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Mitä seuraa kun poeettisessa eksistens-

intertekstuaalisen sanarunouden kudos.

suuden ja kuoleman hiuksenhienoa rajaa. Se

sissä liittSnrät yhteen Breton, Hölderlin ja

tu o n älr5rviin tieto isuu

valtalaisen kokeellisen runouden mestari.

Onkin historian voitto, että samaan aikaan
kun nuoret runoilijat kehittivåt digidadaa,
vanhan konkarin mieli tuotti sitä paljon
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runoilija on ehtinyb tehdä sovun yli vuosilcymmenen kestäneen julkisen surunsa

nallisesti eletyn tunnevoimaan.

Derrida? Syntyy Friederike Mayröcket itä-

joka alkoi kirjailija Ernst Jandlin
kuollessa 9.6.2000. Lukuisissa rakastetulle omistetuissa runoissa näWtäWyy
Mayröckerin kuolemaa vihaava ja elämää

e mp aa, affektiivis - älylli st ä uudi s kieltä, jonka loistokkuus perustuu persoo-

Nuoreen Voi,maan valttuissa runoismayröckeriläisen brutaalin eli

kanssa,

i,ch si,tze

MASTI minä vain istun tässä")

iktit

aikan a,

kee

tajuntaan j oka mediasta

ja

våkivalta uh-

turruttaa aistit.
Brutaaliksi ei Mayröckerille riitä kyyninen suoruus elämän kauhistuttavien piir-

kaa

teiden edessä; hän antautuu impulsseilleen
päästäkseen hellylrteen j a myötätuntoon.

b riittin p iirte et. Uudis s ana br iitt tule e rans -

Hänen "euforinen silmänsä"4 imeytyy as-

kan sanasta brut, raaka,julma. Siitä kertoo

so sioiv an difför a,nc en pyö rte e se en lukuis ten kirjailijoiden ja taiteilijoiden sysäämänä. Kirjoittamisen ekstaasissa * "pyhässä

"JuL-

hän toteaa

jossa runoilija koki löytäneensä kauan unel-

nur GRAUSAM da (2012,
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proosat eos briitt oder Di,e saufzenden Garten (L998,"raaka eli Huokaavat puutarhat"),

rakastava eetos. Vihdoin proosateoksessa

de

jolloin fSrysistä ja psyykkistä raakuutta tun-

imansa kirj oittamisen vap auden. Kaksi

hengessä", kuten hän sanoo

- herää eloon

tiedostamattoman leikittelevä vyöhyke,

kaipaavansa "Ruususen uneen [...] swälle,

mo

syvälle [...] kukkien keskelle". Tarve kuvata

vuotta myöhemmin hän menetti pitkäai-

jolloin koettuun ja tiedettyyn tunkee

inhimillisen tuhoutumisen synny[tämää
surua on ohi.1 Kokoelmassa Scardanelli,
(2009) hän ilmaisee saman kaipauksen
toisin: "minä myös pehmeille yrteille /

kaisen elämänkumppaninsa. Valikoiman
ensimmäinen, varhaisempi runo kertoo

män absurdi, mukaansatempaava hirveys.

rakkaudesta Jandlia kohtaan. Runossa "TÄ-

arkisen surrealistiseksi tai teksti katkeaa
väkivaltaiseen kesuuraan saadakseen uu-

Hölderlin".

NUS...", joka on kirjoitettu muutama päivä

den suunnan myöhäisen Hölderlinin tapaan.

ennen Jandlin kuolemaa, runominä pakenee

Näin avantgardistin "villeimmät verikirkai-

urbaaniin luontoon.

sut" vastustavat valtavirran arvoj a.

Mayröckerin matka eurooppalaisen
avantgarderunouden taituriksi on pitkä.
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1940-luvun keskuslyriikasta lähtien hän

Puolessa vuodessa tyrmistys ja lamaan-

säilytti oman linjansa Wienin ryhmän

nus vaihtuvat puhdistavaksi energiaksi.
Synt5ry "raivoisa kieli", puhe inhimillisestä

konkretististen kielipelien keskellä. Hän

astaa montaasitekniikkaansa kielellisen

olemassaolosta menetetyn kanssa. Viha
kuoleman mysteeriä kohtaan purkautuu
itsetuhoteksteiksi tai luonnonhurmioksi,
joiden molempien tunnetausta on runoili-

ärj ettömyyd en" (das Wahnwi,tzi,g e) pal-

jan lapsuuden kylän, Deinzendorfin näyissä.3

velukseen.z Siitä lähti kasvamaan valtava

Briittin kypsyttämä raivoisa kieli konkreti-

kirj oitti p oliittista kollaas ia j o 19 60 -70 -lu vulla, minkä jäIkeen hän oli valmis palaamaan kokemusrunouteen. Hän alkoi valj
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Mayröcker luo laaj alla elämäntyöllään
eurooppalaisen ajattelun synteesiä. Hänen

kirjoituksensa on kuin emotionaalinen
prisma, jonka on määrä murtaa järjen, laskelmoinnin ja ennalta asetettujen diskurss

ie n

ylivalta.
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