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Pääkirjoitus

Siinäpä Se
Luonto ja kulttuuri ovat täynnä merkkijärjestelmiä, huipentumana (?) ihmisellä on
puhuttu ja kirjoitettu kieli. Tämän numeron teemana on kieli ja kirjoitus.
Joskus ilmaisu, sanominen, tuntuu helpolta ja selkeältä. Mutta miten ilmaista sellaista, mikä tuntuu olevan ilmaisematonta tai pakenevan sanoja? Joudutaan
kysymään, riittävätkö sanat. Vanhassa Juha Vainion sanoittamassa laulussa vastataan:
Sanat eivät riitä kertomaan,
Tuskin niitä tarvitaan.
Riittää kun sä hiljaa oot mun
Ja mä sun.
Kokonaan.
Sanat eivät riitä kertomaan,
Kun vain kanssas olla saan.
Silloin onni sanoitta puhuu näin vaan.

Maggie Nelson kirjoittaa kirjansa Argonautit alussa:
”Ennen kuin tapasimme, olin omistanut elämäni Wittgensteinin ajatukselle,
jonka mukaan se, mitä ei voi ilmaista, sisältyy – ilmaisemattomana! – ilmaistuun. Lausahdus jää julkisuudessa yleensä vähemmälle huomiolle kuin
suuresti kunnioitettu mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava, mutta on minusta
ajatuksena syvällisempi. Paradoksaalisesti se kertoo, aivan kirjaimellisesti,
miksi kirjoitan tai miten kykenen jatkamaan kirjoittamista.”

Semiootikko Umberto Econ romaanissa Ruusun nimi kerrotaan siitä, mikä valtava, jopa pelottava, voima kirjoituksella voi olla. Juoni perustuu ajatukseen, että
Aristoteleen Runousopissa olisi ollut kadonneeksi luultu komediaa käsittelevä
osa. Jos se olisi säilynyt, sen vaikutukset olisivat voineet olla vallankumoukselliset, kirkon valtaa horjuttavat. Kirjoituksen kopioiden tuhoamisen vuoksi ollaan
valmiita tappamaan.
Vastaava ajatus kielen mahdista sisältyy Laurent Binet’n romaaniin Kuka
murhasi Roland Barthesin? Kirjassa rakennetaan fiktiivinen murhatarina sen
ympärille, että semiootikko ja kirjallisuudentutkija Roland Barthesilla olisi ollut
hallussaan salainen, uskomattoman merkittävä asiakirja ns. kielen seitsemännestä
funktiosta. Sen hallitsija saisi käyttöönsä kielen mahdin kautta rajattoman val-
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lan, koska kykenisi taivuttamaan kenet tahansa toimimaan haluamallaan tavalla.
(Muistan saman fantasian Aku Ankoista, joissa aina joku oppi hypnotisoimaan siten, että sai toisen valtaansa ja antamaan kaikki rahansa hypnotisoijalle.)
Kun Barthes on kirjassa murhattu, fiktiivisessä tv:n uutislähetyksessä ranskalainen intellektuelli kuvaa tämän kielifilosofiaa seuraavasti. Barthesin mukaan
kirjoitetussa kielessä on ainakin kolme tasoa. Ensinnäkin on luonnollinen kieli,
esimerkiksi tämän lehden jutut on kirjoitettu suomeksi. Toiseksi on tyyli, joka on
kirjoittajan tekniikan ja osaamisen tulosta, se on tietoista ja kontrolloitua. Mutta
kielen ja tyylin välissä on kolmas taso eli kirjoitus, jossa ilmenee tiedostamaton.
”Ja kirjoitus, kuten Barthes sanoo, on laajassa mielessä poliittista, toisin sanoen
kirjoituksen kautta ilmenee kirjailijan tiedostamattakin se, mitä hän on sosiaalisesti, kulttuurisesti, alkuperältään, yhteiskuntaluokaltaan, ympäröivän yhteiskunnan
edustajana…” Jopa itsestään selvä tai yhdentekevä lause kätkee sisäänsä paljon.
”Vaikka pitäisi lausetta itsestään selvänä, se on epäilyttävä, pinnan alla piilee jotain, mikä sen kautta tulee esiin.”
Siinäpä Se. Tästä näkökulmasta, joka on psykoanalyyttisen tarkastelun ytimessä, voi lukea myös tämän kieli-teemanumeron kirjoituksia.
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