmisen 
eettinen intentio ei voi saada muotoa, ruila elavaksi saamatta kielellisra 
ilmausta, tulematta kommunikaation esineeksi.4 

Luonne ei kuitenkaan oie ihmisen eettinen suhde ulkoiseen todelli
suuteen, silla luonne, kuten kohtalo, on itsessaan moraalisesti indiffe
rentti kasite.5 Elama kohtalon muodossa ei oie ihmisen moraalinen ruo
mio (jostain johon han olisi syyllistynyt), vaan se on suhde ulkoiseen jo
ka koskee ihmisessa olevaa paljasta elamaa ja asettaa taman elaman pe
rustei!taan syyllisena ja epaonnisena. Elama luonteen muodossa ei ole 
ihmisen moraalista hyveellisyytta, vaan se on suhde ulkoiseen joka kos
kee ihmista materiaalisen ja merkityksellisen (kielen, kommunikaation ja 

1. Mt., s. 34-35, erit. s. 35.
2. Vrt. Benjamin, "Violenza", s. 26
3. Benjamin, "Destino", s. 36-38, erit. s. 36.
4. Benjamin, "Wahlverwandtschaften", s. 173-175, sekas. 138-139, 136 ja 176.
5. Benjamin, "Destino", s. 36. 
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yhreisollisen) sekoittuneena olencona, ja siksi asettaa ta.man elaman pe
rusteiltaan vapaana ja singulaarisena.' 

Ihmisen elama kohtalon koncekstissa on unohdettu ja vaaristynyt. 
Baudelairen tuotetut eksentriset yksilolliset piirceet ovat "naamio" jonka 
taakse han "hapean johdosta" kackee "elamanmuotonsa yliyksilollisen 
valttamattomyyden".2 Moderni elaman muoto on Kafkan "maailman
talous", jossa kysymys on "elaman ja tyon organisoinnista ihmisyhcei
soissa": siita muodosta jonka elama ja esineet unohduksissa ollessaan 
saavat, vaaristyneista ja painuneista asioista, unohduksen, syyllisyyden ja 
hapean siittamista sekasikioista.3 Kaynnissa on jackuva oikeudenkaynci, 
"vanha vaaryys, johon ihminen on syyllistynyt, jatkuu", ja se jatkuu kai
kissa syytoksissa ja kaikissa oikeudenkaynneissa joissa ihminen tuomi
taan yha uudelleen perustavaan syyllisyyteen ja hapeaan.4 

- L Mt., s. 38; vrt. Benjamin, "Violenza", s. 18 ja 27; seka Benjamin, "Wahlverwandt-
schafren", s. 154 ja 176. 

2. Benjamin, "Zentral Park" 44, s. 690. 
3. Benjamin, "Kafka", s. 110, 95-96 ja 105-108. 
4. Mt., s. 86. Kafkalle tapahtumien keskiiina on ele (s. 94), ja voimakkain ele on hapea, ei 

vain "roisen edessa
,,
, vaan myës ''heidan cahtensa,,. Kafka "vierittilii hiscorialliscen capahrumien

vyërya kyin Sisyfos kivea" paljasraen niiden alemman puolen, jota "ei oie mielra ylentavaa kat
soa" (s. 104). 
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Modernin elamanmuodon figuuri on lapsi, hedelmatéin ja epakypsa, 
vailla yhteyksia, vailla yhteison taysvaltaista jasenyytta, vailla taytta ym
marrysta ja osuutta inhimilliseen kommunikaatioon. Modernin ela
manmuodon figuuri on huora, tavaramuodon saanut aistimellinen; ta
man elaman esineellisen valittymisen massamittaistumisen toinen nimi 
on (suurkaupungin) anonyymi vakijoukko, joka esiincyy vain kadulla 
kuten Baudelairen huorat. Modernin elamanmuodon figuuri on muu
kalainen tai emigrantti, koditon ja osaton elama vailla kommunikaatio
yhteytta ymparoivaan maailmaan, yhteison jasen vain yhteison ulkopuo
lisena, ihminen vain kaikkein abstrakteimpien ominaisuuksiensa kaùtta 
eli ihminen pelkkana elollisena olentona, paljaana, tapettavana elamana. 
Modernin elamanmuodon figuuri on unohdettu ja vaaristynyt sekasikio, 
syyllisyyden ja hapean painama ja vaaristama materiaalinen olemassaolo. 

Oikeudenkaynnin tarkoicuksena on oikeus ja oikeudenmukaisuus, 
hyva jarjestys; modernin elamanmuodon tarkoituksena on yksilon vapa
us ja jatkuva kehitys; se, mita ne saavat aikaan on syyllisyys ja hapea, 
kohtalo elaman kontingenssin ainoana muotona. Oikeuden harjoittami
nen tata oikeudenkayntia vastaan vain jatkaa sita ja syyllisyyteen tuomit
semista. Poliksen avoimen tilan yllapitamiseksi tarvittiin polikselle ul
koinen totuuden ja filosofian instanssi, jonka yhteys polikseen on pe
rusteiltaan mahdoton. Mika olisi unohduksen ja "oikeudenkaynnin", 
modernin elamanmuodon "maailmantalouden" ylittamiseen tarvittava 
mahdoton positio? 

"Baudelaire ei oie milloinkaan kirjoittanut huorarunoa huoran nako
kulmasta."' Baudelairen runoissa aistimellinen vaikenee, se osallistuu 
esitykseen mykkana ja kohteeksi muuttuneena, hajalle lyotyna, sirpalei
na. Kuitenkin "aistimellinen on runouden todellinen subjekti".2 Baude
lairen runoissa aistimellinen esiintyy mykkina sirpaleina, silla modernin 
kokemuksen aistimellinen esiincyy mykkina sirpaleina, ja Baudelaire et
siycyy tarkoituksella modernin kokemuksen ei-mihinkaan tiloihin, sen 
kulisseihin jotka eivat katke mitaan todellisuutta, sen abysseina aukea
ville kaduille. Mutta Baudelairella modernin kokemuksen synnyttama 
"raivo" kaantyy kodikkuutta ja orgaanista, paljasta elamaa vastaan, ela
man modernia poikkeustilaa vastaan. Baudelairen "allegorinen intentio" 
lyo hajalle elaman riippuvuussuhteet, irrottaa kohteensa elamasta "ha
jottaen ja sailyttaen" sen samassa eleessa, kiinnittyy hajalle lyodyn ela-

!. Benjamin, "Zentral Park" 21, s. 672. 
2. Mt., 19, s. 669-670, ja 13, s. 666. 

175 



man roskiin ja sirpaleisiin. Baudelairen runo1ssa aistimellinen asettuu 
"jahmettyneen levottomuuden" kuvaan.' 

Modernin elaman maapera on infantiilille elamalle suunniteltu uto
pia, jossa kuitenkin juuri lapsuus on kaikkein laiminlyodyin ja unohde
tuin, kaikkein eniten kuolemanvaarassa, kaikkein hylacyin ja erillisin. 
Modernin kokemuksen tilassa, suurkaupungissa, lapsuus ei suinkaan oie 
turvaton siksi, ettei sita olisi otettu huomioon, vaan siksi, etta huomioon 
ei oie otettu "aikuista", yhteisën taysvaltaista jasenta. Modernin elaman 
tilassa jokainen ihminen on lapsen asemassa, kuten jokainen ihminen on 
lihaksi tulleen tavaran ja tavaramuodon saaneen aistimellisen asemassa. 
Modernin elaman tilassa jokainen on muukalainen ja emigrantti, paljas 
tapettava elama. Asettuneiden tapojen haurastuessa ei oie mita.an mika 
voisi suojata inhimillista elamaa. 

Elaman mahdollisuus ei suinkaan perustu sen ylittamattëmaan joka
paivaiseen todellisuuteen. Juuri jokapaivaisena todellisuutena olemisen 
maapera on tavaramuodon epatodellisuuden ja kontingenssin lapitun
kemaa, ja olemisen tapa hauras ja lapinakyva. Realiteettina, projektina ja 
utopiana ylittamatonta on elaman moderni poikkeustila. Modernin ela-

1. Mt., 21, s. 672; 19, s. 669-670; 20, s. 671; 15, s. 667; 25, s. 675; ja 13, s. 666.
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man pidattaminen on yhta !ailla "olemassa vain ajatuksissamme" kuin 
Platonin filosofi-vartijain hallitsema valtio. Elaman "hajalle lyominen" ja 
"brutaali ote" aistimelliseen on yhta vaatimaton ele kuin sen Messiaan, 
joka ei cule muuttamaan maailmaa vakivalloin, vaan vain vahan oikai
semaan sen menoa.1 Tama jahmettynyt levottomuus ja brutaali ote on 
kuitenkin Benjaminille elaman ainoa mal1dollisuus. 

Suurkaupungin labyrintissa kyse ei enaa oie antiikin labyrimin se
koittuneesta kokemuksesta ja mestaruudesta erilaisten yhdistamisessa, 
vaan viivyttamisesta, seisahtumisesta, odottamisesta, pitkittamisesta, epa
roinnista.2 Minotauros modernin sydamessa ei oie enaa mestaruuden 
haaste, vaan elaman ytimessa vaanivan kuoleman kuva.3 Labyrintti on 
"eparoivan koti", eparèiivan �aapera, "oikea tie sille joka kuitenkin aina 
liian aikaisin saapuu maaranpaahan". Maaranpaa on "markkinat", tava
ramuodon suljettu vaihdon tila, epatodellisuuden ydin, elama tapettava
na elamana.4 Labyrintti ei siis oie niinkaan keino modernin elaman 
muodon ylittamiseen, kuin sen pidattamiseen ja viivyttamiseen. Elama 
on odottamista, ja odottaminen on "emigrantin viisautta".5 

Benjaminiaaninen "pelastus" on "pieni murtuma" jatkuvassa katas
trofissa eli tassa elamassa taalla, pieni murtuma epatodellisuuden ylitta
mattèimassa todellisuudessa.6 "Oikeus, jota ei enaa harjoiteta kaytannèissa 
vaan jota vain opiskellaan, on portti oikeudenmukaisuuteen."7 Oikeuden 
kaytannèin ulkopuolelle pysaytetty oikeus, oikeuden idea eli oikeuden
mukaisuus, jonka kaytannèista pidattaydytaan sen "opiskelemiseksi", on 
ihmisen maailmassaolemisen tavan, inhimillisen staton, elaman kaupun
kimuodon mahdoton edellytys modernin elaman ja kokemuksen tilassa. 

l. Mt., 13, s. 666 ja 28, s. 677; seka Benjamin, "Kafka", s. 108.
2. Benjamin, "Zenrral Park" 13, s. 666; 16 ja 17, s. 668-669.
3. Mt., 41, S. 688.
4. Mt., 16, S. 668.
5. Mt., 13, S. 666.
6. Mt., 35, S. 683.
7. Benjamin, "Kafka", s. 114.
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Me olemme taalla, ja caalla on nyt. Nyt on se mica on jaanyt jaljelle, 
kun seka cosi etta pinnallinen maailma havitetaan samassa eleessa; kun 
jaljella on vain ikuinen paluu, ikuisuus; kun aika culemisen ja haviami
sen liikkeena ja niiden valiin jannittyvana kestona kadottaa merkicyksen
sa. Nyc on se mika tulee modernin jalkeen, eika modernin jalkeen cule 
mitaan uutta, mutta juuri se muuttaa kaiken. 

Me olemme caalla, Roomassa. Rooma on jo valmiiksi ikuinen kau
punki, eika ajalla kestona oie taalla codellakaan mitaan merkicysca. 
Roomalaisella ei oie kiire minnekaan, silla han on jo siella. Tama lienee 
ainoa suurkaupunki, jossa jalkakaytavalla tormaa kiirehcivien ihmiscen 
sijasta vetelehciviin, jossa tungos ei synny eteenpainpyrkivista, vaan pai
kallaan pysyttelevista ihmismassoista. Kaikki kylla liikkuvac, mutta ku
kaan ei kulje minnekaan. 

Ikuisuudessa ei aikaa voi koskaan olla niukalci, ei micaan tarvetta 
cehda asioica nyt ja tehda niica kokonaan ja valmiiksi. Ei varsinaisesci sik
si, etta huomenna olisi uusi paiva ja etta haluccaisiin lykaca kaikki sinne, 
etta haluttaisiin elaa vain tata hetkea tassa ja nyt. Eika oie kysymys siica, 
etta kaikki asiat haluttaisiin pitaa ikuisesti samanlaisina. Ikuisuudessa 
elamisen logiikka on aivan toinen kuin niiden, jotka eivac cahdo huo
lehcia huomisesta, cai niiden, jotka vascustavat kaikkea muucosca. Nama 
kaksi suhdetta elavac icse asiassa samaa aikaa kuin moderni (huono) 
omatunto. Ne syntyvat siica cietoisuudesca, etta aika kulkee koko ajan 
peruuttamattomasti eteenpain, ja etta nykyisyys on vain katoava piste 
menneen ja culevan valilla. Tassa ciecoisuudessa dama on, valttamatta, 
jatkuvaa menecysca, asioiden katoamista ulottuvilca ja muuttumisca 
menneiksi, samalla kun se on jackuvaa kamppailua uusista saavutuksisca, 
jatkuvaa ulottumista tulevaisuuteen, joka on ainoa, mutta saavuttamaton 
todellisuus. 

Modernin ihmisen cietoisuus on huono omatunco, koska han tiecaa 
etta aika ei hanta odota. Hanen on ponniscelcava, huolehdiccava, saavu
tettava. Ja jos han ei jaksa ponnistella, han voi luovuttaa, silla huomenna 
on uusi paiva, ja taman paivan murheet ovat silloin vain eilisia, iaksi 
menneica. ]os hanen huono omatuntonsa paisuu peloksi asti, han voi 
cakercua nykyiseen, siis huomisen menneeseen, ja yrittaa pysyccaa aikaa 
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paikoillaan. Ikuisuus on modernille ihmiselle vain ikuisesti mennytta ja 
aarettêimana aukeavaa tulevaisuutta. 

Mutta ikuisuudessa ei oie mennytta eika culevaa. Ikuisuus on. Ja 
oleminen on perustavasti kokonaan toinen asiain tila kuin olemisen ja 
ei-olemisen ikuinen liike. Roomalainen elaa ikuisuudessa, ikuisen kau
pungin ikuisuuden aikaa. Muutos on hanen intohimonsa. Han tahtoo 
muuttaa kaiken, ta.alla on vallankumous kerran paivassa, kaikki pyêirah
taa ympari eika mikaan muucu: revoluutio, vallankumous eli maan 
kiertoliike itsensa ympari. Roomalainen ei huolehdi menneesta ja sen 
katoamisesta, silla mikaan ei oie kadonnut minnekaan. Rooma on rap
peutumassa, se on rappiolla; mutta se on ollut rappiolla jo muutaman 
tuhat vuotta ja se on, yha. Rooman ovat kaikki valloittaneet, ketaan se ei 
oie kyennyt vastustamaan - ja missa nyt ovat ne kaikki, kreikkalaiset, 
karthagolaiset, hunnit ja alannit ja germaanit, kaikki pohjoisen heimot ja 
laumat ja palkkasoturit, pyhiinvaeltajat, turistit ja pakolaiset, kaikki 
puolalaiset, marokkolaiset, etiopialaiset ja kiinalaiset; missa he ovat? 
He ovat Roomassa, heista on tulluc roomalaisia ja Rooma on, edelleen; 
cailla. 

PAKOLAINEN 

Me olemme ta.alla, Roomassa; mutta jollain tavalla alkaa lopulta tuntua 
silca etta cama ei oie mikaan "Rooma", vaan "cama", siis se cavallinen 
cama jossa ollaan ja josta ka.sin asiac tapahtuvat ja hahmocecaàn tapahcu
viksi. Esimerkiksi silma on siina maarin tottunut roomalaiscen cum
muuteen, etta hahmottaa itsensakin samanlaiseksi, ja sitten hatkahtaa 
nahdessaan vaalean naamansa heijastuvan kaupan ikkunasta. Italialaiset 
lakkaavat nayttamasta ylipuetuilca, sen sijaan suomalaiset alkavat nayttaa 
hieman nuhruisilta. Ymparistêiêin kotiutuminen muuttuu osaksi omaa 
habicusta, omaa ulkomuotoa ja fysiognomiaa. T arpeen vaatiessa suoma
lainenkin ostaa kapean hameen jolla ei voi ajaa polkupyoralla ja takin 
joka ei mene edesta kiinni, kengat jotka pilaantuvat sateessa ja laukun 
johon ei mahdu mikaan tarpeellinen esine, jacta.a hiukset roikkumaan 
kasvoille vaikka ne kutittavat ja ovac ciella, ja sulautuu muihin roomalai
s11n. 

Alamme kociutua Roomaan. Jossain mielessa olemme siis kotoisin 
Roomasta; mutta vain jossain mielessa. Jossain mielessa emme sen sijaan 
oie kotoisin mistaan, ja siita alamme lopultakin paasta perille Roomassa. 
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"Kaikki ihmisolennot syntyvat vapaina ja tasave11aisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan." 

Kaikki ihmisolennot syncyvat, silla kaikki ihmisolennot ovat elavia 
olevia. Kaikki ihmisolennot syntyvat kuten Sandor, alastomina elavina, 
paljaana elamana, vailla vaatteita ja tapoja, vailla arvoja ja merkiryksia, 
vailla kulttuuria, uskontoa, poliittista kantaa rai taloudellisca intressia, 
yhteiskunnallista asemaa rai imagoa; vailla muuta alkuperaa kuin paljas 
symymansa paljaana elamana. Paljas elama on kaikkien ja jokaisen syn
cyneen ihmisolennon luonnollinen alkupera ja luovuttamaton oikeus, 
jonka suojeleminen on kirjattu jokaisen nykyaikaisen siviscysvaltion pe
rustuslakiin.1 Paljas elama on kaikille yhteinen olemisen maapera, ja 
syncyminen paljaana elamana on se luonnollinen ja luovuttamaton 
"jostain" jossa ihminen asuu ja josta han on kotoisin. 

lhmisoikeuksien julistus maarittelee ihmiset vapaiksi ja tasa-arvoisiksi 
pelkan maailmaan syncymisen tosiasian perustalta. Ihmisoikeuksien ju
listuksen perustana ei oie ihminen yhteiséillisena olentona, tietyn yhcei-

l. Agamben, Homo Sacer, s. 140; myës Agamben, "lhmisoikeuksien ruolla puolen", s. 24; 
vrt. Dai Lago, Alessandro (1996): "Nonpersone. Il limbo degli stranieri." "aut aut", 275, 1996, 
s. 46-48. 
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son tierynlaisena jasenena, sosiaalisten, kulttuuristen, taloudellisten, po
liictisten cai muiden yhteisollisen olemisen suhteidensa maiitittamana 
olenrona, ihminen olentona joka on aina kotoisin jostain, vaan ihminen 
paljaana maailmaan synryneena elamana sen muodosta ja suhteista riip
pumatta, mina cahansa elamana. Ihmisoikeuksien julisrus ei koske zoon 
policikonia, poliksen taydellisen ja mahdottoman yhceison jasenta, kau
punkilaisca, vaan elamaa vailla mitaan eriryista muotoa.1 Modernin eetti
sen inhimillisen yhceison perusta ei siis koske yhteison jasenia, eli mo
derni yhceiso on yhteiso vailla jasenia, kuten sen jasenet ovat jasenia 
vailla yhreisoa, yhteison jasenia, orgaaneja, jotka kuuluvat yhreisoon vain 
orgaanisesci, valittomasti ja vapaasci, vailla valittavia tapoja ja muotoja, 
vailla jaettua ja yhteista. 

Vapaina ja tasa-arvoisina synryvien ihmisolentojen yhteison perusta
va ristiriita tulee kuitenkin esiin juuri silloin, kun tullaan vastatusten 
ihmisten kanssa, jotka rosiaankin ovat "menettaneet kaikki muut omi
naisuutensa ja eriryissuhteensa - lukuunottamatta sita tosiseikkaa, etta 
he ovat inhimillisia olentoja", kun kohdataan pako/,ainen.2 

Pakolaisen kohdalla tulee ilmeiseksi se, etta kaikesta huolimatta luo
vuttamactomat ihmisoikeudet kuuluvat ihmiselle vain jos ha.net enna
kolta voidaan oletcaa kansalaiseksi.3 Synryman tosiasia kiinnittaa minka 
tahansa elaman luonnollisten ja luovuttamattomien oikeuksien suojele
misen elaman synryperaiseen kokonaisuuteen, syntyperaiseen ja luon
nolliseen kansallisuuteen ja kansallisvaltioon. Inhimillinen oleminen 
siircyy esineen valittamasta jaetusca olemisesta synryman valittamaan va
littomaan elamaan. Inhimillinen oleminen siircyy keinotekoisesta "sta
tosta", kaupunki-valtio-sivilisaatiosta luonnolliseen "natioon", kansallis
valcioon. Ja luonnollisessa valtiossa olemisensa muodoista vapautunut 
luonnollinen ihminen kuuluu olemisensa maaperaan vain olemiselle tay
sin ulkoisen muodon, kansalaisuuden puhtaan muodollisuuden kautta. 

Pakolaisella ei ole luovuttamattomia oikeuksia siina paikassa (kansal
lisvaltiossa) jossa han on ja asuu, muuten kuin maaritelman mukaan 
talle yhreisolle ulkopuolisena. Pakolaisen oikeudet on kirjattu kansain
valisiin sopimuksiin ja lakeihin, mutta silti han on maiititelman mukaan 
(kulloisenkin ja aina paikallisen) Iain ulkopuolella, aina jonkun varsinai
sen_ kansalaisen, oli kyseessa yksityishenkilo rai julkinen viranhoitaja, 
mielivalcaisen hyvantahtoisuuden armoilla. Luovuttamattomat ihmisoi-

1. Agamben, Horno Sacer, s. 140-145. 
2. Hannah Arendt, "We Refugees", lainattu artikkelissa Agamben, "Ihmisoikeuksien", s. 

24; myës Agamben, Horno Sacer, s. 139. 
3. Agamben, "lhmisoikeuksien", s. 24-25; myës Dai Lago, s. 45-46. 
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keudet kuuluvat ihmiselle eli kansalaiselle luonnollisesti, syntyman tosi
asian perustalta, mutta pakolaiselle vain jos han luopuu oikeuksiscaan ja 
asettuu osattomuuden limboon.'

Pakolaisen limbo on absurdin carinan "saanto 22" eli "kitsch 22" 
kucen se palestiinalaisessa versiossaan kuuluu. Palestiinalaisen dilemma 
on jokaisen pakolaisen dilemma: hanta vaadicaan jacta.ma.an toimintansa 
laillisen yhceiskunnan ulkopuolella ja kayttaycymaan kuten yhceiskun
nan caysvalcaisen jasenen tulee - mutta kun han ryhtyy kayccaycymaan 
kucen caysvalcainen jasen (perustamaan puolueita tai ammattiliittoja ja 
esittamaan niiden kautta vaatimuksiaan) hanta kohdellaan Iain ulko
puolelle asettuneena rikollisena. Pakolainen pystyy kylla elamaan niin

kuin kansalainen, oleskelemaan maassa ja aloittamaan koulunkaynnin, 
tyoskentelemaan yliopistossa ja ostamaan auton ja vuokraamaan asun
non, ylipaansa elamaan niin kuin hanen asemansa olisi virallisesti tun
nustettu; mutta koska tahansa ta.ma hanen elamansa ja osallisuutensa 
voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja kiistaa, silla si!ta puuttuu muodollinen 
oikeutus.2 

Sandor on syntynyt Roomassa siksi, etta Sandorin aiti on culluc 
Roomaan suomalaisen perheensa kanssa. Suomalainen perhe olemme 
me, jocka kuuden matkalaukun ja kuumeisen Arkoksen kanssa muu
timme elokuun helteessa Kammenniemesta Monte Sacroon siksi, etta 
suomalainen akateeminen rahoitusjarjestelma ja ansiohierarkia arvostaa 
ja tukee ns. kansainvalistymista, eli sita, etta tutkija kirjoittaa kirjeita, 
tekee sopimuksia ja erinaisia jarjestelyja, pakkaa laukkunsa ja asettuù va
hintaan (luku)vuodeksi toisen yliopiston puitteisiin tyoskentelemaan. 
Hyoty on uskomaton: sita nakee maailmaa, maksetaan apurahana 
enemman kuin palkkana maksettaisiin, mutta palkkana ei mita.an mak
settaisikaan; tutuscuu uuteen ku!ttuuriin, loycaa uusia kirjoja, tuckimus
aineistoa ja tuttavuuksia. Ja jalkikateen na.ma edut vain kasvavat korkoa: 
jo oleskelun voi kirjata ansioluetteloonsa, puhumattakaan osallistumi
sesta kaikkinaisiin tapahtumiin, saavutetusta kielitaidosta ja julkaistuista 
tutkimusculoksisca, ja akaceeminen arvo kohoaa - se on ollut siella, se 
osaa sita kielta, se tuntee niitten juttuja ja itsensa Sen Henkilon henkilo
kohcaisesti. 

Sandorin isa on cullut Roomaan perulaisen veljensa kanssa ensinna
kin siksi, etta he halusivat nal1da maan josta heidan italialainen isoisansa 
aikoinaan emigroicui Argentiinaan. Ja sitten sattui loytymaan coitakin -

1. Dai Lago, eri t. s. 61. 
2. Mc., s. 45.
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ja totuuden nimissa on myonnettava, etta Perussa talla hetkella on vai
kea loytaa toita, etta inflaatio siella syo keskituloisen vaeston elintasoa, 
etta poliittiset olot eivat oie vakaat eivatka herata turvallisuuden tunnet
ta. Paolon seta on Miamissa ja Miamissa on myos hanen kolmas veljen
sa, toissa laivastossa. Toinen veli on taalla, neljas viela kotona T rujillossa, 

. mutta uhkailee koko ajan lahtevansa hankin maailmalle kun vahan kas
vaa. Paolo on toissa mercatossa, vihannestorilla. Ensin han on toissa 
Antoniolla, joka pihistelee palkasta eika suostu ilmoittamaan Paoloa 
tyontekijakseen poliisilaitokselle, niin etta Paolo on oikeastaan luvatto
masti maassa. Mutta tastakin pihistellysta palkasta Paolo pystyy lahetta
maan vahan rahaa aidilleen, vuokraamaan osuuden kaksioon, ja aikoo 
silla elattaa perheensa, Roosa-Marian ja poikansa Sandorin, joista han on 
suunnattoman ylpea. 

Sandorin isa ei halua retteloida ja kayttaytya huonosti, han tahtoo 
olla kunniallinen ihminen joka tekee tyonsa ja maksaa laskunsa, elattaa 
perheensa ja noudattaa maan lakeja ja tapoja. Mutta hanen on hyvin 
vaikea noudattaa lakeja - jos laillisiin papereihin vaaditaan laillinen tyo
suhde mutta hanen tosiasiallinen tyonantajansa ei sellaista halua, jos lail
lisen vuokrasopimuksen tekemiseen vaaditaan ennakkovuokra jota han 
ei laittoman pienesta palkastaan kykene maksamaan. Koska han on ex
tra-comunitaire, ei-EU-kansalainen (kirjaimellisesti yhteison ulkopuoli
nen) hanen on erikseen ponnisteltava pysytellakseen laillisuuden puit
teissa. Ponnisteluissaan han on koko ajan tyonantajan tai vuokrananta
jan tai poliisin tai muun viranomaisen hyvantahtoisuudesta riippuvai
nen, ja kaikista hanen ponnisteluistaan huolimatta hanta koskevia saan
toja voidaan koska tahansa muuttaa ilman etta hanella on siihen mitaan 
sanomista. 

Onneksi silla kertaa, kun Italian valtio muuttaa ulkomaalaislainsaa
dantoaan ja antaa ilman lupaa maassa oleville kuusi kuukautta aikaa il
moittautua poliisilaitokselle luvan saadakseen, naapurikojun Savino ot
taa Paolon toihin ja tekee siita viela laillisen paperinkin, jolla Paolo saa 
puoli vuotta odotettuaan oleskeluluvan vuodeksi. Silla Paolo on tun
nettu hyvana tyontekijana ja kunnollisena ihmisena, ja kaikki mercaton 
yksityisyrittajat tervehtivat hanen Roosa-Mariaansa ja vetavat Sandoria 
posis:esta kun nama tulevat hakemaan papia toista kotiin. 

Evarista on miehensa kanssa paennut Sri Lankasta, silla kristittyina 
heidan henkensa on vaarassa ja hengissa pysytteleminen muutenkin 
mahdotonta. Leila on tullut tanne T unisiasta, silla vaikka hanella ei oie 
mitaan islamin uskoa vastaan, han ei halua elaa elamaansa uskonnon 
maaraysten mukaan. Heihin verrattuna Paolo on vain "taloudellinen pa-
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kolainen", mutta yhta kaikki saman globalisaation aikaansaannos, kun 
kaikkialle tunkeutunut lansimainen talous ja sita seuraavat lansimainen 
kulttuuri, tavat ja (kulutus)tottumukset aikaansaavat "kansainvalisten 
markkinoiden vahemman suosimilla alueilla [ ... ] halun rai kuvitelman 
paasta pois paikallisten markkinoiden ahtaudesta, tuhansista koyhtynei
den rai itsevaltaisten maiden orjuuksista, riistosta rai sorrosta".' 

Evaristaan ja Leilaan ja Paoloon verrattuna me taas emme oie al
kuunkaan mita.an pakolaisia, vaan yhteison jasenia eli EU-kansalaisia 
jotka liikkuvat vapailla tyomarkkinoilla kaikkien lakien, saannosten ja 
direktiivien mukaisesti. T osin emme mekaan oie laillisesti maassa, vaan 
vain aloittaneet koulunkaynnin, ostaneet auton, vuokranneet asunnon ja 
ylipaansa elamme niin kuin meilla olisi virallisesti tunnustettu asema. Ja 
tosin myos meilla on kovin va.han valinnanvaraa kansainvalistyvilla aka
teemisilla tyomarkkinoilla olla hankkimatta tata kansainvalista koke
musta; siis, meidan syymme lahtoon ovat yhta !ailla taloudellisen, kult
tuurisen ja sosiaalisen pakon sanelemia. Emmeka me oie mikaan yksi
tyistapaus, Akatemia!Ja on hakuajat ja momentit kahdesti vuodessa maa
rarahojen myontamiseksi oleskeluun ulkomailla. Ylipaansa vuosittain 
liikkuu globalisoituneella maapallolla massoittain koulutettuja ihmisia 
perheineen maasta ja kulttuurista toiseen yliopistojen ja yritysten tarpei
den mukaisesti. 

Yritys ratkaista pakolaisuuden ongelma puhtaasti humanitaarisesti on 
saanur nakemaan sen perimmaisiksi syiksi luonnonkatastrofit ja erilais
ten sotien ja vakivaltaisten selkkausten aiheuttamat poikkeustilat. Pako
lainen ilmaantuu kuitenkin Euroopan poliittiselle nayttamolle massail
miona ensimmaisen maailmansodan lopulla, aikana jolloin monet Eu
roopan valtiot alkavat sa.a.ta.a lakeja, jotka sallivat niin kansalaisoikeuk
sien kuin kansalaisuuden riistamisen niiden omilta kansalaisilta.2 Pako
lainen ei olekaan kategoria joka maarittelee "vieraan" tai "toisen", ja 
liittyy ta.man vieraan ja toisen kohtaamiseen, vaan pakolainen on kasite 
joka liittyy kansalaisuuden, poliittisen yhteison jasenyyden, ihmisen yh
teisollisen olemisen maaperan saamaan uuteen muotoon. Pakolainen on 
poliittisen ja eettisen inhimillisen yhteison perustava suhde, ja uuden 
globalisoituneen talouden normi, julkisen yhteison julkisen rakenteen 
ongelma, joka kasitetaan ehdottomasti sille itselleen ulkoiseksi.3 

1. Mc., s. 65. 

2. Agamben, "lhmisoikeuksien", s. 23; Agamben, Homo Sacer, s. 146. 
3. Vrc. Agamben, Homo Sacer, s. 148-149: pakolainen "rajakasicceena" cai "kasicerajana" 

joka kriisiyccaa modernin inhimillisen stato-nation. 
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Pakolaisuudessa ei oie kyse siita etta paetaan - sisallissodan kauhuja 
rai pyorremyrskyn cuhoja, islamin huntuja ja opiskelukieltoja, poliittista 
tai taloudellista sortoa, koyhyyrta ja elaman epavarmuutta. Kyse ei oie 
"yksiloiden massasta, valmentaucumattomina elamaan meidan yhteis
kunnissamme, jotka ovat niin erilaisia kuin heidan."' Pakolaisuudessa ei 
oie laisinkaan kyse pakenemisesta, siis pois lahtemisesta ja muualle saa
pumisesta. Ei oie kyse yksittaisten ihmisten asettamisesta liikkeeseen, 
vaan kyse on ihmisten aseman, heidan asumisensa eli heidan olemisensa 
ja sen perusteiden asettamisesta liikkeeseen. Pakolainen on se maailmas
saolemisen tapa joka jaa jaljelle kun inhimillinen oleminen haurastuu ja 
1rtoaa maaperastaan. 

Pakolainen on "epahenkilo", "ihminen redusoituna puhtaasti biolo
giseksi ruumiiksi, kuten koomaan joutunut potilas".' Joka kerta kun on 
valttamatonta tietoisesti ottaa hengilta ihminen, kuten tappaa vihollinen 
sodassa, teloittaa rikollinen, abortoida sikio, on tuhottava taman persoo
na, taman "kasvot", taman jaettu inhimillisyys, ja kohdeltava tata pelk
kana luonnollisena olentona.3 Epahenkilo asetetaan sijoiltaan, han katoaa 
symbolisesta vaihdosta persoonattomien toimenpiteiden persoonatto
maksi kohteeksi. Ihmisen fyysinen tuhoaminen yhdisryy aina taman 
symboliseen sijoiltaan joutumiseen, katoamiseen vaihdon kierrosta, ja 
pakolaisessa tama sijoiltaan joutuminen tulee maailmassaolemisen pe
rustaksi.4 "Kyse ei oie tavanomaisesta historiankirjoituksesta, vaan siita 
etta kykenee nakemaan yhteison muodostumisen." 5 

Kuten huomataan, kun palataan viela kerran takaisin, kun todella 
palataan takaisin kotiin, kun palataan Roomasta siihen kotiin mista ol
laan lahdetty ja mista ollaan kocoisin, Suomen Kammenniemeen. 

1. Dal Lago, s. 66. Arrikkelissaan "Muukalaisren limbosta" Dal Lago rosin kyseenalaistaa 
radikaalisti "muukalaisuuden" kasitteen toteamalla, ettei oie olemassakaan metafyysista "Muu
kalaista", vaan rajojen ja lakien rieroisesti luomia muukalaisia; roisaalta hankaan ei puuru rahan 
muukalaisuuden rai maastamuuron poikkeusrilan rakenreelliseen saannënmukaisuuteen globa
lisoiruneessa maailmassa, vaan kasittelee niita muukalaisia jotka rulevar kehirysmaista vailla 
vira_llisia papereita, ja jotka taman saiinnëttëman asemansa vuoksi on helppo "asettaa sijoilraan" 
ja "kadortaa nakyvisra", muuttaa "epahenkilëiksi". 

2. Mr., s. 46. 
3. Mt., S. 46-47. 
4. Mt., s. 50-52 ja 59-64. Dal Lago kayrraa termeja "spostamenro" eli sijoilraan jourumi

nen/asettaminen ja '1sparizione,,, katoaminen, ja nimittfili muukalaisten tilaa "limboksi'\ so. 

rilaksi joka ei oie sisalla eika ulkona (ei paratiisissa eika helverissa). 
5. Serres, Roma, s. 11 O. 
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LEIRI 

Silla meillahan on koti minne palata. Viisi huonetta ja keittio, sauna, 
aucotalli, takka ja vatasto, orna piha ja kaikki yhdessa tasossa, T eiskon 
Kammenniemessa ranteeseen sijoittuvassa taajamassa, josta on pari sataa 
metria jarven rantaan ja kouluun ja metsaan ja tathaan ja kauppaan ja 
pari kymmenta kilometria kaupunkiin Tampereelle. 

Palaamme heinakuussa, missaan ei oie ketaan nakyvissa ja senhan 
ymmartaa, ne vahaiset viisi miljoonaa jotka tata pohjoista rikasta ja ava
raa maailmankolkkaa asuvat ovat kaikki lahteneet erametsien katkoihin. 
Ajetaan halki aavemaisen kesaisen maiseman, ja T ampereen viisitasoris
teyksessa alan nauraa niin etta putoan auton penki!ta lattialle: kahdeksan 
kaistaa viidessa tasossa eika ristin sielua nakyvissa. Puretaan tavaroita, 
aloitellaan kouluja, etsitaan rahoituksia ja venytetaan penneja, tapaillaan 
sukulaisia ja tuttavia ja palautellaan mieliin paikallisia elamisen rytmeja. 
Naapuritkin tervehtivat iloisesti, meista on jotenkin tullut osa Kam
menniemea ja kammenniemelaisia poissaollessamme. Olemme todella
kin tulleet takaisin sinne mista olemme lahteneet, ja olemme taas taalla. 

Lokakuussa posti tuo hassun kirjeen Atkoksen nimella. 
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Viskaan sen sekalaisten asioiden pinoon ja unohdan koko jutun. Miksi 
Kansanelakelaitos kysyisi viisivuotiaalta ta.man oleskeluista ulkomailla 
kun aikuisiakin on olluc matkalla? Tassa taytyy olla joku virhe, pitaisi
kohan soittaa, vaikkei tassa kylla mitaan jarkea oie ... 

Tammikuussa Arkos on kipeana ja mennaan Lastenlaakariasemalle. 
Parin paivan paasta sielta soitetaan: Kansanelakelaitos ilmoittaa etta 
laskussa mainittu henkilo ei kuulu sosiaalivakuucuksen piiriin eivatka 
he voi maksaa Lastenlaakariasemalle lakisaateista osuutta laakarin palk
kiosta. Mitas nyt tehdaan? Soitetaan Kansanelakelaitokseen ja saadaan 
kuulla. 

Arkos ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan. Nythan on niin, etta jos 
Suomen kansalainen oleskelee ulkomailla vahintaan vuoden, hanet pu
dotetaan automaattisesti sosiaaliturvasta, ellei han palattuaan ilman eri 
pyyntëa toimita Kansaneliikelaitokseen selvitysta ulkomailla oleskelus
taan. Kylla rasta oli lehdissa juttua silloin vuosi sitten kun laki hyvaksyt
tiin. Erikseen siita ei oie katsottu olevan syyta ilmoittaa kaikille kansalai
sille. Taina alkaa hermostua: ensinnakaan Arkos ei oie oleskellut ulko
mailla edes vuotta. Toisekseen jo lahtiessa ilmoitettiin etta kyseinen 
oleskelu tulee olemaan rilapaista ja maaraaikaista. Aivan oikein, kylla 
taalla on siita merkinta, mutta selvitys on kuitenkin tehtava. Mika h-tin 
selvitys? Selvittaa mita? Paluumuuttoilmoitusta ei oie olemassakaan. Ja 
miten lapsilisa on sitten voitu maksaa normaalisti? Ja miksei tata selvi
tysta pyydeta muilta perheen jasenilta joita on viela nelja, kaikki Arkosta 
vanhempia ja kaksi aikuista? Nyt tulee mieleen ilkea epailys: ei kai ta.ma 
Arkoksen selvitysvelvollisuus johdu ulkomaiselta kalskahtavasta nimesta? 

Suutun tosissani, ja niin myos Kansanelakelaitoksen virkailija. Ta.ma 
selvitys olisi voinut olla talla soitolla selva mutta ei kylla oie enaa! Pam! 
Ei olekaan. Soitan virkailijan esimiehelle ja kerro� rauhoittuneena tari
nani, vihjaan sivistyneesti yhteiskunnalliseen asemaani ja ihmettelen 
toykeaa vastaanottoa, ja silla soi toila se asia on selva. 

Asia on kaikkea muuta kuin selva. Kysymys ei nyt oie siita etta Arkos 
on merkitty takaisin sosiaaliturvaan ja lapsilisat juoksevat ja kelakorvauk
set toimivat ilman selvityksia ja puhelinsoittoja. Kysymys on siita etta 
kaikki on selvaa talla kertaa ja roistaiseksi, mutta etta myos taalla missa 
olemme kansalaisia, missa meidan ihmisoikeutemme ovat luovuttamat
tomia ja syntyman tosiseikkaan perustuvia, meidan oikeutemme ovat 
meista riippumattomia muodollisuuksia ja jonkun virkailijan hyvantah
toisen mielivaltaisuuden varassa. Kysymys on siita etta meidan luovut
tamattomat kansalaisoikeutemme ovat meilta otettavissa meidan tieta
mattarnme. Kysymys on siita etta meilla ei oie luovuttamattomia oikeuk-
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sia missaan, etta me emme oie kotoisin mistaan. Me olemme pakolaisia, 
limbossa ja sijoiltamme ja ainoastaan niin kuin kotonamme yhta !ailla 
Suomen Kammenniemessa kuin Rooman Monte Sacrossa. 

Pakolaisuus ei oie jotain mita ihmiselle tapahtuu. Pakolaisuus on ih
misen asema, maailmassaolemisen tapa, yhteisèin jasenyyden muoto ja 
(poliittisen ja eettisen) yhteisyyden perusta. Pakolainen on paljas elama 
suoraan valtion vallassa ja taydellisesti sen ulkopuolella, vailla oikeuksia 
ja osuutta luovuttamattomaan yhteiseen. Pakolainen on elaman yhtai
kainen luovuttamaton pyhyys ja sen valitèin tapettavuus. 1 Pakolainen on 
pysyva poikkeustila, elama/oleminen limbossa, ulkopuolella sen poHitti
sen ja eettisen yhte_isèin jonka perustana se kuitenkin on. Asettumisen 
sijaan on limbo, kotiutumisen sijaan on sijoiltaan joutuminen, ja sen si
jaan etta ihminen olisi olemalla kotoisin jostain, ihminen on niin kuin 
olisi kotoisin jostain. 

Globalisaatiossa ei oie kyse siita etta tamilit, arabit tai intiaanit tule
vat kaupunkiin, vaan siita etta myèis me, jotka jo olemme taman val
tiottoman valtion (olemattoman olemisen, kaupungittoman kaupungin) 
kansalaisia, lansimaisia ja meita, olemme pakotettuja irrottautumaan 
omasta olemisestamme. Globalisaation ja pakolaisen ongelman ratkai
semisessa ei oie kyse vieraan kohtaamisesta vaan meidan kulttuurimme, 
yhteiskuntamme ja elamamme muodon ongelman ratkaisemisesta. 

Pakolaisen sijoiltaan joutuneessa limbossa globaalin tila aukeaa pysy
vana poikkeustilana. Pakolaisen tila on leiri, tilallinen ulottuvuus joka 
on pysyvasti normaalin jarjestyksen ulkopuolella. Leiri on tila jarjestyk
sen ulkopuolella, mutta ei jarjestykselle itselleen ulkoinen, ei mikaan 
luonto, vaan painvastoin jarjestykseen sisallytetty poikkeustila, oleminen 
sisalla olemalla ulossuljettuna. Leirilla kansalaisilta riisutaan heidan kan
salaisuutensa ja kaikki siihen kuuluvat oikeudet, heilta otetaan pois hei
dan inhimilliset kasvonsa ja persoonansa ja heista tulee paljasta elamaa.2 

Myoskaan cama paljas elama ei oie mitaan inhimillisen poliittisen 
yhteisèin ulkopuolista luontoa, luonnollista elamaa politiikan ulkopuo
lella, vaan elamaa Iain ulkopuolella. Elama paljastetaan ja alistetaan sul
kemalla se Iain ulkopuolelle, tekemalla se lainsuojattomaksi eli heitteille 
jatetyksi. Leirin tilassa laki ja oikeus muuttuvat suoraan tehdyksi (tosi
asiaksi), ja tehty tosiasia muuttuu suoraan laiksi ja oikeudeksi.3 Teko ja 
oikeus sekoittuvat, Iain tila lakkaa olemasta tyhja. Laki tulee siksi jota 

!. Agamben, Homo Sacer, s. 148. 
2. Mc., s. 183-197, erir. s. 188.
3. Mc., s. 191 ja 196-198.
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noudacecaan, laki ei anna tilaa vaan limbon ja vie sijoilcaan; Iain nou
dattamiseksi ei carvita kenenkaan kohcaamista eika sekoittumista, vaan 
se on valitèin toimenpide. 

Lain ryhjan esineen avaaman ryhjan cilan ymparille rakencuvan julki
sen yhteisèin sijaan poliittinen yhceisèi rakencuu pyhiceryn elaman ulos
sulkemisen perustalle. Tama ei oie se sama leiri Troijan porteilla, jossa 
sankareiden mahdoton polis jannicryy. Tama ei oie se sama ei
kenenkaan-maa singulaaristen sankarien keskella, valca ja saalis ja yhtei
nen kieli luovuttamattomien oikosten keskella. Tama ei oie mikaan rat
kaisemattoman kiiscan avaama ryhja tila, mimeettisen vakivallan pysay
cecry lakipiste, ei mikaan jackuva uhrikriisi.' Leiri rakencuu tapettavaksi 
pyhicetyn elaman eli uhrin ja symbolisesca kierrosta syrjaytyneen epa
henkilon eli valkoisen elementin, alkuperaisen uhrin ja vaihdectavuuden 
icsensa paikalle. Leiri on se cila jossa uhrin paljaan elaman tapettavuus on 
kirjattu jokaisen ihmisen ruumiiseen, jossa jokainen ihminen syntyneena 
elavana olentona on potenciaalinen lainsuojacon, heicceille jatetty. Leiri 
on modernin elamanmuodon perustava kuolemanvaara.2 Pakolaisen pai
kalle rakentuva yhteisèi palauttaa pyhan inhimillisen maailmassaolemisen 
jarjesryksen perustaan: leiri on ratkaistu uhrikriisi, pyhan koskemacon 
temenos yhteisèin sydamessa. "Leiri, ei kaupunki, on lansimaisen biopo
liciikan paradigma."' 

Leirin poikkeustilassa ei oie kyse poikkeuksellisesca cilasta, vaan 
poikkeuscilasca olemisen saantèina ja tavanmukaisuutena. Myos jokapai
vaisten kaycancèijen ja cilan kaycèin tasolla "kasvava osa ihmiskunnasca 
elaa, vahintaankin osan ajascaan, oman alueensa ulkopuolella", epdpai
koissa.4 Epapaikat ovat ciloja jotka eivat anna kayccajilleen identiteettia, 
eivac aseca naica suhceeseen keskenaan, eivatka suhteeseen jo olleen ja 
eleryn kanssa. Epapaikac ovat asumisen sijojen vascakohcia, ohikulkemi
sen ja valiaikaisen olemisen ciloja. Epapaikac ovac cyypillisesci mackailijan 
ja kuluttajan ciloja, suurkaupungin anonyymin yleisèin riloja, suur
kaupungin anonyymin yleisèin kacseen kohteena olevia maisemia. T yy
pillisia epapaikkoja ovat markailijan cilac/maisemat, moottoritiet ja ase
mat ja niiden odotushallic, hocellit ja lomakylat ja maisemaksi muuttu
nut ei-inhimillinen luonco - mutta myèis pakolaisleirit tai hypermar
ketit.5 

1. Vrc. luku "Poliksen peruscaminen". 
2. Yrt. luku "Ei kociseucu". 
3. Agamben, Homo Sacer, s. 202. 
4. Augé, Marc (1993): Nonluoghi. Eleuchera, s. 102. 
5. Mc., s. 73-76. 
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Epapaikat ovat tiloja joiden kayttêi on sopimuksenvaraista. Sisaan
paasyyn vaaditaan jokin todistus, lippu, ostoskarry, luottokortti, vakuu
tuskortti, henkilollisyystodistus tms. Epapaikan kayttaja saavuttaa anon
ymiteettinsa "vasta annettuaan todistuksen identiteetistaan", vasta alle
kirjoitettuaan tilankayttêiêin oikeuttavan sopimuksen. "Tietyssa mielessa 
epapaikan kayttajaa vaaditaan aina todistamaan syyttêimyytensa", eli to
distamaan oikeutensa ja kelpoisuutensa paikan kayttêiêin.1 Ja kuten pa
kolaisen oikeuksien, samoin kaikkien nykyisten epapaikkojen kayttajien 
oikeuksien eli syyttêimyyden kriteerit ovat puhtaasti sopimuksenvaraisia 
ja muodollisia.2 Sisaanpaasyyn, syyttêimyyteen/oikeuteen ja kayttêiêin 
vaaditaan puhtaasti muodollinen paperi, jonka saaminen on viime ka
dessa jonkun virkailijan hyvantahtoisuuden mielivallan varassa. 

Sopimuksenvaraista ja muodollista identiteettia vaaditaan vain si
saan- tai ulospaasyyn epapaikasta. Kun on kerran astuttu sisaan epapaik
kaan, kohdataan sen sijaan vain ikuinen nykyisyys ja orna itse irrallisena 
kaikista suhteistaan. Koska epapaikka ei anna kayttajalleen mitaan iden
titeettia, se tekee tasta suhteessa muihin kayttajiin ainoastaan yksinaisen 
ja samankaltaisen. Epapaikat ovat universaalia tiloja, kaikille tuttuja, ylit
se kieli- ja kulttuurirajojen. Epapaikoissa vaaditaan minimaalisesti ko
kemusta. Kuten moottoritie, ne ohittavat kaikki paikalliset paikat, kielet, 
tavat, tottumukset. Epapaikoissa ei seurata sekoittuneen kokemuksen 
reittia ulkoisessa, vaan noudatetaan niiden universaaliin maisemaan si
joitettuja ohjeita, jotka nekin pyrkivat mahdollisimman universaaliin 
ilmaisuun. Epapaikat ovat "kulutuksen globaali tila", jossa kayttaja on 
aina, eika koskaan, kotonaan; jossa kayttaja on aina niin kuin kotonaan.3 

Epapaikat, ei kaupunki, ovat globaalin maailmassaolemisen tila. 

VIRTUOOSIT 

Me olemme hyvia kotiutumaan. Me olemme hyvia muuttamaan, so
peutumaan uusiin olosuhteisiin, kotiutumaan vieraisiin kulttuureihin. 
Me olemme hyvia kotiutumaan, silla tosiasiassa me emme kotiudu mi
hinkaan siina maarin, etta sitten olisimme sielta kotoisin, me emme ta
kerru mihinkaan tapaan, tottumukseen, maaperaan, mihinkaan kulttuu-

1. Mt., S. 93-94.

2. Mt., S. 94.

3. Mt., s. 95-97, 99-101.
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riin tai yhteisoon. Me olemme hyvia kotiutumaan, silla me emme oie 
alunperinkaan mistaan kotoisin. 

Meidan olemisemme ei oie vain muodollisesti erotettu itse olemisesta 
(kotoisin jostain). Me emme oie kotoisin mistaan siksi, etta meidan tie
tamattamme ja meidan ulottumattomissamme meidan luovuttamaton 
olemisemme Suomen kansalaisina Kammenniemen asukkaina olisi kiis
tetty ja kyseenalaistettu tai etta globalisaation sanelema muuttomme 
Roomaan ja Monte Sacroon olisi tehnyt meista kodittomia palatessam
me. Me olimme kodittomia jo lahtiessamme. 

Me emme oie hyvia kotiucumaan siksi, etta meilla keskiluokkaisina, 
koulutettuina, valkoihoisina, lansimaisina ja pohjoismaisina hyvinvoin
tivaltion ja valtakulttuurin kansalaisina olisi kotiutumiseen tarvittavia 
resursseja, kulttuurista paaomaa kuten kielitaitoa, byrokratian ja insti
tuutioiden tuntemusta, kyky ilmaista itseamme ja tuila toimeen erilais
ten ihmisten kanssa, vahvaa yleissivistysta ja eri kulttuurien tuntemusta, 
arvostettu yhteiskunnallinen asema ja ammatti. T oki me kuulumme ta
han universaaliin lansimaiseen koulutettuun ja sivistyneeseen keskiluok
kaan, mutta kyse ei oie niinkaan siita mita meilla on kuin siita mita 
meilla ei oie. 

Mina olen syntynyt kaupungissa, josta kumpikaan vanhempani ei 
ollut kotoisin. Kasvoin muualla, ensin kahden mummolan valilla, joista 
kummatkaan isovanhemmat eivat olleet kotoisin, sen jalkeen kaupungis
sa, jossa muutin viiden vuoden valein alueelta toiselle. Jussi on syntynyt 
kaupungissa, josta kumpikaan hanen vanhempansa ei ollut kotoisin, ja 
muuttanut alueelta toiselle samaan tasaiseen tahtiin. Niita paikkoja joissa 
vietimme lapsuutemme ja kasvoimme ei enaa oie. Me olemme ensim
maista historiattomissa ja irrallisissa paikattomissa paikoissa kasvanutta 
sukupolvea - mina olen jopa viettanyt lapsuuteni opiskelija-asuntolassa. 
Meilla ei oie mitaan kiinteaa paikkaa josta olemme kotoisin ja jonne pa
lata, ja vaikka palaisimme entisten paikkojen sijoille, ei siella oie ketaan 
eika mitaan jonka tuntisimme. Meidan olemisemme "kotoisin" on itses
saan irtaantunut olemisesta kotoisin jostain. Me olemme oppineet ko
tiutumaan juuri siksi, etta emme oie oppineet olemaan kotoisin mistaan. 

Me loydamme nopeasti oikeat paikat, universaalit epapaikat, joissa 
kielitaidolla ei oie valia, kuten supermarketit, metrot, bensiiniasemat ja 
pa�kkiautomaatit; mutta myos yhteiset kulttuuriset instituutiot ja nii
den sijat kuten koulut ja tarhat, niiden vanhempainillat, lasten syntyma
paivat ja kutsut kaverien kotiin. T erveysasemat ja niiden mahdoton by
rokratia, korvatulehdukset ja antibiootit, pakokaasumittaukset ja moot
torin viritys, pesukoneen huolto ja patterien ilmaaminen, talonmies ja 
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postinkantaja, posti, pankki, parturi ja miksei myos palokunta, puistot ja 
ieikkitelineet. Kokemuksemme on opportunistin tyhjd kokemus, kokemus 
vailla mitaan erityista sisaitoa, kyky olla tekematta ehdottomia, muuc 
vaihtoehdot poissuikevia valintoja, avoin kokemus jolie kaikki on mah
dollista. Kokemuksemme "ilmaisee nykyihmisen radikaalia kontingens
sia", kaikista oiemisen tavoista ja muodoista irronnutta oiemista.' Meiita 
puuttuu orna paikka, meilla ei oie minkaaniaista yhteisoa, oiemme niin 
kuin kotonamme kaikkialia. 

Me loydamme kuitenkin nopeasci myos omat paikkamme, iehtikios
kit, kirjakaupat, yiiopiston - tai, jos ollaan carkkoja, ja se on valttama
tonta, loydamme omat iehtikioskimme ja kirjakauppamme, joista os
tamme tietyt iehdet ja kirjat ja kansiot ja kalenterit. Loydamme vahan 
etsittyamrne ne yiiopiston henkilot tai rakenteet tai verkostoc jotka meita 
kiinnostavat; ja itse asiassa ne vain sivuavat yiiopistoa, emmeka ioyda 
niita yiiopistosta vaan omien verkostojemme, iehtien, kirjojen, tuttavien 
valityksella. Loydarnme meidan ihmisemme, ihmisia joilla on samanikai
sia iapsia samoissa ryhmissa, tai samanlaisia taustoja, tai kokemuksia, tai 
tapoja ja totcumuksia, mielipiteita, arvoja ja nakemyksia. Loydamme 
ihmisia joita kiinnoscaa perhe, kaiascus, liikkuminen ja retkeily uikoil
massa, poiitiikka, hyva moka, eri kuittuurit ja niiden erityispiirteet. 

Meidan kirjakaupoissamme myydaan myos paljon sellaista mika ei 
meita kiinnosta. Meidan henkiiomme yiiopistosta tutkivat ihan muuta 
kuin me. Meidan ihmisemme ja ystavarnme eivat oie cutkijoita kuten 
me, kaikilla ei oie suurta perhetta, jotkut kannattavac homeopatiaa ja 
joicakin kiinnostaa icamainen mysciikka. Meidan orna kokemuksemme 
on kokemus jota voisi nimittaa heikoksi kokemukseksi, kucen meidan so
siaaliset sidoksemme ovac heikkoja sidoksia.2 Heikko kokemus ei oie ko
konaisvaltainen ja aina rakenceelcaan yhcenevainen, vaan kokemus joka 
sivuaa toista kokemusta joissain kohdissa, joissain taas ei. Kokemuk
semme ei ole kokemus joka ehdoccomasti suikisi pois coiseniaisec koke
muksec, joka vaacisi ehdotonta samankaltaisuutta voidakseen kommuni-

1. Vahamiiki, Eliimii, s. 231. 
2. Muoroiluni on tassa analoginen Gianni Vattimon ensimmaisena kayrriirnan "heikon 

ajattelun" kasitteen kanssa. Heikolla ajattelulJa rarkoitetaan filosofisen tarkasrelun ja ajattelun 
mahdolJisuutta rilanteessa, jossa ajattelulle ei voida esittiia kiinreaa ja absoluuttista merafyysista 
perustaa. Analogia "heikko sosiaalinen side" on myèis olemassa, tarkoittaen juuri sosiaalisen 
siteen muotoa ja mahdollisuutta rilanreessa, jossa sosiaaliset siteet eivat enaa oie entisen kaltaisia 
determinoivia raustatekijèiita. Heikosta ajattelusta: Vartimo, Gianni & Rovatti, Pier Aldo 
(1990): Il pemiero debo/e. Feltrinelli. Heikosta sosiaalisesta siteestii: Noro, Arro (1991): Muoto, 
moderniteetti ja ko/mas - T utkie/ma Georg Simmelin sosiologiasta. T urkijaliitto; ja Vahamiiki, 
Jussi (1991 ): "90-luvun runteer." ARG 311991. 
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koida. Kokemus on kuitenkin selvasti differentioitunut, eika pelkka 
tyhja mika tahansa kokemus, ja siksi olemme niin kuin kotonamme kaik
kialla. 

Loydamme tyhjan kokemuksen universaalit sijat ja heikon kokemuk
sen valiaikaiset ja heikot sijat, mutta osaamme myos tuoda jokaiseen 
kohtaamiseen jotain meille erityista. Jos puhutaan korvatulehduksista tai 
aiitivasemmistolaisesta menneisyydesta, lasten luonteenpiirteista ja har
rastuksista, kirjoista, politiikasta tai tutkimuksen ongelmista, osaamme 
sanoa naista jaetuista universaaleista tai heikoista kokemuksista jotain 
ainutlaatuista, jotain singulaarista. Sopeutumisessa ja kotiutumisessa ei 
ole kysymys vain taydellisesta sulautumisesta. T otaalisen opportunistin 
dilemma on, etta tullakseen hyvaksytyksi eli ymmiitretyksi han sanoo 
vain sen mika on jo sanottu ja puhuu vain siita mika jo tiedetaan -
mutta jos han sanoo vain sen mika jo on sanottu tai mika jo tiedetaan, 
han on taysin yhdentekeva ja tarpeeton eika kukaan jaksa hanta kuun
nella.1 

Kun olemassaolon jokapaivaiset tavat sijoittuvat johonkin paikkaan, 
muodostuvat tuossa paikassa ja tuosta paikassa, myos paikka muodostuu 
olemassaolon jokapaivaisista tavoista. Kotiutuminen merkitsee myos sita, 
etta paikka ikaan kuin taipuu minun painoni alla, tekee tilaa minulle, 
taipuu minua. kohti ja tulee myos minun tilakseni. Jos luovuttaa silloin 
kun vieras todellisuus nayttaa vain vieraalta, se jaa ikuisesti vain elamyk
seksi. Jos pitaa kiinni ja on itsepainen, se tekee tilaa ja tulee omaksi. Ko
tiutuminen on molemminpuolinen suhde maailmaan, ei vain minun te
koni joka kohdistuu elottomaan kappaleeseen. Todellinen sopeutumi
nen ja kotiutuminen vaatii ymmiittamattomyyden ja ainutlaatuisuuden 
painoa ja itsepaisyytta. Mutta ta.man painon ja itsepaisyyden pakottami
nen vaatii taitoa, ja maailmassa jossa oleminen on irtaantunut kaikista 
olemisen muodoista, se vaatii aivan erityista taitoa. 

Ei pida suinkaan pitaa itsepaisesti kiinni kommunikoimattomasta 
singulaarisesta kokemuksesta, erillisesta ja oman entiteettinsa muodosta
vasta singulaarisesta kokemuksesta. Olennaista on lisata jokin ylimaarai
nen singulaarinen kokemus jaettuun universaaliin tai heikkoon kokemuk
seen. Ta.ma singulaarinen kokemus on siina mielessa taysin ylimaiitainen 
jaeçun kokemuksen kannalta, etta se ei lisaa siihen itseensa mita.an olen
naista, ei tee siita olennaisesti uutta ja tuntematonta. Universaali koke
mus on kuin partituuri, heikko kokemus on kuin savellaji tai musiikin 

1. Vahamaki, Eliimii, s. 238 ja 241.
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genre, ja ylimaarainen singulaari kokemus on taman partituurin virtuoo
sinen tulkinta, virtuoosinen kokemus.

Kyse ei siis enaa ole mestarin taidosta joka yhdistamalla erilaisia ra
kentaa kokonaan uuden esineen. Virtuoosi toimii valmiissa, jo olemas
saolevissa rakenteissa, valmiissa ja olemassaolevassa rakennetussa ympa
ristossa ja kokemuksessa, havittamatta tai muuttamatta sita millaan 
olennaisella tavalla. Kyse voi olla vain sanoista, joilla kuvaan kokemusta
ni, yksittaisesta asenteesta tai mielipiteesta, kahden erillisen asian yhdis
tamisesta tai rinnakkain asettamisesta. Kyse on tulkinnasta, vivahteesta, 
savysta, yhteyksista, jopa virtuoosisesta virheesta tai erehdyksesta. 1 

Olemme niin kuin kotonamme kaikkialla.

Kuva-arvoitus: etsi joukosta suomalainen. fa kuka on tytt6? 
2 

Tata kokemuksen ja esineen uutta vaihetta nirnitetaan virtuoosisen 
sijaan yleisesti virtuaaliseksi tai immateriaaliseksi. Kyseessa olisi "siirtyma 
materiaalisesta yhteiskunnasta irnmateriaaliseen", jossa "todellisuus ine-

1. Mt., s. 146-147 ja 158-160. 
2. Vastaus: Suomalainen makaa maassa: toisena vasemmalta; tyttêi toisen_a oikealta. 
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nettaa fyysisyytensa"; virtuaalisesta codellisuudesta.' Tata virtuaalista ei 
ymmarreta missaan suhteessa amiikin virtuun, joka on asian oleminen 
todella orna itsensa, oleminen joka toteuttaa ominta itseaan ja on siis se
koittamattomasti hyva, oleminen juuri niin. Virtuaalisen kokemuksen 
esineet, tietokoneet, puhelimet, sahkoinen media tekevat painvastoin 
juuri taalla ja juuri niin olemisesta taysin yhdemekevaa.2 Ei oie tarkeaa 
missa nimenomaisessa paikassa ollaan, tarkeaa on olla yhdistetcyna ver
kostoon.3 Keskus, orientaation suunnat, kosminen jarjestys ovat virtuaa
lisia eli taydellisesti irronneita ajasta ja paikasta tassa ja nyt, omaan, erilli
seen ja mielikuvitukselliseen todellisuuteensa. 

Koneet peittavat verkoillaan yhteiskunnan ja elaman, kokemuksen 
totaliteetin.4 Kokemus muuttuu esineeksi ja esine kokemukseksi, mas
satuotannon esineellistynyt ja tyhja esine hajoaa, se tyhjentyy lopullisesti 
ja lakkaa olemasta "esine". Uudet teknologiat tuottavat uuden intensi
teeteista, liikkeesta, merkityksettomista virtauksista ja ajallisuudesta 
koostuvan valittomyyden tason.5 lhminen on valittomasti kytketty ko
neeseen, ihmisen kokemus on valittomasti kytketty ihmisen toiseen 
luontoon, tekhneen, joka ei siis enaa oie ihmisen ja ulkoisen valissa, ko
kemusta valittava sekoittunut esine, vaan taysin valittyneen kokemuksen 
taysin valiton esine. 

ltse asiassa esineen muuttuminen kokemukseksi ja kokemuksen 
mÙuttuminen esineeksi merkitsee niin immateriaalisen valitonta materi
aalisuutta kuin materiaalisen valitonta immateriaalisuuttakin. Materiaa
linen ja immateriaalinen liittyvat valittomasti toisiinsa, sekoittuvat toi
siinsa, kun kone ihmisen rakentamana materiaalisena todellisuutena se
koittuu ihmisen merkitykselliseen symboliseen todellisuuteen, ja kun 
kone ihmisen rakentamana merkityksellisena todellisuutena sekoittuu 
ihmiseen materiaalisena todellisuutena.6 "Taalla" ja "ei missaan" sekoit
tuvat toisiinsa, peruuttamattomasti. 

Esine-kokemus on yhtaikaa tyhja, heikko ja virtuoosinen singulaari
nen kokemus. Esine-kokemuksen osat ovat tyhjia ja yhtenevia, yhdeme-

1. l.azzaraco, Maurizio (1997): Lavoro immateriale. Ombre carte edizioni, s. 94. 
2. La Cecla, s. 42. 
3. l.azzaraco, s. 92 ja 97-98. Lazzaraco kaynaa Deleuze & Guaccarin cermiii. "erii.ii.nlainen 

silea paikasca irronnuc cila". 
4. Mc., s. 130. 
5. Mc. 
6. Kun viilittèimii.c maceriaalisec kokemuksemme sisiiltii.vii.c viilccii.mii.ttii. runsaasci maceriali

soicunutta ceoriaa, kun "puhcaasca ceoriasca on culluc maceriaalinen cekija". Virno, Paolo 
(1992): "! rompicapo del macerialisca." Teokse•sa Il jilosofa in borghese. Manifescolibri, eric. s. 
63-64. Myèis Va.ha.maki, Eliimii, eric. s. 288. 

198 



kevia, universaaleja. Esine-kokemus ei kuitenkaan merkitse esineen ja 
kokemuksen hajoamista tyhjaksi kuvitteelliseksi esineeksi ja kokemuk
seksi, esineiksi ja kokemuksiksi, jotka saisivat merkityksensa puhtaasti 
inhimillisesta jarjestelmasta, vaan niiden hajoamista intensiteeteiksi, no
peuksiksi ja virtauksiksi, jotka ovat olennaisesti materiaalisia ja ei
inhimillisia.1 Ta.ma materia ja materiaalinen eivat ole pysaytettavissa mi
hinkaan tiettyyn ta.han, ta.han esineellistyneeseen esineeseen, ta.han esi
neelliscyneeseen kokemukseen. Valittoman materiaalisena ta.ma uusi esi
ne-kokemus on niin kuin sekoittunut kokemus, se on kokemus jolle on 
valttamatonta ja olennaista kohdata ulkoinen, ei-inhimillinen todelli
suus, ja kohdata ta.ma ulkoinen ja ei-inhimillinen valittomasti, cassa ja 
nyt. Silla ta.ma kokemus ei koskaan esineellisty puhtaasti inhimilliseksi 
tiedoksi ja merkityksiksi, vaan sailyttaa koko ajan sekoittuneen materi
aalisen immateriaalisuutensa (immateriaalisen materiaalisuutensa), va
littomyytensa. Ei ole tarkeaa, missa nimenomaisessa "ta.alla" ollaan, sen 
sijaan on tarkeaa olla jossain nimenomaisessa ta.alla. Ei ole tarkeaa olla 
kotonaan, vaan niin kuin kotonaan. 

On mahdotonta saavuttaa esine-kokemusta, jos kuvittelee esineen 
(tai kokemuksen) joksikin kiinceaksi yksikoksi, jos takertuu johonkin 
tiettyyn intensiteetin kokoonpanoon. Yhteiso jossa kiertaa esine
kokemus, yhteiso joka saa muotonsa kokemus-esineesta, "tayden kapita
lismin biopolitiikan kohde", globaalistunut ihmiskunta ei ole mikaan 
identifioitava tai identifioiva ihmisten joukko, vaan taydellisesti anony
misoitunut (suurkaupungin) vakijoukko, pakolaisten persoonaton jouk
ko, marginaalinen enemmisto, yleiso. Yleiso ei ole mikaan orgaaninen 
yhteiso tai tilastollinen sosiaalinen fakta, mikaan modernin biopolitiikan 
populaatio, vaan ihmisten redusoimattoman moneuden taysin materiaa
lisen virtauksen "variaatio, tendenssi, tuleminen". Yleison muoto on sa
ma kuin esine-kokemuksen muoto: hetkellinen intensireetti, hetkellinen 
vaihtelu, hetkellinen nopeus. "Tosiasiassa yleiso on tapahcuma."2 

Yhteiso hajoaa tapahtuman virtaukseksi ja hetkellisyydeksi. Inhimilli
sen maailmassaolemisen tapa, elaman sekoittunut kaupunkimuoto, stato, 
hajoaa luonnollisen elaman muodolliseksi olemiseksi, natio, ja lopulta 
paljaaksi elamaksi jonka muoto on vain heikko tai hetkellinen tapahtu
ma. Me olemme niin kuin kotonamme kaikkialla. 

1. Lazzararo, s. 115-124. Esimerkiksi tiedorusvalineissa (video) ja rierokoneissa (uusi rie
rorekniikka) kayretty reknologia roimii talla digiraalisella logiikalla. 

2. Mt., s. 115-121, erit. s. 120-121. 
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MAAILMA 

Me olemme niin kuin kotonamme postmodernin yhteison universaalissa 
megalopoliksessa, kaikkialle ulottuvassa periferiassa vailla keskustaa ja 
vailla suuntia; olemme pakolaisia saannoksi tulleessa poikkeustilassa, 
tyhjentyneen kokemuksen universaaleissa epapaikoissa, globaalissa tilassa. 

Meista on viimeinkin tullut luonnollisia. Olemme kotoisin paljaasta 
elamasta kaikille yhteisena olemisen maaperana, olemme hajonneet ma
teriaalisiksi intensiteeteiksi ja virtauksiksi. Ja enemmankin, meidan glo
baali olemassaolomme on kasvanut mittoihin, jossa inhimillisten yhtei
sojen massa painaa maapalloa "risteilevien suhteidensa verkostoilla ja 
kaytettavissaan olevien objekti-maailmojen maaralla". Ihrniskunnan jat
tilaismaiset megakaupungit ovat kuin valtavan tiheita ihrnislaattoja, yh
teiskunnallisia kokonaisuuksia, joita voi verrata Suurten Jarvien aluee
seen tai Gronlannin mannerjaatikkoon, ja ne vaikuttavat suoraan aurin
gon sateilyn heijastumiseen takaisin maapallon pinnasta, vesien kiertoon, 
keskilampëtilaan, pilvipeitteisiin ja tuulten vaihteluihin, otsonikerrok-

'

seen. 
Ihmisen aikaisemmat elaman muodot "eivat yltaneet minkaanlaiseen 

fyysiseen eksistenssiin"; suhteessa maapalloon ja luontoon ne olivat hau
raica· rakennelmia, sidottuja siihen nimenomaiseen paikkaan jossa sijait
sivat, "siella-olevia", maaperaansa juurtuneita. "Hoyry tai pisara vetta 
riittivat tapparnaan sen. Hukkuneena kuin piste on entisaikain ihminen, 
jonka ilmasto loi sodassa." Tama elaman kaupunkimuoto on nyt kasva
nut ja levittaytynyt "kaikkialla-olevaksi", "pinnoiksi, tilavuuksiksi ja 
massoiksi", ihmisjarviksi tai aavikoiksi, "fyysisiksi tekijoiksi Maan fysi
kaalisessa jarjestelmassa". Megakaupungeista tulee fyysisia muuttujia. 
"Nain olemme saavuttaneet lopulta mittasuhteet, joissa olemme viimein 
fyysisesti olemassa."2 

Kyse ei kuitenkaan oie siita, etta kukin yksittainen ihminen olisi 
tullut luonnollisesti luonnolliseksi olennoksi, ja etta kukin inhimillinen 
yhteiso erikseen ja kaikki yhdessa nyt fysikaalisina tekijoina vaikuttaisi
vat Maahan fysikaalisina tekijoina. Ihrninen painaa maapalloa "risteile
vien suhteidensa verkostoilla" eli ihrnisten valisilla yhteisollisilla suhteil
la, ihmisten yhteiskunnallisen vaihdon liikkeilla; ja "kaytettavissa olevien 
objekti-maailmojen maaralla", "esineellistyneella" inhimillisella tiedolla 
ja taidolla, ihmisen rakentarnan materiaalisen todellisuuden ja ihmisen 

1. Serres, Michel (1994): Luontosopimw. Vascapaino, s. 34-40 
2. Mt. 
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merkityksellisen symbolisen todellisuuden toisiinsa sekoittuneella mas
salla, esine-kokemuksensa kokonaisuudella. 

Kysymyksessa ei oie nyt vain se, miten me vaikutamme luontoon, 
miten me rasitamme sita paastêiilla rai uusiutumattomien varojen kulu
tuksella rai puuttumalla ekosysteemien tasapainoon. Globaalin ihmis
kunnan kysymys ei kaikesta huolimatta oie valitêin ja fysikaalinen, ky
symys luonnosta. Kysymys on, edelleen, yhteisêin muodostumisesta, -ja 
nyt tilanteessa jossa se on sidottu globaaliin mittakaavaansa ja peruutta
mattomaan sekoitturniseensa ei-inhimilliseen luontoon. Kysymys on 
elaman kaupunkimuodosta. 

Globaalin tilassa ongelmat ja niiden ratkaisut asettuvat samanaikai
seen peruuttamattoman aarettomyyden ja ylittamattêiman rajallisuuden
perspektiiviin. Àarettêimyyden perspektiivi merkitsee yhden ja yksiselit
teisen totuuden mahdottomuutta, ja rasta on kyse kun puhutaan ns. 
suurten kertomusten katoamisesta. Ilmaantuu uusia historioita, erillisia 
Ja erityisia historioita, suhteellisia ja paikallisia totuuksia; tieteellinen 
totuus menettaa objektiivisen perustansa. Kulttuuriset tavat, tottumuk
set, uskomukset ja arvot menettavat absoluuttisen luonteensa, ja sen si
jaan etta yksi tapa sulkisi pois muut vaihtoehdot - etta jokin on ruokaa 
ja muu syêitavaksi kelpaamatonta, etta jokin on musiikkia ja muu mete
lia, etta jokin on kaunista ja oikein ja muu rumaa ja vaarin - niista tulee 
vaihdettavia lyhyita tottumuksia. Rotu, kansallisuus, yhteiskuntaluokka 
ja muut pysyvat yhteiskunnallisen jarjestyksen rakenteet muuttuvat va
hemman merkityksellisiksi. Globaalin aarettêimassa tilassa tavoista ja 
tottumuksista rulee aarettêimasti vaihtelevia. 

Mutta tama aaretêin tapojen ja totuuksien vaihtelu ilmenee aivan uu
dessa peruuttamattoman rajallisuuden perspektiivissa. Modernille tyy
pillinen utopistinen projektio tulevaisuuteen ja ekspansio · tuntematto
maan ja koskemattomaan tulevat mahdottomiksi. Globaalin tilassa ei oie 
uutta ja koskematonta tilaa vailla omistajaa, ei voida siirtya muualle ja 
siirtaa ratkaisuja sinne missa ongelma on pelkistettavissa muutamiin yk
sinkertaisiin tekijoihin. Globaalit ongelmat ovat tassa ja nyt, kaikille yh
teisia kuten otsonikerros ja sen katoaminen tai valtameret ja niiden 
saastuminen. Globaalin tilassa ei ole mahdollista eristaa, sulkea ja rajata 
ongelmia ja niihin liittyvia tekijoita, silla kun utopian ei-minkaan tilan 
perspektiivi on hamartynyt, yritys tehda huumeista tai saasteista, talou
den kriiseista, sodista tai luonnonkatastrofeista vain jonkun muun pai
kallisia ongelmia ilmenee tilan vakivaltaisena jakamisena. Globaalin ra
jallisessa tilassa asioista tulee uudella tavalla ilmeisia. 
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Globaalin tilassa jokainen kiista on ratkaisematon. Jokainen kiista 
sisaltaa aarettoman maaran cekijoica; jokainen rackaisu merkicsee joiden
kin tekijoiden rajaamisca kiistan ulkopuolelle. Tila, jossa elama asetetaan 
limboon, elaman sijoiltaan vieva muoto, tila, jossa ruumiin ja persoonan 
tuhoaminen limiccyvat, on moraalisen konflikcin tila, kiistanalainen cila, 
jossa yhceison eettiset rajat maaritellaan ja ilmaistaan.' Globaalin cilassa 
ratkaisematon konflikti jannittyy kaikkialla; poliksen mahdoton tila on 
kaikkialla. 

Mutta globaalin cilassa elaman kaupunkimuoto on myos uudella ta
valla hauras. Yhteiso joka muodostuu luonnolliseksi tulleisca ihmisista 
rakentuu paljastetun ja pyhitetyn elaman ulossulkemiselle, elaman va
littomalle tapettavuudelle pysyvassa poikkeuscilassa. "Kaikkialla-oleva" 
on (kotonaan) kaikkialla eika missaan, sijoilcaan joutunut, rakenteellinen 
pakolaisuus, pakolaisuus maailmassaolemisen tapana ja yhteison jase
nyyden muotona. Yhteiso on tapahtuma, intensiteetti ja virtaus. Yhceiso 
on hauras, silla pysyvassa poikkeustilassa se on aina vakivaltaisen kriisin 
partaalla. Yhteiso on hauras, silla tapahtumana se on heikko ja hetkelli
nen. Yhteiso on hauras, silla kaikkialla-olevana silla ei oie enaa tilaa jo
hon vetaytya, ei cilaa varastoille tai varastossa olevaa tilaa, eika tilaa uu
delle alulle. "Mikaan ei oie heikompi kuin yhtenaiseksi tullut glo�aali
nen jarjestelma."2 

Elaman kaupunkimuoto on siis seka massiivinen osa maapallon fysi
kaalista jarjestelmaa etta hauras ja heikko. Globaalin cilassa olemme 
"heikkoutemme armoilla" kuten merimiehet laivassa. "Laiva tarjoaa glo
baalisuuden mallin, koska siica puuttuu ylimaarainen tila, johon vetay
tya: siella-oleva, paikallinen, tarkoittaa maakrapua." "Laivaan astuneen" 
ihmiskunnan on tultava toimeen seka keskenaan etta ymparoivan meren 
ja sita liikuttavan ilmaston kanssa. "Tama sekoitus vaacii ristiriitaista 
juurtumista globaaliin: ei enaa johonkin maahan vaan Maapalloon, eika 
ihmisryhmaan vaan kaikkialle."3 

Lopultakin me olemme tulleet maailmaan. Elaman kaupunkimuoto 
on ihmisen maailmassaolemisen tapa, eika cama tapa oie enaa vain ihmi
sen jaettua suhdetta ulkoiseen ja "ymparoivaan" maailmaan, vaan ihmi
sen sekoittumista ei-inhimilliseen, ihmisen osuutta maailmasta "risteile
vien suhceidensa verkostoilla". Ihminen ei oie enaa maailmassa, vaan osa 

1. Dai Lago, s. 49.
2. Serres, Luontosopimus, s. 68-70.
3. Mc., s. 69-70 ja 140.
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maailmaa.' Kysymys globaalista luonnosta ja sen tasapainosta on kysy
mys elaman globaalista kaupunkimuodosta. Ihminen ei ole maailmassa 
vain valiin tuleva hairiotekija, vaan olennainen tekija, ei vain materiaali
sena vaan yhteisollisena ja symbolisena systeemina, silla juuri sellaisena 
han on maailmasta osallinen. Kysymys globaalista ihmiskunnasta on ky
symys globaalista olemassaolosta; elaman kaupunkimuoto on osa maa
ilman olemisen tapaa. Hauraasti ja kaikkialla me olemme niin kuin 
maailma. 

1. "Tama on meidan ja maailman suhteiden tila, sen tasapainotettu tase, jossa muinaista 
yhteiskuntasopimusr.a pita.isi seurata luontosopimus.'' Serres, Luontosopimus, s. 41. Serresin 
mukaan tarvitaan yhteiskuntasopimukselle analoginen luontosopimus, joka siis edellisen tapaan 
pysayttaa meidat keskinaisesta kamppailusta joka voi paattya vain kaikkien osapuolien tuhou
tumiseen. Mutta Serres toteaa itse, etta yhteiskuntasopimus on juuri se joka rakaa jarkuvan 
sodan mahdollisuuden. "Vakivalta ensin, sitten sota; kaytavassa niiden viililla: oikeudellinen 
sopimus." Mt., s. 31. Vakivaltaa saatelevan sopimuksen sijaan asettaisin vakivallan pidartami
sen, ratkaisemattoman kiisran; en Iain voimaa, vaan sen mahdonoman tilan haurauden. Ks. 
myos luku "Mahdoton". 
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LOPUKSI 

SE, MISTA LAHDETAAN JA MINNE PALATAAN 

Tassa sita taas ollaan, siina mista lahdettiin. Olemme taas pakkaamassa 
laukkua ja taloa, etsimassa vuokralaista tanne ja vuokra-asuntoa sielta, 
jarjestelemassa kouluja ja passeja ja muita papereita, talla kertaa myëis 
koiralle joka otetaan mukaan. Lentolippujen sijaan auton vakuutuksia ja 
esitteita Via Balticasta, Rooman sijaan T orino. 

Sukulaiset, opettajat ja tuttavat ovat kaikki yhta mielta: teidan lap
sista tulee oikeita maailmankansalaisia, vahintaankin eurokansalaisia. 
Kylla se on valtavan hieno mahdollisuus ja korvaamaton kulttuurinen 
paaoma, se, etta saa kotiutua kahteen kulttuurin, kahteen kieleen ja 
kahteen maaperaan. Se, mita ei lausuta, mutta mita talla kaikella tarkoi
tetaan on, etta todella korvaamaton kulttuurinen paaoma on olla kotiu
tumatta yhteen kulttuuriin, oppia kotiutumaan ei-mihinkaan ja kaikki
alle. 

Lapset sen sijaan eivat oie yhtaan ihastuneita. Heita ei kiinnosta 
kulttuurinen paaoma eika kielitaito, ei maailmankansalaisuus eivatka 
uudet mahdollisuudet. Heita ei kiinnosta nahda lisaa eika uusia asioita, 
heita kiinnostaa tehda niita samoja. Meidan lapsemme eivat va.lita seik
kailuista vaan jokapaivaisista asioista; he eivat halua kokea tavattomia 
elamyksia vaan he viihtyvat totutussa. 

Kotiudumme ennatysvauhtia. Ensimmaisena paivana ilmoitamme 
lapset kouluihin ja seuraavana etsimme Salomelle ratsastusseuran tallit, 
joissa han viettaa kaiken liikenevan ajan niin kuin Suomessakin. Arkosta 
kismittaa kun koulu kestaa kahdeksan tuntia paivassa eika leikkimaan 
ehdi kaverien kanssa edes joka paiva, niin kuin Suomessa. Sen sijaan han 
ystavystyy hyvantuulisesti kaikkien niiden kaverien kanssa jotka tahtovat 
tutkia elaimia ja pelata tietokonepeleja taï vahintaankin jalkapalloa taï 

. mita tahansa, niin kuin Suomessa. 
Lapset eivat suinkaan oie suomalaisia metsalaisjuntteja, kykenemat

tëimia sopeutumaan vieraisiin oloihin ja kotiutumaan uuteen maaperaan. 
Heille ei oie olemassakaan mita.an uutta ja vierasta maaperaa, eika heilla 
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ole tarvetta sopeutua mihinkaan erityiseen uuteen ja vieraaseen kieleen 
tai kulttuuriin. Ei ollenkaan siksi, etta T orino olisi sama asia kuin Roo
ma koska kummatkin ovat ltalian maaperalla. Vaan siksi, etta heille on 
ihan sama missa pain maailrnaa ollaan, silla he ovat jo alunperinkin 
maailrnassa, eivatka jossain erityisessa paikassa maailmassa. 

Heilla ei ole mitaan tarvetta nahda uusia asioita ja saada uusia ela
myksia tai uusia kokemuksia. Heilla on jo aluperinkin tarjolla lukema
ton maara uusia asioita, jatkuvasti uusia ja uudistuvia asioita ja esineita ja 
cilanteita ja olosuhteita. He eivat ela siina maailrnassa jossa ollaan kotoi
sin jostain, vaan he ovat myêis taalla, tassa samassa ja amassa yhta irro
tettuja olemisensa muodoista kuin missa tahansa muualla. Heidan on
gelmanaan ei ole miten sopeutua jatkuvaan muutokseen ja elaman pe
rustavaan kontingenssin, siita he ovat kotoisin, ja siksi he ovat itsepiiisia. 

He ovat jo kotoisin ei-mistaan ja kaikkialta, ja ainoa keino alla kotoi
sin ei-mistaan ja kaikkialta on alla itsepiiinen, pitaa kiinni mahdollisim
man tarkkaan omasta ja samasta, etsia aina omat ihmisensa ja omat te
kemisensa ja omat asiansa kaikkialla missa tahansa sattuukin olemaan. 
Kaikesta kiinnostunut seikkailija ja maailmankiertaja on anakroninen 
hahmo, menetetyn maaperan suurlahettilas ihmiskunnassa, joka on pe
ruuttamattomasti irronnut maasta ja astunut laivaan tai noussut ilmaan 
ja lahtenyt lentoon. 

Maailman kansalaiset tietavat etta mitaan uutta ei ole, eika ole mi
taan vierasta, ei ole mitaan yhta kulttuuria ja toista kulttuuria, vaan vain 
yksi ja aaretêin loputtomasti vaihteleva inhimillinen olemassaolo. Ainoa 
mahdollisuus kohdata vieras on pitaa kiinni samasta. Ainoa mahdolli
suus kotiutua kaikkialle eika mihinkaan on pysycella siina minka jo 
tuntee. Silla cama aman ja saman erottaminen vaatii sellaisen virtuosi
teetin kehittamista, sellaista erojen tekemisen hienostuneisuutta, jota ei 
voida edes ajatella maailmassa jossa uusi on aina ennen nakematêinta. Ei 
uuden vaan saman tunnistaminen on maailman kansalaisen asumisen ja 
kotiutumisen taito. 

Meidan lapsillamme ei ole mitaan tarvetta lahtea taas palatakseen, 
silla he ovat jo peruuttamattomasti matkalla ja tarvitsevat kaiken itsepiii
syytensa antaakseen muodon tuolle matkalleen, josta nyt on tulluc osa 
maailrnan itsensa olemista. Meidan lastemme itsepiiisyys on elaman hau
raan kaupunkimuodon suoja. 
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