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KIITOKSET

Oikeuden käynti käy omaa rytmiään. Se tempaisee mukaansa,
riuhtaisee irti siitä, missä on, tai suistaa sivuun siitä, minne on
menossa. Ainoa todellisuuden kiinnekohta saattaa toisinaan olla
haastekirjelmä syvällä takin taskuissa kouraan puristuneena.
Mutta haasteenkin tutut sanat saattavat toisinaan avautua vie-
raan kielen outoina merkkeinä. Haaste merkitsee kyllä velvoi-
tetta saapua lain eteen, mutta kuka voi olla aina täysin varma sii-
tä, mikä se laki on, joka on haastanut juuri minut. Ehkä laki
haastaa ainoastaan jokaiselle ainutlaatuisena ja erilaisena tule-
vaan haluun sanoa ja tulla sanotuksi. Siitähän kirjoittamisessa ja
puhumisessa lienee kyse. Siitä Oikeuden käynnissäkin on kyse
sen käyttäessä minua ajasta toiseen, paikasta paikkaan, vaikka
välillä olen kuvitellutkin ohjaavani sitä ylimpänä tuomarina.
Tämä kuljetetuksi tuleminen on kuitenkin vähemmän Kafkan
Oikeusjutun kaltaista, enemmän sanomisessa tapahtuvaa tule-
mista joksikin. Tämä tuleminen ei olisi mahdollista ilman toisia
ja siten kirjoituksen yksinäisyydessä toinen on aina läsnä kos-
kettavana.

Sanomisen halusta ja halun seuraamisesta ei olisi tullut mi-
tään ilman niin monien työtovereiden ja ystävien tukea. Kiitos
teille kaikille.

Erityisesti haluaisin kiittää professori Raimo Lahtea, joka
on vuosien varrella tukenut ja kannustanut kulkemaan omia
polkuja. Professori Lars. D. Eriksson on jaksanut innostua mitä
omituisimmista projekteista – kuten tästäkin työstä. Kiitokset
kummallekin työnohjauksesta. Professori Kaarlo Tuoria on
omalta osaltaan mitä syvimmällä kiitollisuudella “syyttäminen”
valitsemastani polusta. Ilman innoittavaa esimerkkiä ja hänen
vetämäänsä “Oikeuden rajat”-tutkijapiiriä en olisi tässä ja nyt.
Professori Juha Pöyhönen on osoittanut, että on oikein uskaltaa
olla. Professori Juha Sihvola lähti jakamaan ja tukemaan mat-
kaani. Kaikille kolmelle esitarkastajalle olen kiitollinen siitä, et-
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tä he ovat jaksaneet ottaa vakavasti toisen sanomisen. Se on
suunnaton lahja annettavaksi.

Ilman Sami Santasta en olisi koskaan rohjennut käydä het-
keäkään yhtä matkaa Hölderlinin kanssa. Se huikea ystävyys,
innostaminen ja tukeminen mahdollisti mahdottoman kohtaa-
misen. Veli-Matti Saarinen jaksoi paneutua ei vain kommen-
toimaan tekstiäni vaan myös jatkuvasti keskustelemaan työstä
olimmepa sitten keskellä päivää Porthanian kahvilassa tai aamu-
yön tunteina Bar 9:ssä. Jari Kauppiselle kiitos aina yhtä terävis-
tä, mutta osuvista ja ystävyyden sydämestä sykkivistä kommen-
teista ja huomautuksista. Miika Luoto jaksoi uuden perheen-
jäsenen syntymisen kiireiden keskellä keskustella Heideggerin
poluista kanssani. Hannu Sivenius ei päästä helpolla, mutta juu-
ri siksi sitä innostuu ajattelemaan mielihyvien ylitse (toisinaan).
Suuri kiitos Helsingin Lacan-piirille ja sen kaikille jäsenille. Se
on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut mitä inspiroivin
ja haastavin koti, johon on aina voinut palata harharetkiltä. Erja
Salmenkivi näki suunnattomasti vaivaa paneutumalla matkaa-
maan kanssani läpi kreikan kieltä. Niko Aulaa ja Loki-Kirjoja
on kiittäminen avusta, neuvoista ja mahdollisuudesta päästä
tyylikkääseen ulkoasuun. Raili Vierrolle kiitos teknisestä avusta
viime tingan kiireissä. Vanhemmilleni Armi ja Erkki Hirvoselle
kiitos kaikesta lämmöstä ja tuesta, mikä on mahdollistanut tä-
män matkan. Ystävääni Panu Minkkistä en voi kiittää kuin sa-
nomalla: kiitos, että olet. Virheistä kannan itse kaiken vastuun.

Kiitän niitä tukijoita, jotka mahdollistivat rahoituksellaan
tämän työn tekemisen. Kiitokset Suomen Kulttuurirahastolle,
Väinö Tannerin säätiölle ja Aili ja Brynolf Honkasalon rahas-
tolle.

Omistan Oikeuden käynnin rakkaudella Marika Oreniuk-
selle.

Punavuoressa vappuaattona 2000

Ari Hirvonen
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PROLOGOS

ERINYIES: Ylös, tanssiva piirimme sulkeutukoon![...] Me oi-
kein tuomita osaamme.[...] Äiti, sinä, joka synnytit minut ran-
gaistukseksi niille, jotka näkevät ja niille, joiden silmät ovat
sammuneet[...] Kernaasti säästämme toiset tältä työltämme.
Jumalat itse pääsevät tuomarinvirastaan. Kuitenkin Zeus on
taivaasta karkottanut koko inhotun sukumme, veren saastutta-
man.[...] Olemme tyttäret Yön peljättävät, hengiksi Koston
meitä kutsuu Hades.”
(Aiskhylos, Eumenidit)

ANTIGONE: Jumalain säännöt vankat, joit’ ei kirjaimin il-
maistu: ei ne nyt eik’ eilen eläneet, vaan ain’, – ei tiedä kukaan,
milloin syntyivät. Ja niistä taivaan koston alle joutua en, ihmis-
mieltä pelkäämällä, tahtonut.
(Sofokles, Antigone)

Meillä on suhde asiaan – oikeuteen. Oikeudentuntomme oh-
jaamina arvioimme tämän tai tuon olevan, teon tai toiminnan,
lain tai tuomion, oikeusjärjestyksen tai valtiomuodon oikeu-
denmukaisuutta. Kaikkien oikeudenmukaisuuden arvostelmi-
en, mallien, ideoiden, ideaalien, teorioiden, mittojen, kritee-
reiden ja periaatteiden – niistä ei todellakaan ole puutetta – jäl-
keen on kuitenkin välttämätöntä kääntyä asiaan itseensä, oi-
keuteen, jotta asialle itselleen tehtäisiin oikeutta.

Oikeuden kysymys ei välttämättä herätä enää ihmettelyä ja
kummastusta meissä. Olemmehan me mitä erinäisempien juri-
disten oikeuksien ja velvollisuuksien kantajia, todellisia oikeus-
subjekteja. Tunnemme lain, vetoamme ihmisoikeussopimuksiin
ja perustuslakeihin tai vaadimme yhä lisää oikeuksia itsellemme
tai toisille, ihmisille tai eläimille, geeniperimälle tai luonnolle.

11
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Tämä on tietenkin eräs tapa olla maailmassa suhteessa oikeuteen.
Kyseiselle oikeudessa olemisen tavalle oikeus ilmenee oikeus-
normien varmuutena ja pysyvyytenä, varsinaisena oikeusvar-
muutena. Tällainen, varsin arkipäiväinen, oikeuden kohtaami-
nen on, Edmund Husserlin termejä käyttääkseni, sellaista luon-
nollista ajattelua, jossa olemme ainoastaan kiinnostuneita oikeu-
desta ja oikeudenmukaisuudesta sellaisina kuin ne “on kullakin
hetkellä ja itsestäänselvinä annettu, joskin eri tavoin ja eri olemis-
lajeina aina tiedon lähteen ja tason mukaan”.1

Tarkemmin sanoen ajassamme oikeus ilmenee nimen-
omaan positiivisena oikeutena, jolloin olemme lain ja oikeuden
muodon läpikyllästämiä siinä määrin, että kysymys oikeuden-
mukaisuudesta on vetäytynyt oikeudellisen ajattelun marginaa-
leihin ja rajoille tai se on peräti tullut paikattomaksi positiivisen
oikeuden säätämässä normatiivisessa järjestyksessä. Oikeuden-
mukaisuudelle on jäänyt kaksi vaihtoehtoa. Joko se tulee lega-
lisoituna ja juridisoituna oikeusjärjestyksen sisäiseksi oikeus-
normeina, tai se suljetaan ulos oikeudesta moraalin tai etiikan
alueille.

Oikeuden ilmenemisen tapa positiivisina, nimenomaisesti
säädettyinä, muodollisesti pätevinä ja tehokkaina oikeusnor-
meina sekä näiden normien sitomina oikeudellisina käytäntöi-
nä vastaa yleistä tapaamme olla maailmassa, joka perustuu abso-
luuttisen varmuuden tavoitteluun sekä kaikkien arvoitusten ja
arvojen tieteelliseen ja objektiiviseen ratkaisemiseen sekä itsen,
toisen ja todellisuuden hallintaan ja hallinnointiin. Oikeus on
osa tavoiterationaalisen järjestyksen, järjestämisen ja järjestele-
misen välineistöä, joka läsnäolossaan itsenäisenä, suljettuna ja
koherenttina järjestelmänä ja täydellisenä läpinäkyvyytenä tuo
oikeudellisen ilmeiseksi muodollisen yhdenvertaisuuden ja oi-
keusvarmuuden periaatteita noudattaen. Modernista oikeudes-
ta on tullut ja yhä enenevästi on tulossa legalisoitujen inhimil-
listen olemisen tapojen hallinnan ja ohjauksen työkalu ja väline,
legalismia ilman oikeaa lakia. Tämä ei suinkaan ole kritiikkiä,
sillä juuri tällaisena moderni oikeus panee täytäntöön itsensä
käyden täyttymyksessään kestävää loppuaan.

Itsessään täydellistyvä moderni oikeus tarvitsee sulkeu-
tuakseen toisen. Sen itseidenttisyys muodostuu ja varmentuu

12
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1 Husserl, Fenomenologian idea, s.33.
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kaikesta huolimatta vain ja ainoastaan sen jaon kautta, jossa oi-
keus eriytyy omaksi autonomiseksi oikeudellisen alueeksi käy-
mällä rajaa luonnonoikeuden – ja siten myös oikeudenmukai-
suuden, oikean oikeuden ja moraalin – suhteen. Tämä jako, jo-
ka leimaa länsimaisen oikeuden historiaa, ilmenee varsin sel-
keästi jo Aristoteleen asettamana: “Oikeudenmukainen valtios-
sa voi perustua luontoon tai lakiin. Luontoon perustuva oikeu-
denmukainen on kaikkialla voimassa mielipiteistä riippumatta.
Lakiin perustuvan oikeudenmukaisen kannalta on yhdenteke-
vää, miten joihinkin asioihin on alunperin suhtauduttu, mutta
säädökset ovat sitovia”.2 Oikeuspositivismin kriitikot päätyvät
vaatimaan moraalin ja oikeudenmukaisuuden palauttamista oi-
keuteen. Nähdäänpä jopa ihmis- ja perusoikeuksien entistä
suurempi merkitys oikeuspositivismin luonnonoikeudellistu-
misena. Tarjoaisiko luonnonoikeus vaihtoehdon modernille
oikeudelle, toisenlaisen oikeuden olemisen tavan?

Walter Benjamin ei tähän luottaisi liiaksi. Hänen mu-
kaansa positiivinen oikeus ja luonnonoikeus jakavat saman
dogmaattisen olettamuksen, joka kuuluu: “oikeudenmukaiset
päämäärät voidaan saavuttaa oikeutetuilla keinoilla, oikeutettu-
ja keinoja voidaan käyttää oikeudenmukaisiin päämääriin.”3

Positiivinen oikeus ja luonnonoikeus jakavat myös oikeuden
ajan yhtenäisen ja yksitoikkoisen keston ja pysyvyyden – siitä
huolimatta, että positiiviset lait ovat muuttuvia, luonnonlait
pysyvämpiä –, joka ei tunnista oikeuden ilmenemisen rytmiä,
vaikkapa oikeuden vaihteluita yön ja päivän tai vuodenaikojen
mukaan.4 Oikeus on niissä kummassakin jotakin empiirisesti tai
ideaalisti, immanentisti tai transsendentisti, täällä tai tuolla läs-
näolevien sääntöjen ja periaatteiden normatiivinen järjestelmä.
Olipa oikeus sitten säädännäistä oikeutta, oikeussääntöjä, oi-
keusperiaatteita, subjektiivisia oikeuksia, kansainvälisten sopi-
musten ja perustuslakien takaamia ihmis- ja perusoikeuksia, oi-
keudellisia käytäntöjä ja instituutioita, asetettua oikeusjärjestys-
tä ja oikeustieteen luomaa oikeusjärjestelmää tai jumalallista,
kosmista, luonnollista maailmanjärjestystä tai ihmisen luonnol-

13
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2 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.7.1134b.
3 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, s.181.
4 Ks. Ost, Le temps du droit, s.130. François Ost mainitsee esimerkkinä Marcel

Maussin tutkimuksen eskimoista, joilla kesällä vallitsee yksilöllisyyden laki, tal-
vella yhteisöllisyyden.
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lisia oikeuksia korostavaa rationaalista, universaalia luonnonoi-
keutta, niin oikeus palautuu aina joksikin varmana olevaksi.
Luonnonoikeus ei ole mikään vaihtoehto.

Voimmeko ylipäätänsä sanoa mitään oikeudesta itsestään?
Voidaanko sitä mahdollisesti punnita? Ehkäpä voitaisiin oikeu-
den vaa’alla, jos sellainen olisi. Ohimennen Jean-Luc Nancy
tokaisee: “Punnitseminen: luominen. Se mistä alkaa luominen,
olettamatta ennalta jotain luojaa[...] punnitseminen, jota mi-
kään ei kannattele alhaaltapäin.”5 Voisiko oikeuden kirjoituk-
sella, toisilla sanoilla, toisin sanomisessa, yhä uudelleen sanomi-
sessa, toiston ja odotuksen horisontissa punnita ei vain lain ja
positiivisen oikeuden oikeudenmukaisuutta vaan myös itse asi-
aa, oikeutta itseään? Mutta kuinka kirjoittaa punnitsevasti oi-
keudesta läpikotaisin positivoidussa oikeudessa?

Ehkä meillä ei enää ole oikeuden sanoja, ei perustavaa
vaakaa. Mahdotonta voidaan kuitenkin yrittää, on yritettävä.
Koska positiiviseen oikeuteen palautumaton oikeus voidaan sa-
noa – jos sen sanominen ylipäätänsä on mahdollista – ainoastaan
kielellä, joka aina jo on oikeuden metafysiikan loppua käyvän,
luonnonoikeuteen eroa tekevän modernin oikeusajattelun kä-
sitteistön kieltä, niin sen sanominen saattaa mahdollistua aino-
astaan oikeuspositivismin kielen rytmin käänteissä, katkoksissa
ja häiriöissä. Oikeuden kysymystä on yhä uudelleen sanottava
sillä kielellä, joka kätkee oikeuden. Kuitenkin juuri tässä kieles-
sä on sen ainoa paljastumisen mahdollisuus. Koska oikeuden sa-
nominen pyrkii tulemaan pysyväksi laiksi tai sitovaksi ennak-
kotapaukseksi, niin se on yhä uudelleen sanottava, jonka seu-
rauksena tekstinikin tulee olemaan useiden oikeuden sanomis-
ten polkujen ja reittien ratkeamatonta käymistä. Kaikessa oi-
keuden käynnissä pyrin muistamaan, että oikeudenkäytössä ja
tuomiovallassa on nimenomaan kyse oikeuden sanomisesta, ius
dicerestä.

Nancy sanoo jotain olennaista kaikesta tästä kysyessään:
“mitä merkitsee kirjoittaa laki?”6 Onko lain kirjoittamisessa kyse
lain paljaan ja transsendentin lausuman kopioimisesta vai jäljit-
tääkö pikemminkin laki itsensä kirjoittamisessa? “Jos näin on,
niin kuinka?”7 Tätä me emme tiedä, mutta meidän on ajateltava
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5 Nancy, Corpus, s.92.
6 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.34.
7 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.34.
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oikeuden kirjoittamista, sillä oikeuden kirjoittautuminen tai
kirjoittaminen itse on kaikkien oikeudellisten diskurssien edel-
lytys ja ehto. Myös Jacques Derridan sanat edellyttävät oikeu-
den toistuvaa uudelleen kirjoittamista ja jäljittämistä: “täytyy
olla oikeamielinen [juste] oikeudenmukaisuuden [justice] kanssa,
ja ensimmäinen tapa tehdä sille oikeutta [justice] on kuulla, lu-
kea, tulkita sitä, yrittää ymmärtää mistä se tulee, mitä se tahtoo
meistä”.8 Tekstini kysymys oikeaperäisestä oikeudesta tai oi-
keasta oikeudesta ja sen oikeudenmukaisuudesta kuljettaa mei-
dät välttämättä lain ja oikeuden tuolle puolen, jopa yli sen, mitä
on asetettu lain ja oikeuden perustavaksi perustaksi tai syvära-
kenteiksi perusnormeina tai oikeudenmukaisuusperiaatteina.

On siis palattava asiaan, oikeuteen. Tämä palaaminen
edellyttää kuitenkin fenomenologista oikeuden itsensä koke-
musvalmiutta, sille antautumista, ryhtymistä oikeuden asian
käyntiin. Tällaiselle oikeusfenomenologialle esteen muodostaa
sellainen tutkimusote, joka pyrkii tutkimusongelman hal-
tuunottoon ja käsitteellisten systeemien rakentamiseen. Oikeu-
den systeemin rakentamisesta tässä tekstissä palataan oikeuden
kysymyksen nöyrään ihmettelyyn. Oikeuden kysymyksen ää-
reen palaaminen merkitsee palaamista meille omaksi tulleen oi-
keuden lähetyksen lähettäjän läheisyyteen. On palattava oikeu-
den traditioon elävöittämällä se, sillä kuten Françoise Dastur sa-
noo, traditio lähettää ajattelemattoman lahjan siinä määrin,
kuin siinä ei ole kyse hallinnoitavasta ja käsiteltävästä oppijär-
jestelmien pääomasta vaan elävästä traditiosta. Hänen mukaansa
“dekonstruktion” tehtävänä on palauttaa joustavuus ja liikku-
vuus luutuneeseen traditioon sekä purkaa ne peräkkäiset ker-
rostumat, joihin traditio on peittynyt ajan kuluessa. Tämä mah-
dollistaa palaamisen alkuperäiseen kokemukseen sekä sen rajo-
jen osoittamisen suhteessa olemisen ajallisuuteen.9

On palattava oikeuden ajattelun tradition “alkuun”, dia-
logiin oikeuden ajattelijoiden kanssa, kreikan kielen sanaan
dik©. Oikeuden kysymys on siten tässä tekstissä kysymystä
dik©stä, joka modernin oikeusajattelun silmissä on vain aaveen,
kummituksen tai kangastuksen poissaolevaa läsnäoloa, mutta
joka kaikessa outoudessaan saattaa yhtä hyvin olla kaiken lain ja
oikeuden oikeaperäisyyttä ja oikeellisuutta kysyvänä kysymyk-
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8 Derrida, “Force de loi”, s.954.
9 Dastur, Telling Time, s.87-88.

15
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
8. toukokuuta 2000 10:27:59

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



senarvoinen ja sellaisena jopa modernin oikeuden – oikeutena –
mahdollisuuden kummallinen edellytys ja perusta, joka edeltää,
perustaa tai mahdollistaa olemassaolevaa oikeutta. Ehkä pun-
nitsemalla toisilla ja toisten sanoilla oikeutta saatamme aivan
ohimennen, jopa huomaamatta, sanoa jotain olennaista oikeu-
desta. Tämä on kysymys johon aina jo vetäytyneen Diken – oi-
keuden jumalattaren, Zeuksen ja Themiksen, eteeris-olympi-
aanisten ja ktoonis-titaanisten mahtien tytär, joka kerran kulki
kaupunkivaltiosta kaupunkivaltioon paljastaen väärintoiminei-
ta itse kuitenkaan paljastumatta – lähettämän sanan, dik©, paino
lähettää kirjoitukseni. Altistun tässä ja nyt alttiiksi dik©lle, koska
vain toisen, vieraan, etäisen kautta ja kanssa saattaa olla mahdol-
lista palata takaisin oikeuteen omalle ajallemme tulevana mah-
dollisuutena.

Heti matkaan lähdettäessä kohtaamme kääntämisen on-
gelman: kuinka suomentaa dik©? Tavallaan se on kääntämättö-
missä oleva ja ratkeamaton sana, jonka lukemattomia eri merki-
tyksiä tulemme käymään läpi ja kuulostelemaan. Olen kuiten-
kin suomentanut sen pääsääntöisesti termillä “oikeus”. Tämä
sisältää lukuisia riskejä, joista vähäisin ei ole sen ymmärtäminen
modernin oikeuden mielessä, jolloin se viittaa ennen kaikkea
lakien kokonaisuuteen, oikeusjärjestykseen ja säädännäiseen
oikeuteen. Vaihtoehtona olisi kääntää se laista (Gesetz, loi, law,
lex) ja oikeasta tai oikeudesta (Recht, droit, right tai law, ius) ero-
avaksi oikeudenmukaisuudeksi (Gerechtigkeit, justice, justitia),
mutta myös oikeudenmukaisuus sisältää riskin siitä, että se ym-
märretään yksinomaan sen juridisessa, moraalisessa, teologisessa
tai eettisessä merkityksessä tai jakavan-korjaavan oikeudenmu-
kaisuuden rajallisessa taloudessa. Käytänkin oikeudenmukai-
suutta termin dikaiosyn© yhteydessä. Ero termien välillä ei kui-
tenkaan ole selkeä, ja niitä voidaan käyttää toistensa sijastakin,
kuten suomen kielen sanan “oikeus” etymologiakin paljastaa.
“Oikeus” on johdos sanasta “oikea”, joka on jo vanhastaan ol-
lut monimerkityksinen. Se merkitsee niin oikeudenmukaista,
todellista, rehellistä kuin vasemman, väärän ja käyrän vastakoh-
taa, oikeaa. Vanhin merkitys lienee oikoinen tai suora, joka taas
juontuu verbistä suorittaa, joka merkitsee “selvittää”, “toimit-
taa”, “panna kuntoon”. Siten oikeus viittaa asioiden suorista-
miseen ja oikaisemiseen. Oikeudessa on kyse myös suunnasta,
oikein suuntautumisesta, oikeasta suunnasta, oikean mukaan
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suuntautumisesta ja suuntaamisesta. Suomen kielen termi
suunta on slaavilainen laina, jota vastaa nykyvenäjän sud, joka
merkitsee tuomiota, tuomaria, päätöstä, oikeuskäsittelyä ja oi-
keutta. Tämä voidaan rinnastaa esimerkiksi saksan termeihin
Richter, tuomari, Richtung, suunta, richtig, oikea, suora, oikein,
Richtigkeit, oikeus. Monimerkityksisyydessään “oikeus” sopii-
kin monimerkityksisen dik©n käännökseksi kunhan vain opim-
me kuulemaan sen toisin. Oikeastaan dik©n sanominen oikeu-
tena on haastanut meidät oikeudenkäyntiin.

“Loppujen lopuksi ainoastaan perääntyminen historiaan
tuo meidät siihen, mitä todella tapahtuu tänään.”10 Olemme
nyt ottaneet askeleen sinne, mistä modernin Euroopan eetti-
nen, poliittinen, oikeudellinen, filosofinen ja juridinen ajattelu
on lähetetty matkaan. Kirjoitukseni asia on siten selvä. Se on
oikeuden, dik©n kysymys. Kuinka oikeuden perussanan dik©
ajattelu vetäytymisenä kreikkalaisten ääreen voi tapahtua?
Tuleva – ja jo alkanut – perääntymiseni antiikin kreikkalaisiin
ja kreikkalaiseen oikeusajatteluun – lain ja oikeuden, demokra-
tian ja vapauden lähteelle, jalustalle, “perustuslakiin” – ei suin-
kaan merkitse oman ajan ja sen olennaisten kysymysten unoh-
tamista ja niistä perääntymistä vaan palaamista toisen näyttämön
ja toisen oikeudenkäynnin kautta omaan aikaan, sen ajan ja sen
ajassa tapahtuvaan oikeuden käyntiin. Siten paluussa kreikka-
laiseen ei ole kyse nostalgiasta menneeseen tai antiikin renes-
sanssista. Siinä ei myöskään ole kyse Alasdair MacIntyren tavas-
ta idealisoida klassisen antiikin filosofia, jota vastaan nykyisyys
voitaisiin asettaa.11 Se ei myöskään merkitse menneen “objek-
tiivista” rekonstruktiota vaan elävää suhdetta menneeseen, jo-
ka on omalle ajallemme vielä tuleva lupaus.

Otto Pöggeler kuvaa hyvin suhdetta antiikin kreikkalai-
siin. Hänen mukaansa ajattelun, joka haluaa tuoda varhaisim-
pien kreikkalaisten ajattelun takaisin kieleen, on keskusteltava
niin tradition kuin kaikkien aikaisempienkin tulkintojen kanssa
ja sitten osoitettava niiden rajoitukset. Koska tässä keskustelussa
ei ole ennakkoedellytyksettömiä ja ehdottomasti päteviä tul-
kintoja, niin voimme tuoda kieleemme aikaisemmin ajatellun
ainoastaan omasta näkökulmastamme. “Paluu varhaisimpaan
kreikkalaiseen ajatteluun ei siten ole paluuta menneeseen eikä

17

PROLOGOS

10 Heidegger, Vom Wesen der Warheit, s.10.
11 MacIntyre, After Virtue, s.122.
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antiikin renessanssia vaan pikemminkin paluuta meidän maail-
mamme perustaan, tämän ‘perustan’ ‘perustamista’, ja siten uusi
alku.”12 Martin Heideggerille varhaisten kreikkalaisten ajattelu
tarjosi vihjeen, viitteen ja jäljen siitä, mikä oli kätkeytynyt län-
simaiseen metafyysiseen ajatteluun. Heidegger pyrkiikin rat-
keamattomasti kysyvässä ajattelussaan poimimaan alkuperäises-
tä kreikkalaisesta ajattelusta asian, joka on ajattelun alkuperäis-
ten siementen mukaista. Tällöin kysymyksen ajattelija saattaa
irtaantua hyväksytyistä ja tavanomaisista tulkinnoista, koska
hän asettaa uusia kysymyksiä ajattelulle saattaakseen kieleen
sen, mitä kreikkalaiset ajattelijat sanoivat jopa sitä itse nimen-
omaisesti sanomatta. Eugen Fink kiteyttää Heideggerin suh-
teen kreikkalaisiin: “Martin Heideggerin dialogista kreikkalais-
ten kanssa voimme oppia kuinka kaukaisin tulee lähelle ja mitä
tutuin vieraaksi ja kuinka me pysymme levottomina emmekä
kykene mihinkään varmaan tulkintaan kreikkalaisista.”13

Aina uudelleen tapahtuva paluu kreikkalaisiin on siten as-
kel taaksepäin – heideggerilainen Schritt zurück –, askel alkupe-
rään (arkh©), joka ei merkitse pelkästään ajallisesti tai historialli-
sesti meitä edeltävään käymistä vaan myös käymistä edeltävään
meidän mahdollisuutenamme. Askel taaksepäin: toistaa se, mitä
on aina jo sanottu, mutta joka on vasta tulossa. Derrida panee
Heideggerin sanomaan: “‘Tämän vuoksi[...] minä seuraan tois-
ton polkua, joka leikkaa täysin toisen polkua. Täysin toinen il-
moittaa itsensä mitä ankarimmassa toistossa. Ja tämä toisto on
kaikista huimaavin ja pohjattomin.’”14 Tässä työssä on siten ky-
se oikeuden käynnistä eli dialogista ja keskustelusta oikeuden
“perustavan” ajattelun kanssa, suhteesta toiseen ja vieraaseen
oikeuteen, joka paradoksaalisella tavalla on myös meille omin-
ta. Niin demokratian kuin oikeusajattelun alku tulevat mennees-
tä. Sanomisessani, joka aina jo on toistoa (Wiederholung), pyrin
vain herättelemään oikeuden toistuvaa kysymystä.

Oikeusajattelun alussa niin polis kuin dik© olivat avoimesti
kysymyksenalaisia ja kysymyksenarvoisia. Jean-Pierre Vernant-
in mukaan nimenomaan kreikkalaisessa tragediassa kuulemme
yhden sanan toistuvasti. Se on dik©.15 Kreikkalaisessa tragediassa
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12 Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, s.163.
13 Heidegger & Fink, Heraklit, s.11.
14 Derrida, Of Spirit, s.113.
15 Vernant, “Greek Tragedy”, s.275.
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lain, oikeuden ja oikeudenmukaisuuden kysymykset ilmenevät
normiristiriitoina, kamppailuna oikean sanomisesta ja kiistana
oikeuden oikeasta mielestä ja mieltämisestä. Tragedian oikeus-
kysymys jopa edeltää filosofian oikeuskysymystä, joka perustaa
tulevan oikeustieteen objektiivisuuden mahdollisuuden.
Tämän johdosta on käännettävä oikeusfilosofia tragedian suun-
taan, käännyttävä tragediaan, joka on varsinainen oikeuden-
käynti. Siinä, missä tragediassa on nähty taideteos, tulee nähdä
oikeus.

Traagisen runouden taidossa Sofokles on kiistattomasti
ylevin. Näin ainakin saksalaisten romantikkojen ja idealistien
mielestä: A.W. Schlegelille hän oli erinomaisuudessaan ver-
taansa vaille, ja Friedrich Schlegelille hän yksin oli täydellinen.
Friedrich Schelling puhui peräti Sofokleen täiden absoluutti-
sesta puhtaudesta. G.W.F. Hegel kohotti Antigone-tragedian
ylevimmäksi kaikista ihmisen koskaan aikaansaamista taidete-
oksista. Sittemmin myös Heidegger asetti Sofokleen eri-
tyisasemaan. Hänen mukaansa Sofokleen tragedioihin sisältyy
alkuperäisempi eetos kuin Aristoteleen “etiikkaan”, koska nii-
den sanontaan sisältyy alkuperäisempi asuinsija, ©thos.16 Ehkä
hänen tragediansa varjelevat sanomisessaan myös alkuperäistä
dik©ä ja sen olennaista tapahtumista. Edelleen Philippe Lacoue-
Labarthen mukaan Hölderlin nosti Sofokleen Antigonen Ku-
ningas Oidipuksenkin edelle kaikkein vaikeimpana ja arvoituk-
sellisimpana tragediana, jonka takia se muodostaa sellaisen epä-
keskeisen keskuksen, jonka ympärillä me liikumme. Se on jopa
tragedian olemuksen ruumiillistuma.17

Sofokleen Antigone on ylevin koskaan kirjoitettu traagi-
nen “oikeustapaus”. Ainakin siinä ilmenee perustava kysymys
oikeudesta. Tällaisessa valossa Erik Wolf piti Sofokleeta poliksen
ja nomoksen, kaupunkivaltion ja lain runoilijana, jonka oma elä-
mä jännittyi kreikkalaisen poliksen kukoistuksen ja rappeutumi-
sen väliin. Wolfin mukaan juuri Antigone oli Sofokleen oikeus-
tragedia (Rechtstragödie).18 Hänen mukaansa se vaikutti erityises-
ti Friedrich Hölderliniin, koska missään muualla kreikkalaisessa
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16 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.96; Heidegger, Über den Humanismus, s.44.
Vastedes ensimmäinen sivunumero viittaa suomennokseen, jälkimmäinen sak-
san kieliseen laitokseen.

17 Lacoue-Labarthe, Typographies, s.219-220.
18 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.199.

19
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
8. toukokuuta 2000 10:28:02

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



runoudessa traaginen, ikuinen ja toivoton ristiriita kahden lain
välillä ei tule esiin niin kirkkaana.19 Myös Karl Reinhardtille
Antigonessa oli kyse ennen kaikkea kamppailusta dik©stä sekä ju-
malallisen Diken ilmestyksestä keskellä polista.20 Wolf vie aja-
tusta vielä pidemmälle sanoessaan, että siinä – kuten kaikessa
kreikkalaisessa dik©-runoudessa – on kyse yhdestä, aidosta ja to-
dellisesta oikeudenmukaisuudesta.21

Heidegger kysyy sellaisen mahdollisuuden perään, “josta
filosofian ajattelemisen tulisi lähteä, mutta jota se filosofiana ei
kuitenkaan voi kokea ja omaksua”.22 Lacoue-Labarthe vastaisi
tähän, että tragedian tulkinnassa on kyseessä filosofian mahdol-
lisuus joko sen täyttymyksenä tai katkoksena sekä toive toisen-
laisesta ajattelusta.23 Tästä on kyse myös Sofokleen Antigonen
kohtaamisessani – (toisenlaisen) oikeusfilosofian mahdollisuu-
desta. Oikeustragedian, nimenomaan Sofokleen Antigonen,
toisto merkitsee tässä tekstissä oikeuden ajattelun mahdollisuu-
den jäljittämistä. Antigone säätää tai asettaa oikeutta kysyvän
tekstini “oikeat” polut ja umpikujat, sen “oikean” rytmin ja
käynnin, sen asetukset ja lait.

Jotta voisimme käydä dialogia Antigonen kanssa, on mei-
dän kohdattava se siinä historiallis-ajallisessa tilassa, aika-tilassa,
jossa sen sanominen sai aikansa ja paikkansa. Ilman hidasta
käyntiä läpi toisen maiseman kohtaamme vain historiattoman
tekstin, jonka verhoamme oman luentamme oikeusvarmuu-
della. Ilman poliksen kysymystä emme siten tule kohtaamaan
Antigonea ja dik©ä. Ilman poliksen runoilijoita ja lainsäätäjiä, il-
man sen lakeja ja oikeusjärjestystä, ilman sen mytologiaa ja filo-
sofiaa, emme ymmärrä Antigonessa avautuvaa oikeuden perus-
tavaa kysymystä. Wolfin mukaan Antigone on oikeusajattelun
ylistystä ja oikeudenmukaisuuden idean ihannointia, josta tu-
kea omalle (modernille) ajattelulleen ovat hakeneet niin luon-
nonoikeuden kuin oikeuspositivismin, niin käsitelainopin kuin
vapaaoikeudellisen koulun, niin rationaalisen kuin teologisen
oikeusajattelun, niin oikeusvaltion kuin suvereenin mahtiin
perustuvan valtion kannattajat. Mutta juuri tähän saattaa oi-
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19 Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, s.41.
20 Reinhardt, Sophokles, s.73-103.
21 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.249.
22 Heidegger, “Ende der Philosophie”, s.65.
23 Lacoue-Labarthe, Etiikasta, s.22.
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keuskysymys myös kadota.24 Siksi meidän on palattava läpi näi-
den kaikkien ihannointien kysymään mitä antiikin kreikkalai-
silla oli mielessä, kun he tunnistivat ja vakuuttuivat siitä, että oi-
keusajattelu on heidän historiallisen paikallaolemisensa kantava
perusta. Wolfin mukaan varhainen kreikkalainen runous ja
ajattelu olikin “olemisen, kuin myös oikeassaolemisen (Im-
Recht-sein), totuuden runoutta ja ajattelua”.25 Vastaavasti Wer-
ner Maihoferin mukaan nimenomaan ihmisen oleminen oi-
keudessa ja oikeassaoleminen olivat keskeisiä aiheita kreikkalai-
selle runoudelle.26

Ehkä tragediassa ilmenevä oikeinolemisen tapa ja rakenne
kreikkalaisten maailmassaolemisen (In-der-Welt-sein) tapana on
meille vain ja ainoastaan vinkkaus positiivisen oikeuden “tuolle
puolen”, laista, oikeudesta ja oikeuksista eroavaan oikeuden-
mukaisuuteen tai oikeuden olemiseen ja olemisen tapaan oi-
keutena. Ehkä Antigonessa avautuu, Derridan sanoja seuraten,
oikeudenmukaisuus haluttavana “oikeuden ja lain kautta, mut-
ta myös niiden tuolla puolen”.27

On varoitettava lukijaa, niin kuin myös itseäni, hybrikses-
tä, uhmamielisestä rajojen ylityksestä. En pyri kirjoittamaan tra-
gedian yleistä teoriaa vaan oikeustragedian rajallista teoriaa, jo-
ka koettaa toistaen ja jäljittäen sanoa uudelleen yhtäältä oikeu-
den hetken tragediassa ja toisaalta tragedian hetken oikeuden
ajattelussa. Oikeustragedialla en viittaa niinkään tragedian ole-
mukseen kuin oikeuden perustavaan tapahtumiseen tragediassa
ja tragedian perustavaan tapahtumiseen oikeudessa. Tragedia
saattaa paljastaa siten jotain olennaista ja oleellista oikeudesta it-
sestään ja oikeaperäisestä tai omaperäisestä oikeassaolemisen ta-
vasta. Tämän paljastumisen mahdollisuuden oivaltaa jo Aristo-
teles Runousopissaan kirjoittaessaan, että traagisen runoilijan
tehtävänä on kertoa “mitä voi tapahtua ja mikä on mahdollista
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24 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.248; ks. Heinemann, Die Relevanz den Phi-
losophie Martin Heideggers, s.342-343.

25 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.7, s.17. Im-Recht-sein viittaa myös oikeudes-
saolemiseen, järjestyksessäolemiseen, laissaolemiseen, mutta kyseiset termit se-
koittuvat helposti pelkästään juridiseen tapaan olla maailmassa ja suhteessa toi-
siin, mutta oikeassaolemista ei myöskään tule ymmärtää pelkkänä moraalisena
tai eettisenä oikein toimimisena. Valitsemaani termiä perustelee lisäksi se, että
im Recht sein merkitsee “olla oikeassa”

26 Maihofer, Recht und Sein, s.26.
27 Derrida, Specters of Marx, s.175.
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todennäköisyyden tai välttämättömyyden perusteella”.28 Tämä
Runousopin ajatus on oikeuden käyntiä viitoittava tienviitta.

Ainoa mitä kirjoituksessani yritän sanoa on meidän mo-
dernien suhde kreikkalaiseen oikeuden “alkuun”, jota me
omalla tavallamme yhä jaamme ollen siinä osallisina – vaikka-
kin olemme sen suhteen toisia. Tämä tekee kreikkalaisten his-
torian ja tekstien täysin ulkopuolisen ja objektiivisen tulkinnan
perin ongelmalliseksi. Sofokleen Antigone täytyy kääntää ja tuo-
da lähemmäs meidän esittämisen tapaamme. Sanalla sanoen an-
tiikin tragedian on annettava tulla dekonstruoiduksi. Dasturin
mukaan Hölderlinin oma Antigone olikin kreikkalaisen tragedi-
an dekonstruktio.29 Tässä tekstissä oikeusfilosofian käänne tra-
gediaan merkitsee siten “dekonstruktiivista” suhdetta tragedi-
aan. Tässä suhteessa meille saattaa sitten mahdollistua Sofokleen
Antigonessa sanotun oikeuden toisto, toisin sanominen ja uu-
delleen herättäminen.

Koko Oikeuden käynnin läpäisevä kysymys on “mikä on
oikeus?”tai vieläkin perustavammin “onko oikeus?”. Oikeu-
den oleminen tai sen totuus (käsitän sen kreikkalaisten al©theia-
na, kätkeytymättömyytenä, jossa kätkeytymättömyyden ja kät-
keytyneisyyden, l©th©, välinen suhde on jo itse sanassa esillä) ei
tässä työssä ole ongelma objektivoituna ja ajattomana olemukse-
na tai olevana vaan kysymys, johon tuleva vastaus on vastaus
vain ja ainoastaan, kun se myös osaa vetäytyä oikealla tavalla
uusien kysymysten tieltä. Tätä kysymystä kysyn oikeutta perus-
tavan oikeustragedian, eräänlaisen oikeuden “arkki-tapauk-
sen”, Antigonen kautta. Oikeuden käynti ei siis ole mitään oi-
keusmetafysiikkaa apriorisena oikeusoppina vaan menemistä it-
se oikeuden asiaan sellaisena kuin se ilmeni antiikin poliksessa ja
traagisessa runoudessa.

Koska niin oikeuskysymys kuin oikeustapaus ovat äärim-
mäisen yksinkertaisia, pitäisi oikeuden käynnin polun olla sel-
keästi viitoitettu: kuljemme oikeustapauksesta sen tapahtuma-
paikkaan, kaupunkivaltioon, jossa kysymys oikeudesta tulee
kyseenalaiseksi, jonka jälkeen voimme kysyä omaa suhdettam-
me oikeuden alkuperäiseen ilmenemiseen poliksessa ja erityises-
ti Sofokleen Antigonessa.
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28 Aristoteles, Runousoppi, 9.1451b.
29 Dastur, Hölderlin, s.66.
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HYBRIS

1. Oidipuksen rikos

“Oidipodeen emon näin, ihanaisen siell’ Epikasten, / työstään
tietämätönnä jok’ ylleen syyn veti synkän: / poialleen emo
huoli; ja niin isän surmasi, äidin / nai oma poika; mut ilmi sen
taivahiset pian saattoi. / Kansaa Theban kaunoisen sai mies po-
lomieli, / Kadmeun heimoa, hallita, niin tylyt sääs ikivallat; /
äitipä astui luo lujan portinsulkijan, Hadeen, / tappavan silmu-
kan kiinnittäin ylös kammion kattoon / tuskassaan tulisessa, ja
kauhut kaikkipa jätti / poialleen, mit’ Erinnyit tuo emon tur-
mion kostain.”1

Ateenan lähellä sijaitsevalla Theban kaupungilla oli erityi-
sen rikas myyttinen traditio. Tunnetuin oli legenda Labdakok-
sen sukuun kuuluvasta Oidipuksesta. Laios, Theban kuningas
Labdakoksen poika, oli aikoinaan vietellyt Pelopsin pojan
Khrysippoksen, jonka seurauksena poika teki itsemurhan. Täs-
tä johtuen Laios sai ylleen Pelopsin kirouksen. Koska Laios ei
onnistunut saamaan lasta puolisonsa Iokasten kanssa, hän kysyi
Apollonin neuvoa Delfoin oraakkelilta. Apollon oli kolmasti
vastannut, että hänen olisi pysyttävä lapsettomana, sillä muu-
toin hän tuhoaisi Theban, sillä jos lapsi syntyisi, niin se surmaisi
isänsä ja naisi äitinsä.

Laios ja Iokaste saavat kuitenkin pojan. Oraakkelin en-
nustuksesta säikähtänyt kuningaspari päättää jättää lapsensa
heitteille. Tehtävä annetaan paimenelle, jonka tulee jättää kol-
mipäiväinen lapsi kuolemaan Attikan ja Boiotian rajalla sijaitse-
vaan Kithaironin vuoristoon. Ennen kuin Iokaste luovutti lap-
sen paimenelle oli Laios lävistänyt poikansa nilkat rautapuikolla
varmistaakseen sen, että lapsen mahdollisesti elossa löytävä
muukalainen ei huolisi poikaa kasvatettavakseen. Jo nimessään

23

1 Homeros, Odysseia, 11.271-280.
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Oidipus kantaa merkkiä ja todistusta omien vanhempiensa ri-
koksesta – merkitseehän Oidipus turvos- tai paksujalkaa.

Laioksen paimen säälii kuitenkin lasta ja luovuttaa hänet
Korinthoksen kuninkaan paimenelle. Tämä vie Oidipuksen
Korinthoksen lapsettomalle kuningasparille Polybokselle ja
Meropelle, jotka kasvattavat Oidipuksen omana lapsenaan.
Toisen version mukaan Laios ei hylännyt Oidipusta vuorille
vaan lukitsi lapsen laatikkoon, jonka hän sitten laski mereen.
Laatikko ajautui Korinthoksen rannoille, josta kuninkaan puo-
liso pelasti Oidipuksen teeskennellen synnyttäneensä hänet.

Oidipus varttuu kruununprinssinä epäilemättä laisinkaan
olevansa kuningasparin oma lapsi. Eräissä juhlissa viinin innoit-
taman miehen vihjailevat sanat Oidipuksen alkuperästä kylvä-
vät epäilyksen siemenen häneen. Kuningaspari saa kuitenkin
Oidipuksen vakuuttumaan siitä, että he ovat hänen oikeat van-
hempansa. Siitä huolimatta hän haluaa varmistaa asian vielä
Apollonilta. Delfoin oraakkeli ei vastaa Oidipuksen kysymyk-
seen, mutta ennustaa Oidipuksen tappavan isänsä ja naivan äi-
tinsä. Välttääkseen ennustuksen toteutumisen Oidipus ei enää
palaa kotiinsa.

Poistuessaan Delfoista Oidipus kohtaa kolmen tien ris-
teyksessä tuntemattoman vanhuksen ja tämän neljä seuralaista.
Vanhus on Laios, joka on matkalla Delfoihin ilman kuninkaal-
lista varustustaan ja saattuettaan. Vanhus määrää jalkasin liik-
keellä olevan Oidipuksen väistymään tieltään. Syntyy riita.
Vanhus lyö ohi pyrkivää Oidipusta teräväpäisellä sauvalla, ja it-
sepuolustukseksi Oidipus surmaa niin vanhuksen kuin tämän
palvelijat yhtä lukuunottamatta, jonka onnistuu paeta. Thebaan
palattuaan palvelija kertoo rosvojoukon surmanneen kunin-
kaan seuralaisineen. Hän on sama paimen, jonka tehtäväksi oli
annettu Oidipuksen hylkääminen Kithaironille.

Laioksen kuoltua Theban sijaishallitsijaksi on noussut
Iokasten veli, Kreon. Kuninkaan murha jää selvittämättä ja
syyllinen rankaisematta, sillä Thebaa uhkaa uusi vaara. Kau-
pungin edustalle oli nimittäin asettunut Theballe vihamielisen
Heran lähettämä Sfinksi, jolla oli naisen pää, leijonan ruumis ja
kotkan siivet. Kaikille kaupunkia lähestyville se esitti arvoituk-
sen: “Mikä on se, joka aamulla kulkee neljällä jalalla, päivällä
kahdella ja illalla kolmella?” Väärin vastanneet se surmasi kuris-
tamalla ja ahmimalla nämä. Eräs surmatuista oli Kreonin poika
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Haimon, josta Sfinksi teki verisen (haimßn). Kron oli antanut
asetuksen, jonka mukaan arvoituksen ratkaisija saisi Iokasten
puolisokseen. Sen lisäksi arvoituksen ratkaisija nousisi kunin-
kaaksi Theban valtaistuimelle.

Thebaa lähestyvä Oidipus kohtaa Sfinksin ja vastaa tämän
arvoitukseen: kyseessä on ihminen, joka elämänsä aamuna
konttaa, kulkee sen jälkeen kahdella jalalla ja vanhana tarvitsee
kepin avukseen. Oikean vastauksen nöyryyttämänä Sfinksi
syöksyy alas vuorelta saaden surmansa. Kreonin asetuksen mu-
kaisesti Oidipuksesta tulee Theban kuningas ja leskeksi jääneen
kuningattaren aviopuoliso. Delfoin oraakkelin ennustuksen
kummatkin osat ovat toteutuneet: Oidipus on syyllistynyt sekä
oman isänsä tappamiseen että äitinsä naimiseen. Kolmen tien
risteyksestä hengissä säilynyt palvelija pyytää nyt Iokastelta, että
hän pääsisi takaisin paimentamaan laumaansa. Tähän hyvin pal-
velleen palvelijan vaatimattomaan pyyntöön kuningatar suos-
tuukin. Oidipuksen ja Iokasten avioliitosta syntyy neljä lasta:
pojat Eteokles ja Polyneikes sekä tyttäret Antigone ja Ismene.

Thebaan on sittemmin puhjennut hirvittävä rutto. Oidi-
pus lähettää Kreonin Delfoihin oraakkelin luo. Oraakkelin
mukaan rutto johtuu siitä, että Laioksen murha on jäänyt selvit-
tämättä ja oikeus toteutumatta. Kansalaisten pyynnöstä viisaana
pidetty kuningas Oidipus ryhtyy selvittämään kenen isku oli
lopettanut aina Poseidonin poikaan, Foinikian kuningas Age-
noriin ja tämän poikaan, Theban kuningassuvun tarunomai-
seen kantaisään Kadmokseen, joka oli Europen veli, sekä tämän
poikaan, Labdakoksen isään Polydorokseen ulottuvan suvun
jatkuvuuden. Näin hän, joka jatkoi tietämättään kuuluisaa su-
kua, lähtee kulkemaan kohti omaa tuhoaan.

Oidipus vetoaa kansaan, jotta se paljastaisi murhaajan,
mutta turhaan. Kreonin ehdotuksesta hän lähettää palvelijansa
noutamaan sokeaa tietäjä Teiresiaata.2 Teiresias ei kuitenkaan
kerro Oidipukselle kaupungin pelastavaa totuutta. Oidipus
syyttää tällöin näkijää sokeaksi ja epäilee Teiresiaan liittoutu-
neen Kreonin kanssa syrjäyttääkseen hänet vallasta. Teiresias
taasen syyttää Oidipusta sokeudesta, koska tämä ei tunne synty-
juuriaan. Samalla hän paljastaa Oidipuksen Laioksen murhaa-
jaksi sekä vihjaa insestistä.

Oidipus syyttää julkisesti Kreonia sekä murhaajaksi että
kuninkaan vastaisesta salajuonesta. Hän kertoo kuitenkin
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Iokastelle itseensä kohdistuneista epäilyistä, jolloin Iokaste yrit-
tää lohduttaa häntä. Iokasten mukaan tietäjiin ei ole juurikaan
uskomista, olihan Laioksenkin surmannut kolmen tien risteyk-
sessä tuntemattomat muukalaiset eikä suinkaan kuninkaan oma
poika. Lisäksi Iokaste ihmettelee, kuinka Oidipus voisi miten-
kään olla tuhon tuoja, mitä alhaisin rikollinen, sillä nimen-
omaan hän oli Theban pelastaja ja on poliksessa vertaisistaan en-
simmäinen ja jopa niin korkealla, että vain jumalat ovat hänen
yläpuolellaan. Iokasten maininta kolmen tien risteyksestä he-
rättää epäilyn Oidipuksen mielessä, jonka seurauksena hän lä-
hettää palvelijansa hakemaan yhteenotosta selviytynyttä pai-
menta luokseen. Tällä välin Korinthoksesta saapuu sanansaatta-
ja, joka kertoo Korinthoksen kuninkaan kuolleen ja määrän-
neen Oidipuksen seuraajakseen. Oidipus ilahtuu, koska hän ei
ole surmannut isäänsä. Oidipusta huolettaa yhä ennustuksen
loppuosa. Sanansaattaja rauhoittaa tällöin Oidipusta: eihän hän
ollut Meropen poika vaan löytölapsi, jonka Polyboksen pai-
men oli saanut Laioksen paimenelta. Nyt Iokaste ymmärtää to-
tuuden, syöksyy palatsiin itkien ja hirttäytyy.

Kolmen tien risteyksestä pelastunut paimen kertoo tällöin
kaiken tapauksesta tietämänsä Oidipukselle, jolloin hänelle pal-
jastuu oma syyllisyys niin isänmurhaan kuin äidin naimiseen.
Ahdistuksissaan hän sokaisee silmänsä Iokasten rintaneulalla.
Koska hän oli ollut sokea, niin oikeudenmukainen rangaistus-
kin on sokeus. Jumalat eivät kuitenkaan lyöneet Oidipusta
kuoliaaksi. Sen sijaan he tuomitsivat hänet pitkään maanpako-
laisuuteen. Kreonista tulee väliaikaishallitsija, sillä Oidipuksen
omat pojat ovat vielä liian nuoria hallitsijoiksi. Homeroksen
mukaan Oidipus kuitenkin jatkoi Theban hallitsemista kuollen
lopulta sankarillisesti taistelussa. Apollodoroksen ja Hyginok-
sen mukaan raivottaret ajoivat Kolonoksessa karkotetun Oidi-
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2 Pallas Athene oli sokaissut Teiresiaan hänen nähtyään jumalattaren kylpemässä,
mutta liikuttuneena tietäjän äidin aneluista, hän oli määrännyt käärmeen puh-
distamaan Teiresiaan korvat, niin että hän ymmärtäisi ennuslintujen kieltä. Toi-
sen tarinan mukaan Hera oli syyttänyt Zeusta tämän epäuskollisuudesta, jolloin
Zeus väitti Heran naisena saavan joka tapauksessa suuremman nautinnon suku-
puoliaktista. Hera oli täysin eri mieltä. Teiresias, joka oli ollut sekä nainen että
mies, kutsuttiin ratkaisemaan riita. Teiresias sanoi, että jos rakkauden nautinto
laskettaisiin asteikolla kymmenen, niin kolme kertaa kolmen osuus kuuluisi nai-
selle ja vain yksi miehelle. Hera suuttui Zeuksen voitokkaasta virnistyksestä niin
paljon, että sokaisi Teiresiaan, mutta Zeus korvasi tämän sisäisellä näöllä ja elä-
mällä, joka kesti seitsemän sukupolvea.
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puksen kuolemaan, jonka jälkeen Theseus hautasi hänen ruu-
miinsa.

Pitkän maallisen vaelluksen ja kodittomuuden jälkeen
Oidipus löytää hautapaikan eumenidien, kaupungin suojeli-
joiksi muuttuneiden raivottarien, uhrilehdosta Ateenasta
Areiopagin ja Akropoliksen väliseltä alueelta. Sofokleen Oidi-
pus Kolonoksessa jumalat kutsuvat Oidipusta matkaan maailmas-
ta, jossa hän on jo liikaa viivytellyt, ja kuningas Theseuksen
tehtäväksi jää saattaa hänet salaiselle hautapaikalle. Tyttäriltään
Antigonelta ja Ismeneltä hän kieltää itsensä seuraamisen, sillä
poislähdön näkeminen ja kuuleminen on kielletty heidän sil-
miltään ja korviltaan. Hetken poispäin kuljettuaan he kuiten-
kin kääntyvät katsomaan. Ainoastaan silmiään kohotetuin käsin
suojaava Theseus on jäljellä. Oidipus on kadonnut maailmasta
jättämättä jälkeäkään. Joku jumalolento on hänet noutanut tai
sitten maa on avannut porttinsa ja sulkenut kuolevan suojiinsa.
Antigonen mukaan hän lähti tavalla, jota voi toivoa vain itsel-
leen, sillä häntä ei vienyt sota eikä meri, vaan hän astui näky-
mättömän portin läpi näkymättömään maailmaan.

Labdakoksen suvun tarina kuitenkin jatkuu. Kohtalo on
jo jakanut osansa kaikille sukuun syntyville.3 Thebassa Oidi-
puksen pojat, jotka Oidipus oli kironnut ennustaen heidän ja-
kavan perintönsä ase kädessä, koska he olivat evänneet häneltä
uhrialttarilla kuninkaalle kuuluvan olkakappaleen, nousevat
valtaan. He sopivat, että kumpikin hallitsee Thebaa vuorovuo-
sin. Valtakautensa päätyttyä Kreonin tukema Eteokles ei luovu
vallastaan oikeuttaen tekonsa Polyneikeen osoittamalla huo-
nolla luonteenlaadulla. Aiskhyloksen Seitsemän Teebaa vastaan-
tragediassa Eteokles esitetäänkin kaupunkiaan uskollisesti puo-
lustavana hallitsijana, joka joutuu yksinäisyydessään ottamaan
vastuun Theban kohtalosta, kun taas Polyneikes näyttäytyy
oman kaupunkinsa tuhoa ajavana maanpetturina. Veljesten vä-
liseen eroon viittaa myös nimien etymologia: Polyneikes saat-
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3 Tämä kohtalon lahjan ajatus kiteytyy espanjalaisen teatteriohjaaja Fernando
Griffelin sovituksessa Antigona Kaiene, jossa Oidipuksen ja Iokasten lapset saavat
itse kukin vanhemmiltaan lahjakäärön. Ismenen kääröstä paljastuu peili, Anti-
gonen kääröstä huivi, Eteokleen ja Polyneikeen kääröistä puolestaan miekat.
Innoissaan lapset ryhtyvät leikkimään lahjoillaan ottaen ne tätä kautta omak-
seen. Peili, huivi ja miekat säilyvät osana heidän olemustaan. Vasta myöhemmin
lahjojen traagiset ulottuvuudet paljastuvat. Ilon ohella käärö onkin alusta saakka
jakanut lapsille myös surun, tuskan ja kuoleman kohtalon.
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taa viitata riitaisuuteen (polys merkitsee “moni” ja neikos “riita”,
“kiista”) ja Eteokles todella maineikkaaseen (eteos merkitsee
“tosi”, “aito” ja kleos “maine”).

Polyneikes pakenee Argoksen kuningas Adrastoksen luo,
jonka tyttären hän nai. Adrastos päättää nostaa vävynsä Theban
valtaistuimelle, ja siksi hän järjestää seitsemän ruhtinaan sotaret-
ken Thebaa vastaan. Teiresias on ilmoittanut Eteokleelle, että
Theba olisi voitokas vain, jos kuninkaallisen perheen jäsen uh-
rautuisi Arekselle. Pelastaakseen kaupungin Kreonin poika
Megareus lävistää rintansa ja syöksyy lohikäärmeluolaan.
Lopullisessa taistelussa Theban seitsemän sankaria asettuvat
puolustamaan kaupungin seitsemää porttia. Vastaavasti Argok-
sen seitsemän sankaria asettuvat Theban porttien eteen. Portilla
veljekset kohtaavat toisensa ja keskinäisessä kamppailussa sur-
maavat toisensa. Eteokles ja Polyneikes jakavat näin saman
kohtalon: Apollonin varoitus Laiokselle ja Oidipuksen kirous
ovat toteutuneet. Thebalaisten johtoon nousee nyt Kreon.
Vaikka vihollisjoukkojen onnistui lähes vallata Theba, niin lo-
pulta argoslaiset kuitenkin onnistuttiin ajamaan pakoon Tei-
resiaan ennustuksen mukaisesti.

Adrastos onnistuu pakenemaan siivekkäällä hevosellaan
Arionilla. Kuultuaan myöhemmin, ettei Kreon ollut suostunut
kuolleiden vihollisten hautaamiseen, hän vierailee Ateenassa
vierasystävänä ja suostuttelee Ateenan kuningas Theseuksen
hyökkäämään Thebaa vastaan ja rankaisemaan Kreonia tämän
pyhäinhäväistyksestä. Yllätyshyökkäyksessä Theseus onnistuu
valloittamaan Theban, vangitsemaan Kreonin ja palauttamaan
sankarivainajien ruumiit näiden sukulaisille. Mutta tätä ennen
Antigone oli ehtinyt syyllistyä omaan rikokseensa.

Aiskhyloksen Seitsemän Teebaa vastaan päättyy Antigonen
ja Ismenen dialogiin, jossa edellinen on asettunut Polyneikeen
ja jälkimmäinen Eteokleen ruumiin ääreen, airueen tullessa ju-
listamaan kaupungin vanhempainneuvoston säätämän säädök-
sen, jonka mukaan Eteokles saa kunnialliset hautajaiset, kun
taas Polyneikeen ruumis on jätettävä hautaamatta.4
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4 Aiskhylos, Seitsemän Teebaa vastaan, 957-1084. Tämän osuuden aitous on kui-
tenkin kyseenalaistettu, sillä sen on katsottu esiintyvän vasta Sofokleella. Ais-
khyloksen tragedia päättyisi siten siihen, että kuoro jakautuu kahtia Eteokleen ja
Polyneikeen ruumiiden ääreen lähtien saattamaan heitä omiin hautoihinsa.
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2. Antigonen rikos

Sofokleen Antigonen alussa Thebassa eletään voiton juhlien jäl-
keistä hekumaa: kaupunkivaltion koskemattomuus on säilytet-
ty, uhatut rajat paalutettu verellä, vihollisen vetäytyminen taan-
nut varmuuden kaupunkivaltion itsenäisyydelle. Nyt aurinko
nousee Theban ylle loistaen kirkkaammin kuin konsanaan. Itse
Zeus ja Ares olivat asettuneet Theban puolelle, sillä Zeus ei voi
sietää ihmisten “kerskausta”, ylimielisyyttä ja uhmaa: “Toisin
Zeus oli säännyt, / Toisia toinen kohtalo mursi: / Ankara Aares
hurjia sorsi, / Sankari voiton.”5

Veljesten surmattua toisensa uudeksi hallitsijaksi nousi
Kreon, jonka määräyksestä kansallissankari Eteokleen ruumis
on haudattu “[...]niinkuin oikeus / Ja tapa vaatii[...]”, jotta hän
voi kunniassa käydä manalaan. (23-24) Sen sijaan Kreon on
kieltänyt kivityskuoleman uhalla hautaamasta maanpetturia.
Polyneikeen ruumis on jätetty vartioituna kaupungin muurien
edustalle petojen ja lintujen raadeltavaksi.

Antigone ei kuitenkaan jaa voittoisan valtion riemua. Hän
on pyytänyt Ismenen palatsin ulkopuolelle. Prologoksessa kiih-
tynyt Antigone vannookin epäröivälle sisarelleen hautaavansa
veljensä Polyneikeen vastoin kuninkaan nimenomaista kieltoa:
“Vaan ollos kuinka tahdot vain: ma veljellein / Luon haudan;
sitten kuolo mulle kaunis on. / Rakkaana luona rakkahan saan
nukkua, / Rikoksen pyhän tehtyäin. Kas kauemmin / Mun tu-
lee Tuonta miellyttää kuin maalimaa: / Siell’ asun ain[...]” (71-
76) Ismene yrittää turhaan käännyttää Antigonea ja palaa takai-
sin palatsiin.

Parodoksessa kuoro ylistää thebalaisten voittoa: Theban lo-
hikäärme on ajanut pakoon Argoksen kotkan, ja voiton jumala
Nike on saapunut kaupunkiin. Tämä ylistys korostaa
Polyneikeen maanpetoksen kammottavuutta. Kreon on kutsu-
nut koolle vanhempainneuvoston, jota kuoro edustaa. Neuvosto
on täysin vakuuttunut Kreonin hallitsijuuden laillisuudesta: “Kas
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5 Sofokles, Antigone, 138-140. Kaarlo Koskimiehen suomennoksesta eroavat
kohdat olen erottanut hakasuluin. Lähteenä käytän lisäksi Richard Jebbin toi-
mittamaa kreikankielistä editiota kommentaareineen vuodelta 1902, Sophocles,
The Antigone of Sophocles. Lähteinä ovat myös Elina Vaaran suomennos Sofokles,
Antigone sekä Hugh Lloyd-Jonesin kreikankielinen editio ja käännös Sophocles,
Antigone. Vastedes viittaukset Antigoneen sulkumerkeissä tekstissä.
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tuolla Menoikeun poika Kreon, / Tään maan kuninkaana jo uu-
tena, uus’ / Jumalain ikisallima johtajanaan, / Lähenee![...]”.
(155-156) Ensimmäisessä epeisodionissa Kreon pitää virkaanas-
tujaispuheensa, jossa hän patriotismia ylistäen tuomitsee jyrkästi
petoksen sekä perustelee neuvostolle määräystään Eteokleen
hautaamisesta ja Polyneikeen hautaamatta jättämisestä. Neuvos-
to ei kyseenalaista uuden hallitsijan päätöstä.

Yllättäen keskelle kokousta saapuu vartija, joka kertoo jon-
kun tuntemattomaksi jääneen suorittaneen hautajaisriitit
Polyneikeen ruumiille sirottelemalla tämän päälle multaa. Kuo-
ronjohtaja epäilee teon takana olleen itse jumalat. Kreon kim-
mastuu, koska hän epäilee valtion vastustajien lahjoneen vartijat,
jotta nämä sallisivat maanpetturin hautaamisen. Hän uhkaa varti-
joita kidutuskuolemalla, jos nämä eivät löydä syyllistä.

Antigonen rohkeasta ja taitavasti suorittamasta ruumiin
symbolisesta hautaamisesta aiheen saanut kuoro ihmettelee en-
simmäisessä stasimonissa ihmisen ihmeellisyyttä ja lähes ääre-
töntä kekseliäisyyttä. Ihminen on avuton ainoastaan kohtalon
ja kuoleman edessä: “[...]Yksi vain / Peloittaa häntä: –Tuonen
valta; / Sit’ ei hän karta, vaikka polttavaan / Hän tautiin keksi-
nyt onkin hoivaa.” (359-363) Kesken ihmisen ylistyksen kuo-
ronjohtaja hätkähtää – hän ilmoittaa vartijoiden saattaman kah-
litun Antigonen saapumisesta näyttämölle.

Myytin erään version mukaan Kreon itse oli havainnut
palatsinsa ikkunasta etäisen hehkun, joka nousi Antigonen
Polyneikeen ruumiille rakentamasta hautaroviosta, ja sai Anti-
gonen kiinni itse teosta. Kreon käski Haimonin haudata Anti-
gonen elävältä Polyneikeen hautaan. Haimon teeskentelikin
suostuvaisuutta, mutta salaa avioituikin Antigonen kanssa.
Uuden puolisonsa hän lähetti asumaan paimenien luokse. Anti-
gone synnytti avioparille pojan, joka vuosien jälkeen saapui
Thebaan ottaakseen osaa hautajaiskisoihin. Kreon tunnisti po-
jan hänen kehossaan olevasta käärmemerkistä ja tuomitsi hänet
kuolemaan, jolloin Haimon surmasi Antigonen ja itsensä.

Toisessa epeisodionissa vartija ilmoittaa Kreonille Antigo-
nen olevan syyllinen tekoon. Antigone oli saatu kiinni verek-
seltään, kun hän oli palannut hautaamaan ruumista uudemman
kerran. Antigone tunnustaa tekonsa sekä myöntää tienneensä
Kreonin säätämästä kiellosta ja rangaistusuhasta vedoten kui-
tenkin korkeampiin lakeihin. Kreon syyttää myös Ismeneä, jo-
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ka myöntääkin olleensa osallinen tekoon. Hän haluaa saman
rangaistuksen kuin sisarensa. Antigone kieltää jyrkästi Ismenen
osuuden. Ismene yrittää vielä taivutella Kreonia jättämään
Antigonen tuomitsematta vedoten siihen, että Antigone on
Haimonin, Kreonin oman pojan, kihlattu. Kreon ei taivu:
“Tään naimaliiton Tuoni meiltä lopettaa.” (575) Hän määrää
kummatkin sisarukset vietäväksi vartioituina palatsiin.

Toisessa stasimonissa kuoro valittaa kuninkaallisen Labda-
koksen suvun kovaa ja julmaa kohtaloa, jossa “[a]in’ uunna
vanhat vammat / Jo hukkuneiden vamman päälle; / Niist ei
polvikunta toistaan / Päästele, vaan joku surman henki / Ne
leppymättä maahan lyö.” (594-598) Kuoron mukaan ihmisten
teoilla ja rikoksilla ei ole vaikutusta Zeuksen vallan ehdotto-
muuteen. Pyhyytensä loistossa hän säätää lait, ja ihmisten osaksi
tulee kohtalon koettelemukset ja ajallisuus, hairahdukset ja
kuolevaisuus. Rikoksiin on syynä unelmia autuaammista olois-
ta antava toivo. Ihminen ei edes havaitse tekemäänsä rikosta
ennen kuin sokaistumisen seuraus iskee. Vain pienen hetken
ihminen saa olla vailla huolia. Kuoro esittääkin osuvan sanan-
parren: “Kenen sielun surman tielle / Haltio viepi, sille / Hur-
maavaisena hukka hohtaa, – / Ja turmion suuhun hän suistuu
kohta.” (622-625) Suvun viimeinen toivo olivat sisarukset.
Nyt hekin ovat matkalla kohti kuolemanrangaistusta.

Isänsä langettaman tuomion kuullut Haimon kohtaa
Kreonin kolmannessa epeisodionissa. Aluksi Haimon näyttää
mukautuvan isänsä päätökseen, vaikka pyrkiikin vaivihkaa
muuttamaan tämän mieltä. Kun järkevien väitteiden ja peruste-
lujen esittäminen tuomiota vastaan osoittautuu toivottomaksi,
niin Haimon ryhtyy arvostelemaan yhä voimakkaammin hallit-
sijan lyhytnäköisyyttä ja taipumattomuutta: “Jos et ois isäni, sa-
noisin: et viisas oo!” (757) Lieventääkseen hyökkäystä hallitsi-
jaa ja isää vastaan Haimon pukee ajatuksensa vertauksiin sekä
sananlaskuihin. Tästä Kreon raivostuu käskien palvelijoita tuo-
maan Antigonen paikalle: kuolkoon hän kihlattunsa silmien
edessä. Isä ja poika ajautuvat välirikkoon, ja Haimon rientää
pois sanoen: “Mun läsnä ollen? Ei – sit’ ällös luulkokaan – /
Hän totta kuole niin! Ja etpä silmilläs / Sä konsanaan enää näh-
dä saa mun kasvojain! / Omaistes kesken riehu, jos he suovat
sen!” (762-765)
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Kreon julistaa lopullisen tuomionsa: syytöntä Ismeneä ei
tuomita, mutta syyllisen Antigonen rangaistus on seuraava:
“Hänet sinne vieden, miss’ on polku autio / Elävältä kätken
maahan, paasikammioon; / Sen verran ruokaa suoden, että väl-
tän syyn, / Ja ettei kaupunkiimme sattuis saastutus. / Anoillen
siellä Haadesta, jot’ ainoaa / Hän palvelee, on kuolemattomuu-
tehen / Hän ehkä saapa, taikka vihdoin huomannee, / Ett’ tur-
ha vaiva tuonelaa on palvella.” (773-780)

Kolmannessa stasimonissa kuoro ylistää Eroksen, rakkau-
den, sortumatonta voimaa. Jos se kerran onnistuu kietomaan
jopa jumalat pauloihinsa, niin kuinka sitten kuolevaiset saattai-
sivat sitä välttää. Puhtaimmatkin sielut se tuhoaa. Aiheuttihan
se kiistan jopa isän ja pojan välillä. Afrodite, Eroksen äiti, riisuu
kaikki sankarit aseista yhtä vahvasti valliten kuin korkeat lait-
kin: “Ja voittipa Lempi, jok’ ylhäisten / Käy valtain rinnalla
säännellen – / Aphrodite telmivi sortumatta.” (798-800) Kes-
ken Eroksen ja Afroditen vallan ylistyksen Antigone tuodaan
ulos palatsista rangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Nähdes-
sään kuolemaansa matkaavan Antigonen kuoron mielen valtaa
sääli. Se vetoaa siihen, että laki väistyisi eikä rangaistusta pantaisi
täytäntöön.

Neljäs epeisodion alkaa Antigonen valittaessa kuorolle
julmaa kohtaloaan, joka ei salli hänelle rakkautta, ei puolisoa, ei
lapsia. Hänen puolisokseen tulee Hades: “Voi, julmaa lemmen
harhaa! / Voi, äitini, nukkumistas / Mun isäni kanss’, oman
lapses kanssa, / Jost’ yhdynnästä kurja siinnyt oon! / Ja heidän
luokseen käyn nyt naimatonna / Ja kaiken kansan hylkynä ma
raiska! / Ah! turmion / Sa naimisistas saitkin veikko rukka!”
(862-870) Hän jopa syyttää veljeään, koska veli tempaa hänet,
vielä elävän, hautaan. Kuoro vastaa Antigonelle myötätun-
toisena muistuttaen kuitenkin, että hän itse oli uhmamielisesti
rikkonut suvereenin laillista käskyä. Antigone on itse vastuussa
omasta rangaistuksestaan. Antigonen surressa, ettei yksikään ys-
tävä itke häntä, Kreon saapuu paikalle ja lopettaa valituksen.
Hän kiirehtii vartijoita viemään Antigonen pois ja panemaan
rangaistuksen täytäntöön.

Kreonin mentyä takaisin palatsiin jatkaa Antigone sekä te-
konsa oikeuttamista että kohtalonsa pohdintaa. Jumalat tiesivät
hänen teostaan, mutta siitä huolimatta sallivat hänen kärsiä tuo-
mion. Ei ole ketään kenen puoleen hän voisi kääntyä: “[...]Keit
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auttajiksi huudan, kun / Pahuuden palkan hurskaan työllä saa-
vutin?” (923-924) Jälleen Kreon tulee ulos uhkaillen vartijoita
rangaistuksella, jolleivat he heti ryhdy toimiin. Kreonin pois-
tuttua Antigonea ryhdytään viemään pois, eikä häntä enää näh-
dä näyttämöllä.

Neljännessä stasimonissa kuoro yrittää lohduttaa kuole-
maa kohti matkalla olevaa Antigonea taruilla kuuluisista kärsi-
jöistä ja heidän kohtaloistaan. Kuoron sanat saattavat Antigonea
kertoakseen, että sinä et ole ainoa, että kohtalon valtaa ei voi
vastustaa ja että siihen on alistuttava.

Viidennen epeisodionin alussa paikalle saapuu nuoren po-
jan saattelemana sokea tietäjä Teiresias. Hän on tullut varoitta-
maan Kreonia. Jumalat ovat kääntäneet Theballe selkänsä. He
eivät ole antaneet mitään merkkejä tietäjälle lintujen ääninä tai
uhrienteinä. Syyllinen tähän on itse kuningas ja hänen mää-
räyksensä, sillä Polyneikeen ruumiin ahmineet linnut ja pedot
ovat saastuttaneet kaupungin pyhät paikat. Antigonen symboli-
nen teko ei vapauttanut Kreonia hänen velvollisuudestaan hau-
data kuolleet. Symbolinen hautaaminen oli riittävää ainoastaan
silloin, kun henkilö oli ylitsepääsemättömästi estynyt suoritta-
masta normaaleja hautaamisrituaaleja. Kreonia ei mikään ollut
estänyt hautaamasta ruumista. Koska erehtyminen on inhimil-
listä, voi Kreon Polyneikeen jäännökset hautaamalla lepyttää
jumalat. Tätä vaativat niin kuolleet ja maanalaiset jumalat kuin
saastunut kaupunkivaltiokin, jonka jumalat ovat hylänneet.

Kreon on kuitenkin uppiniskainen: “Vaan tuota hautaan
kätketyksi ette saa! / Ei, vaikka saaliiks siepaltain sen kotkat
Zeun / Ylhäisen istuimille asti veisivät, / Ma – saastutusta kam-
moamatta – sittenkään / Sit’ en soisi haudata, sill’ eipä ihminen
– / Sen tiedän – saata jumaloita saastuttaa.” (1039-1044) Kreon
syyttää tietäjää vilpistä ja lahjotuksi tulemisesta. Kreon epäile,
että juonen takana ovat häneen tyytymättömät kaupunkilaiset.
Syytöksistä kiihtynyt Teiresias julistaa rangaistuksen, jonka ju-
malat antavat tuollaisesta tottelemattomuudesta: Kreon tulee
sovittamaan virheensä läheistensä kuolemalla. “Nämätpä nuo-
let, suuttuen, kun suututit / Mua, ampaisin kuin jousimies sun
rintahas, / Nää tarkat, joiden polttoa et välttäne.” (1084-1086)

Teiresiaan lähdettyä Kreon kuitenkin huolestuu, sillä kos-
kaan aikaisemmin Teiresiaan sanat eivät ole jääneet toteutu-
matta. Epäillen omia päätöksiään hän kääntyy neuvoston puo-
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leen pyytäen siltä neuvoa. Neuvoston mukaan Antigone olisi
vapautettava vankiluolasta ja Polyneikes haudattava. Kreon tai-
puukin, joskin vastahakoisesti: “Oih! luovun – vaikka töin ja
tuskin – mielestäin; / On täyttymystä vastaan turha ponnistaa.”
(1105-1106) Kreon lähtee välittömästi miestensä kanssa pane-
maan täytäntöön tuomion kumoavaa päätöstä.

Viidennen stasimonin ilolaulussa kuoro ylistää Dionysosta
uskoen uhkaavan onnettomuuden olevan vältettävissä, jos
Kreon katuu: “Ei ilman alla seutua lie, / Jota niinkuin Theebaa
suosit sie / Salamoidun äitisi kanssa / [...] / Puhdista meitä, tus-
kaa liennä!” (1137-1145)

Eksodoksessa sanansaattaja johdattaa pois riemusta kerto-
malla thebalaisille ensin yleisiä surumietteitä ja sen jälkeen pal-
jastaa Haimonin kuolleen. Eurydike, Kreonin puoliso ja Hai-
monin äiti, kuulee sanansaattajan sanat palatsiin ja pyörtyy.
Toinnuttuaan hän tulee ulos kuullakseen koko tarinan. Sanan-
saattajan mukaan Kreon oli ensin joukkoineen haudannut oi-
keuden ja tapojen mukaisesti Polyneikeen. Ruumiin jäännök-
set oli pesty ja poltettu, ja paikalle oli pystytetty korkea hauta-
kumpu. Saapuessaan vapauttamaan Antigonea he olivat kuul-
leet tuskallista valitusta Antigonen kivistä muuratusta hautahol-
vista. Murtauduttuaan sisään he kohtasivat Antigonen, joka oli
hirttäytynyt omaan huiviinsa, sekä polvillaan olevan Haimonin
syleilemässä Antigonen ruumista. Vihoissaan Haimon nosti
miekkansa isäänsä vastaan. Kreon pakeni. Haimon katui teko-
aan ja iski miekan omaan rintaansa. Viimeisillä voimillaan Hai-
mon vielä halasi Antigonea verisin käsin. Kuoleman hetkellä
hänen suustaan purskahti veri Antigonen poskelle. Viimeisten
sanojen aikana Eurydike palaa vaitonaisena takaisin palatsiin
palvelijattarien saattamana.

Kreon palaa takaisin kannatellen toisella kädellään paareil-
la makaavan Haimonin päätä. Hän on täynnä surua, tuskaa ja
katumusta. Lopultakin Kreon myöntää virheensä: “Ah, armas
laps’, noin varhain / Varhaiseen kuolemaan / Sä vaivuit tuone-
laan – / Etk’ ollut itse syynä, vaan mun harhain.” (1266-1269)
Palatsista palaavalla sanansaattajalla on lisää kerrottavaa: tuskis-
saan Eurydike oli kotialttarin ääressä surmannut itsensä lyömäl-
lä veitsen rintaansa. Viime hetkillään hän oli langettanut kaiken
syyn niin nykyisistä surmantöistä kuin aikaisemmistakin Kreo-
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nin päälle. Jälkimmäisillä hän tarkoitti Kreonin toisen pojan,
Megareuksen, kuolemaa.

Kreon huutaa avuksi omaa kuolemaansa. Kuoro ei kui-
tenkaan anna hänelle armoa, sillä hänen on elettävä kohtalonsa
kanssa. Kuoron mukaan kuolevainen ei pääse pakoon kohtalon
säätämää tuskaa. Palvelijoiltaan Kreon pyytää: “Pois korjatkaa
mies vaivaisin, / Ku tahdottain sun, poikani, surmasin / Ja sun-
ki, puolisoin! Oi minne kurja / Nyt silmäni luon? Hävitystä
hurjaa / On ympärilläni. Kaikki raukes! / Yön-synkkänä koh-
talo päällein laukes.” (1340-1346) Kreon saatetaan pois näyttä-
möltä.

Jäljelle jää vain kuoronjohtajan sanat, jotka julistavat ih-
misen rajoja: “Kyll’ onnen on ainoa alku ja tie / Vain jumalain
pelko ja malttava miel’. / Mutt’ ylpeä korskasta kielestään / Saa
koston vitsoja, kunnes hän / Ikämiehenä voi / Vast’ oppia
malttia mielen.” (1347-1352) Kuoro poistuu.
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POLIS

1. Sankareiden oikeus

Viisauden jumalatar Pallas Athene oli alunperin kaupunkien
yhteiskuntaelämän suojelija ja hänen nimikkokaupunkinsa
Ateena oli se kaupunkivaltio (polis). Keitä Pallas Athene keräsi
suojelukseensa ja varjelukseensa Akropoliksen kukkulan juu-
relle? Mikä oli poliksen alkuperä, perusta ja olemus? Miten dik©
ilmeni poliksessa? Mikä oli se side tai sidosaines, joka yhdisti
kansalaiset toisiinsa poliksen poliittisessa, oikeudellisessa ja es-
teettis-eettisessä arkkitehtuurissa?

Voimme lähteä liikkeelle maantieteellisistä rajoista. Kau-
punkivaltio koostui kaupungista tai kyläryhmästä ja sitä ympä-
röivästä maaseudusta (khora). Siihen saattoi kuulua myös muita
kaupunkeja, kyliä ja saaria. Sen fyysinen alue oli pieni. Attikan
maakunta, jossa asuvat olivat ateenalaisia, oli saarineen noin
2500 neliökilometriä. Laajimmillaankin Ateenan hallinnassa
oleva alue oli pelkästään 4700 neliökilometriä. Voimme tarkas-
tella väestöä. Ateenassa asui 400-luvun puolivälissä vajaa puoli
miljoonaa ihmistä, joista 200 000 oli vapaasyntyisiä ja vajaa 300
000 orjia. Kansalaisia tästä joukosta oli vain 40 000.1 Voimme
kuulostella kreikan kielen termiä polis. Alunperin termi polis
liittyy paikkaan tarkoittaen linnoitusta. Akropolis oli linnoitus,
jonka lähistölle perheet kerääntyivät asumaan ja viljelemään
maata. Siten rajojen määräämän alueen sijasta polis merkitsi
maasta kohoavaa varustusta, joka kerää ympärilleen ihmisiä,
jotka vähitellen määrittyvät kansalaisiksi. Voimme jäljittää po-
liksen esi-historiaa. Mannermaalla vallinnut mykeneläinen
kulttuuri (1600-1200) syrjäytti Kreetalla vallinneen vähäaasia-
laisen yksinvaltaisen minolaisen kulttuurin (2500-1400), 2 jol-
loin eri puolille Kreikkaa vuorille kohosi vahvasti varustettuja
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1 En erottele vuosilukuja ennen ajanlaskua ja jälkeen ajanlaskun oleviin, sillä se
selviää tekstiyhteydestä.
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ja upeasti koristeltuja palatseja. Ominaista ajan valtioille oli itä-
maistyyppinen valtiomuoto, joka perustui kuninkaan (wanax)
absoluuttiseen valtaan ja hierarkkisesti organisoituun byrokrati-
aan. Virallisissa asiakirjoissa, joihin tunnontarkasti rekisteröitiin
tavaroita, maatiloja ja erinäisiä toimenpiteitä, käytettiin tavu-
kirjoitusta, jonka taidon taisivat ainoastaan ammattimaiset kir-
jurit. Runous oli suullista. 1200-luvulla mykeneläinen sivistys
kuitenkin yllättäen tuhoutui. Doorilaiset heimot tunkeutuivat
pohjoisesta Kreikkaan onnistumatta kuitenkaan valloittamaan
Attikaa. Doorilaista valtakuntaa ei muodostunut, vaan keskitet-
ty valta hajaantui, valtiolliset instituutiot murenivat, kukoista-
vat asutuskeskukset rappeutuivat, taide taantui, palatsit poltet-
tiin, kirjoitustaito hävisi. Tämän jälkeisestä pimeästä ajasta
(1200-750) on hyvin vähän tietoja. Katkoksen aika oli vaelluk-
sen aikaa, jolloin lähes luonnontilassa elävät ihmiset hajaantui-
vat ympäri Kreikan mannermaata, saaristoa ja Vähä-Aasian ran-
nikkoa. Pimeän ajan loppupuolella kreikkalaisten (joonialaiset,
akhaialaiset ja doorilaiset) vaellus oli päättynyt, ja he asettuivat
aloilleen uusiin asutuskeskuksiin ja siirtokuntiin, joissa he on-
nistuivat luomaan poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen maa-
ilmansa perustat lähes täysin alusta – mykeneläisen kulttuurin
absoluuttiseen yksinvaltiuteen ei palattu, lähes ainoa mikä säilyi
oli myytit ja tarinat. Olennaisen tärkeää helleenien yhteenkuu-
luvuuden tunteelle ja identiteetille oli 700-luvun puolivälissä
syntynyt uusi aakkosellinen kirjoitus.3 Hankalasta mykeneläi-
sestä kirjoituksesta poiketen uusi kirjoitus levisi nopeasti runoi-
lijoiden ja tavallisten ihmisten pariin. Tänä aikana syntyi myös
Theban tarupiiri, joka koostuu kolmesta eeppisestä runosta.
Oedipodeia käsitteli Sfinksin kukistamista, Oidipuksen avioliit-
toa Iokasten kanssa ja Oidipuksen kuolemaa taistelussa. Thebais
piti sisällään tarinan Oidipuksen langettamasta kirouksesta po-
jilleen sekä heidän tuhostaan. Epigonoi kertoi Theban valloituk-
sesta.
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2 Todennäköisesti mykeneläisen kulttuurin edustajat olivat indoeurooppalaisia
helleenejä eivätkä pelasgeja, Kreikan mannermaan alkuperäisiä asukkaita. Tätä
tukevat myös lineari B-kirjoitus, jotka osoittaa indoeurooppalaisen kielen ol-
leen käytössä jo 1400-luvulla Knossoksella ja 1200-luvulla Mykenessä sekä
Pyloksella.

3 Osborne, Greece in the Making, s. 3.
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Nämä polis-termissä itsessään kuuluvat historialliset tosi-
asiat eivät kuitenkaan vielä paljasta poliksen alkuperäistä il-
menemistä kreikkalaisessa maailmassa. Jäljitän kreikkalaisen po-
liksen alkuperää ja olemusta palaamalla siihen, kuinka sen var-
sinaista alkua mahdollistava alku tulee ensi kertaa kirjoitetuksi.
Lähden liikkeelle sokean rapsodin Homeroksen nimiin pan-
nuista kahdesta eeppisestä runosta, Ilias ja Odysseia. Todennä-
köisesti Homeros on luonut edellisen noin vuonna 750. Jäl-
kimmäinen taasen lienee jonkun toisen runoilijan teos vuoden
680 tienoilta. Pian niiden luomisen jälkeen ne kirjoitettiin
muistiin, Ilias mahdollisesti Homeroksen itsensä sanelusta.

Ilias ja Odysseia pohjautuvat historialliseen Troijan sotaan
(Troijan arvioidaan tuhoutuneen vuonna 1240), mutta John
Finen mukaan ne eivät kuvaa minkään sattumanvaraisesti vali-
tun ajan olosuhteita, vaan sellaista elämäntapaa ja mentaliteet-
tia, jolla ei ole vain juuret menneessä, vaan jonka myös odote-
taan jatkuvan tulevaisuuteen. Fine paikallistaa Homeroksen
herooisen maailman joonialaisten 800-luvun todellisuuteen.4

Tätä ajatusta tukee Iliaan rakenne, jossa keskeisenä osana on so-
ta ja väkivalta (herooinen aika) ja jonka vastakohdaksi Homeros
asettaa kuvaukset rauhanomaisesta elämästä ja yhteiskunnallisis-
ta olosuhteista (runoilijan aika). Odysseiassa sota onkin jo ohi.
Niiden perustana on myytti; mutta kuvausta historiallisesta my-
keneläisyydestä niistä ei pidä hakea. Ne ovat luovan runoilijan
tietoisesti hahmottamia taideteoksia, joissa runoilija yhtäältä
toistaa ja toisaalta kyseenalaistaa sekä runouden traditiota että
siinä ilmaistuja herooisia arvoja. Kreikkalaisille jäljittäminen ja
autenttisuus, tapasidonnaisuus ja alkuperäisyys, perityt myytit ja
runoilijan tulkinta, uskollisuus vanhalle muodolle ja sen sovel-
taminen uusiin tarkoituksiin eivät olleet vastakohtia vaan kir-
joittamisen edellytys. Muisti oli runottarien, eli muusien, äiti.
Muusat sekä inspiroivat että pakottivat runoilijaa: “hänessä
nousevien ja hänen huuliensa kautta kulkevien sanojen voima
lähestulkoon tempaa hänet mukaansa”.5 “Kerro minulle
Runotar”, “[l]aulaos, oi runotar”6 – runous oli lahja, joka vaati
käsityön, työstämisen, sanomisen viisauden.
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Vastaavasti C.M. Bowran mukaan eeposten naisten ja
miesten toiminnan kautta paljastuvissa luonteenpiirteissä on
osia myyttis-herooisesta traditiosta (jumalankaltaisuus) sekä ru-
noilijan oman ajan ihmisistä (inhimillisyys). Siten Iliaan ja
Odysseian pyrkimyksenä on pitää ikivanha traditio elossa sovit-
tamalla ja liittämällä se runoilijan omaan aikaan ja kohottaa
oman ajan ylevyyttä liittämällä se traditioon: “Ratkaistessaan
tämän ongelman Homeros hyödynsi omia olosuhteitaan ja löy-
si näiden kahden elementin välisen oikean tasapainon ja niiden
oikeanlaisen yhdistelmän.”7 Antiikin kreikkalaisille eepokset
edustivat kuitenkin mennyttä aikaa, sankarillista elämäntapaa ja
uskomussysteemiä, joista tuli heille apriorisia totuuksia. Bow-
ran mukaan useilla kansoilla onkin uskomus oman kansan he-
rooiseen aikaan, joka voi perustua siihen, että valloitettu kansa
lohduttautuu menneellä suuruudella, kotinsa jättäneet muiste-
levat taakse jäänyttä kotimaataan tai rappeutuneet poliittiset jär-
jestelmät nähdään jälkikäteen kullattuna aikana. Kreikkalainen
herooinen aika perustui taasen siihen, että 1200-luvulla todel-
lakin vallitsi kehittynyt ja elinvoimainen kulttuuri, jonka muis-
ton kreikkalaiset kantoivat mukanaan siteenään menneeseen.8

Homeroksen runoudessa esiin nousevaa herooista arvomaail-
maa ei siten tule suoraan paikallistaa tiettyyn historialliseen het-
keen. Yhtäältä homeerinen maailma edustaa aristokraattisen
luokan traditionaalisia arvoja, jotka projisoidaan takaisin men-
neeseen ideaalina vahvistamaan ja uusintamaan kyseisiä arvoja.
Toisaalta eeposten runoilija kyseenalaistaa samaisia arvoja.

Arkaaisessa maailmassa keskeinen sosiaalinen ja taloudelli-
nen yksikkö oli oikos, perhekunta, joka muodostui keskenään su-
kua olevista ihmisistä, joilla oli niin yhteinen kantaisä kuin per-
hejumala. Sen ohella ihminen saattoi luottaa vain niihin, joiden
kanssa hän oli solminut ystävyyssiteen. Esimerkiksi kreikkalaisel-
le Diomedeelle filotes-suhde troijalaiseen Glaukokseen ylitti ar-
meijoiden kiistat. (Il. 6.119-136) Ystävyys saattoi syntyä myös
jumalan ja ihmisen välillä. Tällaista oli Athenen ja Odysseuksen
ystävyys. Vierasystävyys (ksenia) syntyi isännän ja vieraan (ksenos)
välille. Ystävyyden tavoin sekin perustui vastavuoroisuuteen, jo-
ten vieraalle turvan tarjonnut saattoi luottaa ystävän tarjoamaan
turvaan. Vierasystävyys muukalaista, matkaajaa, kulkuria, kerjä-
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läistä ja turvananojaa kohtaan sisälsi erityisen velvoitteen, sillä
muukalaiset olivat Zeuksen suojeluksessa.

Riitojen ratkaiseminen ja verikosto kuuluivat pääsääntöi-
sesti perheille. Oikeudenkäyttö (dikazeion, tuomion puhumi-
nen) tasaveroisten kesken merkitsi lähinnä aiemman riidan rat-
kaisun osoittamista malliksi käsiteltävälle asialle, joten sillä oli
pikemminkin neuvova ja ohjaava kuin oikeudellisesti sitova
merkitys. Oikeudenkäynnin ratkaisua ei voinut pakolla panna
täytäntöön, vaan sen voima perustui siihen, että kummatkin
osapuolet hyväksyivät sen julkisella paikalla. Iliaasta löytyy oi-
keudenkäynnin varhaisimmat kuvaukset. Osapuolet ovat va-
paaehtoisesti kokoontuneet torille tuomarien eteen. Riita-asia
koskee sitä onko murhaaja jo maksanut vainajan suvulle sen hy-
väksymän verikoston korvaavan henkisakon (poin©). Näin väit-
tää murhaaja. Vainajan suvun edustaja kiistää tämän. Kummat-
kin ovat asettaneet kultatalentin panokseksi, joka tulee jutun
voittaneelle osapuolelle tai oikein ratkaisseelle tuomarille. Kun
osapuolet ovat esittäneet väitteensä ja perustelunsa, niin vuo-
rollaan tuomarit nousevat seisomaan julistaen Zeukselta lahjak-
si saadun tuomarinsauvan auktorisoimana tuomionsa ja torille
kokoontunut yleisö saa päättää kuka tuomari oli oikeassa. (Il.
18.497-508)9

Homeroksen oikeudenkäynti on rinnastettavissa histori-
oitsija Herodotoksen kuvaukseen arkaaisesta oikeudesta.
Hänen mukaansa kaupungeissa oli oikeamielisia (dikaioi) sekä
suoraselkäisiä ja rehellisiä (ithys) miehiä, jotka pyrkivät ratkaise-
maan tapaukset oikein (kata to orthon), jolloin riidan osapuolet
voisivat hyväksyä ratkaisun vapaaehtoisesti. Oikeudenmukai-
nen tuomio ei ollut olemassaolevan säännön seuraamista vaan
pikemminkin tietyn rajaviivan tai -merkin (dik©) vetämistä rii-
telijöiden väliin. Tuomiossa tapahtui riidan jakaminen rajan
asettamisella. Varsinaisia aineellisia sääntöjä ei ollut, joten rat-
kaisevaa oli oikeudenkäynnin (dik©) oikeudenmukaisuus ja rei-
luus. Yleisenä periaatteena oli se, että oikeudenmukaisen rat-
kaisun (dik©) on oltava sopusoinnussa kaupungissa hyväksytty-
jen käyttäytymis- ja moraalinormien kanssa. Lisäksi tuomion
odotettiin sisältävän korvauksen vahinkoa kärsineelle restituu-
tion tai retribuution muodossa. Kun kummatkin osapuolet pu-
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huvat oikeudenkäynnissä rehellistä dikaiaa, on lopputuloksena
rehellinen dik©. Dik© oli siis yhtä hyvin oikeudenkäynti kuin
sen lopputulos, jotka siten olivat yksi ja sama asia. Herodotos
kertoo tarinan meedialaisesta viisaasta miehestä Deiokeesta, jo-
ka “lyöttäytyi uurastamaan oikeutta” niin, että laittomuuden
tilasta siirryttiin proseduraaliseen oikeuteen. Tuomarina hän oli
suora, oikeamielinen ja totuudenmukainen, jonka seurauksena
muidenkin kaupunkien asukkaat tulivat hänen tuomittaviksi.10

Odysseiassa taasen Odysseus kohtaa Manalassa Minoksen,
Zeuksen pojan, joka “siell’ oli, valtikan kultaisen nojass’ oi-
keutt’ istui” ja vainajille “lain sekä tuomion valtias lausui”. (Od.
11.568-571) Edelleen Odysseuksen ja Aiaan riidellessä siitä
kummalle kuolleen Akhilleuksen asevarustus kuului riidan rat-
kaisijoina toimivat Pallas Athene sekä troijalaisten lapset. Aias
häviää jutun ja katkeroituneena surmaa itsensä. (Od. 11.547-
551) Tapaoikeuden ja oikeudenkäytön velvoittava voima riip-
pui kuitenkin pitkälle osapuolen tai tämän suvun mahdista.
Odysseuksen harharetkien aikana Penelopeian kilpakosijat, it-
hakalaiset ja lähisaarten ylimykset hävittävät Telemakhoksen
talon omaisuutta. Athene neuvoo Telemakhosta kutsumaan
koolle Ithakan miehet. Julkisessa kokouksessa Telemakhos pyr-
kii herättämään arvostusta välkkyvine keihäineen ja kaksine
koirineen. Telemakhos vetoaa muutamien tukijoidensa kanssa
vaitonaisina pysytteleviin kansalaisiin, jotta nämä estäisivät ko-
sijoiden oikeudenloukkaukset. Kosijat kuitenkin vaientavat
pilkallisesti heihin kohdistetut vaateet. Kokous hajoaa ilman
tulosta eikä Telemakhos tai kansankokous kykene palautta-
maan oikeutta Ithakaan. Ithakasta puuttui tällöin oikeamieli-
nen hallitsija. (Od. 2.1-259)

Kuninkaan valta oli kuitenkin rajallinen. Mykenen ku-
ningas Agamemnon saattoi kyllä luvata Akhilleukselle seitse-
män kaupungin valtiuden, mutta Homerosta välittömästi edel-
täneen ajan kuningas ei ollut wanax-tyyppinen ehdoton itseval-
tias vaan ensimmäinen vertaistensa joukossa, basileus, alunperin
kyläpäällikkö, joka vastasi kunkin kylän hallinnosta, toimi yli-
päällikkönä sodassa ja huolehti kylän jumalkultista. Homerok-
sella on lukuisia esimerkkejä kuninkaan vallan rajoista. Aga-
memnon ei saa Akhilleusta taipumaan tahtoonsa tämän kieltäy-
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tyessä jatkamasta taisteluita Agamemnonin anastettua hänen
naisvankinsa. Vaikka Agamemnon myöntää tehneensä väärin ja
tarjoaa Akhilleukselle hyvitykseksi niin vangin kuin oman tyt-
tärensä sekä useita kaupunkeja, ei Akhilleus anna periksi. Vasta
kun Hektor on surmannut Akhilleuksen varustuksiin pukeutu-
neen Patrokloksen, tarttuu Akhilleus jälleen aseisiin. (Il. 16. ja
18. laulu) Otetaan toinen esimerkki. Kun Agamemnon on kut-
sunut häviöllä olevien kreikkalaisten joukkojen päälliköt ko-
koon ehdottaakseen heille vetäytymistä, niin Diomedes asettuu
jyrkästi häntä vastaan. “Atreun poika, ma vastustan sun neuvoas
houkkaa, / kuin kokouksess’ on lupa, valtias; siis älä suutu.” (Il.
9.31-32) Hänen mukaansa Zeus antoi kyllä valtikan Agamem-
nonille, mutta ei miehuutta, joka on parhain voima ja mahti.
Kokous kehottaa Agamemnonia lähtemään yksin kotimatkalle.
Muut jäävät taistelemaan.

Hallitsijat olivat yksilöitä, joiden valta perustui pikem-
minkin sosiaaliseen asemaan, retorisiin kykyihin ja persoonalli-
seen karismaan kuin muodolliseen asemaan. Ithakan kuningas
Odysseus ei kotiin palattuaan kukistanut kosijoita poliittisen
asemansa ansiosta. Siinä hän onnistui Athenen tukemana väki-
vallan avulla. Surmattuaan kosijat hän kuitenkin käyttäytyy oi-
keamielisen hallitsijan tavoin kieltäessään riemuitsemasta vihol-
listen kuolemaa: “Ääress’ eip’ ole surmattuin ilakoitava kuu-
naan”. (Od. 22.412) Odysseuksen vanha hoitajatarkin tunnistaa
Odysseuksen vasta hänen reidessään olevasta arvesta, joka on
peräisin hänen nuoruudestaan, kun villisika oli viiltänyt hänen
polvensa yläpuolelle ison haavan. (Od. 19.-379-402) Kerjäläistä
ei tunnisteta kuninkaaksi sankari-kuninkaan mahdin ja voiman
tai kaikkivaltiuden muodollisten symbolien perustalta vaan tä-
män haavoittuvaisuudesta.

Hallitsijat joutuvat jatkuvasti kääntymään muiden puoleen.
Vauraat perheet liittyvät yhteen klaaneiksi (gen©, yks. genos), joille
oletettiin yhteinen alkuperä. Alkuperän fiktiota vahvistettiin ja
uusinnettiin yhteisellä kultilla ja suvun vainajien hautojen kunni-
oituksella. Klaanien päämiehet toimivat kuninkaan apuna neu-
vostona (boul©) tai spartalaisen mallin mukaisena vanhempain-
neuvostona (gerousia), jossa neuvosmiehiltä edellytettiin kuuden-
kymmenenvuoden ikää. Joissakin kylissä neuvostot tekivät myös
ratkaisuja lainsäädäntöön, oikeudenkäyttöön ja hallintoon liitty-
vissä asioissa. Neuvoston jäsenet pitivät itseään arvokkuudeltaan
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ja asemaltaan kuningasta vastaavina ja heistä käytettiinkin termiä
basileus. Vaurautensa ja korkean syntyperänsä johdosta hallitsevat
klaanit alkoivat pitää itseään parhaina (aristoi), jolloin rahvaasta
erottui aristokraattien luokka.

Ateenassa kaupunkiasutus oli jatkunut läpi pimeän ajan.
Vähitellen myös uusien asutuskeskusten, siirtokuntien ja soti-
lasleirien ympärille alkoivat nousta muurit. Ne vakiintuivat
ajan myötä kaupungeiksi. Useissa kaupungeissa kuningas kutsui
kansankokouksen (ekkl©sia) koolle agoralle, torille, keskustele-
maan ja tekemään päätöksiä yhteisistä asioista. Troijassa Aga-
memnon oli jo joutunut kutsumaan sotapäälliköt neuvonpitoon.
Odysseiassa on vastaavasti useita viitteitä rauhanajan kansanko-
kouksiin, esimerkkinä edellä kuvattu Telemakhoksen koolle-
kutsuma kokous, jonka äitinä on Athene, tulevan demokratian
jumala. Myös faiaakien mahtava kuningas Alkinoos kutsuu koko
kaupungin väestön kokoukseen kaupungin torille. (Od. 8.1-45)

Faiaakien järjestäessä kilpailut Euryalos pilkkaa Odysseusta,
siitä että tämä muistuttaa enemmän kauppiasta kuin taistelijaa,
koska Odysseus ei haluaisi osallistua kisoihin. Odysseuksen mie-
lestä Euryalokselta puuttuu ymmärrys, minkä vuoksi hänen pu-
heensakin on säädytöntä. Odysseuksen mukaan ulkomuodoltaan
vähäpätöisillä saattaa olla puheessaan lumoava tenho, kun puhe
on “tarkka ja taitava”, kun lauseet ovat “kauniit, kartteliaat”.
Tällainen henkilö on “kunnia mieskokousten”, ja hän liikkuu
“kaupungill’ ihailtuna kuin ikivallat”. (Od. 8.165-185) Niin Ili-
aassa kuin Odysseiassakin puheen valta on merkittävä. Herooises-
sa yhteisössä runollinen ja poliittinen puhe olivat erottamatto-
mia, sillä arkaaiseen yleisöön vaikutti ennen kaikkea se, miten sa-
nottiin eikä se, mitä sanottiin.11 Runoilijat vangitsivat yleisön
valtaansa, ja hallitsijoilla oli runouden taito. Muusat hengittivät
kumpiinkin runollisen puheen lahjan. Valta ei edes Iliaassa ole
pelkää fyysistä ylivertaisuutta vaan myös puhetta, joka taivuttaa,
käännyttää ja suostuttelee. Ääni oli suunnatonta valtaa, kun ju-
malat ilmoittivat itsestään sankareille kertoakseen miten näiden
tuli toimia tai runoilijoille mitä näiden tuli sepittää. Jumalat ja
sankarit eivät eronneet tavallisista ihmisistä vain heidän erityisen
säteilynsä ansiosta vaan myös äänen auktoriteetin johdosta.
Apollon ja Ares kylvivät paniikkia armeijan riveihin ukkosenkal-
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taisella äänellään, ja Akhilleuksen sotahuuto riitti pitämään Troi-
jan armeijan pois hänen laivoistaan.

Homeerinen sankarimaailma oli traditionaalinen aristo-
kraattinen sotilaskulttuuri, jonka eräs perussana oli aret©, hyve
tai erinomaisuus. Aret© merkitsi erityisesti tehokasta ja menesty-
vää taistelijaa, fyysistä vahvuutta ja kestävyyttä. Se viittasi myös
älyllisiin kykyihin ja nokkeluuteen niin kilpailuissa kuin kan-
sankokouksissa. Odysseuksella, jolla fyysinen voima yhdistyi
taitoon manipuloida ja taivuttaa logoksellaan, oli aret©. Adjektiivi
agathos, rohkea, erinomainen, hyvä (aristos merkitsee parasta,
erinomaisinta) kuvasi sellaista miestä, joka menestyi sodassa tai
turvasi oikoksensa pysyvyyden ja hyvinvoinnin niin sodan kuin
rauhan aikana. Tällaisille miehille tulokset olivat tärkeimpiä.
Sen vastakohtana oli kakos, pelkuri, raukka, huono, ja se, joka
epäonnistui, vaikka olisi tehnyt kaikkensa, oli aiskhros, joka oli
voimakasta halveksuntaa ilmaiseva adjektiivi. Tällaisessä tulos-
ja häpeäkulttuurissa ankarin rangaistus oli häpeä. Siihen liittyy
olennaisesti tim©, kunnia, jota agathoksella oli enemmän kuin
muilla. Kurjin vaeltaa ilman sitä, vailla mitään asemaa, turvaa,
suojapaikkaa. Miehen pääasiallisin motivaatio olikin puolustaa
omaa tim©ä sekä hankkia sitä lisää. Rankaiseminen (jota tim©
myös merkitsee) koettiin kunnian takaisin saamisena.12 A.W.H.
Adkinsin mukaan moira, joka on usein käännetty ihmistä synty-
mästä lähtien sitovaksi kohtaloksi, liittyy pikemminkin siihen,
että jokaiselle tulee itselle kuuluva osa tim©ä, siis kunniaa, ase-
maa, valtaa, omaisuutta, perintöä, ruokaa juhlilla, jne. Jokaiselle
todellisesti tulevaa osaa pidettiin myös oikeudenmukaisena ja-
ko-osana, joten moira ei ollut vain oma osuus vaan myös ansait-
tu osuus. Oikeamielinen puhui ja toimi oman moiransa mukai-
sesti, väärämielinen taasen oman osansa vastaisesti.

Aret©n, moiran ja tim©n ohella agßn on homeriaaninen pe-
russana, jossa herooinen olemisen tapa ilmenee. Agßn merkit-
see kamppailua ja taistelua, mutta myös kisa- ja kokoontumis-
paikkaa, oikeudenkäyntiä, puhetta oikeuden, kansankokouk-
sen tai hallitsijan edessä. Herooinen kunnia ja hyve ovat sellais-
ta, mistä pitää jatkuvasti kilpailla, kisata, taistella ja kamppailla.
Kilpailu ei rajoittunut vain sodankäynnin ja atleettikisojen toi-
minnan maailmaan, vaan se oli mukana myös julkisissa keskus-
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teluissa, kansankokouksissa, runoilijoiden lauluissa, ylipäätänsä
kaikkialla elämässä. Agonistisessa kulttuurissa taistelu, riita, kiis-
ta, kamppailu ja kiistely (eris) eivät suinkaan olleet jotakin nega-
tiivista ja välteltävää vaan olennainen osa elämää, ajattelua ja
toimintaa.

Vastaavalla tavalla jumalten maailma oli agonistinen. Jean-
Pierre Vernantin mukaan kreikkalaiset eivät tehneet selkeitä
erotteluja ihmisen ja hänen sisäisen maailmansa tai fyysisen
luonnon ja tuonpuoleisen jumalten, demonien, sankarien ja
kuolleiden maailman välillä. Sen sijaan he erottelivat kosmok-
sessa vaikuttavia erilaisia voimia, jotka voivat toimia todellisuu-
den kaikilla tasoilla. Jumalat eivät siis olleet persoonia vaan voi-
mia; eivät transsendentteja ja ulkopuolisia vaan olennainen osa
kosmosta; eivät luojia vaan alkuperäisten voimien luomia; eivät
ikuisia vaan kuolemattomia; eivät kaikkivaltaisia vaan vallan ja
tiedon erityisiä muotoja, joilla oli vastavoimansa.13 Uskonto oli
tapa järjestää ja käsitteellistää universumi kilpailevien ja ristirii-
taisten voimien systematisoinnin kautta. Jumalten muodostama
järjestys, pantheon, oli eräänlainen kieli, jolla todellisuutta lähes-
tyttiin ja jossa se symbolisin termein voitiin ilmaista. Jumala-
myyttien ja niiden runollisen toistamisen kautta ihmisen onnis-
tui muodostamaan suhde jumalalliseen, elämän, energian ja
voiman lähteisiin sekä paljastamaan sulkeutuvaa ja kätkeytyvää
olemisen eli fysiksen mysteeriä.

Simone Weil esittää kiinnostavan tulkinnan agonistisesta
Ilias-eepoksesta. Weil sijoittaa herooisuuden, voiman ja voi-
makkuuden maailman kauas kuumista kylvyistä, joita Hektorin
vaimo valmistaa taistelusta palaavalle miehelleen. Siellä missä
voimasta on tullut elämäntapa liikutaan sellaisessa ilmakehässä,
joka ei tarjoa voimakkaille minkäänlaista vastusta, jonka vuoksi
mikään inhimillinen elementti ei synnytä sellaista välimatkaa
intention ja teon välille, jossa ajatus voisi viivähtää. Ihminen
haluaa toista kuin ruokaa eikä kykene ajattelemaan toista. Kun
mahtia käytetään täysin palkein, se tekee ihmisestä esineen,
ruumiin. Weilin mukaan Akhilleus on nimenomaan tällainen
mies, sillä hän katkaisee kaulat kahdeltatoista troijalaiselta nuo-
rukaiselta yhtä luonnollisesti kuin Weil katkoisi kukkasia hau-
dalle. Mutta Akhilleus ei valtaa käyttäessään ymmärrä, että hä-
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nen tekonsa seuraukset kääntyvät lopulta häntä itseään vastaan.
Sankarit ylittävät sen voiman määrän, joka heillä on tosiasialli-
sesti käytössään, koska he eivät havaitse sen rajallisuutta. Silloin
he joutuvat kohtalon/sattuman varaan, ja asiat eivät enää totte-
lekaan heitä. Niinpä häviäjät ja voittajat ovat kohtalontovereita
samassa kärsimyksessä. Itse voima musertaa kaikki, ja Iliaassa ei
ole yhtäkään ihmistä, joka ei joutuisi jossain vaiheessa kumarta-
maan voimalle. Vasta epäröinnin hetken tuoma välimatka
mahdollistaa havainnon, että olemme sisaria ja veljiä inhimilli-
syydessä. Taipumuksesta epäröidä tietyissä tilanteissa kasvaa
toisen ajatteleminen ja sellaisten ihmissuhteiden verkosto, jossa
oikeus ruumiillistuu inhimillisessä yhteisössä. Tällöin rakastam-
me toisen nälkää, emme toista ruokana. Weilin mukaan kreik-
kalaisille oikeus ja rakkaus olivat tekijöitä, jotka saattoivat tasa-
painoon voiman horjuttaman maailman. Iliaassa, joka on runo
väkivallan äärimmäisistä ja epäoikeudenmukaisista teoista, oi-
keudella ja rakkaudella on tuskin lainkaan sijaa. Kaikesta huoli-
matta oikeus ja rakkaus “kylvettävät työtä valossaan tulematta
itse koskaan huomatuiksi muutoin kuin eräänlaisena painotuk-
sena”.14

Vaikka Weilin voiman kritiikki osuukin oikeaan, niin hä-
nen Ilias-luentansa on liian yksioikoinen. Kuumat kylvyt eivät
koskaan ole kaukana. Siten Ilias, jonka arvomaailma kylläkin
on vielä herooinen, ennakoi jo siirtymää ei-herooiseen maail-
maan. Akhilleuksessa on useita puolia, myös välimatkan, vii-
veen ja eron hetki, jossa sankarin ajatus saattaa hengähtää ja jos-
ta oikeus ja rakkaus voivat nousta esiin sovittavina. Muutoinkin
Iliaan läpäisee välittömän väkivallan ja voiman ohella olemisen
positiivinen energia, jossa on kyse menneestä, nykyisestä ja tu-
levasta ihmisenäolemisesta. Ei ole sattuma, että kreikan termit
bios, elämä, ja bia, voima, väkivalta, muistuttavat toisiaan.15

Viimeisessä laulussa Homeros muuttaa traditionaalisen ta-
rinan tapahtumien kulun. Aiemmissa versioissa vihassaan lep-
pymätön ja surussaan hillitön Akhilleus tuskin epäröisi silpoa
voitonmerkiksi Patrokloksen surmannutta Troijan suurta san-
karia Hektoria ja heittää häntä koirien raadeltavaksi. Tämä olisi
verikoston ja ylpeyden arkaaisten arvostusten mukaista. Ja joka
aamu yhdeksän päivän ajan tämä kreikkalaisista sankareista ul-
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jain raahaakin valjakoillaan Hektorin ruumista ystävänsä hauta-
kummun ympäri Apollonin huolehtiessa siitä, ettei ruumis va-
hingoitu. Ruumiin häpäisy herättää jumalissa suuttumusta, ja
Zeus säätääkin, että siitä on tultava loppu ja Hektorin ruumis
on luovutettava lunnaita vastaan Hektorin isälle, Troijan ku-
ningas Priamokselle. Akhilleuksen äiti, meren haltiatar Thetis
lähetetään kertomaan pojalleen säädöksestä. Hän lohduttaa yhä
surevaa poikaansa kehottamalla tätä voittamaan surunsa ja
suuntaamaan ajatuksensa uneen, ruokaan ja lempimiseen, kos-
ka hänen elämänsä ei kauaa enää jatkuisi, sillä “liki liikkuu kuo-
lo”. (Il. 24.131-132) Akhilleus ei vastusta Zeuksen asettamaa
asetusta, “niin jos on itse Olympon Zeun vaka tahto ja käsky”.
(Il. 24.140) Priamoksen puoliso, Hekabe ei tätä usko, koska hä-
nen mielestään Akhilleus on verenhimoisen tunnoton ja sääliin
kykenemätön. Priamos kuitenkin lähtee Akhilleuksen luo ja
vetoaa poikansa surmaajaan suudellen hänen käsiään ja muis-
tuttaen Akhilleusta tämän omasta vanhuudessa riutuvasta isästä,
joka ei saa koskaan nähdä poikansa palaavan kotiin. Tällöin
Akhilleus heltyy ja yhtyy Priamoksen kyyneliin. Hän auttaa
polvillaan olevaa vanhusta nousemaan ylös lohduttaen tätä to-
teamalla, että murhe on hyödytön, koska jumalat ovat kehrän-
neet kuolevaisten elämän langat surusta ja vain kuolema saattaa
yhdyttää elävän kuolleeseen. Akhilleus lupaa luovuttaa Hekto-
rin ruumiin Zeuksen asetuksen mukaisesti, vaikka hetken uho-
aakin valittavalle Priamokselle, ettei hän noudata turvananojia
koskevia tapoja ja “Zeun lain rikon ehkä”, jollei vanhus lopeta
vaikerrustaan. (Il. 24.570) Näin viha ja kosto korvautuvat yh-
täältä jumalallisen lain noudattamisella sekä toisaalta säälillä ja
anteliaisuudella. Homeroksen uudessa tulkinnassa ylevästä san-
karista tapahtuu merkittävä siirtymä primitiivisestä ja brutaali-
sesta herooisuudesta lain käskyä kuulevaan herooisuuteen.

Bowran mukaan uudenlainen sankaruus sopi hyvin
Homeroksen aikaan. Homeros esittikin tämän suunnattoman
muutoksen sankaruuden olemuksessa “lähes tiedostamattomas-
ti” Akhilleuksen ja Hektorin vastakkaisten hahmojen kautta.16

Myös Akhilleuksen ja Odysseuksen sankaruuksia voidaan ver-
rata toisiinsa moiran ymmärryksen kautta: Akhilleus ei voi hy-
väksyä Agamemnonin vaatimusta herooisen vaihdon talouden,
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jossa kunnia ja materiaaliset hyvät liittyvät toisiinsa, hylkäämi-
sestä ja siirtymisestä puhtaasti kaupalliseen vaihdon talouteen.
Muutoinkaan Akhilleus ei voi muuta kuin valita itselleen osaksi
tulevan taistelun ja kuoleman. Odysseuksen moira sen sijaan on
palata kotiin rauhanomaiseen elämään pitkien harharetkiensä
jälkeen.

Jo Homeroksella kuninkaiden ja sankarin vallalla ja voi-
malla on rajansa. Mihai Spariosun mukaan agonistisessa sanka-
rikulttuurissa pelisäännöt eivät perustuneet moraaliseen vastuu-
seen vaan siihen, että ne hyödyttivät kaikkia osapuolia.17 Silti
voidaan sanoa, että yhdessä kilpailuperusteisen aret©n ja yhteis-
toiminnallisen filot©en asettamien vaateiden ja velvoitteiden
kanssa moira asetti rajoja käyttäytymiselle ja maailmassaolemi-
selle, sille mitä saatettiin kokea ja odottaa. Se ylläpiti koko ho-
meerisen yhteisön pysyvyyttä ja vakautta.18 Kuninkaankin oli
kunnioitettava toisten (aristokraattien) asemaa ja roolia yhteis-
kunnassa sekä heille kuuluvaa osaa. Agamemnon rikkoi tätä
sääntöä vastaan evätessään Akhilleukselta tälle kuuluvan moiran
eli osuuden sotasaaliista. Teollaan hän ei vain loukannut Akhil-
leuksen tim©ä vaan herooisen olemisen järjestystä. Akhilleuksen
kieltäytyminen taistelusta saattaa kreikkalaiset kriisiin, ja Aga-
memnonin kuninkaallinen valta tulikin rajan rikkomisen joh-
dosta uhatuksi. Jopa jumalat kunnioittivat ihmisten osaksi tule-
vaa moiraa eli jokaisen kuolevaisen kohtaloksi tulevaa kuole-
maa. Athene huomauttaa Zeukselle, joka harkitsee Hektorin
elämän pelastamista: “Taatto, mit’ on puhe tuo, salamoitsija
sankeapilvi? / Miestäkö säättyä tuot’ alun-alkain kohtalon val-
taan / saaliiks et sinä sallisi siis korahuttavan kuolon? / Tee se,
mut kaikk’ ei taivahiset sua kiittäne suinkaan!” (Il. 23.178-181)

Jumalallinen asetti tiettyjä rajoja inhimilliselle vallankäy-
tölle. Niin vieraan suojelematta jättäminen kuin isännän vie-
raanvaraisuuden loukkaaminen olivat sellaisia rikoksia, joista
jumalat saattoivat rangaista. Menelaos rukoileekin, että Zeus
kostaisi Parikselle, koska tämä oli rikkonut vieraanvaraisuuden
sääntöjä vastaan. (Il. 3.351-354) Tarkastellaan inhimillisen suh-
detta jumalalliseen oikeuteen yleisemmin. Jean-Pierre Vernant
lähtee siitä, että taivas loi kreikkalaiselle suhteen Zeukseen
(jonka nimi jo viittaa taivaaseen). Se manifestoi Zeuksen vallan,
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mutta samalla kätkee Zeuksen, sillä valta on aina mahtavampi
kuin sen ilmenemismuodot. Zeuksen ilmenevälle ja kätkeyty-
välle suvereenille vallalle alisteiset kokevat sen kaksi puolta: yh-
täältä se ilmenee taivaan säännöllisinä liikkeinä, päivien ja vuo-
denaikojen kiertona, jotka edustavat oikeamielistä ja järjestäy-
tynyttä suvereeniutta; toisaalta se ilmenee arvaamattomana vä-
kivaltana, tuhoisina myrskyinä ja hedelmällisinä sateina. Zeus
on myös läsnä niin korkeimpien vuorten huipuilla ja maan sy-
vyyksissä kuin kuninkaissa ja kuninkaan valtikoissa tämän joh-
taessa armeijaa, käyttäessä valtaa ja oikeutta. Kuninkaan sanat ja
toiminta säätävät oikeuden, joka toteutuu hänen säädöstensä
(themistes, joka viittaa oikeuden vanhaan jumalattareen The-
mikseen) välityksellä. Kuten Zeuksen valta taivaalla tekee
maasta rikkaan, niin kuninkaan asettama oikeusjärjestys tekee
maailmasta kukoistavan. Jos kuningas on oikeamielinen ja ruu-
miillistaa Zeuksen suvereenia valtaa, koko kuningaskunta voi
hyvin. Siten maallinen suvereenikin toimii osana jumalallista
järjestystä, joka asettaa hänen vallalleen tietyt rajat. Rajojen rik-
kominen ei merkitse vain jonkun yksilön oikeuksien tai sosiaa-
lisen järjestyksen loukkaamista vaan koko kosmoksen kyseen-
alaistamista. Tällöin se on korjattava syyllisen kustannuksella
joko koston tai tasapainon palauttamisen välityksellä.

Ilias-eepoksessa tapahtuvat asiat riippuvat viime kädessä
kuitenkin jumalten oikukkaasta tahdosta. Toteutuva tahto ei
seuraa mitään jumalten asettamia ikuisia moraalinormeja ja ju-
malallisia lakeja. Jumalallinen oikeus kytkeytyi ennen kaikkea
moiraan ja tim©en. Oikeudenmukaisuus ja jumalallinen eivät ol-
leet yhtä. Akhaialaisten ja troijalaisten sodan jumalallisena syy-
näkin oli se, että Zeus oli yhdessä Themiksen kanssa päättänyt
saada aikaan tuhoisan riidan ihmisten keskuudessa järjestämällä
jumalien kauneuskilpailut. Eris-jumala oli sitten häissä heittä-
nyt jumalien joukkoon kultaisen omenan, jonka piti tulla kau-
neimmalle. Hera, Athene ja Afrodite alkoivat riidellä tästä.
Zeus määräsi troijalaisen prinssi Pariksen toimimaan tuomarina
kiistassa. Paris ratkaisi riidan Afroditen hyväksi, joka oli lahjo-
nut Pariksen lupaamalla hänelle maailman kauneimman naisen,
Helenan, joka oli jo naimisissa kuningas Menealoksen kanssa.
Afroditen tuella Paris ryösti Helenan Spartasta, jonka seurauk-
sena Menealoksen veli Agamemnon hyökkäsi Troijaa vastaan.
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Eepoksen runoilija ei ollut kiinnostunut tapahtumien oi-
keudenmukaisuudesta tai niiden oikeuttamisesta vaan niiden
logiikasta. Siten jumalten hallitsemassa maailmassa ei ollut kyse
mielivaltaisesta ja sattumanvaraisesta kaaoksesta vaan maailmas-
ta, jonka tapahtumien järjestystä ja logiikkaa keskenään kisaile-
vat jumalat kuitenkin valvoivat. Tapahtumien järjestyksen
kautta toteutuu jumalallinen oikeus, vaikka se inhimillisestä nä-
kökulmasta katsottuna näyttäisikin arpapeliltä, jossa onnelli-
suutta ja kurjuutta jaetaan vailla minkäänlaisen reilun pelin
sääntöjä. Dik©n, oikeuden, eräänä alkuperänä on pidetty verbiä
dikein, heittää, joka voidaan liittää myös nopanheittoon, jolloin
jumalallinen oikeus ei merkitsisikään absoluuttista oikeus- ja
moraalijärjestystä vaan nopanheittoa. Jumalat todella taisivat
pelin taidon: troijalaiset ja kreikkalaiset olivat jumalten pelinap-
puloita. Jumalten peli muistutti lasten pelejä niiden viattomuu-
dessa, spontaaniudessa, mielivaltaisuudessa, vapaudessa ja työs-
tämättömyydessään.

Kuitenkin Iliaassa esiintyy myös ajatus jumalista inhimilli-
sen oikeuden ja moraalin vartijoina. Paris oli ottanut vastaan
lahjuksia, joten “oli syy Paris ollut”. (Il. 24.28) Sodan ja katas-
trofin taustalla on siis inhimillinen syy ja syyllinen. Bowran
mukaan Troijan sodan selittäminen jumalten langettamana
rangaistuksena olikin vastoin traditionaalista näkemystä.19 Asia
on kuitenkin toisin. Ilias kuvaa jumalallisen dik©n olemuksen
kaksinaista luonnetta nopanheittona ja järjestyksenä, ihmisten
kohtaloilla leikkimisenä ja järjestykseen saattamisena. Samalla
kun jumalat vaikuttavat asioiden kulkuun, niin ihmisille jää vii-
me kädessä velvollisuus huolehtia itsestään. Jumalat voivatkin
näin syyttää ihmisiä heitä kohdanneista onnettomuuksista ja pa-
lauttaa kosmisen järjestyksen tasapaino rankaisemalla väärinte-
kijöitä. Akhilleukselle esitettyjä rukouksia palata taisteluun ver-
rataan Zeuksen tyttäriin, jotka “[h]arhan pattoisen tuhojälkiä
astuvat surren”, joka viittaa siihen, että jumalallinen pyrkii ta-
voittamaan aina pakenevan vääryyden ja korjaamaan sen jälkiä.
(Il. 9.504) Ken ne ylimielisesti torjuu, saa siitä maksaa; ken
nöyrtyy niiden edessä, siihen jumalatkin suhtautuvat armeliaas-
ti. Vielä selvemmin jumalallinen oikeus esiintyy, kun Pat-
rokloksen troijalaisten takaa-ajoa verrataan myrskyävään juma-
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lalliseen rangaistukseen: “viskoo Zeus, vihall’ ihmisien kata-
luuksia vitsoin, / kun lain vääntäen tuomitsee käräjillä he vää-
rin, / polkien oikeutt’, unhoittaen ikivaltojen koston”. (Il.
16.386-388) Rangaistus seuraa nyt vääristä tuomioista ja oikeu-
den ylimielisestä unohtamisesta, joka viittaisi siihen, että inhi-
millisen oikeusjärjestyksen takana olisi jonkinlainen jumalalli-
nen olemisen järjestys.

Mutta myös jumalten valta on rajoitettua. Jumalat ovat it-
se kohtaloon sidottuja. Sen lisäksi kiistelevät jumalat asettavat
rajoja toisilleen. Jopa Zeus, itse ylijumala, kontrolloi joskus
kohtaloa (kohtalo ei ole yhdellä ja samalla kertaa asetettu lopul-
lisena ja absoluuttisena) ja on joskus sille alisteinen. Zeus haluaa
pelastaa poikansa, troijalaisten sankarin Sarpedonin, kuolemas-
ta, joka hänelle on tuleva kaksintaistelussa Patrokloksen kanssa.
Hera kuitenkin huomauttaa, että jos Zeus pelastaa poikansa,
niin silloin hän toimii kuolevaisten moiraa vastaan, johon kuu-
luu kuolema. Jos Zeus rikkoo moiraa, niin yhtä hyvin muutkin
jumalat voivat ryhtyä pelastamaan poikiaan kohtalon käsistä.
Paras on antaa Sarpedonin kuolla ja lähettää Uni ja Kuolema
viemään ruumis kotiin Lyykiaan. Zeus ei voi kuin myöntyä tä-
hän. (Il. 16.426-461)

Odysseiassa jumalallinen oikeus on aiempaa vahvemmin
esillä. Sitä voidaan jopa pitää lukemattomine rangaistuksineen
ja sovituksineen runona poeettisesta oikeudesta. Odysseuksen
toimintajakso alkaa jumalten kokouksella, jossa keskustellaan
Agamemnonin kohtalosta. Agamemnonin palattua kotiin
Troijasta hänen vaimonsa Klytaimnestran rakastaja Aigisthos
surmasi hänet. Agamemnonin poika Orestes kosti teon sur-
maamalla sekä äitinsä että Aigisthoksen. Zeuksen mukaan ih-
misten on turha syyttää jumalia kärsimyksistään, sillä Aigisthos
ei ollut kuunnellut jumalten varoitusta olla viettelemättä Kly-
taimnestraa ja surmaamasta Agamemnonia. Hän on ansainnut
kohtalonsa. Myös Odysseuksen tukijan Athenen mielestä
Aigisthos on saanut ansaitun rangaistuksen, mutta Odysseus saa
yhä kärsiä vailla omaa syytään, vain koska oli puhkaissut
Poseidonin pojan Polyfemos-kykloopin silmän. Jumalat säätä-
vätkin, että Odysseus palaa kotiin jumalten ja kuolevaisten aut-
tamatta häntä. (Od. 5. laulu) Näin Aigisthoksen rangaistus sekä
Odysseusta koskeva säädös perustuvat jonkinlaiseen ajatukseen
oikeasta. Tässä ei kuitenkaan ole kyse jumalallisista oikeussään-
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nöistä vaan siitä, että ylittäessään osakseen tulevan Aigisthos on
syyllistynyt rajojen rikkomiseen. Tällaisesta hybriksestä seuraa
tuho (at©). Homeerisessa runoudessa jumalallinen oikeus ei si-
ten merkitse universaaleja, ikuisia ja oikeudenmukaisia lakeja,
vaan se liittyy alkuperäisemmin olemisen järjestykseen, joka il-
menee moira-termissä. Siten oikeudenmukaista on olemisen
järjestyksen mukaisuus, jossa jokaiselle tulee jaetuksi itselle
kuuluva tim©.

Ilias ja Odysseia tapahtuvat herooisen (eli sankareiden, sa-
notun maailman) ja poeettisen (eli runoilijan, sanomisen maail-
man) ratkeamattomassa jännitteessä. Olen jäljittänyt edellä sitä,
kuinka jo Iliaassa on tapahtunut eräänlainen implisiittinen pai-
koiltaansiirtymä herooisesta ajasta kaupunkivaltiolliseen ei-he-
rooiseen aikaan, kuinka herooinen eräässä mielessä kuolee
(kuolee kuolematta, sillä siitä jää jäljelle nostalgia, herooisuu-
den kriisi, sen tragedia) Iliaan lopussa Hektorin hautajaisiin ja
kuinka Odysseiassa siirtymä tapahtuu eksplisiittisemmin.
Runoilija on siten omasta maailmastaan nousten käyttänyt sa-
nan voimaa kyseenalaistaakseen, purkaakseen ja käännyttääk-
seen traditionaalisen herooisen maailman arvoja ja arvostuksia,
jotka vielä vallitsivat hänenkin aikansa aristokraattisessa maail-
massa. Siten Homeros asettaa uutta tapaa olla kreikkalaisessa
maailmassa taivaan alla. Agamemnonin ja Akhilleuksen aristo-
kraattista vallan ja voiman traditiota horjuttaa siten toisenlainen
valta ja voima, joka on jo Agamemnonin ja Akhilleuksen sekä
noppaapelaavien jumalten maailmassa. Ilias ja Odysseia ovat
katkos tai murtuma suhteessa aristokraattis-herooiseen ajatte-
luun, josta avautuu uusi maailma, joka kuitenkin jatkaa tra-
ditiota agßnin, eriksen, moiran, tim©n ja dik©n yhteenkietoutumi-
sen välityksellä. Homeroksen runous avaa näin sitä aukeamaa,
johon kaupunkivaltio on vasta tulossa, vaikka emme vielä voi-
kaan puhua klassisen poliksen runoudesta.

2. Zeus ja oikeudenmukaisuus

700-luvun lopussa vaikuttanut eeppinen runoilija Hesiodos
kyseenalaistaa Homerosta selvemmin aristokraattis-herooiset
arvot. Hänen runoudessaan herooinen ja kaupunkivaltiollinen
maailma käyvät agonistista kinaa keskenään. Hesiodos tuotti
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myös ensimmäisen mytologian, eri tarinoiden yhtenäisen ker-
ronnallisen kokoelman, hahmotellessaan Teogoniassaan inhi-
millisen ja jumalallisen universumin järjestelmän. H. Fraenkel
pitääkin Hesiodoksen runoutta ontologian varhaisvaiheena.
Kuitenkin Vernant katsoo, että vaikka Hesiodoksen “oppinut
mytologia” sisälsi kaikki filosofisen järjestelmän hienoudet ja
tarkkuudet, niin silti se pitäytyi myytille ominaisessa kielessä ja
ajattelutavassa.20

Työt ja päivät-eepoksessa Hesiodos ei enää runoile ylä-
luokkaisista sankareista ja sotureista vaan talonpojista, heidän
arvomaailmastaan, suhteestaan maahan ja onnesta, joka on vai-
van takana.21 Kulttuuri on edelleen agonistinen, mutta
Hesiodos erottaa selkeästi toisistaan hyvän ja huonon Eriksen.
Hyödyllinen Eris on pimeän yön vanhempi tytär, joka maahan
juurtuneena edustaa rauhanomaista, työhön liittyvää kilpailua,
jossa pyritään lisäämään oman oikoksen hyvinvointia ja varalli-
suutta. Se on saman ammattikunnan jäsenien keskinäistä kil-
pailua. Jälkimmäinen Eris on tuskan, kärsimyksen, sotien, riito-
jen, valheiden ja laittomuuksien äiti, joka johtaa vahingolliseen
konfliktiin.22 Paha Eris pitää Hesiodoksen veljen Perseen pois
työnteosta, sillä hän tuhlaa aikansa ihmisten kiistelyn seuraami-
seen, jolla Hesiodos tarkoittaa joutilaiden aristokraattien, joi-
den seuraan Perses mielii, keskinäistä väittelyä ja turhia oikeu-
denkäyntejä. (Hesiodos määrittää tulevaa demokratiaa pahana
eriksenä.) Olennaisilta osiltaan teos onkin osoitettu veljelle, joka
suunnittelee oikeusjutun nostamista Hesiodosta vastaan saadak-
seen jako-osuuttaan suuremman osan perintötilasta, ja paikalli-
selle ylimystölle, joiden Hesiodos pelkää väärällä tuomiolla rat-
kaisevan asian veljelleen myönteisellä tavalla tämän antamien
lahjuksien vuoksi.

Oikeudenkäyttö kuuluu aristokraattien muodostamalle
neuvostolle, mutta mitään kirjoitettuja lakeja ei ole, joten rat-
kaisut perustuvat kirjoittamattomiin lakeihin, tapaoikeuteen ja
erilaisiin hallitsijan määräyksiin. Mitään valitusoikeutta ei ollut,
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20 Vernant, Myth and Society, s.217.
21 Adkinsin mukaan Hesiodos edustaa työhön pakotetun aristokratian arvoja. Spa-

riosu taasen näkee hänen edustavan hyvin toimeentulevien maanviljelijöiden
arvoja. (Adkins, Moral Values, s.22-35; Spariosu, God with Many Names, s.44-
45av.70)

22 Hesiodos, Works and Days, 11-24.
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joten riitojaan ratkaisevat ihmiset olivat täysin aristokraattien
tuomioiden armoilla. Oikeus ja valta kytkeytyivät erottamatto-
masti toisiinsa. Kuitenkin Hesiodos ehdottaa veljelleen riidan
oikeaksi ratkaisuksi Zeuksesta lähtöisin olevaa oikeaa tuo-
miota.23 Hesiodoksen mukaan ihmisillä on nimittäin Zeukselta
lahjaksi saatu Dike, joka erottaa ihmiset eläimistä. Perseetä hän
suostuttelee olemaan dikaios, oikeamielinen, ja kuuntelemaan
Zeuksen ihmisille säätämää lakia: “siinä missä kalat ja pedot ja
lentävät linnut söisivät toisiaan, koska Oikeus ei ole niiden jou-
kossa, niin ihmisille hän antoi Oikeuden, mikä on kaikkein
hyödyllisin käytännössä.”24 Zeus lahjoittaa hyvinvointia kaikille
niille, jotka sanovat sen, mikä on oikeudenmukaista, mutta
syöksee unohduksiin ne, jotka vahingoittavat oikeutta vanno-
malla vääriä valoja. Tällaiset syyllistyvät hybrikseen, joka merkit-
see itselle kohtalon mukaan tulevan osan ylittämistä. Dik©
kamppailee hybriksen kanssa: “Mutta sinun Perses tulee kuun-
nella Oikeutta, eikä kunnioittaa ylimielisyyttä (hybris)”, sillä
viime kädessä Dike voittaa Hybriksen.25

Hesiodos ei perustele oikeudenmukaisen toiminnan ensi-
sijaisuutta niinkään sen moraalisella paremmuudella vaan sen
hyödyllisyydellä riidan osapuolille. Dik© on hyvä, koska jumalat
palkitsevat siitä; hybris on paha, koska jumalat rankaisevat siitä.
Oikeamielisyyskin perustuu agonistiseen asenteeseen: ihmiset
kilpailevat kaltaistensa kanssa oikeassaolemisesta, josta tulee ta-
voiteltava aret©. Tämä koskee myös yhteisöllistä oikeudenkäyt-
töä. Missä oikeudesta ei ole erkaannuttu ja missä annetaan oi-
keamielisiä ja reiluja tuomioita sekä muukalaisille että kansalai-
sille, siellä kaupunki kukoistaa ja asukkaat voivat hyvin.26 Kie-
roista ja epäoikeudenmukaisista tuomioista voi seurata Zeuksen
rangaistus koko yhteisölle, sillä Zeus on ylin oikeuden valvoja.
Zeuksen “kuolevaisten kuolemattomat valvojat”, raivottaret,
tarkkailevat tuomioita ja vääryyksiä. “Pimeyteen puettuina”
raivottaret matkustavat “kaikilla teillä”. Kun joku loukkaa
Dikeä, niin hän istuu isänsä viereen ja ilmoittaa epäoikeuden-
mukaisuuksista.27
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23 Hesiodos, Works and Days, 36-37.
24 Hesiodos, Works and Days., 277-280.
25 Hesiodos, Works and Days, 214-219.
26 Hesiodos, Works and Days, 225-228.
27 Hesiodos, Works and Days, 252-254.
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Hesiodos kohottaa Homerosta selkeämmin oikeuden inhi-
milliseltä vallankäytön tasolta jumalalliselle tasolle. Tämä val-
ta/oikeus-parin ylevöittäminen onkin tehokas tapa kritisoida
aristokraattista vallan- ja oikeudenkäytön epäoikeudenmukai-
suutta. Zeuksen oikeus ei Hesiodoksellakaan ole mikään univer-
saalien ja ikuisten jumalallisten lakien järjestys vaan vääryyksien
oikaisua. Jumalallinen oikeuskin perustuu viime kädessä väkival-
taan: Zeus nousee ylijumalaksi kukistamalla muiden olympolais-
ten jumalien kanssa salamoin ja ukkosin ktooniset jumalat, joihin
kuului myös hänen isänsä Kronos, joka puolestaan oli noussut
valtaan kastroituaan oman isänsä Uranoksen. Vasta sitten Zeus
avioituu titaaneihin kuuluneen Themiksen, vanhemman oikeu-
den, laillisuuden ja rauhan jumalattaren, kanssa.28

Heroois-aristokraattisen vallan ja kamppailun mentali-
teettiin perustuva agonistinen maailma on sekä Homeroksen
että Hesiodoksen runoissa sanottu sekä traditiota toistaen että
sitä purkaen. Tämä toistava-luova sanominen avaa tilaa uudelle
tavalle olla maailmassa, joka perustuu vielä tulossa olevaan po-
likseen ja kanssaolemista korostavaan yhteistoiminnalliseen
mentaliteettiin. Spariosu näkee tässä heroois-aristokraattisen tai
proto-logo-rationaalisen ajattelun ja keskiluokkaisen logo-ra-
tionaalisen ajattelun välisen jännitteen.29 Adkinsin mukaan an-
tiikin Kreikan maailma siirtyy vähitellen arkaaisista kilpailuun
liittyvistä arvoista yhteistyötä painottaviin, joissa sosiaalinen
vastuu on ensisijainen suhteessa yksilön saavutuksiin. Hugh
Lloyd-Jonesille kuitenkin yhteisölliset arvot (esimerkiksi ystä-
vyys, lojaalisuus, sääli, vieraan suojelu) olivat läsnä jo arkaaisessa
yhteiskunnassa.30 Tämän olen osoittanut Homeroksen yh-
teydessä. Sen lisäksi agonistinen oikeus sekä konfliktin ja har-
monian jännitteinen samanaikaisuus jatkuvat kaupunkivaltios-
sa. On varottava historian esittämistä kulttuurin evoluutiomal-
lin kaavassa.

Siirtymää logo-rationaaliseen ajatteluun voidaan havaita
tapahtuvan myös siirtymässä poeettisesta sanomisesta kohti filo-
sofista sanomista. Homeroksen ja Hesiodoksen tavoin luon-
nonfilosofit (fysiologoi) pyrkivät kysymään olemista ja luontoa
(fysis) sekä ihmisen maailmassaolemisen mieltä, mutta kysymys
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28 Hesiodos, Theogony, 689-885.
29 Spariosu, God of Many Names, s.2-3av3.
30 Ks. Adkins, Moral Values; Lloyd-Jones, The Justice of Zeus.
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alusta, alkuperästä ja perus- tai alkuprinsiipistä (arkh©) pyrittiin
sanomaan tukeutumatta myyttisiin selitysmalleihin.31 Kuulos-
tellaan muutamia siirtymän ääniä, joissa personifioidut myytti-
set jumalat ja voimat ilmenevät nyt spekulatiivisissa kosmisen
järjestyksen esityksissä, jotka myös merkitsevät oikeuden abso-
lutisoimista kosmiseksi järjestykseksi.

Miletoslaiselle Thaleelle vesi oli pysyvä alkusubstanssi, josta
kaikki elämä lähtee ja johon se palaa. Anaksimeneen mukaan
vesi oli tiivistynyttä ilmaa, joten alkuprinsiippi oli ilma havaitta-
vana ja utuisena. Samoslaisen Pythagoraan mukaan kosmos
muodostui, kun rajoitettu Yksi ryhtyi luomaan aritmeettistyyp-
pisiä rakenteita sitä ympäröivään rajattomaan. Pythagoraalle
maailmankaikkeus oli järjestäytynyt ja harmoninen kokonaisuus,
jossa vastakohdat (raja/rajattomuus, ykseys/moneus, maskulii-
ni/feminiini, lepo/liike, hyvä/paha, jne.) muodostivat ykseyden
ilmaisemalla saman asian kaksi eri puolta. Siten muuttuvien ilmi-
öiden takana vallitsi harmonia, josta oli mahdollisuus saada tietoa
ennen kaikkea matematiikan keinoin. Kosmoksen harmonia oli
sovellettavissa myös yhteisön järjestyksessä, mistä osoituksena on
Krotoniin perustettu suljettu veljeskunta, jossa pythagoralaiset
pyrkivät filosofian avulla ymmärtämään kosmoksen kauneuden
ja järjestyksen. Rationaalisen ajattelun ja yhteisön sääntöjen eh-
dottoman noudattamisen kautta pythagoralaiset uskoivat dualis-
tisessa opissaan jumalankaltaisen sielun puhdistuvan niin, että se
vapautuisi aineellisesta maailmasta ja pelastuisi inkarnaatioiden
kiertokulusta.

Elealainen Parmenides taasen kyseenalaisti muutoksen ja
liikkeen mahdollisuuden julistaessaan ykseyden filosofiaa, joka
perustuu ajatukseen sellaisesta kosmisesta jumaluudesta, joka ei
liiku paikasta toiseen eikä ole syntymiselle tai tuhoutumiselle
alisteinen. Todellisuus on täysin vailla liikettä (kin©sis), jonka
takia todellinen oleva ei ole tullut eikä voi tulla olemattomaksi
eikä edes muuttua. W.K.C. Guthrien mukaan muuttumatto-
muuteen sisältyy liikkumattomuus. Tämä merkitsee sitä, että
todellisesti oleva on liikkumaton ykseys, joka ei ole muuta kuin
se itse. Todellisuus on yksi ja jakamaton, homogeeninen ja jat-
kuva, jossa kaikki on niin täynnä muuttumatonta olevaa, ettei
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31 Luonnonfilosofeista ks. Guthrie, A History of Greek Philosophy I-II; Barnes, The
Presocratic Philosophers; Thesleff & Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma, s.15-
72.
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liikkeelle yksinkertaisesti ole mitään sijaa.32 Parmenideen mu-
kaan todellisuutta määrittää raja (peras), sillä jos se olisi rajaton
(apeiron), niin se ei voisi olla täyteläinen ykseys, koska silloin sii-
hen sisältyisi ei-oleva.33 Parmenideelle kysymys olemisesta ja
olevan kokonaisuudesta (ontologia) edeltää kysymystä inhimil-
lisestä kyvystä tavoittaa oleminen (epistemologia). Tietämisen
tasokin riippuu tiedon kohteen todellisuuden asteesta. Par-
menides tekee siten tulevan filosofian kannalta olennaisen eron
totuuden (al©theia) ja luulon (doksa) teiden välillä. Edellisellä
tiellä filosofi kohtaa sen, että jotakin on, jotakin voidaan ajatella
ja jostakin voidaan puhua. Jälkimmäisellä tiellä kohdataan
muuttuvien ilmiöiden maailma, jossa kamppailevat valon ja pi-
meyden vastakohdat, mutta muuttuvaisena ilmiömaailma on
ei-olevaa. Siten aistihavainnot ovat välttämättä epäluotettavia.34

Näin Parmenides hylkää edeltäjiensä keskeiset käsitteet synty-
misestä, tulemisesta, menemisestä, muuttumisesta ja tuhoutu-
misesta. Tällä tulee olemaan ollut suunnaton vaikutus myös oi-
keuden ajattelun kannalta.

Runouden ja filosofian, myytin ja logoksen välillä eroa teh-
täessä on kuitenkin oltava äärimmäisen varovainen, sillä kysei-
nen raja tulee säädetyksi jyrkkänä vasta tulossa olevassa Platonin
ja Aristoteleen filosofiassa, jota kautta meille myös avautuu suu-
ri osa esisokraattista ajattelua. Näitä rajoja olennaisempana pi-
dänkin sitä, kuinka erilaisissa sanomisen tavoissa kreikkalainen
maailma paljastui, toteutui ja tapahtui kreikkalaisille.

3. Solonin eunomia

Polis on kuitenkin vasta tulossa niin Homeroksen ja Hesiodok-
sen runoudessa kuin kosmisen järjestyksen ja absoluuttisen oi-
keuden luonnonfilosofeissa. Mutta missä tapahtuu siirtymä ak-
ropoliksesta polikseen? Poliksen synty voidaan liittää lukuisiin asi-
oihin: arkaaisen kuninkuuden syrjäytymiseen ja aristokraattien
kollektiivisen vallan lisääntymiseen sekä siirtymiseen perinnöl-
lisestä kuninkuudesta aristokratiaan; kaupankäynnin merkityk-
sen lisääntymiseen; kaupungissa asuvan maataomistavan aristo-
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32 Guthrie, A History of Greek Philosophy II, s.36.
33 Platon, Sofisti, 244d-e. Ks. Heidegger, Parmenides.
34 Ks. Guthrie, A History of Greek Philosophy II, s.13-15.
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kratian ja maaseudulla asuvien pientilallisten välisiin konfliktei-
hin, jotka murtavat kaupungin ja maaseudun rajaa poliittisten
oikeuksien ja vallan rajana; aristokratian ja keskiluokan toisis-
taan eroavien mentaliteettien yhteenottoon; aristokraattisen ar-
vomaailman muuttumiseen; perheen vetäytymiseen julkisen
vallan tieltä (oikos jää kuitenkin merkittäväksi “julkiseksi” yh-
teisöksi myös poliksessa, sillä sille jää edelleen talouden hoito).

Mutta kuinka tarkemmin ottaen demokraattinen polis tuli
asetetuksi, säädetyksi ja sanotuksi? Vastausta jäljitän neljän po-
liksen perussanan kautta: eunomia, isonomia, is©goria, parrh©sia.
Jos Homeroksen ja Hesiodoksen yhteydessä kyse oli uudenlais-
ta suhdetta olemiseen jäljittävästä ja säätävästä runouden taidos-
ta, niin perussanojen sanominen liittyy Aristoteleeta seuraten
lainsäädännölliseen järkeen, jonka voidaan käytännöllisen jär-
jen arkkitehtonisena muotona sanoa säätävän tai muotoilevan
poliksen perustan ja olemuksen.35

Poliksen ensimmäisenä todellisena lainsäätäjänä ja runoili-
jana voidaan pitää Solonia (n.630-n.560), ateenalaista val-
tiomiestä (politikos) ja elegiarunoilijaa. Solon nimitettiin kan-
sankokouksen toimesta vuodeksi 594-593 pää- eli eponyy-
miarkontiksi (arkhßn ep ßnymos), joka oli valtion korkein hallin-
toviranomainen. Kansankokous antoi hänelle lisäksi valtuudet
toimia lainsäätäjänä sekä sovittelijana.36 Solonin johdolla Atee-
nan toivottiin välttyvän vallankumoukselta, jonka partaalle se
oli ajautunut maanomistuksen keskittymisen harvoille, hyvin-
voinnin epätasaisen jakautumisen, laajalle levinneen velkaor-
juuden ja köyhyyden seurauksena. Solon itse kirjoitti runos-
saan, ettei ollut tietämätön Ateenan rappeutumisesta, jota kat-
soessaan “tuska lepää raskaana sydämessäni”.37

Solonia voidaan pitää ensimmäisenä todellisena lainsäätä-
jänä, joka saattoi lain kirjoitettuun muotoon. Kuitenkin Solo-
nia ennen oli säädetty joitakin kirjoitettuja lakeja. Kreikassa oli
ensi kertaa ryhdytty tapaoikeuden, kirjoittamattomien sääntö-
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35 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, VI.8.1141b-1142a.
36 Eponyymiarkonti oli eräänlainen pääministeri, joka mm. toimi kansankokouk-

sen puheenjohtajana ja neljänsadan neuvoston puheenjohtajana sen käsitellessä
lainsäädäntöön liittyviä asioita sekä ratkaisi perheoikeudellisia riitoja. Tämän
ohella toimi kahdeksan muuta arkontia, joita olivat sotajoukkojen ylipäällikkö,
kuningasarkonti sekä kuusi lainvartijaa. Kansankokous valitsi arkontit vuoden
toimikaudeksi.

37 Solon, Solon the Athenian, III.
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jen ja satunnaisten säädettyjen lakien kodifiointiin pian kirjoi-
tuksen uudelleensynnyn jälkeen. Ensimmäinen tunnettu lain-
säätäjä oli Zaleukos Lokrainassa vuoden 650 tienoilla.
Zaleukoksen rikosoikeus perustui ankaraan “lex talionis”-op-
piin, jonka perustalta laissa säänneltiin tarkasti eri rikoksista seu-
raavat rangaistukset. Ateenan merkittävin lakikodifikaatio en-
nen Solonin lakia oli Drakonin laki vuodelta 621/20. Drakon
merkitsee käärmettä, jota palvottiin Ateenassa pyhänä, ja kysei-
set lait annettiin alunperin pyhän käärmeen auktoriteetilla. Täl-
löin tapahtuu merkittävä siirtymä proto-laillisuudesta (tai esi-
kirjallisesta, lain kirjainta edeltävästä laista) laillisuuteen, tapaoi-
keuden avoimuudesta ja tuomarinvallasta kirjoitetun lain oi-
keusvarmuuteen ja ennustettavuuteen, puhtaasta prosessioi-
keudesta substantiaalisempaan oikeuteen.

Michael Gagarin on pohtinut syitä lakien saattamiseen
kirjoitettuun muotoon. Hänen mukaansa kyse ei ollut siitä, että
yhteenkoottujen kirjoitettujen lakien avulla pyrittiin rajoitta-
maan aristokratian valtaa, koska lainsäätäjät eivät pitäneet lakeja
valtaansa rajoittavina. Se ei liittynyt kaupan lisääntymiseen ja
kauppiasluokan kasvuun, koska vain harva laki sääteli kauppaa.
Edelleenkään se ei merkinnyt Lähi-idän ja Kreetan imitaatiota.
(Babylonialainen Ur-Nammun laki oli puhdasta arkaaista su-
kuoikeutta ja Hammurabin laissa ei ole juurikaan prosessioi-
keudellisia säännöksiä, jotka olivat kreikkalaisille olennainen
osa säädännäistä oikeutta. Sen lisäksi Hammurabin laki oli hal-
litsijan omiin tarpeisiin säädetty yksityinen toimi. Kreetassa oli
myös kirjoitettu yksittäisiä lakeja, mutta ei vastaavia lakikodifi-
kaatioita.) Myöskään se ei ollut seurausta 700-luvulla alkaneesta
kolonialismista ja uusien siirtokuntien lainsäädännöstä, sillä
useat lait säädettiin kotikaupunkeihin.38 Kun kerran lain kirjoit-
taminen seurasi vajaa sata vuotta runon kirjoittamisesta, niin
ehkä vastaus löytyy kirjoituksesta itsestään. Väestön ja vaurau-
den lisääntyminen oli lisännyt konflikteja, joita arkaainen,
muodollinen, tapaoikeuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva
oikeudenkäyttö ei enää kyennyt käsittelemään. Tuomioiden ja
normien kirjoittaminen saattoi taata oikeusvarmuutta. Aristo-
teleen mukaan kirjurit, pyhät muistuttajat (hieromn©mones),
muistivat oikeuden päätökset. Vähitellen näitä päätöksiä ryh-
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38 Gagarin, Early Greek Law, s.122-132.
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dyttiin kirjoittamaan säännöiksi lainkirjoittajien toimesta. (Täs-
sä voimme tehdä nopean rinnastuksen runouteen: runoushan
oli se, missä oikeudellinen prosessi oli alunperin kuvattu, mutta
se ei ollut vain deskriptiivistä vaan myös preskriptiivistä, nor-
meeraavaa, sillä se sääti sekä ne lait ja tavat, joiden mukaan oli
oikein toimia, kuin sen miten riitoja tuli ratkaista rauhanomai-
sesti.) Gagarinin mukaan olennaista ei kuitenkaan ollut ratkai-
sujen muistaminen ja kirjaaminen vaan lain julkinen ja viralli-
nen kuuluttaminen. Toisin sanoen nimenomaan tietoisella ja
julkisella kirjoittamisella asetettiin säädännäiset lait. Kreikka on
siten lainsäädännön alkuperä aikana, jolloin vapaiden kaupun-
kivaltioiden ja uusien valtiomuotojen ylistys laulettiin isän-
maallisin lyyrisin rytmein.39

Lainsäätäjänä Solon kumosi Drakonin nimellä kulkevat
lait, jotka olivat olleet niin ankaria ja julmia, että niiden katsot-
tiin olleen musteen sijasta verellä kirjoitettuja. Vaikka ne eivät
olleet aivan näin “Drakonisia”, niin Solonin maltillisen konser-
vatiiviset uudistukset merkitsivät rangaistusjärjestelmän huo-
mattavaa inhimillistymistä. Solon sääti myös armahduslain, jon-
ka perusteella kansalaisuutensa menettäneiden – murhasta ja ty-
ranniudesta tuomittuja lukuunottamatta – kansalaisuus pa-
lautettiin. Solon jätti kuitenkin voimaan Drakonin henkirikok-
sia koskevan lain, jonka säätäminen oli aikoinaan ollut merkit-
tävä siirtymä suvun verikostosta valtiolliseen rankaisemiseen.40

Solon itse oli intohimoinen oikeuden ajatuksen vaalija,
joka uskoi jumalallisen oikeudenmukaisuuden lopulta korjaa-
van epäoikeudenmukaisuudet ja palauttavan asiat omille pai-
koilleen. Hän vertasi Zeuksen oikeutta äkilliseen kevättuuleen,
joka hajottaa pilvet paljastaen taivaan sinen, jolloin aurinko jäl-
leen loistaa hedelmällisen maan yllä. Näin “loppujen lopuksi
hänen oikeutensa ilmenee”.41 Vaikka Solon piti tehtävänään oi-
keuttaa tämä aina tuleva jumalten oikeus, niin poliksessa oli ryh-
dyttävä välittömästi rationaalisiin toimenpiteisiin yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden luomiseksi. Siten kaikkia kansalai-
sia tulikin kohdella oikeudenmukaisesti varallisuuteen ja synty-
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39 Gagarin, Early Greek Law, s.132. Ateenan lain ja positiivisen oikeuden synnystä
ks. MacDowell, The Law in Classical Athens; Jones, The Law and Legal Theory.

40 Murhat ja tapot olivat kuitenkin edelleen yksityisoikeudellisia dikai-tyyppisiä
juttuja, joissa syytevalta kuului ainoastaan uhrin omaisille.

41 Solon, Solon the Athenian, XL.

60
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:50:54

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



perään katsomatta. Ateenan kriisin syynä hän piti rikkaiden ja
valtaapitävien epäoikeudenmukaisia päämääriä, erityisesti hei-
dän ahneuttaan, joka oli johtanut etuoikeudettomien tilanteen
kurjistumiseen. Ennenkuulumattomalla tavalla Solon jopa kut-
sui useita rikkaita pahoiksi, köyhiä hyviksi. Solonin merkittä-
vimpiä yksittäisiä uudistuksia oli velkaorjuuden lopettaminen.
Tämän hän toteutti säätämällä asetuksella sellaisten velkojen
yleisen anteeksiannon, jossa velan takeena oli joko henkilön
vapaus tai maaomaisuus.42 Lisäksi hän kielsi lailla vastaisuudessa-
kin tällaiset takaukset sekä kansalaisten myymisen orjiksi. Vel-
kojen anteeksianto merkitsi vapaan maanviljelyksen palautta-
mista Attikan niemimaalle. Solon ei kuitenkaan ryhtynyt maa-
omaisuuden uudelleenjakoon.

Solon loi Ateenaan kansanvallan idut sisältävän valtio-
muodon (politeia).43 Solonin uudistama ja muokkaama Atee-
nan valtiomuoto koostui erinäisistä hallitusmuotoa koskevista
laeista ja asetuksista sekä tavanomaisesta oikeudesta, jota ei
katsottu tarpeelliseksi säätää erikseen voimaan. Uudessa val-

62

POLIS

42 Vrt. Fine, Ancient Greeks, s.192-193.
43 Suppeassa mielessä politeia merkitsee julkista valtaa määrittäviä säännöksiä. Aris-

toteleen mukaan politeia on “se järjestys, joka koskee valtion virkoja, niiden ja-
kamista, korkeimman vallan käyttäjää ja kunkin yhteisön päämäärää”. Valtion
järjestystä kuvaavat säännökset Aristoteles erottaa laeista (nomoi, yks. nomos).
Laajemmassa mielessä politeia tarkoittaa poliksen yhteiskunnallis-eettistä järjestel-
mää tai yhteisöllisen elämän muotojen järjestämistä kokonaisuutena, johon
Aristoteles viittaa “yhteisön päämäärillä”. (Aristoteles, Politiikka, IV.1.1288b)
Politeia kattoikin hallitusmuodon lisäksi niin kansalaisia kuin viranomaisia kos-
kevia eettisiä määräyksiä. Selvää eroa ei aina tehty lakien (nomoi) ja politeian välil-
lä, jopa ero asetuksen (ps©fisma) ja lain (nomos) välillä ei ollut selkeä. Siten var-
sinaista muista laeista ja asetuksista erottuvaa kirjoitettua, yhtenäistä ja sellaiseksi
nimettyä valtiosääntöä tai perustuslakia Solon ei säätänyt. (Vrt. Aristoteles,
Athenaißn politeia, 7.1) Gagarin katsoo politeian tarkoittavan kaupunkivaltion
hallinnon institutionaalista struktuuria, joka perustuu kirjoittamattomaan tradi-
tioon ja viranomaisia käsitteleviin lakeihin. (Gagarin, Early Greek Law, s.55-56)
Viktor Ehrenbergin mukaan politeian johtava idea oli sen identiteetti kansalais-
ten kanssa. Koska sen lisäksi useimmilla kreikkalaisilla kaupunkivaltioilla oli sa-
mat keskeiset instituutiot, niin politeian eri versioita ei tulisi pitää itsenäisinä val-
tiomuotoina. Hänen mukaansa politeia viittasi valtion struktuuriin, jota voidaan
kutsua termillä konstituutio. (Ehrenberg, The Greek State, s.43-44) Werner Jae-
ger on kääntänyt politeian termillä Staatsverfassung, valtiosääntö tai valtiomuoto.
(Jaeger, Aristoteles, s.282) Valtiomuodoksi se on käännetty A. M. Anttilan Poli-
tiikan ja Simo Knuuttilan Nikomakhoksen etiikan suomennoksissa. Käytän pää-
sääntöisesti valtiomuotoa, mutta valtiosääntöä korostaessani nimenomaisesti
säädettyä lakia. Valtiosäännöksi ja valtiojärjestykseksi sen on kääntänyt Tuttu
Tarkiainen. (Tarkiainen, Demokratia)
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tiomuodossa kullekin yhteiskuntaluokalle taattiin niiden suo-
rittamia palveluksia vastaavat oikeudet. Poliittisia oikeuksia ja
virkoja ei jaettu enää syntyperän vaan varallisuuden mukaan.
Korkeimmiksi virkamiehiksi kelvollisten piiriä laajennettiin
aatelisesta maanomistajaluokasta kaikkiin niihin, joilla oli riit-
tävästi varallisuutta (maan tuoton perusteella neljään luokkaan
jaetuista kansalaisista kelvollisia useimpiin virkoihin olivat
kahteen ensimmäiseen luokkaan kuuluvat). Vallan jumalalli-
sen oikeuttamisen – syntyperäiset aateliset polveutuivat joko
jumalista tai arkaaisista sankareista – syrjäytti maallinen oi-
keuttaminen – varallisuuden suoma vapaa-aika mahdollisti
paneutumisen politikointiin. Solonin uudistusten myötä kai-
kille kansalaisille taattiin oikeus osallistua kansankokouksiin.
Aiemmin kansankokoukset olivat olleet virkamiesten koolle
kutsumia satunnaisia kokouksia yksittäisten asioiden päättä-
miseksi. Nyt kansankokouksesta tuli pysyvä ja keskeinen osa
Ateenan poliittista elämää, jonka tehtävänä oli lakien säätämi-
nen ja niiden muuttaminen (ei ole täysin varmaa hyväksyikö
kansankokous jo Solonin lait), toimiminen tärkeimpien oi-
keusjuttujen valitustuomioistuimena sekä virkamiehistön toi-
mien kontrollointi ja valinta. Muodostui ekkl©sia.

Yläluokkainen areios pagos-neuvosto oli ollut aristokraatti-
sessa valtiossa tärkein instituutio. Sen tehtäviin kuului säädetty-
jen lakien perustuslainmukaisuuden valvonta, viranomaisten
toimien valvonta virkakauden päätyttyä, vallankaappausyrityk-
siin syyllistyneiden tuomitseminen sekä toimiminen ylimpänä
tuomioistuimena henkirikoksissa ja uskonnollisissa asioissa. Sen
historia ulottuu muistamattomaan menneeseen: myytti kertoo
sen tulleen perustetuksi Poseidonin syyttäessä poikansa surmaa-
misesta Areeta. Areiopagi-neuvosto säilytti huomattavan vai-
kutusvaltansa, vaikka Solon perusti areiopagi-neuvoston ja ar-
kontien vallan vastapainoksi neljänsadan neuvoston (boul©),
jonka tehtävänä oli asioiden valmistelu kansankokoukselle ja
johon voitiin valita myös kolmanteen luokkaan kuuluvia kan-
salaisia.44 Areiopagi-neuvoston kokoonpano demokratisoitui:
kun se aiemmin muodostui eliniäksi neuvostoon nimitetyistä
aatelisista, niin nyt sen elinikäisiksi jäseniksi nousivat kaikki en-
tiset arkontit.
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44 Tämän neuvoston olemassaolo Solonin aikana on epävarma.
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Aristoteleen mielestä keskeistä demokratian kannalta oli
jokaiselle kansalaiselle taattu mahdollisuus saattaa viranomais-
ten ja tuomareina toimivien viranomaisten päätös kansan-
tuomioistuinten käsiteltäväksi. Aluksi kansantuomioistuin
toimi osana kansankokousta. Tuomaristona kansankokous
muodosti h©liaian, jonka jäseneksi saattoi päästä kuka tahansa
kansalainen. H©liaiasta kehittyi varsinaiset kansantuomioistui-
met (dikast©ria). Kansalaisella oli myös oikeus vaatia tuomiois-
tuimessa hyvitystä kenelle tahansa määrätyissä tapauksissa.45

Graf©-jutut (graf©, kirjoitus, oli julkinen kanne, joka erosi
dik©stä, yksityisestä kanteesta, jonka ainoastaan asianomistaja
tai uhrin omaiset saattoivat nostaa) olivat yhteisöön suoraan
kohdistuvia, sitä muutoin vahingoittavia tekoja tai tekoja,
joissa asianomainen itse ei kyennyt nostamaan kannetta. Vaik-
ka dik©/graf© jako ei vastaa siviiliprosessi/rikosprosessi jakoa,46

niin Solonin voidaan katsoa laskeneen perustan tulevalle ri-
kosoikeudelle ja rikosprosessioikeudelle, sillä aiemmin yksi-
tyisluontoisista loukkauksista tulee nyt myös yhteisöön koh-
distuvia loukkauksia.47

Solon jakoi kansalaiset kahteen ryhmään: niihin, joilla
oli tarpeellinen varallisuus, pätevyys ja hyveellisyys ollakseen
virkamiehiä ja niihin, joilla ei ollut oikeutta korkeimpiin vir-
koihin, vaikka heillä olikin valta tehdä päätöksiä sekä valita ja
kontrolloida virkamiehistöä kansankokouksissa, neuvostoissa
ja tuomioistuimissa. Vuonna 354 pitämässään puheessa kon-
servatiivinen oikeuspuheiden kirjoittaja Isokrates ylisti Solo-
nin aikaista tasa-arvoa, joka “palkitsee ja rankaisee jokaista
ansioidensa mukaan”.48 Suhteellisen tasa-arvoisuuden periaate
takasi Ateenan säilymisen luokkayhteiskuntana, jossa hyvää
järjestystä, eunomiaa, pidettiin yhteiskunnan järjestämisen kes-
keisenä periaatteena. Solonin mukaan juuri eunomia pelastaa
valtion rappiolta, korjaa vääristyneet tuomiot ja lopettaa eri
ryhmittymien väliset kiistat, sillä lain vallitessa vallitsee viisaus.
Laittomuus tuottaakin enemmän vahinkoa valtiolle kuin mi-
kään muu syy, kun taas “lainkuuliaisuuden henki luo järjes-
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45 Aristoteles, Athenaißn politeia, 9.1.
46 Näin Sealey, The Athenian Republic, s.54-55.
47 Rikosoikeuden synnystä ks. Calhoun, The Growth of Criminal Law in Ancient

Greece.
48 Isokrates, “Areopagitikos”, 20-23.
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tystä ja harmoniaa ja samalla kahlehtii pahantekijät”.49 Euno-
mia muodostuu termeistä eu-, hyvä, nomos, laki, joka juontuu
verbistä nemein, jakaa. Yhdyssanan osana nomos kuitenkin tar-
koittaa asioiden hoitajaa tai hallinnoijaa, -nomein hallinnoin-
tia. Siten eunomia sanatarkasti merkitsee hyvää asiainhoitoa.
Sen vallitessa yhteiskunta voi hyvin muistuttaen harmonista
kokonaisuutta, kosmosta. Eunomia oli kansalaisille asetettu
(viime kädessä jumalallinen) tehtävä heidän tavoitellessaan
dik©ä eli oikeutta. Eunomia olikin jatkuvassa kamppailussa dys-
nomian kanssa, joka merkitsee huonoa järjestystä, jossa lait
ovat huonoja eikä niitä ylipäätänsäkään noudateta. Solonin
myötä dik© tulee ajallis-historiallisesti vaikuttavaksi oikeudek-
si jokaisen historiallisen valtiomuodon perustana (olihan
Eunomia Diken sisar).

Eunomia-termissä tapahtuu muutos Solonin myötä: hyvää
hallintoa, hallinnointia ja järjestystä merkitsevässä eunomiassa
nomos lakina alkaa saada entistä voimakkaamman merkityksen.
Hyvän järjestyksen periaatteesta siirrytään kohti hyvän lain pe-
riaatetta. Solonin käsityksen mukaan nimenomaan lainsäädän-
töön perustuva oikeusjärjestys takasi vakaan yhteiskunnallisen
järjestyksen, jossa jokainen pysyi omalla paikallaan noudattaes-
saan lakeja. Solon sitoi poliksen tiukasti lakiin. Nimenomaan tä-
mä side takasi henkilökohtaisen vapauden ja poliittisen vastuun
saaneille kansalaisille oikeudellisen suojan viranomaisten mieli-
valtaisia ratkaisuja vastaan. Aksones ja kyrbeis-tauluille kirjoitetut
lait olivat myös kaikkien nähtävillä poliksen sydämessä, agoralla.
Jokainen saattoi siis kävellä lain luokse, lain eteen, jonka vuoksi
säädännäinen oikeus sai ennennäkemättömän merkityksen.
Laki oli todella kirjoitettu kaikkien silmille. Eunomia voidaan
jopa kääntää “oikeusvaltioksi”, jonka perustajana Solonia voi-
daan jopa pitää, sillä siinä lait pyrkivät tuottamaan ja takaamaan
tasapainoisen, harmonisen ja yhtenäisen järjestyksen siis euno-
mian. Näin eunomian kaksi eri merkitystä osoittautuvat yhdeksi
ja samaksi: lakien institutionalisoima hyvä järjestys. Lait ovat
eräänlaista oikeuden, moraalin ja etiikan erottamatonta sano-
mista, juridista poetiikkaa, joka jatkaa toisella tavalla Homerok-
sen ja Hesiodoksen poetiikkaa. Ei ole sattuma, että ensimmäi-
nen tosi lainsäätäjä oli runoilija.
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49 Solon, Solon the Athenian, XII.
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Aristoteles pitää Solonin valtiomuotoa perustavana Atee-
nan demokratian kannalta. Solon itse runoilee: “Ja lain säännöt
samat niin alhaisille kuin ylhäisille / Soveltaen oikeaa oikeutta
jokaisen tapauksessa”.50 Solonin ajatukset ovat rinnastettavissa
Aristoteleen Politiikassa ilmaisemaan käsitykseen, jonka mu-
kaan hallitsijoiden tehtävänä on toimia lakien vartijoina tai pal-
velijoina, sillä “[o]n parempi, että laki hallitsee mieluummin
kuin joku yksittäinen kansalainen”. Lisäperuste on se, että “laki
perustuu järkeen ilman intohimoa”.51

Solon piti eunomiaa siinä määrin arvokkaana, että lähti ar-
kontin kautensa päätyttyä Ateenasta matkoille kymmeneksi
vuodeksi, jotta ateenalaiset oppisivat elämään yhdessä lakiensa
kanssa ja niiden mukaisesti. Runoilijana ja lainsäätäjänä Solon
oli todellinen luoja ja tekijä, poi©t©s, jonka tehtävä vastasi arkaa-
isen runoilijan tehtävää: ohjata kansaa. Solonin palatessa kotiin
Ateena oli ajautunut paikallisten ryhmittymien välisten kiisto-
jen johdosta uuteen kriisiin. Solonin ystävä ja kollega Peisistra-
tos anasti vuoden 560 tienoilla tyrannin vallan itselleen lähinnä
pientilallisten ja maattomien työläisten tuella. Vanha Solon jak-
soi vielä tuomita uuden tyranniuden hänelle olennaisen euno-
mia-periaatteen vastaisena, vaikka Peisistratoksen aikana vallitsi
sisäinen rauha ja järjestys. Poliittisten vapauksien rajoittamisella
Peisistratoksen onnistui jopa koota alueisiin ja perheisiin ha-
jaantunut Ateena yhdistyneeksi kaupunkivaltioksi. Yhtenäistä-
mistä tuki Peisistratoksen pyrkimys yleistää paikalliset kultit
(esimerkiksi Eleusiin mysteerit) kaikkien uskonnoksi sekä
ateenalaistaa yleisesti suositut uskonnot. Peisistratos siirsi suosi-
tun Dionysoksen kultin Ateenaan, jonne rakennettiin Dio-
nysoksen temppeli ja jossa järjestettiin jumalan kunniaksi juh-
lat. Näistä juhlista, joissa kuoro julisti ylistystään jumalalle, ke-
hittyi edelleen ateenalainen tragedia.
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50 Aristoteles, Athenaißn politeia, 9.1; 12.4.
51 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a. Sihvolan mukaan Aristoteleelle laeilla on

keskeinen asema vapaiden kansalaisten muodostaman yhteisön, valtion, järjes-
telyssä, koska ne estävät vallankäytön mielivaltaisuutta ja koska vapauteen ei so-
vi alistuminen yksittäisen henkilön käskettäväksi. Tämä ajatus on mielestäni so-
vellettavissa myös Soloniin. Sihvola, “Selitykset (Politiikka)”, s.226.
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4. Kleistheneen isonomia ja is©goria

Peisistratoksen valistunutta tyranniutta seurasi tämän pojan
Hippiaan repressiivinen tyrannius, jonka Spartan tukemat ja
alkmaionidien suvun johtamat aristokraatit kukistivat. Alkmai-
onidien sukuun kuuluva Kleisthenes hävisi aristokraattien sisäi-
sessä valtakamppailussa Isagoraalle, jolloin hän teki ratkaisevan
poliittisen käännöksen Ateenan tulevan demokratian kannalta:
d©mosta aiemmin halveksinut aristokraatti kääntyi kansan puo-
leen.52 Hän onnistui vuosina 508-507 neljänsadan neuvoston
tukemana sivuuttamaan silloisen pääarkontin Isagoraan ja aja-
maan kansankokouksessa läpi lakiuudistuksia, jotka asettivat
puitteet demokratialle. Isagoras haki apua demokratiaa vastus-
tavalta Spartalta. Hän nosti myös esiin vuosisata aiemmin alk-
maionidien suvulle langetetun kirouksen, joka johtui siitä, että
suku oli vastoin vakuutuksiaan surmannut tyranniuden tavoit-
telussa epäonnistuneen Kylonin, kun tämä oli hakeutunut
“turvananojana jumalankuvan ääreen”.53 Kleistheneen ja häntä
tukeneiden seitsemänsadan perheen oli lähdettävä maanpa-
koon. Isagoras yritti muuttaa Ateenan kapeapohjaiseksi oligar-
kiaksi, mutta ateenalaisten tukema neljänsadan neuvosto asettui
yritystä vastaan karkottaen Akropoliksen miehittäneet Isago-
raan kannattajat ja heitä tukeneet spartalaiset joukot. Kleisthe-
nes palasi Ateenaan, ja jo hyväksyttyjä lakiuudistuksia ryhdyt-
tiin panemaan täytäntöön.

Kleistheneen uudistukset jatkoivat Solonin aloittamaa po-
litiikkaa, jonka myötä harvainvaltainen Ateena siirtyi kohti de-
mokraattista polista. Perinnölliset etuoikeudet lakkautettiin.
Perheisiin, klaaneihin sekä fratrioihin perustunut alueellinen
jako kumottiin. Ateena jaettiin kymmeneen alueelliseen hei-
moon (fyl©) ja yli sataan kaupunginosaan tai piirikuntaan
(d©mos), jotka muodostivat poliittisesti uudelleen organisoidun
valtion perustan. Niillä oli oma hallinto kansankokouksineen ja
pormestareineen sekä huomattava valta paikallisissa asioissa.
Tämä oli eräs ratkaiseva siirtymä genoksesta d©mokseen, suvusta
alueeseen, verestä paikkaan, suvun samasta kansalaisuuden
eroihin. Enää kansalainen ei ollut sukunimensä kautta identifi-
oitunut ainoastaan perheeseensä (aiemmin sukunimenä oli ol-
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52 Aristoteles, Athenaißn politeia, 16; Herodotos, Historiateos, V. 66.
53 Herodotos, Historiateos, V.71.
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lut isän nimi) vaan myös paikkaan (nyt sukunimi koostui sekä
isän nimestä että kaupunginosan nimestä). D©mos-nimi oli
luonteeltaan oikeudellis-poliittinen, sillä se nimesi ja identifioi
oikeussubjektin. Isä nimittäin esitteli kahdeksantoistavuoden
iän saavuttaneen poikansa d©mokselleen, joka ratkaisi oliko lapsi
täysi-ikäinen, vapaa ja syntyperäinen ateenalainen ja siten kan-
salaisuuden kelpoisuusehdot täyttävä.

Keskeinen instituutio Kleistheneen Ateenassa oli kaikkien
vapaiden kansalaisten muodostama kansankokous, ekkl©sia. Sen
toimivaltaan kuului lainsäädäntövalta, tuomiovalta valitus-
tuomioistuimena viranomaisten tekemistä oikeudellisista rat-
kaisuista sekä yksinomainen tuomiovalta eisangelia-jutuissa,54

valta nimittää ja kontrolloida viranomaisia ja neuvostoja sekä
päätöksenteko lukuisissa hallinnollisissa asioissa ja ulko- ja puo-
lustuspolitiikassa. Ostrakismos-menettelyssä kansankokous saat-
toi jopa saviliuskaäänestyksessä päättää karkottaa Attikasta ke-
net tahansa henkilön kymmeneksi vuodeksi. Sen tarkoituksena
oli estää se, ettei kenenkään valta kasvanut liian suureksi. Esi-
tyslistan kansankokoukseen valmisteli viidensadan neuvosto
(boul©).55 Lainmuutosten yhteydessä kansankokous asetti ko-
missaareja valmistelemaan erikseen määrättyjä asioita. Myös
kansalaiset saattoivat tehdä kansankokoukselle lakialoitteita.
Aloitteet saattoivat jopa koskea jotakin lailla tai asetuksella sää-
dettyä tai kiellettyä asiaa. Sen, joka halusi esitellä jotakin lain-
vastaista, täytyi kuitenkin ensin anoa, että hänelle myönnettäi-
siin adeia, joka merkitsee kirjaimellisesti vapautusta pelosta. Jos
hänelle myönnettiin se, niin hän sai immuniteetin, jonka suo-
jaamana hän saattoi tehdä esityksen seuraavassa kansankokouk-
sessa ilman rangaistuksen uhkaa. Tämä kuvaa hyvin ateenalais-
ten suhtautumista lakeihin. Ateenassa oli voimassa Drakonin,
Solonin ja Kleistheneen nimillä kulkevat lait, joihin suhtaudut-
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54 Syyte koski vallankaappauksen yritystä, maanpetosta tai lahjotun reettorin pyr-
kimystä johtaa kansaa harhaan. Solonin aikana tuomiovalta eisangelia-jutuissa oli
kuulunut areiopagi-neuvostolle, mutta Kleistheneen aikana se siirtyi kansanko-
koukselle.

55 Kleisthenes perusti viidensadan neuvoston Solonin tai tämän seuraajien perusta-
man neljänsadan neuvoston perustalle. Neuvosmiehet valittiin vuodeksi kerral-
laan kaupunginosittain arpomalla. Kansankokouksessa järjestystä ylläpitävinä
neuvoston esimiehinä, prytaneina, toimivat vuoroin yhden fyl©n viisikymmentä
neuvosmiestä. 400-luvulla kansankokoukselle valittiin joka päivä arpomalla pu-
heenjohtaja prytaneitten joukosta.
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tiin suurella arvostuksella ja kunnioituksella. Ateenalaiset eivät
kuitenkaan sitoutuneet jäykästi menneeseen pyhittämällä ky-
seisiä lakeja muuttumattomiksi ja koskemattomiksi, jonka
vuoksi oli mahdollista omaksua uusia oikeusnormeja entisten
rinnalle. Täysin uusienkaan oikeusperiaatteiden ja -sääntöjen
mahdollisuutta ei suljettu ulos. Ateenan politeiaa muutettiinkin
500- ja 400-luvuilla useita kertoja. Laki oli pyhä olematta pyhi-
tetty koskemattomaksi ja muuttumattomaksi. Herodotoksen
mukaan ateenalaiset olivat sitoutuneet noudattamaan Solonin
lakeja kymmenen vuotta, ja Aristoteleen mukaan ne oli säädet-
ty sadan vuoden ajan voimassaoleviksi.56

Kansankokouksella, neuvostolla ja arkonteilla oli lainsää-
däntö-, täytäntöönpano- ja tuomiovaltaa. Vaikka Ateenassa ei
toteutunutkaan vallan kolmijako-oppi, niin Kleisthenes ja
ateenalaiset suhtautuivat epäilevästi vallan keskittymiseen. Se
torjuttiin toisin keinoin: viranomaisia ja neuvosmiehiä oli suuri
määrä, he toimivat viranhoidossaan kollegioina, heidät valittiin
vuoden toimikaudeksi, saman henkilön mahdollisuutta hoitaa
samaa virkaa useampia kertoja oli rajoitettu, heidät valittiin ar-
pomalla kaupunginosan asettamista ehdokkaista, heidät voitiin
erottaa tarvittaessa kansankokouksen päätöksellä, virkaan as-
tuessaan he eivät vain joutuneet vannomaan valaa vaan myös
suorittamaan pätevyyttä ja moraalia testaavan tutkinnon, virka-
kauden jälkeen areiopagi-neuvosto vielä tarkasti perusteellisesti
viranomaisten toimet.

Ateenalaisille demokratian lahjoitti, jos Herodotokseen
on uskomista, Kleisthenes, sillä Solonin oligarkkisia aineksia si-
sältävästä kansalaisvallasta siirryttiin nyt todelliseen kansanval-
taan, jolla ateenalaisista “päästyänsä itsevaltiaista vapaiksi[...] tuli
kaikista ensimmäiset”.57 Aristoteleen mukaan Kleistheneen
lainsäädännölliset uudistukset tekivät politeiasta Solonin aikai-
seen verrattuna huomattavasti demokraattisemman.58 300-lu-
vulla ateenalaisen demokratian kriitikot siirtävät demokratian
alkuperän hetken mahdollisimman kauas menneeseen. Isokra-
tes ja Aristoteles kirjoittavat Ateenan demokratian historian ke-
hitystarinaksi, jossa esivaiheiden jälkeen demokratia saavuttaa
huippunsa ja kypsyytensä. Tällöin se vastaa parhaiten demokra-
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56 Herodotos, Historiateos, I.29; Aristoteles, Athenaißn politeia, 7.2.
57 Herodotos, Historiateos, V.78.
58 Aristoteles, Athenaißn politeia, 22.1.
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tiasta luotua ideaalia. Aito demokratia löytyy patrios politeiasta,
esi-isien (Solonin ja Kleistheneen) kansalaisvaltaisesta politeiasta,
jota seuraa rappio. Kleistheneen valtiomuodossa ei kuitenkaan
ole kyse varsinaisesta demokratiasta. Hän ei itse nimittänyt ai-
kansa valtiomuotoa demokratiaksi.

Perinteisen eunomian ohelle oikeudelliseen ja poliittiseen
ajatteluun oli ilmaantunut termi isonomia. Ensi kertaa se tava-
taan vuoden 510 tienoilla juomalaulusta, jossa ylistetään tyran-
ninmurhaa: Harmodios ja Aristogeiton olivat surmanneet Hip-
parkhoksen ja antaneet siten Ateenalle vapauden, isonomian, jo-
ka on siten vastakohta tyrannialle. Varsinaisesti se merkitsi tasa-
puolisuutta, tasa-arvoa, tasavertaisuutta sekä tasapainoisuutta.
To ison merkitsee tasa-arvoa, joten kirjaimellisesti kyse on tasa-
arvoisesta asiainhoidosta. Termiin sisältyy myös viittaus lakiin,
nomos, joten se merkitsee tasa-arvoisuutta lain edessä, mikä aja-
tus oli sisältynyt jo Solonin valtiomuotoon. Yhdenvertaisuu-
della oli kuitenkin rajansa – suuri joukko Ateenan asukkaista
(naiset, lapset, muukalaiset ja orjat) oli suljettu vapaasyntyisten
kansalaisten piirin ja siten poliittisten oikeuksien ulkopuolelle.
“Ilman vapaita kansalaisia ei olisi ollut orjia.”59

Isonomiaan liittyy läheisesti toinen Kleistheneen politeian
keskeinen periaate: is©goria, joka on lähellä isonomiaa. Herodo-
tos jopa käytti is©goriaa isonomian synonyyminä. Se merkitsee
yhtäläistä ja samanarvoista puheoikeutta ja oikeutta osallistua
päätöksentekoon niin kansankokouksessa kuin kansantuomi-
oistuimessa. Kleistheneen valtiomuodossa toteutuu suhteelli-
nen tasa-arvo vallanjaossa ja yhtäläinen samanarvoisuus päätök-
senteossa. Kansankokouksessa puhujaa pidettiin pyhyyden suo-
jaa nauttivana, jonka symbolina puhuja piti puhujakorokkeella
ollessaan päässään myrttiseppelettä. Pääsääntöisesti kansanko-
kouksissa kuitenkin puhuivat ylemmistä luokista tulevat puhu-
jat sekä tottuneet reettorit, sillä muilla ei ollut useinkaan tarvit-
tavaa rohkeutta ja taitoa puhumiseen tai tietoa käsiteltävistä
asioista. Yleisemmin is©goria merkitsi yhdenvertaisuutta julki-
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59 Vernant, Myth and Society, s.91. Orjia ei pidetty oikeussubjekteina vaan esinei-
nä, joita omistaja saattoi myydä, ostaa ja pantata. Laki suojasi heitä samoin kuin
vapaita kansalaisia loukkauksilta ja väkivallalta. Tarvittaessa orjat saattoivat tur-
vautua asianajajan (syn©goros) apuun. Valtion, kaupan ja teollisuuden palveluk-
sessa olevat orjat nauttivat palkkaa, saivat valita suhteellisen vapaasti asuinpaik-
kansa ja harjoittaa liiketoimintaa. Kotiorjilla oli jopa eräänlainen perheen jäse-
nen asema. Vapautettu orja sai kanssa-asujan aseman.
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sessa puhumisessa ja sitä, ettei millään yhteiskuntaluokalla ollut
enää yksinomaista oikeutta sanoa totuutta oikeudellisissa ja po-
liittisissa kysymyksissä.

Kleistheneen myötä Solonin eunomia väistyy syrjään. Se
säilyttää asemansa lähinnä konservatiivien ideaalin symbolina ja
oligarkkisten valtiomuotojen periaatteena. Kleistheneen val-
tiomuotoa ei voi suoranaisesti kutsua isonomiaksi tai is©goriaksi.
Termit eivät nimittäin ole varsinaisesti nimiä valtiomuodolle,
vaan ne merkitsevät oikeudellis-poliittisen tasa-arvon ja sanan-
vapauden periaatteita.60

5. Perikleen parrh©sia

Vuosina 479-429 Ateena eli viisikymmenvuotisen rauhan kaut-
ta, jota rikkoi ainoastaan muutamat vähäiset konfliktit. Ateena-
laisen valtiomiehen Themistokleen johdolla Ateena oli lyönyt
persialaissodissa Persian ja noussut kreikkalaisten kaupunkivalti-
oiden johtoon, ja vuonna 477 perustettiin ensimmäinen Attikan
meriliitto, jonka tarkoituksena oli persialaisten karkottaminen
kaikilta Egeanmeren saarilta. Vaikka liiton jäsenet olivat periaat-
teessa yhdenvertaisia, niin todellisuudessa Ateena johti sitä.

Tänä aikana syntyi ja vakiintui demokratia. Radikaali de-
mokraatti Efialtes hyökkäsi voimakkaasti vaikutusvaltansa säi-
lyttänyttä konservatiivista areiopagi-neuvostoa vastaan ja on-
nistui syrjäyttämään lukuisia sen pysyviä jäseniä nostamalla hei-
tä vastaan syytteitä vallan väärinkäytöksistä. Vuonna 462 hän
onnistui kansankokouksessa saamaan läpi lakiehdotuksen, jon-
ka seurauksena areiopagi-neuvosto menetti lähes kaiken poliit-
tisen ja oikeudellisen toimivaltansa viidensadan neuvostolle,
kansankokoukselle ja kansantuomioistuimille. Lakien toteutu-
misen valvonnan, rangaistusvallan käytön, nuorten koulutuk-
sesta vastaamisen ja tapojen ja moraalin vaalimisen menettämi-
sen jälkeen sen lähes ainoaksi tehtäväksi jäi henkirikokset.
Samalla viranomaisten tuomiovalta siirrettiin kokonaan kan-
santuomioistuimille.

Tämä on se lakipiste, joka Aristoteleen mukaan merkitsi
maltillisen demokratian tuhoutumista ja siirtymistä radikaaliin

71

POLIS

60 Sealey, Athenian Republic, s.99.
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tai äärimmäiseen demokratiaan.61 Myös Isokrates näkee tämän
hyvää järjestystä, eunomiaa, rappeuttavana, sillä Solonin ja
Kleistheneen “mitä puolueettomimmasta ja maltillisimmasta
demokratiasta” siirrytään vapauden nimissä kulkevaan laitto-
muuteen, onnellisuuden nimissä kulkevaan kaiken sallimi-
seen.62 Aatelisista koostunut areiopagi-neuvosto oli taannut si-
säisen rauhan ja harmonian kreikkalaisessa maailmassa ja herät-
tänyt pelkoa barbaareissa: “oikeudenmukaisempaa on syyttää
niitä, jotka ohjasivat kaupunkia vähän ennen meidän aikaam-
me; juuri he johtivat nuorisomme välinpitämättömyyden hen-
keen ja tuhosivat areiopagoksen vallan”.63 Efialteen valtiosään-
töoikeudellisia muutoksia ei kuitenkaan pidä tulkita Aristote-
leen ja Isokrateen esittämän demokratian kehityskaavion mu-
kaisesti, sillä demokratian rappion sijasta ne merkitsivät demo-
kratian alkua.

Viisikymmenvuotisen rauhan kauden ehdottomasti mer-
kittävin poliitikko oli valtiomies Perikles (495-429), joka oli
naimisissa Kleistheneen veljentyttären Agaristen kanssa. Vuon-
na 463 Perikles oli nostanut syytteen konservatiivista Kimonia
vastaan, koska tämä oli laiminlyönyt tilaisuuden valloittaa
Makedonia. Syyte ei tällöin menestynyt, mutta jo kahden vuo-
den kuluttua Kimon karkotettiin. Samana vuonna Efialtes
murhattiin oligarkian kannattajien toimesta. Demokraattisen
ryhmittymän johtoon nousi Perikles, ja demokraatit saivat val-
lan Ateenassa. Vuonna 431 pitämässään puheessaan kaatunei-
den muistoksi Perikles nimeää Ateenan ensi kertaa d©mokratiak-
si: “Valtiosääntömme ei jäljittele naapuriemme lakeja, vaan me
olemme ennemmin esikuvina toisille kuin heidän matkijoitaan.
Valtiotamme sanotaan demokratiaksi: siinä on päätösvalta kan-
salaisten enemmistöllä eikä vähemmistöllä.”64 Olennaisena osa-
na demokratiaa on tasa-arvo: “Yksityisiä riitoja ratkaistaessa
ovat kaikki kansalaiset tasa-arvoisia lain edessä”, eikä ihmisen
saama arvonanto perustu “yhteisön näkökannalta siihen, että
hän kuuluu johonkin tiettyyn kansanluokkaan, vaan hänen
persoonallisiin ansioihinsa. Köyhääkään miestä ei hänen vaati-
maton säätynsä estä etenemästä virkauralla.”65
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61 Aristoteles, Athenaißn politeia, 25.1-4, 26.1.
62 Isokrates, “Areopagitikos”, 20.
63 Isokrates, “Areopagitikos”, 51.
64 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.37.
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Perikles siis nimesi demokratian. Demokratia juontuu sa-
noista d©mos, kansa, ja kratos, valta, kansanvalta. Termi on kui-
tenkin kaksimerkityksinen kummaltakin osaltaan. D©mos tar-
koittaa myös rahvasta, alempia luokkia sekä köyhälistöä. Kratos
merkitsee myös julmaa jumalolentoa, Voimaa, Kratosta, joka
Aiskhyloksen tragediassa Kahlehdittu Prometheus kiihdyttää sep-
pä Hefaistosta, Heran poikaa, täytäntöönpanemaan rangaistuk-
sen Prometheukselle, joka oli varastanut jumalilta tulen ihmi-
sille: “lyö sitten ankarasti tämä armoton rautaisen kiilan ham-
mas hänen rintaansa”, “hempeile sinä, kunhan minun luontee-
ni lujuutta et vain moiti etkä voimaani”, “tuo älyniekka saa nyt
tietää olevansa tyhmempi kuin Zeus”.66 Hefaistos voi vain ih-
metellä valtaan päässeen armottomuutta. Demokratia voi siten
merkitä: kansan laillista valtaa, kansansuvereniteettia, köyhälis-
tön tai rahvaan laillista valtaa, väen valtaa, väkivaltaa, massojen
laitonta voimaa, näiden fyysistä ja määrällistä ylivoimaa. Demo-
kratiassa asustaakin kratoksen väkivaltainen mahdollisuus (esi-
merkiksi vuonna 422 demokratia äänesti teloitettavaksi kaikki
pienen traakialaisen kaupungin Skionen miehet; vuonna 399
Sokrates tuomittiin enemmistöpäätöksellä kuolemaan). Tämä
demokratian monimerkityksisyys, joka meidän aikanamme on
unohdettu demokratian idealisointien kerrostumien kätköihin,
oli antiikin ajattelijoiden tiedossa. Sanan eri merkityksillä myös
tehtiin politiikkaa. Puhujasta riippuen termi saattoi saada posi-
tiivisen tai negatiivisen vireen.

Vaikka Perikles valittiin vuosi toisensa jälkeen (vuosina
443-429) vain yhdeksi kymmenestä tärkeimmästä sotilasvi-
ranomaisesta, strategista (strategos), niin tosiasiassa hänestä tuli
Ateenan sisä- ja ulkopolitiikan johtaja.67 Perikles oli demagogok-
sena kansankokouksen todellinen johtaja. Enemmänkin tämän
kuin hänelle myönnettyjen erityisvaltuuksien ansiosta hän on-
nistui toteuttamaan politiikkaansa sekä ajamaan kansanko-
kouksessa läpi haluamiaan päätöksiä ja lakeja. Tämä osoittaa
puheen (logos) yhä lisääntyvää merkitystä Ateenassa.
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65 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.37.
66 Aiskhylos, Kahlehdittu Prometheus, 1-81. Kratoksesta ks. Kaimio, “Väkivallan kä-

site ja kontrolli antiikin Kreikassa”, s.13-43.
67 Ainoastaan strategit sekä muutamat rahastonhoitajat valittiin kansankokouksen

äänestyksillä, kun taas kaikki muut viranomaiset sekä neuvostojen ja tuomiois-
tuinten jäsenet valittiin arpomalla lyhyiksi toimikausiksi.
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Demokratian lopullisen toteutumisen kannalta olennaista
oli kaksi uudistuskokonaisuutta. Ensinnäkin Perikles ryhtyi
maksamaan päivärahaluontoista palkkaa virkamiehille sekä
neuvostojen ja tuomioistuinten jäsenille. Nimenomaan tämä
mahdollisti aiemmin omaan työhönsä sidottujen köyhempien
kansalaisten osallistumisen valtion hallintoon, mikä merkitsi
ratkaisevaa askelta pois suhteellisesta vallanjaosta. Valtio ryhtyi
myös maksamaan kansalaisille palkkiota teatterissa käymisestä
korostaen näin teatterin merkitystä demokratiassa. Lisäksi ar-
kontin virat avattiin kolmannen luokan kansalaisille. Isonomia
alkoi merkitsemään sellaista poliittista ja oikeudellista tasa-ar-
voisuutta lain edessä ja lain kautta, joka oli riippumaton varalli-
suudesta, syntyperästä ja luonteenhyveistä. Näin siirryttiin suh-
teellis-kvalitatiivisesta aritmeettis-kvantitatiiviseen yhdenver-
taisuuteen, jossa jokainen kansalainen oli muodollisesti yhden
ja saman yksikön arvoinen.

Perikles siirsi tuomiovaltaa entisestään kansantuomioistui-
mille (dikast©ria, yks. dikast©rion), jotka syrjäyttivät kansanko-
kouksen toiminnan tuomiovaltaa käyttävänä tuomaristona.68

Kansantuomioistuimet toimivat sekä alioikeuksina että kor-
keimpina valitustuomioistuimina valtaosassa oikeusjutuista.
400-luvun lopussa tuomioistuinten paineita helpottamaan pe-
rustettiin yhden tuomarin istunnot käsittelemään alle kymme-
nen drakhman tapauksia ja suurempia summia varten julkinen
välimiesmenettely. Henkirikosjutuissa tuomiovalta säilyi kui-
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68 Kansantuomioistuimet olivat suuria, usein viisisataa jäsenisiä, kansantuomiois-
tuimia, jotka oli muodostettu arpomalla niiden jäsenet 6000:sta kansantuoma-
rista, jotka puolestaan oli valittu arpomalla vuoden toimikaudeksi kolmekym-
mentä vuotta täyttäneistä kansalaisista. Tuomarit vannoivat tuomarinvalan, jos-
sa he lupasivat äänestää lakien sekä kansankokouksen ja neuvoston päätösten
mukaisesti sekä kannattaa oikeudenmukaisinta ratkaisua niissä tapauksissa, joita
lainsäätäjät eivät olleet osanneet ottaa huomioon. Viranomaisten tehtävä rajoit-
tui juttujen valmisteluun, järjestyksen ylläpitämiseen istunnoissa ja prosessisään-
töjen noudattamisen valvontaan. Syyttäjinä toimivat yksityiset kansalaiset, mut-
ta erityistapauksia varten voitiin asettaa yleisiä syyttäjiä. Asianosaisten oikeuspu-
heiden jälkeen tuomioistuimen jäsenet äänestivät ilman puheenjohtajan yh-
teenvetoa tai ratkaisuehdotusta. Jos kanteen nostaja ei saanut viidesosaa äänistä,
hänet tuomittiin sakkoihin. Syylliseksi todetulle tuomittava rangaistus oli lain
tai asetuksen suoraan määräämä. Jos rangaistusta ei laissa ollut erikseen säädetty,
niin asianosaiset saattoivat itse esittää oikeudenmukaista rangaistusta, jonka jäl-
keen tuomarit päättivät rangaistuksesta. Rangaistuksina käytettiin sakkoa,
omaisuuden takavarikointia, karkotusta, kansalaisoikeuksien menetystä, van-
keutta, ruumiinrangaistuksia (yhä harvemmin) ja kuolemanrangaistusta.
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tenkin areiopagi-neuvostolla. R.K. Sinclairin mukaan Perik-
leen ajalle oli ominaista is©gorian kehittymisen ja ateenalaisten
kasvavan poliittisen ja oikeudellisen itseluottamuksen ja aktiivi-
suuden lisääntymisen ohella nimenomaan kansantuomioistuin-
ten aktiivisuuden ja merkityksen lisääntyminen.69 Niin tuomi-
oistuimessa kuin kansankokouksessa ja neuvostossa puhuva
kansalainen, reettori (rh©tßr), oli demokraattisen poliksen perus-
edellytys. Tuomioistuimissa asianosaisen oli mahdollista käyttää
avustajanaan kaunopuheista ystävää (syn©goros). Näiden “oi-
keusavustajien” rinnalle kehittyi ammattimaiset puheenkirjoit-
tajat (logografos), jotka kirjoittivat asianosaiselle oikeuspuheita,
jotka asianosaiset itse esittivät tuomioistuimen edessä. Tunne-
tuin logografos oli Platonin ja Aristoteleen aikalainen, Demos-
thenes, joka esiintyi niin asianajajana kuin syyttäjänä valtiollisis-
sa oikeusjutuissa.

Perikleen johdolla Ateenasta kehkeytyi koko kreikkalai-
sen maailman poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen keskus,
jossa niin ulkomaiset kauppiaat kuin myös taiteilijat ja ajattelijat
viihtyivät. Perikles itse oli uudistusmielinen ajattelija, jonka
moraali ei juontunut traditionaalisesta uskonnosta vaan joka
luotti inhimilliseen älyyn ja järkeen. Tämä rationaalinen hu-
manisti keräsikin ympärilleen laajan filosofien ja runoilijoiden
piirin. Hänen aikanaan is©gorian ohella vakiintui termi parrh©sia,
yleinen sananvapaus tai oikeus vapaaseen sanomiseen. Sanasta
muodostui olennainen osa polista, sillä vain puhumalla voitiin
asioita käsitellä ja päättää niistä. Perikles sanoo: “Me ateenalai-
set päätämme itse julkiset asiamme tai ainakin yritämme saada
niistä oikean käsityksen ollen sitä mieltä, ettei niiden pohtimi-
nen haittaa toimintaa, vaan että tehdään virhe, jos ei niistä kes-
kustella ennen kuin tarpeen tullen ryhdytään toimimaan.”70

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu vapautuivat kaikenlaisesta en-
nakkosensuurista. Parrh©sian puitteissa niin yksityinen kuin jul-
kinen, niin poliittinen kuin traaginen, niin rationaalisesti argu-
mentoiva kuin ironisesti leikkivä, niin sovinnainen kuin epäso-
vinnainen puhuttu ja kirjoitettu sanominen oli vapaata. Logos ei
kuulunut enää yksinoikeudella myyttisille oraakkeleille ja ku-
ninkaille, arkaaisille tyranneille ja aristokratialle, sillä siitä oli
tullut ateenalaisten vapauden perusta, edellytys ja olemus.
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69 Sinclair, Democracy and Participation, s.39-40.
70 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.40.
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Ateenassa oli myös osallistuttava logoksen jakamiseen.
Vapaus ei ollut oikeutta välinpitämättömyyteen yhteisistä asioista
vaan velvollisuutta osallistumiseen. Ateenassa ei nimittäin suh-
tauduttu suopeasti kansalaisen vetäytymiseen poliittisesta ja julki-
sesta toiminnasta. Apatia oli tuomittavaa. Kirjaimellisesti se mer-
kitsi tunteen ja tunnon puutetta, tunteettomuutta. Perikleen
mukaan ”nekin meistä, jotka rajoittuvat oman ammattinsa har-
joittamiseen, tuntevat varsin hyvin julkiset asiat, sillä me yksin
emme katso miestä, joka ei osallistu valtiollisiin tehtäviin, ainoas-
taan eristäytyväksi, vaan myös kelvottomaksi kansalaiseksi”.71

6. Sanan taito poliksessa

Lainsäädännöllisten uudistusten ohella Ateenan demokratian
mahdollisti vapauden ilmeneminen niin poliittisessa kuin filoso-
fisessa sanomisessa ja ajattelussa. Perikleen neuvonantajana toimi
ensimmäinen Ateenassa asunut filosofi Anaksagoras, miletoslai-
nen luonnonfilosofi. Hän sai valtiomiehen kiinnostumaan
“luonnon ilmiöistä, järjen ja järjettömyyden merkityksestä” sekä
omaksumaan tieteellisen rationalismin.72 Plutarkhos kirjoittaa:
“Tämä mies saattoi hänen vaikutusvaltansa eniten kasvamaan ja
opetti hänet ottamaan kansanjohtamisen tavallista vakavammalta
kannalta.”73 Perikles pyrki perustamaan poliittiset ratkaisunsa ra-
tionaaliseen ja argumentoituun arvostelmaan. Uudenlainen kau-
punkivaltiollinen järki, joka kokosi yhteen kiistelevän poliksen,
voidaan jopa rinnastaa Anaksagoraan ajatukseen järjestä (nous)
kaiken liikkeen aloittajana, puhtaimmasta ja keveimmästä ai-
neesta muodostuneena kosmisena voimana, aktiivisena arkh©na
(alku, alkuperä, syy, johtava periaate, perusprinsiippi), joka saa
rajattomasti jaettavat ainesosat ryhmittymään.

Perikleen aikaa leimasi myös paljon matkaavien sofistien
(sofos, viisas, sofia, viisaus) kerääntyminen Ateenaan.74 Itse asias-
sa sofistinen liike ei olisi mahdollistunut niin voimakkaana il-
man radikaalin demokraattista Ateenaa ja sen poliittisen, oikeu-

76

POLIS

71 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.40.
72 Platon, Faidros, 270a.
73 Plutarkhos, Kuuluisien miesten elämäkertoja, s.532.
74 Sofisteista ks. Kerferd, The Sophistic Movement; Guthrie, A History of Greek Phi-

losophy III.
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dellisen ja kulttuurisen elämän läpäisevää parrh©sia-periaatetta.
Merkityksetöntä ei myöskään ollut Perikleen henkilökohtai-
nen tuki sofisteille. Sokrateen ystävä, sofisti Damon Ateenalai-
nen oli Perikleen poliittinen valmentaja. Sofisteista tunnetuin
Traakian Abderasta kotoisin oleva Protagoras kuului myös
Perikleen lähipiiriin.

Julkisesta sanasta elävä Ateena tarvitsi myös sofisteja. Pe-
rikleen ajalla oikeusjutut olivat lisääntyneet huimasti – Aristo-
fanes antoi vuonna 425 esitetyn komediansa Akharnalaiset san-
karille ilmiötä hyvin kuvaavan nimen: Dikaiopolis, Käräjöinti-
kaupunki – ja tämä tietenkin lisäsi tarvetta oikeuspuheen taita-
jiin. Yleisemminkin julkisen puheen paikkojen kuten kansan-
kokouksen, neuvoston, tuomioistuinten, teatterin merkityksen
lisääntyminen edellytti aivan uudenlaista poliittista ja oikeudel-
lista puhe- ja väittelytaitoa. Ne, jotka halusivat vaikuttaa asioi-
hin, tehdä päätöksiä, voittaa oikeusjuttunsa ja olla arvostettuja
kansalaisia, hakeutuivat sofistien koulutettaviksi, jotka opetti-
vat retoriikkaa (rh©torik© tekhn©), valtiotaitoa (politik© tekhn©) ja
kansalaishyveitä (politik© aret©). Luennoillaan sofistit opettivat
suostuttelun taitoa pitämällä puheita eri aiheista, joita oppilaat
sitten analysoivat ja imitoivat. Nimenomaan Protagoras kehitti
kahden logoksen opetus- ja argumentaatiotekniikkaa, jossa vas-
takohtaisia argumentteja pyrittiin perustelemaan mahdollisim-
man vakuuttavasti. Protagoras väittikin: “Jokaisesta asiasta on
kaksi toisilleen vastakohtaista käsitystä.”75 Toinen sofistien
käyttämä tekniikka oli kysymys-vastaus-metodi. Platonin väit-
tää dialektiikan kehittäjän olleen Sokrates. Hän myös erottelee
dialektiikan, eristiikan ja antilogiikan toisistaan. Eristiikka (ter-
mistä eris) tarkoittaa sekä voiton etsimistä argumentaatiossa että
sitä taitoa, jolla tämä saavutetaan. Antilogiikka taasen on kah-
den logoksen vastakkain asettamista tai tällaisen vastakkaisuuden
paljastamista jossakin argumentissa. Platonin mukaan dialek-
tiikka etenee ylöspäin kohti totuutta ja muuttumattomia ideoi-
ta. Ilman sitä eristiikka ja antilogiikka ovat vaarallisia.76 Aristo-
teles taasen väittää metodin kehittäjäksi vuoroin Zenonia, Sok-
rateeta, Platonia ja itseään. Diogenes Laertioksen mukaan dia-
lektiikan kehitti kuitenkin Protagoras, joka kirjoitti kokoelman
nimeltään Tekhn© eristikßn. Kysymys-vastaus-metodia pitäisikin
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kutsua sokraattisen dialektiikan sijasta protagoralais-sofistiseksi
eristiikaksi, joka juontuu sanasta eris, kisa, kamppailu, riita, mi-
kä menetelmä löytyy Protagoraan oppilaan tutkielmasta Dissoi
logoi, “Kaksoisargumentit”. Edelleen Protagoraan kerrotaan
kehittäneen myös ns. logßn agßnasin, sanojen kilpailun tai
kamppailun, jossa puhujat kilpailivat keskenään julkisissa väit-
telyissä.

Sofistit eivät kuitenkaan olleet pelkästään sanan ja sanomi-
sen taitajia vaan myös ajattelijoita. Luonnonfilosofeilta he olivat
omaksuneet rationalismin, skeptisismin, myyttikritiikin sekä
teologisten selitysmallien hylkäämisen, mutta he eivät omaksu-
neet näiden kosmologiaa, astronomiaa ja fysiikkaa vaan siirtyi-
vät luonnonfilosofien harjoittamasta perimmäisen ja alkuperäi-
sen todellisuuden spekulaatiosta ja luonnonlakien kehittelystä
kohti inhimillistä poliittista ja oikeudellista maailmaa. Sofistit
suuntasivat katseensa luonnosta (fysis, joka esisokraattisessa kir-
jallisuudessa merkitsee myös olemista, joka on pidettävä vast-
edes mielessä, kun kohtaamme fysiksen) etiikan, oikeuden, lain
ja politiikan perusteisiin. Protagoras avaakin Totuus-teoksensa
keskeisellä sofistisella periaatteella: “ihminen on kaiken mit-
ta”.77 Näihin sanoihin kiteytyy sofistisen humanismin relativis-
mi. Protagoras näkee ihmisen samaan aikaan sekä universumin
keskuksena että kohtalon heittelemänä traagisena hahmona, jo-
ka ei voi tavoittaa mitään muuttumatonta objektiivista todelli-
suutta, johon hän voisi verrata maailmassaolemistaan. Todelli-
suus on riippuvainen sen kokijasta, ja asioiden kokonaisuus ei
tule asioista itsestään vaan niitä koskevasta arvostelmasta, jonka
seurauksena totuus on alisteinen mitalle. Tällä ajatuksellaan
Protagoras kritisoi Parmenideen rationaalista monismia, jonka
mukaan todellisen olevan olemisen totuuden (al©theia) vain
harvat valaistuneet saattoivat järjellään tavoittaa. Siitä huolimat-
ta kaikki väittämät eivät ole yhtä tosia, sillä jotkin käsitykset
ovat toisia hyödyllisempiä tai parempia.

Sofistit eivät kuitenkaan täysin hylänneet luonnonfilosofi-
en oppeja. Antifon väitti ratkaisseensa Anaksagoraan kysymyk-
sen ympyrän neliöimisestä, mutta vielä yllättävämpää oli Prota-
goraan, Prodikoksen ja Gorgiaan tuntema kiinnostus sisilialai-
sen Empedokleen luonnonfilosofiaa kohtaan. Empedokleen
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teoria luonnon neljästä alkuaineesta, niiden yhdistelmistä ja
rakkauden yhdistävästä sekä riidan erottavasta voimasta kohtasi
sofistien poliittisen ajattelun. Empedokles sääti universaalin oi-
keudenmukaisuuden kriteerin, jonka mukaan rakkauden aika-
kaudella universumissa vallitsee täydellinen järjestys ja alkuai-
neet muodostavat kaikkeuden pallon. Sofisteista poiketen hän
kuitenkin näki eriksen pääasiallisesti tuhoavana, purkavana ja
negatiivisena voimana, joka johtaa universumissa alkuaineiden
hajoamisen kautta järjestäytymättömyyteen ja kaaokseen. Kui-
tenkin Empedokles katsoi, että rakkauteen sisältyy negatiivinen
puoli yksilöllisyyden sulautumisessa kokonaisuuteen ja riitaan
rakentava puoli moninaisuuden tuottajana ja yksilöllisyyden
mahdollistajana.

Theodoroksen mukaan luonnonfilosofeista juuri Hera-
kleitos liittyy sofisteihin, jotka hän nimeää Herakleitoksen ystä-
viksi.78 Platon onkin oikeassa, sillä juuri Herakleitoksen ajatte-
lussa avautuu alkuperäisesti keskeisimmät sofistiset opit. Frag-
mentissa 101 Herakleitos sanoo: “Tutkin itseäni.”79 Heraklei-
tokselle itse on koko universumin mikrokosmos. Yhteys sofis-
teihin on ilmeinen. Fragmentti 50 taasen ylevöittää sofisteille
keskeisen logoksen, mutta palataan siihen myöhemmin. Edel-
leen Herakleitoksen kaikkien asioiden isä, maailmanjärjestyk-
sen perusta, polemos, taistelu tai kamppailu, joka pitää poliksen
avoimen avoimena, ilmentää sofistista perusvirettä, jossa polik-
sen järjestys toteutuu vastakohtien kautta. Siihenkin myöhem-
min. Sofisteista poiketen Herakleitoksen mukaan yleinen käsi-
tys todellisuudesta on yhtä arvokas kuin mielivaltaiset mielipi-
teet kansankokouksessa – siis arvoton.

Luonnonfilosofien ja sofistien kohtaamispaikkaa jakoi
myös traakialainen Demokritos, joka piti luonnonfilosofisia
luentoja pluralismia ja maailmojen moneutta korostavasta ma-
terialistis-mekanistisesta atomismista. Sofistien tavoin hän erot-
teli fysiksen ja nomoksen jakaessaan kokemusmaailman objektii-
viseen ja subjektiiviseen puoleen. Hän erotteli toisistaan asian
luonnon, joka oli sen välttämättömyys, ja asialla tavanmukai-
sesti olevat ominaisuudet, joiden olemassaolo mahdollisti inhi-
millisen havainnon ja aistimisen. Demokritos sovelsi fysis/no-
mos-erottelua myös poliittiseen ja eettiseen ajatteluun. Hän nä-
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ki ihmiset yhteisöllisinä atomeina, jotka muodostivat jossain
vaiheessa purkautuvia kokonaisuuksia. Yhteisön syntyminen ja
kehittyminen ei toteuttanut sinällään mitään kosmista päämää-
rää tai moraalista suunnitelmaa. Vastaavasti atomioppinsa mu-
kaan äärettömässä tyhjyydessä muodoltaan ja kooltaan erilaiset
atomit liittyvät yhteen ja hajoavat välttämättömyydestä
(anank©) tai sattumasta (tykh©), joita voitiin käyttää toistensa sy-
nonyymeinä.80 Ihmiset reagoivat annettuun ympäristöön so-
peutumalla sen vaatimuksiin, mutta vastuu hyvästä ja oikeu-
denmukaisesta poliksesta oli inhimillisellä ja vapaalla päätöksen-
teolla. Demokritoksen mukaan “[l]ain rajoitukset inhimilliselle
vapaudelle johtuvat pelkästään siitä, että ihmisiä pyritään estä-
mään vahingoittamasta toisiaan”.81 Lain tarkoitus on avustaa ih-
misiä, mutta niin voi tapahtua ainoastaan, jos ihmiset ovat avoi-
mia ottamaan sen vastaan. Siten ulkoisen luonnonlain noudat-
taminen ei ole riittävää, vaan lain täytyy löytyä myös ihmisen
sielusta, jolloin itsekunnioitus ja nöyryys omantunnon edessä
estää ihmistä toimimasta väärin. Oikeassaoleminen älykkyyden
ja tiedon johdosta tekeekin ihmisestä rohkean ja oikeudenmu-
kaisen. Demokritos korostaa hyvässä ja oikeamielisessä ihmises-
sä harmoniaa, tasapainoista elämää, maltillista käyttäytymistä,
tervejärkisyyttä ja harkitsevuutta, sanalla sanoen sßfrosyn©a. Vas-
taavasti hyvässä poliksessa vallitsi harmonia, jolloin rikkaat avus-
tavat köyhiä solidaarisuuden, myötätunnon, keskinäisen
avunannon ja toveruuden hengessä.

Demokritoksen eettiset ajatukset muistuttavat yllättävän
paljon omana aikanaan sofistina tunnetun ajattelijan, ateenalaisen
Sokrateen etiikkaa. Aristoteles jopa rinnastaa heidät Metafysiikas-
sa: “Sokrates kiinnitti huomionsa eettisiin hyveisiin. Hän teki
näin ensimmäisenä, sillä luonnonfilosofeista vain Demokritos
kosketteli tätä aihetta vähän”.82 Sokrates: “Yritä ymmärtää, rakas
ystävä! Minä olen tiedonhaluinen, ja maaseutu ja puut eivät ope-
ta minulle mitään, ihmiset kaupungissa sen sijaan opettavat.”83
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80 Kosmiset tapahtumat näyttäytyvät meille sattuman ohjaamina, koska niihin si-
sältyviä välttämättömiä syitä on rajaton määrä. Äärettömässä moninaisuudessaan
ja kompleksisuudessaan välttämättömät syyt ovat inhimilliselle ymmärrykselle
käsittämättömiä eikä ihminen voi siten ennustaa tai kontrolloida kosmisia ta-
pahtumia. Tällöin sattuma, joka on nyt osoittautunut subjektiiviseksi käsitteek-
si, kohtaa ihmisen välttämättömyytenä.

81 Ks. Guthrie, A History of Greek Philosophy II, s.496.
82 Aristoteles, Metafysiikka, XIII.4.1078b.
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Sokrates kiistämättä siirsi katseensa esisokraattisten luonnonfilo-
sofien maailmankaikkeuden fyysisen olemuksen ja alkuperän,
perimmäisen alkumaterian, taivaankappaleiden järjestyksen ja
liikkeiden, luonnonilmiöiden spekuloinnin korkeuksista alas in-
himillisen elämän todellisuuteen ja siihen mitä maailmassaolemi-
nen merkitsi, jonka seurauksena keskeiseksi Sokrateen ajattelussa
nousi kysymykset onnellisuudesta, hyvästä, hyveestä, tiedosta,
oikeudesta, laeista ja valtiosta. Eettisten totuuksien etsinnässä tä-
mä kyselyyn, ironiaan ja paradokseihin mieltynyt filosofinen kä-
tilö ei niinkään julistanut moraalisia totuuksia vaan avusti palaut-
tamaan muistiin sellaiset totuudet, jotka kuolematon sielu oli
kerran nähnyt mutta sittemmin unohtanut. Sokrateelle tässä oli
kyse oikeasta tavasta elää. Tietämällä mitä oikeudenmukaisuus
on voitiin eri tilanteissa valita sen mukainen käyttäytyminen, jol-
loin elämästä tuli eettisesti hyvä ja kaunis, joka merkitsi onnelli-
suutta (eudaimonia). Tämän vuoksi hyvän elämän taito oli tieto-
taidoista (tekhnai, yks. tekhn©) tärkein. Ensimmäinen velvollisuus
oli seurata Delfoin Apollonin käskyä “tunne itsesi” (gnßthi seau-
ton).84

Aristoteleen Metafysiikassa esittämän filosofian historian
mukaan kaksoiskäänne luonnosta politiikkaan ja etiikkaan sekä
sofisteista filosofiaan paikallistuu Sokrateehen, sillä juuri “Sok-
rates hylkäsi luonnon tarkastelun ja keskittyi etiikan kysymyk-
siin etsien niiden yhteydessä yleistä ja esittäen ensimmäisenä kä-
sityksensä määritelminä”.85 Vaikka dialektiikka ja sofistiikka
ovat samansukuisia asioita kuin filosofia käsitellessään olevaa,
niin dialektiikka “vain koettelee asioita, joista filosofia pyrkii
saamaan tietoa” ja sofistiikka puolestaan on “vain näennäisesti
filosofiaa olematta sitä”.86 Sen sijaan Sokrates pyrki etenemään
partikulaarisesta universaaliin ja etsimään etiikassa ensimmäise-
nä “yleistä” esittäen “käsityksensä määritelminä”.87 “Sokrates
yritti etsiä sitä, mikä jokin on, sillä hän pyrki tekemään päätel-
miä, ja päätelmien lähtökohta on se, mikä jokin on.”88 Kseno-
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84 Vrt. Platon, Theaitetos, 148e-149a; Platon, Protagoras, 345d-e; Platon, Faidon,

69a-c.
85 Aristoteles, Metafysiikka, I.6.987b; ks. myös Aristoteles, Peri zßißn morißn,

I.1.642a.
86 Aristoteles, Metafysiikka, IV.2.1004b.
87 Aristoteles, Metafysiikka, I.6.987b.
88 Aristoteles, Metafysiikka, XIII.4.1078b.

80
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:51:06

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



fonin mukaan Sokrates jopa sanoi hulluiksi niitä, jotka pohtivat
kaikkeuden olemusta, kosmosta tai taivaankappaleiden noudat-
tamia lakeja, joista ihmiset eivät voineet päästä perille.89 Cice-
ron mukaan hän “kutsui ensimmäisenä filosofian alas taivaista,
asetti sen ihmisten kaupunkeihin ja toi sen myös heidän ko-
teihinsa ja pakotti sen kysymään kysymyksiä elämästä ja moraa-
lista sekä hyvistä ja pahoista asioista”.90 Mutta näitä hän ei suin-
kaan kysynyt sofistien kiirehtivällä tavalla vaan hänellä oli käy-
tössään kaikki aika ajatteluun, sillä filosofian paikka oli “viehät-
tävä levähdyspaikka”, jonne Faidros oli saattanut Sokrateen.91

Tällaisen kaksoiskäänteen suhteen on oltava erityisen
kriittinen, sillä Sokrateehen sijoittuva käänne on tietenkin
Aristoteleen, Ksenofonin, Ciceron ja Platonin kirjoittama
käänne eikä suinkaan filosofianhistoriallinen totuus. Yhtäältä
Herakleitoksen tai Empedokleen ajattelua ei voida pitää poliit-
tisen tai eettisen ulossulkevana ajatteluna. Toisaalta Sokrates
kävi jatkuvaa keskustelua nimenomaan sofistien kanssa. Erotte-
lu luonnonfilosofian, sofistiikan ja filosofian välille, jota kautta
filosofian historia jäsennetään, on tapahtuman jälkeen tulleiden
filosofien säätämää. Voidaankin hyvin kysyä ymmärsivätkö esi-
sokraattiset luonnonfilosofit ja sofistit olevansa esisokraattisia
ajattelijoita. Kaiken lisäksi Platonin Sokrateelle kirjoittamat
metafyysiset, epistemologiset ja ontologiset pohdiskelut liene-
vät pitkälti Platonin omaa filosofiaa. Sokrates saattoi jopa itse
myöntää, ettei hänellä ollut ehdottoman varmaa ja epäilyksen
ulkopuolella olevaa tietoa hyvästä.

Perikleen Ateenaa voidaan näillä varauksilla pitää kuiten-
kin filosofisen sanomisen tapahtumapaikkana, jossa vielä sel-
keästi erottautumattomat ajattelun ja sanomisen tavat kävivät
yhteen. Jos Solon oli runoilija ja lainsäätäjä, niin Perikles oli pu-
heiden pitäjä ja lainsäätäjä. Runouden sijasta Perikles sääti, aset-
ti ja loi demokraattista polista puheissaan, nimenomaan hauta-
jaispuheissa, joissa se esitettiin ylistettynä harmonisena yhtenäi-
syytenä ja ykseytenä. Ateena, sen tuomioistuimet ja kansanko-
koukset, torit ja teatterit täyttyivät väittelystä, koska niin myyt-
tisen oikeuden kuin säädännäisten lakien pyhyys ja varmuus
olivat tulleet radikaalilla tavalla kyseenalaisiksi. Vapaa logos oli
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90 Cicero, Tusculanarum disputationum, V.iv.10.
91 Platon, Faidros, 230a-e.
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polis. Jotkut katsoivat, että koska ei ollut mitään kiinteitä ja
muuttumattomia oikeudellisia ja eettisiä periaatteita, niin kaik-
ki ratkaisut oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta täytyi tehdä
tässä ja nyt tilanteessa (kairos). Toiset, kuten Sokrates, katsoivat
taas, että hyvä ja oikea voitiin käsittää ja määritellä järjen voi-
malla, jonka vuoksi oikeudenmukaisuusperiaatteet ovat uni-
versaaleja ja pysyviä eivät määritelmistä, sopimuksista ja kon-
ventioista (nomos) riippuvaisia. Polis tapahtui sen moninaisessa
julkisessa sanomisessa.

7. Hautajaispuhe Perikleen kaupunkivaltiolle

Vaikka Sokrateen mukaan Ateena oli paikka, jossa oli lupa pu-
hua vapaammin kuin missään muualla, niin sananvapaudelle oli
kuitenkin rajansa. Ne Sokrates itsekin joutui nielemään. Mitkä
olivat vapaan sanomisen rajat?

Ensinnäkin erikseen määrättyjä ja luonteeltaan muuttu-
mattomina pidettyjä asioita, jollaisia olivat esimerkiksi pysyvinä
pidettyjen kansainvälisten sopimusten ja pysyvien rahastojen
varojen käyttötarkoituksen muuttaminen, voitiin lailla rajata
julkisen keskustelun ulkopuolelle. Myös vanhan lain kanssa ris-
tiriidassa ollutta uutta lakia pidettiin pätemättömänä, jollei se
nimenomaisesti kumonnut vanhaa lakia. Lain pysyvyyden suo-
jaamisen merkitys kasvoi vuonna 415 (tai jo aiemmin), jolloin
otettiin käyttöön graf© paranomßn-kanne, jonka tarkoituksena
oli estää kansankokousta säätämästä ristiriitaisia tai vallanku-
mouksellisia lakeja. Kanteen saattoi kuka tahansa kansalainen
nostaa sitä vastaan, joka oli esittänyt kansankokouksessa voi-
massa olevien lakien vastaisia aloitteita tai ehdotuksia. Myös jo
hyväksyttyjen lakien ehdotusten tekijöitä vastaan voitiin nostaa
kanne, joka saattoi johtaa ehdotuksen tekijän rankaisemiseen
sekä lain voimassaolon kumoamiseen. Uusi säännös siirsi areio-
pagi-neuvostolle kuuluneen asetusten ja lakien lainmukaisuu-
den valvonnan kansalaisten aktiivisuuden varaan, mutta se
myös rajoitti kansankokouksen suvereenisuutta ja vapaata sa-
nomista. Toisaalta uudistuksen voi tulkita myös merkinneen
rajoittamattoman sananvapauden ja vastuun yhteenkietoutu-
misen tunnustamista lainsäädännössä. Se nimittäin lisäsi kansa-
laisen merkitystä oikeudellisesti ja eettisesti vastuunalaisena yk-
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silönä poliksessa, koska sanomisen vapautta rajoitti ainoastaan
rohkeus ottaa juridis-poliittinen riski. Kansalaisten itsensä vel-
vollisuudeksi tuli lisäksi valvoa lakiehdotusten lainmukaisuutta.
Puhuja saattoi todellakin joutua vastaamaan sanoistaan.92

Vuonna 440/439 kansankokous sääti Perikleen ehdotuk-
sesta lain, joka rajoitti näytelmäkirjailijoiden sananvapautta.
Perikles oli aiemmin joutunut lukuisten komedian kirjoittajien
pilkan kohteeksi, ja uusi laki kielsi esittämästä teatterissa elossa
olevia henkilöitä tavalla, joka saattaa heidät naurunalaisiksi.
Säännös kumottiin muutaman vuoden jälkeen, mutta voimaan
jäi kielto virkamiesten halventamisesta teatterissa. Siten Peri-
kleen laki ennakoi Platonin Valtiossa esittämää ajatusta, jonka
mukaan runoudesta tulisi karsia sellaiset kohdat, joissa maineik-
kaat miehet esitetään epäarvokkaina.93 (Tämän Platon panee
Sokrateen sanomaksi, mutta Sokrateesta kerrotaan seuraava ta-
rina: Aristofaneen Pilviä-komediassa Sokrateen ajattelusta teh-
tiin karkeaa pilaa. Sitä esitettäessä Sokrates seisoi koko näytän-
nön ajan, jotta yleisö olisi nähnyt ketä ivata.)

Perikles itse joutui vaikeuksiin filosofis-runollisen lähipii-
rinsä radikaalien ajatusten johdosta. Vastustajia eivät olleet pel-
kästään konservatiiviset aristokraatit tai oligarkian kannattajat
vaan myös kansa ennakkoluuloineen. Näitä ennakkoluuloja
Perikleen poliittiset vastustajat onnistuivatkin käyttämään hy-
väksi. Asebeia-syytettä jumalattomuudesta pidettiin erittäin va-
kavana, sillä jumalattomuus loukkasi poliksen perusarvoja. Sitä
taitavasti käyttämällä Perikleen vastustajat pyrkivät rajaamaan
sanan vapautumista ja ylläpitämään ajatuksellista oikeaoppi-
suutta. Perikleen rakastajatarta, filosofista salonkia pitänyttä
Aspasiaa vastaan nostettiin kyseinen syyte vapaamielisyydestä.
Syyte kumottiin.94 Auringosta kiinteästä massasta muodos-
tuneena kappaleena puhunut Anaksagoras sai syytteen vuonna
432 säädetyn lain perusteella, joka oli laajentanut Solonin ju-
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92 M.I. Finleyn mukaan kyseinen instituutio merkitsi sitä, että päätös laista ei ollut
suppean eliitin vaan d©moksesta valitun laajapohjaisen tuomariston käsissä. (Fin-
ley, Democracy Ancient and Modern, s. 27)

93 Platon, Valtio, III.387c-392c.
94 Plutarkhoksen mukaan Perikles ihaili “Aspasiaa viisaana ja valtiollisia asioita

ymmärtävänä naisena”. Hän jätti vaimonsa ottaen Aspasian asumaan kotiinsa.
“Tätä hän rakasti palavasti[...] kansankokoukseen lähtiessä tai sieltä palatessa, jo-
ka päivä lähtöön ja tuloon liittyi Aspasialle annettu hellä suudelma.” (Plutark-
hos, Kuuluisien miesten elämäkertoja, s.555)
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malattomuuden kieltävää lakia kriminalisoiden uusien oppien
levittämisen taivaan ilmiöistä. Anaksagoras välttyi tuomiolta
lähtemällä maasta. Samat tahot nostivat asebeia-syytteen myös
näytelmäkirjailija Euripideetä vastaan. Syyte ei menestynyt.
Syytteeseen joutui myös jumalten olemassaoloa epäillyt Prota-
goras. Hän joutui pakenemaan Ateenasta oikeudenkäyntiä, ja
todennäköisesti hänen käsikirjoituksensa poltettiin julkisesti
Ateenan torilla. Perikleen jälkeisellä ajalla vuonna 399 Sokra-
teeta vastaan nostettiin vastaava syyte kunnioituksen puutteesta
poliksen jumalia kohtaan sekä nuorison turmelemisesta. Poliitti-
sen oikeudenkäynnin taustalla oli Sokrateen epäilevä suhtautu-
minen Ateenan suoraan demokratiaan.

Sanomisen vapauteen kietoutui siten suvaitsemattomuut-
ta ja ennakkoluuloja. Protagoras sanookin sofistiikan olevan
ikivanhaa perua, mutta se on aina pyritty naamioimaan ja kät-
kemään, koska sen on pelätty herättävän muissa ihmisissä vihaa.
Siksi sofistiikkaa harjoittaneet Homeros ja Hesiodos verhosivat
sen runouden muotoon, mutta Protagoras itse menettelee
päinvastaisesti: “myönnän olevani sofisti ja sivistäväni ihmi-
siä”.95 Siitä huolimatta Ateenassa yksilöille oli taattu hyvin laaja
vapaus määrätä itse sekä julkisesta että yksityisestä elämäntavas-
taan ilman valtiollista paternalismia ja yksityistä moralisointia.
Perikles kiteyttää suvaitsevaisuuden ajatuksen hautajaispuhees-
saan: “Olemme vapaamielisiä julkisessa elämässämme ja kar-
tamme myös kansalaistemme jokapäiväiseen elämään kuuluvan
toiminnan epäluuloista urkkimista, koska emme tunne karsaut-
ta naapuriamme kohtaan, jos hän tekee mitä haluaa”.96

Perikleen aikana Ateena laajeni voimakkaasti perustaen uu-
sia siirtokuntia, joiden perustamisen malliksi se lahjoitti tai pa-
kotti oman demokratiansa. Koska Perikles uskoi demokraattisen
valistuksen oikeudenmukaisuuteen, niin kapinoivat siirtokunnat
palautettiin voimatoimin takaisin oikeaan järjestykseen. Ateenan
itsenäisistä liittolaisista tuli vähitellen sen siirtokuntia. Kaikki tär-
keimmät oikeusriidat käsiteltiin ateenalaisissa tuomioistuimissa.
Ateenan johdolla perustettiin yleiskreikkalainen rahasto, jonka
ulkopuolelle jäi ainoastaan Sparta. Ateenasta oli tullut imperialis-
tinen valtio. Ateenan hegemoniasta siirryttiin Spartan hege-
moniaan sen valloitettua Ateenan vuonna 404.97
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95 Platon, Protagoras, 317b.
96 Thukydides, Peloponnesolaissota, II. 37.
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Sodan aikana epäjohdonmukaiseksi ja epävakaaksi osoit-
tautunut kansankokous lakkautettiin. Demokratian korvasi
kolmenkymmenenen tyrannin johtama aristokratia. Sen tultua
kukistetuksi jo seuraavana vuonna (403) Perikleen aikainen de-
mokraattinen valtiosääntö palautettiin voimaan. Kansanko-
kouksen lainsäädäntövaltaa kuitenkin rajoitettiin, jottei se pi-
kaisilla päätöksillään kumoaisi keskeisiä demokraattisia insti-
tuutioita, niin kuin oli tapahtunut vuosina 411 ja 404. Vuonna
403/2 annettiin Teisamenoksen asetus, jolla määrättiin, että on
noudatettava Solonin ja Drakonin lakeja. Jos kuitenkin ilmeni
tarvetta uusiin lakeihin, niin lakien uudistamista ja uusien säätä-
mistä varten säädettiin erityinen prosessi, nomothesia, jonka mu-
kaan kaikki kansankokouksen hyväksymät lakiehdotukset alis-
tettiin tuomarien piiristä (vuoden 350 jälkeen kansankokous
valitsi joka kerta erikseen) valittujen lainsäätäjien (nomothetai)
käsittelyyn, jotka viime kädessä päättivät sen hyväksymisestä la-
kina. Nyt toisistaan erotettiin lainsäätäjien säätämä kirjoitettu
laki (nomos) ja kansankokouksen äänestyksen tuloksena synty-
nyt päätös eli sen säätämä asetus (ps©fisma), joiden välillä vallitsi
normihierarkia. Alemmantasoiset asetukset olivat partikulaari-
sia ja pysyviä, yleisiä ja ajallisesti rajallisia tai partikulaarisia ja
ajallisesti rajallisia. Kansantuomioistuimen käsiteltäväksi saatet-
tiin saattaa lainsäätäjien toiminta, jos laki oli sopimaton ja tar-
koitustaan vastaamaton. Nämä muutokset merkitsivät siirtymää
pois Perikleen ajattelusta, jonka mukaan kaikki mitä kansanko-
kous oli tutkinut, päättänyt ja kirjoittanut oli lakia. Vuoden
403/2 jälkeen kansa ei säätänytkään enää uusia lakeja.

Spartan hegemonian tuhosi Theba. Vuonna 388 make-
donialaisten kuninkaan Filippos II:n joukot kukistivat kreikka-
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97 Ateenan ja Spartan kanssa vuonna 446/45 tehty rauha ajautui kriisiin 430-luvun
lopussa, kun Perikles asetti Spartan ja Korinthoksen liittolaisen Megaran kaup-
pasulkuun. Tämä johti sotaan Spartan kanssa vuonna 431. Peloponnesolaissodat
sekä Ateenassa puhjennut rutto horjuttivat Ateenan johtoasemaa kreikkalaisten
kaupunkivaltioiden joukossa. Ateenalaiset nostivat vuonna 430 syytteen Perik-
leetä vastaan, joka erotettiin strategin virasta ja tuomittiin huomattaviin sakkoi-
hin. Hän sai kuitenkin pian takaisin asemansa strategina, mutta pian sen jälkeen
hän menehtyi ruttoon. Vuonna 421 ateenalainen valtiomies Nikias sai aikaan
rauhan, mutta vuonna 413 sota alkoi uudestaan. Alkibiades pyrki nostamaan
Ateenan takaisin hegemoniseen asemaan, mutta Sisilian sotaretki päättyi Atee-
nan kannalta katastrofiin vuonna 411. Ateenan muurit revittiin, se menetti me-
rentakaiset omistuksensa, ja se pakotettiin liittymään Spartan hallitsemaan pelo-
ponnesolaisliittoon.
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laiset, ja isäänsä seurannut Aleksanteri Suuri loi suurvaltakunnan,
ja hänen kuolemastaan vuonna 323 alkoi hellenistinen kausi.
Vaikka kaupunkivaltioille sallittiin suhteellisen runsaasti itsenäis-
tä liikkumavaraa ja Ateena säilyi nimellisesti demokratiana, oli
hellenismi syrjäyttänyt demokraattisen poliksen. Kuvaavaa on, et-
tä vaikka kreikkalaisen ja makedonialaisen oikeuden ajautuessa
normiristiriitaan noudatettiin personaliteettiperiaatetta, niin ku-
ninkaanoikeus oli kreikkalaisten kaupunkivaltioiden oikeuden
yläpuolella. Polis oli kiistellyt itsensä loppuun.

8. Platonin kaupunkivaltion politeia

Erityisen kreikkalaisen poliittisen ja oikeudellisen olemisen ta-
van historiallista tapahtumista on edellä jäljitetty mytologian,
runouden, luonnonfilosofian, lainsäädännön ja sofistisen sano-
misen ja ajattelun kautta, jonka olen tulkinnut poliksen säätämi-
seksi, aloittamiseksi, perustamiseksi, lahjoittamiseksi ja vaalimi-
seksi. En siis ole ymmärtänyt poliksen historiaa ainoastaan tapah-
tumien (vaikkakin kuinka tärkeiden) ajallisena sarjana, mutta
en kuitenkaan ole vielä vastannut kysymykseen “mikä on po-
lis?”. Vastaus on puutteellinen ainakin, jos lähdemme Sokra-
teen “induktiosta”, joka edellyttäisi sekä poliksen essentiaalisten
ominaisuuksien tai muuttumattoman idean ja muodon (eidos)
sekä sen tarkoituksen tai erityisen hyveen (aret©) selvittämistä.98

Jos siis tähän saakka polis on ilmennyt sanomisena, niin nyt
on siirryttävä siihen kuinka se voidaan käsittää, käsitteellistää ja
ottaa käsille jonakin olevana, muotona, ideana tai substanssina.
Jotta voisimme vastata poliksen kysymykseen etenemme “vir-
taajista” “paikallaan pysyttäjiin”.99 Jäljittäen Pythagoraata ja
Parmenideeta Platon asettaa filosofian tehtävän: “Käsitykseni
mukaan on ensiksikin tehtävä seuraava ero: mikä on se, joka on
aina ollut olemassa, mutta jolla ei ole syntyä, ja mikä on se, joka
on aina syntymässä mutta jolla ei ole olemassaoloa? Edellisen
voi käsittää järjellä ja ajattelemalla, koska se pysyy aina samana,
jälkimmäinen perustuu järjettömään luuloon ja aistihavaintoi-
hin, se syntyy ja häviää, joten sitä ei ole todellisena olemassa.”100
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98 Ks. Aristoteles, Metafysiikka, XIII.4.1078b.
99 Ks. Platon, Theaitetos, 181a.
100 Platon, Timaios, 27d-28a.

86
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:51:10

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Platonin Valtiossa (Politeia, jota ei tule ymmärtää valtiona tai
tasavaltana vaan nimenomaan suhteessa polikseen, joten siinä on
kyse poliksen politeiasta) Sokrates kertoo valtion synnystä ja en-
simmäisestä poliksesta, joka perustui ihmisten tarpeisiin sekä yh-
teistyön ja erikoistumisen välttämättömyyteen tarpeiden tyydyt-
tämiseksi. Tässä “sikojen valtiossa”, eräänlaisessa luonnontilassa,
jokainen hoiti oman osuutensa yhteiseksi aineelliseksi hyödyksi,
mutta tämä alku-yhteisö on rappeutunut ja tulehtunut yltäkylläi-
syydestä, ahneudesta, sotaisuudesta ja välinpitämättömyydestä.
Tässä kohtaa Platonin 360-luvun alussa lopullisesti valmistunut
Valtio voidaan lukea Sokrateen aikaisen demokratian kritiikiksi,
jossa sen dialogi tapahtuu. Samalla se on sofistien kritiikkiä, sillä
heidän oppinsa ovat osatekijä Valtion kirjoittamisen aikana val-
linneeseen eettiseen relativismiin ja skeptisismiin, jota vastaan tä-
mä mim©siksen mestari nyt määrätietoisesti asettui jäljittäen Sok-
rateen sofisteja vastaan esittämää kritiikkiä.

Koska mikään olemassaoleva valtio ei Platonin mukaan
ole filosofin arvoinen, on hahmoteltava ideaalisti oikeuden-
mukainen valtio, jossa poliittinen valta ja filosofinen viisaus
yhdistyvät. Ideaalivaltio on ennen kaikkea näkemys ja utopia
objektiivisesti ottaen parhaasta ja todellisimmasta valtiosta,
jonka toteuttamista Platon ei pitänyt todennäköisenä. Ylipää-
tänsä Platon suhtautui halveksien politiikkaan, joka osittain
selittyy hänen taustallaan. Hän syntyi Ateenassa yläluokkai-
seen perheeseen vuonna 428. Kolmetoistavuotiaana Platon sai
kuulla kuinka Alkibiadeen suunnittelema Sisilian sotaretki oli
päättynyt täydelliseen tappioon. Yksitoistavuotta sen jälkeen
hän joutui todistamaan kuinka filosofisesti, kulttuurisesti, ta-
loudellisesti ja sotilaallisesti mahtava demokraattinen Ateena
kukistui. Sodan jälkeen Platonin serkku ja setä olivat mukana
juonimassa kolmenkymmenenen tyranniutta, joka piti demo-
kratiaa syyllisenä vuosien 413 ja 404 katastrofeihin. Vuonna
399 demokraatit Anytos, Meletos ja Lykon nostivat syytteen
Sokrateeta vastaan, josta seuranneessa oikeudenkäynnissä hä-
net tuomittiin kuolemaan. Tämä oli Platonille lopullinen
osoitus poliittisten ja oikeudellisten instituutioiden korrup-
tiosta demokratiassa.

Platonin valtio on jaettu kolmeen luokkaan. Hallitsijoina
toimivat valtion etuja valvovat vartijat, joiksi nousevat viisaat,
vanhat ja vartijoista (laajemmassa mielessä) parhaiksi osoittautu-
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neet, joiden hyveenä on viisaus (sofia) valtiotaitona. Tämä on
basilik© tekhn©-tyyppistä taitoa, joka perustuu tietoon moraali-
sesta ja poliittisesta hyvästä.101 Hallitsijat ovat hallinnosta vastaa-
via johtajia, joiden tulee ylläpitää ja turvata jo säädettyjä lakeja
sekä vaalia valtion olemusta. Perustajina ja lainsäätäjinä Valtiossa
toimivat Sokrates ja häntä dialogissa avustavat Glaukon ja Adei-
mantos. Glaukonista nimenomaisesti todetaan: “sinä taas lain-
säätäjänä” ja “kun lainsäätäjänä säädät lakeja”.102 Hallitsijoiden
avustajina toimivat nuoremmat vartijat, jotka ovat valtion puo-
lustajia, poliiseja ja sotureita. He varmistavat ja puolustavat hal-
litsijoiden päätöksiä ja asetuksia. Toimeenpanevan luokan hy-
veenä on urheus. Alimman luokan muodostaa tuottava luokka,
jolla halut ovat hallitsevassa asemassa ja hyveenä on kohtuulli-
suus. Tällaisen luokkayhteiskunnan pysyvyyden ja vakauden
keskeinen tae on myytti sen identiteetistä, ylevä valhe (pseudos,
“se, mikä ei ole totta”), jonka mukaan toiset ovat syntyneet pa-
remmiksi kuin toiset: joissakin on jo syntyessään kultaa (hallit-
sijat), joissakin hopeaa (puolustavat vartijat), toisissa taas vaskea
(ammattimiehet) tai rautaa (maanviljelijät, ruumiillisen työn te-
kijät). Tämä genealoginen myytti on tarkoitettu niin suurelle
enemmistölle kuin myös vartijaluokalle, sillä lainsäätäjän on
valheen avulla saatava hallitsijatkin uskomaan jokaisen synty-
neen oikeaan osaansa.

Valtion viidennessä kirjassa Platonin ajattelussa tapahtuu
käänne, kun hän alkaa ajattelemaan tilannetta, jossa filosofien oli-
si kohtalon pakosta otettava valtiossa johto käsiinsä. Tällöin ai-
dosti älyllisen ja moraalisen filosofi-hallitsijan nousu valtaan
mahdollistaisi oikeudenmukaisen valtion synnyn. Tämä edellyt-
tää sitä, että joko johtajista on tultava filosofeja tai filosofeista joh-
tajia, jotka omaavat tiedon totuudesta. Hallitsijoille ei enää riitä
pelkkä oikea käsitys valtiosta ja praktinen viisaus, vaan heidän tu-
lee olla viisauden rakastajia (filosofoi). Lisäksi filosofi-hallitsija on
nopea oppimaan, hänellä on hyvä muisti ja mielenmaltti, hän on
antelias, rohkea, oikeamielinen ja totuuden ystävä.

Platon legitimoi Valtion VI-VII kirjoissa filosofi-hallitsijan
vallan “ideaoppinsa” avulla. Siinä hän tekee eron aistein havait-
tavan, empiirisen ja lakkaamatta muuttuvan maailman – johon
liittyy kuvitelman rakastajat (filodoksoi), uskomukset, käsitykset,
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101 Näin tulkitsee myös James Adam. Ks. Platon, The Republic of Plato, s.227.
102 Platon, Valtio, V.458c, V.497d.
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mielipiteet ja luulot oikeasta ja hyvästä – ja ikuisten, puhtaiden
ja muuttumattomien ideoiden maailman – johon kuuluu ym-
märrys, järki, pysyvät ideat (eid©, yks. eidos) ja tieto (epist©m©) to-
dellisuuden perustavasta rakenteesta. Erottelu esiintyy myös
Platonin Timaioksen “kosmologiassa”, jossa hän näkee luonnol-
lisen maailman tai kosmoksen ideain maailman jäljitelmänä.103

Katsotaan kuinka Platonin filosofi saa absoluuttisen legiti-
miteettinsä. Kun ilmiöiden maailma on täynnä moninaisuutta
ja ristiriitaisuuksia, niin ideoiden taso koostuu yksittäisistä ide-
oista kuten esimerkiksi oikeudenmukaisuuden (dikaiosyn©)
ideasta, joka ilmenee kaikissa niissä partikulaarisissa tapauksissa,
joita kutsumme oikeudenmukaisiksi. Oikeudenmukaiset asiat
ja olevat jakavat siten oikeudenmukaisuuden ideaa ja osallistu-
vat siihen. Jotta tietäisimme mikä on oikein ja oikeudenmu-
kaista, niin meidän on tiedettävä mitä oikeudenmukaisuus it-
sessään on. Mutta ideoitakin on lukemattomia erilaisia ja ne
saattavat olla ristiriidassa keskenään. Pitääkö silloin jumalallisen
tuomarin tavoin punnita eri ideoiden painoarvoa? Platon esit-
telee apuun to agathonin eli Hyvyyden idean, joka on korkein
idea, josta kaikki muut ideat ovat osallisia. Se ei vain mahdollis-
ta tietoa vaan myös muiden ideoiden olemisen ja olemuksen.
Vain ja ainoastaan filosofit saattoivat järjen avulla saavuttaa tie-
don Hyvyydestä sinällään, vaikka se itse “kohoaa arvoltaan ja
voimaltaan olevaisen yläpuolelle”.104 Hyvyys on kuin näkyvän
maailman aurinko, joka on kaikkien asioiden todellisuuden
lähde, jonka valossa asiat ja niiden arvo havaitaan. Koska filoso-
feilla on tieto Hyvyydestä sinällään (siten myös oikeasta, oikeu-
desta ja oikeudenmukaisuudesta sinällään), niin he kykenevät
objektiivisesti erottamaan muuttuvassa maailmassa oikean vää-
rästä, oikeudenmukaisen epäoikeudenmukaisesta, hyvän pa-
hasta, kauniin rumasta. Näin Platonin “est-etiikka” “on var-
masti etiikkaa, jolla on metafyysinen perusta”.105 Ideaopin se-
manttisella puolella tämä merkitsee sitä, että sanoilla on yk-
siselitteiset merkitykset, jotka perustuvat ikuisiin ja muuttu-
mattomiin objekteihin. Siten esimerkiksi termillä “oikeuden-
mukaisuus” on yksiselitteinen merkitys, joka perustuu oikeu-
denmukaisuuden ideaan.
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103 Platon, Timaios.
104 Platon, Valtio, VI.509b.
105 Cross & Woozley, Plato’s Republic, s.186.
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Koska filosofilla on tieto oikeudenmukaisuudesta, niin
hän kykenee erottamaan todellisen oikeudenmukaisuuden ha-
vaintomaailman oikeudenmukaisuudesta, jota sofistit, runoili-
jat ja poliittiset lainsäätäjät saattavat erehtyä pitämään oikeana
oikeutena. Richard D. Parryn mukaan filosofin oikeuden taito
on juuri tässä kyvyssä jäljittää todellista oikeutta tai oikeuden-
mukaisuutta, joka perustuu Hyvyyden ideaan ja siten myös
tuottamaan oikeuden oikeamman jäljitelmän sekä omassa sie-
lussaan että kaupunkivaltiossa.106 Näin Platon on perustellut ja
oikeuttanut metafyysisellä kuviollaan filosofisen järjen herruu-
den, sillä tällaiset oikeudenmukaiset valtiaat eivät voi käyttää
valtaansa väärin ja epäoikeudenmukaisesti. Vain heidän johdol-
laan voidaan luoda aidosti ja todella hyvä ja oikeudenmukainen
valtio. Siksi myöskään lainsäädännöllä ei ole keskeistä merkitys-
tä ideaalivaltiossa, sillä oikeiden hallitessa ei heidän toiminnal-
leen tule asettaa turhia juridisia rajoituksia. Filosofi joutuu ole-
maan skitsofreenikko, sillä hänet määrittelee filosofiksi suun-
tautuminen ideoihin ja välttämättömään aprioriseen, mutta po-
liitikkona hän on pakotettu suuntautumaan toimintaan näky-
vässä maailmassa ja palaamaan luolaan nähtyään auringon.

Viktor Ehrenbergin tulkinnan mukaan polis merkitsi ni-
menomaan kansalaisten valtaa, eikä se olemukseltaan ollut yh-
teensovitettavissa sen kanssa, että jokin etuoikeutettujen kansa-
laisten ryhmä omi itselleen suvereeniuden valtiossa. Poliksessa
suvereenius kuului välttämättä kansalle.107 Siten Platonin meta-
fyysinen valtio-oppi objektiivisesti ideaalista poliksesta näyttää
ajautuvan väistämättä ristiriitaan poliksen kansanvaltaisen ole-
muksen kanssa. Joko siitä täytyy luopua, pitää sitä “tulehtunee-
na” versiona Valtion ideasta tai sitten sulkea Platon ideaoppei-
neen poliksen rajojen ulkopuolelle. Platonin järkeilemän ideaa-
livaltion mallin tulkitseminen poliksen olemusta jakamattomaksi
totalitarismiksi kuitenkin yksinkertaistaa Platonin ajattelua.
Valtiota voidaan lukea myös toisin ja siten väistää ratkaisun te-
keminen puoleen tai toiseen. Nostan esiin kolme argumentti-
kokonaisuutta.

(1) Kyse on ideaalivaltiosta eikä empiiris-historiallisesta
entiteetistä. Filosofien absoluuttinen suvereenius on legitimoi-
tu ainoastaan, jos filosofisen tiedon omaavia löytyy hallitsijoik-
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106 Parry, Plato’s Craft of Justice, s.234-236.
107 Ks. Ehrenberg, The Greek State, s.44.
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si. Hallitsija ei nouse asemaansa syntyperänsä tai varallisuutensa,
retoriikan taitonsa tai kansansuosionsa johdosta vaan järkensä
perusteella, joten vallassa on objektiivinen järki eikä suinkaan
mielivaltainen, omaa etuaan ajava yksinvaltias tai yleisen mieli-
piteen suosiota tavoitteleva demagogi. Ideaalivaltion tehtävänä
on ihmiselämän ideaalisen päämäärän toteutumisen edistämi-
nen, joka on ihmiselämän täydellistyminen. Valtion onnelli-
suus on kansalaisten onnellisuutta, joka totetuu kun jokainen
osallistuu polikseen oman sosiaalisen roolinsa edellyttämällä ta-
valla. Platonin ydin saattaakin olla filosofi-hallitsija, joka perus-
telee metafyysisesti sen, miksi etiikka, oikeus ja politiikka eivät
voi olla pelkkää politiikkaa. Koska tietäminen kohdistuu trans-
sendentteihin, ikuisiin ja muuttumattomiin ideoihin, niin sil-
loinhan etiikka, oikeus ja politiikka – siis immanentti oikeusjär-
jestys, polis – perustuu yksiselitteiselle, ehdottomasti oikealle ja
objektiiviselle perustalle. Tämä luenta ei juurikaan kyseenalais-
ta Valtion traditionaalisia tulkintoja, jotka perustuvat siihen ole-
tukseen, että Platonilla todella oli erityinen ideaoppi.

(2) Laeissa Platon on siirtynyt ideoiden metafyysiseltä ta-
solta uskonnollis-teokraattiseen realismiin. Kuuman iltapäivä-
kävelyn lomassa hänen äänellään puhuva Ateenalainen antaa
konkreettisia neuvoja kuvitteelliselle lainsäätäjälle uuden kau-
punkivaltion perustamisesta. Uusi valtiomuoto vaatii suotuis-
ten olosuhteiden lisäksi hyvää lainsäätäjää. Platon kuitenkin va-
roittaa, että emme vielä ole lainsäätäjiä vaan vasta tulossa sellai-
siksi. Siitä huolimatta tämä dialektisesti kehkeytyvä ideaalinen
valtiomuoto on Platonin mielestä toteutettavissa oleva ja to-
teutettavuudessaan käytännöllis-empiirinen malli todellisille
kaupunkivaltioille. Se on kuitenkin vain “toiseksi paras”, vaik-
ka yleisellä tasolla Lait jakavat Valtiossa esitetyt eettiset ja poliit-
tiset ideat.108 Maanviljelykseen perustuvassa valtiossa vallitsee
tasapaino kansalaisten vallan sekä hallitsijan auktoriteetin välillä
ja vahvana siteenä on ystävyys, yksimielisyys ja luottamus. Kor-
kein valta (kyrios, jota ei pidä kääntää suvereeniksi, sillä kansa
on suvereeni) on kansalaisten valitsemien vartijoiden pienen
joukon hallussa. Platonin mukaan pakottamisen ja väkivallan
uhan sekä käytön sijasta ihmiset tulisi suostutella noudattamaan
lakeja. Jatkuvan todistelun, oikeuttamisen ja kasvatuksen kautta
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ihmiset saadaankin vakuuttuneiksi lakien hyvyydestä. Tätä tar-
koitusta varten jokaiseen säädettyyn lakiin on liitettävä lain tar-
koitusta selittävä esipuhe. Platonin asettama lain hyväksyttä-
vyysvaatimus vastasi yleistä käsitystä, jonka mukaan vallanhalti-
jan on saatava toinen vapaaehtoisesti hyväksymään niin oma
valta-asemansa kuin tehdyt päätökset. Polikseen olennaisesti
kuului suostuttelu, jonka vastakohtana pidettiin poliksen ulko-
puolelle kuuluvaa väkivaltaa (bia). Laeissa poliksen valtiomuo-
don legitimaatioperustana ei ainakaan yhtä selvästi kuin Valtios-
sa ole ideaoppi. Lait on myös kirjallisena teoksena kiinnostava,
sillä siiinä oikean oikeuden ja valtiomuodon totuus esitetään
juridisena fiktiona tai uudenlaisena oikeuspoetiikkana, jossa
olennaista on oikeuden esittämisen tapa eikä pelkästään oikeu-
den totuuden olemuksen kuvaus. Asiat mutkistuvat entisestään,
koska teoksen ovat todennäköisesti alkua lukuunottamatta kir-
joittaneet Platonin oppilaat Akatemiassa, pääasiallisesti oikeus-
teoriasta kiinnostunut Speusippos, Platonin sisarenpoika.109

(3) John Sallisin mukaan polis, jolle filosofi Valtiossa omis-
tautuu, on se, jonka hän on perustanut logoksessa tai pikemmin-
kin se, jonka hän on perustanut puheeseen liittyvällä teolla.
Tämä polis on polis ihmisen sisällä. Sokrates ei perustanut kau-
punkivaltiota kouluttamalla filosofi-hallitsijaa isänmaalle, vaan
hän pikemminkin puheessaan ja puheensa kautta perusti sen
Glaukonissa, keskustelutoverissaan, siinä keskustelussa, josta
Sokrates kertoo tekstissä.110 Toisin sanoen polis, jonka politeiasta
teoksessa on kyse, tulee perustetuksi logoksessa, mutta kyse ei
ole mistä tahansa puheesta vaan sellaisesta puheesta, johon pu-
humisen korkeimmat mahdollisuudet ja aidoimmat päämäärät
kuuluvat, jolloin puhe on autenttisessa yhteydessä puhujaan,
kuulijaan sekä puhuttavaan asiaan. Tällöin filosofointi tapahtuu
logoksena.111 Keskitytään nyt puheen suhteeseen sanottuun asi-
aan. Jos logoksen katsotaan kuuluvan siihen tapahtumaan, jossa
olevat ilmenevät ja kohoavat paljastuneina esiin totuudessaan,
niin silloin Platonin Valtion voidaan sanoa jakavan sitä poliksen
politeian säätävän sanomisen tapahtumista, jota olemme alusta
lähtien jäljittäneet. Voimme kyseenalaistaa poliksen perustumi-
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28-31.

110 Sallis, Being and Logos, s.454.
111 Sallis, Being and Logos, s.9-10.
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sen Platonin nimiin pantuun ideaoppiin. Ehkä Platon ainoas-
taan pyrkii kysymään, ajattelemaan ja ilmentämään sanomises-
saan oikeudenmukaisuuden ideaa, jolloin idea on enemmänkin
kysymys kuin oppi. Robert William Jordanin mukaan Platonin
tuotannon keskivaiheilla tapahtuu siirtymä varhaisvaiheen dia-
logien ideoiden sanomisesta ja määrittelemisestä ideoiden it-
sensä olemassaoloon. Voidaan kuitenkin kysyä tapahtuuko täl-
laista selvää siirtymää vai säilyykö dialoginen sanominen läpi
Platonin tuotannon.112 Voimme myös asettaa kyseenalaiseksi
sen, mistä ideassa oikein on kyse: onko se uuskantilaisen episte-
mologian mukainen mentaalinen entiteetti, kategoria tai koke-
mukselle immanentti ykseyden periaate vai pikemminkin radi-
kaalisti itsenäinen entiteetti, kuten asian näkee Constantin Rit-
ter fenomenologisessa tulkinnassaan.113

Tarkoitan näillä kolmella huomautuksella ainoastaan sitä,
että ennen kuin perustamme tai suljemme ideaalivaltion
ideaoppiin, niin meidän tulee kuulla Platon osana poliksessa ta-
pahtuvaa oikeuden sanomista. Ehkä me kaikesta huolimatta
pysymme demokraattisen Kefaloksen kotona. Ehkei Platon
pyrkinyt niinkään luomaan absoluuttiseen totuuteen perustu-
vaa polista ja oikeutta vaan ainoastaan sanomaan ne toisin kuin
runoilijat ja sofistit olivat ne sanoneet, jolloin Valtion ja Lakien
tavoitteena olisi ainoastaan esittää ja ilmaista poliksen ja oikeu-
den totuus toisin tai kysyä olemisen, totuuden ja idean sanomi-
sen ongelmaa. Ehkä Platonin oikeuden taidossa on kyse siten
oikeuden jäljittämisestä, joka ei niinkään perustu ideaopin tie-
toon kuin jäljittämiseen itseensä, joka tapahtuu dialogien kir-
joituksena, joka tuottaa oikeuden mukaisia teoksia. Silloin voi-
simme jopa sanoa, että jäljittäminen ja tietäminen kietoutuvat
yhteen Platonilla aivan kuten aiemmillakin poliksen runoilijoil-
la, lainsäätäjillä ja ajattelijoilla. Platon vain pyrkii kiistassaan
muiden kreikkalaisen kaupunkivaltion runoilijoiden kanssa sa-
nomaan poliksen politeian ja sen perustavan oikeuden toisin.
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113 Adam, Republic of Plato, xxv-xxviii; Ritter, Platons Staat.
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9. Aristoteleen oikeustiede

Palataan kuitenkin ideaoppiin. Aristoteleen sanoissa poliksen sa-
nominen ja säätäminen jatkui. Hänen mukaansa olevaisen pe-
rimmäistä luonnetta tutkiva filosofia oli luonnonfilosofien töissä
tyytynyt aineelliseen syyhyn. Sittemmin aineellisten perusprin-
siippien muutoksia alettiin selittämään vaikuttavalla syyllä. Pyt-
hagoralaisuuden ja etenkin Platonin ideoiden myötä esiin nousi
formaali syy, joka oli sen määritys, mitä asia eli asian idea, muoto,
olemus tai sen sisäinen luonne oli. Vasta Aristoteles itse toi filoso-
fiaan päämääräsyyn, joka tarkoitti sitä, mitä varten asia oli. Nämä
neljä syytä ovat tekijöitä, jotka ovat vastuussa siitä, että jotakin on
tai tapahtuu. Siten Platonin Valtiossa esittämä universaalitieteen
teoria, ideaoppi, ei tyydyttänyt Aristoteleeta. Metafysiikassaan
hän hyökkäsi sen perustuksia vastaan. Hänen mukaansa oppi yli-
aistillisista ideoista, malleista ja ideaalistandardeista täysin turhaan
kaksinkertaistaa maailman. Ideoiden avulla ei voida selittää aisti-
ja ilmiömaailman tosiasioita eikä niiden muutoksia. Erillisinä ne
myös erkaantuvat lopullisesti toisistaan, eikä niiden välillä vallitse
enää mitään yhteyttä. Platonin opit siitä kuinka oliot jäljittelevät
ideoita ja ovat niistä osallisia ei vakuuta Aristoteleeta, joka suisti
ideaopin runoilijoiden kieleen: “‘[o]sallisuushan ei merkitse mi-
tään”, se on “tyhjien sanojen ja runollisten metaforien käyttä-
mistä”.114 Aristoteles siis sekä asettaa oman oppinsa Platonin
ideaoppia vastaan että samalla vahvistaa sen epäilyn ideaopin suh-
teen, johon edellisen jakson lopussa päädyimme. Aristoteles ei
hyväksy myöskään valtion ideaalin kehittelyä. Jos ideaalivaltio
kerran olisi niin ylivertainen, niin se olisi aikoja sitten jo löydetty.
Platonin ideaalivaltio myös syrjäyttää puhtaasti empiiriset tosi-
asiat eikä huomioi olemassaolevien ihmisten luontoa. Jos se huo-
mioidaan, niin platonilaista ideaalivaltiota ei koskaan kyettäisi
edes perustamaan. Sokraattis-platonilaista etiikkaa hän taasen
kritisoi sen liiasta intellektuaalisuudesta. “Hyveen kohdalla ei rii-
tä sen tunteminen, vaan on yritettävä saada se ja toteuttaa sitä tai
tulla jollakin muulla tavalla hyväksi.”115

Vastauksena Platonille Aristoteles perustaa kaikkia erityis-
tieteitä (etiikka, politiikka, logiikka, luonnontieteet, psykolo-
gia, jne.) todemman tieteen, jota hän kutsui ensimmäiseksi filo-
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114 Aristoteles, Metafysiikka, I.9.992a., I.9.991a.
115 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, X.9.1179b.
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sofiaksi (prßt© filosofia), jota käsittelevät kirjoitukset hänen teos-
tensa toimittajat helleenisellä ajalla nimesivät metafysiikaksi.116

Ensimmäinen filosofia tarkastelee olevaa määreittä, olevaa ole-
vana yleensä, olevan ensimmäisiä syitä tai prinsiippejä, jollaise-
na se on yleistä ontologiaa, jossa vastaus siihen, mikä eksistoi tai
mikä on aktuaalisesti oleva, löytyy substanssista (ousia). Platonin
ideaopin tavoin ensimmäinen filosofia pyrkii konkreettisen ja
partikulaarisen tuolle puolen universaaleihin, mutta universaa-
lit eivät eksistoi omana erillisenä maailmanaan, sillä ne löytyvät
yksityisolioista, jotka ovat olemassa. Aristoteleen ontologiassa
on siten vain yksi todellisuus. Aristoteles ei kuitenkaan sokeudu
partikulaarisesta. Epistemologialtaan hän lähestyy Platonia sää-
tämällä tieteen tehtäväksi olevan objektiivisten ja universaalien
tekijöiden tutkimuksen, jonka seurauksena tieteellinen tieto
kertoo olevaisen ikuisesta ja muuttumattomasta perusraken-
teesta (Platonin omaksuminen), mutta ideamaailman sijaan tä-
mä rakenne löytyy ikuisista ja muuttumattomista lajimuodoista
(Platonin syrjäyttäminen).

Siirrytään metafysiikasta “ihmistä koskevaan asioiden filo-
sofiaan”.117 Poliksen politeian asettaminen ei voi lähteä Platonin
ideaalivaltiosta, mutta se ei myöskään voi perustua pelkästään
lakeja, instituutioita ja käytäntöjä kuvaavien empiiristen tosiasi-
oiden selostukseen. Polis on johdettava yleistämällä yksittäisistä
kaupunkivaltioista. Politiikan perustana onkin Aristoteleen op-
pilaiden keräämät ja kirjoittamat kuvaukset lukuisten kreikka-
laisten kaupunkivaltioiden valtiomuodoista. Tämän empiirisen
materiaalin pohjalta voidaan lähteä selvittämään poliksen subs-
tanssia, sen universaalia ja aktuaalista muotoa tai olemusta.

Aristoteles kytkee poliksen hyvän elämän ja onnellisuuden
(eudaimonia) tavoitteluun. Se ei ole hänelle pelkkä ihmisten sa-
tunnaiseen sopimukseen perustuva, keskinäiset loukkaukset es-
tävä, sopimusosapuolten turvallisuutta suojaava, sotilaallisen yh-
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116 Ta meta ta fysika, Metafysiikan kreikankielinen nimi tarkoittaa “sitä, mikä tulee
luonnon jälkeen”. Teos sijoitettiin Aristoteleen koottujen teosten sarjassa logii-
kan ja luonnontieteiden jälkeen ennen etiikkaa ja politiikkaa koskevia käytän-
nöllisiä tieteitä. Näin ollen nimellä ei olisi sisällöllistä merkitystä. On myös kat-
sottu, että Aristoteleen kirjoitusten tarkoitus oli alunperinkin käydä fysiksen
tuolle puolen.

117 Viittaa käytännölliseen tieteeseen eli hyveitä ja hyvää elämää käsittelevään etiik-
kaan ja hyvän elämän yhteisöllisiä edellytyksiä käsittelevään politiikan tietee-
seen. (Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, X.9.1181b)
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teistoiminnan ja kaupan mahdollistava liitto, jota ylläpidetään vä-
kivallan, mahdin ja rangaistusten keinoin, joiden oikeutus löytyy
viime kädessä rikosoikeusjärjestelmästä. Sitä ei ole myöskään
“perustettu pelkästään elämisen takia, vaan pikemminkin hyvän
elämän. Muutoin orjien tai millaisten tahansa muiden elävien
olentojen yhteisö olisi kaupunkivaltio.”118 Yhteiskuntasopimus-
teoreetikkoja vastustaen Aristoteles määrittelee poliksen tilayh-
teisöjen ja sukujen hyvää elämää varten muodostamaksi yh-
teisöksi, jonka päämääränä on täydellinen ja itseriittoinen elä-
mä.119 Polis onkin “täydellisin ja muut itseensä sisällyttävä” yhtei-
sö, jonka ihmiset voivat muodostaa.120 Se tähtää korkeimpaan se-
kä täydellisimpään hyvään, joka tarkoittaa edellytysten luomista
ihmisen olemukseen kuuluvien ominaisuuksien mahdollisim-
man hyvälle toteutumiselle. Hyvä polis mahdollistaa yksilön hy-
vän elämän toteutumisen. Koska hyvä elämä on onnellinen elä-
mä, ja koska onnellinen elämä on elämää, joka eletään intellek-
tuaalisten ja käytännöllisten hyveiden mukaisesti, niin hyvä polis
on sellainen, joka mahdollistaa ja rohkaisee yksilöitä elämään hy-
veellistä elämää. Näin ollen valtiollinen hyvä ja yksilöllinen hyvä
yhtyvät, sillä valtion päämäärä (telos) toteutuu, kun yksilöiden
elämä on onnellista (hyveiden mukaista) hyvää elämää. Toisin
sanoen valtion päämäärän (luonnon) toteutuessa yksilöiden pää-
määrä (luonto) toteutuu. Oikeusjärjestyksen tulee olla myös tar-
koituksenmukainen ja sellainen, joka palvelee parhaalla mahdol-
lisella tavalla niin yhteisöllistä kuin yksityistäkin hyvää. Vaikka
valtion ja yksityisen ihmisen päämäärät näyttävät samoilta, niin
Nikomakhoksen etiikan mukaan valtion päämäärän tavoittaminen
ja toteuttaminen on suurempaa ja täydellisempää. Jos yksittäinen
ihminen onnistuu päämäärässään se on arvokasta, mutta jos kansa
tai valtio onnistuu, niin se on jumalallista.121 Kokonaisuus on
välttämättä ensisijainen osiinsa nähden.122

Aristoteles on näin luonnollistanut poliksen kolminkertai-
sella solmulla. Ensimmäinen solmu: polis on olemassa luonnos-
taan, koska se on sitä edeltävien luonnollisten yhteisöjen luon-
nollinen päämäärä. Toinen solmu: se on luonnollinen yhteisö,
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118 Aristoteles, Politiikka, III.9.1280a.
119 Aristoteles, Politiikka, III.9.1280b.
120 Aristoteles, Politiikka, I.1.1252.
121 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, I.2.1094b.
122 Aristoteles, Politiikka I.2.1253a.
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jonka olemus on kaikkialla aina sama. Se ei siis perustu muuttu-
viin tapoihin tai lakeihin (nomos) vaan muuttumattomaan ih-
misluontoon (fysis), joka on sama kuin ihmisen olemuksen täy-
dellinen toteutuminen. Kolmas solmu: ihminen ei ole itseriit-
toinen eikä voi toteuttaa olemustaan poliksen ulkopuolella, vaan
hän on poliittinen eläin (zßon politikon), joka luonnostaan kuu-
luu polikseen ja jonka olemisen tapaan kuuluu polis. Sen ulko-
puolella oleva on sotimista himoitsevana homeerinen sankari
tai jumala, villipeto. Sen lisäksi lain ja oikeuden ulkopuolella
oleva ihminen on Aristoteleelle kaikista huonoin.

Valtion rajojen sisällä sen sijaan vallitsee oikeudenmukai-
suus (dikaiosyn©), sillä oikeus on valtiollisen yhteisön järjestys ja
oikeudenmukaisuus perusta oikealle.123 Aristoteles hylkää Pla-
tonin oikeudenmukaisuuden. Sen sijaan hän määrittää sen tasa-
arvoisuudeksi ja tasapuolisuudeksi. Nikomakhoksen etiikassa
Aristoteles esittää oikeudenmukaisuuden hyveen eli sen luon-
teenpiirteen, jonka johdosta ihmiset toimivat oikeudenmukai-
sesti, tekevät oikeudenmukaisia tekoja ja haluavat tehdä niitä.
Oikeudenmukainen laajasti ymmärrettynä on se, joka toimii
lakien mukaisesti. Eikö tämä tulkinta identifioi oikeudenmu-
kaisuuden lainmukaisuuteen? Politiikassa Aristoteles toteaa, että
“[j]ärjestys on laki” ja poliksessa “laki hallitsee”.124 Nikomakhok-
sen etiikan mukaan “[lait] koskevat kaikkea toimintaa ja ne täh-
täävät kaikkien yhteiseen etuun tai parhaiden etuun tai hyveen
tai jonkin muun asian perusteella hallitsevien etuun”.125 Lain-
mukaiset eli oikeudenmukaiset teot tuottavat yhteiskunnalle
onnellisuutta sekä säilyttävät sitä. Laki käskeekin ihmistä toimi-
naan miehuullisesti (taistelussa ei jätetä paikkaa), kohtuullisesti
(ei ylitetä sopivia rajoja), rauhallisesti (ei lyödä toista) ja ylei-
semminkin se suhtautuu muihin hyveisiin niihin käskien ja pa-
heisiin niitä kieltäen: “oikea laki tekee tämän oikein, mutta hä-
täisesti kokoon kyhätty huonommin”.126 Näin ollen laki toteut-
taa ja täydellistää valtiollista olevaa valtiollisena olevana. Lakien
noudattaminen on siten täydellisin hyve, koska se merkitsee
kaikkien hyveiden toteuttamista eli hyvän ihmisen hyvää elä-
mää, joka toteutuu ei vain suhteessa itseen vaan ennen kaikkea
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124 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a.
125 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.1.1129b.
126 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.1.1129b.
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suhteessa toisiin. Siksi oikeudenmukaisuus on myös toisen hy-
vä. Siten Politiikan mukaan laki ei ole vain sopimus, joka kyllä-
kin takaisi keskinäisen oikeudenmukaisuuden, “mutta ei pys-
tyisi tekemään kansalaisista hyviä ja oikeudenmukaisia”.127

Partikulaarinen oikeudenmukaisuus taasen ilmenee jotakin
jaettaessa, jolloin oikeudenmukainen antaa jokaiselle tälle kuulu-
van ja on muutoinkin tasapuolinen. Tämä oikeassaolemisen tapa
ilmeni jo Hesiodoksen ja myös Homeroksen runoudessa. Aristo-
teles erottaa kaksi partikulaarisen oikeudenmukaisuuden lajia.
Ensimmäinen on oikaisevaa oikeudenmukaisuutta ihmisten väli-
sessä kanssakäymisessä. Tämän suhteen Aristoteles erottelee siviili-
oikeuden (“vapaaehtoinen kanssakäyminen”: myyminen, ostami-
nen, vuokraus, panttaus, laina, jne.) ja rikosoikeuden (“tahdonvas-
tainen kanssakäyminen”: varkaus, palkkamurha, ryöstö, herjaami-
nen, häpäiseminen, väärä todistus, jne.). Oikaiseva oikeudenmu-
kaisuus toteutuu jaossa tapahtuneen virheen korjaamisella ja lisää-
mällä tai vähentämällä liian pienen tai liian suuren osuuden saa-
neen osuutta, jolloin tasapaino palautuu. Kaikissa siviili- ja rikosoi-
keudellisissa riidoissa on Aristoteleen mukaan kyse nimenomaan
oikaisevasta oikeudenmukaisuudesta, jossa jako tapahtuu arit-
meettisesti, jolloin osapuolet ovat samanarvoisia eikä heidän keski-
näinen arvosuhde vaikuta jakoon. Tällainen jako tarvitsee kol-
mannen osapuolen, tuomarin: “Tuomarin luo meneminen on oi-
keuden eteen menemistä, sillä tuomari on ikään kuin elävä oikeu-
denmukaisuus[...] jotkut sanovat häntä välittäjäksi, koska ihmiset
ajattelevat saavansa oikeuden keskivälin toteutuessa.” Tuomari
ikään kuin ottaa kahdesta erisuuruisesta janan osasta sen osan, joka
ylittää keskivälin ja liittää sen pienempään osaan.

Toinen partikulaarisen oikeudenmukaisuuden muoto il-
menee, kun kansalaisten kesken jaetaan rahaa, kunniaa tai jota-
kin muuta. Se toteutuu, kun jokainen saa omaa arvoaan tai an-
siotaan vastaavan osuuden. Jako-osuudet ovat siis suoraan ver-
rannollisia jakoon osallistuvien arvosuhteisiin. Distributiivinen
oikeudenmukaisuus ei toteudu aritmeettisesti vaan verrannolli-
sesti eli geometrisesti.128 Vastaavasti Platonin Laeissa todellinen
tasa-arvo on sellaista yhdenvertaisuutta, jossa kyvykkäille jae-
taan suuremmat osuudet kuin ansiottomille.129 Politiikassa Aris-
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129 Platon, Lait, VI.757a-e.
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toteles viittaa distributiiviseen oikeudenmukaisuuteen pohties-
saan oikeudenmukaista vallanjakoa poliksessa. Valta ei jakaudu
syntyperän, omaisuuden, taloudellisten investointien tai vapau-
den perusteella, vaan “ne, jotka eniten edistävät tällaisen yh-
teisön muodostumista, ovat enemmän osallisia valtiosta[...]”.130

Aristoteles arvostikin Solonin oikeudenmukaisuutta, koska ni-
menomaan tämän uudistuksissa toteutui suhteellinen tasa-ar-
voisuus kunkin kansalaisen saadessa osuuden poliksen yhteisten
asioiden hoitamiseen siinä suhteessa, kuin nämä pystyivät omi-
naisuuksiensa perusteella edistämään valtion päämäärien to-
teutumista eli inhimillistä hyvää.

Mutta minkälainen on sitten oikeudenmukainen ihanne-
valtio? Distributiivisen oikeudenmukaisuuden periaatteelle pe-
rustuva vallanjako ei näyttäisi ainakaan ensi silmäyksellä hyväk-
syvän valtiollisen yhteisön suvereeniksi Valtion filosofi-hallitsi-
jaa, mutta Aristoteles pohtii kuitenkin löytyisikö sellainen yksi-
lö tai ihmistyyppi, joka erottuisi kaikista muista ylivertaisen hy-
veellisyytensä perusteella. Silloin olisi oikein, että tällainen ih-
minen käyttäisi korkeinta valtaa eikä häntä pitäisi vaatia alistu-
maan hallittavaksi. Häntä olisi toteltava ja hänen annettava hal-
lita ilman lisämääreitä, joten hän ei vain olisi korkeimman val-
lan käyttäjä vaan absoluuttinen suvereeni.131 On arveltu, että tä-
mä olisi viittaus Aristoteleen entiseen oppilaaseen Aleksanteri
Suureen, mutta ideaalisuvereeniutta on kuitenkin pidettävä lä-
hinnä teoreettisena mahdollisuutena, johon Aristoteles itse
suhtautuu epäilevästi.

Korkeimman vallan käyttäjä on sidottu lakeihin. Aristote-
les perustaa poliksen politeian suhteellisen pysyviin ja vakaisiin la-
keihin, joita “lain palvelijat” ja “lain vartijat” saavat lähinnä
vain korjailla: “Järjestys on laki. On parempi, että laki hallitsee
mieluummin kuin joku yksittäinen kansalainen. Saman peri-
aatteen mukaan voidaan väittää, että vaikka on parempi asettaa
jotkut hallitsemaan, heidät on nimettävä lakien vartijoiksi tai
palvelijoiksi.”132 Lain hallitessa vain jumalan ja järjen objektiivi-
suus hallitsevat, mutta ihmisen hallitessa esiin nousee eläimelli-
nen tekijä, halu. Laki perustuu järkeen ilman intohimoa, joka
myös perustelee lain korkeimman vallan rajoituksena ja legiti-
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130 Aristoteles, Politiikka, III.9.1281a.
131 Aristoteles, Politiikka, III.17.1288a.
132 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a.
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maatioperustana. Vaikka “vallankäytön perustana tulee olla oi-
kein säädetyt lait”, niin hallitsija ei automaattisesti seuraa lakeja,
sillä lait ovat luonteeltaan yleisiä. Niinpä “niissä asioissa, joista
laeissa ei pystytä täsmällisesti säätämään”, hallitsijan tehtävänä
on tulkita lakeja ja käyttää harkintavaltaansa.133 Myös “tuoma-
reilla, on valta ratkaista sellaisia asioita, joista ei ole määräyksiä
laissa”.134 Hallitsijan ja tuomarin harkintavalta on kuitenkin si-
dottu lakeihin. Laki on kasvattanut hallitsijoita ja tuomareita
yleistä muotoa olevan lain tulkitsemiseen ja soveltamiseen. Laki
myös kehottaa heitä “hoitamaan ja ratkaisemaan parhaan har-
kinnan ja oikeustajun mukaisesti ne asiat, joista ei ole selvää
määräystä laissa”.135 Siten oikeuden ristiriitatilanteissa sekä oi-
keusaukon (tilannetta ei ole lainkaan säännelty laissa) tai lain-
aukon (lain soveltuminen tilanteeseen on epäselvää tai laki ei
enää sovellu uusiin olosuhteisiin) ollessa kyseessä tuomarin on
todella ratkaistava tapaus päättämällä se oikeudenmukaisesti.

Mitkä lait sitten ovat oikeaa oikeutta? Aristoteleen mu-
kaan vastaus tähän kysymykseen löytyy politeiasta. “Samoin
kuin valtiomuodotkin [politeiai] ovat erilaisia, lait voivat olla
huonoja ja hyviä, oikeudenmukaisia ja epäoikeudenmukai-
sia.”136 Aristoteleelle on täysin selvää, että lakien tulee sopia val-
tiomuotoon, sillä jos ne eivät vastaa sitä, niin ne ovat epäoikeu-
denmukaisia. Aristoteles esittää tässä ajatuksen lakien “perus-
tuslainmukaisuudesta”. Politeia nousee keskeiseen asemaan
Aristoteleella. Hän kirjoittaakin, että lait “ovat ikäänkuin poli-
tiikan tieteen teoksia[...] Laki- ja perustuslakikokoelmat voivat
siis olla sangen hyödyllisiä niille, jotka pystyvät ajattelemaan
näitä asioita ja arvioimaan, mikä on hyvää ja mikä ei ja mikä
minkin kanssa sopii yhteen.”137 Aristoteleen mukaan valtiolli-
nen käytännöllinen järkevyys onkin määräävänä lainsäädännöl-
listä järkevyyttä ja yksittäistapauksiin liittyvää poliittista, oikeu-
dellista ja taloudellista järkevyyttä.138

Riittääkö lakien oikeellisuuden pohdinnassa se, että ne
todetaan “perustuslainmukaisiksi”, vai tuleeko vielä arvioida
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133 Aristoteles, Politiikka, III.11.1282b.
134 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a.
135 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a.
136 Aristoteles, Politiikka, III.11.1282b.
137 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, X.9.1181a-1181b.
138 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, VI.8.1141b.
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perustavan politeian oikeellisuutta? Ajatellaan hetken termiä po-
lis. Aristoteleella nimittäin kaupunkivaltio ja kansalainen, polis
ja polit©s, kietoutuvat sekä etymologisesti että ontologisesti yh-
teen. Valtio muodostuu kansalaisista. Kansalaisuuden (politeia)
kriteerinä oli osallistuminen tuomitsemiseen, päätökseen tai ar-
vostelmaan (krisis) sekä valtaan, joten kansalainen oli vain ja ai-
noastaan se, jolla on sekä mahdollisuus että oikeus osallistua
“rajoittamattomien virkojen” hoitoon, joita ovat kansan-
tuomarin virat ja kansankokouksen jäsenyys. Tämä määritelmä
sopii Aristoteleen mukaan parhaiten kansanvaltaiseen (d©mokra-
tia) valtiomuotoon (politeia). Siten kansalaisuuden (politeia) kä-
site on olennaisella tasolla kytketty osallistumiseen poliksen val-
lankäyttöön, joka johtaa siihen, että valtiomuoto (politeia) on
riippuvainen kansalaisten määrästä ja laadusta.139

Seuraavaksi Aristoteles voi erotella kolme hyvää valtio-
muodon ideaalityyppiä, jotka ovat basileia, kuninkaan valta yh-
teiseksi hyväksi, aristokratia, vähemmistön valta yhteiseksi hy-
väksi, politeia, kansalaisvalta yhteiseksi hyväksi. Vastaavasti kol-
me huonoa hallitusmuotoa olivat tyrannis, tyrannius eli yhden
valta omaksi hyväksi, oligarkhia, harvainvalta varakkaiden hy-
väksi, d©mokratia, kansanvalta köyhien hyväksi. Oikeissa valtio-
muodoissa lait ovat välttämättä oikeudenmukaisia, kun taas
vääristyneissä ne ovat epäoikeudenmukaisia.140 (Platonilla vas-
taava valtiomuotojen jaottelu erotteli timokratian, oligarkian,
demokratian, tyrannian ja aristokratian.)

Aristoteleelle ideaalivaltio voi toimia päämääränä, josta
käsin eri valtiomuotoja voidaan arvioida, mutta sen lisäksi poli-
tiikan tieteen on tarkasteltava parasta mahdollista valtiomuotoa
vallitsevissa oloissa, sitä miten annettu valtiomuoto on voinut
syntyä ja säilyä sekä kaikille valtioille parhaiten sopivaa valtio-
muotoa. Käytännössä saavutettavissa olevana hyvänä valtio-
muotona Aristoteles piti vapaiden ja tasavertaisilla oikeuksilla
varustettujen – joskin hyvän elämän näkökulmasta epätäydel-
listen kansalaisten – muodostamaa politeiaa, kansalaisvaltaa, joka
oli oligarkian ja demokratian yhdistelmä. Kansalaisvallassa kor-
keinta valtaa käyttävät hyveelliset kansalaiset ja kansankokous-
ten kontrolloivaa valtaa kaikki kansalaiset. Kansalaisuuden kri-
teeriksi oli kuitenkin säädetty tietty omaisuusraja, joka takasi
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140 Aristoteles, Politiikka, III.7.1279a-1279b.
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sen, että kansalaisten enemmistönä oli keskiluokka (hoi mesoi,
ne, joilla ei ollut liian paljon eikä liian vähän omaisuutta).
Hyvän valtiomuodon hahmotelmassa toistuu Aristoteleen etii-
kan eräs pääperiaate – oppi keskivälistä.

Platon oli antanut vastauksen sokraattiseen kysymykseen
“mitä on polis?” perustamalla sen ajattelun muuttumattomien
muotojen ja ideoiden maailmaan. Nyt olemme saaneet Aristo-
teleen vastauksen tähän kysymykseen, josta René Marcic tote-
aa, että Aristoteles perusti oikeusajattelun varsinaiseen oi-
keusontologiseen kysymykseen “mikä on olevan (oikeuden)
oleminen?” eikä niinkään oikeusteologiseen kysymykseen
“mikä on korkein oleva?”.141 Vaikka Valtio ja Politiikka eroavat-
kin toisistaan on kummankin tavoitteena asettaa, säätää, sanoa
ja esittää uudella tavalla poliksen ja sen politeian totuus. Kummat-
kin ovat poliksen filosofiaa ja poliksen filosofointia. Kysymys ei
ensisijaisesti ollut valinnasta poliksen ja jonkun muun valtiollisen
järjestelyn (esimerkiksi kansallisvaltio, liittovaltio tai monarkis-
tinen imperiumi) välillä vaan siitä, mikä on paras, aito, puhdas,
luonnollinen, oikeudenmukainen, täydellinen tai ylipäätänsä
hyvä kaupunkivaltio. Ehrenbergin mukaan kummankin filoso-
fin kaupunkivaltion kuvaukset jatkavat poliksen olennaisten ja
perustavien periaatteiden ja piirteiden vaalimista. Vaikka todel-
lisen poliksen ja empiirisen poliksen välille muodostuu jännite,
niin paras kaupunkivaltio ei kuitenkaan ole tyhjä utopia vaan
olemassaolevien poliksien intensifioitu tai idealisoitu asetus. Pla-
tonin ja Aristoteleen tekemät valtiomuotojen jaottelut pyrkivät
nekin selvittämään poliksen todellista olemusta.142 Ja kummatkin
kytkivät erottamattomasti yhteen poliksen, politeian ja polit©sin,
jolloin kysymys parhaasta tai hyvästä valtiosta on nimenomaan
kysymys parhaasta tai hyvästä politeiasta.

Omalla tavallaan sekä Platon että Aristoteles jatkavat polik-
sen totuuden sanomisen ja esittämisen kreikkalaista traditiota,
joka on perustavaa kreikkalaiselle historialliselle maailmassaole-
misen tavalle. Jatkaessaan he myös murtavat tai siirtävät paikoil-
taan jakamaansa totuuden sanomisen traditiota, sillä heidän kir-
joituksissaan avautuu uusi sanomisen tapa, uusi kirjallisuuden
laji, joka voidaan nimetä vaikkapa filosofiseksi oikeusproosaksi
tai jopa Platonin “oikeusfilosofiaksi” tai “oikeuden ideaopiksi”
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142 Ehrenberg, Greek State, s.43-44, s.101-102.
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ja Aristoteleen “oikeustieteeksi” tai peräti “oikeusmetafysii-
kaksi”. Tämän sanomisen päämääränä on ollut asettaa poliksen
politeia varmalle perustavalle perustalle. Onnistuminen spekula-
tiivis-ideaalisessa ja teleologis-empiirisessä asetuksessa on johta-
nut poliksen valmistumiseen valmiina teoksena Valtion ja Politii-
kan oikeusteoksissa. Polis on muuttunut tulemisen tilasta ole-
misen tilaan, kun sen uudet “perustuslainsäätäjät” ovat kirjoit-
taneet sille objektiiviset ja muuttumattomat “perustuslait”.
Poliksesta on tullut platonilais-aristoteelinen, ontologis-tieteel-
linen sulkeuma. Poliksen valmistuminen teoksena ei voi merki-
tä kuin sen ajallis-tilallisen sanomisen ja tapahtumisen luonnol-
lista hiipumista. Tilallistumista pysyvään läsnäoloon ajallisuu-
den kustannuksella.

Mutta heti tämän tultua sanotuksi on huomattava, että
Aristoteleen poliksen tiede on täynnä aporioita: ideaalivaltio
(kirjat VII-VIII) eroaa käytännössä saavutettavissa olevasta toi-
seksi parhaasta valtiosta (kirjat IV-VI); ihminen on luonnostaan
poliittinen eläin, mutta vain harvat ihmiset ovat kykeneviä
kansalaisuuteen; eettinen elämä perustuu ihmisen luontoon,
mutta tarvitaan lakeja pakottamaan ihmiset eettiseen elämään;
valtio on luonnollinen instituutio, joka pyrkii luonnostaan ke-
hittymään täydelliseksi (teleologia), mutta suuri osa valtioista
on äärimmäisen kaukana päämäärästään (deskriptio); poliittis-
ten ilmiöiden objektiivinen analyysi, mutta ideaalivaltion ide-
ologinen säätäminen malliksi. Werner Jaeger on pyrkinyt selit-
tämään aporiat, poikkeamat, ristiriitaisuudet ja epäjohdonmu-
kaisuudet Aristoteleen vapautumisella platonilaisesta metafysii-
kasta ja siirtymisellä empiristisempään tieteeseen. Hänen mu-
kaansa kirjat IV-VI edustaisivat Aristoteleen myöhempää rea-
listista vaihetta, kun taas kirjojen VII-VIII oikea paikka olisi
kirjojen II ja III jälkeen, joissa kysymys parhaasta valtiosta nos-
tetaan alunperin esiin, jolloin II-III ja VII-VIII muodostaisivat
teoksen spekulatiivisen osan. Jaegerin ajatusta varhaisen Aristo-
teleen platonilaisuudesta on sittemmin voimakkaasti kritisoi-
tu.143 Niin tai näin, Jaeger nostaa esiin Politiikan sisäisen jännit-
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143 Jaeger, Aristoteles, s.271-291. On jopa katsottu, että Aristoteles jätti teoksen kes-
keneräiseksi ja hänen oppilaansa toimittivat sen teokseksi. Carnes Lord kuiten-
kin katsoo, että kirjat VII ja VIII ovat siirtyneet oikealta paikaltaan kirjojen III ja
IV välistä, koska kirjarullat olivat jossakin vaiheessa sekoittuneet. (Lord, “Intro-
duction”, s.15-16)
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teisyyden ja sen aporioiden ratkeamattomuuden, jota kirjojen
oikea järjestelykään ei ratkaise. Politiikka on siten jännittynyt
ideaalisen ja realistisen, teologisen ja teleologisen, metafyysisen
ja empiirisen, preskriptiivisen ja deskriptiivisen, valtion pää-
määrien identtisyyden yksilön eettisten päämäärien kanssa ja
yksilöiden empiirisen eettisen epätäydellisyyden, ideaalivaltion
loogisen konstruktion ja empiiristen valtiomuotojen kokoel-
man välille.144 Aivan kuten Platonilla niin myös Aristoteleella
poliksen sekä oikeuden ja oikeudenmukaisuuden totuus ei kai-
kesta huolimatta ehkä teostukaan lopulliseksi varmuudeksi.
Platonin ja Aristoteleen kirjoitusten sisäiset jännitteet ja ristirii-
dat, niiden keskeytetty teostuminen, saattaa estää niin poliksen
kuin oikeuden ja oikeudenmukaisuuden irrottamisen filosofi-
sesta sanomisesta eroavaksi puhtaaksi totuudeksi.

Aristoteleen politiikan tieteelle kävi kuten kreikkalaiselle
kaupunkivaltiolle. Aristoteleen oppilas Theofrastos jatkoi polik-
sen tiedettä Lykeionissa, mutta kun koulun johtoon vuonna
287 nousi Straton, niin poliksen ajattelu marginalisoitui. Politii-
kalle ei tullut seuraajaa. Politiikka ja poliksen tiede yksinkertaises-
ti katosivat yli tuhanneksi vuodeksi kunnes Wilhelm Moerbe-
keläisen käännös ilmestyi. Kaikesta huolimatta meille moder-
neille Platonin ideaoppi ja Aristoteleen ensimmäisen filosofian
jälkeen tuleva oikeustiede ovat annettuina, kyseenalaistamatto-
mina ja ristiriidattomina asettaneet perustan, johon niin luon-
nonoikeusajattelu kuin oikeuspositivismi on pitkälti perustu-
nut erottaessaan oikeuden varsinaisen ajattelun – eli oikeuden
tieteen (epist©m©) – oikeuden mytologiasta, poetiikasta ja reto-
riikasta.
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AGÿN

1. Sofokleen mythos ja logos

Sofokles ei joutunut näkemään Ateenan kaupunkivaltion alen-
nusta. Ateenan Kolonos Hippioksessa asunut ase- ja metalliteh-
tailija Sofilloksen poika oli silloin jo kuollut – tarina kertoo hä-
nen kuolleen lausuessaan henkeään pidätellen pitkää sitaattia
Antigonesta. Ateenalainen runoilija, dramaatikko ja valtiomies
Sofokleen (496-405) elämänkulku kietoutui erottamattomasti
yhteen hänen kotikaupunkinsa poliittisen, oikeudellisen ja tai-
teellisen kukoistuksen kanssa. Jo kuusitoistavuotiaana hän johti
efebien paiaanikuoroa vuoden 480 Salamiksen voitonjuhlissa,
jotka aloittivat Ateenan valtakauden, eikä hän useista kutsuista
huolimatta koskaan suostunut muuttamaan pois Ateenasta.

Sofokles kirjoitti elämänsä aikana ainakin 120 näytelmää.
Ottaessaan osaa ensimmäistä kertaa tragediakilpailuun vuonna
468 näytelmällään Triptolemos hän voitti silloisen suuruuden,
Aiskhyloksen. Hän oli Ateenassa äärimmäisen suosittu ja voitti-
kin suurilla Dionysos-juhlilla maaliskuun lopulla pidetyt draa-
makilpailut 24 kertaa eli useammin kuin kukaan muu. Jopa
Platon, joka sulki dramaatikot ulos ideaalivaltiosta, käsitteli
Sofokleeta lempeästi Valtiossaan.1 Runousopissa Aristoteles taa-
sen arvioi Sofokleen draaman vieneen tragedian lajityypin
huippuunsa.

Sofokleen Antigone-näytelmä sai ensiesityksensä keskellä
Perikleen valtakautta vuonna 442 tai 441, juuri kun Parthenon
oli valmistumassa Akropolikselle.2 Se on osa Oidipus-legen-
daan perustuvasta “trilogiasta”, jonka kaksi muuta osaa ovat
Kuningas Oidipus, joka esitettiin 420-luvun puolivälissä, ja vä-
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1 Platon, Valtio, I.329b-c.
2 Antigonen teema nousee esille jo Aiskhyloksen Seitsemän Teebaa vastaan-tragedi-

an loppukohtauksessa, johon on jo viitattu. Sofokleen tapa käsitellä aihetta on
kuitenkin täysin uusi.
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hän ennen kuolemaa kirjoitettu Oidipus Kolonoksessa, joka esi-
tettiin postuumisti vuonna 401. Hänen muut säilyneet draa-
mansa ovat Aias, Trakhiin naiset, Elektra ja Filoktetes. Vuonna
443/2 Sofokles oli toiminut hellenotamiana, kreikkalaisen liiton
rahaministerinä. Antigonen menestyksekkään esityksen johdosta
kansankokous valitsi hänet vuonna 440 yhdeksi kymmenestä
strategista, jolloin hänestä tuli Perikleen kollega. Virassaan hän
osallistui myös retkeen, jolla kapinoiva Samos palautettiin
Ateenan valtapiiriin. Tämän jälkeenkin hän toimi kahdesti stra-
tegina. Vuonna 421 hän toimi rutosta toipuvaa Ateenaa puh-
distamaan kutsutun terveyden jumala Asklepiuksen pappina
majoittaen asuntoonsa pyhän käärmeen siihen saakka kunnes
temppeli tälle oli valmistunut. Vielä vuonna 413 hän jaksoi toi-
mia yhtenä komissaarina, jonka tehtävänä oli organisoida uu-
delleen Ateenan talous ja sisäpolitiikka Sisiliassa kärsityn tappi-
on jälkeen.

Friedrich Schelling ylisti Sofokleen tragedioita niiden eet-
tisyydestä ja absoluuttisesta puhtaudesta.3 Sofokles todellakin
kehitti tragedian täydelliseen muotoonsa. Hän otti käyttöön
kolmannen näyttelijän ja supisti kuoron osuutta. Kuoron jäsen-
ten määrän hän lisäsi kahdestatoista kolmeentoista. Sofokles
luopui Aiskhyloksen käyttämästä trilogiasta. Tämän johdosta
yhden ainoan näytelmän oli riitettävä kehittämään draama ko-
konaisuudessaan. Sofokleen uudistusten seurauksensa toiminta
nousi pääosaan. (Vaikka Oidipus-tragediat viittaavat hienosyi-
sesti toisiinsa, muodostaa jokainen niistä dramaattisesti ja mo-
raalisesti itsenäisen kokonaisuuden, mitä osoittaa se, että Anti-
gone ja Oidipus Kolonoksessa eivät sisällöllisesti ole täysin so-
pusoinnussa toistensa kanssa, sillä edellisessä Oidipuksen olete-
taan kuolleen Thebassa ja jälkimmäisessä hän poistuu ylevästi
maailmasta Kolonoksessa. Myös Antigonen Kreon eroaa Oidipus
Kolonoksessa-näytelmän Kreonista.) Juonesta tuli keskitty-
neempi, tiiviimpi, koherentimpi, monivivahteisempi, jossa yl-
lättävät käänteet sekä vastakohtatehot korostuivat. Tragediat
alkavat välittömästi toiminnalla, joka etenee kiihtyen, kunnes
tapahtuu odottamaton vastakäänne (peripeteia), joka johtaa yl-
lättävään ratkaisuun. Tragedioiden ajallinen ekonomia on ää-
rimmäisen tiivis: aamunkoiton ja illan välillä Kreon menettää
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kaiken paitsi kuninkuutensa, kuningas Oidipuksesta tulee pa-
kolainen, Antigone syyllistyy rikokseen ja tekee itsemurhan.

Sofokleen poliittinen suuntautuminen ei ole yksiselittei-
sen selvä. Vaikka hän kuuluikin demokraattisen Perikleen lähi-
piiriin, jossa hän myös tutustui Anaksagoraaseen, niin hän oli
myös Perikleen vastustajan, konservatiivisen Kimonin ystävä,
jonka kautta hän taas tutustui Arkhelaokseen. Näytelmissään
Sofokles ei radikaaleimpien sofistien tapaan julistanut kaikkien
mielipiteiden yhtäläistä pätevyyttä vaan kertoi totuuden ja vii-
sauden yhteentörmäyksistä välinpitämättömyyden, illuusioiden
ja tyhmyyden kanssa. Samalla hän kuitenkin toi esiin ja etualalle
sellaista puhdasta ateenalaista yhteisöä ja demokratiaa, joka pe-
rustuu yksilön, perheen, yhteiskunnan, valtion ja koko kosmi-
sen järjestyksen huomioonottamiseen. Yhteisöllisen ykseyden
pahimmat viholliset olivat Sofokleelle auktoriteetin ja vallan
väärinkäytökset sekä toisten kunnioituksen puute. Erik Wolfin
mukaan Sofokles jakoikin Solonista alkaneen kreikkalaisen oi-
keusperiaatteen eunomian (Wohlordnung).4 Sofokleen tragediat
eivät olleet kapea-alaisia poliittisia ohjelmajulistuksia, mutta
niissä on poliittinen ulottuvuutensa ja useat kohtaukset hänen
näytelmissään dramatisoivat virheitä ja puutteita poliittisessa,
oikeudellisessa ja eettisessä ajattelussa, päätöksenteossa ja kom-
munikaatiossa.

Sofokleen tragedioissa esiintyy myös heroois-homeerisia
arvoja ja ihanteita kuten kunnia ja arvokkuus. Häntä on pidetty
viimeisenä suurena arkaaisen maailmankuvan tulkitsijana ja
myyttien vartijana. Sofokles on siis aristokraattisen sankaruu-
den runoilija.5 Sofokleeta ei voi kuitenkaan pitää anti-demo-
kraattisena konservatiivina, sillä hänen runoudestaan löytyy
niin demokraattisia arvoja, arvostuksia ja ideoita kuin lukuisia
sofistien esille tuomia uusia poliittisia, eettisiä ja oikeudellisia
kysymyksiä, niin myyttisten sankarien kyseenalaistamista ja kri-
tiikkiä kuin poliksen runoilijoiden asettamien perussanojen
kunnioitusta, jotka kaikki omalla tavallaan murtavat ja purkavat
aristokraattis-arkaaisen ajan myyttejä, hyveitä ja sankarillis-aris-
tokraattista yhteisöllisyyttä. Sofokles on ennen kaikkea poliksen
runoilija. Walter Bröckerin mukaan Sofokleen runous ei suin-
kaan ollut konservatiivinen tai reaktionäärinen vastaliike 400-
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4 Wolf, “Die Natur der allgemeinen Rechtsgrundsätze”, s.99.
5 Ks. Whitman, Sophocles, s.7-9, s.25.
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luvun filosofista rationalismia vastaan. Pikemminkin se vastasi
sofistisen valistuksen ajattelua, sillä Sofokles hengitti valistuksen
henkeä.6 Myös Wolf peilaa toistuvasti Antigonea sofistien kysy-
myksiin, jotka perustuivat jumalten olemassaolon ja suvereenin
vallan kiistämiseen. Sofistien tavoin Sofokleella nousi esiin ky-
symys universaalin oikeuden ja ajattoman lain olemassaolosta.
Wolf yhdistää absoluuttisesti pätevän totuuden (al©theia), oi-
keuden (dik©), lain (nomos) ja hyveen (aret©) kyseenalaistavan
sofistisen Sofokleen siihen Sofokleehen, jolle vielä merkitsi jo-
tain patrios politeia, aristokraattinen eetos ja jumalallinen sana
themis, jolla on erityinen sakraalioikeudellinen merkitys järjes-
tyksen järjestäjänä, olemisen perustavana ja sitovana määräyk-
senä ja säädöksenä.7

Sofokles ei ollut yksioikoinen uskonnollinen konservatii-
vi. Hän ei ollut Aiskhyloksen kaltainen teologinen dogmaatik-
ko eikä vanhemman dramaatikon korostama jumalallinen oi-
keus tarjonnut enää tyydyttävää vastausta Sofokleelle. Jumalia
hän ei kuitenkaan täysin hylännyt vaan pysyi uskollisena
ateenalaisten kansanuskolle, toimi terveyden jumalattaren pap-
pina ja palveli Dionysos-kulttia. Vieras hänelle ei myöskään ol-
lut ajatus jumalallis-kosmisesta välttämättömyydestä tai home-
riaanisesta at©sta. Jos vielä Aiskhyloksella sankarin tuhoava ju-
malallinen rangaistus oli seurausta sankarin itsensä moraalisesta
erheestä tai puutteesta ja sellaisena osoitus universaalista ja ju-
malallisesta oikeudesta, joka kärsimyksen kautta synnytti vii-
sautta, niin Sofokleella ei enää ollut näin. Hän korosti pikem-
minkin jumalallista epäoikeudenmukaisuutta. Cedric Whitma-
nin mukaan siirtyminen trilogiasta yksittäiseen näytelmään oli
osoitus tästä, sillä trilogia, joka kuvasi useiden sukupolvien
ajanjaksoa, oli erinomaisen sovelias keino osoittaa jumalallisen
oikeuden hidasta toteutumista, kun taas yksittäinen näytelmä
soveltui paremmin kuvaamaan yksilön luonnetta irrationaalisen
pahan edessä.8

Aiskhyloksella ihminen ja sankari eivät olleet yksin, sillä
jumalallinen ja inhimillinen olivat yhteydessä toisiinsa. Aiskhy-
loksella ei myöskään ilmennyt puhtaasti inhimillistä aluetta, jo-
ka olisi erotettavissa jumalallisesta kokonaisuudesta. Aiskhylok-

110

AGÿN

6 Bröcker, Der Gott des Sophokles.
7 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.248-280, s.279.
8 Whitman, Sophocles, s.39. Toisin kuitenkin mm. Bowra, Sophoclean Tragedy.
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sen tragedian sankaria ei kuvaa sokraattinen sanonta “tunne it-
sesi” vaan “kaikki on täynnä jumalallista valtaa”, ja hänellä ih-
misten välinen eripuraisuus kohoaa lopulta korkeampaan yk-
seyteen, inhimillisten käytöksen ja jumalallisen ohjauksen yh-
teenliittymiseen. Näin ei enää tapahdu Sofokleella. Vaikka ju-
malallinen tahto vallitsee myös Sofokleen draamassa, niin se ei
enää vallitse pysyvänä läsnäolona vaan pikemminkin läheisenä
mahtina, joka kohtaa inhimilliselle olemiselle vieraan ja käsittä-
mättömän toiseuden henkäyksenä. Karl Reinhardtin mukaan
Sofokleen jumalat eivät suo tragedian kuolevaisille päähenki-
löille mitään lohdutusta. Päättäessään näiden kohtalosta jumalat
hylkäävät kotoisista juuristaan irti revityt sankarit ja jättävät hei-
dät yksinäisyyteen ja eristyksiin niin jumalista kuin muista ih-
misistä. Tässä tilanteessa sankarin ainoa mahdollisuus löytää oi-
keaan ja suunnistaa oikein (zurechtfinden) on löytää itse oma to-
tuutensa ja omat rajansa. Ongelmalliseksi tämän tekee se, että
tämä raja on hämärtynyt arvoitukselliseksi.9

Totuutensa edessä Sofokleen traaginen sankari on yksin.
Vaikka jumalten tai ihmisten tuomioistuin tuomitsisi Oidipuk-
sen syyttömäksi (tai syylliseksi), niin se ei auttaisi häntä millään
tavoin, sillä Kuningas Oidipuksessa ei ole kyse vastuusta (pidettiin-
pä vastuullisena sitten ihmistä, jumalaa tai maailmanjärjestystä),
syyllisyydestä ja sovituksesta. Sen sijaan Oidipus on sidottu il-
luusion ja totuuden vastakkaisten voimien väliin, ja “näissä kah-
leissa hän tavoitellessaan inhimillisesti korkeinta uupuu ja sär-
kyy”.10 Mikään jumala ei voi siten vapauttaa, lunastaa tai pelastaa
Oidipusta itselleen tulevasta kohtalon sallimuksesta. Heinrich
Weinstockin mukaan Sofokleen syvyys oli hänen tahdossaan to-
delliseen, joka merkitsi ihmisen yhteyttä olemiseen ja olemassa-
oloon. Sofokles osoittaa, että on mahdollista uskoa olemisen
mieleen ilman, että siitä tehdään illuusio tai että se ylitetään.11

Sofokleen painopiste on näin siirtynyt olympolaisista ja
maanalaisista, ktoonisista jumalista ja kosmisesta oikeudesta ih-
miselle ongelmaksi ja kysymykseksi muodostuneeseen olemi-
seen. Sofistien tavoin Sofokles kysyy oikeuden ja oikeamieli-
syyden mieltä ja oikeassaolemisen merkitystä ihmiselle. Sofo-
kleen kaikkeuden järjestyksen käsityksestä on löydettävissä

111

AGÿN

9 Reinhardt, Sophokles, s.10-13.
10 Reinhardt, Sophokles, 144.
11 Weinstock, Sophokles, s.295.
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myös luonnonfilosofien ajatusten jälkiä. Kosmos olikin Sofo-
kleelle pikemminkin fysis kuin jumalallinen järjestys, vaikka ju-
malat edelleen symboloivatkin pysyviä voimia. Sofokleelle
kosmos oli pluralistinen järjestys, joka koostui eri voimien jän-
nitteistä, kiistoista ja vuorovaikutuksesta, joiden rytmisistä
muutoksista kehkeytyi elämän ja kuoleman, tulemisen ja me-
nemisen, läsnä- ja poissaolon vaihtelut. Vastaavasti olennaista
tragedian kululle oli sen rytmi.

Sofokleen luonnonfilosofiaan ja sofistiikkaan kytkeytynyt
logos ei kuitenkaan irtaantunut täysin myytistä tai merkinnyt to-
taalista katkosta myytin sanomiseen. Myytti symbolisoi edelleen-
kin totuutta Sofokleelle. Myytin materiaali myös määritti pitkälti
näytelmän toimintaa ja siinä esiintyviä luonteita. Etenkin oraak-
kelit välittivät ja ilmoittivat myyttisiä totuuksia, joihin tragedioi-
den päähenkilöt olivat väistämättä sidottuja. Myytit eivät kuiten-
kaan ole niinkään kirjallisia lähteitä ja materiaalia vaan runoilijan
ja kuulijan yhdistävää elävää tietoa, jota he jakavat yhdessä histo-
riallisessa olemassaolossaan.12 Sofokles sovelsikin myyttejä suh-
teellisen vapaasti punoen ne monikerroksisesti yhteen oman ai-
kansa ajatusten ja arvojen kanssa. Sofokleen tragediat uudelleen-
kirjoittavat myytin. Sofokleen runous tuleekin ymmärtää
Homeroksen ja Hesiodoksen runouden tavoin mythoksen ja lo-
goksen jännitteessä tapahtuvaksi olemisen sanomiseksi.

Tässä välissä on huomautettava, että mythos merkitsi alun-
perin sanamuotoon laadittua puhetta kuuluen siten puheen ja
sanan (logos) sekä puhumisen ja sanomisen (legein) alueeseen.
Siten mytologia ei suinkaan ollut vastakkainen logoksen kanssa
(tarinat jumalistakin olivat mythoi tai hieroi logoi, pyhät puheet).
Homeroksen ja Perikleen välisenä aikana mythos ja logos kuiten-
kin irtaantuvat toisistaan. Jean-Pierre Vernantin mukaan eräs
ratkaiseva tekijä muutoksessa oli kirjoituksen synty, joka ei
merkinnyt vain uutta ilmaisun muotoa vaan myös uuden ajat-
telun muotoa, johon kuului abstraktius, käsitteellisyys, ontolo-
ginen terminologia ja perustellumpi argumentaatio. Logos ei
enää merkinnytkään pelkkää puhetta vaan demonstratiivista ra-
tionaliteettia, jolloin se asettui vastakkain mythoksen puheen
kanssa, joka muodoltaan merkitsee myyttisen tarinan kerrontaa
ja sisällöltään jumalallisten voimien dramaattisia seikkailuja.
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Yleisemmin mythoksen alle sijoitetaan oraalisen ilmaisun eri
muodot, jolloin voidaan sanoa, että runous, tragedia, retoriikka
ja sofistiikka luottavat jäljittelyn tai imitoinnin (mim©sis), per-
sonifioinnin ja emotionaalisen osallistumisen (sympatheia) voi-
maan, kun taas logos perustaa totuuden ja ilmaisee sen tavalla,
joka vetoaa ainoastaan lukijan älyllisiin kykyihin.13

Niin luonnonfilosofit kuin historiankirjoittajat ryhtyivät
sulkemaan mythosta ulos kirjoituksistaan, mutta varsinaisesti Pla-
tonin myötä mythos liitettiin kaikkeen siihen, mikä on ei-ratio-
naalista, ei-totuudellista, ei-reaalista ja ei-järjellistä. Paradoksaali-
sesti filosofi ei kuitenkaan itse tule toimeen ilman (puhdistettuja
ja allegorisoituja) myyttejä. Platonilla ei ole käytössään selkeää ja
puhdasta filosofista terminologiaa Hyvyyden käsitteelle eikä sie-
lun kohtalolle tai sen kuolemattomuudelle. Aristoteleella myytin
alkuperäinen perusta – kaikki substanssit ovat jumalia – on taasen
aidosti jumalallinen. Ehkä filosofian logos olikin vain myytin pal-
jastaman totuuden demytologisointia. Tämän johdosta olen pyr-
kinyt läpi tekstin olemaan tekemättä jyrkkää erottelua mythoksen
ja logoksen kanssa. Tarkoitukseni ei ole luoda uutta oikeuden my-
tologiaa vaan nähdä olemisen, tai ainakin oikeuden, perus-
sanojen mieli, joka välttää filosofian myötä tulevaa hierarkkista
erottelua. Selkeiden ja jyrkkien erottelujen sijaan pidän olen-
naisena sitä kuinka kreikkalaisessa maailmassa kysymys oikeudes-
ta ja oikeudenmukaisuudesta tuli olennaiseksi kysymykseksi ja
kuinka tämä kysymys pyrittiin perustavalla tavalla sanomaan,
esittämään ja ilmaisemaan kirjoituksessa, puheessa ja sanomisessa.
Sanomisen tavat saattoivat tapahtua kiistelevinä, mutta yhtä
kaikki, kyse oli kreikkalaisesta taidosta sanoa historiallinen to-
tuus. Siksi oikeuden avautumista, paljastumista ja ilmenemistä on
ajateltava “kahden lain välissä”.

2. Tragedia kahden lain välissä

Mythoksen ja logoksen välinen jännitteisyys kertautuu tragedian
kaksoisalussa. Tragedian “myyttisessä” alussa tragßdia merkit-
see pukki-laulua, joka voi viitata siihen, että pukki oli lahja
parhaasta laulusta tai pukki uhrattiin laulettaessa tai laulettaes-
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sa pukeuduttiin pukiksi. Saattoipa pukki ruumiillistaa Dio-
nysostakin. Tragedian lähtökohtana on tässä mimeettinen
tanssi, jossa tanssijat pukeutuvat joksikin toiseksi, usein eläi-
meksi, käydäkseen järjen ja itsen tuolle puolen. Uskonnollis-
maagisena päämääränä on päästä lähempään suhteeseen yli-
luonnollisten jumalallisten voimien kanssa. Hurmioituneissa
menoissa miehet ovat satyyrejä, naiset mainadeja. Imitoimalla
ekstaattisesti toista itse ja toinen, kuolevainen ja jumalallinen
sekoittuivat toisiinsa. Ateenassa mimeettinen tanssi ja laulu
muodollistui 500-luvulla julkisesti esitetyksi juonelliseksi dit-
hyrambi-taideteokseksi, joita esitettiin Dionysoksen kevät-
juhlilla. 500-luvun puolen välin jälkeen Thespis toi tragedi-
aan puheen.

Dionysos itsessään on jännitteinen, ristiriitainen ja kak-
siarvoinen jumala. Termi dithyrambi viittaa kaksoissyntymään.
Orfilaisuuden mukaan Zeuksen valtaa vastustaneet titaanit sur-
masivat sekä söivät Dionysoksen, mutta Athene pelasti hänen
sydämensä. Sydämestä Zeus synnytti uuden Dionysoksen.
Tämän jälkeen Zeus tappoi titaanit ja loi niiden tuhkasta ihmi-
sen. Siten ihmiseen tuli osa titaaneista, osa titaanien syömästä
Dionysoksesta. Monimielisyyttä ei vähennä sekään, että apol-
loninen kultti otti sisäänsä dionyysisen kultin palvomalla Dio-
nysosta Apollonin kulttipaikoilla.

Friedrich Nietzschen Die Geburt der Tragödien mukaan
Apollon on järjestyksen, symmetrian ja kauneuden eettinen ju-
maluus, joka asettaa rajoja sekä vaatii kohtuutta (Mass) ja har-
kintaa. Sen luovana voimana on yksilöllistymisen periaate.
Sokraattisesta rationalismista se eroaa siinä, että se on vielä terve
ja heikentymätön tahto illuusioon. Dionysos edustaa taasen lii-
allisuutta (Übermass), hybristä, amoraalisuutta ja monimielisyyt-
tä, joka aika ajoin tuhoaa kaikki rajat. Se on kulttuurin rajoille
vastakkainen luonnon rajoittamaton ja yli-yksilöllinen voima,
joka voittoisana “kyllänä” ja elämän rajoittamattomana voima-
na asettuu vastakkain jopa kuoleman rajan kanssa. Jos Apollon
kuuluu illuusion, representaation ja ilmaisun alueelle, niin Dio-
nysos kuuluu totuuden ja maailman todellisen idean alueelle.
Dionysos ei kuitenkaan ole itsenäinen ja puhdas voima, vaan se
on agonistisesti kilpailevassa ja kiistelevässä suhteessa Apol-
loniin, joten liiallisuus on ainoastaan täydentävässä suhteessa
kohtuullisuuteen. Dionyysinen ja apolloninen voima ovat val-
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lan tahdon kaksi puolta.14 Nietzschen mukaan tragedia taide-
muotona on dionyysis-apolloninen, ja dionyysinen voima voi
ilmaista itsensä vain apollonisen kielen ja järjestyksen kautta.
Näiden kahden kilpailevan voiman pakkoavioliitto tragediassa
ilmenee dionyysisen kuoron ja apollonisen dialogin suhteessa.15

Mutta Dionysoksen ykseys on kuitenkin merkillistä ykseyttä,
sillä Dionysos itsessään on moniniminen, vastakohtainen voi-
ma, järjestyksen ja epäjärjestyksen, elämän ja kuoleman, affir-
maation ja destruktion, riemun ja kauhun ykseys. Sittemmin
Nietzsche siirtää Dionysos/Apollon-vastakohtaisuuden Dio-
nysokseen sisäiseksi vastakohtaisuudeksi, jolloin traagisen Dio-
nysoksen monimielinen ja jaettu luonne korostuu ja asettuu
vastakkain kristillisyyden absoluuttisen etiikan, syyllisyyden ja
nöyryyden kanssa.16

Gilles Deleuzen Nietzsche-luennan mukaan juuri Dio-
nysos opettaa meidät olemaan kiitollisia ja tanssimaan sekä ole-
massaolon viattomuuden, joka merkitsee affirmaatiota, mo-
ninaisuuden totuutta, voiman ja tahdon leikkiä. Dionysos ruu-
miillistuu taiteilijana, lapsena ja jumalana, joiden leikissä ja pe-
lissä yhden ja monen, olemisen ja tulemisen välinen suhde to-
teutuu. Dionyysisen pelin kaksi hetkeä – tulemisen ja olemisen
tulemisen (olemista ei voi olla ilman tulemista, ilman moninai-
suutta) affirmaatio – ilmenee nopanheitossa. Noppien pyörimi-
nen ja pysähtyminen voidaan nimetä sattumaksi ja välttämättö-
myydeksi (moneudeksi ja yhdeksi, tulemiseksi ja olemiseksi,
kaaokseksi ja sykliksi), jotka eivät ole toisensa poissulkevia vaan
saman dionyysisen pelin kaksi samanaikaista hetkeä, jossa vält-
tämättömyys ei merkitse sattuman poistamista. (Toisin sanoen
hyvä pelaaja ei laskelmoi voittoheittoa kausaalisuuteen ja to-
dennäköisyyteen perustuen. Tunnistaessaan maailman tarkoi-
tuksettomuuden hän affirmoi välttämättömyyden yhdessä hei-
tossa saavuttaakseen voittonumerot. Se taasen mahdollistaa hä-
net toistamaan noppien heiton, jolloin ikuinen paluu tulee
vahvistetuksi.)17

Dithyrambi-laulun on myös arveltu liittyneen sankari-
kulttiin, jolloin tragediassa sankarin ktooninen henki, joka de-
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14 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, s.63-64.
15 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, s.90, s.109.
16 Näin teoksessa Nietzsche, Die Wille zur Macht.
17 Deleuze, Nietzsche and Philosophy, s.18-28.
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monisena voimana saattoi vaikuttaa asioiden kulkuun haudankin
takaa, ilmeni läsnäolevana, jolloin osallistujat vapautuivat siitä
kauhusta ja pelosta, jota he tunsivat kuolleiden sankareiden villiä
maailmaa kohtaa. Siten tragedia oli yhteydessä perustavalla taval-
la ktoonisiin voimiin ja kuolemaan toisin kuin Homeroksen
olympolaisten jumalien ja sankareiden maailma. Walter Benja-
minin mukaan kreikkalaisten ratkaiseva kohtaaminen demoni-
sen maailmanjärjestyksen kanssa antaa traagiselle runoudelle sen
historianfilosofisen allekirjoituksen. Kyse on siis kreikkalaisesta
maailmassaolemisen tavasta kohtaamisena demonisen myyttisen
maailman kanssa. Benjaminille traaginen on suhteessa demoni-
seen kuten paradoksi moniselitteisyyteen. Toisin sanoen keskeis-
tä tragediassa on se tapa, jolla kreikkalaiset kohtasivat myytin sää-
täen tässä kohtaamisessa myyttisen maailman purkavan uuden ai-
kakauden. Traaginen runoilija ei ohjaa myyttiä vaan tarun (Sage),
kansan muinaishistorian, joka on myytin varhaisin sanominen,
uuteen suuntaan. Tällaisena tragedia on esitys, joka tuo esiin ja
paljastaa, mutta olennaista siinä on Benjaminin mukaan esittämi-
nen (Darstellung) itse eikä esitetty.18

Tragedian toisen alun maisema on teatteri, joka muodos-
tuu katsomosta (theatron, Ateenan Akropoliksen kaakkoiskyl-
jessä sijaitsevaan Dionysoksen teatterin katsomoon mahtui pe-
räti 14.000 katsojaa), kuoron esiintymispaikasta (orkhestra), nii-
den välissä olevasta käytävästä (parodos), alttarista (thymele) ja
näyttelijöiden pukeutumispaikasta (sk©ne, sittemmin osa näy-
telmän tapahtumapaikkaa). Siellä käytiin Dionysoksen juhlien
aikana etevimpien dramaatikkojen väliset kisat. Tragedian toi-
nen alku kuuluu polikseen. Tragedia tapahtui keskellä polista,
jolloin se ei enää ollut uskonnollis-myyttinen riitti vaan olen-
nainen osa julkista, yhteisöllistä ja poliittista elämää. Toista al-
kua voidaan tarkastella strukturaalisen tragedia-analyysin kaut-
ta, joka pyrkii purkamaan ja avaamaan klassisten tekstien teks-
tuaalisen itsenäisyyden rajoittuneisuutta ja muodollisuutta kiin-
nittämällä huomiota niin tekstien poliittis-kulttuuris-historial-
liseen kontekstiin (siirtymä intentiosta kontekstuaalisuuteen,
teoksen itsenäisyydestä ja niiden teostuneisuudesta institutio-
naalisiin käytäntöihin, suurten teosten eksegetiikasta kulttuu-
risten järjestelmien strukturaaliseen analyysiin) kuin tekstien ra-
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kenteistumiseen ja niiden perustaviin vastakohtapareihin (siir-
tymä tekstistä myyttien ja tekstien struktuureihin).

Historiallisessa kontekstualisoimisessa on tarkasteltu erityi-
sesti tietylle ajalle ominaisia mentaliteetteja (ajattelun kategorioi-
ta, ajattelu- ja argumentaatiotapoja, uskomus- ja arvojärjestel-
miä, merkitysten ja erojen tuottamisen käytäntöjä, signifikaa-
tiosysteemejä), jotka edelleen kytkeytyvät yhteiskunnallisiin, ta-
loudellisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin, rakenteisiin ja instituu-
tioihin, joita mentaliteetit, signifikaatiosysteemit tai ideologiat
sekä määräävät että joiden kanssa ne ovat olemassa yhtäaikaisesti.
Tekstien kontekstualisointi on edelleen mahdollistanut ja/tai oi-
keuttanut tekstien binaarisiin vastakohtapareihin perustuvan
strukturaalisen luennan, jossa tulkinta on jäljittänyt tulkittavassa
tekstissä vaikuttanutta ajattelutapaa. Strukturalistisesta antropolo-
giasta, etenkin Claude Lévi-Straussin metodologiasta, lähtien
kreikkalaisten myytit voidaan nähdä luokittelun loogisina järjes-
telminä. Toisin sanoen myytit ymmärretään sellaisina merkkijär-
jestelminä, joissa ei ole absoluuttista signifioitua, jolloin ne ovat
konventionaalisesti muodostettuja signifioijien ja signifioitujen
välisten suhteiden järjestelmiä, jotka sekä peilaavat että muutta-
vat tai jäljittävät ja luovat maailmaa.19

Strukturaalinen analyysi ei pyri niinkään selvittämään
myytin tai kirjallisen teoksen absoluuttista merkitystä vaan ym-
märtämään siinä vallitsevaa suhteiden järjestelmää. Toisin kuin
narratiivinen strukturalismi, joka keskittyy pelkästään myy-
tin/kertomuksen struktuuriin, antropologinen strukturalismi
näkee myytin suhteessa koko kulttuurin järjestelmään. Myytti
ja sen kirjalliset uudelleenmuotoilut jakavat syntaksinsa kult-
tuurin muiden symbolisten ilmaisutapojen kanssa, joissa kult-
tuurin arvojärjestelmät ovat koodattuina. Strukturaalisen ana-
lyysin tehtävänä on avata näitä lingvistisiä koodeja sekä paljastaa
vastaavuuksia ja homologioita sosiaalisen järjestyksen eri (ling-
vististen, rituaalisten, seksuaalisten, biologisten, jne.) koodien
välillä. Dekoodattuina myytit paljastavat koodien taustalla ole-
van perustavan arvojärjestelmän sekä yhteiskunnan mentaalisen
syvärakenteen ja sen tavan organisoida todellisuutta. Charles
Segalin mukaan vastakohtien kautta operoivassa kreikkalaisessa
kirjallisuudessa ja erityisesti tragediassa, jossa vastakohtien konf-
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likti on olennaista, Lévi-Straussin antropologinen strukturalis-
mi on erityisen toimiva. Lisäksi tragediassa eri koodit ovat tie-
toisesti yhteenpunottuina, ja siinä yhteiskunnallisen ja kosmi-
sen järjestyksen totaliteetti tulee näkyväksi juuri sillä hetkellä,
jolloin tämä järjestys on vakavasti uhattuna tai äärirajoilleen
työnnettynä.20

Myös Geoffrey Lloyd väittää teoksessaan Polarity and Ana-
logy polaarisuuden olevan perustavaa arkaaisessa kreikkalaisessa
ajattelussa. Koska siis kreikkalaisten mentaliteetti, ajattelutapa ja
käsitteistö on organisoitunut dualistisesti, binaaristen vastakoh-
taparien logiikalle, niin myös tragedia voidaan ymmärtää näi-
den strukturaalisten erojen järjestelmän kautta. Lloydin mu-
kaan esimerkiksi Thukydideen Peloponnesolaissodassa vastakoh-
taparit – rationaalinen päätös (gnßm©)/sattuma (tykh©), puhe (lo-
gos)/fakta (ergon), laki (nomos)/luonto (fysis) – ovat avoimesti
esillä historiankirjoitusta strukturoivina polariteetteina. Histo-
ria saa näin muodon vastakohtien kamppailuna. Historiallis-
ideologis-mentaalisen kontekstin herättämisen ja rekon-
struoinnin kautta strukturalistinen filologia pyrkii kuromaan
umpeen kuilua itsen ja toisen, modernin ja antiikin välillä jäljit-
tämällä antiikin kreikkalaisten mentaliteettia.21 Ennen Antigo-
nen vastakohtapareihin käymistä nostan esiin kolmea tekstiä,
jotka ovat onnistuneet strukturaalisen analyysin perustalta käy-
mään todellista dialogia antiikin tekstien ja kontekstien kanssa.
Marcel Detiennen kautta voimme paikallistaa tragedian myytin
ja poliksen jännitteeseen, Pierre Vidal-Naquetin ja Jean-Pierre
Vernantin kautta taasen kohdata Detiennen avaamalla paikalla
Oidipus-trilogian perustavat vastakohtaisuudet ja monimerki-
tyksellisyydet.

Detiennen mukaan Kreikassa tapahtuu tarkoituksellisesti
harkittu siirtyminen pois myytistä ja sellaisista tiedostamatto-
masti organisoivista rakenteista, jotka eivät tiedostaneet itseään
loogisina. Lévi-Straussin mytologia-analyysi ei Detiennen mu-
kaan sanonut myytistä tarpeeksi. Siksi hän antaa uuden merki-
tyksen myyttiselle ajattelulle tai arkaaiselle uskonnolle erottaak-
seen sen filosofisesta ja rationaalisesta ajattelusta. Siirtymä
Homeroksesta Parmenideeseen, uskonnollisesta ajattelusta filo-
sofiaan, mythoksesta logokseen, myytistä järkeen merkitsee sekä
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jatkumoa että katkosta. Detiennen mukaan tämän siirtymän
kautta paljastuu totuuden historiallisuus. Siksi onkin selvitettä-
vä totuuden (al©theia) käsitteen genealogiaa sekä niitä sosiaalisia
ja mentaalisia olosuhteita, jotka mahdollistivat muutokset ky-
seisessä käsitteessä.

Myyttis-uskonnollisessa ajattelussa totuuden mestareita
olivat inspiroituneet runoilijat, joilla oli hallussaan Muistin
(mn©mosyn©), jonka tyttärillä eli muusilla oli totuuden puhumi-
sen etuoikeus, uskonnollinen voima. Inspiroituneilla runoili-
joilla oli sellainen näkemys, joka mahdollisti suoran pääsyn
Muistin herättämiin tapahtumiin, jopa aina alkuperään saakka.
Muisti ei kuitenkaan tarkoittanut menneen rekonstruointia
ajallisen perspektiivin mukaisesti, vaan se käsitti sen mikä on ol-
lut, mikä on ja mikä tulee. Muistin uskonnollinen voima lah-
joitti runoilijoiden maagis-uskonnolliselle puheelle sen tehok-
kuuden, jolloin tällaisen puheen voimasta symbolis-uskonnol-
linen maailma tuli perustetuksi todellisuutena sekä maailmaan
tuli asetetuksi määrätty järjestys.

Runouden maagis-uskonnolliselle puheelle oli ominaista
viisi seikkaa. Ensinnäkin sitä leimasi tehokkuus ja vaikuttavuus.
Kun se oli artikuloitu, niin siitä tuli voima ja toiminta. Toiseksi
puhe ei vain heijastanut jotakin tapahtumaa vaan oli luonnollis-
ta todellisuutta, osa fysistä. Puhe todellisti todellisuuden, ja siitä
tuli välittömästi toimintaa. Kolmanneksi puhe ei ollut alistei-
nen ajallisuudelle, sillä se lausuttiin absoluuttisessa nykyisyydes-
sä. Neljänneksi puhe oli yhteiskunnallis-uskonnollisista toi-
minnoista johtuva etuoikeus. Viidenneksi puhe ei tarvinnut
hyväksyntää kuulijoiltaan.

Runoilijan tehtävänä oli ylistää sekä kuolemattomia että
sankareiden tekoja. Sankarin arvo oli nimenomaan logoksessa,
joten muusien palvelijat takasivat tai eväsivät sankarilta muis-
ton. Näin ollen ylistyksen ja moitteen (joka ei merkitse vain
kritiikkiä vaan myös ylistyksen puutetta) taustalla vaikuttaa pe-
rustava vastakohtapari: al©theia/l©th©. Al©theia tuo valoon ja
kirkkauteen, ja kun runoilija ylistää, hänen puheensa on al©th©s.
Sillä on sama merkitys ja asema kuin mn©mosyn©llä. Kummatkin
ovat ihmiselle tulevia inspiroituneen näkemisen lahjoja, jotka
käsittävät menneen, nykyisen ja tulevan. Kumpikin on myös
välttämättömässä suhteessa l©th©en, joka merkitsee unohdusta ja
hiljaisuutta. Al©theian olennaisena ulottuvuutena on myös Peit-
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ho, suostuttelun jumaluus, jota edusti runoilijan äänen viettele-
vyys ja sanojen houkutteleva magiikkaa. Seireenien tavoin
Peitho oli kaksiarvoinen: sekä hyödyllinen että haitallinen, sekä
rakastavaa puhetta että pettäviä sanoja, sekä valon Afrodite että
yön Hermes.

Myto-poeettisessa puheessa al©theia ja l©th© eivät siten ol-
leet toisensa poissulkevia vastakohtaisuuksia vaan totuus (muis-
ti, valo, rakastava puhe, uni) ja epätotuus (hiljaisuus, unohdus,
moite, hämäryys, yö, petos, kuolema) muodostivat toisiaan
täydentävän vastakkaisuuden, jossa kumpikin termi edellytti
toisiaan – totuutta ei ole ilman unohdusta, unohdusta ilman to-
tuutta. Ne muodostavat yhdessä saman uskonnollisen vallan
kaksi äärimmäisyyttä, joiden väliin muodostuu alue, jossa kum-
pikin lähestyy toista. Maagis-uskonnolliselle puheelle oli omi-
naista jumalten kaltainen kaksiarvoisuus, jonka seurauksena sa-
nat olivat arvoituksellisia. Ne paljastivat yhtä paljon kuin kätki-
vätkin.

Runoilijoiden lisäksi oraakkelit ja kuninkaat olivat sym-
bolis-uskonnollisen totuuden mestareita. Oraakkeleiden, ku-
ten Teiresias, puhetta kutsuttiin praksikseksi ja tietoa al©theiaksi.
Raivottaret (erinyes), meren vanhus Nereus, myyttinen Kreetan
kuningas Minos ja muut suvereenit kuninkaat julistivat kaikki
totuutta ja oikeutta. Heidän oikeutta asettavaa puhettaan pidet-
tiin aivan yhtä ratkaisevana kuin runoilijoiden ja oraakke-
leidenkin. Vastaavasti runoilijoiden puhe oli eräs muoto oikeu-
den puhumista. Siten al©theia ja dik© kietoutuvat yhteen totuu-
den mestareiden puheessa.

Puheen sekularisoituminen ja siihen perustuva filosofinen
ajattelu sekä al©theian rationalisoituminen syntyvät Detiennen
mukaan poliksessa. Maagis-uskonnollisen, runollisen, ennus-
tuksellisen ja oikeudellisen puheen konflikti dialogisen puheen
kanssa ilmenee eksplisiittisesti kreikkalaisen poliksen varhaisvai-
heissa, joiden ensimmäiset kuvaukset on löydettävissä jo
Homeroksen Iliaan sotureiden yhteisöstä. Tragedian oikeuden
sanomisessa säilyy vielä myto-poetiikan moninaisuus, mutta po-
liksen oikeudellisissa ja poliittisissa käytännöissä vastakohtaisuu-
den logiikka työntää vähitellen sivuun kaksiarvoisuuden ja toi-
siaan täydentävien vastakohtien logiikan. Tämän vaikutuksesta
on enää kaksi vastakkaista väitettä, kaksi vastakkaista sanaa tai
kaksi eri mahdollisuutta, joista on valittava toinen, sillä yksi sul-

120

AGÿN

118
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:55:42

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



kee toisen ulos. Siis enää ei voi sanoa “sekä-että” vaan “joko-
tai”, joka johtaa siihen, että negatiivisuus on suljettava ulos ole-
misesta, l©th© al©theiasta (tähän liikkeeseen olemme jo törmän-
neet esisokraatikkojen kohdalla). Dialoginen puhe luo tilan,
jossa yksi diskurssi asettuu toista vastaan. Tällöin argumentatii-
visesta ja dialogisesta puheesta tulee sosiaalisten suhteiden inst-
rumentti. Se on maallista, ajallisuuteen sidottua ja toimintaa
täydentävää puhetta. Totuuden mestareiksi nousevat reettorit
ja sofistit, jotka ovat poliittis-filosofisen sanan taitajia, sekä filo-
sofit, joille logos merkitsee todellisuuden tietämistä ja selkeiden
erottelujen tekemistä. Michel Foucaultia seuraten Detienne,
joka kutsuu itseään totuuden arkeologiksi, sanoo totuuden pu-
humisen tahdon leikkaavan läpi niin runoilijoiden kuin filoso-
fienkin ajattelun. Samalla hän huomauttaa, että luonnonfiloso-
fien perustavat antinomiat – jumalat/ihmiset, näkymätön/nä-
kyvä, kuolemattomat/kuolevaiset, pysyvä/muuttuvainen, voi-
makas/voimaton, puhdas/epäpuhdas, varma/epävarma – olivat
jo myyttis-uskonnollisessa ajattelussa perustavia vastakohtai-
suuksia.22

C. W. Oudemans ja P. M. J. Lardinois erottavat toisistaan
arkaaisen yhdistävän kosmologian ja modernin separatiivisen
kosmologian. Jos Detienne sijoittaa traagisen runoilijan puheen
maagis-uskonnollisen ja poliittis-filosofisen totuuden jännit-
teeseen, niin Oudemansin ja Lardinoisin mukaan tragedioiden
kosmologia on pääasiallisesti arkaaista, jollaisena se jatkaa eep-
pistä traditiota. Traagisessa kosmologiassa ihmiset elävät hämä-
rässä ja vaarallisessa kosmoksessa, jossa he pyrkivät kaikin kei-
noin tekemään kosmologisia erotteluja. Samalla kuitenkin käsi-
tetään, että tällainen inhimillinen järjestys asettuu vastakkain
mielivaltaisten voimien perustavan todellisuuden kanssa. Ihmi-
sen asema on traaginen, koska kokonaisuuden näkökulmasta
inhimillinen järjestys osoittautuu epäjärjestykseksi ja ihmisen
elämä traagiseksi virheeksi. Tragediassa, paitsi ehkä Euripideel-
la, ei vielä ole havaittavissa filosofisen erottelevan ajattelun vai-
kutusta. Platon merkitsee Oudemansille ja Lardinoisille erot-
tautumista traagisesta kosmologiasta, josta käsin Platon kuiten-
kin vielä kirjoitti, kohti uutta separatiivista kosmologiaa, en-
simmäistä filosofiaa ja tulevaa epätraagista modernia.23 Vaikka
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tämä traagisen kosmologian kuvaus vastaakin tragediasta esiin
nousevaa traagista totuuden ja olemisen kokemisen tapaa, niin
samalla se kuitenkin jyrkällä jaottelullaan sysää tragedian mää-
rättyyn asemaan tietynlaisena kosmologiana, minkälainen erot-
telu voidaan tehdä ainoastaan modernin kosmologian erottelu-
jen ja identiteetti-logiikan kautta. Tällöin sivuutetaan tragedian
ratkeamattomuus menneen ja tulevan, katkoksen ja jatkumon
jännitteessä, jonka Detienne oivalsi. Tragedia ei ole yhden lain
alainen.

Jatketaan kahden lain suuntaan. Vernantin ja Vidal-
Naquetin essee-kokoelma Mythe et Tragédie myöntää velkansa
Louis Gernetille, joka sijoittaa tragedian hetken kahden lain vä-
liin. Gernetin mukaan tragedia tapahtuu vielä syntymässä ole-
van ja jo konstituoidun lain välillä, tulossa olevan poliksen lega-
lismin ja herooisuuden myyttisen tradition ristiriitana. Tästä
lähtien Vernantille ja Vidal-Naquetille tragedia ei ole mikään
tavanomainen myyttisen kerronnan muoto, sillä siinä legen-
daarinen traditio ja uudet filosofiset, oikeudelliset ja poliittiset
ajattelun tavat kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Kaiken
lisäksi juuri tragedia mahdollistaa tämän jännitteen, ristiriidan ja
kohtaamisen. Sofokles, kuten muutkin dramaatikot, käsitteli
myyttien suuria teemoja oman aikansa vaatimusten mukaisesti,
joka merkitsi sitä, että myytti oli samalla sekä läsnä tragediassa
että haastettuna ja kyseenalaistettuna. Toisin sanoen myytti on
sekä tragediassa että tragedian hylkäämä.24

Myytin ja tragedian ratkaisemattomasta jännitteestä läh-
tien Vernant ja Vidal-Naquet yhdistävät historiallisen tulkin-
nan strukturaaliseen analyysiin siten, että heidän luentansa liik-
kuvat päättymättömästi tekstien sisällä ja ulkopuolella, niiden
rajoilla. Heidän mukaansa juuri poliittis-kulttuurinen konteksti
mahdollistaa kirjailijan kommunikoimaan 400-luvun yleisönsä
kanssa. Sama konteksti mahdollistaa sen, että teos löytää uudel-
leen autenttisuutensa ja välittää merkityksensä tämän päivän lu-
kijalle (joskin he korostavat kreikkalaisten toiseutta). Historial-
linen ja sosiologis-antropologinen selitys ei niinkään tarjoa tra-
gedian välitöntä kontekstia vaan pikemminkin sellaisen ho-
risontin, jota ilman tekstin merkitys ei voisi ylipäätänsä nousta
esiin. Vernantin mukaan kreikkalaista tragediaa luonnehtii
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“jännite myytin ja kaupungille ominaisten ajattelutapojen välil-
lä, konflikti ihmisessä, arvoissa, jumalten maailmassa sekä kielen
monimielinen ja epävarma kaksiselitteinen luonne.”25 Trage-
diassa arkipäiväinen olemassaolo ja inhimillinen aika, joka
koostuu perättäisistä ja rajoitetuista nyt-hetkistä, kohtaavat ju-
malallisen, kaikkialla läsnäolevan ajan, joka sisältää tapahtumien
totaliteetin, joskus ne kätkien, toisinaan ne paljastaen. Mikään
ei siten pakene jumalallista tai vaivu siinä unohduksiin.

Vidal-Naquet tulkitsee Oidipus Kolonoksen kahden kau-
pungin väliseksi näytelmäksi. Yhtäältä Theba on epäkaupunki
tai antikaupunki, koska siellä vallitsee veljesten välinen tuhoisa
kiista ja epäsopu. Toisaalta Ateena on todellinen kaupunkival-
tio, Theseuksen hyvin hallitsema polis, jonka johtajasta Sofokles
ei kertaakaan käytä termiä tyrannos, vaan hän on basileus, kunin-
gas sekä myös johtaja, suvereeni, ylipäällikkö, oikeudenmukai-
nen ja maastaan vastuullinen mies. (Voidaan myös ajatella, että
tässä rakenteessa Sofokles toistaa Hesiodoksesta lähtien Krei-
kassa vallinnutta jakoa hyviin ja huonoihin kiistoihin, jolloin
Ateenan poliittinen kiistely olisi hyvää ja yhteisesti jaetun polik-
sen ja sen kiistelevän sanomisen yhtenäisyyttä lisäävää, kun taas
Theban kiistely olisi sisällissotana yhtenäisyyden tuhoavaa.)
Tragedian alussa Oidipus on Thebasta maanpakoon lähtenyt
sokea maankiertäjä, kaupungiton muukalainen. Näytelmän lo-
pussa Oidipuksesta on tullut Ateenan vieras, ystävä ja lopulta
sen sankari ja opastaja. Hän opastaa Ateenan hallitsija Theseuk-
sen (joka itsekin on muukalainen, sillä hän kasvoi äitinsä luona
Troizenissa saapuen isänsä Aigeuksen hallitsemaan Ateenaan
vasta kyettyään nostamaan kiven, jonka alle hänen isänsä oli
kätkenyt miekkansa ja sandaalinsa) tulevan hautansa luokse,
josta on tuleva salainen merkki – kuningas ei nimittäin saa pal-
jastaa hautapaikkaa ateenalaisille – Oidipuksen suojelevasta läs-
näolosta Ateenassa. Ylittäessään rajoja Oidipus on katkaissut
välinsä niin Kreonin hallitsemaan Theban polikseen kuin Eteok-
leen hallitsemaan Labdakoksen oikokseen. Vidal-Naquetin mu-
kaan emme voi kuitenkaan täysin ymmärtää Oidipuksen ase-
maa Theban ja Ateenan välillä juridisin termein, sillä ensinnä-
kin poliksen laki on vielä vasta tulossa ja toiseksi tragedia sekä
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käsittelee poikkeustiloja että vie ratkaisut äärimmäisyyksiinsä
toisin kuin normaalitilannetta edellyttävä laki. Mutta toisaalta
Oidipuksen uskonnollista, juridista ja poliittista statusta ei voi
ymmärtää ilman tietoa antiikin juridisista kategorioista.26

Oidipus itse sanoo olevansa apolis, kaupungiton. Mutta
tuleeko Oidipuksesta Ateenan kansalainen vai käykö hän kuo-
lemaansa vieraana, muukalaisena ja kaupungittomana vaeltaja-
na? Vidal-Naquetin mukaan kansalaisuus täysin kansalaisuusoi-
keuksin voitiin myöntää Ateenassa niille muukalaisille, jotka
asuivat Ateenassa ja potentiaalisena sellaisille huomattaville
muukalaisille, jotka eivät asuneet Ateenassa, mutta siellä olles-
saan olivat erityisen arvostettuja. Oidipus esittelee itsensä
ateenalaisille turvananojana, joka suojan saatuaan toisi Ateenal-
le menestystä. Tämä vastaa normaalia käytäntöä haettaessa
Ateenan kansalaisuutta: hakija esitti kansalaisuusanomuksen,
jota hän perusteli kaupungille tuomallaan hyödyllä. Mutta
Oidipus ei tule kuolemassaan ja kuolemansa kautta Ateenan
kansalaiseksi. Näin väittää Bernard Knox, jonka mukaan Oidi-
puksella on uusi polis, kun “Theseus julistaa hänet kansalaiseksi
(empolin)”.27 Tämä Sofokleen käyttämä termi ei kuitenkaan tar-
koita kansalaisen juridista statusta vaan kaupungissa asustavaa
vierasmaalaista metiikkiä. Ateenan kuningas Theseus pitää
Oidipusta kestiystävänään sotilaallisista syistä, joka syntyy kah-
desta eri kaupungista kotoisin olevan soturin välille. Hän kut-
suu Oidipuksen joko jäämään Ateenan Kolonokseen (Sofo-
kleen oma kaupunginosa), jonka asukkaat ensimmäisinä ter-
vehtivät Oidipusta tämän suojelijana, tai tulemaan kanssaan
Ateenan keskustaan ja sen yhteisöllisyyden sydämeen, joka on
tarkoitettu niin kansalaisille kuin tärkeille vieraillekin. Hän ei
siten tee Oidipuksesta minkään kaupunginosan jäsentä, vaan
Oidipus jää asumaan Kolonokseen. Se on paikka, jossa hänen
täytyy elää yhdessä muiden kaupunginosan asukkaiden kanssa.
Hän ei ole Oidipus kolonoslainen (ek Kolßnou) vaan Oidipus
Kolonoksessa (epi Kolßnßi). Oidipus on kansalaisuuden ja muu-
kalaisuuden rajalla. Vidal-Naquetin mukaan Oidipus on siten
niin ennen kuolemaansa kuin kuolemansa jälkeenkin kunnioi-
tettu vieras Ateenassa, jonka asema voidaan ymmärtää vierasys-
tävyyden kautta. Oidipuksesta tulee tragedian lopussa sankari,
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26 Vidal-Naquet, “Oedipus Between Two Cities”, s.335-339.
27 Knox, Backing into the Future, s.214.
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joka siitä huolimatta pysyy vieraana, marginaalisena ja koditto-
mana maailmassa.28

Tragediassa toistuu ratkeamattomana kysymys rajoista.
Thebalaiset haluavat saada Oidipuksen takaisin, mutta he eivät
halua häntä kaupunkiin vaan sen ulkopuolelle, sen rajalle.
Oidipuksen kidnapattujen tyttärien rajan yli vieminen täytyy
estää. Oidipus itse kulkee jatkuvasti rajojen yli. Kolonosta kut-
sutaan pronssikynnykseksi. Todellisuudessa se on Ateenan raja-
maakunta, “vaskikynnys”, jota myyttisesti pidetään pyhänä tie-
noona, jonka isäntiä ovat ylväs Poseidon ja titaani Prometheus.
Se on raja maanalaisten ktoonisten ja yläpuolisten olympolais-
ten jumalten välillä. Lähetin on vaikea sanoa kummat jumalat
ovat vastuussa Oidipuksen kuolemasta, ja Theseus osoittaa ru-
kouksensa sekä Olympokselle että Maalle. Oraakkelikin oli en-
nustanut Oidipuksen saavan suojan jonkun maan rajoilta, vii-
meisestä maasta. Edelleen näytelmän tila jakautuu pyhän met-
sän ja tavoitettavan maallisen välille. Oidipus pyytää tytärtään
saattamaan hänet joko johonkin julkiseen paikkaan tai pyhään
lehtoon, jossa hän voisi istahtaa. Oidipuksen jokainen liike vie
häntä edestakaisin pyhän ja maallisen alueen välillä. Kohdates-
saan Kolonoksen piirikuntalaiset Oidipus pysähtyy eumenidien
kivelle, jossa hän on armottarien suojelemana koskematon.
Tältä pyhältä paikalta Antigone johdattaa hänet askelmalle
(b©ma), josta käytetään samaa termiä kuin Pynksin tuomioistui-
mesta, jossa ollessaan hänellä on lupa osoittaa sanansa kolonos-
laisille, sillä “[...] [j]os / sinulla on meille jotain asiaa, niin tule /
ensin tänne, missä on lupa puhua, sitä / ennen ei sanaakaan!”.29

Taas kerran rajoilla: pyhän ja maallisen, jumalallisen ja inhimil-
lisen rajalla. Lopulta Oidipuksen hautakin on rajalla: inhimilli-
sen (hauta) ja luonnon (kivi), elämän ja kuoleman välitilassa.
Tämä rajoilla liikkuminen toistuu myös näyttämöllepanossa:
Antigonen saattamana sokea Oidipus laskeutuu alas pyhän
aluetta edustavalta proskenion-korokkeelta istuutuen portaille,
jotka johtavat orkhestralle, jossa kuoro on. Se edustaa agoraa
maallisena tilana. Portailla Oidipus on siten pyhän ja maallisen
rajalla.30 Tragedian loppu jää arvoitukseksi. Oidipus katoaa
maailmasta ihmisten ja jumalten, nomoksen ja fysiksen, olevien ja
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28 Vidal-Naquet, “Oedipus Between Two Cities”, s.339, s.342-344, s.347-348.
29 Sofokles, Oidipus Kolonoksessa, 168-169.
30 Vidal-Naquet, “Oedipus Between Two Cities”, s.356-359.
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olemisen rajapaikalla, mutta Reinhardtia seuraten en näe tässä
vapauttavaa sovitusta. Sellainen pelastus- ja lunastusajattelu ei
kuulunut Sofokleen tragediaan.31 Rajat eivät häviä jumalalli-
seen sovitukseen Oidipuksen salaisella hautapaikallakaan.

Vernantin Kuningas Oidipus-luennassa Oidipus itsessään
osoittautuu kaksinaiseksi olevaksi, arvoitukseksi. Hän pyrkii
jääräpäisen määrätietoisesti muiden vastustuksesta huolimatta
paljastamaan syyllisen kuningas Laioksen murhaan. Mutta pu-
huessaan Oidipus sanoo sellaista, mitä hän ei tarkoita tai luule
sanovansa. Hän ei itse ymmärrä sitä kätkettyä puhetta, joka on
hänen sanomisensa ytimessä. Kysymys “kuka murhasi Laiok-
sen?” merkitseekin perustavammin “kuka on Oidipus?”. Oidi-
puksen julistus “egß fanß” merkitseekin sekä “minä tuon rikol-
lisen valoon” että “minä paljastan murhaajan”. Totuus, jota
hän pyrkii selvittämään, on jo Oidipuksen puheessa, vaikka hän
ei sitä itse ymmärrä. Oidipus on niin “poliisitutkinnan” suorit-
taja kuin sen kohde. Siten Oidipuksen puheessa kulkee toisiin-
sa kietoutuneina inhimillinen ja jumalallinen, jotka ajautuvat
konfliktiin. Aluksi ne ovat erillisinä, mutta lopussa kaiken tul-
tua paljastetuksi erilliset diskurssit yhtyvät ja arvoitus tulee rat-
kaistuksi. Tällöin inhimillinen kieli kääntyy itseään vastaan,
koska jumalat ilmaisevat itsensä siinä. Tragedian kaksi perusele-
menttiä – tunnistaminen (anagnßrisis) ja toiminnan kääntymi-
nen vastakohdakseen (peripeteia) – yhdistyvät. Sankarin tunnis-
taessa itsensä (Theban pelastaja onkin murhaaja) tapahtuu kään-
ne: Oidipuksen toiminta johtaa vastakkaiseen lopputulokseen
kuin oli tarkoitettu.32

Oidipuksen luonnetta, hänen siveellistä ryhdikkyyttään,
eetostaan, ei voida moraalisesti moittia.33 Myöskään juridisesti
arvioiden hänen tekonsa ei ole oikeudenvastainen (adikia), sillä
tappaessaan isänsä hän toimi oikeutetussa hätävarjelu-tilanteessa
ja avioituessaan äitinsä kanssa hän nai itselleen tuntemattoman
thebalaisen kuningattaren, jolloin kyseessä oli objektierehdys.
Pelastaessaan kaupungin, josta hänet lapsena oli karkotettu, hän
osoittautuu hyvän onnen lapseksi. Tragedian alussa hän lähes-
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31 Reinhardt, Sophokles, s.202-232.
32 Vernant, “Ambiguity and Reversal”, s.114-118.
33 Eetos juontuu kreikan termistä ©thos, joka merkitsee paikkaa, tapaa ja luonnetta.

Se liittyy myös termiin ethos, joka merkitsee järjestystä ja tapaa. Eetos voidaan si-
ten käsittää sinä paikkana, missä Oidipus seisoo omassa järjestyksessään.
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tyykin palatsinsa kynnystä sankarina. Myyttisen sankarin tavoin
Oidipus, laillinen tyranni, on noussut valtaan omien tekojensa
ja ominaisuuksiensa ansiosta eikä kuninkaallisen verenperin-
tönsä kautta. Korkein valta, jonka hän on saanut itselleen, on
nostanut hänet niin muiden ihmisten kuin lainkin yläpuolelle.
Oidipus on nyt ihmisten keskellä jumalankaltainen, oikeuden
ehdoton ja kiistaton mestari, joka pitää käsissään koko kaupun-
gin kohtaloa.

Oidipus osoittautuu kuitenkin sosiaalisesti, uskonnollises-
ti ja poliittisesti täysin vastakkaiseksi kuin hän poliksen johtajana
näyttää olevan: muukalainen on thebalainen, arvoitusten rat-
kaisija on ratkaisematon arvoitus, oikeuden toteuttaja on rikol-
linen, näkijä on sokea, kaupungin pelastaja on sen tuomio, pa-
ras (aristos) on huonoin (kakistos). Inhimilliseltä kannalta hän on
johtaja, jolla on kyky nähdä. Maallisen rikoslain mukaan hän
on syytön. Jumalten kannalta Oidipus on taasen sokea ja verrat-
tavissa ei-mihinkään. Jumalallisen lain kannalta hän on syylli-
nen, sillä ilman tahallisuutta tai tuottamusta tehty teko on mitä
hirvittävin rikos jumalallista järjestystä vastaan. Totuuden pal-
jastuttua hänestä tulee yhteiskunnan hylkäämä, ihmistäkin al-
haisempi peto, paksujalka, johon kaikki epäpuhtaus on kerään-
tynyt. 34

Oidipus on nyt farmakos, syntipukki, joka täytyy karkottaa
kaupungista sen puhdistamiseksi. Traagisessa käänteessä Oidi-
pus osoittautuu hyvän onnen (tykh©) lapsen sijasta välttämättö-
män sattuman (tykh©) uhriksi, jumaltenkaltainen romahtaa ei-
miksikään. Siten Oidipus jännittyy ratkeamattomasti jumalalli-
sen kuninkaan ja farmakoksen välille. Tämä tyrannos-farmakos-
polaarisuus tekee hänestä arvoituksen, mutta tämä ei ole Sofo-
kleen keksintö, sillä se oli jo osa kreikkalaisten uskonnollista
käytäntöä ja yhteiskunnallista ajattelua. Sofokles antoi sille vain
uuden merkityksen ulottamalla sen symbolisoimaan ihmistä
yleensä ja tämän perustavaa monimerkityksellisyyttä.35 Kään-
nettävyys tyrannoksen ja farmakoksen välillä voidaan nähdä myös
ostrakismoksessa. Liikaa poliittista valtaa saanut kansalainen, joka
oli noussut yli muiden jumaltenkaltaiseksi, voitiin nimittäin
karkottaa demokraattisesta poliksesta. Kuinka polis olisikaan voi-
nut sietää tyrannos Oidipusta, josta sankaruudessaan oli tullut
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34 Vernant, “Ambiguity and Reversal”, s.121-122, s.132.
35 Vernant, “Ambiguity and Reversal”, s.125, s.128-136.
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sietämättömän korkea, hypsipolis. Tämän kaksinkertaisen ja toi-
siaan täydentävän ulossulkemisen kautta polis asettaa omat ra-
jansa suhteessa yläpuoliseen (jumalalliseen ja herooiseen) ja ala-
puoliseen (rikolliseen ja petomaiseen epäinhimillisyyteen).

Poliksen eri lakien, käytäntöjen ja instituutioiden vuoro-
vaikutuksen ja yhteenkietoutumisen asettamat rajat ilmenevät
myös Aristoteleen määritelmästä. Hänen mukaansa “se, joka on
valtion ulkopuolella luontonsa takia eikä sattumalta, on joko
kelvoton ihminen tai ihmistä voimakkaampi”, hän on Home-
roksen sanoin “veljeä, lakia, kotiakin vailla.”36 Tällainen ihmi-
nen on Oidipuksen kaltainen kaupungiton, apolis. Oidipus se-
koittaa kaiken lisäksi kolme sukupolvea, jotka pitäisi pitää eril-
lään toisistaan: hän identifioituu sekä isäänsä (naimalla äitinsä)
että lapsiinsa (joille hän on sekä veli että isä). Myös tässä omi-
naisuudessa Oidipus on sekä hypsipolis että apolis, jumalankaltai-
nen tyranni (jumalille insesti ei ollut kiellettyä ja niin Kronos
kuin Zeuskin surmasivat omat isänsä) ja petomainen eläin (eläi-
millä ei ollut lakeja). Hän on yhtä aikaisesti Sfinxin arvoituksen
kolme perättäistä vaihetta: neljällä jalalla konttaava lapsi, kah-
della jalalla seisova aikuinen ja keppiin nojaava kolmijalkainen
vanhus. Apolis onkin Oidipuksen aseman kaksinaisen ja vasta-
kohtaisen luonteen määritelmä: hän on sekä ihmisten ylä- että
alapuolella. Oidipus osoittautuukin itse arvoitukseksi.
Vernantin mukaan Oidipus on paksujalka (oidos), mutta myös
se, joka tietää (oida). Nimen kaksinaisuus – oida, minä tiedän,
pous, jalka – vastaa Oidipuksen kaksinaisuutta. Oida on sana
voittoisan ja ylhäisen tyrannin huulilla tämän ollessa kaupunki-
valtion ylin. Pous merkitsee hänet alusta saakka sellaiseksi, jonka
kohtalona on päätyä sinne, mistä hän lähtikin, eli erämaahan.
Vanhempiensa hylkäämästä tulee kaupunkinsa hylkäämä, joka
pakenee jalan oraakkelin paljastamaa kohtaloa, mutta jalan ki-
rouksen saattelemana hän on kykenemätön vapauttamaan jal-
kojaan epäonnesta, johon ne ovat juuttuneet, ja lopulta hän
kompastuu omiin jalkoihinsa. Sfinxin arvoitus: kuka on dipous,
tripous ja tetrapous? Oi-dipous, hän, joka tietää ja on jalan, hän it-
se, ihminen.37

Tragediassa esiintyvä täydentävä vastakohtaisuus tyrannok-
sen ja farmakoksen välillä todellakin vallitsi kreikkalaisten poliit-
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36 Aristoteles, Politiikka, I.2.1253.
37 Vernant, “Ambiguity and Reversal”, s.123-124, s.137-138.
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tisessa ja uskonnollisessa ajattelussa. Mutta Vernantin mukaan
Kuningas Oidipus ei kuitenkaan pelkästään kuvaa vallitsevia yh-
teiskunnallisia ja poliittisia ajattelutapoja vaan myös haastaa ja
kyseenalaistaa ne. Yhteiskunnallisessa käytännössä ja teoriassa
yli-inhimillisen ja ali-inhimillisen polaarisen struktuurin kautta
pyrittiin antamaan tarkempi kuva inhimillisen elämän erityis-
piirteistä. Ylä- ja alapuolen välinen suhde asetti ihmiselle rajat.
Oidipus taasen sekä yli- että ali-ihmisenä sekoittaa ja hämärtää
juuri ne rajat, jotka mahdollistivat inhimillisyyden ristiriidatto-
man ja selvän alueen. Tragedia kertoo, että Oidipuksen, ihmi-
sen, päätös tutkia itseään mahdollisimman pitkälle johtaa hänet
löytämään itsensä arvoituksena vailla mitään ominta aluetta tai
asetettua kiinnekohtaa. Ihminen ei ole määriteltävissä tai ku-
vailtavissa jonakin vaan on ongelma, arvoitus, jonka merkityk-
set ovat ratkeamattomat. Tämä on traagista tragediassa. Oidipus
on traagisen eli monimielisen ihmisen “paradigma”.38

Itse asiassa Oidipus Kolonoksessa on käänteinen suhteessa
Kuningas Oidipukseen, sillä jälkimmäisen kaupungin (Theba)
pelastajasta syntipukiksi kääntyneestä Oidipuksesta on edelli-
sessä tullut syntipukista kaupungin (Ateena) pelastajaksi käänty-
nyt Oidipus. Siten ei vain näytelmissä itsessään vaan niiden vä-
lissä vallitsee tietty ratkeamattomuus, moniselitteisyys ja kään-
nettävyys. Ohittaa ei voi myöskään farmakos-termin kaksiarvoi-
suutta. Yhtäältä se merkitsee myrkkyä, toisaalta lääkettä. Traa-
gisena sankarina Oidipus on polikselle kumpikin, sillä hän on se
myrkky, jonka hän itse lääkitsee. Hän on syntipukki, myrkky ja
lääke, farmakos.

3. Ihmetellä pyhä rikollinen

Olemme nyt jäljittäneet kreikkalaisen poliksen ja oikeuden sa-
nomista edeten Sofokleehen, tragediaan ja sen historialliseen
ymmärrykseen. Siitä avautuvalla näyttämöllä voimme tässä ja
nyt kohdata lopulta Antigonen. Palataan jo selostettuun Antigo-
nen rikokseen. Antigone hautaa veljensä Polyneikeen. Kysei-
nen teko on legitiimin kuninkaan, korkeinta lainsäädäntö- ja
tuomiovaltaa käyttävän suvereenin hallitsijan, Kreonin, säätä-
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38 Vernant, “Ambiguity and Reversal”, s.138-140.
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män pätevän ja voimassaolevan oikeussäännön vastainen.
Kyseessä on siten tunnusmerkistönmukainen ja oikeudenvas-
tainen teko. Rikoksen objektiiviset edellytykset ovat siten täyt-
tyneet. Sen lisäksi Antigone on syyntakeinen ja teko on hänelle
syyksiluettava tahallisena, joten myös rikoksen subjektiivinen
puoli täyttyy. Antigone itse asiassa syyllistyy samaan rikokseen
kahdesti. Antigonelle tuomittu rangaistus on myös lainmukai-
nen seuraamus rikoksesta. Rikosoikeuden laillisuusperiaate on
varmasti toteutunut. Tapaus Antigone vaikuttaa harvinaisen sel-
vältä. Jos Antigone olisi oikeustapaus, niin tapauksen tulkinta
modernin oikeuden termeillä saattaisi päättyä tähän. Mutta
Antigonessa on panoksena paljon enemmän. Rohkenisin ottaa
riskin ja pitää sitä eräänlaisena alkuperäisenä, tai ainakin poliksen
kannalta perustavana, “oikeustapauksena”. Sofokles sanoo siinä
jotakin olennaista poliksessa olevalle tulevasta oikeudesta.
Älkäämme nyt kiihdyttäkö tämän tekstin rytmiä vaan kysytään
sitä, mikä ylipäätänsä houkuttelee meidät palaamaan yhä uudel-
leen Antigonen ääreen. Oikeustapaus Antigone saattaa ehkä joh-
taa meidät kysymään todellista oikeutta ja oikeudenmukaisuut-
ta, joka selittäisi syyn, miksi tässä tekstissä olen kohdannut Anti-
gonen. Mutta asiassa on useampiakin puolia, joista vähäisin ei
ole kysymys siitä, mitä Martin Heidegger tarkoittaa sanoessaan
Antigonesta: “Hän on itse puhtain runo.”39

Kavahdamme joskus inhosta, pelosta tai kauhusta hirvittä-
vän rikoksen edessä, mutta se saattaa myös hätkähdyttää meitä
perustavammalla tavalla. Saatamme, kuten Walter Benjamin
toteaa, tuntea myös suunnatonta kiinnostusta ja ihailua (Bewun-
derung) suuria rikoksentekijöitä kohtaan. Kiinnostus ei kuiten-
kaan johdu niinkään heidän teoistaan kuin siitä väkivallasta,
josta heidän tekonsa todistavat. Toisin sanoen meissä herättää
salaista ihailua sellainen rikoksen väkivalta, joka uhkaa lakia it-
seään. Koska Benjaminin mukaan laki perustuu väkivallan mo-
nopolisointiin ja sen laillistamiseen, niin silloin sille ulkopuoli-
nen ja laittomaksi säädetty väkivalta uhkaa lain omia väkivaltai-
sia perustuksia pelkällä olemassaolollaan eikä suinkaan vain pää-
määriensä kautta.40 Salainen ihailu, kummastuminen, kauhistu-
minen, uteliaisuus, kavahdus, lähestyminen ja perääntyminen
saattavat johtaa ratkeamattomaan suhteeseen rikosoikeudellisen
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39 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.149.
40 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, s.183.
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oikeustapauksen kanssa, mutta Antigonen kohtaamisessa ei kui-
tenkaan ole kyse vain tästä. Christiane Sourvinou-Inwood nä-
kee tragedian asettavan yhdelle puolelle poliksen (johon liittyy
kaikki ne positiiviset merkitykset, jotka 440-luvun ateenalaiset
sille antoivat) ja toiselle naisen, joka toimii sopimattomasti rik-
koen poliksen järjestystä puolustaessaan maanpetturia ja kun-
nianhimoista pyhäinhäpäisijää. Hämmästyttävää on se, että kai-
kesta huolimatta tragedia sanoo asian olleen oikea ja poliksen ol-
leen väärässä. “Jumalten tahdon ymmärtäminen ei ole help-
poa.”41 Ihmeellistä se kyllä on.

Aristoteles taasen piti ihmisten tunteisiin vaikuttamista
tragedian keskeisenä tehtävänä. Traagisen esityksen edessä
hämmästymme, sillä se herättää meissä sääliä (eleos) ja pelkoa (fo-
bos) – sääliä, koska joku minun kaltaiseni on joutunut hirvittä-
vään onnettomuuteen, pelkoa, koska vastaava hirvittävä onnet-
tomuus voi uhata myös minua ja läheisiäni. Jotta nämä tunteet
heräisivät Aristoteles edellyttää, että traaginen sankari, joka ei
ole hyveellinen (jolloin tuntisimme vain vastenmielisyyttä hän-
tä kohdanneen onnettomuuden johdosta) eikä paheellinen
(tuntisimme vain tyytyväisyyttä), luisuu onnellisuudesta onnet-
tomuuteen oman toimintansa johdosta. Sankarin toiminta
(jonka kautta ”kärsimys tulee läheisiin suhteisiin”, surmaahan
Medeia lapsensa, Orestes äitinsä Klytaimnestran, Alkaion äitin-
sä Erifylen, Oidipus isänsä Laioksen)42 johtuu traagisesta ereh-
dyksestä (hamartia). Siten traaginen sankari syyllistyy tekoon,
jonka tekeminen johtuu usein moitittavasta erehdyksestä ja tie-
tämättömyydestä, mutta joskus erehdys ja tietämättömyys ei
ole edes moitittavaa. Koska näyttämöllä tapahtuvat tapahtumat
koskevat katsojaa tuskallisten säälin ja pelon kautta, niin (ja juu-
ri siksi) katsoja saattaa tuntea myös mielihyvää, jolloin pelon ja
säälin tunteet selkiytyvät ja puhdistuvat (katharsis) siten, että
katsojan omat käsitykset omassa elämässään “vastaavien asioi-
den, sattumien, erehdysten ja onnettomuuksien merkitykses-
tä[...] selkiytyy ja hän oppii tuntemaan säälin ja pelon tunteita
entistä asianmukaisemmalla tavalla”.43 Aristoteleen mukaan tra-
gedia jäljitteleekin eettisesti tärkeää toimintaa, niin että ”syn-
nyttämällä sääliä ja pelkoa se saa aikaan näiden tunnetilojen
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41 Sourvinou-Inwood, “Assumptions and the Creation of Meaning”, s.148.
42 Aristoteles, Runousoppi, 14.1453b.
43 Sihvola “Selitykset (Runousoppi)”, s.237.
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puhdistumisen”.44 Katharsis-teoriallaan Aristoteles siirsi huomi-
on tragedian vaikutuksiin katsojiin ja sen psykologiseen ja po-
liittiseen lääkinnällisyyteen siitä, mitä draama itse esitti ja rep-
resentoi. Will McNeillin mukaan tragedian mim©sis jäljittää
traagisen sankarin äärellisyyttä ja rajallisuutta suhteessa olevan
kokonaisuuteen, jota sankari ei voi nähdä ennakolta itselleen
tulevana maailmana. Tragedian kulkuun osallistuvan katsojan
tieto taasen ennakoi tätä kokonaisuutta, joskaan ei voi sitä var-
muudella tietää. Pelon ja säälin kokemuksessaan hän joutuu sit-
ten vastakkain sankaria lähestyvän kohtalon kanssa.45

Friedrich Hölderlin työsti uudelleen katharsiksen ja
mim©siksen käsitteet metafyysisesti. Jos Aristoteleelle katharsis oli
tragedian tehtävä (varsinainen poliittinen tehtävä), joka pikem-
minkin sovittaa kuin puhdistaa poliittisen tai sen tuhoutumisen
kaksi alkuperäistä intohimoa, säälin (joka on yhteenliittymisen
halu, joka sisältää yhteensulautumisen riskin) ja pelon (joka on
hajoamisen halu), niin Hölderlinillä katharsis merkitsee traagi-
sen pathoksen puhdistamista. Hölderlin ei ole kiinnostunut kat-
sojasta vaan mim©siksen (Darstellung, esitys) vaikutuksesta, joka
on esityksen sisäinen vaikutus. Toisin sanoen katharsis on siir-
retty näyttämölle.46

Hölderlinin jälkeen erityisesti Nietzsche kritisoi katharsis-
käsitettä siitä, että sen kautta Aristoteles kadottaa teoriassaan
tragedian dionyysisen ulottuvuuden, jossa kohdataan elämän ja
tulemisen prosessi sen luovine ja tuhoavine vaikutuksineen.
Mutta tragedian rappio oli alkanut jo aiemmin. Nietzschen
mukaan jo Euripideen myötä katsoja nousee näyttämölle, jol-
loin tragediaa ei enää pidetä elämän ja luonnon täysmittaisten
voimien ilmentymänä vaan pelkkänä yhteiskunnallisen todelli-
suuden peilinä. Dionysos on karkotettu tragediasta. On uuden
attikalaisen komedian aika. Françoise Dasturin mukaan Nietz-
sche näkee tragedian kuoleman Euripideessä, koska Euripides
ei nähnyt tragediassa metafyysistä ilmiötä.47 Nietzschelle trage-
dian kuolinkellojen todellinen soittaja on kuitenkin Sokrates.
Euripides oli pelkkä maski, ja hänessä puhuva jumaluus oli uu-
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44 Aristoteles, Runousoppi, 6.1449b..
45 Vrt. McNeill, “A ‘Scarcely Pondered Word’”, s.179, s.181.
46 Ks. Lacoue-Labarthe, Le théâtre de Hölderlin, s.64-65.
47 Dastur, “Tragedy and Speculation”, s.78; Nietzsche, Die Geburt der Tragödie,

s.102-103.
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destisyntynyt demoni, Sokrates. Uusi vastakkaisuus on dio-
nyysisen ja sokraattisen välillä.48 Saksassa kuitenkin Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff sivuutti Nietzschen, jonka seu-
rauksena klassinen filologia säilyi objektiivisena tieteellisenä
oppiaineena. Nietzscheä seuraten Benjamin, joka lähtee liik-
keelle Wilamowitz-Moellendorfin määrittelemästä tragedian
suhteesta myyttiin, näkee tragedian kuoleman juuri Sokratees-
sa, jonka hetkellä selkeäkatseinen filosofia syrjäyttää monimieli-
sen tragedian. Benjamin sanoo muutakin. Hänen mukaansa
tragedian varsinainen kuolema ei tapahdukaan Sokrateen
kamppailussa tragediaa vastaan vaan Sokrateen kuolemassa, jo-
ka on kreikkalaisen hengen historian käännekohta. Kuolevan
Sokrateen marttyyridraama on tragedian parodia. Jos vielä Pla-
tonin Apologiassa Sokrateen kuolema saattaisi ilmetä traagisena,
niin lopullisesti traagisen mahdottomuus ilmenee Sokrateen
alistaessa oman kuolemansa filosofian logokselle ja tietoisuudelle
Platonin Faidonissa.49

Ehkä Hölderlinin, Nietzschen ja Benjaminin myötä mei-
dän tulisi kääntää katse sokraattista kuolemaa edeltävään trage-
diaan, katharttisesta puhdistuksesta ontologiseen tai metafyysi-
seen kummasteluun. Hämmästymme nimittäin Antigonen edes-
sä myös kummastuksesta ja ihmetyksestä, thaumazeinista, josta
Platonin ja Sokrateen (myös Aristoteleen) mukaan koko filoso-
fia alkaa: “Nimenomaan ihmettelyhän on filosofille ominaista;
se juuri on filosofian lähtökohta, ja se joka sanoi Iriksen olevan
Thaumaan tytär, ei ollut mikään huono genealogi” ja “ihmiset
alkoivat filosofoida ihmetyksen vuoksi”.50 Ja me todella ihmet-
telemme sateenkaaren kirjon nähdessämme. Ihmettelemme
kohdatessamme Iriksen, sateenkaaren jumalattaren, joka jumal-
ten sanansaattajana hipaisee taivasta ja maata. Thaumazein, joka
herää aporioista, ilmeisistä vastakohtaisuuksista, on siitä merkil-
linen, että se sekä avaa silmät että syöksee pimeyteen. Iriksen
tavoin aporeettinen Antigone hipaisee taivasta ja maata, väittä-
en välittävänsä todellisen lain polikseen. Antigone, rikollinen ja
sankari, lainvastainen ja lain täytäntöönpanija, tietoinen toimija
ja kohtalon mukaansa tempaama, inhimillinen ja jumalallinen,
maallinen ja pyhä, uhmakas ja sureva, ylhäinen ja alhainen traa-
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48 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, s.110.
49 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.292-293.
50 Platon, Theaitetos, 155d; Aristoteles, Metafysiikka, I.2.982b.
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ginen hahmo on niin perin ihmeellisen inhimillinen ihminen ja
kummastuttava sateenkaari.

Traagisen sankarin kohdalla kummastumme yllättävää tai
ihailemme taka-alalta epätavallista tai sitten kavahdamme meil-
le täysin outoa ja vierasta. Ehkä kuitenkin tragedian kohdalla
kummastumme vielä perustavammalla tavalla. Jacques Lacan
ainakin säpsähtää Antigonen figuurin “sietämättömän häi-
käisevän loiston” edessä. Tämä vapaaehtoinen uhri sekä viehät-
tää että pelästyttää, sekä sävähdyttää että häiritsee meitä.
Lacanille juuri tästä imaginaarisesta viehätysvoimasta löytyy
tragedian tosi merkitys, sen mysteeri ja mieli. Myös Heidegger
säpsähtää Antigonen edessä. Hänen mukaansa Antigone paljas-
tuu meille sellaisena hyökkäyksenä, joka murtaa kaikki arkipäi-
väiset määritelmämme ja kysymyksen asettelumme. Hän kut-
suu tätä hyökkäystä ontologiseksi kummastukseksi (Er-staunen),
sellaiseksi kummastukseksi, joka herää kaikkein tavallisimman
edessä. Se eroaa siis Benjaminin ihailevasta kummastuksesta
(Bewunderung) epätavallisen edessä, jolloin ihailija ottaa askeleen
taaksepäin ihaillakseen outoa etäisyyden päästä. Ontologisessa
kummastuksessa kuitenkin äärimmäisen tavanomainen iskee
meitä äärimmäisen epätavanomaisena. Tämä kummastus on
ennen kaikkea olemisen ja olevan välisen ontologisen eron (on-
tologische Differenz) kummastelua, ontologista tietoa (logos) ole-
van olemisesta (to on, gen. ontos), olevasta ja olemisesta sinäl-
lään. Heideggerin mukaan oleminen on meille läheisintä, vaik-
ka se on kuitenkin jäänyt meille olevan maailmaan eksyneille
mitä vieraimmaksi. Tässä kummastuksessa ontologinen ero
kummastuttaa, jolloin kotoinen muuttuu epäkotoisaksi, ou-
doksi, kaameaksi, jopa kummallisen kummitusmaiseksi.51

Tarkastellaan kuoron sanoisssa ilmenevää ihmeellistä
kummastusta hivenen tarkemmin, koska sillä tulee olemaan
olennainen merkitys tragedian ymmärryksen kannalta. Antigo-
nessa kuoro itse ei tee päätöksiä, vaan se on sekä myötäilevässä
että kriittisessä suhteessa päätöksiin, joita traagiset sankarit Anti-
gone ja myös Kreon tekevät. (Vidal-Naquetin mukaan demo-
kraattinen kansa ei ole läsnä näyttämöllä. Heidän paikkansa on
teatterin penkeillä, mutta kollektiivinen kuoro, jonka johtaja
on välittäjänä kuoron ja sankarien välillä, edustaa kollektiivista
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51 Lacan, L’ethique de la psychanalyse, s.290; Llewelyn, “On the saying”, s.183-185.
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totuutta eli kansalaistotuutta. Sankarit kuolevat, mutta kuoro
säilyy muuttumattomana, ja vaikka sillä ei aina ole ensimmäistä
sanaa, niin sillä on viimeinen sana.52 Kuoro onkin tragedian po-
eettinen yhteenkerääntyminen, joka ei julista mitään tragedian
yleistä sisältöä vaan ainoastaan ohjaa meidät lähelle läheisintä
ollessaan itse ainutlaatuisen ainutlaatuinen kertominen. Kuoro
saattaa johdattaa meidät siten Antigonen, läheisimmän, lähelle.

Kaikkein kotoisin ja vierain meille on ihminen itse, jonka
olemisen Sofokles runoilee Antigonen kuoron ensimmäisessä
stasimonissa: “Ihmettä mont’ on. Ihminen / Kaikkein tenhoi-
sin ihme on." (332-333) Mutta mistä kummasta ensimmäisessä
lauseessa, “polla ta deina” on oikein kyse? Antigonen ja yleisem-
min kreikkalaisen tragedian ja kulttuurin eräs perussana on to
deinon, joka merkitsee outoa, kummaa, yhtä aikaa kauhistutta-
vaa ja houkuttelevaa. Heidegger kääntää kuoron sanat näin:
“Vielfältig das Unheimliche”.53 Mikä ihmeen kumma das Unheim-
liche?

Sigmund Freud asettaa sanan unheimlich vastakkain heim-
lichin (salainen, salaperäinen, umpimielinen) ja heimischin (syn-
typeräinen, synnynnäinen, kotoinen, kodikas, viihtyisä) kanssa.
Tällöin das Unheimliche viittaisi sellaiseen mikä on pelottavaa,
koska se ei ole tuttua ja luotettavaa. Edelleen Freud erottaa
heimlichin kaksi eri merkitystä, jotka ovat yhtäältä tuttavallinen,
läheinen, viihtyisä, kodikas, ja toisaalta salaperäinen, kätkeyty-
nyt, piilossaoleva. Usein se viittaa nimenomaan ensimmäiseen
merkitykseen, mutta ehkä selvää erottelua ei voida tehdä.
Friedrich Schellingiä seuraten Freud sanookin, että unheimlich
on sellainen salaisuus, jonka pitäisi säilyä kätkeytyneenä, mutta
joka tulee esiin. Siten unheimlich on ambivalentin heimilichin laji,
jopa siihen määrin, että ne lopulta sattuvat yhteen.54 Freudilla se
loppujen lopuksi liittyy kuolemanviettiin, toistopakkoon, mie-
lihyväperiaatteen tuonpuoleiseen, mutta myös kuolemaan,
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52 Vaikka kuoro ilmaisi poliksen kansalaistotuutta, niin se ei suinkaan koostunut
keskivertokansalaisista vaan marginaaleista, jotka olivat vähemmän tai enem-
män kuin kansalaisia. Kolmestakymmenestäkahdesta säilyneestä tragediasta vain
kolmessa kuoro muodostuu aikuisista sotureista tai merimiehistä, yhdeksässä
naisista ja lopuissa kahdessakymmenessä (mm. Antigonessa, Oidipus Kolonoksessa
ja Kuningas Oidipuksessa) vanhoista miehistä. (Vidal-Naquet, “Oedipus in
Athens”, s.311-312)

53 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.134.
54 Freud, “Das Unheimliche”, s.235-237.
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kuolleisiin, kuolleista palaaviin. Jacques Derridan mukaan
Freudilla tämä kummastuttavan kummitusmainen merkitsee
ennen kaikkea: Es spukt, “se kummittelee”, jossa “se” ehkä on
asia itse.55 Hölderlin kääntää taasen kuoron sanat seuraavasti:
“Ungeheuer ist viel”, jossa Ungeheuer merkitsee tuntematonta,
outoa, mutta myös hirveää, kauheaa, jopa hirviömäistä tai epä-
sikiötä.56

Kuoron sanojen voidaan tulkita merkitsevän olevien ko-
konaisuuden outoutta, outoa ja hirvittävääkin kummallisuutta,
ihmeellisyyttä, joka on Unheimliche, siksi että se yksinkertaisesti
vain on. Freud huomioiden voitaisiin sanoa sen viittaavan sii-
hen, että “se-että-on” kummittelee tai oleminen kummittelee,
jolloin emme ole tavattoman kaukana Heideggerista. To deinon
merkitsee siten kummastusta ja ihmetystä siitä, että pikemmin-
kin jotakin on kuin ei mitään. Se on kummastusta maailman
läsnäolon edessä sekä olevien kokonaisuuden vierautta ja ou-
toutta. Heideggerilla Unheimliche merkitsee siten kätköistä pal-
jastuvan pelottavaa outoutta ja ihmettä, mutta se viittaa myös
kotiin (Heim), olemiseen kotona, kotoisaan, kodikkaaseen.
Niin kuin Heidegger Olemisessa ja ajassa (Sein und Zeit) huo-
mauttaa, kyse on kotoisasta tai omimmasta olemuksesta ulos
heitetystä, ei-kotona-olemisesta (Nicht-zuhause-sein).57 Siispä
Heidegger ei tee muuta kuin toistaa Freudin sanoman, vaikka
Heideggerin tulkinnan taustalla ei olekaan Freud.

Vuonna 1935 Heidegger kirjoittaa: “Ihminen on yhdellä
sanalla to deinotaton, oudoin.”58 To deinon viittaa siten sekä ole-
misen kokonaisuuden tai fysiksen ylivaltaisuuteen (Überwältigen-
de) että ihmisen väkivaltatoimintaan tai väkivaltaisuuteen
(Gewalt-tätigkeit). Vuonna 1942 Hölderlin-luentojen yhteydes-
sä ihminen on Heideggerille edelleen oudoin tai kaikkein ten-
hoisin ihme, joka kohoaa eis ta deinista. Mutta nyt hänelle omi-
naisen outouden (Unheimlichkeit) tapa on epäkodikkuus ja vie-
raus (Unheimischkeit), sillä hän ei olemuksellisesti ole kotona
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55 Derrida, Specters of Marx, s.173.
56 Hölderlin, Antigonae, 349. (Viittaan kyseisellä tavalla Hölderlinin Sofokleen

Antigonen käännökseen erottaakseni sen muista viittauksista. Ratkaisu on tekni-
nen, mutta samalla se asettaa kysymyksen kääntämisestä, jäljittämisestä, tekemi-
sestä ja luomisesta. Nämä tulevat vielä kysymyksenarvoisiksi.)

57 Heidegger, Sein und Zeit, §40. Ks. myös Heidegger, Oleminen ja aika. Vastedes
viittaan kumpaankin suomennoksen nimellä.

58 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.158.
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kodikkaassa ja kodikkaan kanssa, mikä on seurausta ihmiselle
ominaisesta suhteesta olemiseen.59 Ihminen on kaikista oudoin
tai ihmeellisin (unheimlichste), sillä hän on ainoa katastrofi olevi-
en keskellä. Katastrofi merkitsee sitä kumoutumista tai suun-
nanmuutosta, joka kääntää ihmisen pois hänen autenttisesta
olemuksestaan.60 Outoa on siten tämä riita ihmisen ja olemisen
välillä, joka johtaa siihen, ettei ihminen ole kotonaan maail-
massa vaan joutuu jatkuvasti huolehtimaan kotiin tulostaan po-
liksessa. Tähän historialliseen tehtävään, paluusta kotiin ja kan-
salliseen on palattava myöhemmin.

Tässä ja nyt on olennaista pohtia deinonin merkitystä. Pala-
taan siis vuoden 1935 Heideggeriin. Yhtäältä meillä on olemi-
sen kokonaisuuden tai luonnon ylivaltaisuus ja toisaalta sitä vas-
taan asettuvan ihmisen väkivaltainen toiminta. Ihminen asuu
maailmassa siten, että hän on kaikista olevista paljastunein fysik-
sen vallalle ja siten mitä haavoittuvin. Sen vuoksi maailma voi
tulla ihmisen kotipaikaksi ainoastaan väkivaltaisten toimintojen
ja tekojen kautta, jotka kohdistuvat ylivaltaisena vallitsevaa
luontoa vastaan. Samalla kun ihminen väkivaltaisena kerää val-
litsevan kokoon ja tuo sen avoimeen, niin hän itse asiassa enti-
sestään paljastaa fysiksen ylivaltaisuutta. Ihminen on kyllä taitava
sekä viisas ja osaa olla mitä kodikkaimmin maailmassa, jossa hän
olevien keskellä raivaa oman polkunsa (poros). Hän matkustaa
kaikkialle “talven myrskyjä uhmaillen”, muokkaa maan, jolloin
“tuot’ uupumatont’ ikinuorta hän vaivaa”, metsästää eläimiä,
jotka “ihmisen vallan alle[...] vaipuu”, onpa hän jopa “puheen
keksinyt” ja myös poliittisen “sekä säännöt valtionhallinnon”
paeten kylmyyttä “huoneen suojihin ain’ neuvokasna”. (334-
359) Ihminen on pantoporos.

Näinollen ihmisen deinon merkitsee ihmisen luontaista
väkivaltaisuutta, välttämätöntä tarvetta älyllisten ja fyysisten
voimien käyttöön kamppailussa olemista ja luontoa vastaan.
Ihmisen väkivaltaisuus perustuu Prometheuksen varkauteen
(Hesiodokselle hän on rikollinen petturi ja varas), sillä hän lah-
joitti jumalilta varastamansa tulen sekä myös ajattelemisen tai-
don ihmisille. François Ost kutsuukin Prometheusta kapinalli-
seksi ja perustajaksi, jonka nimessä jo ilmenee taipumus eteen-
päin, edistykseen, nykyisyydestä eteenpäin tempautumiseen,
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59 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.87.
60 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.94.
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pro. Hän on eteensä katsova, tulevaisuuteen suuntautuva, kau-
konäköinen ja samalla rajoja rikkova, jonka perustava sankari-
teko on vallankumous, jonka antamat neuvot ihmisille muut-
tuvat instituoiduiksi taidoiksi. Hänen nimensä viittaa lisäksi en-
nalta miettivään.61 Rikoksen aiheuttamaan jumalallisen järjes-
tyksen jatkuvuuden katkokseen perustuva ihmisen omin deinon
osoittautuu tekhn©ksi, taidoksi, taiteeksi, tekniikaksi, tieto-
taidoksi. Heidegger kääntää tekhn©n tiedoksi (Wissen), joka on
olemisen teokseen asettamisen kykyä. Se on ihmisen luovaa vä-
kivaltaa, joka luontoa vastaan asettuessaan tuo luonnon ylival-
taisuuden sen korkeimpaan ilmenemismuotoonsa.62 Heidegge-
rin voimme ymmärtää juuri Prometheuksen kautta.

Inhimillinen taito omassa hetkellisessä jatkuvuudessaan on
kuitenkin voimatonta, sillä ihminen ei koskaan kykene hallitse-
maan aina kätkeytyvää fysistä, joka on dik©. Mutta yhtä kaikki,
dik© avautuu tiedolle juuri silloin, kun tekhn© asettuu päättäväi-
sesti sitä vastaan antaen sen olla mitä se on. Ei ole siten yllätys,
että juuri Oidipus on kreikkalaisen paikallaolemisen tosi hah-
mo. Oidipus nimittäin merkitsee Heideggerille kamppailua
näennäisen ja olemisen, kätkeytyneen ja paljastuvan välillä, jos-
sa juuri Oidipus ryhtyy paljastamaan kätkeytynyttä, jolloin hä-
nen täytyy “askel askeleelta[...] asettaa itsensä kätkeytymättö-
myyteen”, niin että hän lopulta joutuu puhkomaan omat sil-
mänsä ja karkottamaan kaiken valon itsestään.63 Oidipuksessa
asustaa halu paljastaa oleminen, ja sellaisena hän päättäväisessä
seisomisessaan olevan ja olemisen välisessä erossa rinnastuu
Aiskhyloksen Prometheukseen, joka läpi Kahlehditun Promet-
heuksen seisoo hievahtamatta paikallaan.64

Sofokleen Antigonessa esiintyy siten kahden eri deinonin
konflikti, jossa ihmisen väkivaltainen deinon eli tekhn© kamp-
pailee väkivaltaisesti sen deinonin kanssa, joka ihminen on
kuuluessaan olemiseen. Ihminen on siten olemisen järjestyk-
sen, dik©n, ja oman väkivaltansa välillä. Hän on väliin-sattu-
nut, joka on olemisen ja tietämisen keskenään kamppailevassa
yhteenkuulumisessa. Yhtäältä ihminen on olevana olevien
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61 Ost, Le temps du droit, s.161; Platon, Protagoras, 361d.
62 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.168-173.
63 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.114. Tämän havaitsi myös Karl Rein-

hardt Sofokles-luennassaan, jonka Heidegger nostaa tässä yhteydessä esiin.
64 Aiskhylos, Kahlehdittu Prometheus.
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kokonaisuuteen kuuluvana, toisaalta hän on erityisasemassa,
jossa olemisen mieli paljastuu ja kätkeytyy hänelle. Tämä ei
kuitenkaan ole sattuma, sillä ihmisen kaksinaisuus heijastaa
olemisen jakautuneisuutta. Kaikki mikä on, on vastakohdan
kyllästämää.

Ihmisen teot maailmassa ovat väistämättä väkivaltaisia –
juuri tragediassa traaginen sankari käy jatkuvasti rajojaan niitä
rikkoen syyllistyen hybrikseen –, jonka vuoksi epäjärjestys kuu-
luu ihmisen olemiseen. Tämä johtaa siihen, että uhmamielinen
ihminen ei ole kotonaan olemisessa. Koska olevien keskuudes-
sa asustava ihminen tarrautuu oleviin ja on kotoisasti ja kodik-
kaasti kotonaan niiden parissa, niin hän ei tavoita olevien ole-
mista ja olemusta, minkä vuoksi hän unohtaa olemisen ja on
suljettu ulos siitä. Siten ihminen on aporos. Modernissa maail-
massa me olemme vapaudessamme yhä kodittomampia, koska
olemme tehneet olevien ja asioiden maailmasta kodin, jossa
kaikesta on tullut meille tiedettävää, hallinnoitavaa, hallittavaa,
kontrolloitavaa, vaihdettavaa ja omistettavaa reserviä, jollaisena
kohtaamme niin itsemme kuin toiset ihmiset ja eläimet, niin
ihmisoikeudet kuin juridiset ja moraaliset velvollisuudet, niin
luonnon kuin taiteen, niin suvunjatkamisen kuin tietoteknii-
kan. Esimerkiksi meille ominainen tapa ymmärtää oikeus mer-
kitsee kotonaolemista säädännäisten lakien ja oikeudellisten
käytäntöjen kotoisassa maailmassa, joka kuitenkin osoittautuu
kodittomuudeksi suhteessa olemisen järjestykseen. Suurim-
maksi osaksi me emme välitä tästä, pikemminkin päinvastoin
omaa kodikkuutta lakien maailmassa korostaen pyrimme väki-
valtaisella taidollamme olemisen kysymyksen sulkemiseen ulos
oikeusjärjestelmistä.

Kuoleman edessä ihminen kavahtaa niin, että hän pyrkii
välttämään olemisen tulemista ja menemistä kaikilla kulttuurin
ja tieteen saavutuksilla, mutta silti Hadeeta ja kuolemaa taidok-
kainkaan ihminen ei kykene väistämään: “Hän pakeni huo-
neen suojihin, / Ain’ neuvokasna. – Yksi vain / Peloittaa häntä:
– Tuonen valta; / Sit ei hän karta, vaikka polttavaan / Hän tau-
tiin keksinyt onkin hoivaa.” (338-362) Itse asiassa yrittäessään
välttää kuolemaa ihminen pidättäytyy olemisesta ollen siten ko-
diton. Tästä jo Solon runoili sanoessaan, että ihminen ei voi
viedä Hadeeseen mukanaan maallisia rikkauksiaan, sillä “mit-
kään lunnaat, joita hän saattaa antaa, [ei] auta häntä pa-
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kenemaan kuolemaa”.65 Kuoleman välttämisen mahdotto-
muus ei paljastu ihmiselle ainoastaan vasta kuoleman hetkellä,
vaan kuolemasta poispääsemättömyys on ihmiselle pysyvää ja
olennaista. Sen vuoksi kuoleman kokemus outona ei olekaan
ainutkertainen kokemus, sillä ”siinä määrin kuin ihminen on,
hän seisoo kuoleman väistämättömyyden edessä”.66 Leikkaam-
me Freudia.

Kaikessa kodikkuudessa olevaa ihmistä viettää ja vie Hei-
deggerin mukaan toinenkin taipumus, sillä olemisen deinon
kummittelee häntä ahdistavalla tavalla hänestä itsestään käsin,
sillä se kuuluu ihmisen maailmassaolemisen eksistentiaaliseen
tilaan. Ihminen joutuukin kääntymään keskeltä olevien kodik-
kuutta ja ilmeisyyttä kysymään olemista itseään, jolloin hän
suuntautuu todelliseen kotiinsa, olemiseen tai fysikseen. Tällöin
hän ei enää ole koditon kodin suhteen vaan koditon kotiinpa-
laavana, jollainen juuri Antigone on. Kun sitten olevien kodik-
kuus väistyy, niin ihmiselle ominainen outous ja vieraus paljas-
tuvat, jolloin hänestä tulee koditon olevien keskuudessa.

Tällaisessa suhteessa olemiseen oleva on Heideggerin mu-
kaan Dasein, joka ei ole vain olemassaolo, elämä, läsnäolo, ek-
sistenssi vaan erityisesti paikkallaoleminen, täälläoleminen, siel-
lä-täälläoleminen. Da viittaa nimittäin “ek-sistenssiin”, itsensä
ulkopuolella olemiseen, siihen avautumiseen, jonka kautta
“paikalla”, “täällä”, “siellä-täällä” mahdollistuvat, jolloin avattu
tilallisuus mahdollistaa maailman olemisen “siellä” ihmiselle.
Avautumisen kautta Dasein on sitten da itselleen yhdessä maail-
man “siellä-olemisen” kanssa. Samalla da viittaa myös aikaan –
“silloin”, “tällöin”, “ajallaan”, “milloin” –, joten se viittaa
Daseinin olennaisella tavalla ajalliseen olemisen tapaan.67
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65 Solon, Solon the Athenian, XVIa.
66 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.167.
67 Vaikka konkreettisen ihmisen onttisella olemassaololla on paikallaolemisen on-

tologinen rakenne, niin inhimillistä paikallaolemista ei pidä kääntää ihmiseksi.
Sitä ei tule sekoittaa mihinkään yksittäiseen ihmiseen tai ihmiseen yleensä, ih-
misolemukseen, ihmisluontoon, tietoisuuteen, olevan luokkaan tai ryhmään,
mielen intentionaaliseen objektiin tai trassendentaaliseen subjektiviteettiin. Pai-
kallaoleminen ei myöskään ole pelkästään yksi oleva muiden joukossa, koska (1)
se määritellään suhteessa olemiseen eli eksistenssinsä kautta (paikallaoleminen
onttisesti muita olevia ensisijaisempana), (2) eksistenssinä määritettynä siihen
kuuluu olemisen ymmärrys, ja se on siten sisäisesti ontologinen (paikallaolemi-
nen ontologisesti ensisijaisena), (3) siihen kuuluu suhteessaoleminen olemiseen.
Toisin sanoen ymmärtäessään olemisen paikallaoleminen ymmärtää sekä oman
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Palataan hetkeksi takaisin Freudiin, sillä koti ja kummitus
eivät Freudillakaan ole koskaan etäällä toisistaan. Hän nimittäin
kirjoittaa “Das Unheimlichessa”: “ein unheimliches Haus” on ta-
lo, joka on “ein Haus, in dem es spukt”.68 Heideggerin jälkeen
voidaan sanoa, että ihmisen koti, jonka suojiin hän pakenee, on
olemuksellisesti kummitustalo, siis sellainen talo, jossa kummit-
telee tai tarkemmin sanoen, jossa se tai oleminen kummittelee,
niin että ihminen tuntee itsensä aina vieraaksi ja kodittomaksi
omassa talossaan. Traagisen tapahtumisen hetkessä onkin jotain
aavemaista. Se on rajatilanne, olevien arkipäiväisyyden ja ilmei-
syyden poikkeustila, jossa olemisen totuus saattaa välähtää ve-
täytyäkseen jälleen. Tällainen hetki tapahtuu, jos se on tapahtu-
akseen, ei-kenenkään maalla olemisen ja ei-minkään välillä,
elämän ja kuoleman polemoksessa. Antigone kuolevaisena on
mitä kotoisin ja tutuin, silti niin outo rajalla olemisessaan tai pi-
kemminkin rajan käynnissään. Siksi siis mekin saatamme häm-
mästyä, kavahtaa, kummastella, kysellä olevan ja olemisen,
tekhn©n ja dik©n, väkivaltaisen ja ylivaltaisen deinonin kiistaa ja
kinaa Antigonessa. Emme pelkästään salaisesti ihaile Antigonen
rikosta, joka uhkaa Kreonin säätämää järjestystä, emme pelkäs-
tään ihmettele Antigonea vieraana objektina, jos Antigonen
edessä hätkähdämme kaiken kotoisan ja oikeusvarmuuden kes-
keltä kyselemään sitä, mistä tässä kaikessa on oikein kyse. Kum-
mastumme Antigonen kotoisaa epäkotoisuutta, tuttua vierautta
ja olemisen kysymyksen avautumista Antigonessa.

Tällöin myös saatamme kummastua ajattelemaan valtiota
ja oikeutta, rikosta ja sankaruutta, joita emme kysy vain juridi-
sesti tai moraalisesti, esteettisesti tai poliittisesti vaan myös, ja
ennen kaikkea, traagisen filosofian horisontissa ja onto-est-eet-
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olemisensa että sellaisten olevien (käsillä- tai esillä)olemisen, joilta puuttuu pai-
kallaoleminen, joten se on kaikkien mahdollisten ontologioiden onttis-ontolo-
ginen ehto. Siten paikallaoleminen on sellainen olemisen tosiasia, jolla on mie-
lekkyyden eli toiminnan rakenne, jota voidaan kutsua huoleksi (Sorge), jossa on
kyse mielen antamisesta olemisen tosiasialle. Koska paikallaoleminen on ainoa
ontologinen oleva – oleva, joka ymmärtää olemisen –, niin ainoastaan paikalla-
olemisen konstituutiosta voidaan löytää olemisen ymmärrys. Tekstissäni olen
kääntänyt Daseinin paikallaolemiseksi (näin Markku Lehtinen suomentaa sen
teoksessa Heidegger, Kirje “humanismista”), mutta on pidettävä mielessä sen
monimerkityksisyys, etenkin se ettei kyse ole staattisesta paikasta, kuten Reijo
Kupiainen huomauttaa kääntäen termin täälläoloksi (ks. Heidegger, Oleminen ja
aika, s.vii).

68 Freud, “Das Unheimliche”, s.255.
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tisesti. Jos kollektiivisessa kuorossa demokratia kerää itsensä yh-
teen esittääkseen itsensä suhteessa traagisiin tapahtumiin, niin
silloin poliksen totuus ilmenee kuoron ihmettelevissä sanoissa
sen kerääntyessä kokoon traagisessa konfliktissa tapahtuvan ole-
misen paljastumisen ääreen.

4. Tragedian rytmi

Millä tavalla me modernit voimme sitten kohdata tämän oudon
ja ihmeellisen kummallisen rikollisen ja traagisen sankarin, hä-
nen rikoksensa, hybriksensä? Miksi hän uhmasi legitiimiä hallit-
sijaa ja pätevää lakia? Miksi hän otti päällensä rangaistuksen taa-
kan syyllistymällä rikokseen? Miksi hän ei mennyt naimisiin
Haimonin kanssa ja tyytynyt kotilieden ääressä kotoisaan olei-
luun? Ehkäpä Antigone oli niin rakastunut sukuunsa, perhee-
seensä, veljeensä, että tämä rakkaus kuljetti hänet kohta-
lonomaisesti kuoleman valtakuntaan. Häikäisikö rakkaus per-
hettä kohtaan hänet niin, että rajat ja rajoitukset hämärtyivät?
Onko Sofokleen tragediassa kyse murhenäytelmästä?

Antigone on tragedian alussa eräänlaisessa rajatilassa.
Hänelle on asetettu kysymys kuinka kohdata yön yksinäisyy-
den jälkeen aamunkoitto, jossa rakkauden aurinko ei enää lois-
ta. Yön jälkeen Antigone on yksin eikä poliksen voitto tai Isme-
nen sanat voi häntä lohduttaa. Eikö tällainen murhe ole liikaa,
liiallista, ylitsepursuavaa, lain sille määräämällä paikalla pysymä-
töntä murhetta, joka ei murehdi vain valtion palvomaa sanka-
ria, Eteokleeta, vaan myös kiellettyä toista, Polyneikeetä, joka
Theban lakien mukaan on rikollinen, lainsuojaton, maanpettu-
ri. Derridan mukaan traaginen sankari astuu sisään suremiseen.
Hän osaa itkeä, puhua, jakaa, valittaa, ainakin siinä määrin kuin
hän on poliksessa.69 Antigonen murhe ei pysy kodin kätköissä
yksityisenä kipuna (toisin Ismene, joka tyytyy peilaamaan omaa
suruaan yksityisyydessään), vaan se leviää julkiseen tilaan muut-
tumalla julkiseksi teoksi, rikokseksi, poliittiseksi eleeksi. Jo näy-
telmän alussa Antigone ja Ismene tapaavat paikassa, jossa heidän
ei kuuluisi olla ainakaan sillä hetkellä. Palatsin pihamaan ulko-
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69 Derrida, The Gift of Death, s.65, s.73.
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puolella ja sen hämärässä he ovat kuin salaliittolaisia. Antigonen
murhe ei siten tunnusta poliksen, kodin, ajan rajoja.

Antigonen murhe on rajaton murhe. Rakkauden tavoin
se on myös hullu kuten Ismene sanoo, sillä se johtaa Antigonen
ylittämään omat rajansa, mikä on mieletöntä. Myös kuoro nos-
taa esiin rakkauden jumalan alkuperäisenä, alkuvoimaisena,
kohtalollisena, säätävänä ja asettavana Eroksena, joka määrää,
käskee ja säätää niin ihmisen kuin jopa jumalten kulloisenkin
olemisen: “Sä [oikeamielisiä (dikaißn) vääryyteen (adikous)] vie-
tät.” (791-792) Antigone taas vertaa kohtaloaan Nioben kohta-
loon, jonka Zeus muutti osaksi Sipylon-vuorta. Siellä Niobe is-
tuu kivettyneenä itkien loputtomasti surmattuja lapsiaan. Vas-
taavasti Antigone suree sitä, ettei kukaan voi tulla ainutlaatuisen
Polyneikeen tilalle, sillä toisen menetys on aina korvaamaton.
Herättääkö juuri tämä korvaamaton menetys sellaisen murheen
Antigonessa, joka ei ole Kreonin vaatimaa normaalia murhetta,
jolle on oma aikansa ja paikkansa? Freudia seuraten voisimme
jopa epäillä, että kyseessä on surutyön jälkeen ohimenevän su-
run sijasta melankolian patologinen tila. Melankoliassahan
kiinnostus ulkoiseen maailmaan häviää (Antigone ei ole kiin-
nostunut kohtalostaan poliksessa), kaiken sellaisen rakastamisen
kyky häviää, joka ei liity menetettyyn rakastettuun (Antigone
ei piittaa Haimonista), käännytään pois toiminnasta (Antigonen
kaikki toiminta liittyy pakonomaisesti menetettyyn veljeen), it-
searvostus alenee (Antigone ei ole elävänä enää mitään ja odot-
taa tulevansa rangaistuksi, hänhän on “kaiken kansa hylkynä ma
raiska” (868)). Ehkä Antigone, kuten melankolikko, omistau-
tuu täysin suremiselle, jolloin hänen libidonsa on kiinnittynyt
menetettyyn objektiin, veljeen, josta hän ei halua luopua, vaan
jonka psyykkistä olemassaoloa hän haluaa kaikin keinoin pitkit-
tää. Kreonin (todellisuuden) käskystä huolimatta Antigone ei
hyväksy menetystään. Ehkä Antigone tietää menettäneensä,
mutta ei tiedä mitä on menettänyt menetetyssä. Siksi hän valit-
taa muiden kiusaksi asti menetystään. Ehkä Antigone suremalla
ja syyllistymällä rikokseen Thebaa vastaan identifioituu narsisti-
sesti menetettyyn objektiin. Koska menetyksen aiheuttama su-
reminen ja melankolia pitävät sisällään vihan ja aggression me-
netettyä objektia kohtaan, niin juuri se ajaa objektiksi tulleen
Antigonen lopulta itsemurhaan. Samastuessaan menetettyyn
vihattavaan rakastettuun objektiin Antigone on itse tullut vihan
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kohteena arvottomaksi. Melankolian Antigone, jossa sisäinen
konflikti on kuin Nioben tuskallinen haava, joka vetää kaiken
energian puoleensa. Ehkä surusta on tullut Antigonen ainoa
objekti, jolloin Antigone yhtyy rakkauteen, joka on aina muu-
alla. Vain kuolema lupaa mahdottoman rakkauden toteutumi-
sen, sillä isä, äiti ja veljet odottavat Hadeessa. Onko kuolemaan
vievä kuolettava melankolia Antigone-kompleksi?70

Tiettyä vahvistusta tähän voidaan löytää Lévi-Straussilta,
joka on käsitellyt Oidipus-myyttiä erottelemalla ja järjestele-
mällä sen myteemit sekä diakronisesti (juoni) että synkronisesti
(mieli). Hänen mukaansa samaan myteemien sarjaan kuuluvat
seuraavat tapahtumat: Kadmos löytää sisarensa Europen, Oidi-
pus nai äitinsä Iokasten, ja Antigone hautaa vastoin kieltoa vel-
jensä Polyneikeen. Yhteinen piirre näille on verisiteiden yliko-
rostuminen.71 Liian intiimi suhde (Antigone jopa julistaa luo-
vansa haudan, jonka jälkeen “Rakkaana luona rakkahan saan
nukkua”, jossa luona-nukkumiseksi käännetty kreikan keisomai
sisältää eroottisia viittauksia (73)) veljeen sulkee Antigonen
melankoliaan, josta niin muu maailma kuin murheen symbo-
lisonnin mahdollisuus ovat sulkeutuneet ulos. Veljen kuole-
man (trauma) kautta ei vain kaikki Antigonen reaaliset mene-
tykset – joista vähäisin ei ole se, että Antigone ei menettänyt
vain isää vaan myös isän haudan ja siten mahdollisuuden suruun
sen ääressä – vaan myös alkuperäinen menetys herää. Tähän
taasen liittyy lukemattomia asioita. Pikaisesti sanoen: erottautu-
minen äidin ja lapsen dyadista ja primaarista maternaalisesta
tyydytyksestä, äidin puutteellisuus, äiti haluavana, narsistinen
tyhjyys ja identifioituminen esi-oidipaaliseen ja imaginaariseen
isään, tyhjyyden manaaminen pois symbolisen, signifikaation,
representaation, identifikaation ja projektion avulla, identifioi-
tuminen symbolisen isän nimeen ja lakiin, siirtyminen symbo-
liseen järjestykseen, subjektiksi tuleminen. Mutta kaikesta tästä
huolimatta Antigonen perustassa säilyy kuilu, johon hänen
identiteettinsä ja kielensä on vaarassa hukkua. Ehkä liian lähei-
sen Polyneikeen menetys avaa Antigonessa piilevän tyhjyyden,
jota hän pyrkii voittamaan symbolisoimalla sen hautaamalla
symbolisesti veljensä.
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70 Freud, “Trauer und Melancholie”, s.428-446.
71 Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie, s.235.
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Tukea Antigonen surulle voidaan löytää myös Sören
Kierkegaardilta, joka kirjoittaa Antigonen yhteydessä traagisesta
surusta (Sorg). Hänen mukaansa se eroaa modernista traagisesta
tuskasta (Smerte), joka on manifestoitu ja persoonallinen. Kum-
matkin liittyvät kuitenkin syyllisyyteen (Skyld). Antiikin trage-
diassa traaginen syyllisyys on perittyä ja kreikkalainen Antigone
osallistuu pieteetillä isänsä syyllisyyteen, joten kohtalollisen
sankarin ylle on Kierkegaardin mukaan langetettu suru, joka
johtaa esteettiseen sameuteen ja monimielisyyteen. Antigonel-
ta puuttuu siten itsetietoisuus ja syyllisyyden reflektiivinen ym-
märrys. Modernissa tragediassa esteettisestä surusta siirrytään
eettiseen tuskaan, sillä siinä syyllisyys on sisäistettynä ja näkemi-
nen aiheuttaa tuskaa. Kierkegaardin Antigone on surun tytär,
joka oli ainoa, joka tiesi totuuden isänsä insestistä, mutta hän ei
voinut ilmaista sitä surussaan, sillä salaisuuden pitämisestä riip-
pui koko Oidipuksen talon kohtalo. Kielletty suru muuttuu
tuskaksi, joka aiheuttaa ahdistusta (Angst), ja Antigone onkin
elävä kuollut. Antigone on kuitenkin kuolettavan rakastunut
Haimoniin, jolle hänen pitäisi paljastaa salaisuutensa, mutta sil-
loin hän kieltäisi oman henkensä olemuksen. Vastakkaiset voi-
mat ovat niin mahtavia, että toiminnasta tulee mahdotonta
traagiselle yksilölle. Vasta kuolema takaa rauhan. Antigone
saattaakin myöntää kuuluvansa rakastetulleen juuri sillä hetkellä
kun hän ei enää kuulu tälle.72

Kierkegaard on oivaltanut juuri sen, että Labdakoksen su-
ku kokonaisuudessaan on kertomus menetyksistä, niistä viil-
loista ja haavoista, jotka sykkivät omaa hidasta tai nopeaa, kepe-
ää tai raskasta surun rytmiä. Suku kantaa jo nimessään vammaa,
puutetta, vääryyttä ja jopa epäoikeudenmukaisuutta, sillä Lab-
dakos viittaa mytologian rampaan Labda-hahmoon sekä labda-
kismokseen, l-vikaiseen, Laios vasenpuoleiseen eli siihen, joka ei
ole oikeassa oikeanpuoleisen tavoin, Oidipus paksu- ja ontuva-
jalkaiseen. Oikeasta sijoiltaan olevan suvun kertomus on kerto-
mus niin äkkinäisestä kuolemasta kuin hitaasta poismenosta,
niin ajan katkoksista kuin ajan käynnistä. Mutta ehkäpä juuri
Labdakoksen suvun traaginen murhe, jota surutyöllä ei voida
voittaa on nimenomaan se, jonka kautta ja jonka vuoksi me
kuolevaisina olemme sitä, mitä olemme: aina surevia, aina
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72 Kierkegaard, Enten - Eller, s.142-152.
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puutteellisia, aina toisen kanssa yhteistä kohtaloa, kuolemaa, ja-
kamassa ja sen ansiosta paikallaolemisessamme kohti huolta ja
huolenpitoa, kohti toista, toisinaan jopa kohti rakkautta olevia.
Tässä mielessä Antigonen murhe on todella inhimillistä mur-
hetta, joka perustavalla tavalla on melankolista tai kohtalollista.
Siksi kuolema ei suinkaan ole murheellisinta, vaan murheel-
lisinta on syntymä ja maailmaan tuleminen. Näin kuoro Sofo-
kleen Oidipus Kolonoksessa: “Paras olisi ihmisen / olla synty-
mättä ollenkaan. / Tai jos heti päivänvalon nähtyään / voisi
ryömiä takaisin sinne / mistä on tullutkin, / niin sekin vielä
menettelisi.”73 Ja Antigonessa Antigone itsekin vakuuttaa: “[...]
Vaan kuolemaan / Jos ennen aikaa käyn, sit’ onneks’ arvelen”.
(461-462)

Mutta Antigone ei suinkaan pelkää kuolemaa vaan ottaa
sen omakseen, omaksi laikseen. Se on kohtalo, jonka hän hy-
väksyy pyrkimättä pakenemaan sen väistämättömyyttä. Päivän
valo on vain hetken kimallus, joka häviää Antigonen hauta-
kammion pimeyteen. Mutta samalla tämä viimeinen lepopaik-
ka on häähuone: “Oi kumpu, neiti-kammioin, oi hautani /
Ikuinen oltavain, ma jonne matkailen / Omaini luokse[...]”.
(891-893) Kuolema vihkii Antigonen Akeronin, Manalan vir-
ran, morsiameksi. Kuolema on paluu kotiin. “Vaan tultuain ma
elvyn siitä toivosta, / Ett’ armahaisna saavun teille, isäni / Ja äi-
tin’, armahinna sulle, veljyein.” (897-899) Onko siis Antigone
kuoleman rakastaja, joka kuolee yhtä halukkaasti kuin kreikka-
laiset sankarit Iliaan taistelukentillä? Kyllä ja ei. Antigone kertoo
menetyksestä, petoksesta, murhasta ja kuolemasta. Sofokleen
näytelmien keskeisenä aiheena on kriisi. Kärsimys, tuska ja
kuolema eivät kuitenkaan ole koskaan sattumanvaraisia tai
merkityksettömiä. Ne ovat ihmisen osa, hänen kohtalonsa
maailmassa olevana kuolevaisena. Kuolema on elämää synnyt-
tävän kosmisen prosessin osa, jonka Sofokleen tragedioiden
päähenkilöt joutuvat väistämättä kohtaamaan tavalla tai toisella.
Juuri kohdatessaan ajan, muutoksen ja kuoleman kuolevaiset
ihmiset saattavat Sofokleen tragedioissa päästä kosketuksiin
myös asioiden järjestyksen ja olemisen totuuden kanssa. Oidi-
puksen viimeisiä sanoja Oidipus Kolonoksessa ovat: “[...] Älkää
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73 Sofokles, Oidipus Kolonoksessa, 1226-1229.
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koskeko minuun. / Antakaa minun itseni löytää pyhä / hauta,
johon Kohtalon on määrä minut / kätkeä[...]”.74

Oidipuksellekin totuus on kohtalo, josta hän ei voi va-
pautua ja joka tulee hänen osakseen. Oidipus vastaa Kreonille,
joka syyttää Oidipusta kirouksen langettamisesta itsensä ja su-
kunsa ylle, sanomalla: “Veriteot, sukurutsan – kaiken, mistä /
minua niin auliisti syytät, kärsinyt olen / vastoin tahtoani. Niin
mielivät jumalat, jotka iät ajat ovat sukuani kohtaan / kaunaa
kantaneet. Minusta itsestäni et / löydä vikaa[...] / [...] / [...]
kuinka voit / syyttää siitä minua, joka tuolloin olin / vielä syn-
tymätön, siittämätön – kun ei / minua ollut vielä olemassa-
kaan![...]”75 Traaginen kohtalo kohtaa kysymättä kohtaamansa
syyllisyyttä, joka ilmentää Sofokleen traagisen runouden rat-
keamattomuutta: yhtä aikaa näyttämöllä ilmenee toimivan sub-
jektin teot, ratkaisut, päätökset, hänen koko vapautensa ja it-
senäisyytensä sekä myyttis-jumalallinen totuus, väistämätön
kohtalo ja kosmisen järjestyksen voimien sisäinen rytmi. Tässä
mielessä traagisen sankarin olemisen tapa on yhteneväinen sen
kanssa, mitä Heidegger sanoi ihmisen ja ylivaltaisen, tekhn©n ja
dik©n konfliktista. Tämä on traagista.

5. Oikeustragedia

Antigonen ihmettelyn jälkeen on aika siirtyä tragedian rakentee-
seen. Lähtökohtaisesti Antigone tapahtuu kahden lain välissä. Se
rakentuu Kreonin ja Antigonen väliselle konfliktille. Juonen
ankara pidättyväisyys ja kirkas selkeys johtuukin siitä määrätie-
toisuudesta, jolla Sofokles asettaa nämä kaksi toisiaan vastaan.
Näytelmän tyyli, joka perustuu jyrkkiin vastakohta-asetelmiin,
on kytkettävissä varhaisiin sofisteihin. Tällaisessa poliksen sano-
misen tavassaan se eroaa Perikleen hautajaispuheista ja Solonin
runoudesta, jossa polis nähtiin yhtenäisenä.76 Sofistiseen miljöö-
seen sen liittää myös abstraktius, joka on näkyvissä erityisesti
hahmojen ja kokonaisten kohtausten harkitun tasapainotetussa
vastakohtaisuus-asetelmien arkkitehtuurissa (Antigone vs.
Ismene, Antigone vs. Kreon, Kreon vs. Haimon, Kreon vs.
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74 Sofokles, Oidipus Kolonoksessa, 1545-1547.
75 Sofokles, Oidipus Kolonoksessa, 962-971.
76 Ks. Vidal-Naquet, “Aeschylus”, s.257.
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Teiresias). Edetään nyt niihin binaarisiin vastakohtapareihin,
joiden perustalle Antigone rakentuu.

Richard Jebbin arvostetun tulkinnan mukaan Kreon
edustaa yksiselitteisesti velvollisuutta noudattaa valtion lakeja,
Antigone taasen yhtä yksiselitteisesti velvollisuutta seurata yksi-
tyisen omantunnon ääntä. Jumalallisen ja inhimillisen lain väli-
nen konflikti, joka määritellään jo avauskohtauksessa, säilyy
keskeisenä läpi koko tragedian.77 Nimitän tässä Antigonen oi-
keustragediaksi, sillä oikeus oli eräs keskeinen ja olennainen
kysymys tragediassa, jonka esimerkiksi Erik Wolf havaitsi sa-
noessaan Antigonen olevan Rechtstragödie.78

Sofokleen tragediaa voidaan nimittää oikeustragediaksi
myös, koska tragedian toinen alku liittyy yhteen poliksessa ta-
pahtuvan oikeusprosessin muutoksen kanssa, jossa arkaaisista,
formaaleista ja seremoniallisista prosesseista, muodollisista sa-
nonnoista ja valoista sekä erilaisista koetuksista ja kokeista, joi-
den kautta vakuuttauduttiin totuudesta, siirryttiin kansan-
tuomioistuimissa tapahtuvaan avoimeen oikeusprosessiin, joka
perustui omaa kantaa tukevien tosiasioiden ja lakien esittämi-
selle, esitettyjen lakien oikeuttamiselle sekä yleensäkin ratio-
naaliselle oikeudelliselle argumentaatiolle. Tässä siirtymässä
syntyi myös tragedia, joka kukoisti oikeudenkäyntien kukois-
tuksen huippukautena. Ernst Blochin mukaan 500-luvun Krei-
kassa etenkin rikosoikeusprosessissa irtauduttiin arkaaisesta se-
remoniallisesta prosessista dialogiseen oikeusprosessiin, joka
avasi myös tien dialogisen draaman, poliksen tragedian, kehitty-
miselle arkaaisesta Dionysos-mysteeristä.79

Benjaminin mukaan urheilukisat, oikeus ja tragedia muo-
dostavat kreikkalaisen elämän keskeisen “agonaalisen kolmi-
on” (siten aiemmin jäljitetty poliksen synty kamppailuineen ja
tuomioistuimineen täydentyy tässä ja nyt agonaaliseksi kol-
mioksi). Oikeusprosessin yhdistää tragediaan sen tapahtuma-
paikan (oikeudenkäyntipaikka), ajan (oikeudenkäyntipäivä) ja
toiminnan (oikeustapaus) yhtenäisyys. Sen lisäksi kummassa-
kin on olennaista sana ja sanominen (logos). Antiikin oikeuden-
käynti, nimenomaan rikosoikeudenkäynti, sanoo Benjamin,
on dialogia. Ateenan oikeudelle (Recht) on vieläpä tärkeää ja

148

AGÿN

77 Jebb, “Introduction”, s.xvii-xviii.
78 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.199.
79 Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, s.286-287.
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ominaista dionyysiset purkaukset, joissa juopunut ja ekstaatti-
nen sana saattaa murtautua normaalin kiistelyn (agßn) läpi. Kor-
keampi oikeudenmukaisuus (Gerechtigkeit) saattaa kohota elä-
vän puheen (Rede) todistusvoimasta.80 Vapaudessa oleva eks-
taattinen logos murtaa näin jumalantuomion niin tragediassa
kuin oikeudenkäynnissä.81

Tähän voi lisätä, että tragediassa myytistä tulee oikeuden-
käynti. Toisin sanoen tragediassa käydään oikeutta myyttisiä ja
arkaais-herooisia hahmoja vastaan, jolloin syyllisyyden ja sovi-
tuksen myytit voitiin omaksua uudelleen poliittisessa yhteisössä
siihen sopivassa muodossa. Siinä voitiin myös selvittää yhteisön
suhdetta epäoikeudenmukaisuuteen, suvusta toiseen jatkuvaan
kohtaloon, poliksen menneessä asustavaan rikokseen, hamartiaan
ja hybrikseen. Tragedia saattoi edelleen inhimillistää, politisoida
ja oikeudellistaa jumalallis-kosmisen ja myyttis-kohtalollisen
välttämättömyyden: Oidipuksesta jumaluhrina tulee tragedian
oikeudenkäynnissä ostrakismoksen poliittis-oikeudellinen uhri.

Puhuessani oikeustragediasta on olennaista huomata, että
oikeus, josta puhun on nimenomaan dik©. Traagisessa ru-
noudessa, ja nimenomaan Antigonessa, dik© oli vielä kysymyk-
senarvoinen ja tragedia oli dik©n ratkeamatonta kyselyä. Eric
Havelockin mukaan Platonin Valtiossa Sokrates nostaa dik©n
rinnalle dikaiosyn©n, vaikka Platon olisi voinut käyttää jo käy-
tössä ollutta termiä dikaios. Esiplatonisilla kirjailijoilla dikaiosyn©
ilmenee hyvin harvoin. Sitä käyttävät lähinnä ainoastaan Hero-
dotos ja Thukydides. Havelockin mukaan dikaiosyn©stä tulee
merkitykseltään dik©ä laaja-alaisempi siinä mielessä, että se viit-
taa Platonilla sekä polikseen että yksilöön. Siitä tuli Platonille
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80 Benjamin kehitteli tragedian teoriaa läheisessä yhteistyössä Florens Christian
Rangin kanssa, jonka muistiinpanoja ateenalais-syrakusalaisesta teatterista
agßnina Benjamin kommentoi. Rang kirjoitti 28.1.1924 päivätyssä kirjeessään
Benjaminille teatterimaisen dialogin yhteydestä tuomioistuinmenettelyyn ja kä-
räjöinnin (prosessoinnin) alkuperäisestä merkityksestä pro-sessina, tähtien oike-
aan käyntinä tai myötäpäivään pyörimisenä (Rechtslauf, sananmukaisesti oikeu-
den-käynti). Benjamin käyttääkin omassa (hylätyssä) habilitaatio-työssään sana-
tarkasti Rangin esittämiä ajatuksia. Rangilla on kuitenkin lisäys ekstaattiseen sa-
naan attikalaisessa oikeudessa. Kyse on tavattoman tai verrattoman (Ausseror-
dentlichkeit) voitosta tavanomaisesta ja säännöllisestä (Ordentlichkeit), jolloin kor-
keampi oikeus (Recht, ei siis Gerechtigkeit) kohoaa elävän puheen todistusvoi-
masta. Rangille Aiskhylos oli tragedian alku. (Ks. Benjamin, Anmerkungen der
Herausgeber, s.894-895)

81 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.294-296, s.298.
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muuttumattoman pysyvyyden ja vakauden symboli. Dik© taa-
sen viittasi Platonin mielestä liiaksi ajatukseen rikottujen no-
moksien tai ©thoksien korjaamisesta ja oikaisemisesta. Hän halusi
päästä eroon dik©n proseduraalisesta luonteesta, sen jatkuvasta
liikkeestä.82 Laajenemisen myötä termi yleistyy ja käsitteellistyy,
jolloin se erkaantuu monimielisen dik©n merkityksen ja mielen
tilannesidonnaisuudesta yleiseksi oikeudelliseksi ja moraaliseksi
käsitteeksi. Vastaavasti Wolfin mukaan Platonin myötä kreik-
kalaisessa ajattelussa ja runoudessa tapahtuu siirtymä dik©stä di-
kaiosyn©en, josta tulee oikeudenmukaisuutena sellainen abso-
luuttinen ja pysyvä olemisen konstituoija, joka tekee jokaisen
relatiivisen elämäntilanteen todeksi tai oikeaksi. Oikeudenmu-
kaisuudesta tulee siten vakaa asento ja tuki, legitimaatioperus-
ta.83 Tämä on samalla vastaus siihen, miksi olen puhunut pi-
kemminkin oikeudesta kuin oikeudenmukaisuudesta läpi teks-
tin: tragediassa on kyse dik©stä, ei dikaiosyn©stä. Tämän siirty-
män dik©stä dikaiosyn©en merkitystä ei suinkaan vähennä se, että
Sokrates oli tragedian surmaaja. Sokrateen, Platonin ja oikeu-
denmukaisuuden totuuden ja identiteetin myötä tragedia ja
traaginen kamppailu oikeudesta on ohi. Myös Benjamin huo-
maa siirtymän ja erottaa vanhan oikeuden (Recht) kirjaimen tu-
levan oikeudenmukaisuuden (Gerechtigkeit) hengestä (Geist).84

Antigonea strukturoiva ristiriita on olennaisella tavalla oi-
keudellinen kiista, kamppailu ja riita. Protagoraan yhteydestä
muistamme kahden logoksen kiistan (dissoi logoi) ja logoksien
kamppailun, jotka sanovat jo sinällään jotain olennaista Sofo-
kleen tragedian rakenteesta. Näenkin seuraavassa tragedian
kahden vastakkaisen sanan tai argumentin kiistana tai kiistana
yhden ja saman sanan tulkinnasta. Antigonessa puhe on laista ja
oikeudesta, joten kiista tapahtuu kahden nomoksen välillä, mutta
se koskee myös sanan dik© oikeaa tulkintaa, koska kumpikin
asianosaisista väittää pitävänsä hallussaan oikean dik©n. Antigone
on kamppailua ja kiistaa monimielisistä nomoksesta ja dik©stä.

Tarkemmin sanoen siinä on kyse normiristiriidasta, jossa
kaksi lakia ovat keskenään ristiriidassa. Tämä ei sinänsä ole uut-
ta, sillä jo Homerokselta löytyy useita normiristiriitoja. Esimer-
kiksi Akhilleus on järjestänyt Patrokloksen kuoleman johdosta
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82 Havelock, The Greek Concept of Justice, s.309-310; s.321.
83 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.334.
84 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.292.
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urheilukilpailut. Kilpa-ajoissa toiseksi tullut Antilokhos voittaa
Menealoksen, koska onnistuu ohittamaan kilpakumppaninsa
Menealoksen hiljentäessä vauhtia tullessaan kapeaan solaan.
Kilpailun jälkeen syntyy kiista sovellettavista normeista. Akhai-
alaisten edessä ryhdytään käymään oikeutta asiasta. Menealok-
sen mukaan ratkaisevaa on taito ja kunto eikä taktikointi ja juo-
nittelu, jotka Akhilleuksen mielestä ovat kilpailun ylimmät
säännöt. Kummatkin ovat tavallaan oikeassa, koska he noudat-
tavat herooista perusnormia: henkilökohtaista kunniaa ja arvos-
tusta tulee tavoitella kaikin keinoin. Mutta tämä perusnormi
vaatii joka tilanteessa sankarin päätöstä siitä, minkä käyt-
täytymissäännön se perustaa ja justifioi normina. Kyse on kah-
den samaan perustaan perustuvan lain välisestä riidasta. Normi-
en kamppailu päättyy, kun Akhilleus myöntyy Menealoksen
voittoon ja tästä ilahtunut Menealos luovuttaa palkinnon
Akhilleukselle. Oikeus (dik©) toteutuu tässäkin kahden lain vä-
lisessä oikeusriidassa, oikeudenkäynnissä (dik©), jossa kummat-
kin lait jäävät voimaan. (Il. 33.543-611)

Antigonen normiristiriidassa on kyse tilanteesta, jossa oi-
keusjärjestykseen sisältyvät säännökset ovat asiasisällöltään sel-
laiset, että “käyttäytyminen, joka jonkun säännöksen mukaan
on -g, jonkun toisen säännöksen nojalla on – –g.”85 Kreonin
lain mukaan Polyneikeen hautaaminen on kielletty teko, -g.
Antigonen lain mukaan taasen se on sallittua ja siihen on jopa
velvollisuus, – –g. Kyse on loogisesta ristiriidasta, sillä kummat-
kin normit koskevat samaa normiadressaattia, Antigonea, sa-
massa tilanteessa. Siten kummankin normin samanaikainen so-
veltaminen on mahdotonta. Normiristiriita ratkeaa, jos voidaan
osoittaa, ettei toinen normi ole oikeusnormi laisinkaan. Esi-
merkiksi jos Kreonin laki osoittautuu puhtaaksi hallitsijan mah-
tikäskyksi tai Antigonen laki yksityiseksi moraalinormiksi.
Moraalinormilla saattaa olla kuitenkin vaikutusta oikeusnormin
soveltamisessa. Se voi toimia objektiivisesti arvioiden lainvas-
taisen teon anteeksiantoperusteena tai peräti oikeuttaa muutoin
lainvastaisen teon. Jos kummatkin katsotaan päteviksi oikeus-
normeiksi, on ratkaistava kumpi niistä on hierarkkisesti ylempi
laki, kumpi alemman tasoinen. Nimenomaan tästä oikeustrage-
diassa on kyse ainakin traagisten sankareiden näkökulmasta.
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85 Makkonen, Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia, s.105.
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Niin Kreon kuin Antigone asettavat oman lakinsa kieltämällä
samalla sille vastakkaisen lain normatiivisen velvoittavuuden.
Näin asian näkee myös Reiner Schürmann, jonka mukaan tra-
gedia aina jäljittää katseen polkua. Sankari näkee lakien kon-
fliktin, mutta traagisen kieltäymyksen hetkellä hän sokaisee it-
sensä yhden lain suhteen pitäen katseensa kiinnittyneenä toi-
seen lakiin. Schürmannin mielestä tästä seuraa katastrofi, joka
avaa sankarin silmät, mikä on traagisen totuuden hetki.86

Panoksena normiristiriidassa on kysymys siitä miten polis
käsittää oikeuden ja siitä miten poliksessa monimielinen oikeus
tulee sanotuksi. Kreikassa oli aikoinaan jopa sanottu oikeudelli-
sia riitoja ratkaisevan tuomarin puhuvan tuomiolauselmassaan
riidan kätköistä paljastuvan totuuden (al©theia).87 Panoksena tra-
gedian normiristiriidassa on siten totuus ja sen paljastuminen.
Traagiselle runoilijalle oikeus oli kysymys, jota ei oltu vielä rat-
kaistu sillä tavoin kuin Platon ja Aristoteles sen pyrkivät ratkai-
semaan. Juuri tragediassa mahdollistuu perustavan tasoinen
normiristiriita, jossa kahden lain sanan ja sanomisen polemos ja
eris sävähdyttää meidät ihmettelemään ja kyselemään oikeuden
perään. Onko sellaista oikeuslähdeopillista metanormia, joka
ratkaisisi kahden lain välisen ristiriidan kamppailun? Voidaanko
soveltaa roomalaisen oikeuden periaatetta lex superior derogat legi
inferiori? Mutta mikä olisi se ylempi normi, joka syrjäyttäisi
alemman? Onko Kreonin laki myöhemmin tulevana aiemman
lain syrjäyttävä, jolloin soveltaisimme lex posterior derogat legi
priori sääntöä, tai soveltuisiko lex specialis derogat legi generali, jol-
loin yleinen hautaamisvelvollisuus syrjäytyisi hautaamisen kiel-
tävän erityislain tieltä? Onko Antigonen normin velvoittavuus
ainoastaan moraalista vaan ei oikeudellista tai onko kyseessä
Kreonin oikeussäännön ja Antigonen oikeusperiaatteen väli-
nen ristiriita? Voisiko tapauksessa olla tällöin kyseessä contra le-
gem-tilanne, jossa muodollisesti pätevät oikeussäännöt syrjäyty-
vät oikeusperiaatteiden tieltä, lain hengen tai oikeuden totuu-
den, luonnon tai olemisen tieltä?

Tältä perustalta tulisi pohtia kummankin normin muo-
dollista pätevyyttä (asianmukaisesti asetettu ja asianmukainen
sisällöllisesti), tehokkuutta (normia noudatetaan ja sovelletaan)
ja hyväksyttävyyttä (onko se rationaalisesti hyväksyttävissä yh-
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86 Ks. Sparks, “Fatalities”, s.214lv.8.
87 Ks. Untersteiner, The Sophists, s.23.

150
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:00

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



teiskunnassa). Entä mitä kriteeriä – pätevyyttä, tehokkuutta
vaiko hyväksyttävyyttä – kulloinkin tulee painottaa? Tai onko
Antigonen ja/tai Kreonin normi järjestyksenmukainen (sen le-
galiteetti), tavoitteenmukainen (sen hyötyfunktio) ja arvonmu-
kainen (sen legitimiteetti ja kysymys normin justifikaatiosta).
Wolfin mukaan nämä kolme oikeudenmukaisuuden tunto-
merkkiä toimivat “trialektisesti” asettaen oikeudenmukaisuu-
den oikeusjärjestyksen sellaiseksi mitaksi, joka on sekä oikeu-
dellisen maailman sisällä että oikeudelliselle maailmalle.88 Tämä
ei kuitenkaan ratkaise normiristiriidan perustavaa traagista
luonnetta: vain toinen normi voidaan täyttää.

Kiteytän Antigonen traagis-oikeudellisen peruskysymyk-
sen seuraavasti: velvoittaako kaupunkivaltion jäseniä ensisijai-
sesti inhimillinen, säädännäinen ja valtiollinen laki vai jumalal-
linen, ikuinen ja universaali oikeus, ja onko maallinen lainsää-
täjä suvereeni vai sitooko häntä ylempi suvereeni, aito ja puh-
das suvereeni, olipa se sitten jumalat, tapaoikeus tai olemisen
perustuslaki? Mitä traagisen normiristiriidan osapuolet sitten
ovat?

Yhtäältä on Kreonin laki. Se on suvereenin eli kaikki-
voivan hallitsijan säätämä laki, oikeussäännös. Kreon on hallit-
sijakautensa alkajaiseksi säätänyt ensimmäisen lakinsa, jonka
hän on antanut myös kuuluttaa kansalaisille. Tämä on tapahtu-
nut ennen tragedian tapahtumien alkua. Heti alussa Antigone
viittaa Kreonin lakiin, jonka tämä on antanut äsken koko kan-
salle, jonka mukaan Eteokles tulee haudata ”niinkuin oikeus ja
tapa vaatii”, ”jott’ arvon hälle Tuonen haamut antavat”, mutta
Polyneikeen ruumista ei saa haudata eikä häntä saa edes surra,
”vaan haudast’, itkust’ osatonna linnuillen” jääköön. (23-29)

Ensi kertaa Kreon esiintyy tragediassa tultuaan seuralais-
tensa kanssa ulos palatsista parodosin aikana pitämään valtaanas-
tujaispuhetta Theban vanhimmille, kaupungin edustajille, siis
kuorolle, jotka hän on kutsunut koolle. Ensimmäisen epei-
sodionin aloittavassa puheessaan hän julistaa säätämänsä lain:
”Ja käskyn niihin sointuvan jo julkaissut / Ma kaupungille
Oidipoon oon pojista”, joka määrää Eteokleen haudattavaksi
kaikin uhrauksin kuten on tapana parhaiden sankarivainajien
suhteen, mutta Polyneikeetä “[...] eipä ykskään – kansalleen
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88 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.78-79.
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niin kuulutin – / Saa itkein surra, peijaisilla juhlia: / Hän hau-
datonna lintuin syötti olkohon / Ja koirain ruoka, haaska rietas
katsella!” (192-208) Kreon on siis säätänyt ja julkaissut lain su-
vereenina hallitsijana. Laki ei tarvitse erikseen kansan tai sen
edustajien hyväksyntää. Toisaalta se ei ole mielivaltainen normi
tai itsevaltiaan tyrannin omia etuja palveleva sääntö, sillä Kreon
nimenomaan sanoo laistaan sen olevan ”käskyn niihin sointu-
van". Toisin sanoen laki noudattaa ja seuraa Kreonin juuri het-
keä aiemmin määrittämiä poliksen keskeisiä periaatteita.

Ensin Kreon legitimoi oman valtansa neuvostolle: ”Niin
jääpi mulle valta-istuin, hallitus, / Kun vainajain oon heimolai-
sin läheisin.” (173-174) Hän vetoaa siis lailliseen vallanperi-
mykseen. Sen jälkeen hän määrittää hallintonsa ja lainsäädän-
tönsä periaatteet: ”Ken ystäväänsä ylemmäksi arvostaa / Kuin
omaa maataan, hänpä aivan arvoton / [...] / Maan vainolaist´ en
myöskään mielis milloinkaan / Ma ystäväksen’, tieten että syn-
nyinmaa / Se vankka laiva on, jok´ oikein kulkien / Meit ystä-
vyyden valkamiin myös korjailee.” (182-190) Polis synnyin-
maana on korkein arvo, jossa yhteiskunnallinen yhtyy oikeaan
ystävyyteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Näiden periaatteiden
tarkoituksena on ”kansaa vaalia” tai pikemminkin ”vahvistaa
polista”. (191) Lain on siis palveltava kansalaisia turvaamalla po-
liksen yhtenäisyys ja sen jatkuvuus ”vankkana laivana”. Tämä
julistus muistuttaa Ateenan virkamiesten ja neuvosmiesten van-
nomaa valaa näiden astuessa toimeensa. Tämän jälkeen Kreon
justifioi julistamansa oikeusäännön perustamalla sen näihin oi-
keusperiaatteisiin. Kreon jopa legitimoi oman valtansa uudel-
leen hallintonsa erinomaisuudella: ”On mahdotonta miehen
mieltä tuntea, / [...] ennenkuin / Hän ilmoitaksen halliten ja
säädellen” eli on osoittautunut taitavaksi hallitsemisessa ja lain-
säätämisessä. (175) (Itse asiassa Kreonin kaksoislegitimointi
merkitsee sitä, että uuden hallitsijan asema tulee varsinaisesti le-
gitimoitua vasta jälkeen päin: paradoksaalisesti valta siirtyy lail-
lisesti uudelle hallitsijalle, mutta sen legitimiteetti ja legaliteetti
tulevat vasta vallansiirron jälkeen hallitsemisen ja lainsäädännön
kautta.)

Kreonin nomos on siten polista kokonaisuudessaan ja ko-
konaisuutena yllä- ja koossapitävää yleisiä oikeusperiaatteita
seuraavaa poliksen oikeutta. Kreonin laki suojelee ja vaalii polista
tekemällä eron ja asettamalla rajan. Lain perusteella poliksen si-
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säinen uhka ulkoapäin – Polyneikes, joka tahtoi tuhota isän-
maan, omat heimojumalat tulella, viedä kansansa orjuuteen –
on suljettava lain voimalla ulos poliksen järjestyksestä eli jätettä-
vä hautaamattomana kaupungin porttien eteen. Kukaan ei edes
saa suorittaa hautajaistoimituksia ruumiille. Poliksesta ulossulke-
minen on absoluuttista, sillä ruumis suljetaan ulos inhimillisyy-
destä eläimelliseen, jätetäänhän se lintujen ja koirien raadelta-
vaksi siihen paikkaan, johon se oli taistelussa kaatunut. Lain
voimalla se suljetaan pois jopa kuolleiden maailmasta, johon
hautaamaton ruumis ei pääse käymään. Kreon rankaisee siten jo
kuollutta vielä tämän kuoleman jälkeen. Moninkertainen ulos-
sulkeminen korostaa saman – Eteokles, joka kuoli isänmaansa
suojaksi taistellen mitä ylväimmän sankarikuoleman – kunniaa
ja arvostusta ja sitä kautta poliksen voimaa, yhtenäisyyttä ja sa-
muutta, sen itse-identiteettiä. Näin Kreon vetää kahden veljek-
sen välille rajaa, erottaa heidät lain leikkaavalla voimalla, jota
eroa kuoro ei ollut tehnyt kertoessaan veljesten surmanneen
vastavuoroisesti toisensa. Vasta laki säätää toisen endikhßna, oi-
keamielisenä ja krestoksena, kelpo miehenä, toisen kakoksena,
konnana ja huonona miehenä. (208, 520) Poliksen laki käy näin
rajaa laillisen ja laittoman väkivallan ja ystävän ja vihollisen vä-
lillä. Poliksen nimissä ja sen puolesta harjoitettu väkivalta on lail-
lista, sen ulkopuolelta tuleva väkivalta laitonta. Mutta ei tässä
kaikki, sillä lain säätämisen kautta laki monopolisoi väkivallan
käytön itselleen väkivaltaisena rajanvetona. Samalla hetkellä
kun laki erottaa, se erottaa itselleen yksinomaisen oikeuden
erottaa. Lain väkivalta kaksinkertaistuu lain monopolisoidessa
itselleen myös julkisen rangaistusvallan.

Lain kieltosäännökseen liittyy yleinen rangaistussäännös,
jonka mukaan se, joka syyllistyy Polyneikeen hautaamiseen
tuomitaan kuolemanrangaistukseen. Antigone mainitsee trage-
dian alussa Ismenelle, että lain rikkojaa uhkaa kuoliaaksi kivit-
täminen. Kreonin ja kuoron keskustelussa kuoro on se, joka
ensi kertaa mainitsee rangaistussäännöksen Kreonin julistettua
kieltosäännöksen. Vasta kuoron julistaessa “[n]iin tuhmaa ei-
hän lie, jok’ etsis kuoloaan" Kreon vahvistaa ”[s]e palkka ois-
kin”. (220-221) Kuoron sanoja on tässä yhteydessä kuitenkin
tulkittava niin, että suvereeni hallitsija Kreon on se, joka on
säätänyt sekä kielto- että rangaistussäännöksen. Siten kuoro pi-
kemminkin ennakoi Kreonin rangaistussäännöstä osoittaen
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näin lojaalisuuttaan hallitsijalle. Kreonin laki paljastaa siten lain
kaksinkertaisesti väkivaltaisen luonteen: se on väkivaltainen se-
kä kieltosäännöksensä että rangaistussäännöksensä kautta.

Sisällissodan ja anarkian jälkeen Thebaan on palautettava
laki ja järjestys mitä pikimmin. Kriisitilanteessa huonon eriksen
pelossa hallitsija ei voi suvaita niitä, jotka saattavat kansan sa-
muudesta, yhtenäisyydestä ja yhteisestä onnen ja kohtalon jaka-
misesta kriisiin ja turmioon. Tämän tietää myös Zeus, johon
Kreon vetoaa lakia perustellessaan. Kreon ei ollut täysin va-
kuuttunut kansalaisten ehdottomasta tuesta hänen hallinnol-
leen, mitä osoittaa hänen epäilynsä siitä, että sekä Polyneikeen
hautaamisesta ilmoittava vartija että häntä varoittamaan tullut
Teiresias olisivat ottaneet lahjuksia Kreonia vastustavilta piireil-
tä. Joka tapauksessa isänmaallisen vakaumuksensa Kreon jakaa
kuoron kanssa, joka on vakuuttunut ei vain Kreonin lain välttä-
mättömyydestä vaan myös Kreonin oikeudesta toimia suve-
reenina lainsäätäjänä: ”Lakia voinet säädellä jos millaista / Niin
kuolleillen kuin meille, jotka elämme.” (213-214) Vaikka kuo-
ro ei nimenomaisesti ja positiivisesti hyväksy lakia, niin min-
käänlaista epäilyä Kreonin lain pätevyydestä ja hyväksyttävyy-
destä ei kuoron puheesta löydy. Kuoro kunnioittaa omassa pu-
heessaan hallitsija-lainsäätäjää nimenomaan laillisena asemana
eikä niinkään Kreonin auktoriteettia yksilönä. Antigonelle
kuoro julistaakin: ”Vaan ei saa koskaan vastustaa / Sen valtaa,
jolla valta on.” (873-874) Ja ensimmäisen stasimonin lopussa
kuoro kummastuu (eikä kyseessä ole kuoron mukaan mikä ta-
hansa tavallinen kummastus vaan jumalten lähettämä ihmeelli-
nen merkki, jossa viitataan termiin daimon) Antigonen osoit-
tautumista rikoksentekijäksi. Vaikka kuoro osoittaa sääliä häntä
kohtaan, niin kuoron on lähes mahdotonta uskoa, että Antigo-
ne on rohjennut rikkoa kuninkaallisia lakeja. Jo tämä osoittaa
kuoron vakuuttuneen Kreonin lain laillisuudesta. (376-382)

Edelleen kuoro on vakuuttunut siitä, että Kreonin ase-
malle korkeimpana vallankäyttäjänä (niin lainsäätäjänä kuin
lainsoveltajanakin) on sekä poliksen lain että jumalallisen lain tu-
ki: ”Ken tottelee mitä sääsi kansa / Sekä taivaan säädelmää –
hän kansassansa / Ylin on. [...].” (366-368) Kuoro vahvistaa,
että Kreon on kyllä tyranni, mutta hänet voidaan kuoron näke-
myksessä rinnastaa Soloniin laillisena eli valittuna tyrannina,
jolle lainsäätäjänä ja välittäjänä oli luovutettu lähes rajoittama-
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ton valta yhteiskunnallisessa kriisitilassa (stasis), josta hän pyrki
selviytymään lain voiman avulla. Kuoro myös vahvistaa Anti-
gonen oikeudenkäynnin jälkeen Kreonin langettaman lainmu-
kaisen tuomion: ”Tuon kuolo on siis päätetty – se selvä on”,
johon Kreon: ”Niin sulle kuin myös mullekin!”. (576-577)
Kuorolle Kreon delegoi vallan toimia lain vartijana. Kreon ei
siten ole lainvastainen ja mielivaltainen tyranni, jolla ei ole
minkäänlaista kansan tukea. Hänen lakinsakaan ei ole täysin en-
nenkuulumaton. Päinvastoin Kreikassa oli yleistä jättää maan-
petoksesta tai pyhäinhäväistyksestä tuomitut hautaamattomina
poliksen ulkopuolelle. (Polyneikeen ruumis jätettiin kuitenkin
aivan kaupungin porttien edustalle, kaupungin rajoille, josta se
pääsi saastuttamaan Theban.)

Kreonin laki on poliksen positiivista eli säädännäistä, ni-
menomaan asetettua oikeutta. Se on tiettyyn aikaan ja paikkaan
sidottua oikeutta eli Thebassa traagisten tapahtumien hetkellä
voimassaolevaa lainsäädäntöä. Se on myös yleisesti julistettua ja
kuulutettua julkista oikeutta. Kansalaiset ovat tietoisia sekä sii-
tä, mikä on lain sisältö, että siitä, mikä on seuraamus lain rikko-
misesta, mikä on olennaisen tärkeää Kreonille hänen perustel-
lessaan lakinsa pätevyyttä. Lain voimassaolo ja velvoittavuus ni-
mittäin edellyttävät lain julkisuutta. Esimerkiksi tyranni Dio-
nysios oli ripustanut lait niin korkealle, ettei yksikään kansalai-
nen kyennyt niitä lukemaan, mikä G.W.F. Hegelin mukaan on
yhtä väärin kuin voimassaolevan oikeuden kätkeminen sellai-
siin lähteisiin, joista vain asiantuntijat saavat selvää. Siksi hallit-
sijat, jotka ovat antaneet kansalle lakikoonnoksen, ovat sekä sen
suuria hyväntekijöitä että oikeudenmukaisia.89 Kreonin julki-
sesti säädetyn lain takana on auktoriteetin, suvereenin ääni, jo-
ka on läsnäolevana tämänpuoleisessa, täällä olevaa (enthade), po-
liksessa olevaa. Suvereenin läsnäoleva ja immanentti ääni sekä
säätää että legitimoi säädetyn lain. Hallitsijan asema taasen pe-
rustuu poliksen ja jumalten ”perustuslakiin”, kuten kuoro totesi.
Kreonin lain oikeudenmukaisuus ei siten ole kyseenalaistetta-
vissa.

Kreon vieläpä korostaa valtaansa poliksen maallisena hallit-
sijana kääntämällä selkänsä jumalille kuoron ehdottaessa, että
hautaustoimet Polyneikeen ruumiille on jumalten töitä. Suut-
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tuneena Kreon uhoaa: ”Ole vaiti, ett’et suututa mua juoruillas,
/ Ja vanhoillaskin järjetönnä ilmesty. / En jaksa kuulla jaaritus-
tas, että lie / Tuo kuollut muka taivaallisten huolena”. (280-
284) Kreon ei usko jumalten suosivan sellaisia, jotka ovat tul-
leet polttamaan niin temppelit kuin maankin sekä polkemaan
lait eli tuhoamaan kaiken sen – yhteisen uskonnon, yhdessä jae-
tut lait ja alueen – johon poliksen olemus perustuu. Kreon va-
kuuttaa, että rikos on vain ja ainoastaan inhimillinen teko, po-
liittinen rikos. Samalla hetkellä kun Kreon vakuuttaa kuoron
kansaa palvelevasta hallitsijuudestaan ja lainsäädännöstään, hän
sulkee korvansa kansan edustajien mielipiteiltä ylimielisesti.
Nyt puhuu Kreon, tyranni. Kreonin laki on nomos.

Toisaalta on Antigonen laki, joka velvoittaa hautaamaan
kuolleet, päästämään heidät kunniallisesti täältä tuonne, maail-
masta maan alle, poliksesta Hadeeseen. Velvollisuus haudata
kuolleet olikin antiikin Kreikassa eräs pyhimpiä velvollisuuksia.
Se oli myös kuolleen perusoikeus. Se perustui ikiaikaiseen ta-
paan, jonka juuret olivat muistamattomassa menneessä. Sofo-
kleen Aiaan jälkimmäisessä osassa hautaamisvelvollisuudella on
keskeinen osa. Euripideellekin hautaamisvelvollisuus oli hel-
leenien yleinen laki sekä jumalallinen käsky, joka ulottui kauas
kultaiseen aikaan.

Antigonea ensisijaisesti velvoittava laki on jumalallista oi-
keutta. Kreonin säätämä laki ei velvoita Antigonea, koska se
polkee ylempiä lakeja: ”Niin, sill´ ei Zeus tuot´ ollut mulle jul-
kaissut; / Eik’ ihmisille säännyt mointa käskyä / Dike, jok´ asuu
Tuonen jumalitten kanss´.” (450-453) Antigonea velvoittava
laki kuuluu siten ennen kaikkea maahan, maanalaisille jumalil-
le, Hadeelle ja kuolleille, joiden joukossa Dike, oikeuden ju-
malatar, Antigonen mukaan asuu. Vaikka Kreon ja poliksen laki
(nomos) erottelisikin ystävän ja vihollisen, niin ”Haades vaatii
yhden arvon kummallei”, jolla Antigone viittaa siihen, että ju-
malallinen laki velvoittaa hautaamaan kummatkin veljet. (519)
Antigone oikeuttaa lakinsa ensisijaisuuden vetoamalla siihen,
että ”[j]umalain säännöt vankat, joit´ ei kirjaimin / Ilmaistu: ei
ne nyt eik’ eilen eläneet, / Vaan ain´, – ei tiedä kukaan milloin
syntyivät”. (455-457) Antigonen laki on siten kirjoittamaton,
aikaan ja paikkaan sitomattomana ikuinen, universaali ja
muuttumaton oikeusnormi. Jopa lain alku on muistamattomas-
sa menneessä, joka vain lisää lain ehdotonta voimaa.
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Antigone edustaa tässä mielessä kosmoksen pyhää järjes-
tystä ja jumalallista lainsäädäntöä. Antigone varjelee pyhän
aluetta maalliselta lailta, sillä säädännäisen lain ylimielisyys saat-
taa johtaa ”taivaan koston alle” joutumiseen eikä hän halua
joutua siihen tilanteeseen ”ihmismieltä pelkäämällä”. (458-
459) Antigonen laki perustuu viime kädessä siihen, miten asiat
ovat eli fysikseen, jolla saatettiin tarkoittaa yhtä hyvin luontoa ja
todellisuuden kokonaisuutta kuin jonkin asian kuin olevan
konstituutiota, luonteenpiirteitä, olemusta tai olemista. Edel-
leen se saattoi viitata siihen minkälaisiksi asiat ovat kehittyneet
tai kasvaneet. Siinä oli myös dynaaminen elementti. Aristote-
leen mukaan “luonto [fysis] on sellaisten substanssi, joilla on it-
sessään, sellaisina kuin ne ovat, liikkeen prinsiippi”.90 Vaikka
Antigonen velvollisuus perustuu luontoon (fysis) eikä sopi-
mukseen (nomos), niin Antigonenkin lain yhteydessä voidaan
puhua Antigonen nomoksesta, tarkemmin sanoen nomos
fyseßksesta, luonnonlaista, sillä kyse ei ole vain tosiasian deskrip-
tiosta vaan preskriptiivisestä normista, joka normatiivisena vel-
voittaa Antigonea toimimaan tietyllä tavalla.

Toisaalta Antigonen universaalia ja ikuista järjestystä yllä-
pitävä laki yleisyydessään ja äärettömyydessään on äärimmäisen
yksityistä ja intiimiä. Nimenomaan siskona Antigone on vel-
voitettu hautaamaan veljensä hautaamattoman ruumiin. (Myös
Kreonilla olisi itse asiassa ollut hautaamisvelvollisuus
Polyneikeen lähimpänä elossa olevana miespuolisena sukulaise-
na). Sukulaisuusystävyyden velvollisuus ei koske ketä tahansa,
eikä Antigone ole velvoitettu hautaamaan ketä tahansa tämän
lain puitteissa.

Vaikka Antigone sanoo kuolemassaan pääsevänsä rakkaa-
na nukkumaan rakkaansa luo, niin Antigonen velvollisuudella
ei ole mitään tekemistä Antigonen veljeään kohtaan tuntemien
tunteiden kanssa. (Tämä on myös pidettävä mielessä ajateltaessa
Antigonen surun ja murheen ontologista laatua.) Laki on siten
suhteeseen liittyvä kategorinen imperatiivi, ehdoton laki. Tässä
mielessä Antigonen laki ylläpitää erityisesti sukulaisuutta, per-
hettä, ystävyyttä ja rakkautta, eikä Kreonilla ole oikeutta pitää
häntä pois omien luota.
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Ismenen kysyttyä aikooko Antigone todellakin haudata
Polyneikeen vastoin Kreonin säätämää kieltoa Antigone vastaa:
”Niin – omanpa veljeni ja, vaikk’et soisikaan / Sun veljes! Enpä
petturiks’ saa joutua.” (45-46) ”Veljeni”, miksei ihmeessä ”vel-
jemme”, sillä onhan Polyneikes myös Ismenen veli? Yksikkö-
muoto korostaa sitä, kuinka erottamattomasti laki ja sen säätä-
mä velvollisuus toimia kietoutuvat sukulaisuus- ja ystävyyssuh-
teisiin. Antigone, joka noudattaa velvollisuutta, pitää yllä sidet-
tä (kuolleeseen) toiseen, jonka vuoksi hän voi omia toisen vel-
jenään. Antigone tekee veljensä omistamisen kautta eron sis-
koonsa. He ovat samaa sukua, mutta kuitenkin toisistaan ero-
avia. Julmalla tai pikemminkin äärimmäisen kylmällä tavalla
Antigone riistää Ismeneltä siskouden, koska hän laiminlyö vel-
vollisuutensa veljeä kohtaan. Sukulaisuus ei olekaan puhtaasti
verensukulaisuutta ja luonnollista, sillä sen säilyttäminen vaatii
velvollisuuksien jatkuvaa täyttämistä. Kreonin tuomitessa Anti-
gonea Ismene yrittää ottaa myös vastuun teosta, mutta Antigo-
ne kieltää häneltä vastuunottamisen nimittäen häntä Kreonin
holhotiksi, joka valitsi elämän Antigonen itsensä valittua kuole-
man. Ismene vain miellytti näitä, täällä olevia, Antigone taasen
noita, tuolla olevia.

Antigone ei edes yritä kieltää vastuuta teostaan. Hän tosi-
aankin on suorittanut hautaustoimet Polyneikeelle eikä vain ker-
ran vaan kahdesti. Rikoksen toistaminen vain osoittaa hänen te-
konsa tahallisuutta ja suunnitelmallisuutta. Uhmakkaasti hän
tunnustaa Kreonille tekonsa osoittamatta siitä minkäänlaista ka-
tumusta. Kreon tivaa edelleen: ”Tiesitkö kielletyksi tekemästä
näin?”. (447) Näillä sanoilla hän tarjoaa Antigonelle mahdolli-
suuden vapautua oikeudellisesta vastuusta ja siten myös rangais-
tusseuraamuksesta, sillä jos hän ei olisi tiennyt laista, niin häntä ei
voitaisi pitää lain tietoisena rikkojanakaan eikä siten tekokaan
olisi hänelle syyksiluettava. Mutta ei, ja jääräpäinen vastaus kuu-
luu: ”Sen tiesin. Miks’en? Olihan kielto julkinen”, johon Kreon
hämmästellen: ”Ja uskalsit sen käskyn [ne lait, nomoi] sentään rik-
koa!”. (448-449) Toden totta, aivan kuten kuoro vakuuttaa:
”Tuo neito: ei hän vaaraa osaa väistyä.” (472)

Antigone käy itsepintaisesti eri rytmissä ei vain Kreonin
vaan kuoron kanssa kiistäessään toistuvasti sekä Kreonin lain
ensisijaisuuden suhteessa hänen noudattamaansa jumalalliseen
lakiin että jopa sen oikeutuksen ylipäätänsä: ”Kenties sun sään-
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tös tuonelass’ ei pyhä oo.” (521) Vaikka kuoro on vakuuttunut
Kreonin hallitsijuuden laillisuudesta, niin Antigone ei ole. Hän
alentaa heti ensimmäisissä sanoissaan Kreonin ja tämän säätä-
män lain arvon, sillä Antigonen mukaan Kreon ei suinkaan ole
suvereeni kuningas, basileus, joka hän kuoron mukaan on. Hän
on ei “valtias” (kuten Koskimiehen suomennoksessa) vaan stra-
tegi (strat©gos), joka poliksessa ei suinkaan ollut kuninkaan ase-
massa. Eteokleen kuoleman jälkeen Kreon oli juuri strategin
asemassa taistelussa argoslaisia vastaan. Sittemmin keskustelles-
saan Kreonin kanssa Antigone pitää häntä tyrannina (tyrannos),
joka niin puheissaan kuin teoissaan noudattaa vain omia halu-
jaan. Sen lisäksi tällainen tyranni saattaa tehdä ja sanoa mitä ta-
hansa. Sen vuoksi kaikki kansalaiset pelkäävät häntä eivätkä us-
kalla asettua häntä vastaan, jolla Antigone viittaa kuoron Kreo-
nia myötäilevään asenteeseen. (506-507) Sotapäällikön (Feld-
herr, kuten Hölderlin kääntää strat©gosin) säädös on Antigonen
mielestä k©rygma, asetus, jonka Hölderlin kääntää termillä
Kundgethan, tiedoksianto. (8-9, 33)91 Antigone ei siten anna
Kreonin käskylle nomoksen, säädännäisen lain asemaa. Kreonin
säädökseen hän viittaa myös termillä ekkek©rykthai, joka viittaa
siihen, että asia on tuotu julki tai kuulutettu. (27) Olennaisinta
on kuitenkin Antigonen tuomio siitä, että Kreonin lait ovat
vain “sun käskyjäs”, jotka yhden ainoan ihmisen ajatuksina
ovat vieläkin vähemmän kuin poliksen kuulutukset ja asetukset.
(453)

Kreon itse julistaa oikeusperiaatteisiin soveltuvan lain (no-
mos), minkä lisäksi hän toistuvasti puhuu julkisesta laista (nomos).
Polis kuuluu hänelle hänen lainsäädäntönsä ansiosta ja kautta.
(738) Hän viittaa säätämäänsä normiin myös termeillä k©rygma ja
ekkek©rykthai, mutta ei suinkaan siinä halveksivassa sävyssä kuin
Antigone vaan antaa niille oikeussäännön merkityksen osana po-
liksen oikeusjärjestystä. Kreonin laki on säädännäistä oikeutta, ni-
menomaisesti asetettua ja julkisesti kuulutettua. Siten hänen la-
kinsa on kaikkia velvoittava pysyvä normi (nomos). Sofokleen ai-
kana lainsäädäntövalta kyllä kuului kansankokoukselle. Edelleen
vuoden 403/2 asetuksen mukaisen jaon lakeihin (nomoi) ja ase-
tuksiin (ps©fismoi) perusteella Kreonin laki, jonka kielto koskee
partikulaariseen henkilöön kohdistuvia toimenpiteitä, olisi lä-
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hinnä kansankokouksen säätämä asetustasoinen oikeusnormi.
Poikkeustilassa strategilla oli kuitenkin oikeus antaa asetuksia,
jollaiseksi sekä Kreon että Antigone myös kutsuvat Kreonin oi-
keussääntöä. Theban poikkeustilassa strategin tehtävänä olisikin
asetuksella säätää hautaamiskielto yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi, sillä hautajaisista ja niihin liittyvästä julki-
sesta suremisesta saattaisi muodostua Kreonin uuden hallinnon
vastainen mielenosoitus. Omasta mielestä hän toimii juuri niin
kuin poliksen johtajan ja patriootin tuleekin toimia. Siten Kreo-
nin laki vaikuttaisi muodollisesti pätevältä ja hyväksyttävältä oi-
keussäännöltä, joka olisi velvoittavaa ja voimassaolevaa oikeutta
demokraattisen Ateenankin kriteerien mukaan. Solonin laeista
lähtien oli asetettu tiukkoja rajoituksia naisten osallistumiseen
hautajaisiin (aiemmin naisilla oli ollut poliittista valtaa hautajaisis-
sa esittämänsä merkittävän aseman johdosta), määrätty sallitut su-
runilmaisut ja suljettu yksityiset hautajaiset kodin piiriin. Lisäksi
on muistettava, että julkisissa hautajaisissa pidetyt hautajaispuheet
olivat poliksen puhetta itselleen sen ylistäessä vapaiden kansalais-
ten uhrautuvaisuutta vapauden puolesta. Tietenkin myytin The-
bassa kuninkaalla oli legitiimi valta suullisten lakien antamiseen.
Tältäkin osin sääntö olisi legitiimi oikeussääntö.

Tässä mielessä Kreonin asetukset kyllä ovat poliksessa voi-
massaolevia oikeussääntöjä, vaikka Antigone kuinka niitä ivaisi.
Ne ovat muodollisesti päteviä ja niille on löydettävissä myös si-
sällöllinen hyväksyttävyys poliksen suojelemisen ja sen jatku-
vuuden tarkoitusperistä. Nimittäessään niitä asetuksiksi Anti-
gone itse jopa myöntää niiden olevan häntä itseäänkin velvoit-
tavia normeja. Antigonen laille Kreon ei anna minkäänlaista
pätevyyttä eikä edes nimitä sitä laiksi. Antigonen velvollisuus
haudata kuollut veljensä on pelkästään filos-velvollisuutta.
Poliksesta irrallisilla, itsenäisillä sukulaisuus- ja ystävyyssuhteisiin
perustuvilla normeilla ei ole oikeudellista merkitystä. Kreon jo-
pa erottaa toisistaan nomokseen ja fysikseen perustuvat sukulai-
suus- ja ystävyyssuhteet. Edelliset perustuvat lakiin tai syntyvät
ja velvoittavat ystävyksiä ja hyväntekijöitä poliksen puitteissa:
”[...] synnyinmaa / [...] / Meit’ ystävyyden valkamiin myös
korjailee.” (188-190) Tällaista ystävyyttä on esimerkiksi Eteok-
leen hautaaminen sankarina. Jälkimmäinen taasen on luonnol-
lista, perheeseen ja sukulaisuuteen sidottua, vailla lain tai polik-
sen vahvistusta, sellaista jonka tulee pitäytyä yksityisyydessä.
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Antigone taasen vetoaa omalla kohdallaan toistuvasti
dik©en ja nomokseen. Polyneikeelle kuuluu samat oikeuden ja ta-
van vaatimat hautajaistoimet kuin Eteokleelle. (24) Kreonin
ihmetellessä, että Antigone uskalsi rikkoa hänen lakiansa (no-
mos), Antigone vastaa pilkallisesti, ettei Zeus eikä Dike suin-
kaan ollut säätänyt tuollaista lakia (nomos) ihmisille. (450-456,
519) Noudattaessaan näitä ikuisia lakeja ja toteuttaessaan vel-
vollisuutensa Antigone ei kadu tekoaan. Hänen viimeiset sa-
nansa vartijoiden viedessä häntä hautakammioon ovatkin:
”Kun hurskaan tointa ma täytin!” (943) Antigone valitsee
oman kohtalonsa täyttäessään velvollisuutensa, ja tämän saman
kohtalon Antigone kieltää sisareltaan, kun Ismene haluaa jakaa
Antigonen kohtalon. Ismene ei päättäväisesti valinnut ottaa
kohtaloaan omaksi.

Jos Antigonen laki perustuu kirjoittamattomaan tapaoi-
keuteen, niin onko se pelkästään moraalisen ja sosiaalisen käyt-
täytymisen periaate vailla oikeussäännön muodollista pätevyyt-
tä? Tällaisilla periaatteilla, joita kutsuttiin myös termillä nomima,
ei välttämättä ollut lain voimaa eikä niiden velvoittavuus perus-
tunut julkisen sanktion mahdollisuuteen. Kuitenkin 600-lu-
vulla keskeiset tapaoikeudelliset säännökset kirjoitettiin lakiin,
jolloin niistä tuli positiivista oikeutta. Mutta kirjoittamatto-
minakin niillä oli lain voima. Oikeuslähteenä pidettiin nimit-
täin kirjoittamatonta yleistä oikeustajua. Antigonessa käytetään
kirjoittamattomista laeista yleisnimitystä agrafoi nomoi, “joit’ ei
kirjaimin ilmaistu”. (455-456) Näille laeille on ominaista neljä
seikkaa: (1) ne tulevat aina jo palauttamattomasta menneestä,
eikä niiden syntyä kukaan voi tietää, joten ne ovat ikimuistoisia
ja alkuperäisiä; (2) ne ovat pysyviä ja korvaamattomia; (3) niitä
ei ole erikseen säädetty, vaan ne ovat kasvaneet; (4) niillä on ju-
malallinen pätevyysperusta, joten ne ovat hierarkkisesti ylem-
piä kuin poliittiset lait.92 Sofokleen kirjoittamattomista laeista
käyttämä ilmaisu löytyy myös Hippiaalta. Kirjoittamattomiin
lakeihin saatettiinkin Sofokleen aikaisessa Ateenassa vedota oi-
keudessa aivan kuten nimenomaisesti asetettuihin lakeihinkin.
Modernein termein ilmaistuna niissä olisi pääsääntöisesti kyse
oikeusperiaatteista, jotka yhdessä oikeussääntöjen kanssa ovat
voimassaolevia oikeusnormeja. Nimenomaan Perikles aukto-
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92 Näin sekä Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.263 että Reinhardt, Sophokles,
s.84.
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risoi niiden merkityksen oikeuslähteenä oikeudenkäynnissä.
Lait, joihin Antigone vetoaa, muistuttavat Perikleen hautajais-
puheessa mainitsemia lakeja: “me tottelemme[...] lakeja, erityi-
sesti niitä, jotka on säädetty vääryyttä kärsivien turvaksi, sekä
niitä, tosin kirjoittamattomia, jotka tuottavat rikkojilleen kaik-
kien yksimielistä halveksuntaa”.93 Vasta vuoden 403/2 asetus
kielsi kirjoittamattomien lakien käytön, jolloin Ateenan rajoil-
taan elävä oikeusjärjestys suljettiin ja jähmetettiin oikeusjärjes-
telmäksi. Tämä lainuudistus on kuitenkin osoitus niiden mer-
kityksestä oikeuslähteenä sitä edeltävänä aikana.

Antigonen laki on vieläpä jumalallinen ja pyhä laki, ehkä
jopa kaikkein pyhin velvollisuus kreikkalaisille. Pyhien lakien
rikkomisesta uskottiin seuraavan ei pelkästään rikoksentekijän
vaan myös koko poliksen saastuminen, joka poliittisissa oloissa
merkitsi poliittista tai taloudellista kriisiä, jonka esimerkiksi ty-
ranniutta tavoitteleva, toiminnallaan pyhiä lakeja loukkaava
saattoi aiheuttaa. Tähän liittyy ostrakismos- ja farmakos-instituu-
tiot. Erityisesti pyhän hautaamisvelvollisuuden rikkomisesta
saattoi seurata se, että kuolleet palasivat, koska linnut ja koirat
söivät maan pinnalle hautaamattomana jätetyn ruumiin jään-
nökset, jonka jälkeen ne ulostavat jäännökset poliksen alttareille
saastuttaen ne. Hylätty, haavoittunut, lainvastaisesti unohdettu
ruumis vuotaa poliksen pyhille paikoille tuhoten poliksen.94 Anti-
gonen kirjoittamattoman lain puolesta puhuisi edelleen se, että
kreikkalaiset pitivät niin kirjoittamattomien kuin kirjoitettu-
jenkin lakien pysyvyyttä suuressa arvossa. Tavallaanhan kirjoi-
tetutkin lait katsottiin aina jo olleen voimassa, ja usein ne perus-
tuivatkin kirjoittamattomiin lakeihin. Tässäkään mielessä lain-
säätäjä ei ollut täysin vapaa. Uusille laeille oli tiukat rajat ja lain-
säätäjä otti aina riskin muuttaessaan vanhoja lakeja tai pelkäs-
tään esittäessään uusia. Zaleukoksen lain mukaan lainuudistuk-
sen ehdottajan oli jopa seistävä esityksensä aikana hirttonaru
kaulassaan, johon hänet hirtettiin, jos hänen ehdotuksensa hä-
visi äänestyksessä. Lakien pysyvyyttä vahvisti myös graf©
paranomßn-kanne.
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93 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.33.
94 Jacques Derridan mukaan “vainajat ovat haavoittuneita”, ne palaavat mykästä ja

tiedostamattomasta substanssista, johon ne on haluttu hylätä ja pidättää.
Polyneikeen paluu on repressoidun paluu, kosto, joka tulee kukoistukseensa
luonnossa. (Derrida, Glas, s.186-187)
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Kiistaan oikeudesta ja laista jännittyy keskeinen vastakoh-
tapari Antigonessa. Yhtäällä on Kreonin, poliksen säädännäinen
laki tai asetus, aikaan ja paikkaan sidottu oikeussäännös, toisaal-
la Antigonen jumalallinen oikeus ja kirjoittamattomat, ikiaikai-
set, pyhät lait tai tapaoikeudessa kehittyneet oikeusperiaatteet.
Siten Antigonessa inhimillinen tai säädännäinen laki ja jumalalli-
nen tai tapaoikeudellinen laki törmäävät traagisesti yhteen.
Tähän perustavaan vastakohtaisuuteen kietoutuu lukuisia mui-
ta tragediaa rakenteistavia vastakohtapareja. Kreon edustaa vel-
vollisuutta noudattaa poliksen lakeja. Hänen puheensa on polik-
sen julkisuudessa tapahtuvaa puhetta, poliksen logosta. Sen tapah-
tumapaikkana on julkisuus eli kodin kätköjen ulkopuolinen ju-
ridis-poliittinen aika-tila. Tämän ajallis-tilallisen julkisuuden
sisällä se tekee erotteluja ystävän ja vihollisen, lainkuuliaisen ja
rikollisen, oman ja vieraan välillä ja määrittää näin laillisen jul-
kisen ajan ja tilan yhtenäisyyden rajat, sen mikä tai kuka on sul-
jettava poliksen ulkopuolelle, jotta sen puhtaus säilyisi. Edelleen
se säätää tämän ajan ja tilan vallan ulottuvuudet. Polyneikeen
ruumiin kohtalo kuuluu poliksen lainsäädännön alaisuuteen, ei
perheelle tai jumalille. Kreonin ja Antigonen suhde maahankin
eroaa. Kreonille maa on poliittinen territorio, josta kamppail-
laan, joka kartoitetaan rajoin ja rajoituksin, jota muokataan ja
hallitaan. Se on nomoksen maa.

Antigonelle maa on sukulaisuussuhteiden paikka, kuollei-
den vastaanottaja, fysiksen maa. Antigonen laki on luonteeltaan
yksityistä ja vereen sidottua. Se ei ole pelkästään jumalallista
abstraktia oikeutta, vaan konkreettisesti suvussa ja kotitaloudes-
sa, oikoksessa, elävää oikeutta. Antigonen laki alistaakin yhteis-
kunnan yleisen hyvinvoinnin ja yhtenäisyyden perheelle ja ys-
tävyydelle. Antigonen filoksen nomos, rakkauden laki yksityises-
sä ja kotoisassa aika-tilassa, asettuu näin Kreonin poliksen nomos-
ta vastaan. Mutta kyse ei ole pelkästään perheen ja valtion risti-
riidasta, sillä konfliktissa avautuu myös kahden poliittisen jär-
jestyksen ristiriita Antigonen edustaessa traditionaalista poliit-
tista järjestystä, Kreonin basileuksena uudenlaista, “poliittisem-
paa” poliittista johtamista. Kreonin rakkaus taasen kohdistuu
yksinomaan valtioon. Hänelle aito ja ylevin rakkaus on poliksen
rakkautta, mitä osoittaa hänen kuuroutensa Antigonen rak-
kaudelle sekä välinpitämättömyys siitä, että kuolemaantuomit-
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tu on hänen poikansa Haimonin morsian: ”Tään naimaliiton
Tuoni meiltä lopettaa.” (575)

Antigonen laki on sisäinen velvollisuus toista kohtaan,
kun taas Kreonin laki säätää kaikille kansalaisille ulkoisen kiel-
lon. Antigonelle perustava side on veri- ja sukulaisuussuhde,
joka velvoittaa luonnollisella ja alkuperäisellä tasolla. Antigone
identifioi itsensä fysikseen, alkuperään, luontoon, luonnon ryt-
miin, olemiseen, johon alueeseen kuuluu synnyttäminen, hoi-
vaaminen, kuoleminen, kiertokulun ja muutoksen ikuiset lait,
joista luonnonfilosofit olivat puhuneet. Kreon taasen identifi-
oituu nomokseen, tapaan, keinotekoiseen ja sopimuksenvarai-
seen lakiin, joka hallitsee kaupunkeja ja kansalaisten välisiä suh-
teita, josta sofistit puhuivat. Nomos merkitsee myös irtaantu-
mista perheen luonnollisesta yhteisöllisyydestä, varsinaisesti
omasta ja siirtymistä oikeudellis-poliittiseen kulttuuriin ja sivis-
tykseen, syntyperälle vieraaseen.

Antigone ja Kreon eivät tragediassa ole pelkästään vastak-
kaisten lakien tai periaatteiden edustajia vaan myös sukupuo-
leen sidottuja yksilöitä. Kreon edustaakin maskuliinisuutta
luottaen auktoriteettiinsa ja muodolliseen asemaansa poliksessa.
Hän puhuu kontrollin, rationaalisuuden ja käsitteellistämisen
kielellä. Antigone taas feminiinisyyden edustajana noudattaa
rakkauden sisäistä lakia ja velvollisuutta. Veljesten välillä eroja
tekemätön huolenpito (Antigone antaa anteeksi veljenmurhan
ja olettaa, että veljet antavat anteeksi toisilleen, sillä vihollisuu-
det eivät hänen mukaansa jatku kuoleman yli) kummankin
ruumiista on olennaisempaa kuin kansalaisille asetettujen ul-
koisten velvoitteiden noudattaminen. Tämä ei sinänsä ole
Kreonin mielestä tuomittavaa, niin kauan kuin tällaiset tunteet
pysyvät kotilieden ääressä ja pois poliksen julkisuudesta. Kuoron
ensimmäisessä stasimonissa viitataankin tällaisten tunteiden
vaarallisuuteen: ihmeellisin ihminen voi kontrolloida kaikkea
muuta paitsi intohimojaan. Liiallisen veren kuohuvuuden ja
murheen ylitsepursuavuuden rationaalinen Kreon haluaa sul-
kea oikoksen piiriin. Tässä mielessä Kreon ennakoi Platonin
ihannevaltion oppeja: järjen on vartioitava haluja, niin kuin
kaupungin vartijoiden tehtävänä on valvoa kansalaisia, jotta nä-
mä pitäytyisivät järkevyyden ja kohtuullisuuden (sßfrosyn©)
puitteissa. Halut on poliksessa alistettava järjelle.
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Ismene edustaa Kreonin hyväksymää naiseutta, joka kiel-
täytyy ryhtymästä julkiseen rikokseen. Ismene sanoo, että ”on
Kreon sen kieltänyt” ja ”niitä, joilla hallitus on, tottelen”. (47,
67) Ismenen mukaan Antigone rikkoo teollaan väkivaltaisesti
sekä lakeja että kansalaisten tahtoa vastaan. (59, 79) Tällaiset
teot ovat kaiken lisäksi liioittelevan ylenmääräisiä ja ne ylittävät
omat rajansa: ”Sill´ liikanaisiin mieletönt´on pyrkiä.” (68)
Tämä toistuu vielä Ismenen sanoessa kolmeen kertaan Antigo-
nen yritystä rikkoa poliksen lakeja mahdottoman (am©khanos,
joka viittaa siihen, ettei ole välineitä johonkin ja siksi se on
mahdotonta) tavoitteluksi. (79, 90, 92) Ismene ennakoi sanal-
laan Antigonen kohtaloa ihmisenä, jolle kaikista ihmeistä ih-
meellisimpänä ja taidokkaista taitavimpana on mahdottomuus
(am©khanos) välttää kuolema. (363) Ismene siis korostaa varsin
oivaltavasti Antigonen rajoja, rajojen ylittämisen mahdotto-
muutta ja kuoronkin julistamaa inhimillisen taidon kyvyttö-
myyttä ylivaltaisen edessä.

Kreonille Antigonen naiseus jopa kaksinkertaistaa rikok-
sen uhan, sillä Antigone ei uhkaa vain poliksen järjestystä vaan
myös sukupuolieron järjestystä, koska hän murtautuu ulos fe-
miniinisestä fysiksestä. Jos Kreon ei reagoisi ankaralla tavalla
Antigonen rikokseen, niin ”[e]n tottakaan ma oisi mies, vaan
hänpä mies”, jota hän vielä vahvistaa julistamalla ”[e]läissäin ei
nainen saa mua hallita”. (484, 525) Kreon pitää yllä patriarkaa-
lista järjestystä, jonka edellytyksenä on ero äidistä, kun taas
Antigone uhkaa häntä matriarkaalisella sukulaisuudella, joka
merkitsee paluuta äitiin (Antigonen paluu hautakammion koh-
tuun, maahan, äitiin). Tämä kaksinkertainen rikos on niin pe-
lottava, että Kreon pyrkii jopa leimaamaan poliittisen rikoksen
järjettömäksi hulluudeksi. Antigonesta ja Ismenestä hän sanoo
näiden oikeudenkäynnissä: “Nuo kaks´ on, luulen, hulluja –
toinen syntyjään, / Ja toinen juuri äsken siksi tultuaan!” (561-
562) Paras onkin sulkea heidät pois juridis-poliittisesta aika-ti-
lasta, jolloin “[e]i haihattaa saa irrallaan, vaan elelkööt / He
naisten lailla, hiljaa! [...]”. (579-580)

Tältä pohjalta Antigone voidaan rakentaa perustavien bi-
naaristen vastakohtaparien perustalle: Kreon/Antigone, inhi-
millinen/jumalallinen, aikaan sidottu/ajaton, säädännäinen po-
liksen laki/ikiaikainen fysiksen oikeus, polis/oikos, julkinen/yk-
sityinen, keskusta/rajat, ulkoinen/sisäinen, kirkkaus/hämä-
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ryys, tahto/kohtalo, tuomioistuin/alttari, tuleva/mennyt, po-
liittinen maa/kuolleiden maa, kuoleman hallitseminen kuole-
manrangaistuksena/kuolemalle alistuminen kohtalona, erotte-
lujen hallitseminen/erottautumaton hoivaaminen, maskulii-
ni/feminiini, mies/nainen, luovuus/hedelmällisyys, järki/halu,
olympiaaniset/ktooniset jumalat, jne. Tragedia voidaan nyt lu-
kea näiden vastakkaisten sääntöjen, periaatteiden ja asemien
traagiseksi kamppailuksi, joka lopulta tuhoaa kamppailun osa-
puolet. Tämä kiistan tasapaino ei vielä sano mitään traagisesta
sankarista, vastakohtaparien hierarkiasta tai oikeassaolemisesta.
Olemme vasta osoittaneet kuinka tragedia tapahtuu moninker-
taisesti kahden lain välissä: ei vain mythoksen ja logoksen, heroo-
is-myyttisen ja poliittis-filosofisen vaan myös kahden eri oi-
keuskäsityksen, kahden eri dik©n ja nomoksen välissä. Siis Kreon
vai Antigone, laki vai oikeus?

6. Kreonin ja Antigonen oikeassaoleminen

Antigone on tulkittu modernissa ”ortodoksisessa” tulkintatradi-
tiossa kahden vastakkaisen hahmon yhteentörmäyksenä, kon-
fliktina ja ristiriitana, joista toinen on ehdottoman oikea(ssa) ja
oikeudenmukainen, toinen ehdottoman väärä(ssä) ja epäoikeu-
denmukainen.95 Taustaolettamana on ajatus siitä, että oikeuden
alue voidaan selkeästi ja varmasti erottaa epäoikeuden alueesta,
niin että oikea on väärää vastaan, oikeudenmukaisuus epäoi-
keudenmukaisuutta. Miten sitten joko Kreonin tai Antigonen
laki on oikeaa oikeutta? Kohdattuamme oikeustragedian nor-
miristiriidan voimme edetä jäljittämään tarkemmin kiistassa il-
menevää kahta vastakkaista oikeuden olemisen ja oikeassaole-
misen tapaa.

Lähdetään liikkeelle seuraamalla Kreonia tragedian juo-
nen kuljetuksessa. Vaikka tragedia onkin nimetty Antigonen
mukaan, hän poistuu (poistetaan) näyttämöltä kesken tragedian
sen puolessa välissä, kun taas Kreon on keskeisessä osassa trage-
dian loppuun saakka. Sen lisäksi Kreon on parodoksen jälkeen
harvoin poissa näyttämöltä. Eikö tragedian käynnin kannalta
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95 Antigonen tulkintatraditiosta kattava esitys on Steiner, Antigones. Ks. myös
Oudemans & Lardinois, Tragic Ambiguity, s.107-117. Erinomainen bibliografia
Antigonen eri versioista on Schadewaldt, ”Die 'Antigone’ des Sophokles”.
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nimenomaan Kreon vaikuta päähenkilöltä? Toisaalta Antigone
on äärimmäisen intensiivisesti läsnä juuri poissaollessaan. Hän
on tragedian kulussa kuin hautaamaton ruumis.

Aivan kuten Oidipukselle valkenee totuus isänmurhasta ja
äidin naimisesta, Kreonille paljastuu vähitellen, mutta vääjää-
mättä, oma hybris. Teiresias kertoo hänelle etteivät murhatun
verestä saastuneet linnut enää laula ennustuksiaan vaan raivoa-
vat barbaarisina tuoden saastuneita ruumiin palasia kaupungin
alttareille ja sen keskuksiin. Koska luonnon tai olemisen (fysis)
järjestys on sijoiltaan, eläimet tarjoavat ihmisuhreja jumalille,
eivät jumalatkaan kuuntele rukouksia tai vastaa uhrilahjoihin.
Saastuminen johtuu siitä, että Kreon jättäessään kuolleet hau-
taamatta ja haudatessaan elävät on kaksinkertaisesti rikkonut
niin luonnon kuin kulttuurin rajat. Kreon ei kuitenkaan kuun-
tele Teiresiaan neuvoja, syyttääpä hän tätä jopa petturuudesta ja
lahjoman vastaanottamisesta. Tästä suuttunut Teiresias julistaa
kauhistuttavan (Teiresias viittaa termiin deinon) ennustuksen
siitä, että raivottarien päästyä irti ne uhkaavat niin polista kuin
Kreonin perhettäkin sovitusta vimmaisesti hakien. (Tässä ilme-
nee Teiresiaan kaksinainen rooli: yhtäältä hän on kuninkaan
neuvonantaja, jolla on hallussaan poliittinen tietotaito, toisaalta
hän on näkijä, Apollonin totuuden inspiroima tietäjä, joka en-
nustaa tulevaa totuutta.) Vasta tällöin säikähtänyt Kreon kään-
tyy kuoron puoleen, vaikka ”kovaapa (deinon) myöntymys”,
mutta ”vielä kovempaa”, jos ”vastustaissa sielu sortuu turmi-
oon”. (1096-1097) Kreon hakee nyt tukea kuorolta, joka neu-
voo hautaamaan Polyneikeen ja vapauttamaan Antigonen, jo-
hon Kreon: ”Oih! luovun – vaikka töin ja tuskin – mielestäin; /
On täyttymystä vastaan turha ponnistaa.” (1105-1106)

Kääntymällä pois säätämästään laista Kreon pyrkii epätoi-
voisesti oikaisemaan olemisen järjestyksen päästämällä kuolleet
kuolleiden maailmaan ja palauttamaan elävät elävien joukkoon,
vaikka hän yhä luottaa ihmisen inhimillisiin väkivallantekoihin.
Tämä on tragedian käännekohta (peripeteia), jossa Kreonin onni
(kuoron tukema yksinvaltainen ja itsevarma hallitsijuus ja suve-
reenius) kääntyy ja hän joutuu kokemaan kohtalokkaan ereh-
dyksensä (hamartia) vääjäämättömät seuraukset. Onnettomuu-
det (Haimonin ja Eurydiken kuolema, suvereenin murtuminen
murheeseen) ovat seurausta Kreonin omasta toiminnasta (lain
säätäminen, Antigonen rangaistus). Traagisessa erheessään
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Kreon erehtyy niin oikeudestaan säätää Polyneikeen ruumiista
kuin Antigonen vastarinnan rangaistavuuden suhteen. Uhma-
mielisen lainsäädäntönsä ja tuomionsa tuhoisia seurauksia niin
poliksen kuin oikoksenkaan kannalta hän ei ollut ennalta tiennyt.
Mutta mikään ei auta enää. Kreon menettää kaiken. Hänestä it-
sestään, suvereenista hallitsijasta ja kaupungin pelastajasta, tulee
syntipukki. Tässäkin hän muistuttaa Oidipusta tyrannos-farma-
koksena, puhdistajana ja puhdistettavana, joka täytyy karkottaa
pois kaupungista sen puhdistamiseksi, jolloin saastuttajasta (far-
makos) tulee lopulta jälleen kaupungin pelastava puhdistaja (far-
makos). Kreonin kohtalo liittyy myös Ateenan ostrakismos-ran-
gaistukseen: ylenmääräisesti valtaa saanut Kreon karkotetaan.
Tragedian lopussa Kreon saatetaankin ulos poliksesta.96 Tässäkin
mielessä hän jakaa Oidipuksen kohtalon: jo kuolleena (Oidi-
puksen sokeus, Kreonin vallan menetys) hän jää maan päälle
vaeltamaan kodittomana riistettynä kuoleman vapauttavasta
voimasta.

Jos Kreonin luonnetta ja toimintaa luetaan Aristoteleen
Runousoppia vastaan, niin hän todellakin vaikuttaa Oidipuksen
tavoin traagiselta sankarilta. Näin myös Bowra, jonka mukaan
Kreon on aristoteelinen sankari, jonka virhe ei ole pelkästään
intellektuaalinen. Luonteeltaan Kreon ei ole huono. Hänen
epäonnensa johtuu luonteessa olevasta virheestä, joka johtaa
siihen, että hän uskoo valtion ja lainmukaisuuden oikeuttavan
jumalten ja pyhän syrjäyttämisen.97 R.P. Winnington-Ingram
yhdistää Kreonin Aiskhyloksen traagiseen sankariin, Kserksek-
seen. Hänen mukaansa Antigonessa onkin kaksi tragediaa.
Yhtäältä on Kreonin tragedia, joka on aiskhyloslainen ja tradi-
tionaalinen, jossa traaginen sankari on puhunut ylpeitä sanoja ja
kärsinyt suuria takaiskuja, uhmannut jumalten voimaa sekä oi-
keutta ja tullut tuomituksi. Hän on tuonut tuhon itse itsensä yl-
le ja oppinut viisauden, joskin liian myöhään. Toisaalta on
Antigonen tragedia, joka on sofokleelainen, jossa Antigone
rinnastuu Sofokleen muihin taipumattomiin Aiaaseen, Elekt-
raan ja Filokteteehen.98 Oudemans ja Lardinois kritisoivat voi-
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96 Näin Oudemans & Lardinois, Tragic Ambiguity, s.194. Toisin Jebb, The Antigone
of Sophocles, s.237.

97 Bowra, Sophoclean Tragedy, s.70-71. Bowran mukaan niin Antigone kuin
Kreonkin ovat oikeassa ja väärässä.

98 Winnington-Ingram, Sophocles.
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makkaasti ”ortodoksista” Antigone-tulkintatraditiota, joka
unohtaa täysin Kreonin, väittäen Kreonin kohtalon peilaavan
strukturaalisesti Antigonen kohtaloa.99 Robert Goheen löytää
Kreonilta eettisten periaatteiden kokoelman, johon kuuluu
myös pieteetti, eikä hän olekaan epärehellinen pyrkiessään so-
veltamaan niitä pragmaattis-rationaaliseen toimintaansa ja poli-
tiikkaansa, jota hän pitää ”oikeana ajatteluna” (fronein) suhteessa
muiden irrationaalisuuteen.100

Kreon on kyllä omalla tavallaan traaginen sankari. Sitä en
epäile, mutta traagisena sankarina oleminen (yksin tai yhdessä
toisen kanssa) ei ole sama kuin (yksin ja/tai ehdottomasti) olla
oikeassa. Onko Kreon sitten myös oikeassa? Kuten jo on todet-
tu Kreon on lainsäätäjänä legitiimi hallitsija, jonka toimivaltaan
kuuluu lakien säätäminen poliksen hyväksi sekä lakien mukai-
nen tuomiovallan käyttö. Koska hänen säätämänsä lain ja tuo-
mion tavoite on turvata poliksen yhtenäisyys ja jatkuvuus tilan-
teessa, jossa eletään veljessodan jälkeistä poikkeustilaa, niin hän
on esimerkillinen kuningas, basileus, jollaiseksi kuorokin hänet
nimeää. (155-156) Kreon on siten oikeassa ja sellaisena olemi-
sessaan jakaa dik©ä. Ystävän ja vihollisen erottava oikeuspuhe ei
ole puhdasta vallan ja mahdin julistusta vaan oikeuden puhetta,
jopa jumalallisen oikeuden sanomista, sillä basileukselle kuuluu
ikiaikaisen jumalallisen järjestyksen mukaan tällaisten säädösten
säätäminen. Wolfin mukaan Kreonin säädös onkin pikemmin-
kin tähän perustuva kirjoittamaton laki kuin kirjoitettu laki.
Siten Antigonen ja Kreonin konfliktissa ei ole kyse jumalallisen
ja inhimillisen lain välisestä normiristiriidasta, jonka ratkaisu ei
olisi ollut epäselvä kenellekään kreikkalaiselle, vaan pikemmin-
kin kirjoittamattoman lain (agrafos nomos) sisäisestä hajaantumi-
sesta, jonka dialektiikassa traaginen moninaisuus lepää.101

Emme siis voi yksinkertaisesti asettaa Kreonin inhimillistä lakia
Antigonen pyhää lakia vastaan.

Antigonen oikeudenkäyntikään ei ole tyrannin mielival-
taista rangaistusvallankäyttöä, sillä Antigonehan on rikkonut
säädettyä lakia, jossa rangaistukseksi teosta on määrätty kuole-
ma. Siten Kreon noudattaa laillisuusperiaatetta. Suvereenina
hallitsijana Kreonilla on myös tuomiovalta, joten siinäkin mie-
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99 Oudemans & Lardinois, Tragic Ambiguity, s.110.
100 Goheen, The Imagery of Sophocles’ “Antigone”, s.82-83.
101 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.255.
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lessä Antigonen tuomio on legitiimi. Eikä Kreonilla ole mitään
syytä hyväksyä Antigonen vasta-argumentteja, sillä sukulai-
suus- ja ystävyyssuhteisiin perustuvilla normeilla ei ole hänen
mielestään oikeudellista merkitystä. Sen johdosta poliksen oi-
keussääntöjen ja filoksen moraalisääntöjen joutuessa normikol-
lisioon, moraalisääntöjen on väistyttävä eikä niihin voi vedota
juridisesti relevantteina normeina. Kreonin mukaan ne eivät
vapauta tekijää oikeudellisesta vastuusta eivätkä edes vaikuta
lieventävästi rangaistukseen. Pikemminkin päinvastoin. Kun
joku asettaa tietoisesti sukulaisuuden ja ystävyyden velvollisuu-
det poliksen velvoittavaa oikeutta vastaan, niin silloin hän haas-
taa poliksen tuomiovallan yksinoikeuden ja ensisijaisuuden.

Myös kuoro hyväksyy Kreonin oikeudelliset päätökset,
onhan hän basileus, joka on jopa jumalien ikisallima johtaja.
(157) Eikä kuorolta liikene aluksi juurikaan ymmärtämystä
Antigonelle, joka todellakin on rikkonut poliksen lakeja vastaan.
Kuinka yksittäinen ihminen, vaikka kuinka väittäisi noudatta-
vansa jumalallisia lakeja, voi kyseenalaistaa koko poliksen aukto-
riteetin ja legitimaation. Kuinka hän voisi tietää paremmin
kuin Kreon, kuoro ja myös tragedian yleisö mikä on oikein.
Sourvinou-Inwoodin mukaan Antigone olikin ateenalaisen
miespuolisen yleisön silmissä huono nainen, jonka toimet oli-
vat kumouksellisia poliksen kannalta. Hänen mukaansa ruumiin
peseminen kyllä kuului naisille, mutta itse ruumiin maahan pa-
neminen kuului miehille. Lisäksi 400-luvulla säädetyn lain mu-
kaan jokainen Ateenaa vastaan rikkonut tuli teloittaa ja heittää
hautaamattomana kuiluun. Edelleen Antigonen ensisijaisena
velvollisuutena olisi ollut lasten hankkiminen. Kreon taasen
vastasi vallitsevaa maskuliinista ideologiaa ja hänen ainoa vir-
heensä oli rangaistuslajin valinnassa, elävältä hautaamisessa, sekä
maanpetturin jättämisellä hautaamattomana kaupungin rajoille.
Sourvinou-Inwoodin mukaan Kreonin lainsäädäntö oli täysin
normaalia ja legitiimiä polis-diskurssia, kun taas Antigone kan-
salaisten tahdon vastaisesti asettui yksityisten intressiensä joh-
dattelemana vastustamaan pätevää strategin asetusta.102 Kreonin
ainoiksi vastustajiksi jäävätkin Antigone ja tämän sulhanen Hai-
mon. Vasta viidennessä epeisodionissa Teiresias arvostelee
Kreonin ratkaisuja ja ajattelua, mutta hänkään ei oikeuta Anti-
gonen tekoja eikä tuomitse Antigonen tuomitsemista. Kreon ei
vain noudattanut rituaalin vaatimia muotoja toimissaan.
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Vaikka Kreonin lain legitimaatio perustuisi viime kädessä
jumalalliseen järjestykseen, niin poliittisessa polis-uskollisuu-
dessaan Kreon joutuu suvereenin basileuksen vallan perustavan
jumalallisen asetuksen tulkinnassaan väistämättä törmäyskurs-
sille tyrannimaisten jumalien ja näiden joustamattoman aukto-
ritatiivisen järjestyksen kanssa. Ensinnäkin hän asettuu Dikeä
vastaan kieltämällä säätämällään lailla kuolleelta pääsyn Hadee-
seen, jonne tämä jumalallisen järjestyksen mukaan kuuluisi.
Toiseksi hän uhmaa verisiteitä varjelevaa Zeus Ksynaimiosta,
kieltämällä sisarta hautaamasta veljeään. Kolmanneksi hän
loukkaa sydämen jumalaa, Zeus Herkeiosta, rikkomalla poliksen
nimissä perhesiteet ja niihin liittyvät velvollisuudet (Antigonen
suhde veljeen, Kreonin oma suhde Antigoneen ja Polyneikeen
heidän setänään). Neljänneksi hän kieltäytyy hautaamasta
Polyneikeetä varoituksista huolimatta, koska ei usko Theban
saastuvan hautaamattomuudesta, sillä eivät jumalat hänen mu-
kaansa saastu ihmisten toimista (eivät, mutta Kreon unohtaa,
että on itse saastuttanut itsensä loukkaamalla jumalallista asioi-
den järjestystä). Uhmaamalla kohtaloa itseään Kreon kohottaa
inhimillisen jumalallisen edelle, vapauden välttämättömyyden
edelle sekä suvereenin päätöksen säädettynä olemisen edelle.
Sankarillisesti Kreon pyrkii olemaan basileuksena todella suve-
reeni ja varsinaisesti autonomos eli omalakinen.

Eikö siis Kreon toimi poliksen kannalta sekä legaalisesti että
sankarillisesti pyrkimällä pelastamaan sen (aivan kuten Oidipus)
tuhoutumiselta? Jos hyväksymme Kreonin asettamat periaat-
teet, niin silloin hänen suvereeni valtansa vaikuttaa yksiselittei-
sen velvoittavalta ja legitiimiltä, hänen lakinsa näyttää täyttävän
normin pätevyys-, tehokkuus- ja hyväksyttävyys-vaatimukset
ja hänen tuomionsa on lainmukainen.

Pääsääntöisesti Kreonin ja Antigonen suhde oikeassa ole-
miseen on nähty käänteisenä, jolloin tyrannimaisen Kreonin si-
jasta Antigone on esitetty todellista, aitoa, puhdasta, ylevää, ju-
malallista, ajatonta, muuttumatonta oikeutta edustavana traa-
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102 Sourvinou-Inwood, “Assumptions and the Creation of Meaning”, s.137-138.
Sourvinou-Inwood kuitenkin vähättelee naisten osuutta hautaamisrituaaleissa,
ja jopa Ismene myöntää, että ilman Kreonin lakia, heille sisarina kuuluisi
Polyneikeen hautaaminen. Ismene myös toivoo saavansa anteeksi hautaamis-
velvollisuutensa laiminlyömisen. Sisarusten velvollisuutta korostaa se, että
Polyneikeellä ei ole isää, veljeä tai poikaa, joka voisi suorittaa hautaamisen. (Ks.
myös Foyley, “Tragedy and Democratic Ideology”, s.134)
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gisena sankarina. Tämän tulkinnan mukaan Sofokles kääntää
tragediassaan binaaristen vastakohtaparien perinteisen hierarki-
an ylösalaisin: nainen ennen miestä, oikeus ennen lakia, perhe
ennen valtiota. Antigone onkin helppo nähdä traagisena sanka-
rina – rohkea kapinallinen, moraalisesti ylivertainen, va-
kaumustaan kuolemaan seuraava, lannistumaton valtiollisen
pakkovallan edessä, ylevä, uhmakas, uhrautuva, kaunis. Kreo-
nilla taasen ei Antigonen tulkintatraditiossa ole ollut samanlaisia
pyhän paatoksen innoittamia todistajia kuin Antigonella.

Suuntaviivat tälle tulkinnalle asetetaan saksalaisessa ro-
mantiikassa, joka kohottaa Sofokleen suurimmaksi kreikkalai-
seksi runoilijaksi, dramaattisen taiteen kehityksen lakipisteeksi,
harmonisen täydellisyyden malliksi. Jos tragedia tavoittelee ta-
sapainoa oikeuden ja inhimillisyyden, välttämättömyyden ja
vapauden välillä, jossa ilmenisi korkein moraliteetti, niin tässä
Sofokles onnistuu. Antigonessa traaginen ei merkitse kiellon va-
paata transgressiota, vaan syyttömän, Antigonen, tulemista
syylliseksi kohtalon johdosta. Sattumalla ei ole sijaa, sillä eetti-
sessä tragediassa transgression aiheuttaa välttämättä kohtalo.
Jumalatkaan eivät voi avustaa (tai vastustaa) Antigonea, jonka
on itse ratkaistava ongelmat, sillä hekin ovat alisteisia oikeudelle
ja välttämättömyydelle. Syytön syyllinen kuitenkin hyväksyy
rangaistuksensa vapaaehtoisesti. Tragedian ylevyys syntyy va-
pauden kirkastuessa korkeimmaksi identiteetiksi välttämättö-
myyden kanssa. Antigone saavuttaa lopussaan sellaisen kunnian
ettei hän ole epäonnen uhri, vaan hänen hahmossaan moraali-
nen hyvyys virtaa yhdessä kauneuden kanssa ja synnyttää pyhän
korkeimman kuvan.103 Tässä suunnassa Antigonen tulkitsevat
myös Friedrich Schlegel ja A.W. Schlegel.

J.L. Runeberg jatkaa romanttista traditiota vakuuttamalla,
että Antigone vielä kuollessaan lausuu ”sen iloisen vakaumuk-
sen, että hän kärsii korkean, pyhän asian puolesta, kun sitä vas-
toin kuningas, herättyään mieltänsä malttamaan, soimaa itseään
teoistaan ja valittaa sokaistustaan, joka on saattanut hänet unoh-
tamaan ylempää syntyperää olevia lakeja kuin mitä hänen omat
valtiaskäskynsä ovat.” Kaarlo Koskimies jakaa Runebergin tul-
kinnan. Hänen mukaansa Antigone on korkeampien käskyjen
toimeenpanija, jalo henki, joka toimii sen mukaan mitä tapa ja
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103 Schelling, Die Philosophie der Kunst, s.341.
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sydän sanovat pyhäksi ja oikeaksi. Kuollessaankin hän on mart-
tyyri-loisteen kirkastama. Kreon taasen polkee perheellisen
rakkauden pyhät tunteet alleen vaatien käskyjä toteltavaksi,
vain koska hallitsija on niin sattunut julistamaan. Hänen lakinsa
onkin epähurskas säädös ja itsekäs “valtias-oikku”, joka loukkaa
manalan jumalten oikeutta omistaa kuolleet.104

Myös Jebb ylevöittää Antigonen Antigone-editiossaan ja
sen kommentaarissa. Hänen mukaansa Antigonen luonteelle
on ominaista kaksi seikkaa: hän on yhtä aikaa sekä järkkymätön
ja haltioitunut innokkuudessaan oikeaan ja suoraan että hellä
puhtautensa ja kiintymyksensä syvyydessä. Antigonen kuva
Antigonesta vastaa Oidipus Kolonoksessa-tragedian kuvaa, jossa
hän antaumuksellisesti saattaa maanpakoon ajettua sokeaa
isäänsä läpi kaiken murheen ja kärsimyksen. Epäitsekkäästi rak-
kaudesta veljeään kohtaan ja pyhästä velvollisuudesta jumalia ja
kuolleita kohtaan Antigone ryhtyy päättäväisesti välttämättö-
mään toimintaan. Oikeudenkäynnissään Kreonin edessä hän,
jumalallisen lain edustaja, ei myöskään anna laisinkaan periksi
tuomarilleen, joka on hänelle pyhän lain negaatio. Vasta Kreo-
nin mentyä voi tämä ”aito sankaritar”, ”aito nainen”, ”urhea ja
rakastava sielu” hetken kaivata thebalaisilta inhimillistä lohdu-
tusta, vaikka sellaista ei tulekaan ja vaikka jumalatkin näyttävät
kääntäneen selkänsä hänelle. Jebbin mukaan Antigone on san-
kareista suurin. Euripideen sankarittaret kyllä uhrautuvat toisen
puolesta, mutta heidän pateettinen sankaruutensa oli puhtaasti
passiivista. Heille oli vieläpä luvattu hyöty uhrautumisestaan.
Sen sijaan Antigonen ratkaisu oli täysin vapaa. Se sankaruus, jo-
hon päätös johti, oli sekä toimintaa että kärsimystä, josta ainoa-
na palkintona oli teko itse. Jebbin mukaan Kreon ei kykene
ymmärtämään Antigonen luonteen olennaisia piirteitä, koska
hän ei tunnista yhtäältä rajaa jumalallisen ja inhimillisen lain vä-
lillä eikä toisaalta sisarellista kunnioitusta, koska pitää perhettä
ainoastaan valtiollisena instituutiona, pikkuvaltiona.105

Reinhardtin Sophokles kiistää Jebbin tavan rinnastaa Anti-
gone kristittyyn marttyyriin. Antigone tietää kyllä jumalallisen
lain olemuksen ja seuraa sitä, mutta Reinhardtin mukaan tämä
laki on se, mitä luonto itse haluaa. Vastakkain ovat korkea, eh-
doton, kuolemalle omistautunut alue sekä alhainen, itseään säi-
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104 Koskimies, ”Johdanto”, s.xviii-xx.
105 Jebb, ”Introduction”, s.xi-xxx.
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lyttävä, ehdollinen alue. Antigonessa positiivinen oikeus ei ole-
kaan oikeudenmukaisuutta, idea ideaa, valtiojärki yksilöä ja su-
kua tai poliittinen moraalista periaatetta vastaan, vaan kaiken
ympäröivä jumalallisen piiri – oleminen, jonka kanssa Antigo-
ne on sopusoinnussa – on vastakkain Kreonin edustaman soke-
an ja rajoittuneen keskiluokkaisuuden kanssa. Antigone kuolee
jumalallisessa mielen täyteydessä, jossa hän on myös elänyt kut-
sumuksen tai kohtalon sallimuksen (Sendung) emäntänä (Frau).
Sen sijaan Kreon ei omassa intellektuaalisessa ja emotionaalises-
sa rajoittuneisuudessaan edes kykene koskettamaan Antigonen
pyhää asemaa, sillä hän tulee aina liian myöhään ja päätyy ei-
minään vaeltavaksi hahmoksi.106

Gerhard Müllerin mukaan Antigonessa ei kyse ole mistään
jumalten sisäisestä kiistasta niin kuin oli laita Aiskhyloksen tra-
gedioissa vaan jumalan vallasta ja täydellisyydestä, jonka edusta-
ja Antigone on. Zeus ja hänen lakinsa eivät ole vastakkain
Hadeen oikeuden kanssa, vaan ne ovat saman asian kaksi eri
puolta. Jumalallinen asettuu vastakkain inhimillisen epäjärjes-
tyksen kanssa. Tässä tilanteessa vain ja ainoastaan Antigone on
traaginen sankari (tämä paljastuu jo tragedian nimessä). Antigo-
ne on myös poliittinen sankari asettuessaan Kreonin rajoittu-
neen ja ihmisvastaisen sekä samanaikaisesti jumalten vastaisen
lain pätevyyttä vastaan. Sofokles lieneekin valinnut valtiollisen
lain rikkojaksi juuri naisen, koska tämä tuo mukanaan kaikesta
sotilaallisesta käskyvallasta vapaan luonnollisen tunteen ja vais-
tomaisen varmuuden. Antigonessa ei myöskään tapahdu jakau-
tumista järkeen ja tunteeseen, jonka johdosta Antigone säilyy
läpi tragedian taipumattomana. Alusta saakka Antigone yhdis-
tää tiedon jumalallisesta ja inhimillisestä oikeudesta itselleen
osakseen tulevaan kohtaloon. Antigone ei koskaan peräänny
omasta laistaan ja sen mukaisesta päätöksestä vaan pysyy murtu-
mattomana kuoleman kanssa kasvokkain ollessaankin. Antigo-
ne on ”oikeassa suhteessa jumalten totuuteen, ja hän jatkaa oi-
keassa olemistaan, vaikka inhimillisenä olevana hän tuhoutuu-
kin.”107

Toisin Kreon, jolla ei ole vakaata eetosta, sillä hänhän lo-
pulta taipuu Teiresiaan suostuttelun ja uhkausten johdosta.
Müller ei myöskään pidä oikeana verrata Kreonia Oidipukseen
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ja Aiaaseen näiden kamppailussa jumalia vastaan. Syyllisyyden
verhoama, ”oikeusmurhaan” syyllistynyt Kreon ei ansaitse täl-
laista vertausta. Reinhardtia seuraten Müller katsookin Kreo-
nin sokaistuneen hyveestä (aret©) omaa ahdasmielisyyttään ja
pikkusieluisuuttaan. Pyhä puhtaus eristää Antigonen ei vain
Kreonista vaan myös epätraagisista ihmisistä (Ismene, kuoro,
Haimon), jotka eivät ymmärrä hänen jumalallista olemustaan ja
joille hän on käsittämätön ja vangitsematon. Siksi myös pyhä
järjestys menee sijoiltaan tragediassa jumalten vihollisten toi-
mesta. Antigonen itsemurha ei tee muuta kuin erota rajallisen,
kuolevaisen elämän hänen ikuisista ja universaaleista periaat-
teistaan. Müllerille Antigone edustaa siis totuutta (Wahrheit),
puhtautta ja saastumattomuutta; Kreon näennäistä (Schein),
mielipiteitä, näkemyksiä ja harhakuvitelmia. Kyse ei ole siis
kahden vastakkaisen lain antinomiasta, joka voitaisiin dialekti-
sesti ylittää. Pyhä laki pitää puoliansa epäpyhää vastaan, vaikka
tuhoutuisikin traagisesti. Müller kiteyttää osuvasti: ”Antigone
on täydellisesti oikeassa, Kreon täydellisesti väärässä.”108

7. Oikeudenkäynti: syyttäjän todistajat

Emme ole saanut ratkaistua normiristiriitaa emmekä kysymystä
oikeassaolemisesta. Koska tekstissäni olen keskittynyt oikeus-
tragediaan, niin käydään tarkastelemaan tarkemmin Kreonin ja
Antigonen vastakkaisia lakeja. Kumpikin väittää itsensä olevan
oikeudenmukainen tai oikeamielinen (dikaios), sellainen, joka
tekee hyväksytyn ja oikeudenmukaisen teon, kun taas toinen
on epäoikeudenmukainen (adikos). Sofokleen aikaisen Ateenan
demokratian eräs perustava tekijä teatterin ohella oli oikeuden-
käynti, jossa kansantuomarit päättivät oikeasta, oikeudenmu-
kaisuudesta ja oikeudesta. Olkaamme me tässä ja nyt läsnä di-
kast©rionin istunnossa. (Tietyllä tavalla teatteriesityksen katsoja
aivan kuin tekstin lukijakin on tuomioistuimen arvosteluky-
kyinen jäsen.) Esillä on oikeustapaus Kreon vs. Antigone. Dika-
zeion, oikeudenkäyttö eli tuomion puhuminen, edellyttää to-
disteiden esittämistä puolin ja toisin, jotta dik©, oikeudenkäynti,
olisi oikeamielinen. Tapauksen faktat ovat edellä tulleet kiistat-
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toman selviksi. Ei niistä sen enempää. Mutta mikä on oikea tai
ylempi tai ensisijaisesti sovellettava laki? Antiikin Kreikassa oi-
keudenkäynnissä osapuolten oli itse esitettävä lait, joihin vetosi,
oikeudessa, tuotava laki oikeuteen. Se, joka esitti voimassaole-
vana lakina pätemättömän lain, saatettiin tuomita kuolemaan.
Kreon ja Antigone ovat esittäneet omat oikeuspuheensa.

Jotta voisimme puhua oikean tuomion on meidän kään-
nyttävä kuuntelemaan oikeuden asiantuntijatodistajia, jotka
tietävät miten legitimoida ja justifioida laki ja tuomarin päätös.
Annetaan heidän tehtäväksi selvittää mikä Thebassa on voimas-
saolevaa oikeutta ja mikä on Theban oikeusjärjestyksessä vallit-
seva normihierarkia. Jotta voisimme tänään kohdata uudelleen
ja uudella tavalla antiikin tragediassa esiintulevan ja paljastuvan
oikeuden, niin kuulostellaan mitä oikeuden ajattelijat mahtaisi-
vat sanoa Antigonesta. Koetan seuraavaksi tarkastella miten tiet-
tyjen keskeisten oikeuspositivististen ja luonnonoikeudellisten
ajattelijoiden teoriat soveltuisivat oikeustapaus Antigoneen.
Tavallaanhan jako oikeuspositivisteihin ja luonnonoikeudelli-
siin ajattelijoihin toistaa sofistien piirissä tapahtunutta nomoksen
ja fysiksen erottautumista, joten tässä mielessä seuraava argu-
mentointi ei olisi ollut täysin vierasta ateenalaisillekaan. Pikem-
minkin Antigone-tragediassa itsessään kyseisen jako nousee esiin
ja etualalle. (On muistettava se, että modernin oikeuden teke-
miä jaotteluja ei tule suoraan soveltaa antiikin oikeudelliseen
ajatteluun, joten seuraavassa pyrin ennen kaikkea dialogiin, tai
kysymään dialogin mahdollisuutta, kreikkalaisen oikeustrage-
dian ja modernin oikeusajattelun välillä, jotta moderni oi-
keusajattelu voisi vieraan kautta ymmärtää itsensä toisin.)

Tavan mukaisesti annetaan ensin syyttäjän todistajien
puhua Kreonin lain puolesta. Demosthenes siteeraa Kreonin
puhetta oikeusjutussa Aiskhineeta vastaan, jonka hän väittää
unohtaneen Kreonin periaatteet poliittisessa toiminnassaan.
Hänen mukaansa lait ja niiden noudattaminen on poliksen ole-
massaolon edellytys, sillä jos jokaisella olisi oikeus tehdä mitä
itse haluaa, niin valtiosääntö ei pelkästään katoaisi vaan ihmi-
sen koko elämä alentuisi eläimelliselle tasolle. Lait takaavat si-
ten niin poliksen kuin sivilisaationkin. Puheessaan Aristegeito-
nia vastaan hän uskoo, että ”lait haluavat sitä, mikä on oikeu-
denmukaista ja kunniallista ja tervehdittävää. Ne hakevat sitä,
ja kun ne löytävät sen, ne säätävät sen yleisenä käskynä, tasaver-
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taisena ja identtisenä kaikille”. Ne myös ”pelottavat jokaista te-
kemästä väärää ja rankaisemalla lainrikkojaa tekevät muista pa-
rempia ihmisiä”.109

Kreonin virkaanastujaispuhe synnyinmaasta vankkana lai-
vana, jossa poliksen lait ovat ensisijaisia suhteessa muihin nor-
meihin, muistuttaa kovasti Perikleen pitämää hautajaispuhetta:
”[...] yksityisellä kansalaisella on enemmän hyötyä, jos koko
valtio on turvattu, kuin jos jokainen kansalainen menestyy,
mutta valtio luhistuu. Miten hyvä onni yksityisellä voineekin
olla, hän joutuu silti perikatoon jos hänen maansa kukistuu,
[...]”.110 Perikleen puhe antaa näin demokraattisen Ateenan
tuen Kreonin laille ja Antigonen tuomitsemiselle. Perikleen
tavoin myös Aristoteleen oikeudenmukaisuus-käsite Nikomak-
hoksen etiikassa tukee Kreonia. Aristoteleen mukaanhan oikeu-
denmukaisuus laajassa mielessä merkitsee lakien noudattamista.
Siten lainkuuliainen on oikeudenmukainen, lainrikkoja epäoi-
keudenmukainen.

Platonin Kritonissa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa
odottava Sokrates kysyy Kritonilta, joka on tullut taivuttele-
maan häntä pakenemaan vankilasta, onko hänen oikein yrittää
paeta ilman ateenalaisten suostumusta. Mitä jos lait ja Ateenan
valtio tulisivat vastaan pakenevaa Sokrateeta udellen ”mitä olet
oikein tekemässä?” Sokrates ryhtyy dialogiin lakien kanssa, jot-
ka kertovat hänelle: ”Kun valtio on suuttunut, sitä on kunnioi-
tettava syvemmin,[...] sen määräämät rangaistukset on otettava
tyynesti vastaan”, ja jos jollekin kyseinen valtio lakeineen ei ole
mieleen, niin mikään ei estä häntä lähtemästä ”siirtolaiseksi”,
mutta ”se, joka jää tänne,[...] sitoutuu samalla noudattamaan
kaikkia käskyjämme”.111 Isänmaa lakeineen on siten sopimuk-
senvarainen koti, jota voi kyllä laillisin keinoin yrittää muuttaa
tai jonka voi hylätä, mutta jos ja kun sen on valinnut ja nautti-
nut sen suojasta ja vapaudesta, kuten Sokrates oli Ateenassa teh-
nyt, on se omaa perhettäkin pyhempi. ”Älä aseta oikeuden
edelle lapsiasi, äläkä elämääsi äläkä mitään muutakaan.”112 Sok-
rates ei siten pidä pakenemista oikeutettuna, sillä lakeja ei tule
koskaan rikkoa, vaikka ne olisivatkin tehneet jollekin vääryyttä
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ja epäoikeudenmukaisuutta. Näin siksi, että tottelemattomuus
yksittäisissä tapauksissakin johtaa koko oikeusjärjestyksen mitä-
töitymiseen. Yksittäiset ihmiset eivät voi kumota ja mitätöidä
lakeja vakuuttaa Sokrates. Kritonin ei ole kuin tyytyminen tä-
hän, sillä hänkin jää lakien edessä sanattomaksi. Sokrateen oi-
keusteoriassa lainmukaisuus on myös oikeudenmukaisuutta:
”On paras tyytyä tähän, koska se on jumalten tahto.”113 Siten
pätevien lakien rikkominen on aina, riippumatta lain sisällöstä
tai hyväksyttävyydestä, myös vastoin oikeutta ja moraalisesti
väärin. Viime kädessä lakeja noudattava voi esittää lainmukai-
suutensa puolustukseksi Manalassa niille, jotka jakavat oikeutta.
Kaikki mitä lait sanovat Sokrateelle voisi tulla myös Kreonin
suusta, sillä olipa sen säätämät lait, jolle kansa on vallan ohjat us-
konut, suuria tai pieniä, oikeita tai vääriä, niin pitää muistaa, et-
tä ”[v]aan kenpä ylvästellen polkee säätämät / [...] / Hänt’ en
mä kiitä [...] / Vaan kaikkein suurin hukka lain on polkemus: /
Se sortaa vankat valtiot, [...].” (669-673) Kreonille Antigone ja
hänen tekonsa on (kuten hän lukuisissa eri kohdissa sanoo) ka-
kos, vääristynyt, paha, pahankurinen, ilkeä, rikollinen, joten
Antigonen tapa olla on väärä. (495, 565, 571, 651, 652)

Miltä suunnalta me voisimme etsiä moderneja todistajia
Kreonille? Yleisesti ottaen kreoninen oikeusajatteluhan identi-
fioi oikeuden valtiolliseen lakiin, jolloin dik© palautuu poliksen
nomokseen. Edustaako Kreon siten oikeudellisessa ajattelussaan
oikeuspositivismia? Kreon tavallaan on modernin oikeuden
edustaja siinä mielessä, että hänen lakinsa on nimenomaisesti
säädettyä oikeutta vastakohtana Antigonen arkaaiselle oikeu-
delle, traditionaaliselle tapaan, sosiaalisiin konventioihin, us-
kontoon ja moraaliin perustuvalle muuttuvalle tai muuttumat-
tomalle ikiaikaiselle olemisen oikeudelle. Kreon ainakin olettaa
oman valtansa ja oikeutensa legitimiteetin syyttäessään Antigo-
nea hybriksestä, joka toteutuu nomoksen, nimenomaisesti asete-
tun ja julkistetun lain, rikkomisella. (449, 481)

Oikeuspositivisti Kreonin ensimmäisen todistaja on Hans
Kelsen. Immanuel Kantia seuraten Kelsen haluaisi aluksi puh-
distaa oikeudellisen ajattelun empiriasta ja politiikasta löytääk-
seen aikaan ja paikkaan sidottujen lakien muutoksista riippu-
mattoman lain olemuksen itsessään, lain rakenteet ja muodot.
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Kelsen tekee kaksi puhdistusoperaatiota. Ensiksikin humelais-
kantilaisesti hän erottaa toisistaan Seinin ja Sollenin, olemisen ja
pitämisen, tosiasioiden ja normien maailman. Oikeusnormit
kuuluvat Sollenin piiriin, sillä ne eivät kuvaa luonnonoikeuden
tapaan kausaalisia vaan normatiivisia suhteita. Niiden olemisen
tapa on pätevyys. Toiseksi Kelsen ”vapauttaa oikeustieteen kai-
kista sille vieraista elementeistä”.114 Ja Antigonehan jumalallisi-
ne oikeuksineen ja filos-velvollisuuksineen, eettis-arvostuksel-
lisine argumentteineen oli ”vieras elementti". Kelsen kärjistää
edelleen Kantin puhdasta oikeusoppia puhdistamalla sen kai-
kista päämääristä ja tavoitteista, jolloin vapaudesta ja ihmisar-
vosta tulee pelkkiä oikeuspolitiikan ongelmia. Tieteellisyyden
nimissä Kelsen nimeääkin epäpuhtaaksi ja epätieteelliseksi
luonnonoikeudeksi jonkin määrätyn oikeusjärjestyksen tai
normin oikeudenmukaisuuden pohdinnat. Luonnonoikeuden
dualismi empiiristen normien (nomoi) ja olemisen järjestyksen
oikeuden tai transsendentaalisten ideoiden (dik©) välillä on hy-
lättävää metafysiikkaa. Jumalallisesta ja pyhästä laista paasaavalle
Antigonelle Kelsen toteaisi oikeuden olevan irrationaalinen
ideaali.

Kelsenille lakien voimassaolo on yhtä yksinkertaista kuin
Kreonille, joka on ehdottoman vakuuttunut oman lakinsa ole-
massaolosta kansalaisia ehdottomasti velvoittavana oikeusnor-
mina. Kelsen sanoisi Kreonista: Jos sanomme normin eksis-
toivan, tarkoitamme että se on validi. Ja jos haluaa tietää miksi
jokin normi, siis eksistoiva normi, on oikeudellisesti sitova ja
pätevä, on vain kysyttävä onko kyseinen normi positiivista oi-
keutta vai ei. Ratkaisevaa ei silloin ole normin sisältö (eikä
myöskään onko yksittäinen normi tehokas tai toimiva), vaan se
onko kyseinen normi tuotettu oikeassa järjestyksessä eli onko
se luotu lainmukaisesti. Mutta lisäksi Kelsen kysyy vastaako
tietty oikeusnormi (Polyneikeen hautaamiskielto) sisällöllisesti
– ja nyt hän tulee vaarallisen lähelle Antigonen kysymystä –
hierarkkisesti ylempää normia. Kreonin laista Kelsen sanoisi,
että hänen lakinsa on perustuttava johonkin toiseen oikeusnor-
miin. Ylimpänä normihierarkiassa on valtiosääntö, johon kaik-
kien alempien normien pätevyys perustuu. Jottei kyseinen ky-
sely jatkuisi loputtomiin (mihin normiin valtiosäännön päte-
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vyys perustuu, mihin normiin valtiosäännön perustavan nor-
min pätevyys perustuu, jne.), Kelsen nimeää, eli edellyttää,
transsendentaalin perusnormin (Grundnorm), joka antaa aukto-
riteetin tuottaa positiivisen oikeuden. “Perusnormin edellytyk-
seksi ei ole vahvistettu mitään positiiviselle oikeudelle transsen-
denttia arvoa.”115 Kelsen vakuuttaisi Kreonin olevan oikeassa
Kreonin vakuuttaessa: ”Ja käskyn niihin sointuvan jo julkais-
sut.” (192) Kreonin oikeusnormin pätevyysperusta olisi kiistat-
ta Theban oikeusjärjestyksen perusnormissa. Oikeuden legiti-
maatioperustana on varsinaisesti pätevyys, mutta Kelsen ei täy-
sin unohda sen tehokkuuttakaan eli sitä, että oikeusjärjestyksen
mukaisia päteviä oikeusnormeja yleisesti noudatetaan. Kelsenin
puolustusta jatkaisi H.L.A. Hart määrittelemällä Kreonin lain
oikeussäännöksi erottamalla sen yhtäältä tyrannin käskyistä ja
toisaalta jumalallisista moraalisäännöistä. Kreonin lakia, joka on
primaarinen oikeusnormi, hän tukisi sekundäärisillä oikeusnor-
meilla, tunnistamis-, muutos- ja soveltamissäännöillä, jotka pä-
tevöittävät kyseisen lain ja auktorisoivat hallitsijan säätämään
tämän kaltaisia lakeja.116

Kelseniläis-hartilaista normativismia, joka johtaa ja oi-
keuttaa Kreonin säätämän lain oikeusnormin sisäisistä seikoista
käsin, vankempi tukija Kreonille kuitenkin löytyisi oikeus-
positivistiseen normativismiin pesäeroa tekevän imperativismin
piiristä, jota anti-luonnonoikeudellisena ja positiivisen lain it-
senäisyyttä korostavana voidaan pitää oikeuspositivistisena ter-
min laajemmassa merkityksessä. Vaikka Kreon vetoaakin yh-
täältä lainsäädännön taustalle edellytettyyn perusnormiin ja toi-
saalta lainsäädännön tarkoitukseen yhteistä hyvää ja polista pal-
velevana, niin samalla hän kuitenkin julistaa poliksen olevan hä-
nen oman lainsäädäntönsä kautta. “Auctoritas, non veritas facit le-
gem”-teesillä Thomas Hobbes asettaa koordinaatit Kreonin
puolustukselle määrittelemällä suvereeniksi sen, jonka yläpuo-
lella ei ole mitään muuta inhimillistä valtaa. Suvereenilla on ab-
soluuttinen, suvereeni valta “ja kaikki muut ovat hänen subjek-
tejaan”.117 Antigonen normista hän toteaisi, ettei Kreonin lain
justifioinniksi tarvitse turvautua mihinkään antigonelaiseen
odottamattomaan ja perustelemattomaan deus et machina-fikti-
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oon. Hobbesin mukaan myös kirjoittamattomat säännökset
ovat osa oikeusjärjestystä, jos suvereeni tahto on ne ensin hy-
väksynyt. Hobbes legitimoi valtion sekä sen väkivallan ja pelot-
teena toimivan rangaistuskoneiston yhteiskuntasopimus-fik-
tiolla. Aluksi hän olettaa luonnontilan, ilman valtiovaltaa elävi-
en ihmisten täydellisen järjestäytymättömän tilan (se voi olla
seurausta vallankumouksesta, tosiasiallinen ja historiallinen tila
tai puhdas hypoteesi, joka se Hobbesilla olikin), jossa kaikki ta-
voittelevat omia etujaan ja toteuttavat luonnollisia halujaan,
jonka seurauksena luonnontilassa vallitsee kaikkien sota kaikkia
vastaan.

Hobbes ei tunnista ei-valtiollisia yhteisöjä vaan asettaa
vastakkain sodan, julmuuden, halujen, pelon, kurjuuden, kärsi-
myksen, puutteen luonnontilan ja rauhan, järjen, turvallisuu-
den, siveellisyyden, yhteisöllisen, sivistyneen, laillisen valtiolli-
sen tilan. Tämä vastakkainasettelu antaa hyvän legitimaatiope-
rustan suvereeniudelle ja oikeudelle suvereenin antamina oi-
keusnormeina. Siten lain ja järjestyksen polis osoittautuu kei-
noksi suojautua tuhoavaa veljessotaa vastaan. Paradoksaalisesti
Hobbes myöntää kuitenkin Platonin ja Aristoteleen tapaan so-
siaalisuuden luonnonlain olevan syntyperäistä ihmiselle, mutta
pitää tätä lakia ehdollisena: minä noudatan sitä, jos voin luottaa
kaikkien muidenkin sitä noudattavan. Siitä ei siis ole järjestyk-
sen ja turvallisuuden takaajaksi. Tämän vuoksi ihmiset tekevät
keskenään (ei tulevan suvereenin kanssa) yhteiskuntasopimuk-
sen (tai fyysisesti täysin ylivoimainen nousee asemaan, jossa hän
päättää muiden elämästä ja kuolemasta), jossa he luovuttavat
kaikki oikeutensa valtiolliselle vallalle. Sopimuksen jälkeen su-
vereenin käyttämälle vallalle ei voida asettaa minkäänlaisia nor-
matiivis-luonnollisia kriteerejä. Antigonesta Hobbes sanoisi,
ettei oikealle ja väärälle ole muita mittatikkuja kuin yhteiskun-
tasopimuksen noudattaminen tai sen noudattamatta jättämi-
nen, johon Antigone on rikoksellaan syyllistynyt, joten hän on
siis väärässä. Kaiken lisäksi Antigone on sopimuksella (aina jo)
etukäteen hyväksynyt Kreonin kaikki teot ja lait omiksi teoiksi
ja laeiksi. Hobbes ei kuitenkaan olisi jäänyt Sokrateen tavoin
odottamaan kuolemantuomiotaan, koska hänen mukaansa lain
ollessa ristiriidassa itsesuojeluvietin (eräänlainen luonnollinen
laki, joka siten ylittäisi suvereenin tahtoon perustuvan positiivi-
sen oikeuden) kanssa kukaan ei voi totella eikä ketään voida
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velvoittaakaan tottelemaan lakia. Itsesuojelun kautta Antigone-
kaan ei ole velvoitettu alistumaan suvereenille Kreonille.

John Austin erottaisi positiivisista laeista jumalan lait, po-
sitiivisen moraliteetin ja laeiksi metaforisesti kutsutut. Oikeus-
tieteen asia on positiivinen laki, laki, jonka “poliittisesti ylem-
mät” ovat säätäneet “poliittisesti alemmilleen".118 Jokainen po-
sitiivinen laki on Austinin mukaan määrätyn suvereenin (joka
voi olla joko hallitsija yksin tai suvereeni kansa, joka käyttää
valtaansa edustajiensa kautta) säätämää. Se velvoittaa käskynä
poliittisen yhteisön jäseniä. Käskynä sen merkitys on siinä, että
käskijällä on kyky ja auktoriteetti aiheuttaa kärsimystä tai ran-
gaistusta niille, jotka eivät sitä noudata. Kreonilla on siten suve-
reenina oikeus säätää laki sekä rangaista Antigonea, jota kysei-
nen laki Theban poliksen jäsenenä velvoittaa. Antigone ei voi
vedota muihin normeihin, sillä Austinin suvereenilla ei ole oi-
keudellisia rajoja ja rajoitteita, se ei ole alisteinen millekään kor-
keammalle suvereenille eikä sitä vastaan voida nostaa kannetta,
koska silloinhan se olisi alisteinen jollekin toiselle suvereenille
(esimerkiksi laki). Austin oikeuttaisi siten Kreonin suvereenina
säätämään millaisia lakeja hän vain haluaa säätää. Kreonin hau-
taamiskielto-normista tulee laki suvereenin säätämänä käskynä.

Vankimman puolustuksen Kreonille tarjoaisi kuitenkin
uuskantilaisuudesta “uushobbeslaisuuteen” käynyt Carl
Schmitt omalla imperativismillaan, jota hän kutsuu desisionis-
miksi (Dezisionismus). Schmitt hylkää niin luonnonoikeuden
ajatukset ideaalista tai korkeammasta oikeudesta kuin puhtaan
oikeusopin normativisminkin. Itse asiassa hän pyrkii kohta
kohdalta olemaan vastakkainen Kelsenin poliittisen todellisuu-
den sivuuttaneelle arvorelativistiselle positivismille. Siksi häntä
ei saa sopuisasti oikeuspositivististen todistajien joukkoon,
mutta hän ei tarjoa mitään sisällöllistä legitimaatiokriteeriä oi-
keudelle. Schmitt muistuttaisi Theban tilanteesta Kreonin
noustessa valtaan. Thebahan oli juuri selvinnyt Argoksen jouk-
kojen hyökkäyksestä, Theban hallitsija Eteokles oli kuollut eikä
anarkiaa ollut vielä täysin kukistettu, mistä on osoituksena
Kreonin toistuvat vihjaukset hänen vastustajiinsa sekä epäilyt
vartijoiden ja Teiresiaan lahjonnasta. Thebassa eletään Schmit-
tin termein poikkeustilassa (Ausnahmezustand). Oikeusnormien
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soveltaminen edellyttää kuitenkin Schmittin mukaan normali-
teetin tilaa. Jos normaalitilassa päätöksenteon itsenäinen osuus
on minimissään, niin poikkeustilassa laki vetäytyy ja normi tu-
lee tuhotuksi, jolloin juridinen konkreettinen päätös paljastuu
sen absoluuttisessa puhtaudessaan. Todellista päätöstä ei voi
normeerata, vaan päätöksen täytyy syntyä normiin perustumat-
tomalta perustalta, tyhjästä tai ei mistään. Lain voima perustuu
siten viime kädessä päätökseen. Toisin sanoen Schmittin mu-
kaan suvereeni päättää poikkeuksesta ja nimenomaan poikkeus
tekee suvereenin subjektin relevantiksi. Tällaisessa tilanteessa
oikeusjärjestys vetäytyy paljastaakseen suvereenin, joka päättää
lain minkään normin rajoittamatta hänen toimintaansa. “Suve-
reeni on se, kuka päättää poikkeustilasta”, siis Kreon.119 Schmit-
tin mukaan Kreonin päätös itse asiassa paljastaa lain perustan,
joka avautuu lain häiriötilanteissa. Kelsenin perusnormi tyhje-
nee merkityksettömäksi abstraktioksi, sillä oikeusnormi ei voi
päättää omasta pätevyydestään. Laki ja sen pätevyys perustuu
viime kädessä suvereenin Kreonin päätökseen, ja päätöksente-
on konkreettinen valta kohoaa näin Theban lain ylimmäksi tai
perustavimmaksi mieleksi. Kreonin päätös perustaa siis perusta-
valla tavalla oikeuden. Schmitt myös toisi esiin poliittisesti rat-
kaisevan päätöksen ystävän ja vihollisen välillä. Kreon ei ryhdy-
kään loputtomiin keskusteluihin “parlamentaarisen” kuoron
kanssa lainsäädännöstä tai erojen tekemisestä vaan tekee leik-
kaavan päätöksen erottamalla julkisesti ystävän ja vihollisen,
Eteokleen ja Polyneikeen.

Friedrich Nietzsche vakuuttaisi, että kaikkialla missä oi-
keutta harjoitetaan ja ylläpidetään on olemassa vahvempi voima.
Siten Nietzsche kääntäisi lain (Gesetz) ja korkeamman oikeuden
(Recht) välisen suhteen ylösalaisin: ”Ratkaisevin teko, jonka ylin
valta suorittaa [...] on lain instituutio, imperatiivinen julistus siitä
mikä ylipäätänsä on oikeutta sen silmissä, mikä epäoikeutta. [...]
Yhtäpitävästi 'oikeus’ ja 'epäoikeus’ ovat olemassa ainoastaan lain
instituutiossa.”120 Schmittin todistukseen hän vielä lisäisi, että oi-
keustila (Rechtszustand) on aina poikkeustila, sillä se merkitsee ai-
na autenttisen elämäntahdon osittaista rajoittamista.
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119 Schmitt, Poliittinen teologia, s.49; Schmitt, Politische Theologie, s.13. Vastaisuudes-
sa ensimmäinen sivunumero viittaa suomennokseen, jälkimmäinen saksankieli-
seen.

120 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, s.368.
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Normativistinen ja desisionistinen oikeuspositivismi tuki-
si Kreonia. Kreonin laki on velvoittava ja sitova, koska se on
muodollisesti pätevä ja tehokas. Sillä onko se myös hyväksyttä-
vä ei ole merkitystä. Toisin sanoen positiivisen oikeuden sito-
vuus ei edellytä positiivisen oikeuden legitiimisyyttä. Kaikkien
näiden todistajien kuulemisen jälkeen oikeuden vaaka on va-
kaasti kallistumassa Kreonin säädännäisen oikeuden puoleen
velvoittavana ja voimassaolevan oikeutena, joka myöntää Anti-
gonen normille ainoastaan juridisesti irrelevantin moraalinor-
min arvon. Tähän samaan tulkintaan olisimme saattaneet pää-
tyä jo Platonin ja Aristoteleen kautta. Sille löytyy tukea myös
Solonin, Kleistheneen ja Perikleen ajatuksista. Vastatessaan oi-
keustragedian fundamentaaliin kysymykseen lainoppineet to-
distajat ovat vastanneet samalla myös perustavanlaatuiseen oi-
keuskysymykseen “mitä oikeus on?”.

8. Oikeudenkäynti: puolustuksen todistajat

Kuunnellaan Antigonen todistajia. Jos Kreonin lain teoreetti-
nen perusta voisi löytyä oikeuspositivismista, niin yhtä ilmisel-
västi Antigonen laki perustuu luonnonoikeuteen. Antigonen
kautta keskellä Kreonin polista repeytyy auki luonnonoikeuden
keskeiset kysymykset. Voiko laki palautua niin täydellisesti po-
liksen lailliseen auktoriteettiin, suvereenin vallan käskyyn tai
säädetyn lain käskyyn, että oikeus määräytyy puhtaasti mahdin
tai lain toimesta? Entä perustuuko pitäminen olemisen, nomos
fysiksen järjestykseen? Onko siis kosmoksessa, luonnossa, asias-
sa, olemisessa tai ihmisessä itsessään sellaista sitovaa (muuttuma-
tonta tai muuttuvaa) peruslausetta, joka olisi sekä pätevä kaikil-
le että riippumaton suvereeneista lainsäätäjistä? Edelleen Anti-
gonen kautta voidaan kysyä mikä on luonnonoikeuden funk-
tio: onko sen tehtävä konstitutiivinen (perustaa uusi ja oikeu-
denmukaisempi oikeusjärjestys), suora normatiivinen eli oi-
kaiseva (tarjoaa kriteerin lainsäädännön korjaamiselle oikeu-
denmukaisempaan suuntaan) tai epäsuora normatiivinen eli
tulkitseva (säädännäisen oikeuden normien soveltamisen oh-
jaaminen)?121
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121 Marcic, ”Natural Law Called in Question”, s.969; luonnonoikeudesta ks.
Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre.

184
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:19

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Antigonen positio saa tietynlaista tukea Platonilta. Platon
ei nimittäin ole oikeuspositivisti eikä oikeusrelativisti vaan oi-
keusidealistisen luonnonoikeuden edustaja. Yhtäältä antropo-
logis-empiirisen ihmiskäsityksen pohjalta Platon (Aristoteleen
tavoin) katsoo, että ihmisen luonnollinen olemus – siis se, mitä
on – on yhteiskunnallisen järjestäytymisen perustana. Valtio on
siis empiirinen välttämättömyys. Mutta kaikki eivät kuitenkaan
toimi niin kuin heiltä luonnonmukaisesti voisi odottaa, siksi
tarvitaan pakkoa. Platon siirtyy nyt fysiksen tosiasiallisuudesta
oikeudenmukaisuuden totuuteen. Ei-empiirinen, metafyysi-
nen ja normatiivinen oikeuttaa valtion pakkovallan ja sen lain-
säädännön sitä kautta, että oikeudenmukaisuuden idea itse ha-
luaa tietyn yhteiskunnallisen järjestyksen. Ihmisten tehtävänä
on sitten tunnistaa oikeudenmukaisuuden idea ja järjestää valtio
ja lait sen mukaisesti. Valtion ideaalivaltiossa filosofi-kuninkaat
tunnistavat oikeudenmukaisuuden idean eivätkä tarvitse posi-
tiivista ja säädännäistä oikeutta – eri asia on sitten kansalaiset,
jotka tarvitsevat pakottavia lakeja, jotta he toimisivat parhaan
etunsa mukaan. Laeissa Platon on kuitenkin vakuuttunut sää-
dännäisten lakien tarpeellisuudesta, mutta niidenkin tulee vas-
tata oikeudenmukaisuuden ideaa. Siten Antigone voisi Plato-
nin kautta kiistää Kreonin lain vastaavuuden oikeudenmukai-
suuden idean kanssa, jonka seurauksena siltä puuttuisi hyväk-
syttävyys eikä se siten olisi velvoittavaa oikeutta. Kuitenkin täs-
sä vaiheessa Platon ottaisi askeleen lakeihin päin. Kritonissa Pla-
ton vakuuttaa, että vaikka lait eivät vastaisikaan oikeudenmu-
kaisuuden ideaa, niin yksilön on niitä silti noudatettava. Tie-
tenkin yksilö voi pyrkiä muuttamaan lakeja laillisin keinoin
kohti oikeudenmukaisuuden ideaa, mutta (epäoikeudenmu-
kaisten) lakien ollessa voimassa täytyy niitä ehdottomasti nou-
dattaa. (Ihannevaltiossa ei empiiristen lakien ja oikeuden idean
välillä ole mitään ristiriitaa, vaan ne ovat synonyymejä toisil-
leen, jolloin (oikeus)tragedia(kin) olisi suljettu ulos Platonin po-
liksesta.)

Aristoteleen luonnollinen moraali- tai oikeusjärjestys ei
kuitenkaan perustu oikeudenmukaisuuden ideaan vaan oletuk-
seen ihmisen ja valtion luonnollisista päämääristä. Oikeuden-
mukaisuuden ja hyvän poliksen yleiset periaatteet ovat hänen
mukaansa luonnostaan kaikkialla voimassa, vaikka säädännäisiä
lakeja ja empiirisesti olemassaolevaa polista ei olisikaan järjestet-
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ty niiden mukaan. Fysei dikaion, luonnonoikeus, on puhdas oi-
keus abstrakteina normeina ja yleisinä normatiivisina periaattei-
na. Luonnonlait eivät ole staattisia vaan seuraavat muutoksen
periaatetta, sillä itse luonto (fysis ja sille rinnasteiset perussanat
eidos, logos, kosmos, rhytmos) on dynaaminen. Aristoteleen mu-
kaanhan olioissa itsessään oleva liikkeen ja levon periaate on
luonto, joka tekee oliosta muuttuvan määräten sen muutokset
ja lepotilat. Siten luonnon muutosten tulee vaikuttaa myös po-
sitiiviseen oikeuteen, mutta positiivinen oikeus ei suinkaan voi
vaikuttaa luonnon muutoksiin. Aristoteleen luonnonoikeus on
”heikompaa” kuin platonilainen oikeusidealismi tai kristillis-
rationaalinen luonnonoikeus. Luonnonoikeuden ja positiivisen
oikeuden välillä ei ole ontologista eroa, sillä luonnonoikeus on
positiivisen oikeuden luonnonmukainen osa tai luonnollinen
osa poliksen säädännäistä oikeutta. Se on lähinnä eräänlainen
kriteeri tai mittatikku, jota voidaan käyttää lain korjaamisessa
säätämällä uusi ja oikeudenmukaisempi laki tai tulkitsemalla la-
kia paremman oikeuden tavoittamiseksi.

Aristoteleen luonnonoikeuden ja oikeuspositivismin yh-
distävä sarana-termi on epieikeia. Kohtuunmukaisuuden käsite,
joka tulee erottaa hillittömyyden ja epäaistillisuuden keskivälis-
sä olevasta kohtuullisuuden sßfrosyn©n hyveestä, on parempaa
kuin oikeudenmukaisuus. Kuten Kreonin yhteydessä todettiin
oikeudenmukainen toiminta on lainmukaista käyttäytymistä,
mutta tämä saattaa olla puutteellista, silloin kun lait ovat huo-
noja tai jopa lakien ollessa hyviä. Kohtuunmukainen toiminta
ei ole oikeudenmukaista lakiin perustuvassa merkityksessä,
mutta on kyllä sitä oikaisevassa merkityksessä. Se korjaa lain-
mukaisen oikeudenmukaisuuden puutteita. Yhtäältä ”laki on
yleinen, mutta yleisesti ei voi todeta, mikä on oikein kussakin
yksittäistapauksessa.”122 Tämä ei kuitenkaan tee laista vähem-
män oikeaa, sillä virhe ei ole laissa eikä lainsäätäjässä vaan asioi-
den luonnossa. Poikkeustapauksissa on siis korjattava sitä, mikä
laissa sen yleisyyden vuoksi on aukkoista, puutteellista tai vir-
heellistä. Kohtuunmukaisen tuomarin tulee silloin toimia lain-
säätäjän hengessä pyrkien tulkitsemaan tämän tahtoa kyseisessä
tapauksessa. Tämä merkitsee, että kohtuunmukainen ihminen
menettelee kuten ”lainantaja itse tekisi, jos hän olisi läsnä” tai
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122 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.10.1137b.
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”hän olisi säätänyt, jos hän olisi tiennyt ottaa huomioon sellai-
sen tapauksen”.123 Mutta mikä on lainsäätäjän tarkoitus? Sekö
mitä hän todella ja objektiivisesti tarkoitti säätäessään lain? Kyse
ei ole tällaisesta historiallisen lainsäätäjän alkuperäisen tahdon ja
tarkoituksen uudelleen konstruoimisesta tai lain alkuperän ob-
jektiivisesta toistamisesta. Kuunnellaan mitä Aristoteles sanoo
lainsäätäjästä: ”itse tekisi”, ”olisi läsnä”, ”olisi säätänyt”, ”olisi
tiennyt”. Kohtuunmukaisessa tulkinnassa kyse on pikemmin-
kin lainsäätäjän yleisen tehtävän eli oikeudenmukaisen toimin-
nan toteuttamisen tulkitsemisesta jossakin ainutlaatuisessa ta-
pauksessa. Näin luonnonoikeus merkitsee ei vain puhdasta
luonnonoikeutta vaan myös asian luontoa (fysis tou pragmatos),
joka tarkoittaa niitä normeja, jotka konkreettisen tilanteen tai
ainutlaatuisen yksilön erityispiirteet määrittävät. Vaikka Kreo-
nin laki olisikin oikeudenmukainen, niin kyseisessä tapauksessa
sen soveltaminen johtaa epäoikeudenmukaiseen ratkaisuun.
Kreonin olisi tullut oikaista sitä tässä yksittäistapauksessa otta-
malla huomioon Antigonen moraalinen velvollisuus veljeä
kohtaan ja näiden läheiset sukulaisuussuhteet sekä pitää mieles-
sä lainsäätäjän yleinen tarkoitus eikä pitää kiinni vain omista oi-
keuksistaan suvereenina hallitsijana. Aristoteleen kautta Anti-
gonen puolesta voitaisiin siten vedota asian luontoon.

Aristoteleen mukaan oikeudenmukainen valtiossa voi
luonnon (fysis) ohella perustua myös lakiin ja sopimukseen (no-
mos). Edellinen on voimassa kaikkialla, jälkimmäinen vain siinä
poliksessa, jossa säännökset ovat sitovia. Aristoteles asettuu kui-
tenkin oikeusrelativisteja vastaan, jotka väittäisivät oikeuden-
mukaisuuden perustuvan puhtaasti nomokseen. Aristoteles jakaa
Nikomakhoksen etiikassa asiat sellaisiin, joista voidaan sopia (vii-
ni- ja viljamitat), ja sellaisiin, joista ei voida mielivaltaisesti so-
pia. Jumalten keskuudessa asiat ovat luonnostaan oikein, mutta
”[m]eidänkin keskuudessamme on sellaista, mikä on luonnos-
taan oikein; vaikka kaikki voi muuttua, silti erottelu luontoon
perustuvan ja luontoon perustumattoman välillä on pätevä[...]
kaikkialla vain yksi valtiomuoto on luonnostaan paras.”124

Luonnostaan oikein on se, mikä edistää hyvää elämää. Luon-
nonoikeus juontuu siis ihmisen olemuksesta. Retoriikassa esiin-
tyy jako erityiseen ja yleiseen lakiin. Erityisen lain kukin yhtei-
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123 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.10.1137b.
124 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.7.1134b-1135a.
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sö on määritellyt itseään koskevaksi kirjoitettuna tai kirjoitta-
mattomana. Yleinen laki taasen on luonnostaan yleisesti oikeaa.
Vaikkei olisikaan mitään sopimukseen perustuvaa lakia, niin
yleinen laki on pätevä, kuten Empedokles väittää kieltäessään
elävän olion tappamisen (kyse on Empedokleen sanoin “kaik-
kia koskeva laki[, joka] levittäytyy jatkuvana halki laajalti hallit-
sevan ilman ja rajattoman maan”), mutta ennen kaikkea on
kuunneltava Aristoteleen todistuksen seuraavia sanoja: “niin
kuin Antigone Sofokleen näytelmässä näyttää sanovan, että on
oikeudenmukaista kiellosta huolimatta haudata Polyneikes,
koska se on luonnon perusteella oikein”.125 Tässä Aristoteles ja-
koikin ateenalaisten käsityksen, jonka mukaan hautaamisvel-
vollisuus oli olennaisen tärkeä riippumatta siitä, mitä kuolleet
olivat olleet eläessään. He olivat jopa valmiit riskeeraamaan elä-
mänsä toteuttaakseen oikeutta ja suorittaakseen tavan vaatimat
hautajaisriitit.

Kreonin virhe on siis lain yleisyyttä oikaisevan kohtuun-
mukaisuuden sivuuttaminen hänen seuratessa tiukasti lainmu-
kaisuutta. Aristoteleen kautta voitaisiin edelleen pohtia Kreo-
nin valtion valtiomuodon ja Kreonin yksittäisen lain oikeuden-
mukaisuutta suhteessa muuttumattomaan oikeudenmukaisuu-
teen ja luonnollisiin oikeuksiin. Tässä arvioinnissa tulisi muistaa
niin aristoteelisen poliksen yleinen päämäärä kuin se, että ”em-
me jätä hallitusvaltaa ihmiselle, vaan laille, sillä ihminen hallit-
see sanotulla tavalla omaksi hyödykseen, ja hänestä tulee tyran-
ni”.126 Kreon olisi siten saattanut kohdata luonnonoikeuden ei
sellaisenaan vaan immanentisti ja välittömästi toimivana yleensä
ihmisten normatiivisissa suhteissa ja erityisesti säädännäisessä oi-
keudessa. Siten hänen olisi tullut selvittää vastaako hänen säätä-
mänsä laki normihierarkiassa ylempää sääntöä abstraktissa (puh-
taassa) tai konkreettisessa (asioiden luonnon) merkityksessä, sil-
lä positiivinen oikeus ja luonnonoikeus muodostavat Aristote-
leen tulkinnan mukaan yhden yhtenäisen oikeusjärjestyksen.
Aristoteles saattaisi siten kyseenalaistaa Kreonin lain pelkkänä
mielivaltaisena käskynä, joka ei ole esi-positiivisen luonnonoi-
keudellisen normin mukainen.

Luonto toimii oikeusjärjestyksen mittana. Tässä tehtäväs-
sään se ei ole pelkkä tosiasia vaan myös normi, normien normi,
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125 Aristoteles, Retoriikka, I.13.1373b.
126 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, V.6.1134a.
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universumin perustuslaki, sen rhytmos, joka tarjoaa dynaamisen
järjestyksen kaikelle universumissa. Platon ja Aristoteles saattai-
sivat vielä väittää, että ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää
luonto sekä siten erottaa oikeudenmukainen epäoikeudenmu-
kaisesta. Erona on se, että Platonilla luonnon ydin sijaitsee fe-
nomenaalisen maailman tuolla puolen ideaalisessa, kun taas
Aristoteleella olemisen periaate on fenomenaalisessa maailmas-
sa itsessään, jolloin luonnonlaki on immanentisti transsendent-
ti. Platonin tavoin myöskään Aristoteles ei pitäisi Antigonen
lainrikkomista lainmukaisena eikä siten oikeudenmukaisena-
kaan toimintana. Vaikka laki olisikin ollut epäoikeudenmukai-
nen, väärä tai puutteellinen, niin Antigonen oikeuden mukai-
suus edellyttää oikeudenmukaista toimintaa eli lain, säännön,
oikean sanan (orthos logos) seuraamista siinä tapauksessa, että laki
on säädetty oikeassa järjestyksessä. Jos laki on räikeästi luon-
nonoikeuden vastainen tyrannin mielivaltainen käsky, niin sil-
loin se ei ole pätevä eikä siten Antigonea velvoittava. Emme siis
saa Aristoteleelta selkeää tukea Antigonen vastarintaoikeudelle,
vaikka voisimme kiistää tai ainakin kyseenalaistaa Kreonin lain
oikeudenmukaisuuden.

Tragedian oikeudenkäynnin näyttämölle astuu tämän
jälkeen kilpaillen lukuisia ajattelijoita justifioimaan Antigo-
nen asemaa. Kreonilta Cicero vaatisi tämän oikeudellisen rat-
kaisun julkista perustelemista, sillä pelkkä auktoriteettiin ve-
toaminen ei hänelle riittäisi. Lisäksi hän – toisin kuin keisarin-
vallan desisionistis-voluntaristiset juristit, jotka perustivat
lainsäädännön laeista riippumattomaan keisarin tahtoon – va-
kuuttaisi inhimilliseen luontoon perustuvien ikuisten ja
muuttumattomien, kaikkiin pätevien lakien voimassaolosta.
Aristoteelinen oikeuden kahtiajako esiintyy myös Jus-
tinianuksen Instituutioissa, jossa oikeus jaetaan valtiokohtai-
seen, tietylle kansalle ominaiseen ja säädännäiseen, jatkuville
muutoksille alttiiseen ius civileen sekä kohtuulliseen ja oikeaan
kansainoikeuteen ius gentiumiin, joka perustuu joko luonnolli-
seen järkeen tai jumalalliseen ilmoitukseen.127 Instituutiot hy-
väksyi myös pitkäaikaiseen käytäntöön perustuvat (eli juuri
Antigonen) kirjoittamattomat lait (ius non scriptum) oikeusläh-
teeksi kirjoitettujen lakien (ius scriptum) ohella. Oikeustieteel-
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le roomalaiset juristit asettivat vastattavaksi Antigonen perus-
kysymyksen: ”mikä on oikein, mikä väärin”.128

Augustinuksen myötä kristinusko asettaa koordinaatit
luonnonoikeudelle, mutta varsinaisesti Tuomas Akvinolainen
valaa sen peruskivet Aristoteleen raivaamalle maaperälle. Akvi-
nolainen tukisi Antigonea lähtemällä liikkeelle Jumalan luo-
mistyön ikuisesta laista (lex aeterna), joka ilmentää jumalallista
lakia (lex divina) luodun objektiivisessa järjestyksessä ja jonka
kautta Jumala ohjaa kaiken täyttymykseensä. Jumala loi ihmi-
sen kirjoittaen ontologisesti tämän luontoon ikuista lakia hei-
jastavan luonnollisen lain (lex naturalis), joka ohjaa ihmisen ke-
hitystä kohti päämääräänsä. Ylin velvollisuus ihmisellä on to-
teuttaa oma luontonsa eli aktualisoida potentiaalisuutensa.
Luonnolliset lait ovat jatkuvasti eksistoivia ja toimivia, mutta
niiden määrättyä sisältöä ei voida esittää universaalissa ja ikui-
sessa muodossa vaan ainoastaan konkreettisissa tilanteissa, tässä
ja nyt, hic et nunc. Antigone saattaa intuition tai järjen avulla ta-
voittaa ja ymmärtää itseään velvoittavat luonnonlait ja niiden
mielen: velvollisuus veljeä kohtaan tässä tilanteessa saattaisi olla
sellainen luonnollinen laki, jota seuraamalla Antigone toteuttaa
päämääräänsä. Mutta miten on sitten Kreonin laita? Akvinolai-
sen mukaan säädännäinen ja inhimillinen laki (lex humana) on
lain luontoinen vain ja ainoastaan, jos se on johdettavissa luon-
nollisesta laista. Akvinolaisen mukaan nimittäin kaikki inhimil-
linen oikeus on lähtöisin luonnonoikeudesta. Siitä seuraa myös,
että jos laki ei ole oikea, niin se on lain vääristymä, sen irvikuva.
Kuitenkin on ainoastaan muutamia tilanteita, joissa luonnolli-
nen laki tarjoaa vankan ja kiinteän perustan sekä materiaalisen
sisällön positiiviselle oikeudelle. Näin ollen hän jättää inhimilli-
selle lainsäätäjälle pitkälle menevän päätösvallan. Siten Kreonil-
la on suvereenina oikeus käskeä, kieltää ja rangaista ainakin
niissä tapauksissa, joissa luonnonoikeudelliset periaatteet eivät
sano asiasta mitään.129

Teologisen luonnonoikeusajattelun todistajia löytyisi
Antigonen puolelle Akvinolaisen jälkeen lähinnä katolilaisesta
luonnonoikeudesta, jossa olemisen ja pitämisen maailmat ovat
syvimmiltään yhtä. Tässä traditiossa absoluuttiset ja totalitaariset
valtiolliset oikeusjärjestykset voidaan asettaa vastakkain ylempi-
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en, uskossa paljastuvien normien kanssa. Katolilainen juristi
Viktor Cathrein tiivistäisi tradition kritisoimalla oikeuspositi-
vismia: jos kaikki säädetyt lait ovat oikeaa oikeutta, niin enää ei
voida puhua laisinkaan epäoikeudesta (Unrecht). Cathreinin
mukaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän ideat ovat kuitenkin
myötäsyntyisinä ihmisissä. Luonnonlaki on korkeimman lain-
säätäjän tahto, joka ilmenee ihmisille luomisen kautta. Se ei
pelkästään kerro minkälainen lain pitäisi olla, vaan se muodos-
taa todellisen, olemassaolevan ja pätevän lain, joka eksistoi
Jumalan armosta. Lain legitimiteetti riippuu sen vastaavuudesta
hyvän ja oikean ideoiden kanssa. Yleisemminkin auktoriteetin
ja oikeuden legitimiteetti riippuu täysin pyhästä justifikaatiope-
rustasta. Jos tästä perustasta livetään, ei valtiolla ole legitiimiä
valtaa käskeä eikä subjektilla velvollisuutta totella. Radikaalilla
tavalla hän toteaa, että ei ole epäoikeudenmukaisia lakeja, kos-
ka luonnonoikeuden vastaiset lait eivät ole lakeja ollenkaan.
Niillä on vain ja ainoastaan lain ulkokuori, mutta ei sen sisältöä.
Siksi ne ovat lakeja samassa mielessä kuin väärennetty kulta on
kultaa tai petollinen ystävä on ystävä. Cathrein päätyy asetta-
maan absoluuttisen, universaalin ja muuttumattoman sisällölli-
sen oikeusnormin: “Antaa kullekin osansa.” Sofokleen Antigo-
nesta Cathrein toteaa nimenomaisesti: “Siviilioikeus ei voi häi-
ritä luonnollista oikeutta”.130

René Marcicin mukaan Platon, Aristoteles ja Akvinolai-
nen edustivat ontologista luonnonoikeutta. He olivat “relati-
vistisia absolutisteja”, joille niin oleminen kuin lakikin olivat
dynaamisia. Toinen linja alkaa hänen mukaansa Kreikan ja
Rooman stoalaisista, jotka identifioivat luonnollisen lain ja ju-
malallisen lain toisiinsa, jolloin kaiken lain lähteeksi asetettiin
yksilöllinen Jumala järkevänä ja tahtovana lainsäätäjänä. Tässä
teologisessa luonnonoikeudessa positiivinen oikeus jumalalli-
sen lain muodossa tulee luonnonoikeuden perustaksi. Oikeus-
teoriasta tulee lain teologiaa. Fransiskaanisen koulun edustajat
Johannes Duns Scotus ja Wilhelm Okkamilainen irrottau-
tuivatkin tomistis-ontologisesta objektivistisesta ja intellektuaa-
lisesta luonnonoikeudesta kohti subjektivismia, voluntarismia
ja lakiteologiaa väittämällä, että Jumalan käskyt olivat ratkaise-
via. Jumala ei halunnut jotakin, koska se oli oikein ja hyvää,
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vaan jokin oli oikein ja hyvää, koska jumala niin halusi. Lakite-
ologia tulisikin Kreonin tueksi.131

Antigonen laille tukea voisi hakea 1600-luvun protestant-
tis-rationalistisesta luonnonoikeudesta, joka siirtää ius di-
viniumin inhimilliseen järkeen korkeimpana oikeuslähteenä.
Rationalistisessa luonnonoikeudessa Hobbesin luonnonoikeus
leikataan kahteen osaan, vapauteen ja velvollisuuteen, luonnon
oikeuksiin, jotka pitävät sisällään ihmisen luonnolliset oikeu-
det, ja luonnonlakeihin, jotka taasen ilmoittavat ihmisen luon-
nolliset velvollisuudet. Jos Aristoteles oli “sekularisoinut” Pla-
tonia, niin nyt Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian
Wolff ja Christian Thomasius sekularisoivat onto-teologista,
aristoteelis-tomistista luonnonoikeustraditiota erottamalla sa-
malla teologian ja oikeustieteen, moraalin ja lain toisistaan.
Grotiuksen mukaan säädännäiset lait kyllä vaihtelevat eri aikoi-
na ja eri paikoissa (oikeusrelativismi), mutta se ei estä tekemästä
universaaleja arviointeja oikeasta ja väärästä. On olemassa
muuttumattomia luonnonlakeja ja ihmisellä on järjen ansiosta
kyky tavoittaa niiden sisältö. Kriteeri luonnonlaille löytyy ih-
misen halusta rauhanomaiseen ja järkevästi järjestettyyn yhteis-
kuntaan, joka on ihmisen luonnollinen perusominaisuus (jäl-
leen kerran kohtaamme poliksen platonilais-aristoteelis-antro-
pologisen justifikaation). Järkeen perustuva luonnonoikeus (ius
naturale) on riippumaton Jumalan tai lainsäätäjän tahtoon pe-
rustuvasta sopimuksenvaraisesta oikeudesta (ius voluntarium).132

Grotius asettaisi Antigonen lain luonnonoikeudelliselle luon-
teelle kriteeriksi sen oliko se järjellisen luonnon ja yhteiskun-
nan kanssa sopusoinnussa. Grotius tarjoaa Antigonen tueksi
vielä välillisen kriteerin: onko säännös sellainen, jota noudate-
taan sivistyneiden kansojen keskuudessa. Näin varmastikin on,
joten Antigone toimii luonnonoikeuden mukaisesti. Grotiuk-
sen (joka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen poliittisista syis-
tä, mutta onnistui muutaman vankeusvuoden jälkeen anti-sok-
raattisesti pakenemaan) mukaan Kreonin laista voitaisiin sanoa,
että lain säännös on velvoittavaa oikeutta vain ja ainoastaan, jos
se on luonnonoikeuden mukainen.

Pufendorf jatkaa luonnolliseen järkeen perustuvaa oikeu-
den käyntiä kritisoimalla Hobbesin ehdollista luonnonlakia.
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Pufendorfin mukaan ihmisluonnon kautta annetaan oikeuden
todellinen päämäärä. Kriteeriksi luonnonlaille nousee yhteinen
hyvä: luonnonlaki vaatii ihmistä toimimaan rauhantahtoisesti
toisia kohtaan, siten että toiminta on universaalisti sopusoin-
nussa sekä ihmiskunnan päämäärän että ihmisen synnynnäisten
ominaisuuksien kanssa. Jos positiivinen oikeus perustui lainsää-
täjän käskyyn, niin luonnonoikeus perustui oikeaan ymmär-
rykseen – siis Kreon ja Antigone, tahto ja järki, päätös ja luonto
ovat kumpainenkin tavallaan oikeassa? Pufendorf kuitenkin
päätyisi tuomitsemaan Antigonen, sillä luonnonoikeus vaatii
rauhantahtoista sosiaalisuutta kaikkien yhteisenä hyvänä. Koska
suvereenin säätämän lain rikkominen rikkoo myös luonnonlain
mukaista sosiaalisuutta, niin Antigonella ei ole oikeutta te-
koonsa. Pufendorf ei kuitenkaan jätä tähän Kreonin puoluste-
lua, sillä vaikkei säädännäinen laki edes olisi luonnonoikeuden
mukainen tai vaikka hallitsija rikkoisi hänen ja kansalaisen välil-
lä tehdyn yhteiskuntasopimuksen (toisin kuin Hobbesilla kan-
salaisen ja suvereenin välillä on sopimus, joka asettaa olemassa-
olollaan velvoitteita ja rajoituksia kummallekin sopimuspuolel-
le), niin luonnonlain säätämä sosiaalisuus edellyttää lainmukais-
ta toimintaa Antigonelta. Vain jos Kreon täysin mielivaltaisesti
vaatisi Antigonea tekemään täysin mahdottoman teon, voisi
Antigone paeta tai tehdä itsemurhan. Näin ei ole, joten Pufen-
dorf luonnonlaillisesta tuestaan huolimatta päätyisi Platonin ja
Aristoteleen kanssa viime kädessä samaan seuraan saattamaan
Antigonea kuolemaan luonnonlain vaatiman yhteiskunta-
rauhan säilymisen nimissä.133

Tähän oikeusajattelunsa Euklideen geometrisen mallin
mukaan järjestänyt Wolff toteaisi, että eikö oikeus ole siveellinen
toimintakyky, joka perustuu velvollisuuteen toimia, jolloin
Antigone täyttäessään velvollisuutensa on myös oikeutettu toi-
mimaan. Samanaikaisesti Wolff kuitenkin katsoo, että positiivista
oikeutta tarvitaan ihmisten ohjaamiseksi oikeuteen, sillä syntiin-
lankeemuksen johdosta he eivät noudata luonnonoikeutta. Lop-
pujen lopuksi Wolff katsoisi, ettei Antigone voi tässä tapauksessa
vedota korkeampaan lakiin positiivista oikeutta vastaan. Hän an-
taisi tukensa Kreonille. Sekä roomalaista oikeutta että aristotee-
lista ajattelua vastustanut Thomasius edusti juridista luonnonoi-
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keutta. Nyt hän kuitenkin vakuuttaisi, että on olemassa sellainen
elämänalue, johon valtiolla ei ollut oikeutta puuttua. Oikeuden
perustana oli iustum, jonka perussääntö kuului: älä tee toiselle si-
tä, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.134

Benedictus de Spinoza allekirjoittaisi Hobbesin väitteen
siirtymisestä luonnontilasta yhteiskuntasopimuksen kautta val-
tiolliseen tilaan, mutta hän säilyttää kuitenkin luonnonoikeu-
den niin etiikan kuin yhteiskuntaelämän perustana. Spinoza:
“Siksi itse kukin arvioi luonnon korkeimmalla oikeudella mikä
on hyvää ja mikä pahaa[...] Jos ihmiset eläisivät järjen mukaises-
ti, olisi itse kullakin tämä oikeutensa ilman, että se haittaisi mui-
ta.”135 Koska ihmiset eivät kykene spontaanisti järjenmukaiseen
elämään, on valtiollisella yhteisöllä oikeus säätää lakeja ja turva-
ta niiden noudattaminen pelotteiden avulla. Valtion varsinai-
nen tarkoitusperä ei kuitenkaan ole pelottelu ja ylivalta (näin
Hobbes ja Kreon) tai ihmisten muuttaminen automaateiksi
vaan se, että ihmiset voisivat valtiossa kehittää itseään ja käyttää
järkeään. Siten Spinozalle valtion päämäärä olisikin vapaus.
Välillisesti Spinoza todistaisi Antigonen puolesta kyseenalaista-
malla Kreonin valtion, joka ei toteuta valtion tarkoitusperää
vaan uhkuu pelotetta ja terroria.

Hobbesin vastaista todistelua jatkaisivat John Locke ja Jean-
Jacques Rousseau. Locken mukaan kaikille kuuluu syntymäpe-
räisenä luonnollisena oikeutena oikeus omaan persoonaan sekä
perintöön. Locke siis korostaa ihmisen luonnollisia (luonnonti-
lassa vallitsevia) luonnonoikeuksia, joista hän erottaa Jumalan
tahtoon perustuvan luonnonlain, joka vaatii kunnioittamaan toi-
sen henkeä, terveyttä, vapautta ja omaisuutta. Locken mukaan
luonnonlaki ja sen takaamat luonnonoikeudet ovat löydettävissä
järjen avulla (itse asiassa kielen kautta ja kielessä). Hobbesia seu-
raten Locke legitimoi valtion yhteiskuntasopimuksen kautta,
mutta Spinozan tavoin hän väittää, ettei yhteiskuntasopimus
suinkaan kumonnut ihmisten vapautta vaan vahvistaa sitä. Sopi-
mus ei myöskään ollut aina jo tapahtunut juridinen fiktio, vaan
jokainen kansalainen tavallaan teki sen jäämällä täysi-ikäiseksi
tultuaan asumaan kyseiseen valtioon. Tämän individualistisen
yhteiskuntasopimus-mallin Locke jakaa Platonin Sokrateen
kanssa, joka juuri tällä perusteella argumentoi Ateenan rikosoi-
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keuden sitovuutta ja velvoittavuutta. Mutta entä Antigonen ase-
ma? Antigonella on oikeus omaan persoonaan, johon sisältyy oi-
keus elämään, vapauteen ja omaisuuteen. Eikö Kreonin laki ja
tietenkin itse rangaistus riistä nämä oikeudet? Eikö Locke ni-
menomaan sano, että “luonnollinen vapaus ei saa olla minkään
muun kuin luonnonlain rajoittama”?136 Locken mukaan valtios-
sa kuitenkin tarvitaan yhteiskuntasopimuksen legitimoimaa ja
lainsäätäjän tahtoon perustuvaa positiivista ja velvoittavaa oi-
keutta, joiden perusteella voidaan kriminalisoida yhteiskunnan,
luonnonlain ja suvaitsevaisuuden vastaiset teot. Mitä Locke sit-
ten sanoisi Antigonen oikeudenkäynnissä? Kreonin säädännäi-
nen laki kieltää veljen hautaamisen. Jos luonnonlaki ei sano mi-
tään tai kieltää hautaamisen tässä tilanteessa, niin Antigonella
vapautensa perusteella on oikeus rikkoa lakia, mutta hän toimii
silloin irrationaalisesti itseään vastaan eikä hänen tuomionsa oi-
keellisuudesta ole kysymystäkään. Jos taas hautaaminen on
luonnonlain mukaista tai jopa sen velvoittamaa, niin silloin
Antigonella on täysin legaalinen oikeus asettua Kreonin lakia
vastaan. Hautaamisvelvollisuus lienee luonnonlain vaatima, jo-
ten Antigonella on oikeus vastarintaan. Thebalaisilla on tässä ti-
lanteessa myös legitiimi oikeus vallankumoukseen, sillä Kreon
ei toteuta tehtäväänsä kansalaisten elämän ja omaisuuden tur-
vaajana, vaan kohtelee heitä väki- ja mielivaltaisesti, jonka joh-
dosta hän on menettänyt legitimiteettinsä. Locken mukaan
Antigonen laki olisi siten legitiimi, ja hän olisi oikeassa, Kreon
väärässä. Joka tapauksessa Locke olisi leikannut lakiasäätävän ja
toimeenpanevan Kreonin kahtia.

Yhteiskuntasopimuksessaan Rousseau lähti liikkeelle puh-
taasta ja viattomasta luonnontilasta, täydellisestä tasa-arvosta,
josta yhteiskuntasopimuksen kautta siirryttiin valtioon, jossa
luonnolliset oikeudet tasa-arvoon, vapauteen ja oikeudenmu-
kaisuuteen vallitsevat. Valtiossa keskeisen sijan Rousseaulla saa
yleistahto, jonka ehdottomasti sitomia yksilöt ovat vapaudes-
saankin. Valtio tahtona erottaakin Rousseaun liberaalista yh-
teiskuntasopimustraditiosta. Valtiossa yleistahto omaksuu sen
sitovan roolin, mikä luonnonlaeilla oli luonnontilassa. Yleis-
tahto ei kuitenkaan ole suvereenin tahto (Kreon) eikä edes
kansan enemmistön päätös (kuoro), vaan se on objektiivinen
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kaikkien yhteinen etu ja hyvä. Mutta mikä on yleistahdon sekä
säädännäisten lakien suhde luonnonoikeuteen? Lakien on vas-
tattava luonnonoikeutta, vaikka yhteiskuntasopimuksella luon-
nontilan faktisesta valtajärjestelystä siirryttiin oikeudelliseen ja
legitiimiin yhteiskunnalliseen järjestykseen, joka perustuu kan-
sansuvereniteettiin. Näin ollen sellainen valtio, joka ei kunni-
oita ja turvaa yksilöiden luonnollisia oikeuksia vapauteen, tasa-
arvoon ja oikeudenmukaisuuteen on illegitiimi. Perustavaa on
yksilötason vapaus, joka kuitenkin perustuu valtion ja yhteis-
kunnan vapauteen. Yhteiskunnan tasolla vapaus merkitsee kan-
salaisten yhteistä osallistumista päätöksentekoon eli yleistahdon
muodostamiseen. Valtiollisella tasolla kyse on valtion itsenäi-
syydestä suhteessa muihin valtioihin. (Itse asiassa Rousseaun
ideaalinen valtio kiertyy näin takaisin antiikin polikseen) Entä
Antigonen tapaus Rousseaun todistuksessa? Rousseaun mu-
kaan yleistahto asettaa tietyt rajat positiiviselle oikeudelle, sillä
yleistahto koskee asioita, joissa kyse on yhteisestä edusta ja hy-
västä. Se, mikä yhteinen etu ja hyvä on, liittyy Rousseaun ko-
rostamaan vapauden käsitteeseen. Siten sen ensisijainen mieli
on vapauden kunnioitus ja turvaaminen. Kansa suvereenina on
tavallaan sidottu tähän edun ja hyvän yleisyyteen päättäessään
joka kerta erikseen yleistahdosta. Rousseau voisi nyt kiistää
Kreonin legitimiteetin, koska Thebassa ei ole yhteiskunnallisel-
la tasolla vapautta eli kansansuvereniteettia. Toisaalta hän osoit-
taisi, että kyseinen laki ei ole legitiimi, koska se ei täytä yleisen
edun ja hyvän kriteereitä. Laissa on kyse yksityisestä edusta.
Lopuksi Rousseau vakuuttaisi Antigonen tuomareille, että joka
tapauksessa sydämen lait, jotka perustuvat niin luonteenpiirtei-
siin kuin tapoihin, ovat korkeampia ja velvoittavampia kuin
valtiolliset säädännäiset lait. Luontoon paluuta korostava rous-
seaulainen romanttinen oikeuskäsitys voisi vielä jopa perustella
Antigonen oikeassaolemista sillä, että Antigonen oikeus ja kuo-
lema olisivatkin kääntymistä luonnon kotiin ja siten fundamen-
taalisempaa kuin isänmaan aikaa käyvä poliksen patriarkaalinen
nomos.137

Hobbesia soimaisi vielä Montesquieu, joka teoksessaan
L’Esprit des lois jatkaisi Aristoteleen ja Locken ajatusta ihmisen
luonnollisesta sosiaalisuudesta, jota poliittisen ja oikeudellisen

198

AGÿN

137 Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta, erit. s.41-44.

196
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:26

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



vallan tulisi sekä ilmentää että turvata. Montesquieu pohtisi ni-
menomaan lakien suhdetta niihin periaatteisiin, jotka muodos-
tavat kansan yleishengen, sen moraalisäännöt ja tavat, tuoden
normatiivisen legitimiteetin lakien hengen ytimeen. Kansalai-
sen (lainmukainen) velvollisuus on Montesquieun mukaan jo-
pa rikos, jos laki loukkaa ihmisen velvollisuutta. Montesquieu
vaatisi lainsäädäntöä ja lainkäyttöä turvaamaan ihmisoikeudet.
Kaikki tämä painaisi vaakaa Antigonen puoleen. Kreonin osalta
hän toteaisi, että tyranniuden ominaispiirre on eristäytyminen.
Tyranni nimittäin eristäytyy subjekteista ja subjektit toisistaan
pelon ja epäilyn johdosta. Juuri näinhän on käynyt pelon polik-
sessa. Mutta kyseessä ei ole enää polis laisinkaan, koska se on
vastakkain pluralismin inhimillisten edellytysten kanssa, yhdes-
sä puhumisen ja toimimisen kanssa, joka on kaiken poliittisen
organisoitumisen edellytys. Tällainen tyrannia päinvastoin ke-
hittää oman tuhonsa siemenet samalla hetkellä kun se syntyy.
Montesquieu esittääkin oivan analyysin Theban suvereenin
kohtalosta.138 Tähän väliin rientäisi Voltaire julistamaan aristo-
teelisen jumalan, ensimmäisen liikuttajan, ilmestymistä Antigo-
nen erehtymättömässä oikeustajunnassa. Luonnollisen järkensä
avulla hän on ymmärtänyt velvollisuutensa. Runollisesti Vol-
taire lausuisi nyt ylevät sanat Antigonen puolesta: “Kysy Persi-
an profeetalta, kysy Solonilta hänen uskoansa, marttyyri Sokra-
teelta, viisaalta Cicerolta! Taivaallista tuomaria ja maailmanhal-
litsijaa he kunnioittavat. Välttämätön on meille korkea juma-
luusoppi, joka antaa taivaallisen pyhimyksen ihmisten liitolle,
oikeuden majesteetille tämän iäti varman perustuksen.”139

Paikalle saapuisi Immanuel Kant. Hän aloittaisi todiste-
lunsa tekemällä irtiottoa oikeuden sosiaaliantropologiseen (yh-
teiskuntasopimuksen perustalle rakentuvaan) justifikaatioon.
Kantin mukaan empiirinen tieto ihmisluonnosta ei kerro sitä,
miten ihmisen pitäisi elää. Toisaalta Kant tekee myös eron ju-
malalliseen oikeuteen nähden, jota ei tule ymmärtää analogises-
ti inhimillisen oikeuden kanssa. Ylipäätänsä inhimillisen äärelli-
syyden ja kuolevaisuuden maailmassa vallitsevia suhteita ei pidä
ulottaa absoluuttisiin objekteihin. Mutta ei Kant oikeuspositi-
vistiseen relativismiinkaan alistu, sillä vaikka olemassaolevat oi-
keussäännöt voivat toimia oppaana oikeudellisen ajattelun tiel-
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lä, niin ne eivät suinkaan perusta oikeutta eikä yleistä periaatet-
ta, joka mahdollistaa tiedon oikeasta ja väärästä.

Ohimennen Kant kommentoisi Antigonen rangaistusta
toteamalla, että rangaistuksella ei tule tavoitella pelkästään jo-
tain päämäärää (yleis- ja erityisestävyys, rehabilitaatio), sillä
henkilöä ei tule käyttää keinona johonkin päämäärään. Näin
Kant: “Vain sovitusoikeus (Wiedervergeltungsrecht) ( ius ta-
lionis)[...] voi määrätä rangaistuksen laadun ja määrän; kaikki
muu[...] on ristiriidassa puhtaan ja ankaran oikeudenmukaisuu-
den vaateen kanssa”.140

Tässä vaiheessa Kant kääntyisi oikeusopista etiikkaan.
Rousseauta – joka väitti vapauden olevan itse itselle asetetun
lain seuraamista eikä halujen orjuutta – seuraten hän perustaa
velvollisuuden tahdon itsenäisyyteen. Kant erottaa teoksessaan
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten synteettisen, apriorisen ja
kritiikin kautta muodostetun kategorisen imperatiivin analyyt-
tisesta, hypoteettisesta (keinot-päämäärä tyyppisestä) imperatii-
vista. Siten velvollisuudesta tehtävä teko tehdään siksi, että se
on ehdoton velvollisuus. Se on jotakin välttämätöntä tai sellais-
ta, minkä tekijä haluaa olevan laki. Velvollisuudesta tapahtu-
vassa teossa “tahtoa määrää objektiivisesti vain laki ja subjektii-
visesti puhdas kunnioitus käytännöllistä lakia kohtaan eli mak-
siimi, joka käskee seuraamaan tätä lakia kaikista haluista huoli-
matta”.141 Ihmisen moraalinen kyky vapauden valtakunnassa
(erotukseksi ihmisen toisesta kodista, luonnonlakien ja halujen
välttämättömyyden valtakunnasta) on Kantille deskriptiivinen
tosiasia, faktisiteetti, aina jo inhimillisyydessä olemassa olevaa.
Siten Kant formuloi ensimmäisen yleisen lakinsa: toimi vain
sen maksiimin mukaan, jonka voit samalla tahtoa tulevan ylei-
seksi laiksi. Tässä on puhdas lainmukaisuus yleensä.142

Näin luonnonoikeus tavallaan kirjoittautuu formaalin
universaalin lain sisään. Antigone toimii puhtaasta velvollisuu-
desta itse itselleen säätämänsä lain (tahtonsa subjektiivisen peri-
aatteen) mukaan tavoittelematta mitään hyvää.

Kant kuitenkin jatkaa kriittistä todisteluaan: kuinka tämä
periaate on mahdollinen, kuinka se voi sitoa tahtoa? Hänen
mukaansa jokainen tahdottu teko tehdään päämäärään suun-
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tautuen, joten moraliteetin mahdollisuus riippuu objektiivisesti
välttämättömän päämäärän olemassaolosta. Tällainen päämäärä
itsessään on Rousseaun hänelle opettama inhimillisyys, jolla
Kant tarkoitti itsemääräämisen rationaalista kykyä, erityisesti
kykyä määrittää omat päämäärät. Tämä johtaa kategorisen im-
peratiivin uuteen muotoiluun: toimi aina niin, että kohtelet in-
himillisyyttä, niin omassa kuin toisen persoonassa, et koskaan
pelkästään keinona vaan samalla aina myös päämääränä itse-
nään. Ihmisen arvo on siten absoluuttinen päämäärä, päämäärä
päämääränä itsenään, josta ei voida poiketa ilman poikkeamista
epäoikeuteen. Tästä imperatiivista seuraa valinnan ja toiminnan
vapauden kunnioitus sekä pakon, petoksen ja paternalismin
kielto. Kreonin ei voida katsoa seuraavan tätä imperatiivia.
Häneltä puuttuu myös lakiin kuuluva arvonanto tai kunnioi-
tuksen (Achtung) tunne. Edelleen Kant saattaisi argumentoida,
että Kreonissa on tietty radikaali paha, koska hän epäonnistuu
toimimaan niiden maksiimien mukaisesti, jotka hän itse asettaa
hallinnolleen ja koska hän priorisoi luonnolliset yllykkeet mo-
raalisten edelle. Antigone seuraa lakia, sillä hän suhtautuu jopa
jo kuolleeseen veljeensä päämääränä itsenään. Hänellä on myös
Achtungin tunne, joka sisältää sekä tuskaa (Antigonen on velvol-
lisuutta seuratessaan luovuttava omasta onnellisuudestaan polik-
sessa ja oikoksessa) että nautintoa (itsenäisyyden ja vapauden
nautinto).

Kant yhdistää lainsäädännön ja itsemääräämisen imperatii-
vin kolmannessa muotoilussa. On kaksi motivaatiota totella la-
kia. Ensinnäkin on tahdon heteronomia, jolloin tavoitellaan jo-
tain intressiä (välttää rangaistus tai saada palkinto). Silloin tahto
ei säädä itselleen lakia. Tämä johtaa pelkästään hypoteettisiin
imperatiiveihin. Toiseksi on tahdon autonomia, jolloin moti-
vaatio seuraa siitä, että henkilö tunnustaa lailla olevan lain voi-
man, jolloin tahto on laki itselleen. Tämän johdosta moraalin
periaatteet perustuvat välttämättä kategoriseen imperatiiviin,
joka “ei käske enempää eikä vähempää kuin tämän autonomi-
an”.143 Kant sanoisi nyt, että vapaa tahto on autonominen eli
omien lakien säätäjä, autonomos. Koska me pidämme itseämme
vapaina, niin meidän täytyy pitää itseämme autonomisina tai
omalakisina eli moraalisen lain sitomina, jolloin laki on vapau-

201

AGÿN

143 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, s.441.

199
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:28

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



den positiivinen käsitys. Toisin sanoen vapaus ja moraali ovat
vastavuoroisia käsitteitä, joten emme voi tulla moraalilain mo-
tivoimiksi muutoin kuin vapaina, mutta emme voi olla vapaita
ellemme motivoidu moraalilain toimesta. Kant pyrkii vapaut-
tamaan vapauden tästä kehästä ja perustamaan vapauden “itse-
näisesti” vapautena noumenaalisessa maailmassa, josta osoituk-
sena on meidän tietoisuutemme järkemme spontaaniudesta sen
tuottaessa puhtaita ideoita. Edelleen Kant pitää järjen faktana
sitä, että voimme motivoitua toimimaan moraalilain mukaises-
ti, vaikka voimakkainkin luonnollinen taipumuksemme tai ha-
lumme vastustaisi sitä. Teoreettinen järki kertoo vapauden ole-
van vain vapautta empiirisestä kausaalisuudesta, mutta praktisen
järjen kautta opimme vapautemme positiivisena ja kuulumi-
semme noumenaaliseen maailmaan. Kantille vapaus, au-
tonomia ja tasa-arvoisuus eivät ole ideaaleja eivätkä myöskään
empiiris-poliittisia tosiasioita vaan metafyysisiä tosiasioita eli
järjen faktoja.

Keskeiseksi Kantilla nousee yksittäisen kansalaisen vapau-
den loukkaamattomuus, joka oikeusjärjestyksen (ideaalina re-
publikaaninen valtio, jossa kansalaiset suojelevat oikeuksiaan
edustajiensa kautta) tulee taata. Täydellisessä moraalisessa yh-
teisössä, päämäärien valtakunnassa, kansalaiset yhdessä säätävät
moraalilait toimien niin kuin kaikki voivat hyväksyä toimitta-
van. He ovat kaksinkertaisesti omalakisia: säätäessään omat la-
kinsa ja kunnioittaessaan näiden lakien mukaisesti toisten oma-
lakisuutta. Kant todistaisi nimenomaan Antigonen käyttäyty-
neen kuin päämäärien valtakunnan kansalainen, joka tietyssä
konkreettisessa tilanteessa on asettanut itse itselleen maksiimin
(on haudattava veli), jonka mukaan hän on sitten toiminut vel-
vollisuudesta.

Mutta mitä sanoo Kant, jos Antigonen moraalilaki on risti-
riidassa Kreonin säätämän säädännäisen lain kanssa? Mikä on
Kantin vastaus sisäisen etiikan ja ulkoisen oikeusjärjestyksen vas-
takohtaisuuteen? Kant erottaa teoksessaan Metaphysik der Sitten
toisistaan etiikan (ethica, josta Kant käyttää saksannosta Tugendleh-
re, hyve- tai siveellisyysoppi) alaan kuuluvan hyveen ja oi-
keusopin (ius, Rechtslehre) alaan kuuluvan lain periaatteet.144

Hyveen alue on tietyllä tavalla lain pitkän käden ulottumatto-
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missa, sillä etiikka on päämäärien doktriinia sellaisista velvolli-
suuksista, joiden noudattamiseen muut eivät voi (fyysisesti) pa-
kottaa. Hyveen periaatteet käskevät sisäisesti moraalisten pää-
määrien omaksumiseen. Etiikassa ei siis ole ulkoisia velvoittavia
lakeja. Kyse on sisäisestä lainsäädännöstä, jossa henkilö säätää
jonkin velvollisuudeksi, joka velvollisuutena on syy tehdä se.
Moraalisuus on toimia tämän lain mukaisesti sekä lain hengessä
että sen kirjaimessa. Hyveen periaatteet takaavat tahdon vapau-
den ja ne kohdistuvat itseen – velvollisuus kunnioittaa omaa va-
pautta ja rationaalisia kykyjä – sekä toisiin – rakastaa ja kunnioit-
taa inhimillisyyttä toisissa –, joiden korkein tasapaino saavutetaan
ideaalissa ystävyydessä kahden ihmisen ykseytenä. Tällaisena voi-
taisiin pitää Antigonen kuoleman ylittävää ystävyyttä
Polyneikeen kanssa. Koska Antigone lisäksi toimii omaa vapaut-
taan kunnioittaen, niin hän noudattaisi hyveen periaatteita. Kan-
tin Tugendlehren perustalta Antigonea voitaisiin pitää oikeassa.

Entä järjestä johdettu Rechtslehre, “oikeusmetafysiikka” tai
“oikeuden käsitteen metafyysinen systeemi”?145 Kantin mukaan
oikeusoppi sisältää ulkoisia lakeja ulkoisen vapauden formaalina
ehtona. Toisin sanoen oikeusoppiin kuuluu kysymys ulkoisesta
ja pakollisesta velvollisuudesta (Zwangspflicht). Ulkoinen lain-
säädäntö on juridista ja sen mukainen toiminta legitiimiä. Se on
ulkoista myös siinä mielessä, että vain toiminnan ulkoinen ja
julkinen puoli kuuluvat sen tuomiovaltaan, kun taas toiminnan
sisäiset motiivit jäävät sen ulkopuolelle. Antigonen toimintaa
tulee siten arvioida myös oikeusopin kautta.

Oikeusopissaan Kant ottaakin käänteen Kreonia kohti
kiistämällä oikeuden vallankumoukseen ja vastarintaoikeuden
(näin Ranskan vallankumouksen suuri ihailija), sillä se on jo
määritelmänsä mukaisesti yleistahdon vastainen. Kant todistaa:
“Rikoslaki on kategorinen imperatiivi”,146 ja jos lait katoaisivat
maailmasta, ei ihmisellä olisi syytä elää maailmassa eli fiat iustitia
et pereat mundus. Kantin mukaan jokainen olemassa oleva valtio
on apriorisesti legitiimi, sen suvereenin ollessa yleistahdon ääni
ja lainsäädännön ollessa tämän yleistahdon mukaista normitta-
mista. Siten ainoastaan suvereenin tehtävänä on toteuttaa oi-
keudellisia muutoksia. Kreonin laki (juridinen laki, joka on
suunnattu ulkoisiin tekoihin erotuksena eettisestä laista, jotka
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suuntautuvat toiminnan määrääviin perusteisiin) saa sitovuu-
tensa pelkästään säädetyksi tulemisensa kautta, joten myös epä-
oikeudenmukainen ja illegitiimi laki on Kantin mukaan sitova.
Legaalisuus muodostuu juridisten lakien noudattamisesta. Nii-
den velvoittavuus voidaan Kantin mukaan tunnistaa joko järjen
toimesta apriorisesti ilman ulkoista lainsäädäntöä (luonnonla-
eista) tai sitten pelkästään ulkoisen lainsäätäjän aktin kautta (po-
sitiiviset lait). Kreonin laki on selvästi jälkimmäistä. Kreonin
puolustuksellaan Kant kuitenkin murtaa kategorisen imperatii-
vin kategorisuutta ja puhtautta saastuttaen sen heteronomialla
ja epä-autenttisuudella, sillä rikoslaki on olemukseltaan mitä
ankarin hypoteettinen imperatiivi. Innostuttuaan rikoslaista
Kant jopa epäisi Antigonelta armahduksen mahdollisuuden, sil-
lä jos häntä ei tuomita lain mukaan, niin armahtaja – eli Kreon,
jolla tällainen oikeus olisi – syyllistyy itsekin lain rikkomiseen.
Kaikessa rationaalisuudessaan Kantin todistuksessa paljastuu
lain halu genetiivin kummassakin merkityksessä: lain omana
haluna sekä Kantin haluna lakiin. Kreonin laki haluaa ehdotto-
masti Antigonen lainmukaisen tuomitsemisen, ja nimenomaan
tätä Kant itse haluaa. (Toisaalta jos Antigone onnistuisi “vallan-
kumouksessaan”, niin hänestä tulisi legitiimi hallitsija, jota tulisi
kunnioittaa suvereenina.) Aporiassa jälleen kerran: Antigone
kyllä on moraalisesti ja eettisesti oikeassa, mutta suvereenilla
hallitsijalla on legitiimi valta säätää rikoslaki (hypoteettinen im-
peratiivi) sekä tuomita lainrikkoja.

Antigonen oikeustapauksessa Kant ehkä pohtisi Kreonin
lain perustaa ja sen rajoja, sillä oikeusoppi on alisteinen katego-
riselle imperatiiville. Oikeuden yleinen periaate käskee ihmisiä
toimimaan niin, että vapauden käyttö on yhdistettävissä mui-
den vapauteen. Siten kaikki teot, jotka ovat sopusoinnussa oi-
keuden periaatteen kanssa, tulee olla laillisesti sallittuja. Mutta
sellaiset teot, jotka loukkaavat yleistä vapautta, voidaan kieltää
pakolla. Tällä Kant oikeuttaa niin rikoslain säännökset kuin
rangaistuksen väkivallan, joka utilitaristisesti pelottaa ihmisiä
olemaan loukkaamatta muiden vapauksia ja retributiivisesti on
suhteessa vapauden loukkauksen vakavuuteen. Eikö tässä suun-
nassa kuitenkin mahdollistuisi Kantin tuki Antigonen oi-
keusopilliselle puolustukselle, sillä säädännäisen oikeuden legi-
timiteetin tulee perustua kategoriseen imperatiiviin eli sen tu-
lee täyttää yleistettävyyden, välineellistämisen kiellon ja sisäisen
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vapauden vaatimukset. Kantin mukaan valta yksin ei teekään
oikeutta, vaan positiivisen oikeuden on oltava sopusoinnussa
oikeuden korkeimman periaatteen ja kategorisen imperatiivin
kanssa ollakseen validi. Siten ulkoinen, heteronominen ja sää-
dännäinen laki on alisteinen järjen yleiselle laille, legaliteetti
moraalilaille ja eettisen lainsäädännön asettamalle sisäiselle vel-
vollisuudelle. Koska velvollisuus on ennen kaikkea eettinen,
niin ilman perustumista eettiseen periaatteeseen lain vallasta tu-
lee pelkästään mahdin valtaa, joka ei enää ole oikeudellista val-
taa. Kreonin laki on siten Antigonelle pakko, hän on pakotettu
toimimaan sen mukaan, mutta ei välttämättä velvollisuus, jol-
loin hän olisi myös velvoitettu toimimaan sen mukaan. Nyt Kant
todistaisi, että Kreonilla on auktoriteetti ja hän voi lainsäädän-
nöllään säätää velvollisuuksia vain ja ainoastaan, jos hän säätää
lakeja oikeudenmukaisesti rationaalisten ja moraalisten periaat-
teiden mukaan. Muutoin hänestä tulee pelkkä despootti.147

Kant itse ylistäisi tässä vaiheessa republikaanista hallitusmuotoa,
joka perustuu kaikkien kansalaisten itsenäisyyteen, vapauteen
ja tasa-arvoon kansalaisina sekä yhteiseen lainsäädäntöön.
Nämä periaatteet tarjoavat myös kriteerit legitiimille valtiolle,
jossa suvereeni on kansan yleistahto. Kaiken lisäksi Kant pitää
Platonin Valtion tavoin ideaalina filosofi-lainsäätäjää. Täydelli-
sessä valtiossa vallitsisikin sellainen perustuslaillinen lainsäädän-
nön ja hallinnon harmonia, joka yhdistäisi jokaisen vapauden
kaikkien muiden vapauteen. Todistuksensa lopuksi Kant, kai-
kesta huolimatta tai juuri sen vuoksi, päätyy asettamaan (eetti-
selle) lainsäätäjälle kategorisen imperatiivin: “Tämän periaat-
teen mukaisesti kaikki maksiimit ovat kelvottomia [verworfen,
hylättäviä, tuomittavia, vääntyneitä, kieroja], jotka eivät ole so-
pusoinnussa tahdon oman yleisen lainsäädännön kanssa.”148

Kreon ei kuullut Kantia tämän todetessa, että “järjelliset
olennot ovat sen lain alaisia, jonka mukaan kukaan ei saa koh-
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lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan välinen ero liudentuu helposti. Kreonin
hallintoa voidaan pitää suvereenisuusmuodoltaan itsevaltiutena (tai kuoron
osuus huomioiden aristokratiana)  ja hallitusmuodoltaan despotismina.

148 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, s.54.
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della itseään eikä toisia koskaan pelkkänä välineenä, vaan aina sa-
malla päämääränä sinänsä”.149 Ehkä Antigone olisi oikeassa ei
pelkästään eettisenä lainsäätäjänä vaan myös suhteessa juridi-
seen lainsäädäntöön, sillä Kreonin laki yhtäältä ei täytä katego-
risen imperatiivin vaatimuksia ja toisaalta ei perustu yleistah-
toon – tähän saakka Kantin todistus ei kuitenkaan etenisi. Kant
vapauttaisi tuomioistuimen lopulta vastuusta erottamalla juris-
tin, jonka ei tule kysyä lakien totuutta tai oikeudenmukaisuutta
vaan suorittaa korkeimman auktoriteetin antamien lain tekstien
autenttista filologista tulkintaa (varsinainen oikeuspositivisti),
oikeusfilosofista, joka tulkitsee lain yhdenmukaisuutta suhtees-
sa järjen mukaiseen totuuteen ja oikeuteen.

Sen mitä Kant todistuksessaan sanoo, sitä kuitenkaan sa-
nomatta, sanoo oikeusfilosofi Rudolf Stammler. Hän aloittaa
kritisoimalla perinteistä teologista ja rationaalista luonnonoi-
keutta, joka on pyrkinyt asettamaan oikeuden absoluuttisen
järjestelmän, muuttumattomien sisällöllisten luonnonlakien
ja/tai luonnonoikeuksien lakikirjana. Stammlerin mukaan ei
kuitenkaan ole olemassa oikeudellista sisältöä, joka olisi aina ja
kaikkialla oikeudenmukainen. Jokaisena hetkenä oikeuden-
mukaisena pidetty sisältö on aina tulossa epäoikeudenmukai-
seksi empiirisessä maailmassa inhimillisten halujen ja yhteis-
kunnan muuttuessa. Yksinkertaisesti ei ole mitään yhtä lain
sääntöä, jonka sisältö voitaisiin apriorisesti asettaa. Nyt kuiten-
kin lain kokemuksen läpi kulkee tietynlainen punainen lanka,
joka on formaali ja universaali ajattelun kriteeri, joka leimaa
tietyt tietoisuuden sisällöt oikeudellisiksi. Kun puhumme oi-
keusnormista, oletamme lain käsitteen, johon ei päästä analyyt-
tisesti lain kokemuksista vaan ainoastaan synteettisen metodin
keinoin. Siten on olemassa juridisen ajattelun puhtaita muoto-
ja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä määräävinä periaat-
teina mille tahansa lain muuttuvalle sisällölle. Hänen mukaansa
täytyy olla jotakin pysyvää ja muuttumatonta, joka on yhteistä
eri kielien oikeussanan merkitykselle. Tämä yhteinen on jota-
kin abstraktia ja muodollista. Tästä Stammler päätyy ajatukseen
formaalista kriteeristä, joka on sellainen standardi ja kriteeri,
jolla annetun lain oikeudenmukaisuus voidaan arvioida. Tämä
standardi ei kuitenkaan ole laki eikä sillä ole minkäänlaista le-
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gaalista sisältöä, vaan se on formaalina sovellettavissa kaikkiin
sisältöihin arvioitaessa niiden oikeutta ja vääryyttä. Stammler
puhuu muuttuvasta luonnonoikeudesta, joka ei sano mikä on
absoluuttisesti oikeaa oikeutta vaan ainoastaan sen mikä on ob-
jektiivisesti oikeaa oikeutta (richtiges Recht). Kun eri luonnonoi-
keusteoriat pyrkivät kehittämään “ideaalin lakikirjan, jolla olisi
muuttumaton, ehdottomasti pätevä oikeussisältö”, niin
Stammler pyrkii vain löytämään “universaalisti pätevän for-
maalin metodin, jonka avulla välttämättömästi muuttuva em-
piirisesti ehdollisten oikeussääntöjen sisältö voitaisiin työstää,
arvostella ja määrittää, niin että niiden ominaisuutena olisi ob-
jektiivinen oikeus.”150

Stammlerille ei riitä vastaus kahteen oikeusteorian perus-
kysymykseen “mitä laki on?” ja “mikä on lain sitovan voiman
peruste?” Kolmanneksi on kysyttävä: “Milloin oikeusnormin
sisältö on asiallisesti perustettu? Mitä korkeinta lakia oikeudelli-
sen lainsäätäjän täytyy totella, jotta hänen lakinsa olisivat oikei-
ta?”151 Jokin normi saattaa käsitteellisesti kuulua oikeusnormien
luokkaan, mutta olla sisällöltään epäoikeudenmukainen.
Stammlerille lain käsite ei aukene täysin itsenäisenä, vaan sitä
täytyy tarkastella osana sosiaalisen elämän käsitettä, sillä lait ovat
(ainoastaan) eräs sosiaalisen sääntelyn keino ja (ainoastaan) eräs
muoto sosiaalisen elämän formaaleja ehtoja. Formaalit oikean
oikeuden periaatteet saadaan siten sosiaalisesta ideaalista, joka
on vapaasti tahtovien ihmisten yhteisö. Laki on se, mikä vastaa
tätä ideaalia. Neljä oikean oikeuden periaatetta, jotka seuraavat
sosiaalisesta ideaalista ovat: (1) tahtomisen sisältöä ei saa mieli-
valtaisesti alistaa toiselle tahtomiselle; (2) oikeudellinen vaade
voi olla olemassa ainoastaan siinä määrin kuin velvoitettu hen-
kilö säilyy omana lähimmäisenään (eli on päämäärä itsessään);
(3) lailla säännellyn yhteisön jäsentä ei saa sulkea mielivaltaisesti
yhteisöstä; (4) jollekin yhteisön jäsenelle myönnetty laillinen
oikeus tai määräysvalta voi olla eksklusiivinen vain, jos siitä
ulossuljettu henkilö säilyy omana lähimmäisenään.

Stammler ei opillaan oikeasta oikeudesta alista lakia mo-
raalille. Vaikka moraali ja laki perustuvat kummatkin tahdon-
puhtauteen, ne on pidettävä erillään yksilöllisenä, eristettynä
tahtomisena ja sosiaalisena, yhdistävänä, sitovana tahtomisena.
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150 Stammler, Die Lehre von dem Richtigen Rechte, s.116-117.
151 Stammler, Die Lehre von dem Richtigen Rechte, s.111.
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Stammlerin mukaan moraali käsittelee motiiveja, haluja ja tai-
pumuksia, kun taas laki yli-yksilöllisenä tahtona yhdistää erilli-
set tahdot ja asettaa itsensä yhteiskunnan jäseniä sitovaksi riip-
pumatta näiden haluista ja pitämisistä (laki on tässä mielessä su-
vereeni eikä yhteisön jäsen voi valita noudattaako hän lakia tai
edes pysyykö hän sen alaisuudessa). Tämän johdosta lakia on
tutkittava itsenään. Vaikka laki täyttäisi muodollisen pätevyy-
den kriteerit, niin silti on vielä tarkasteltava onko tietty konk-
reettinen laki hyvä vai huono laki. On arvioitava onko laki oi-
keaa oikeutta. Tätä tarkoitusta varten ovat edellä mainitut oike-
an oikeuden muuttumattomat, ideaalit standardit. Stammlerin
oikean oikeuden teorian yleisesti pätevää metodia (fundamen-
taalien periaatteiden mukainen metodi) voitaisiin nyt käyttää
oikeudenkäynnissä arvioitaessa konkreettista oikeussäännöstä,
jolla on tietty empiirinen sisältö (materiaalinen partikulaari-
suus). Lopulta Stammler absoluuttisesti pätevään metodiin ve-
doten saattaisi osoittaa, että Kreonin laki ei ole oikeaa oikeutta,
koska se ei täytä edellä mainittuja neljää kriteeriä.152

Antigonen todistajiksi astuisi vielä vastarintaoikeusteoria,
joka pitkälti oikeuspositivismin ja formaalin oikeusvaltion nou-
sun myötä hävisi 1800-luvulla oikeudellisesta ajattelusta. Her-
mann Weinkauffin mukaan vastarintaoikeus on kaiken oikeu-
den olennainen osa, joka aktualisoituu kamppailussa valtion ää-
rimmäistä ja terroristista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Weinkauff perustaisi Antigonen puolustuksen lainsäädännöstä
riippumattomaan oikeudelliseen alkujärjestykseen (Urordnung),
jonka perusteella niitä sinänsä laillisia toimia, jotka räikeästi
loukkaavat ihmisen keskeisiä perus- ja vapausoikeuksia sekä
yhteiselämän perustavia instituutioita, voidaan pitää oikeuden-
vastaisina. Tyrannia, joka on lakannut varjelemasta oikeutta,
voidaan väkivaltaisestikin kumota todellisen oikeusjärjestyksen
palauttamiseksi. Diktaattorin murhakin saattaa olla oikeutettu
ylilaillisena pakkotilana (übergesetzlichen Notstand).153 Josef Döb-
ber taasen puhuisi Antigonen yhteydessä “resistologisesta oi-
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152 Oikean oikeuden idea sisälsi siten oikeuden oikeellisuuden vaatimuksen.
(Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, s.475) Alan Gewirth taasen asettaisi
tuomioistuimessa kategorisen imperatiivin, jonka mukaan on aina toimittava
niin, että otetaan huomioon sekä toisten että oma moraalinen oikeus perusta-
vaan vapauteen ja hyvinvointiin. (Gewirth, Reason and Morality)

153 Weinkauff, Die Militäropposition gegen Hitler, s.15-18, s.26-27.
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keusfilosofiasta”. Hänen mukaansa esimerkiksi Albert Camusin
L’homme révoltén kautta vastarinta epäoikeutta ja epäoikeuden-
mukaisuutta vastaan voidaan ymmärtää piilevän oikeusihmisen
niissä syvärakenteissa, joissa oikeuskin asustaa. Edelleen J.
Moltmannin Annahme und Widerstandin mukaan kyse ei ole
vain vastarintaoikeudesta vaan vastarintavelvollisuudesta, sillä
aktiivinen ja passiivinen vastarinta tyrannia vastaan on normaa-
lia poliittista vastuuta hätätilassa. Se on poliittisen vastuun seu-
raus sekä demokratian ja kansansuvereniteetin perusta, joka
edelleen on rakkaudesta inspiroituva luova vastarinta.154 Vasta-
rintavelvollisuus sopisikin paremmin Antigonen teon oikeu-
tukseksi, sillä poliksen kansalaisillahan oli velvollisuus osallistua
poliittiseen toimintaan ja tyrannian vastustaminen oli erin-
omaisen tärkeä velvollisuus. Antigonen lain rikkominen on si-
ten oikeutettua, koska se varjelee yhteisön keskeisiä arvoja.
Lisäksi sen voidaan katsoa suoristavan vääristynyttä oikeusjär-
jestystä. Heinrich Endiä seuraten Antigonen voisikin sanoa
asettuvan valtiollista auktoriteettia vastaan, jolloin syntyy vel-
vollisuuskollisio muodollisesti pätevien positiivisten normien
(oikeusvarmuuden, oikeudellisen syyllisyyden) ja ylipositiivis-
ten normien (oikeudenmukaisuuden, eksistentiaalisen syylli-
syyden) välillä. Antigonen ehdottomassa päätöksessä välttämät-
tömyys ja vapaus yhdistyvät.155

Vastarintaoikeudessa nousisi edelleen esiin kysymys kan-
salaistottelemattomuudesta, joka on leimannut useita Antigonen
modernisoituja tulkintoja aina Marguerite Yourcenarin tan-
keista Theban kaduilla Bertolt Brechtin Hölderlinin Antigonae-
käännökseen pohjautuvaan natsismin vastaiseen vastarintaan,
aina saksalaisen terrorismin vuosikymmenistä Heinrich Böllillä
Salvador Espriun Kataloniaan.
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154 Moltmannin kristillisen käsityksen mukaan kyse on vihollisen rakkaudesta ja
vastarinnasta vihollisen vihollisuutta vastaan, josta kuitenkaan Antigonen koh-
dalla ei ole kyse. (Ks. Döbber, Das Widerstandsphänomen und das Recht, s.178-
179, s.249-251)

155 End, Existentielle Handlungen im Strafrecht, s.60-71.

207
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



9. Oikeuden sortuvat uudisrakennukset

Oikeudenkäynnissä Kreonin ja Antigonen paradoksi tai an-
tinominen normiristiriita ei ole ratkennut. Modernin oikeus-
ajattelun jakautumisessa luonnonoikeuteen ja oikeuspositivis-
miin olemme vain jäljittäneet jo antiikin oikeusajattelussa esiin-
tynyttä kysymystä kirjoittamattomien ja kirjoitettujen lakien
suhteesta. Jotta tragedian ja oikeuden arvoitus ratkeaisi, niin nyt
olisi valittava tietty positio, asema, paikka, traditio, josta käsin
riidan ratkaisu kävisi päinsä. Ilman tällaista asemaa olemme
kuin asettumaton oikeuden vaaka, joka painuu sen puoleen,
jolla on tuoda puolelleen painavampia todisteita. Jos nyt pyrim-
me kysymään oikeuden kysymystä Antigone-tragediassa, niin
oikea asema olisi silloin varmaankin luonnonoikeudellinen,
koska se kykenisi kyseenalaistamaan oikeuden oikeuspositivis-
mia perustavammalla tavalla, mikä kävi ilmi edellisestä “oikeu-
denkäynnistä”.

Mutta jos koko binaaristen vastakohtaparien asetelma it-
sessään on ongelmallinen, niin silloin ei tämäkään positio takaa
vastauksen varmuutta. Nimittäin vaikka kuinka kumoaisimme
annettua hierarkiaa Kreon/Antigone tai kääntäisimme sen ra-
dikaalilla liikkeellä ylösalaisin Antigone/Kreon, niin emme
kuitenkaan pääsisi sen perustavasta hierarkkisesta rakenteesta
eroon. Hannah Arendtin mukaan filosofisten järjestelmien tai
hyväksyttyjen arvojen ylösalaisin kääntämisen operaatio jättää
käsitteelliset rakenteet ja kehikot enemmän tai vähemmän kos-
kemattomiksi.156 Tämä koskemattomaksi jättäminen saattaa es-
tää meitä kysymästä oikeuden totuuden kysymystä tai se saattaa
johtaa meidät kysymään oikeutta tietäen jo ennakkoon annet-
tuna tulevan vastauksen. Silloin me myös välittömästi kado-
tamme sen miten Sofokles mahdollisesti sanoi oikeuden trage-
diassaan.

Benjaminin esittämän oikeuspositivismin ja luonnonoi-
keuden yhteisen perusdogmin kehämäisen argumentin mukai-
sesti voidaan sanoa: Kreonin laki takaa oikeutettujen keinojen
kautta päämäärien oikeudenmukaisuuden, kun taas Antigonen
oikeus oikeuttaa keinot oikeudenmukaisten päämäärien kautta.
Mikään ei olennaisella tavalla muutu riippumatta asemasta, jon-
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156 Arendt, The Human Condition, s.17.
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ka otamme. Ylipäätänsä voimme kysyä vastakohtien varman
rajalinjan ja erottelun mahdollisuutta. Saattaa olla niin, että
kumpikin oppositioparin positio on perustavalla tavalla toisen
“saastuttama”. Benjamin itse pyrki sellaiseen näkökulmaan,
“joka on niin positiivisen oikeusfilosofian kuin myös luonnon-
oikeuden ulkopuolella”.157

Tuodessamme oikeudenkäynnin näyttämölle luonnonoi-
keuden oppineita havaitsimme jo, ettei heidän todistuksensa
useinkaan kyenneet vetämään selkeää rajaa oikeassa ja väärässä
olemisen välille, mutta sitä ei välttämättä tarjoa oikeuspositivis-
mikaan. Eräs syy tähän on se, että kummatkin positiot avautu-
vat kohtalokkaalla tavalla toisiinsa. Meille onkin avautunut lu-
kuisia eri mahdollisuuksia ratkaista normiristiriita. Perustavalla
valtiosääntöoikeudellisella tasolla saatamme pitää Kreonin su-
vereeniutta ja lainsäädäntövaltaa ylipäätänsä legitiiminä. Saa-
tamme edelleen lainsäädännön tasolla pitää Kreonin lakia sito-
vana, koska se on oikeassa muodossa asetettua ja materiaalisesti
asianmukaista eli pätevä sekä sellainen, jota noudatetaan ja so-
velletaan poliksessa eli tehokas (oikeuspositivismi). Lain sito-
vuudella lakina ei tällöin ole mitään tekemistä lain legitiimisyy-
den kanssa, vaan epäoikeudenmukainenkin tai illegitiimikin la-
ki on lakina sitova. Saatamme väittää myös, että Kreonin laki
on poliksen arvojen ja tavoitteiden tai jopa universaalin luon-
nonoikeuden periaatteiden mukainen, jolloin se on justifioita-
vissa legitiiminä, koska se on arvo- ja tavoiteperustaisesti tai pe-
riaatteellisesti rationaalisesti hyväksyttävä (heikko ja vahva
luonnonoikeus). Tämän jälkeen saatamme lainsoveltamisen ta-
solla pitää tuomarin ratkaisua lainmukaisena ja lopulta voimme
pitää yksittäistä rangaistusta sekä laillisena että justifioituna.

Yhtä hyvin saatamme kiistää legitimiteetin eli oikeuden
oikeudenmukaisuuden tai hyväksyttävyyden kaikilla tasoilla.
Kreon ei ole legitiimi hallitsija, joten hänen valtansa ei ole legi-
tiimiä ensinkään vaan puhdasta mieli- ja väkivaltaa, mahtailevaa
mahtia. Voimme myös kiistää oikeusjärjestyksen legitimiteetin.
Näissä kahdessa tapauksessa, jotka lomittuvat yhteen, vastarin-
taoikeus ulottuu aina vallankumoukseen tai terrorismiin saak-
ka, sillä valtiota ja sen oikeutta sinällään pidetään illegitiiminä,
ei-velvoittavana ja ei-sitovana epäoikeutena. Voimme kuiten-
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157 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, s.181.
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kin olla vakuuttuneita Kreonin hallitsijuuden sekä oikeusjärjes-
tyksen legitiimiydestä yleensä, mutta kiistää yksittäisen oikeus-
normin legitimaation, jos katsomme, että ollakseen laki lain pi-
tää perustua tai olla sopusoinnussa sitä hierarkkisesti ylemmän
(muuttuvan tai muuttumattoman) luonnonoikeudellisen nor-
min kanssa, mitä Kreonin laki ei ole. Voimme kiistää Kreonin
lain legitiimiyden myös sillä, että laki on ristiriidassa poliksen
keskeisten arvo- ja tavoiteperiaatteiden kanssa (jotka Kreon itse
jopa julkisesti kuuluttaa). Vastarintaoikeus ulottuu tällöin lain
(väkivaltaiseen tai väkivallattomaan) rikkomiseen, joskaan ei
koko legitiimin oikeusjärjestyksen kumoamiseen.

Vaikka pitäisimme Kreonin lakia sitovana (oikeuspositi-
visti tyytyy tähän) ja sen lisäksi/ja siksi hyväksyttävänä ja legitii-
minä (luonnonoikeustieteilijä etenee tälle tasolle), niin voimme
silti vielä avata oikeustapauksen: mikä merkitys on annettava
sille, että Antigone seuratessaan oikeudellista tai moraalista vel-
vollisuutta joutuu rikkomaan sitovaa/hyväksyttyä lakia? Voi-
simme katsoa, että lain tulee väistyä tai vaieta tällaisessa normi-
ristiriidassa ilman että laki sinällään menettäisi sitovuutensa/le-
gitiimiytensä. Saattaisimme väittää, että Antigonen velvollisuus
luonnonlain tasoisena oikeus- tai moraaliperiaatteena, yksittäis-
tä lakia yleisempänä ja ikiaikaisempana syrjäyttää normiristirii-
dan hetkellä lain säännöksen. Eikä meidän edes tarvitse sitoutua
luonnonoikeuden traditioon voidaksemme pohtia normikon-
fliktin juridista merkitystä. Myös oikeuspositivisti saattaisi poh-
tia tätä kysymystä, jos hän antaisi Antigonen laille oikeudellisen
statuksen vaikkapa oikeusperiaatteena, jolloin hän voisi väittää,
että oikeussäännön (hautaamiskielto) on väistyttävä yleisen oi-
keusperiaatteen (kuolleista omaisista huolenpito) tieltä, jolloin
kyseessä olisi contra legem-ratkaisu. Samanlaista argumentointia
käyttäisi moderni ihmisoikeusjuristi, joka saattaisi perustaa
Antigonen velvollisuuden sivistysvaltioiden hyväksymiin ylei-
siin oikeusperiaatteisiin, yleisiin kansainvälisiin ihmisoikeusso-
pimuksiin tai kansalaisen perusoikeuksiin. Tällöin lain tasoisen
normin tulisi väistyä korkeamman normin tieltä.

Voisimme jatkaa mahdollisuuksien läpikäymistä, mutta
lienee tullut selväksi, että tällä polulla olemme ratkeamattomas-
ti oikeuspositivismin ja luonnonoikeuden kehämäisessä argu-
mentissa, niiden välisessä ristiriidassa ja myös niiden sisäisissä
ristiriidoissa. Vastaus kysymykseen “mikä on oikeus?” ei tästä

212

AGÿN

210
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:34

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



suunnasta löydy. Päinvastoin tragedia, joka on tämän tekstin
kysymys, vaikuttaa vähitellen peittyvän kilpailevien juridisten
tulkintojen kätköihin.

Muutkin selkeät ja vakaat vastakohtaiset asemat tragedias-
sa ovat toisen “saastuttamaa”. Palataan traagisiin päähenkilöi-
hin, jotta selviää mitä tarkoitan. Antigone toimii rakkaudesta ja
ystävyydestä. Hän on täynnä huolta toisesta. Tämä voisi tyy-
dyttää Kreonin ja Ismenen käsitystä naiseudesta, mutta Antigo-
ne rikkoo väkivaltaisesti kodin, sisäisyyden ja yksityisyyden ra-
jat. Hän antaa äänensä oikeudelle eikä suostu olemaan hiljaa
kotilieden ääressä, mikä merkitsisi poissaoloa poliksesta. Päin-
vastoin hän tunkee itsensä jääräpäisesti läsnäolevaksi keskelle
poliksen julkisuutta. Hänen oikeutensa insistoi läsnäolon. Anti-
gone ei todellakaan ole passiivinen kansalainen. Hän argumen-
toi poliittisessa tilassa loogisesti, rationaalisesti ja suostuttelevas-
ti. Sanomisensa hän muotoilee tarkasti ja osuvasti tuoden jatku-
vasti uusia argumentteja lakinsa ja oikeutensa tueksi. Hän ei
suinkaan toimi tunnekuohun vallassa eikä menetä itsekontrolli-
aan. Pikemminkin Antigone toimii ja puhuu oikeuden nimissä
vedoten yhtä hyvin sydämeen ja rakkaudentuntoon kuin ym-
märrykseen ja oikeudentuntoon. Vaatimatonkaan hän ei ole
vaan ylevänä hahmona korostaa oman lakinsa vapautta niin eu-
daimonistisesta etiikasta kuin valtiollisesta legaalisuudesta sekä
omaa ehdotonta velvoittautumista ja kuuliaisuutta yleistä mo-
raalilakia kohtaan. Äärimmäisen vakavana hän on jopa kylmä,
tai pikemminkin “cool”. Vasta hetkeä ennen tuomion täytän-
töönpanoa hän ilmaisee eräänlaista katkeruutta. Hän valittaa ni-
mittäin, että ei olisi ryhtynyt koko tekoon aviopuolisonsa
vuoksi, koska “uuden saisin taas”, eikä lapsensa, sillä uusi puoli-
so “uuden lapsen lois, jos yhden hukkaisin”. (909-910) Jos hän
olisi voinut saada veljen tilalle uuden veljen, olisi Polyneikes
saanut jäädä hautaamatta. Mutta tässäkään ei ole kyse tulevan
kuoleman edessä tapahtuvasta sentimentaalisesta valittamisesta,
sillä kyse on veljen singulaarisuuden korostamisesta. Itsemurha-
kaan ei ole epätoivoinen ratkaisu. Kuolema on Antigonelle
välttämättömänä tuleva kohtalo, jonka hän ottaa teollaan
omakseen.

Antigone on kaiken kaikkiaan retoriikan taitaja, sofisti, jo-
ka ymmärtää (oikeudellisten perus)sanojen monimerkitykselli-
syyden ja osaa pelata niillä oman vakaumuksensa tukemiseksi.
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Äidinkieli (siis toisen kieli) on Antigonen koti (toisen kotina) ja
hän taitaa toiselta saadun lahjan käytön. Hänellä on logos hallus-
saan. Antigonen naiseutta maskuliinisessa poliksessa voidaan ym-
märtää edelleen antiikin kirjallisten tekstien, etenkin teatterillisen
korpuksen, anatomiasta puhuvan Froma Zeitlinin kautta. Zeitlin
pitää kreikkalaista maailmaa vahvasti dimorfisena, kaksimuotoi-
sena, sillä se toimii ja ajattelee kuin todellisuus olisi murtunut
kahteen luokkaan, jossa keskeisenä duaalisuutena on miehen ja
naisen vastakohtaisuus. Mutta seksuaalisen eron logiikan artiku-
loimat erottelut, kuten myös vastakohtaparit luonto ja kulttuuri,
yksityinen ja julkinen, sisäinen ja ulkoinen, perhe ja valtio, osoit-
tautuvat sekä käyttökelpoisiksi että liian rajoittaviksi. Zeitlinin
mukaan antiikin kirjallisuudessa voidaan tunnistaa yhtä hyvin
naisen ja miehen vallan epäsymmetria, joka perustuu mies-nai-
nen vastakohtaparin symmetrisyyteen, sekä tämän vallan dynaa-
misuus ja ei-monoliittisuus, joka taasen mahdollistaa fe-
minisoidut miehet ja maskulinisoidut naiset sekä vastarinnan ja
hegemonian muuttuvaisen suhteen, jonka seurauksena asiat il-
menevät aina jonakin toisena.158

Antigonessa Antigonen ja Kreonin kiista osoittaa, ettei nai-
sen ja miehen erossa ole kyse yksinkertaisesta vastakohdasta
passiivisen ja aktiivisen, hallitsemisen ja alistumisen, valtaapitä-
vien ja valtaa vailla olevien välillä tai asetukseensa kyseenalaista-
mattomasti jähmettyneistä suhteista ja struktuureista. Kreikka-
lainen mielikuvitus kohtaakin tragediassa feminiinisen voiman
sekä kysymyksen naisen vaateen sovittamisesta poliittiseen ja
kulttuuriseen järjestykseen. Antigonen kohdalla kysymys nai-
sen poliittis-oikeudellisesta äänestä, äänestä poliksessa, nousee
erityisen selkeästi esiin. Zeitlin siteraa Lévi-Straussin määritel-
mää, jonka mukaan kreikkalainen avioliitto organisoitui semi-
oottisena kommunikaatio-systeeminä, jossa naiset pantiin kier-
toon isän ja aviomiehen vaihdettavissa olevina merkkeinä. Nai-
nen oli “puhuva merkki”, jolta kuitenkin vaadittiin hiljaisuut-
ta, joka oli naisen hyveen lähde. Kreon toteaakin: “Ei haihattaa
saa irrallaan, vaan elelkööt / He naisten lailla, hiljaa! [...]”. (579-
580) Zeitlinin mukaan naiset on kuitenkin tehty puhumaan.
Kreikkalaisessa tragediassa heidät esitetään ääntä vaativina, sel-
laisina, joita ei voi jättää huomiotta tai kuulematta vailla vaaraa
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158 Zeitlin, Playing the Other, s.3-6.
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tai rangaistusta. Myöskään naisen puheen ilmaisemia arvoja ei
voida sivuuttaa ilman kohtalokkaita seurauksia.159 Juuri tästähän
on kyse Antigonessa.

Maskuliini/feminiini-jaon ohella myös feminiininen it-
sessään on polarisoitunut Homeroksen ja Hesiodoksen ru-
noudesta lähtien kahteen äärimmäisyyteen, joista toinen on po-
sitiivinen ja yhdistävä, toinen negatiivinen ja erottava. Aiskhy-
loksen Oresteia-trilogiassa positiivisen ja negatiivisen feminiini-
syyden polaarinen ero ilmenee Odysseuksen puolison Penelo-
peian ja Agamemnonin puolison Klytaimnestran eroavaisuute-
na. Kummatkin polariteetit ovat yhtä aikaa läsnä Antigonen
hahmossa hänen “positiivisesti” varjellessa perheen järjestystä ja
“negatiivisesti” murtaessa poliksen järjestystä.

Taasen Kreon, joka edustaa vakaata auktoriteettia, lain
kylmää ja rationaalista voimaa sekä patriarkaalisen ja symbolisen
järjestyksen suvereenia ankkurointipaikkaa, eräänlaista poliksen
mestari-signifioijaa tai isän nimeä, menettää malttinsa ja itse-
kontrollinsa Antigonen uhmatessa häntä syyttäjän ja syytetyn
ollessa kasvokkain. Hän ei kykenekään vastaamaan Antigonen
haasteeseen vaan ajautuu suvereenin objektiivisuuden ja legali-
teetin kriisiin. Tässä “poikkeustilassa”, ja siitä käsin, hän viha-
päissään tuomitsee Antigonen. Kuninkaasta on tullut tyranni,
sillä poliittinen harkinta ja järkevyys on muuttunut hybrikseksi.
Hän, joka asetti lain ankarat rajat, on itse rikkonut lakien rajat.
Jos hän asetti hautajaiskiellon estääkseen surun kohtuuttomat ja
järjestystä uhkaavat purkaukset, niin nyt hän itse on saastunut
legitiimille hallitsijalle kuulumattomista mielivaltaisista ja koh-
tuuttomista tunteenpurkauksista. Hän, joka halusi laillaan säi-
lyttää poliksen järjestyksen ja yhtenäisyyden, osoittautuu itse jär-
jestyksen uhkaajaksi. Kohtaamme jälleen farmakoksen, ja siinä
mielessä Kreon, lain yli- ja uhmamielinen hallitsija, joka luulee
omistavansa lain, onkin rinnastettavissa Oidipukseen, tiedon
yli- ja uhmamieliseen hallitsijaan, joka luulee omistavansa tie-
don. Kreonin juridis-rationaalisen harkinnan puutetta osoittaa
erinomaisesti se, että hän samalla tuomitsee täysin syyttömän
Ismenen, vaikka Antigone nimenomaan kieltää Ismenen osalli-
suuden tekoon. Kreon ei seuraa ratkaisussaan itse asettamiaan
(oikeus)periaatteita eikä antiikin kaupunkivaltioissa vallinneita
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yleisiä prosessisääntöjä, vaan käyttää mielivaltaista tuomioval-
taa. Jos hän alussa on ollutkin perustellusti ja oikeutetusti argu-
mentoiva poliitikko, poliksen oiva hallitsija, niin nyt hän on
kohtalokkaalla tavalla kääntymässä itseään vastaan, koska ei ky-
kene mieltänsä malttamaan.

Haimonin kanssa käydyn riidan jälkeen Kreon oikaisee-
kin tuomionsa vasta kuoron kysyessä saako kumpikin sisar ran-
gaistuksen: “Ei työstä osatont’ ei; oikein muistutit.” (771) Anti-
gonen osalta tuomio ei muutu. Vastarinnan vihastuttamana ja
voimansa tunnossa hän julistaa Antigonen rangaistuksen täy-
täntöönpanon muodon, joka ei ole normaali kuolemanrangais-
tus, vaan Antigone viedään sinne “miss’ on polku autio” ja hä-
net “[e]lävältä kätken maahan, paasikammioon”. (773-774)
Hänelle annetaan sen verran ruokaa, jotta Kreon välttää vas-
tuun Antigonen surmaamisesta. Suvereeniudessaan Kreon kui-
tenkin pelkää jumalten kostoa tuomionsa johdosta ja siitä seu-
raavaa kaupungin saastumista. Tämäkin osoittaa Kreonin juri-
disen harkinnan pettämistä: hän tietää tuomionsa epäoikeuden-
mukaisuuden, mutta ei anna tuon tiedon vaikuttaa lopulliseen
ratkaisuunsa. Näin ollen Kreonin tuomio on pikemminkin yh-
den ainoan yksilön puhetta kuin suvereenin tahdon tai legitii-
min hallitsijan puhetta.

Kreon, oikeudenmukainen kuningas, ei puhu, vaan
Kreon, mahtava vallankäyttäjä, puhuu tuomion, mutta luhistuu
lopussa omaan lain sanomiseensa. Kreonin luokse Polyneikeen
hautaamisesta kertomaan palaava vartija on viivytellyt matkal-
laan, koska hän pelkää hallitsijan rankaisevan sanantuojaa ajatel-
len: “Miks’ riennät, raukka, rangaistusta [dik©] saamahan?”.
(228) Hädissään hän puolustautuu Kreonille “En tekoa tehnyt
enkä nähnyt tekijää. / En syystä siis voi rangaistavaks’ joutua.”
(239-240) Vartija peloissaan epäröi, että Kreonin oikeus (dik©)
on sama kuin rangaistus (dik©), jotka voivat olla sisällöltään mitä
tahansa laillinen lainsäätäjä/lainsoveltaja päättääkin. Pelko ei
ole turhaa. Kreon vakuuttaa, että vartija ja hänen toverinsa tuo-
mitaan rangaistukseen, jollei syyllisiä saada kiinni, koska Kreon
epäilee vartijoiden tulleen lahjotuiksi. Lain voima saa vartijan
pakenemaan: “Et nähdä saa mua enää tänne palaavan!” (329)
Mikä tahansa voi siten olla vartijaa velvoittava oikeus/rangais-
tus. Kreonin “oikeuspositivismia” vastaan vartija asettaa “luon-
nonoikeuden” – “Mutt’ halpaa kaikki muu sen suhteen sentään
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on / Ett’ itse pelastuin – niin luonton’ arvelee” (439-440) – ai-
van kuin ironisoiden sofistien oppeja, niin kuin Wolf näkee asi-
an.160

Voimme edelleen tarkastella Haimonia, joka on sekä kuu-
liainen isänsä poika että rakkaudessaan kapinallinen, sekä ratio-
naalisesti ja harkitsevasti argumentoiva poliitikko että äkkipi-
kaisesti reagoiva rakastaja; Ismeneä, joka on sekä alistunut nai-
sen traditionaaliseen rooliin vaatien Antigonea luopumaan
uhostaan ja vastarinnastaan että sisarensa tueksi hallitsijaa ja tä-
män lakeja vastaan asettuva sankaritar; Eurydikeä, joka on sekä
tottelevainen vaimo että oman elämänsä omiin käsiinsä ottava
ja miehensä mahdin kiroava äiti; Teiresiaata, joka on sekä viisas
tietäjä ja neuvonantaja että helposti loukkaantuva hermafrodiit-
ti, sukupuolten sekoitus.

Emme siten voi palauttaa tragediaa kahden vastakkaisen ja
puhtaan position oppositioksi, koska silloin kadotamme trage-
dian oikeuden sanomisen monimielisyyden. Tästä meitä va-
kuuttaisi myös Detienne puhuessaan tragedian ambivalenssista
kaksiarvoisuudesta. Myös Vernant havaitsee tämän korostaes-
saan sitä, että traagiset runoilijat liikkuvat eri semanttisilla ken-
tillä. Toisin sanoen sanomisessaan he käyttävät politiikan, us-
konnon ja lain sanastoja pelaten näiden eroilla ja asettaen niitä
vastakkain toistensa kanssa, jolloin entistään monimerkityksis-
ten termien monimielisyys vain lisääntyy.161 Traagisen runou-
den normiristiriidassa, antinomiassa, paradoksissa ja kahden lo-
goksen taistelussa, jotka liittyvät läheisesti sofistien ajatteluun ja
murtavat myyttistä ja kosmista maailmankuvaa, säilyy kaikesta
huolimatta vielä myyttisen monimielisyyden ja kaksiarvoisuu-
den jäljet. Tragedia tulee kohdata esifilosofisena sanomisena.

Sofokles myös kirjoitti huomattavan paljon monimerki-
tyksellisemmin, kuin mihin tiukan strukturalistinen luenta joh-
taa. Samalla kun tragedia säätää, asettaa ja rakentaa järjestystä ja
struktuureja, niin se myös avaa ironiaa, paradokseja, metamor-
fooseja, moninaisuuksia, häiriöitä ja murtumisia. Tragediassa
on siten kyse jonkin järjestyksen konstruoitumisesta ja dekonst-
ruoitumisesta, sanomisesta, jossa totuus ilmenee, paljastuu ja
tulee esiin ja etualalle aina uudella ja perustavalla tavalla. Traa-
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ginen poetiikka on siten totuuden rakentavan purkavaa ja pur-
kavan rakentavaa sanomista.

(Tällä en tarkoita Detiennen, Vernantin ja Vidal-
Naquetin kulttuurihistoriallis-strukturalistisen tragedian luen-
nan hylkäämistä tässä vaiheessa. On kuitenkin pidettävä mieles-
sä viisi huomautusta. (1) Strukturalistinen tragedia-luenta on
sellainen metodi, joka ei niinkään avaa poliittis-inhimillistä tilaa
tragediasta itsestään käsin, kuin pyrkii asettamaan tragedian val-
miiseen ja annettuun poliittis-historialliseen tilaan, josta käsin
tragedia sitten dekoodataan. Traagisten äänien moninaisuuden
ja monimerkityksisyyden vastahanka jää tällaisessa metodissa
kuulematta, jos kyseistä poliittis-historiallista tilaa ja omaa (mo-
dernin) suhdetta siihen sinällään ei kyseenalaisteta. (2) Tähän
liittyy myös yleistävän ja objektivoivan kontekstualisoinnin
ongelma. Tällainen tragedian kohtaaminen saattaa helposti
olettaa ja asettaa kontekstiksi tietyn ajan vallitsevan mentalitee-
tin tai dominoivan ideologian, johon se sitten perustaa struktu-
raaliset vastakohtaparinsa. Esimerkiksi tietty yläluokkainen ja
maskuliininen ajattelu- ja arvomaailma asetetaan yleisenä histo-
riallisena tosiasiana, jolloin jätetään helposti huomioimatta tar-
kasteltavassa ajassa vaikuttaneet kilpailevat poliittiset intressit ja
keskenään kamppailevat eettiset tulkinnat, jännitteet, erot,
poikkeavuudet, häiriöt, yksilölliset motivaatiot, ratkaisut, asen-
teet ja emootiot, ylipäätänsä marginaalisen, palatsin porteilla ta-
pahtuvan poliittisen. Sokaistuessaan tietyn tekstin kulusta an-
netun kontekstin representaationa luenta ei enää kykenekään
herkistymään toiseuksille, vaarallisille täydennyksille ja katkok-
sille, jotka saattaisivat purkaa oletetun poliittisen ja oikeudelli-
sen järjestyksen sulkeumia. (3) Tällainen luenta saattaa esittää
menneen objektiivisesti ja tulkinnasta vapaana dokumenttina.
Tällaisen dokumentaarisen mallin teksti-konteksti vastakohtai-
suus häivyttää tulkinnan toiminnan perustaen tulkinnan ei-tul-
kinnallisiin tai objektiivisiin historiallisiin tosiasioihin. Histo-
riallinen konteksti täytyykin ymmärtää kielen kautta välit-
tyneenä kon-tekstina. Historia olisikin tekstualisoitava, jotta väl-
tyttäisiin tieteellisen objektiivisuuden illuusiolta, jolloin histo-
riallinen kon-teksti on itse teksti. Kon-teksti onkin tulkinnalli-
nen konstruktio, joka konstituoituu viittauksista teksteihin,
jotka vaativat tulkintaa. (4) Tragedialle on annettava arvo myös
tragediana. Se ei ainoastaan passiivisesti heijasta jonakin aikana
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vallitsevaa todellisuutta, mentaliteettia tai ideologiaa, kuten his-
toriallisesti painottuvissa luennoissa saatetaan usein esittää, vaan
se on eräs poliksessa tapahtuva sanomisen muoto. (5) Vernant ja
Derrida kohtasivat vuonna 1966 pidetyssä konferenssissa, jossa
Derrida esitelmässään ei suoranaisesti kritisoinut Vernantia,
mutta kylläkin Lévi-Straussin binaarisiin vastakohtapareihin –
luonto/kulttuuri, yksityinen/julkinen, nainen/mies, oikos/polis
– perustuvaa antropologiaa, joka ajautuu metodologisiin on-
gelmiin kohdatessaan insesti-kiellon, sillä insesti-kielto ei mu-
kaudu vastakohtapareihin vaan näyttää vaativan samanaikaisesti
sekä luonnon että kulttuurin. Se on sekä universaali ja spontaa-
ni (luonnollinen) että riippuvainen yhteiskunnan normeista
(kulttuurinen). Näin ollen se pakenee Lévi-Straussin perustavi-
en vastakohtaparien organisoivaa voimaa, joka dikotomioiden-
sa kautta asettaa hierarkkisen järjestyksen, jossa toista termiä pi-
detään toiselle alisteisena ja sen johdannaisena. Derrida osoittaa
kuinka ensisijainen ja alkuperäinen termi itse asiassa on riippu-
vainen toissijaisesta termistä. Binaarisissa vastakohtapareissa
kummatkaan termit eivät loppujen lopuksi omaa toiseuden
ulossulkevaa identiteettiä. Suhteessa struktuureihin nouseekin
esiin Derridan käyttämä sana déconstruction. Esitelmää seuran-
neessa keskustelussa Lucien Goldmann kutsuu sitä Derridan
destruktiiviseksi aspektiksi. Derrida kiistää tämän, koska mil-
lään mitä hän sanoi ei ollut destruktiivista merkitystä. Dekon-
struktiolla “ei ole mitään tekemistä destruktion kanssa. Kyse
on yksinkertaisesti[...] olemisesta valppaana käyttämämme kie-
len viittauksille, sen historialliselle kerrostumiselle – ja se ei ole
destruktiota. Minä uskon tieteelliseen työhön klassisessa mie-
lessä[...]”.162 Derridan kritiikki horjuttaa tragedian perustamista
selkeisiin binaarisiin oppositiopareihin tavalla, jonka olen
osoittanut edellä.

Vernant, Vidal-Naquet ja Detienne yhtäältä jakavat kult-
tuurihistoriallista ja strukturalistista tulkintatraditiota, imitoivat
objektiivisesti kreikkalaisten mentaliteettia toimien antiikin
peilinä sekä toisaalta kyseenalaistavat tämän tradition purkamal-
la modernien ja kreikkalaisten samuuden fiktiota. Vain tässä de-
strukturaation päättymättömässä kaksoisliikkeessä – kaikkine
varauksineen – voimme nähdäkseni olla suhteessa niin tragedi-
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aan kuin kreikkalaiseen oikeusajatteluun. Vidal-Naquet sanoo
tragedian olleen eräs tapa, jolla uusi demokraattinen Ateena pe-
rusti oman identiteettinsä, mutta samalla on huomattava Ver-
nantin muistutus siitä, että Kreikasta meille tulleet kirjoitukset
sisältävät kuitenkin ajatuksia ja ideoita, jotka meidän intellektu-
aalisessa horisontissamme tuntuvat historiallisesti etäisiltä ja vie-
railta.163 Edelleen Vernantin mukaan tragedian lukemisessa ei
ole kyse tekstuaalisesta tai faktuaalisesta luennasta, vaan merki-
tyksen tasojen ja traagisten teemojen löytämisestä tarinasta.164

Tämä on myös oman “dekonstruktiivisen” luentani rytmi.)

10. Varjojen oikeus vs. päivän laki

Hegel muistuttaa tässä vaiheessa Sokrateen kuolemantuomios-
ta. Hänen mielestään Ateena oli oikeassa tuomitessaan Sokra-
teen, koska se puolusti kaikkein arvokkainta, polista, mutta sa-
malla Sokrates oli oikeassa, sillä hän oli aloittamassa uutta aika-
kautta, jonka edellytyksenä oli silloisen poliksen olemuksen hä-
vittäminen (joka merkitsi myös tragedian ja monimielisen dik©n
hävittämistä). Karl Jaspers kuitenkin kritisoi voimakkaasti
Hegelin kuvaamaa Sokrateen traagisen kohtalon historiallista
ehdottomuutta ja sen objektiivisen esteettistä tarkastelua. Vaik-
ka kullakin aikakaudella vallitsee sille tyypillinen henki, niin
Jaspersin mukaan aina on jotakin, joka on jatkuvasti voimassa
ihmistä ihmisenä sitoen. “Ihmisten teot punnitaan korkeam-
man tuomarin edessä, historiallisen, maanpäällisen tuomioistui-
men yläpuolella. Sitä, mikä on totta ja oikein, ja sitä, mikä vää-
rin ja alhaista, ei pidä kätkeä traagisuuden verhoon.”165 Hegel
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väittänyt, ettei Oidipuksella ollut mitään Oidipus-kompleksia, joka on freudi-
lainen myytti. Hänen mukaansa Iokaste ei ollut Oidipuksen äiti, sillä Oidipuk-
sella ei koskaan ollut häneen poika-äiti-suhdetta. Äidin paikalla oli täysin toinen
nainen, kaukaisen maan kuningatar. Tähän Derrida: “Ihailin kovasti Teidän esi-
telmäänne, nyt yhtäkkiä olen pettynyt siihen, mitä Te juuri olette sanonut, kos-
ka esitätte niin realistista näytelmän luentaa.” Vernant takaisin: “Kyse ei ole
tekstuaalisesta tai faktuaalisesta luennasta vaan merkityksen tasojen ja traagisten
teemojen löytämisestä tarinasta, siitä mitä Oidipus representoi. Tehdäkseni tä-
män olen valmis tutkimaan kyseistä tekstiä Teidän kanssanne, jos niin haluatte.
Meidän täytyy lukea teksti tarkasti ja löytää todistus kirjoitetusta työstä itsestään.
Olen etsinyt sitä, vaan en löytänyt.” (Vernant, “Greek Tragedy”, s.294)
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tähän: “Hic Rhodus, hic saltus”. (Aisopoksen mukaan kaukaa
kotiin palannut kehuskeli tehneensä todistettavasti valtavan loi-
kan Rhodoksella, johon kuulijat ivallisesti totesivat etteivät he
kaipaa todisteita, sillä juuri “tässä on Rhodos, tässä loikkaa”.)
Hegelin tarkoittaa tällä sitä, että filosofian tehtävä on käsittää se,
mikä on, sillä se, mikä on, on järki. Jokainen on “aikansa poi-
ka”, jokainen filosofia “aikansa ajatuksin käsitettynä”, joten yh-
tä vähän kuin joku voisi loikata Rhodoksen yli voi filosofi hy-
pätä aikansa yli. Siten oikeusfilosofian tehtäväksi tulee käsittää
ja myös esittää valtio järjellisenä eikä opettaa sitä sellaisena kuin
sen pitää olla.166 Tämä on se perusta, josta voimme loikata
Hegelin Antigoneen.

Hegel pitää Kreonin ja Antigonen vastakohtaa ylevimpä-
nä ja siveellisimpänä traagisena vastakohtana. Philippe Lacoue-
Labarthen mukaan Hegelin idealistinen Antigone-tulkinta teok-
sessa Phänomenologie des Geistes ohjelmoi Nietzscheen, Freudiin
ja aina Heideggeriin saakka modernin tragedia-tulkinnan.167

Tulkinnallaan Hegel kohtaa spekulatiivisen ja ontologisen filo-
sofian mahdollisuudet niiden rajoilla, niin kuin Derrida on
huomauttanut, ja teoksessa Grundlinien der Philosophie des Rechts
oikeus tulee todelliseksi filosofiseksi systeemiksi.168 Emme siis
voi ohittaa Hegeliä edetessämme omasta ajastamme antiikin
Kreikkaan ja tragediaan, ja ehkä Hegel on jo alusta saakka oh-
jannut oikeuden käyntiä tulematta mainituksi, joten nyt on
työskenneltävä Hegelin, tämän kotkan (Hegel-aigle, lausutaan
egl-egl ranskaksi) imperiaalisen ja historiallisen hahmon kanssa,
joka käskevässä kylmyydessään ja järkähtämättömän levollisessa
vakavuudessaan on juuttunut jäähän ja routaan, lasiin ja hytyyn.
Ehkä on ajateltava Hegelin, sen (sa), allekirjoittamaa absoluut-
tisen tiedon (savoir absolu, Sa, se) tekstiä.169

Siis annetaan Hegelin – sen (Sa) auktoriteetilla – allekir-
joittaa Antigonen oikeudenkäynnin lopullinen ratkaisu, jota
normiristiriitaan ja antinomioihin kiinni jäänyt oikeudellinen
ajattelu ei kykene antamaan. Ratkaisupakko pakottaa jonkun
vakauttamaan oikeuden vaa’an. Phänomenologie des Geistes-
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166 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, s.64.
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168 Derrida, Glas, s.188-189.
169 Derrida, Glas, s.1-4.
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teoksessa Hegel lukee Antigone-tragediaa käyttäen ja kuljettaen
tragedian vastakohdat idealismin, spekulaation ja dialektiikan
mahtavan koneiston läpi. Hegel pitää tragedian fundamentaali-
na vastakohtaparina Kreonia ja Antigonea ja heidän kauttaan
valtion ja perheen välistä konfliktia. Näinollen tragediassa
kamppailee toistensa kanssa valtion julkinen oikeus ja perheen
sisäinen rakkaus. Yhtäällä on annettu, reflektoitu, itsetietoinen
poliittinen laki, toisaalla luonnollinen, välittömästi tai ei-tietoi-
sesti tunnettu ontologinen laki.

Aiemmasta poiketen Hegel ei jätä kamppailua kamppai-
luksi, antinomiaa antinomiaksi vaan – aivan kuten Sokrateen-
kin kohdalla – pitää sekä Kreonia että Antigonea omalta osal-
taan oikeassa. Kummatkin ovat siveellisiä tai eettisiä voimia
(sittliche Mächte), joilla on takanaan yhtäläinen voima ja oikeus.
Kummatkin toimivat oikeana ja oikeudenmukaisena pitämänsä
mukaan ja toteuttaen omia velvollisuuksiaan. Mutta ollessaan
oikeassa kummankin tapa olla oikeassa on perin yksipuolista.
Näin koska kumpikin toteuttaa vain yhtä siveellistä mahtia, ai-
noastaan yhtä sen sisältöä. Antigone seuraa jumalallista lakia
(göttliches Gesetz), Kreon inhimillistä lakia (menschliches Gesetz),
toinen edustaa perhettä, toinen valtiomahtia, toinen “maan-
alaista oikeutta”, toinen “ylempää oikeutta”.170 Tässä tilanteessa
toisen lain noudattaminen merkitsee vääjäämättä toisen lain
rikkomista – jumalallisen lain (naisen laki, joka kätkee itsensä
tarjoamatta itseään annetun lain julkisuuteen, yöllinen laki,
varjojen oikeus, Recht der Schatten) seuraaja rikkoo inhimillistä
lakia (miehen laki, tiedetty, annettu, näkyvä, julkinen, päivän
laki, Gesetz der Tag), inhimillisen jumalallista. Nimenomaan
seuratessaan omaa lakiaan he ovat ikuisen oikeudenmukaisuu-
den (ewigen Gerechtigkeit) näkökulmasta sekä oikeassa (Recht) et-
tä väärässä tai ei-oikeassa (Unrecht).

Antigone edustaa tragediassa luontoa, luonnollista lakia,
oikeuden suoraa ja välitöntä muotoa, mutta myös henkeä
omalla naisellisella tavallaan. Kreon taasen edustaa inhimillistä
lakia, oikeuden epäsuoraa ja välillistä muotoa, mutta myös
luontoa omalla miehisellä tavallaan. Siten kummatkin kuuluvat
sekä luontoon että henkeen, jolloin kummatkin ylittävät luon-
non siihen kuuluen. Oikeusfilosofiassa – sen kolmannen osan (si-
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veellisyys, jota edeltää abstrakti oikeus ja moraali) ensimmäisen
jakson (perhe, jota seuraa kansalaisyhteiskunta ja valtio) ensim-
mäisessä osassa (avioliitto, jota seuraa perheen varallisuus ja las-
ten kasvatus sekä perheen hajoaminen) – Hegel väittää edelleen
kummankin sukupuolen luonnollisen määreisyyden saavan jär-
jellisyytensä välityksellä intellektuaalisen ja siveellisen merki-
tyksen. Naisena Antigone on “itsensä eheydessä säilyttävää
henkeä tietämisenä ja tahtomisena, joka toteutuu konkreettisen
yksittäisyyden ja tunteen muodossa.”171 Suhteessa ulospäin hän on
passiivinen ja subjektiivinen. Hänen substantiaalinen määrityk-
sensä on perheessä. Toisin kuin mies, joka jättää perheen läh-
teäkseen polikseen, nainen jää varjelemaan kotia ja kodin juma-
lallista lakia. Hänen siveellinen mielenlaatunsa on pieteetti.
Phänomenologie des Geistesin mukaan pieteetti saakin yhden yle-
vimmistä esityksistään Antigonessa, jossa se ilmenee naisen ja
tuntevan subjektiivisen substantiaalisuuden lakina. Se on sisäi-
syyttä, joka ei ole kokonaan todellistunut. Se on jumalten ikui-
nen laki, jonka syntyä kukaan ei tiedä. Tämän vastakohdaksi il-
menee valtion julkinen laki, Kreon, joka on “henkeä, joka ja-
kautuu toisaalta itselleen olevaksi persoonalliseksi itsenäisyydek-
si, ja toisaalta vapaan yleisyyden tietämiseksi ja tahtomiseksi kä-
sittävän ajatuksen itsetajuntana ja objektiivisen tarkoitusperän
tahtomisena.”172 Suhteessa ulospäin Kreon on voimakas ja toi-
melias. Substantiaalisesti hän elää valtiossa ja tieteessä sekä
kamppailussa ja työssä oman itsensä ja ulkomaailman kanssa.
Antigonesta eroten Kreon saavuttaa itsenäisen eheyden pelkäs-
tään erottumalla kamppailussa.

Normiristiriidan kaksi puolta kietoutuvat siis erottamat-
tomasti maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen, inhimilliseen ja
jumalalliseen, sivilisaatioon ja luonnolliseen, elämään ja kuole-
maan, itsetietoiseen ja tiedostamattomaan, valtioon ja perhee-
seen, universaalisuuteen ja partikulaarisuuteen, aktiivisuuteen
ja passiivisuuteen, taisteluun ja rakkauteen. Mutta on huomat-
tava, että Hegel ei kohota jumalallista ylivertaiseksi. Hänen
mukaansa Kreonin lakia kutsutaan inhimilliseksi vain, koska se
on itsetietoinen, mutta se on aivan yhtä absoluuttinen kuin
Antigonen laki, joka on luonnollinen vaan ei itse-tietoinen.
Kumpikaan ei voi siten väittää oman lakinsa olevan oleellisem-

223

AGÿN

171 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 166§.
172 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 166§.
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pi kuin toisen laki, eikä Kreonin lain inhimillisyys sulje pois sen
jumalallisuutta. Päinvastoin kummatkin vetoavat omiin juma-
liinsa: Antigone vanhempiin maanalaisiin, ktoonisiin jumaliin,
Kreon Olympoksen jumaliin, itsetietoisten kansalaisten ja po-
liksen päiväjumaliin.

Entä sitten valtio ja perhe? Hegelin mukaan perhe on
luonnollinen. Se on hengen välitön substantiaalisuus, jonka
määritys on rakkaus. Koti on naisen omin paikka, koska mie-
hen on lähdettävä kodista polikseen. Siksi Antigone puolustaa
omintaan, kotia, feminiinistä periaatetta. Mutta perhe ei ole
pelkästään luonnollinen yksikkö vaan myös osa sivilisaatiota.
Tästä osoituksena on velvollisuus pitää huolta siitä, ettei vaina-
jat tuhoudu luonnonvoimien johdosta. Antigone seuraa tätä
velvollisuutta, joka keskeyttää luonnonvoimien tuhoavan pro-
sessin. Hautaaminen keskeyttää epäkunnioittavan toiminnan ja
naittaa ruumiin maan kohtuun. Antigonen laki on ontologista,
olemiseen ja olemassaoloon liittyvää velvollisuutta, suhdetta
partikulaariseen, joka eriytyy partikulaariksi kuolemansa kaut-
ta. Polyneikes on tyhjä partikulaarisuus, joka on olemassa toi-
selle passiivisesti ja joka täytyy saattaa vainajien yhteisölliseen
totaliteettiin viimeisenä velvollisuutena tätä ainutlaatuista, sin-
gulaaria toista kohtaan. Derridan mukaan perheen, eettisen
luonnollisen momentin, objekti on singulaarinen, joka ei ta-
voita kaupungin legaalisuuden universaaliutta. Tällainen puh-
das singulaarisuus on kuollut, kuolleen nimi, impotentti varjo,
elävän paikallaolemisen negaatio, joka ei vielä ole synnyttänyt
kansalaista. Se on jo kuollut (empiirisenä olemassaolona), mutta
ei vielä elävä (kansalaisen rationaalisena universaaliutena). Per-
heen asia pyörii siten kuoleman ympärillä, jossa tiedetään vain
surutyö, ei vielä universaaliutta tuottavaa työtä kaupungissa.173

Kuolema palauttaa miehen poliksen julkisuudesta takaisin kotiin
ja perheeseen, jolloin naisella kodin vartijana on velvollisuus
saattaa kuollut perheenjäsen maahan. (Mutta itse asiassa hautaa-
misessa ei ruumista palauteta luontoon, vaan se kohotetaan
hengen universaaliuteen ja sitä suojellaan luonnolta, siis eläi-
miltä, ja mätänemiseltä sekä tiedostamattomilta haluilta, siis
kannibalismilta, joita vastaan singulaarisuuden laki suojelee.)174
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Naisen tehtävänä ja velvollisuutena oli pestä, pukea ja
haudata ruumis. Vaikka itse hautapaaden omistaa aina mies (ei-
kö silloin hauta kuulu aina universaaliin, miehen, Kreonin jär-
jestykseen), niin naisen tehtävänä on surutyö. Koska
Polyneikeellä ei ole äitiä eikä vaimoa, niin Antigonen (ja Isme-
nen, jonka Hegel syrjäyttää) velvollisuus on Hegelin mukaan
pyhin kaikista. Naisen laki on myös kuoleman ja yön laki, joka
ei ruumiillistu ilmenemisen avoimuudessa poliksen julkisessa ti-
lassa. Antigonella on vielä siskona erityinen velvollisuus veljeä
kohtaan, joka johtuu sisko-veli-suhteen eettisen substanssin vä-
littömyydestä ja puhtaudesta. Sisko ja veli ovat nimittäin samaa
verta (äidin veren perintö, jonka patriarkaalis-poliittinen kiel-
tää ja kätkee kodin kätköihin). Tähän suhteeseen ei sisälly sek-
suaalista halua tai se on ylitetty. Suhteessa ei vallitse vastavuo-
roista intressiä (toisin vanhempien, jotka haluavat jatkaa sukua,
ja lasten, jotka haluavat huolenpitoa, välisessä suhteessa). Tähän
puhtaaseen suhteeseen ei myöskään liity keskinäistä kamppai-
lua tunnistamisesta, vaan kummatkin ovat vapaita yksilöitä, jot-
ka eivät ole antaneet eivätkä saaneet toisiltaan itsenäistä itselleen
olemista. Lisäksi Hegelin mukaan feminiinisessä on korkein in-
tiimiys, joten sisaren suhde veljeen on ontologisempi kuin mi-
kään muu suhde. Siten ei voi olla mitään korkeampaa eettistä
velvollisuutta kuin sisaren suhteesta veljeen syntyvä on.175

Kreonille ratkaisevaa on Polyneikeen tekeminen, Antigonelle
Polyneikeen oleminen, johon veli palautuu kuolemassaan.
Raivokkaana veljensä maatuvaa ruumista (singulaari yhtymässä
universaaliin henkeen) katsova Antigone on Hegelille esimerk-
ki eettisestä suhteesta, joka ei perustu tunnustamisen ja sovituk-
sen vastavuoroisuuden dialektiikkaan.

Tässä vaiheessa vaikuttaisi siltä, että kotka olisi laskeutu-
massa Antigonen vaa’an puoliskolle. Mutta Antigonen velvol-
lisuus ei tee tyhjäksi Kreonin kieltoa, sillä se, joka hyökkää hen-
gen tietoisuuden korkeinta muotoa, yhteisön henkeä, vastaan,
täytyy riisua kunniastaan. Valtiohan on oikeastaan maan päälle
ilmestynyt jumalallinen hahmo, joten yksilön suurin vapaus
olisi vapaaehtoinen alistuminen valtion valtaan. Hegel kirjoit-
taa: “Koska valtio on objektiivista henkeä, niin yksilö itse on
objektiivinen, tosi ja siveellinen vain valtion jäsenenä.”176
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(Emme näemmä ole koskaan kaukana Platonista ja Aristote-
leesta.) Kreon kylläkin rikkoo perheen, kodin, naisen lakia,
mutta tämä rikos on välttämätön valtion itsensä ylläpitämiseksi.
Valtion on loukattava perheen jäsenten ehdotonta itsenäisyyttä,
koska jos perheestä tulee liian voimakas, valtio on vaarassa tu-
houtua, josta seuraa paluu luonnontilaan. Nainen on siten val-
tiossa rikoksen ruumiillistuma, jonka valtio tuhoaa, mutta jota
ilman se ei tule toimeen.

Hegelin feminiinis-ontologisen ja maskuliinis-poliittisen
lain (ja kaikki niihin kietoutuneet vastakohtaparit) vastakohtai-
suus ei kuitenkaan ole staattinen ero tai yksipuolinen vastakoh-
taisuus, vaan myös sisäisesti jakautunut, oman vastakohtansa saas-
tuttama ja säröyttämä. Tämä on seurausta inhimillisen toiminnan
traagisesta luonteesta. Vain toimimalla ihminen voi luoda identi-
teettinsä. Tarkastellaan Antigonen tekoa. Antigone herää teon ja
toiminnan aamunkoittoon, jossa potentiaalinen oleva käänne-
tään toiminnaksi, jota kautta se tuodaan aktuaalisuuteen ja au-
tenttiseen tietoon itsestä. Antigone omaa teon ja teko Antigo-
nen, sillä teko on hänen olemisensa. Tällöin Antigone on myös
eettinen substanssi, mutta tämä substanssi edustaa osittaisuutta ja
polarisaatiota. Antigonen teko rikkookin eettisen maailman hil-
jaisen liikkeen. Se jakaa maailman, koska toiminta traagisuudes-
saan on aina yksipuolista, sellaista, joka ei havaitse (ainakaan
ajoissa) oman luonteensa olemusta, sen hybristä. Absoluutti ja-
kautuu tullessaan inhimillisten ja historiallisten olosuhteiden
fragmentoituneeseen dynamiikkaan. Se laskeutuu sattumanva-
raiseen, jolloin eettinen maailma jakautuu immanenttiin ja trans-
sendenttiin, inhimilliseen ja jumalalliseen. Inhimillisen ja juma-
lallisen välinen leikkaus ei Antigonessa kuitenkaan toteudu ihmis-
ten ja jumalten konfliktissa, vaan eettinen substanssi polarisoituu
valtioon ja perheeseen. Tämän leikkauksen välittäjänä toimii ih-
minen, jonka on käytävä läpi eettis-dialektisen kokemuksen ah-
distavuus ja tuhouduttava sen johdosta. Tämän johdosta toimin-
ta on välttämättä ja väistämättä syyllistä. Eettinen toiminta sisältää
siten rikoksen teon (Verbrechen) hetken itsessään. Vain ei-toimi-
va, kivi, voi olla täysin syytön. (Joskin kivi saattaa surra, niin kuin
Niobe muistuttaa.) Viattomuus on yhteensovittamaton inhimil-
lisen toiminnan kanssa, mutta samalla eettistä identiteettiä ei voi
olla ilman inhimillistä toimintaa.

226

AGÿN

224
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 15:56:42

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Transgressio voi olla joko relatiivista tai absoluuttista. Rela-
tiivisessa rikkomuksessa toimija valitsee yhden kahdesta laista,
jolloin toinen laki syrjäytyy merkityksettömänä, negatiivisena ja
illegitiiminä. Antigonen mielestä Kreonin laki onkin mielival-
taista väkivaltaa, ontologinen rikos. Kreonin mielestä Antigone
taasen on mielettömän tottelematon ja syyllistyy rikokseen po-
liittisessa. Seuratessaan omaa lakiaan kumpikin unohtaa kuulu-
vansa myös toisen lain alaisuuteen. Antigone unohtaa olevansa
kansalainen ja vieläpä kuninkaan tytär. Kreon taasen unohtaa
olevansa isä ja naimisissa. Mutta tämä unohtaminen ei ole sattu-
manvaraista vaan välttämätöntä, koska se on tehokkaan toimin-
nan edellytys. Ilman unohdusta kummatkin jäisivät toimimatto-
muuteen. Absoluuttinen transgressio taasen merkitsee omien pe-
riaatteiden vastaista toimintaa. Siinä oman toiminnan merkitys ja
mieli arvioidaan väärin, jolloin kyseessä on hamartia. Kieltämällä
Antigonea hautaamasta veljeään Kreon saastuttaa oman periaat-
teensa, jolloin hänen laistaan tulee rangaistavaa tyrannimaista
röyhkeyttä, hybristä (tyrannische Frevel), joka pyrkii tekemään pel-
kästä tahdosta lain. Antigone taasen väittää tietävänsä lakien ole-
muksen, ja hänen hybriksensä on siinä, että hän olettaa tietävänsä
sekä jumalallisen että inhimillisen lain. Se on rangaistavaa tietä-
misen röyhkeyttä (Frevel des Wissens). Siten kummatkin ovat
syyllisiä sekä yksipuolisuuden uhmamielisyyteen (hybris) että ar-
vostelukyvyn erehdykseen tai erheelliseen kuvitelmaan oman
toimintansa luonteesta (hamartia). Traaginen ironia on siinä, että
kummankin toiminta käy yhtä matkaa, koska valtion ja perheen
periaatteet ovat erottamattomia. Kummatkin ovat sidottuja toi-
siinsa, riippuvaisia toisistaan, yhteenkietoutuneita dialektisessa
kamppailussaan. Antigonen laki ei ole erotettavissa Kreonin lais-
ta ja päinvastoin. Lopulta sekä Antigonen että Kreonin on tun-
nustettava olevansa väärässä, kummankin vikana on sekä hybris
että hamartia. Traaginen konflikti sisältää siten sekä jakautumisen
että itsejakautumisen synnyttäen siten traagisen syyllisyyden.177

Mutta tätä kummankin yhtä aikaista oikeassa- ja väärässä-
olemista ei pidä murehtia, sillä Hegel vakuuttaa, että yksipuo-
listen eettisten voimien tuhoutuminen vapauttaa. Kummankin
on tuhouduttava yhtälaisesti, koska toisen voitto olisi pelkäs-
tään osittainen: Antigonen voitto tuhoaisi julkisen, valtion, po-
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liittisen; Kreonin yksityisen, perheen, ontologisen. Tragedia ei
saisi ratkaisuaan, ei päätöstään. Tragediassa toteutuu kuitenkin
perheen ja valtion sovinto sekä jumalallisen ja inhimillisen, yk-
sityisen ja julkisen lain synteesi. Kummankin osapuolen alistu-
minen kaikkivaltiaan ja oikeudenmukaisen kohtalon toimin-
taan, kummankin eettisen voiman tuhoutuminen johtaa vasta-
kohtien harmoniaan, joka on das absolute Recht, absoluuttinen
oikeus. Vaikka tragedian päähenkilöt kokisivat rangaistuksensa
absoluuttisen oikeuttamattomana kohtalona, niin kyse ei ole
sokeasta ja mielivaltaisesta oikeudesta vaan välttämättömyydes-
tä, joka on yksipuolisuutta vastaan nousevaa aitoa oikeutta.178

Robert Bernasconi kommentoi tätä hämmentävää Aufhebungia
(säilyttävää kumoamista tai ylittämistä): syyllisyyden kokemuk-
sen tuoma kärsimys vapauttaa osapuolet heidän omista luon-
teistaan, heidän sitoutumisestaan erillisiin lakeihin, jotka erot-
tavat heidät toisistaan. Tällöin mikään muu ei merkitse mitään
kuin oikeus (Recht).179 Spekulatiivisessa idealismissaan Hegel
onnistuu siirtymään kahden lain (jumalallinen/inhimillinen),
kahden substanssin (perhe/valtio) kahden päähenkilön (Anti-
gone/Kreon) jakautuneisuudesta ja antagonistisesta traagisesta
konfliktista korkeammalla tasolla tapahtuvaan sovitukseen.

Vastakohdat ylitetään dialektisesti tragedian käynnissä
normiristiriidan tullessa ratkaistuksi – päädymme Hegelin kans-
sa kauniiseen loppuratkaisuun ja pois ahdistavasta ja ratkaise-
mattomasta ristiriidasta, jolloin ylitämme myös oikeuspositivis-
min ja luonnonoikeuden vastakkaisuuden, niiden yhdessä jaka-
man dogmin ja kehämäisen argumentin kohoten korkeamman
tason sovitukseen. Mutta mistä absoluuttisessa oikeudessa on
oikein kyse? Jotta voisimme vastata tähän on meidän siirryttävä
Oikeusfilosofiaan. Oikeus on Hegelin mukaan pyhää, koska se
on absoluuttisen käsitteen eli itsestään tietoisen vapauden läsnä-
oloa. Oikeus oli Hegelille vapaan tahdon järjellistä ilmentymis-
tä maailmassa. Koska Hegelillä ääretön vapaa tahto saa äärellisen
muodon oikean prosessissa, niin hän eroaa Kantista, jolle tässä
oli kyse pikemminkin tahdon rajoittamisesta. Tarkastellessaan
itsemääräämiseen kytkeytyvän tahdon vapauden läsnäoloa
Hegel erottelee toisistaan abstraktin oikeuden, moraalin ja si-
veellisyyden, jossa dialektis-immanentissa prosessissa oikeuden
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abstrakti käsite konkretisoituu oikeuden ideaksi saaden matkan
varrella lisämääreitä. Meidän on käytävä tämä prosessi läpi
Hegelin omalla rytmillä, jotta voisimme vastata mitä tragediassa
ilmenevä absoluuttinen oikeus on.

Ensimmäinen askel on abstrakti oikeus, joka on välitön
momentti vapauden idean kehitysvaiheissa. Vapauden määrityk-
senä ja läsnäolona se on muodollinen abstraktin persoonallisuu-
den oikeus.180 Siinä on kyse persoonan oikeudesta tulla tunnuste-
tuksi persoonana sekä tämän oikeuskyvystä persoonana.181 Sen
piirissä Hegel käsittelee omaisuutta (esineoikeuden alue, jossa on
kyse persoonan suhteesta hänestä välittömästi eriävään ja erotet-
tavaan ulkoiseen, vapaudettomaan, persoonattomaan, hengettö-
mään esineeseen, jossa tahdon määreisyys on abstrakti omani ul-
koisessa esineessä), sopimusta (sopimusoikeuden alue, jossa on
kyse sopimuksella syntyvästä omaisuudesta, jonka läsnäolon eli
ulkoisuuden puoli sisältää kahden tahdon yhteisen momentin,
jolloin tahdon määreisyys on tahdon välittämä ja yhteinen oma-
ni) ja vääryyttä (oikeuden sinänsä ja erityisen tahdon vastakohtai-
suus yksityisoikeudellisena vääryytenä tai rikosoikeudellisena ri-
koksena, jossa “vapaasta yksilöstä alkunsa saava väkivalta loukkaa
vapauden konkreettista läsnäoloa eli oikeutta sellaisenaan”).182

Abstrakti oikeus osoittautuu Hegelin analyysissa sellaiseksi oi-
keudeksi, johon saa pakottaa, sillä läsnäolevaan tahtoon kohdis-
tuva pakko on rikollista kohtaava loukkaus, joka on sekä sinänsä
oikeudenmukaista (rikollisen erityisen tahdon loukkaaminen
yhden tahdon loukkauksena merkitsee rikoksen kumoamista,
jolloin palautetaan oikeus kumoamalla se rikos, joka muutoin
tulisi voimaan) että oikein myös rikolliselle itselleen. Abstrakti
oikeus on Hegelin luonnonoikeudellinen perusta, joka on kai-
kissa oikeusjärjestyksissä vaikuttava ja toteutuva muuttumaton
tosiasia. Se on lupa ja kelpuutus, siis eräänlainen legitimaatiope-
rusta, joka perustuu negatiiviseen: “ei pidä loukata persoonalli-
suutta ja sitä, mitä persoonallisuudesta seuraa”.183
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180 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 30§
181 Luonnonoikeudellisen persoonan oikeus ei tarkoita liberaalin teorian luonnon-

oikeuksia ja ihmisille luonnostaan kuuluvia oikeuksia, jotka voidaan esittää,
vaikka ne eivät olisi toteutuneetkaan. Hegelin luonnonoikeudessa on kyse ih-
misen oikeuskyvystä ja kyvystä käyttää käsitteitä oikea ja väärä. (Pulkkinen,
“Hegelin Oikeusfilosofia”, s.165-199)

182 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 95§.
183 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 39§.
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Luonnonoikeuden yleiseltä perustalta Hegel astuu reflek-
toituun momenttiin eli moraaliin. Moraali käsittää yksilöllisen
moraalisuuden eli yksilön tekemän moraalisen päätöksen sekä
vastuun tästä päätöksestä. Hegelin mukaan subjektiivisen eli
moraalisen tahdon ilmaus on teko. Tämä momentti on kanti-
lainen subjektiivinen instanssi, vapauden universaali substanssi,
suhteen ja pitämisen eli vaatimuksen suhde Hyvään (maailman
absoluuttinen päämäärä, jossa oikeudenmukaisuus yhdistyy hy-
vinvointiin). Koska oikeuden käsky on perusmääritykseltään
pelkkää kieltoa, niin (jälleen Kantia seuraten) lainmukainen te-
ko ei välttämättä täytä moraalisen teon edellytyksiä. Siltä osin
kuin oikeudellinen teko on määrätty säädöksissä, sen sisältö ei
ole minun vastuullani. Siksi varsinainen moraalinen teko eroaa
oikeudellisesta teosta.184 Eikö juuri Antigone ole pohtinut sitä
mikä on hyvää, pitänyt järjellä hyväksi löytämäänsä pätevänä,
vakuuttunut vakaumuksellisesti sen oikeudesta ja halunnut sitä,
koska se on sinällään hyvää. Antigonen toiminta on siten mo-
raalisen päätöksen tekemistä. Hän ei toimi pelkästä lain kunni-
oituksesta vaan myös tahtoo ja päättää lain omalla tavallaan.
Tavallaan Antigone on “lain ja asian mestari”, jollaisena hän
ylittää lain: “Olen lain yläpuolella ja voin tehdä sen miksi tahan-
sa.”185 Kreonin tapa olla oikeassa on ensisijaisesti ehdotonta ase-
tetun lain kunnioittamista ja asetetun lain ehdottoman kunni-
oituksen vaatimista, jota hän vakaumuksellisesti ja moraalisen
omantuntonsa mukaisesti haluaa oikeana. Moraali on sekin
vain yksi askel, joka säilyttää vielä vapauden abstraktin kannan.
Moraalinen omatunto säilyy muodollisena eikä kohoa yksipuo-
lisen subjektiivisuuden ylitse. Näin Antigonen tapauksessa: mo-
raali kääntyy omaksi vastakohdakseen (moraalittomuudeksi)
siinä määrin kuin se säilyy suljettuna omalle puolelleen. Hyvä
pysyy toisella puolella, moraalinen omatunto toisella. Ne ovat
kasvokkain, mutta erillään ja tavoittamattomina toinen toisil-
leen, jolloin ne eivät ole sitä, mitä ne ovat. Derridan mukaan
tämän “aseman, tämän asetettuna olemisen (Gesetzwerden), ne
tavoittavat ainoastaan negatiivisuudessaan”, niiden yksipuoli-
suudessa, jolloin ne ovat pelkkiä käsitteen momentteja vailla
mahdollisuutta yhtyä ja täydellistyä.186 Antigone ja Kreon ovat-
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184 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 113§.
185 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 140§.
186 Derrida, Glas, s.11.
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kin kuin kaksi abstraktia puolikasta, kasvokkain vailla mahdol-
lisuutta yhtyä.

Nyt kolmas askel, Aufhebungin ratkaiseva askel, synteesi,
jossa edeltävät vaiheet sekä ylitetään että säilytetään, sekä kumo-
taan että omaksutaan. Tällä askeleellaan Hegel mahdollistaa vas-
takkaisuuksien sitomisen, niiden yhdessä lukemisen, niiden
ajattelemisen saman osina, niiden integraation. Kolmas mo-
mentti on siveellisyys (Sittlichkeit). Siveellisyys asettaa yhteen
hyvän ja omantunnon, oikeuden ja moraalin, asetetut lait, tavat
ja moraaliset päätökset, yhteisön ja yksilön, universaalin ja par-
tikulaarisen, velvollisuuden ja oikeuden. Tämä tapahtuu niin,
että vapauden idea tulee aktuaalisesti läsnäolevaksi eikä enää
vallitse vain subjektiivisten yksilöiden mielessä. Hegelin mu-
kaan vapaa tahto toteutuukin siveellisessä järjestyksessä, johon
yksittäiset subjektit samastuvat. Kantilaisesta moraalista siirry-
tään oikeuden ja moraalin yhteen tuovaan siveellisyyteen sosi-
aalisena elämänä, jossa vapauden idea merkitsee vapautta
Hyvän konkreettisuutena sekä sen elämistä ja läsnäoloa olemas-
sa olevassa maailmassa. Laeissa ja instituutioissa siveellisyys saa
pysyvyytensä. Ne kyllä sitovat yksilöä, mutta tämän ne tekevät
järjen voimalla ja kunnioituksella. Lait ja instituutiot pystyttävät
vapauden yksilössä ja saavat vapauden ryhdistämään selkänsä.
Derridan mukaan yksilöllinen subjektiviteetti löytää siveelli-
syyden näennäisessä “alistavassa objektiivisuudessa (sen oikeus,
sen poliisi, sen vankilat, sen rangaistussiirtolat) oman vapauden,
totuuden ja olemuksellisuuden ehdot”.187 Siten se, mikä kieltää
subjektiviteetin itseltään ja itsestään, perustaa ja toteuttaa sub-
jektiviteetin, jolloin yksilö omaksuu itsensä siveellisyyden ob-
jektiivisuudessa, sen instituutioiden yleisyydessä, sen lakien pa-
kollisessa säännönmukaisuudessa, jolloin siveellisyyden objek-
tiivisuus on yksilöllisen subjektin, erisnimen sisäinen universaa-
lisuus.

On vielä tarkasteltava Hegelin siveellisyyttä, jonka ensim-
mäinen momentti on perhe, joka on välitön ja luontaisesti ole-
va. Sen määritys on rakkaus, joka edellyttää järkeä, vapautta ja
logosta. Perheen kolme momenttia ovat avioliitto, omaisuus ja
lasten kasvatus, joita rakkaus sitoo dialektisesti yhteen. Rakkaus
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on tunnettu ykseys; ykseys, joka tuntee; ykseys, joka tunnetaan;
itsetuntemisen ykseys; ykseys, joka tuntee itsensä.

Tämä substantiaalisuus menettää ykseytensä ja “siirtyy ja-
kautumisen ja relatiivisuuden näkökantaan ja on siten” kansa-
laisyhteiskunta “eli jäsenten yhteenliittymä itsenäisinä yksilöinä
ja näin muodollisessa yleisyydessä”.188 Kansalaisyhteiskunnan
ensimmäinen momentti on tarpeiden järjestelmä, johon kuu-
luu mm. varallisuus, luokkajako ja työnjako. Toinen momentti
on oikeudenhoito. Siihen kuuluu oikeus voimaan asetettuna
lakina. Hegel ensisijaistaa lain suhteessa tapaoikeuteen, joka tie-
detään vain subjektiivisella ja satunnaisella tavalla. Hegel koros-
taakin lakikoonnoksen merkitystä laillisen sisällön ajattelevana
ymmärryksenä arvostellen näin common law-systeemiä todeten:
“sivistyneen kansakunnan tai sen juristisäädyn kyvyn epäämi-
nen lakikirjan valmistamiseen olisi eräs suurimmistä häväistyk-
sistä, joka näihin voitaisiin kohdistaa.”189 Kyse on siten oikeu-
desta positiivisena oikeutena, lain asetettuna olemisesta.
Oikeudenhoitoon kuuluu myös lain läsnäolo eli lain sitovuus ja
sen yleinen tunteminen. Edelleen siihen kuuluu tuomioistuin,
jonka tehtävänä on ilman erityisen intressin subjektiivista tun-
netta yksittäistapauksessa vahvistaa tieto oikeudesta. Tätä kautta
Hegel onnistuu erottamaan rikokseen kohdistuvan oikeuden
subjektiivisena ja satunnaisena kostona tai hyvityksenä (oikeus
sinänsä) ja oikeuden totuudellisena sovituksena, rangaistuksena
(oikeus muodoltaan oikeana eli olemassaolossaan oikeuden-
mukaisena). Rangaistus on objektiiviselta puoleltaan sovitus,
joka toteutuu rikoksen kumoamisen kautta, jolloin laki korjaa
itsensä ja todellistaa itsensä päteväksi. Subjektiiviselta puolelta
se on rikollisen tietämän ja häntä suojaavan pätevän lain sovitus.
Kolmantena momenttina on politia- ja korporaatio-oikeus, jo-
ka takaa häiriöttömän omaisuuden ja persoonan suojan myös
erityisillä alueilla. Siihen kuuluu yhteiskunta-, järjestys-, turval-
lisuus-, talous-, terveys- ja sosiaalipolitiikka, jotka turvaavat yk-
silön toimeentulon ja hyvinvoinnin sekä ammattikuntalaitos.
Mutta kansalaisyhteiskunta jää pelkästään ulkoiseksi valtioksi,
riippuvuuden ja välttämättömyyden järjestelmäksi, jossa ensisi-
jalla ovat yksityiset intressit jokaisen ollessa itselleen päämäärä.
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189 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 211§.
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Tämän jälkeen päästäänkin ratkaisevaan kolmanteen aske-
leeseen, valtioon, jossa perhe ja kansalaisyhteiskunta ylitetään ja
yhdistetään. Valtio on siveellinen henki ilmestyneenä, jossa
abstrakti oikeus ja yksilöllinen moraali, yleinen ja yksityinen
yhdistyvät. Siten siinä vallitsee yhtä aikaa yksilöllisyys sekä subs-
tantiaalinen ykseys. Valtio on kuin maan päälle ilmestynyt ju-
mala, jonka jäsenenä oleminen on yksilön suurin velvollisuus.
Se ilmenee yhtäältä ihmisten tavoissa, toisaalta yksityisen ihmi-
sen itsetietoisuudessa. Valtiolla on sellainen valtiosääntö, “joka
on sille sovelias ja joka sille kuuluu”, joten kansanhenki määrää
sopivan valtiosäännön.190 Hegel itse suosi sellaista perustuslail-
lista monarkiaa, joka perustuisi kansansuvereniteetin ajatuksel-
le, jossa edustuslaitoksella olisi keskeinen rooli valtiosääntöön
perustuvassa lainsäädännössä, mutta jossa hallitsija olisi lain vii-
mekätinen allekirjoittaja eli yhteisen käsityksen lopullinen vah-
vistaja. Hegel kritisoi voimakkaasti abstraktia yhteiskuntasopi-
muskäsitettä ja sen olettamaa transsendentaalista yksilöä: valtio
ei voi perustua yksilötahtojen väliselle sopimukselle, sillä sopi-
mus on yhteiskunnallinen käsite, joka siis edellyttää eikä suin-
kaan edellä yhteiskunnallisia suhteita. Järjen äänessä Hegel tote-
aakin, että valtiosääntöä ei suinkaan tarvittaisi, jos yksityistah-
don periaate ja siihen perustuva sopimus sekä suostumus asetet-
taisiin perustaksi valtion vapauden ainoana määreenä. Silloin
ainoa tarvittava instituutio olisi “tahdoton keskipiste”, mutta
vasta valtiosäännön välityksellä “valtion abstrakti olemus tulee
eläväksi ja todelliseksi”.191 Hegelille valtio siveellisenä henkenä
on substantiaalinen tahto, joka itsenäisesti säätää omat (perus-
tus)lakinsa ja jolla on välitön olemassaolo tavassa ja välillinen
yksilön itsensä tajuavassa tiedossa ja toiminnassa. Siten Kreonin
ja Antigonen tulisi oman yksipuolisen lakinsa sijasta pyrkiä sel-
laiseen tajuavaan tietoon ja toimintaan, jossa yleinen yhteisölli-
nen tahto ilmenisi eli patrioottiseen poliittiseen asenteeseen,
joka tavoittelee yleistä hyvää.

Koska valtiomuodon välttämättömyys riippuu olosuhteis-
ta, voi jokaisella valtiolla olla muuttuva oma oikeansa, jonka ai-
noana tai viimeisenä tuomarina on maailmanhistoria, joka puo-
lestaan on yleisen hengen tulkinta ja todellistuminen. Samalla
kun Hegel siis sanoo ettei ole mitään universaalia ja muuttuma-
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190 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 274§.
191 Hegel, Järjen ääni, s.47.
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tonta oikeutta, hän kuitenkin väittää, että jokaisella kansalla on
oma kansanhengen mukainen lainsäädäntönsä. Siten säädännäis-
ten lakien tulee vastata siveellisyyttä, konkreettista eettistä elämää
yhteiskunnassa. Hegeliläinen Karl Gustaf Ehrström tuo hyvin
esiin tämän kaksijakoisuuden: yhtäältä “konkreettisen lainsää-
dännön ei tarvitse aina ja kaikkialla olla sopusoinnussa ikuisesti
oikean kanssa”, sillä se riippuu lainsäätäjien vaihtelevasta ja
muuttuvasta laki- ja oikeuskäsityksestä; toisaalta sen täytyy edetä
“ikuisen oikeuden enemmän ja enemmän eksplisiittiseen ym-
märrykseen ja pyrkiä tuomaan se voimaan itsessään. Koko maail-
manhistoria todistaa tästä prosessista.”192

Antigonessa keskeinen konflikti vallitsee lain ja sen toisen
välillä. Yhtäältä on kreonilainen valtio, jossa subjektiivisille ha-
luille välinpitämätön yleinen, kaikille samanlainen ja yhdenver-
tainen laki korostuu, toisaalta antigonelainen perhe, joka ei vie-
lä ole kehittynyt valtion suuntaan ja jossa yleinen laki merkitsee
vähemmän kuin subjektiivinen ero rakkauden ja pelon välillä.
Kyse on itse asiassa lain eli eettisen alueella tapahtuvasta kamp-
pailusta singulaarisuuden (nainen, perhe, luonto) ja universaali-
suuden (mies, yleinen, kaupunki) lain välillä, joiden välissä on
kuolema. Konkreettinen eettinen tai siveellinen elämä edellyt-
tää näiden kummankin position ylittämistä ja niiden omaksu-
mista. Voidaan sanoa, että absoluuttinen oikeus todellistuu kun
singulaarisuuden ja universaalisuuden lain ristiriidasta edetään
Aufhebungin kautta siveellisen idean todellisuuteen, siveelliseen
valtioon. Juuri tämä on Hegelin mukaan Sofokleen Antigonessa
tapahtuva siirtymä traagisesta konfliktista vastakohtien syntee-
siin. Absoluuttinen oikeus on yksipuolisuuden tuhoutumisen
ja vastakohtaisuuksien ylittymisen kohtalossa.

Nyt voimme käydä läpi kysymyksen Antigonen teon
ja/tai hänelle langetetun rangaistuksen oikeutuksesta Oikeusfi-
losofian kautta, vaikka Hegel ei itse sitä tehnytkään. Hegelin
abstraktin oikeuden yhteydessä esittämä rangaistusteoria tukisi
Antigonen tuomitsemista rikoksesta rangaistukseen sekä oikeu-
denmukaisena yleensä että oikeana Antigonelle itselleen, joka
rangaistuksen sovittamana tulee jälleen tunnustetuksi subjekti-
na saaden takaisin tahtonsa, vapautensa ja oikeutensa. (Heti pe-
rään on huomautettava, että kreikkalaisessa poliksessa rangaistus
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ei muuta ei-kansalaista naista kansalaiseksi.) Edelleen Hegel ot-
taa kantaa moraalia käsittelevässä osassa vastarintaoikeuteen –
voiko pahaa vastustaa hyvällä rikkomalla samalla lakia – poh-
tiessaan onko hyvä tahto, joka perustuu siihen, että tahtoo hy-
vää, riittävä teon arvioimiseksi hyväksi. Jos näin olisi, niin sil-
loin jokainen subjekti olisi nostettu välittömästi siihen arvoon,
että hän voi asettaa abstraktin hyvän sisällön, vaikka teon muut
puolet saattaisivat antaa sille rikollisen predikaatin. Hegelin
mukaan ongelmaksi tulee se, mitä teon puolista pidetään olen-
naisimpana. Antigonenkin teon kohdalla voidaan siis kysyä on-
ko se hyvää tarkoittava teko, jolla saadaan aikaan hyvää, vai te-
ko, joka loukkaa oikeutta rikollisella teolla. Siinä vaikuttaisi
olevan kummatkin ominaisuudet. Hegelin mukaan abstrakti
hyvä on kuitenkin täysin sisällyksetön, jolle voidaan antaa ha-
luttu määritys subjektiivisuudesta käsin. “Saatetaan varastaa,[...]
jotta täytettäisiin velvollisuus huolehtia[...] omasta (ja lisäksi
köyhästä) perheestä. Saatetaan murhata vihasta tai kostoksi eli
tarkoituksena tyydyttää tunne omasta tai yleisestä oikeudes-
ta[...] tuhoamalla tämä kelvoton, itse paheellisuuden itseensä
asettanut ihminen ja tekemällä siten ainakin oma osa paheelli-
suuden hävittämisen päämäärän puolesta.”193 Hegelin mukaan
pelkkä hyvän tahtominen ja teon hyvä tarkoitus onkin pahaa,
jos hyvää tahdotaan vain tässä abstraktiossa ja hyvän määritys jää
subjektin mielivallan asiaksi. Hyvän ja pahan ero ja kaikki to-
delliset velvollisuudet häviävät tällaiseen abstraktiin ja sisällyk-
settömään hyvään. Vaikka yksilön omantunnon vakaumukseen
perustuva moraalinen arvostelma hyvästä ja velvollisuudesta on
välttämätön ehto moraaliselle toiminnalle, niin se ei ole kuiten-
kaan riittävä ehto sille. Koska siis Hegel ei hyväksy oikeuspe-
rustaksi jotakin abstraktia hyvää tai pyhää tarkoitusta, joka pois-
taisi objektiivisesti määritetyn rikoksen oikeudenvastaisuuden,
niin hän tuomitsisi Antigonen teon. Subjektiivisuus ei voi olla
korkein oikeus. Tätä kautta palataan siveellisyyteen, konkreet-
tiseen eettiseen elämään yhteisössä, jossa ja josta käsin velvolli-
suudet määrittyvät erityisinä velvollisuuksina tietyille subjek-
teille riippuen heidän asemastaan yhteisössä. Absoluuttisessa oi-
keudessa, kuten jo on osoitettu, ei ristiriitaa moraalisen oman-
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tunnon ja yleisen lain välillä ole, vaan se on ylitetty siirryttäessä
siveelliseen valtioon.

Bernasconin mukaan pelkästään inhimillinen laki ja/tai
inhimilliset oikeudet eivät voi toteuttaa absoluuttista oikeutta,
sillä niissä yksilön ja substanssin välinen suhde on murtunut.
Hän rinnastaakin siveellisyyden eettiseen yhteisöön, jossa sekä
yksilöllinen moraali että yhteiskunta ylitetään siten, että yh-
teisöllinen identiteetti todellistuu. Tässä tilanteessa toiminta
lain mukaisesti ei ole enää ristiriidassa oman omantunnon mu-
kaisen toiminnan kanssa.194 Tätä seuraten voidaan sanoa, että
Antigonen oikeudenkäynti avaa mahdollisuuden siveelliseen
valtioon ja siinä toteutuvaan absoluuttiseen oikeuteen. Sofo-
kleen tragediassa ilmenevä kreikkalaisen poliksen mahdollisuus
merkitsee yksilön tai singulaarisuuden lain ja yhteiskunnan tai
universaalisuuden lain välittömän ykseyden ja harmonian mah-
dollisuutta, jolloin yksilö identifioituisi polikseen ja hyväksyisi
sen positiivisen oikeuden välittömästi. (Ajaudumme Hegelin
kanssa vaarallisen lähelle absoluuttisen poliksen oikeuttamista.)195

Näillä perusteilla Hegel voi sitten ylistää Antigonea erääksi
kaikkien aikojen ylevimmäksi taideteokseksi ja tragedian abso-
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194 Bernasconi, “Persons and Masks”, s.1698.
195 Hegeliläisen Adolf Lassonin mukaan valtio oli universumin järjen peili ja sel-

laisena pyhä kopio universumin järjestyksestä. Valtio saattoi käyttää yksilöä ta-
voitteidensa mukaisesti, jopa uhrata tämän tarvittaessa intresseilleen. Valtio on
edelleen suvereeni sodan realisoidessa sen korkeimmat eettiset vaateet. Valtion
tulikin Lassonin mukaan pyrkiä laajentamaan suvereeniutensa piiriä eikä sillä ole
ulkopuolisille mitään moraalisia velvollisuuksia. (Lasson, System der Rechtsphi-
losophie) Vastaavia ajatuksia esittivät mm. Joseph Kohler, jonka mukaan valtiolla
oli itsepuolustusoikeus, jolloin se saattoi rikkoa kaikki lait ja aiemmat velvoit-
teet, ja Erich Kaufmann, jonka mukaan sota oli valtion korkein saavutus, joka
toisi sen nerokkuuden kukkaan. Oikeusfilosofiassa Hegelin huomio on kristinus-
kon perustamassa modernissa subjektissa ja subjektiviteetin periaatteessa, minkä
vuoksi yksilön ja yhteiskunnan välinen suhdekin on reflektoidumpi ja välit-
tyneempi kuin antiikin poliksessa. Hegelin mukaan moderni valtio huomioikin
singulaarisuuden lain, “koska siinä subjektiivisuuden periaatteen annetaan täy-
dellistyä persoonallisen erityisyyden itsenäiseksi äärimmäisyydeksi, joka samalla
palautetaan substantiaaliseen ykseyteen, ja näin tämä ykseys pidetään yllä subjektii-
visuuden periaatteessa itsessään”. (Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 260§)
Hegel ei siten alista kantilaista moraalista toimijaa täysin kollektiiviselle oikeus-
järjestykselle, vaan subjekti toimii omantuntonsa mukaan kaikkien hyvinvoin-
nin edistämiseksi, jolloin siveellisyys merkitsee moraalisten päätösten kasaumaa,
joita jatkuvasti vahvistetaan moraalisen vakaumuksen ja luottamuksen kautta.
Tuija Pulkkisen mukaan tämä “merkitsee sitä, että moraalinen autonomia pe-
rustaa koko Sittlichkeitin alueen”. (Pulkkinen, “Morality in Hegel’s Philosophy of
Right”, s.39)
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luuttiseksi esimerkiksi. Mutta keskellä kyseisen tragedian ylis-
tystä Hegelin filosofianhistorian luennoissa tapahtuu merkilli-
nen nyrjähdys. Hegel nimeää Antigonen “taivaalliseksi Anti-
goneksi”, “suurenmoisimmaksi hahmoksi”, joka koskaan on
ollut maan päällä.196 Näiden jälkeen Kreonin ja Antigonen kon-
fliktin, yhtäläisen oikeassa- ja väärässäolemisen ratkaisu abso-
luuttisessa oikeudessa tuntuu horjahtavan epätasapainoon. Itse
asiassa näillä sanoillaan Hegel paljastaa railon absoluuttisen oi-
keuden perustassa, joka on ollut niin Oikeusfilosofiassa kuin Phä-
nomenologie des Geistesissa peittyneenä peruskalliossa kotkan-
pesän alla. Ei olekaan yllätys, että Derrida keskittyykin Hegel-
luennassaan juuri Antigoneen, joka Glasissa rinnastuu toiseen
yhteisön hylkäämään ja ulossulkemaan singulaariin (Jean
Genet), jotka kummatkin palaavat sisäisinä vihollisina kosta-
maan yhteisön universaalisuudelle pitäen hallussaan eettisen
diskurssin genreä, ironiaa. Antigonen kuoleman tulisi merkitä
kuolinkelloja historialle: mitään ei seuraa enää, eikä kukaan
seuraa Antigonea. Antigonen kuoleman pitäisi pysäyttää spe-
kulatiivinen dialektiikka, mutta kuitenkin Hegelin systeemi
onnistuu inkorporoimaan kryptan ja tekee Antigonesta Aufhe-
bungin hetken. Derridalle Antigone on systeemin ylijäämä.
Hänen mukaansa Antigone eettisen olemuksen korkeimpana
esimerkkinä tai pikemminkin aavistuksena (feminiininen ei
saavuta tietoisuutta jääden pimeyteen, tiedostamattomaan ju-
malten maailmaan) merkitsee mahdotonta paikkaa, jota ei voi-
da sulauttaa hegeliläiseen systeemiin, vaikka se toimii tämän
systeemin mahdollisuuden kvasi-transsendentaalisena ehtona,
transkategoriana, jota ei voida ottaa vastaan, muodostaa, lak-
kauttaa millään systeemin sisäisillä kategorioilla. Hegelin sys-
teemin mahdollisuuden ehtona tämä absoluuttisen sulattama-
ton on samalla systeemin mahdottomuuden ehto. Toisin sa-
noen Antigonen hahmo on systeemin perusta (Grund) ja kuilu
(Abgrund), sellainen systeemistä ulossuljettu, joka mahdollistaa
systeemin mahdollisuuden tilan. Antigone, perhe, Sittlichkeit
dekonstruoivatkin Hegelin tarkoitusperät, koska Antigone
merkitsee sellaista mahdottoman paikkaa, missä eettinen hetki
on palautumaton dialektiikkaan.197
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196 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, s.509.
197 Derrida, Glas, s.187-188.
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Singulaarisuudessaan Antigone on sovittamattomassa vas-
tarinnassa Hegelin absolutisoivan, systematisoivan ja universa-
lisoivan Antigone-luennan sisällä. Se on kuin singulaarin singu-
laari laki (paradoksi sinällään), joka ei sovittaudukaan kaiken
jälkeen universaalin lain järjestykseen. Antigone itse on an-
tinomos suhteessa Hegelin absoluuttiseen nomokseen. Antigonen
etiikka ei perustukaan toisen vastavuoroiseen tunnistamiseen.
Toinen ei olekaan minun tiedon, käsitteiden ja vallan otteen
hallussa. Se ylittää ne. Antigonen etiikka rinnastuukin suruun:
toisen poissaolossa toinen on se, mitä minä en voi koskaan
omistaa. Antigone surun etiikan hetkenä saa Hegelin hengästy-
neen Hengen kompastumaan matkallaan absoluuttiseen tie-
toon. Kompuroiko Hegelin hengen korkeimman oikeuden
ratkaisu sittenkin perustassaan olevaan halkeamaan, Sipylos-
vuorella olevaan railoon, josta vuorilähde pulppuaa kastellen
sen kallioseinän syvennyksessä ikuisesti murehtien istuvan Nio-
ben posket?
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NOMOS

1. Modernin suhde tragediaan

Hegelillä tragedia asetti kaksi pistettä: on alku tai lähtökohta,
joka on usein oraakkelin ennustus, ja loppu tai päätepiste, joka
määrittyy alun, esimerkiksi oraakkelin ennustuksen, toteutu-
misena. Tragedia kulkee kohtalonmukaisesti alusta loppuun,
jossa se täydellistyy teokseksi, samalla kun matkan varrella koh-
datut vastakohtaisuudet ylitetään ne omaksuen, jolloin lopulta
alku ja loppu yhtyvät toisiinsa. Vastaavasti Johan Wolfgang
Goethe, siitäkin huolimatta, että kritisoi Hegelin tapaa lukea
Antigone metafyysisesti ja abstraktin idean toteutukseksi, piti
traagisen draaman lopputuloksena sovitusta.1 Traaginen kon-
flikti, ajallisuus ylipäätänsä, organisoituu alun ja lopun väliin,
jota Jean-François Lyotard vertaa hengitykseen, ajan organisoi-
tumiseen sisään- ja uloshengityksen väliin, kahden hiljaisuuden
tai nolla-pisteen väliin.2 Antigone teostuu, tulee teokseksi lopun
kautta palatessaan alkuun loppuna ja toteuttaessaan alun kohta-
lon. Oikeuden käytyä sisäiset vastakohtaisuutensa ja yksipuoli-
suutensa läpi traagisen antinomian ja normiristiriidan kautta
kahden vastakkaisen logoksen ja nomoksen sisään- ja uloshengi-
tyksen välisenä aikana voidaan oikeusteos saattaa päätökseen
lopun hiljaisuudessa eli absoluuttisen oikeuden teoksessa.

Hegelin tragedian ratkaisussa toistuu itse asiassa myös
oman tekstini kulku, sen käyminen valmiiksi teokseksi, jossa
totuus asustaa, sen teostuminen alussa asetetun kohtalon mu-
kaiseksi lopputulokseksi, teokseksi oikeustragediasta, poliksesta,

239

1 Goethen Iphigenie muistuttaa Sofokleen Antigonea siinä, että Goethe asettaa vas-
takkain monarkin ja nuoren naisen, joka vetoaa pyhiin vanhoihin lakeihin ja sii-
hen, että jumalat puhuvat hänen sydämensä kautta. (Goethe, Iphigenie auf Tau-
ris) Goethelle Antigone edustikin moraalisen valinnan imperatiivia ja eettistä
tietoisuutta kauneuteen yhdistyneenä eli “est-eettistä”. George Steiner pitää
Antigonea ja Iphigenietä hengen sisaruksina.  (Steiner, Antigones, s.48)

2 Lyotard, Peregrinations, s.2.
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Antigonen oikeassaolemisesta ja itsestään oikeudesta. Teos
merkitsee sanomisen viimeistä hengenvetoa, ja Hegelin abso-
luuttisen oikeuden kautta olemme vetäneet viimeisen hengen-
vedon, joka omalla tavallaan toistaa toista viimeistä hengenve-
toa, joka tapahtui Platonin ideaalivaltion sanoessa poliksen to-
tuuden. Lienee siis aika toimia ratkaisupakon sitoman tuomarin
tavoin, jonka on päädyttävä ratkaisemaan oikeudenkäynnissä
ilmenneet kiistat, kamppailut, kinat, erimielisyydet, ristiriidat,
konfliktit, jonka jälkeen enää ei olla kahden lain välillä.

Mutta jättävätkö Platonin ja Hegelin ratkaisut taakseen
ratkaisemansa ristiriidat ristiriitojen jälkinä, arpina, haavoina,
muistoina? On kuin Platon dialogeissaan ja Hegel spekulaatios-
saan olisi juuri sanomaisillaan jotain sanomatonta. Tarkoitan si-
tä, että platonilaisessa dialogisessa kiistassa ja hegeliläisessä per-
heen ja valtion lain konfliktissa paljastuu se, että (dialogin tai
teesi-antiteesin) vastakohdat eivät ole toisensa poissulkevia, it-
seidenttisiä, itsenäisiä, itsessään ristiriidattomia ja koherentteja,
vaan ne kietoutuvat ja limittyvät toisiinsa, edellyttävät toisiaan,
kuuluvat erottamattomasti tosiinsa. Ei ole Kreonia, lakia, val-
tiota, oikeuspositivismia ilman Antigonea, oikeutta, perhettä,
luonnonoikeutta; ei Antigonea, oikeutta, perhettä, luonnonoi-
keutta ilman Kreonia, lakia, valtiota, oikeuspositivismia. Mutta
juuri sanoessaan tämän Platon ja Hegel kavahtavat sanomaansa,
avaamaansa ratkeamatonta kiistaa, joka ei enää olekaan hyvä ja
tuottava eris vaan paha ja tuhoava eris. Juuri tällä hetkellä, kiistan
ratkeamattomuuden hetkellä, kiistan itsensä hetkellä, sekä-et-
tän tapahtumisessa toisiinsa kietoutuneet vastakohdat ratkais-
taan, ei puoleen tai toiseen vaan jossakin korkeammassa yk-
seydessä, jolloin kiistasta ja ratkeamattomuudesta päästään ide-
aaliin tai absoluuttiseen ratkaisuun. Logoksen ja nomoksen an-
tinomia ja normiristiriita tulee tällöin sovitetuksi korkeammalla
ykseyden tasolla. Hegel, tie ulos umpikujista, ratkaisu tragedian
ja traagisen poliksen, poeettisen ja poliittisen, yhteisöllisen ja
valtiollisen, yksityisen ja julkisen, vapauden ja vastuun välisiin
suhteisiin ja ristiriitoihin. Hegel, perusta, maaperä, peruskallio,
dialektinen sovitus, jolta antinomioiden ja normiristiriitojen
Aufhebung saattaa säilyttävän kumoavasti ponnistaa absoluuttiin
lakiin, absoluutin lakiin sekä lain absoluuttiin. Mutta onko siis
Hegelin laki ratkaisu tragedian eri lukutapoihin? Sulkeeko he-
geliläinen ele tragedian “vastamerkitykset”, vaikka Jean-Pierre
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Vernant kuinka insistoisi, että “jokaisella meillä on oikeus lukea
sitä eri tavalla ja löytää tragediassa itsessään oikeutus lukea sitä
eri tavoin kuin kreikkalaiset sitä lukivat”?3

Voimmeko me ylipäätänsä jakamassamme modernissa
Euroopassa kohdata enää Antigonen ja siinä avautuvan lain kysy-
myksen, kuulla kreikkalaisen traagisen lain tai lain tragedian ää-
nen arkaaisen käännyttyä moderniksi, kreikkalaisen hesperisek-
si? Voimmeko me kohdata enää antiikin tragediaa, jos meidän
kohtalomme on kohtalottomuus, jos meidän traaginen on traa-
gisen puute? Onko tragedia mahdollista enää Hesperuksen,
kalvaan iltatähden ajassa ja sen hämärässä valossa? Puhuvatko
kreikkalaiset enää meille tai meistä? Viimeistään tässä vaiheessa
oikeuden käyntiä, kun olemme tavallaan käyneet läpi poliksen
sanomisen historian sekä antaneet Hegelin kautta vastauksen
Antigonen normiristiriitaan sekä selvittäneet mistä tragediassa il-
menevässä oikeudessa on kyse, on kysyttävä omaa suhdetta an-
tiikin tragediaan.

Jotta voisin vastata tähän, on käännyttävä Hegelin
Eurooppaan, ihmisoikeuksien julistuksen aikaan, joka päättää
despotismin poliittisten systeemien epookin, siirtymään luon-
non mekanismeista järjen itse itselleen asettamiin lakeihin,
Hobbesin oikeuttamasta luonnollisesta valtiosta järjen ohjaa-
maan valtioon, Kantin Vernunftstaatiin. On palattava vallanku-
mouksellisen ajan pyörteisiin, Euroopan väkivaltaiseen kään-
teeseen, Kreikkaa jäljittelevän toisen demokratian tulemiseen,
spekulatiiviseen filosofiaan ja veriseen realismiin, vapauteen ja
välttämättömyyteen, käytännölliseen ja puhtaaseen järkeen,
ikuisen rauhan ehdottomaan siveelliseen velvoitteeseen ja sen
toteutumiseen hautausmaalla, kansallisvaltioiksi yhdentyvän ja
kansallisuuksiksi murtuvan, universalisoivan ja partikularisoitu-
van Euroopan jännitteisiin. On palattava valistuksen rationaali-
suuteen ja Jenan romantiikkaan tai Hölderlinin, Schellingin ja
Hegelin yritykseen luoda uusi mytologia rationalisoidun myy-
tin ja myyttisen järjen liittona haastamaan Kantin aistillisuuden
puute. On palattava kriisin maailmaan, jonka Kantin kritiikki
oli repinyt peruuttamattomasti rikki, mitä katkosta Fichten eet-
tis-subjektiivinen, Schellingin esteettis-objektiivinen ja lopulta
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3 Vernant, “Greek Tragedy”, s.274.
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Hegelin dialektis-absoluuttinen idealismi yrittävät spekulatiivi-
sen vimmaisesti kuroa umpeen.

On seurattava, folgen muss, ei enää Hegeliä vaan hänen
toistaan Friedrich Hölderliniä tämän kävelymatkalla “Ranskan
Kreikkaan”, Bordeauxiin vuonna 1801, josta hän seuraavana
vuonna palasi Apollonin lyömänä, keskustelukyvyn menet-
täneenä, maailmasta pois käännytettynä äitinsä luokse kääntä-
mään Kuningas Oidipusta ja Antigonea. On seurattava Hölder-
liniä murhenäytelmään. Ennen kävelymatkaansa hän julisti
Sofokles-runossaan monen turhaan yrittäneen sanoa riemuk-
kaimman riemukkaasti, mutta Sofokleella se lopultakin puhuu
surussa.4 Heimat-runossaan Hölderlin ilmaisee saman asian:
“Ne ken meille taivaallisen tulen ojentaa, jumalat, myös pyhän
surun antaa. Niin olkoon. Maan lapselt’ vaikutan; syntynyt ra-
kastamaan, kärsimään.”5

Antiikki todella kummittelee Hölderlinin Euroopan ja
etenkin Saksan yllä. Winckelmann oli määrännyt 1700-luvun
saksalaisen suunnan: ainoa tapa tulla suureksi ja jäljittelemättö-
mäksi oli jäljitellä antiikkia. Vastakohtaisuuksien patteristo: ih-
minen harmonisena kokonaisuutena ja harmonia ideana; aistil-
linen ja ideaalinen; välitön ja välillinen; välttämättömyys ja va-
paus – haluttiin sovittaa ja palata kotiin erottautumisesta erotta-
mattomaan absoluuttiin. Oli siis altistuttava jumalten siunaavil-
le salamoille, seistävä rohkeina paljainpäin punertavien pilvien
alla, tavoitettava omin käsin jumalten säde, jotta sen voisi ojen-
taa verhottuna runolauluun kansalle taivaan lahjana. Sieltäkö
Hölderlinille löytyisi harmonia luonnon ja kulttuurin välissä,
pyhän paluu kohtalottomaan aikaan? (Saksa uutena Kreikkana
herättää – on herätettävä – ajatukset kaikesta siitä, mikä oli vielä
tulossa, kaikesta järkyttävästä kohtalon riistämisestä toisilta Sak-
san kansan kohtalon nimissä, kaikesta mytologisoinnista saksa-
laisen kylmän tuhokoneen perustana.)

Hölderlinin dialogi kreikkalaisten kanssa huipentuu hä-
nen vaikuttavissa Kuningas Oidipus ja Antigone kommentaareissa
ja käännöksissä, joissa avautuu traagisen hetken olemus, “eron
tragedia”, kuten Sami Santanen asian kiteyttää.6 Juuri näissä
kommentaareissa ja käännöksissä Hölderlin myös itse “eroaa”
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4 Hölderlin, Gedichte bis 1800, s.305.
5 Hölderlin, Gedichte nach 1800, s.19.
6 Santanen, “Eron tragedia”, s.18.
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Kreikasta, mahdollisuudesta rajattomasti yhdistyä antiikin ju-
maliin. Nostetaan hieman panoksia: Hölderlin “eroaa” myös
aikansa idealistisesta filosofiasta ja sen spekulatiivisesta trage-
diasta “eroamalla” kreikkalaisista. Kutsuisin tätä Hölderlinin
kaksinkertaiseksi eron tragediaksi. Erossa myös aina petetään
toinen, ollaan uskottomia ja unohdetaan petetty. Mutta mikä
näissä eroissa ja uskottomuuksissa nyrjähtää sijoiltaan?

Saksalainen spekulatiivinen idealismi (onto-teo-logia täy-
dellistyneenä) oli kääntynyt antiikkiin, etenkin traagisen kohta-
lon kokemukseen, tarjotakseen jälki-kantilaiselle kohtalotto-
muuden ajalle mahdollisuuden jälleen kohdata kohtalo. Mutta
mistä spekulatiivisessa ajattelussa oikein on kyse. Kanthan oli
systemaattisesti käyttänyt termejä “spekulaatio” ja “spekulatii-
vinen” negatiivisessa merkityksessä viitaten sellaiseen filoso-
fointiin, joka ylittää inhimillisen mielen rajat. Dasturin mukaan
speculatio tulee verbistä specto, katsoa, tarkastella, ja Boetius
käytti sitä kääntääkseen latinaksi kreikan theßrian. Kristillisessä
teologiassa tämä merkitys kuitenkin unohtuu ja speculatio joh-
detaan sanasta speculum, peili. Nyt se merkitsee osittaista, epä-
suoraa, välillistä ja epäselvää tietoa. Tässä merkityksessä sitä
käyttivät saksalaiset mystikot, joita Kant juuri kritisoi. Hegelillä
termi saa kuitenkin positiivisen merkityksen theßriana menettä-
mättä sen mystisiä konnotaatioita, joten se yhdistyy yliaistillisen
näkemiseen, visio Deihin ja intellektuaaliseen intuitioon, jonka
Kant kielsi teoreettisen järjen alueella, mutta ei käytännöllisen.
Siten Fichte ja Schelling saattoivat nähdä Kantin spekulatiivisen
ajattelijana käytännöllisen alueella. Saksalaiset tarvitsivat filoso-
fiassaan spekulaatiota, koska filosofia oli kadottanut antiikin ky-
vyn kuulua ympäröivään maailmaan, olla suhteessa luonnon
kaikkeuteen ja tavoittaa näkemys universumin totaliteetista.7

Hegel pyrkiikin Kantin fenomenaalisen ja noumenaalisen dua-
lismin yli kreikkalaiseen sopusoinnun eetoksen, jossa mahdol-
listuu elämän näkeminen totaliteettina, joka erottautuu sisäisik-
si vastakohtaisuuksiksi (yksi/moni, äärellinen/ääretön, subjek-
tiivinen/objektiivinen) sovittaakseen itsensä itsensä kanssa.

Schelling taasen nostaa traagisen filosofiassaan esille intel-
lektuaalisen intuition, jossa absoluutti tulee aistimelliseksi.
Kantin kolmannesta (arvostelukyvyn) kritiikistä lähtenyt Schel-
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7 Dastur, “Tragedy and Speculation”, s.78-79.
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ling kääntyy äärellisen ja äärettömän rajalla Kantin asettamia ra-
joja vastaan väittämällä, että taide heijastaa aktuaalisuudessa,
ajassa, ilmiöiden maailmassa ajasta erillään olevaa absoluuttia
identiteettiä. Absoluutti ulosvirtaa ja purkautuu taiteeseen ole-
vaksi tulemisen prosessissaan. Schellingin idealismi traagisesta
kierrättää siten traagisen konfliktin spekulatiivis-dialektisen rat-
kaisun kautta, jolloin traaginen kamppailu osoittautuu tuotta-
vuudeksi, negatiivinen kääntyy positiiviseksi, vastakohtaisuu-
det ratkeavat ja sovittautuvat dialektisesti, sankari ja luonto so-
vittautuvat yhteen, subjekti ja objekti tai vapaus ja välttämättö-
myys yhtyvät samanaikaisesti sekä syyllisessä että viattomassa
traagisessa sankarissa, vapaus affirmoituu vapauden menetyk-
sessä, identiteetin ja eron välillä vallitsee identiteetti. Osoituk-
sen aidosti traagisesta tragediassa Schellingille tarjoaa tragedian
ensisijainen sankari, Oidipus. Hänen mukaansa Oidipuksen ra-
jan ylitys ja syyllisyys eivät suinkaan johdu aristoteelisesta ereh-
dyksestä vaan välttämättömyydestä, jolloin välttämättömyys
hyökkää vapauden kimppuun juuri sen omalla alueella, tahdon
alueella. Mutta tästä huolimatta Oidipus taistelee kohtaloa vas-
taan, koska muutoin vapautta ei olisi. Koska Oidipus hyväksyy
vapaaehtoisesti rangaistuksen teosta, jota ei voida pitää hänelle
syyksiluettavana, niin hän todistaa vapauden menetyksellään
inhimillisen vapauden todellisuuden. Hän nimittäin kiistää
kohtalon kaikkivaltiuden valitsemalla vastuun, millä teolla hän
itse asiassa samastuu kohtaloon. Tämä mahdollistaa hänelle in-
tellektuaalisen intuition, joka mahdollistaa subjektin ja objektin
sovituksen. Oidipuksen on juuri tällöin uhrattava oma äärelli-
syytensä ja kuoltava, koska vain siten katoamalla maailmasta
keskellä vapauden julistustaan hän saavuttaa absoluuttisen va-
pauden, jonka hän samalla menettää.8 Schellingin ajatusta voi-
daan soveltaa myös Antigonen kohdalla, sillä eikö juuri hän ole
syytön syyllinen, jonka transgression kohtalo aiheuttaa, mutta
joka hyväksyy rangaistuksensa vapaaehtoisesti, jolloin hän
muuttaa itsensä korkeimmaksi identiteetiksi välttämättömyy-
den kanssa. Schellingin mukaan todellinen kamppailu ei pääty
toisen voittoon vaan siihen, että kummatkin voittavat ja tulevat
voitetuiksi.9
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8 Schelling, Die Philosophie der Kunst,, s.338, s.341-345.
9 Schelling, Die Philosophie der Kunst, s.341.

242
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:01:01

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Hölderlin jatkaa tästä. Hänelle Kant on Saksan Mooses,
joka johtaa kansan spekulaation vapaaseen autiomaahan ja tuo
ankaran lain pyhältä vuorelta. Hän väittää myös tragedian ole-
van intellektuaalisen intuition metafora, kun taas lyriikka on
tunteen metafora ja epiikka suurten kaipausten metafora.
Metaforan Hölderlin ottaa kirjaimellisesti. Hänelle se merkitsee
käännöstä, joten traaginen runous on runoilijan tavoittaman
intellektuaalisen intuition kääntämistä. 10

Tragedia on siten olemisen kuljetus vieraan materiaalin
välityksellä niin, että tragedian dialektinen rakenne mahdollis-
taa oman ja vieraan ristiriidan ylittämisen ja ratkaisun. Tragedia
voidaan nyt nähdä erojen kautta tapahtuvana runoilijan omassa
maailmassaan kokeman ja aistiman jumalallisen ilmaisuna, jol-
loin runoilija absoluuttina, lähes jumalana, kieltää itsensä. Tra-
gedian ja absoluuttisen spekulaation suhde ei voisi olla lähei-
sempi. Varhainen absoluuttinen idealismi, sen spekulatiivinen
prosessi ja dialektinen logiikka, perustui täysin eksplisiittisesti
tragedian mallille. Kuitenkin se samalla sivuutti sen, että traagi-
nen filosofia periytyi traagisesta esityksestä ja traagisesta ru-
noudesta. Toisin sanoen se unohti, että traagisen teoria perustui
tragedian mimeettiseen ja katharttiseen vaikutukseen, sillä dia-
lektiikka vaatii aina teatterin tai temppelin, suljetun tilan ja sa-
nomisen, jossa rajaton yhtyminen voi ajatella itseään (itsestään
eroten). Tätä tarkoitin sanoessani ettei katharsista tule yksinker-
taisesti hylätä tragedian metafyysisen ymmärryksen tieltä.

2. Isän-maallisen käänteen laki

Hölderlin sekä jakaa että eroaa spekulatiivisesta idealismista,
perustaa ja purkaa, dekonstruoi sen. Hän tavallaan siirtää sisä-
puolelta käsin paikoiltaan spekulatiivista traagisen/tragedian
tulkintaa, jonka seurauksena Hegelin Antigone ei ehkä olekaan
normiristiriidan lopullinen ratkaisu. Paikoiltaan siirtämisessään
Hölderlin kääntyy kreikkalaiseen alkuperään päin. Hän ei palaa
ainoastaan Aristoteleen mim©sis-oppiin, mimetologiaan (taide,
tekhn©, luonnon jäljittelynä ja täydentämisenä) ja katharsis-teo-
riaa, vaan matkaa aina Sofokleehen saakka.
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10 Dastur, “Tragedy and Speculation”, s.80.
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Kääntäessään spekulaation mimetologiaan Hölderlin avaa
dialektiikan halvaannuttavat traagiset käänteet. Mitä enemmän
traaginen runoilija haluaa ilmaista omimman sisäisyyden ja ääret-
tömimmän jumalallisuuden, sitä enemmän se joudutaan teke-
mään vieraan materiaalin kautta. Dialektinen päätös lykkääntyy
ylenmääräisen läsnäolon ja ylenmääräisen poissaolon vaihtelui-
den avoimeen logiikkaan. Toisin sanoen mitä sisäisempi, sen ul-
koisempi; mitä läheisempi, sitä etäisempi; mitä omin, sitä vierain,
mitä omaksutuin, sitä vieraantunein. Martin Heideggeria seura-
ten kyseessä on Ent-fernungin laki, läheisyyde(ttömyyde)n laki eli
laki etäisimmän lähestymisestä, läheisimmän etääntymisestä. Phi-
lippe Lacoue-Labarthen mielestä Hölderlin kutsuisi tällaista
identifikaatioprosessia hyperbologiikaksi.11 (Kreikan termi hyper-
bole merkitsee sekä geometrista hyperbeliä, joka on kartioleik-
kaukseen kuuluva käyrä ja niiden pisteiden ura, joiden etäisyyk-
sillä kahdesta kiinteästä pisteestä on muuttumaton erotus, että re-
torista kuviota, hyperbolaa, jossa liioitellun ilmaisun avulla pyri-
tään saamaan aikaan kuulijoissa voimakkaita tunteita ja vaikutel-
mia.) Hyperbologiikka merkitsee traagisen mekanismia hallitse-
van dialektisen tai antagonistisen prosessin lykkäystä ja didero-
laista paradoksaalista logiikkaa, kaksinkertaista superlatiivisuutta,
jossa hulluin on viisain ja uskottomin uskollisin.12 Pitäen mielessä
nämä eri merkitykset voidaan sanoa, että “hyperbolinen” liike
on jonkinlaista vastakkaisuuksien maksimointia, liiallisen läsnä-
olon ja liiallisen poissaolon vaihtoa, omaksumisen ja vieraantu-
misen vaihtelua. Jos sitten hyperbologiikan mukaan itseidentifi-
kaatiossa avautuu se hirveä mahdollisuus, ettei itse ole itse vaan
toinen, niin silloin itsetuntemus, itsen uudelleen omaksuminen
sekä paluu samaan tai itsen itsevarmuuteen käy äärimmäisen on-
gelmalliseksi. Dialektinen sovitus itsen ja toisen, luonnollisen
olemuksen ja vieraan esikuvan välillä käy mahdottomaksi, jolloin
Antigonen sovittava ratkaisu absoluuttisessa oikeudessa käy sekin
mahdottomaksi.

Sofokles oli Hölderlinille traagisen hetken runoilija, yhteis-
kunnallisen kriisin, murtuman, aukon sekä ajallisen paikoiltaan
siirtymän runoilija. Sofokles rinnastuikin Hölderliniin, joka tois-
tuvasti runoili maailmasta, josta jumalat olivat vetäytyneet. Täl-
laisessa eron tragediassa traagisella hetkellä ihmisen luoma todel-
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11 Lacoue-Labarthe, Typography, s.229-232.
12 Lacoue-Labarthe, Typography, s.252.
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lisuus murtuu ja todellisuuteen sekä aikaan repeytyy aukko.
Olennaista Hölderlinin tragedia-käsitykselle olikin hetki, jolloin
jumalallinen ja inhimillinen repeytyvät erilleen, joka oli kesuura
eli aukko, katkos, puuttuma, leikkaus, viilto, keskeytys ja myös
runosäkeen sisäinen tauko, jota ilman ei ole (tragedian) rytmiä.
Tragedia ei ole melodinen vaan nimenomaan rytminen. Ryt-
millä on Hölderlinille vieläkin olennaisempi merkitys, sillä mie-
lestä tulee runoutta ainoastaan, kun rytmistä on tullut ajattelun
ainoa ja ainutlaatuinen ilmenemismuoto. Vielä olennaisemmin
rytmi on kaiken sydämessä, sillä kaikki on rytmiä ja ihmisen
kohtalo on yhtä taivaallista rytmiä, niin kuin taideteos on ainut-
laatuinen rytmi. Me olemme rytmitettyjä, sillä rytmi on ”subjek-
tin mahdollisuuden ehto”, se kokoaa meidät ja jakaa meidät
luonteemme määräytymisessä ollen saman toistettu ero itsestään,
eli herakleitoslainen hen diaferon heauton.13 Koska rytmi edellyttää
aina toiston, niin alkuperäinen alkuperä käy mahdottomaksi.
Toisto on rytmin alkuperä.

Kaikki tämä vaatii kesuuraa, joka on vastarytminen väliin-
tulo, antirytminen, vailla dialektista nousun ja laskun vaihtelua,
rytmin ja ei-rytmin, jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden poljentoa.
Se on vuorottelun, vastakohtaisuuksien kahleiden, dialektisen
ja spekulatiivisen murtuma. Sofokleen Oidipus-tragedioissa
kesuura sijoittuu joka kerta Teiresiaan väliintulon tyhjään het-
keen, hetken poissaoloon, profeetallisen sanan väliintunkeutu-
miseen, joka näyttää aukon jumalten ja ihmisten välissä ja jonka
vaikutuksesta tragedia jakautuu kahden eri puoliskon jännittei-
seksi tasapainoksi.14 Kesuura on “avoin suu. Antaa ja ottaa vas-
taan. Joskus kesuura salpaa hengen. Onnen ollessa myötä se sal-
lii sinun puhua.”15

Mitäpä muuta tämä kesuura ja eroaminen onkaan kuin
Hölderlinin Bordeauxin matka, jossa runoilija eroaa itsestään,
sillä kyseinen matkahan salpasi Hölderlinin kyvyn inhimilliseen
dialogiin, joskin mahdollisti sanoa: ”Vaan jos ma kerran onnen
hetken / sain, pyhän loin runon, kaivatuimman.”16 Heidegger
kirjoittaa Hölderlinin hulluudesta: ”Liian suuri kirkkaus on sy-
sännyt runoilijan pimeään. Tarvitaanko vielä lisää todisteita hä-
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13 Lacoue-Labarthe, Typography, s.195.
14 Lacoue-Labarthe, Typography, s.235-236.
15 Derrida, “Introduction: Desistance”, s.42.
16 Hölderlin, ”Kohtalottarille”, s.9.
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nen 'toimensa’ korkeimmasta vaarallisuudesta? Runoilijan
omin kohtalo sanoo kaiken.”17 Päästyään sittemmin Tübinge-
nin klinikalta Hölderlin siirrettiin Neckar-joen varressa olevaan
torniin, jossa hän vietti viimeiset kolmekymmentäseitsemän
elinvuottaan puhuen itsekseen. Ulossulkeminen toistui myös
filosofiassa. Schelling kommentoi Hegelille Hölderlinin Sofo-
kles-käännöksiä toteamalla, että ne ovat osoitus Hölderlinin
mielenvikaisuudesta. Hegel vastasi tähän julkaisemalla Phäno-
menologie des Geistesin Hölderlinin käännöksiä seuranneena
vuonna pysyen niissä jäätävän hiljaisena Hölderlinistä. Lacoue-
Labarthe kysyy onko spekulatiivinen tahto syntynyt tämän
ulossulkemisen eleen perustalle ja organisoinut itsensä sen ym-
pärille.18 Vielä yleisemmin: tarvitseeko filosofia farmakoksen,
sankarin ja rikollisen, lääkkeen ja myrkyn, jonka ulossulkemi-
sen ja uhraamisen kautta se puhdistautuu katharttisesti temppe-
liksi tulleen teatterin sulkeumassa?

Rytmin ohella ja siihen liittyen Hölderlinille on olennaista
käänne (Umkehr). Käänteitä tapahtuu niin ihmisen ja jumalan vä-
lisissä kiistoissa ja polemiikissa kuin yhteiskunnallisissa vallanku-
mouksissa, joissa saattaa mahdollistua inhimillisen kohtalon to-
teutuminen, joka siihen saakka on ollut vain intiiminä sisäisenä
odotuksena ja jumalana meissä itsessämme. Tulla kotiin vieraista,
vierailta mailta, kääntyä ajassa takaisin tulevaa kotia kohti, kään-
tää sisäinen maisema ulkoiseksi sankaruudeksi nousevat kaikki
esiin käänteen kysymyksessä. Palaamme näin takaisin Antigonen
kuoron ilmaisemaan ihmisen kodittomuuteen maailmassa. Höl-
derlin taasen nostaa isän-maallisen käänteen (vaterländische
Umkehr) keskeiseksi antiikin ja modernin suhteessa. Isien maa; eli
onko tragediassa kyse jonkinlaisesta patriotistis-patriarkaalisesta
käänteestä, separatiivisesta, partikularisoivasta, puhtautta vaali-
vasta, maan ja veren liiton nationalismista (tähän suuntaan Höl-
derlinin runoudesta kyllä löytyy viitteitä, esimerkiksi runossa Der
Tod fürs Vaterland hän julistaa “[...]oi Isänmaa / äläkä laske kaatu-
neita [...] / [...]ei yhtään kaatunutta liikaa.”)?19

Hölderlinin isän-maallisessa käänteessä ei kuitenkaan ole
kyse patrioottisesta sentimentaalisuudesta tai isänmaan ylistämi-
sestä eikä myöskään palaamisesta tämän maailman, isänmaan,
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17 Heidegger, “Hölderlin ja runouden olemus”, s.37.
18 Lacoue-Labarthe, Typography, s.223-224.
19 Hölderlin, Gedichte bis 1800, s.299.
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velvollisuuksiin, arkipäivän naiiviuteen. Käänne liittyy paljon
perustavammin fysiksen ja tekhn©n, luonnon ja kulttuurin väli-
seen monimutkaiseen suhteeseen. Dastur nimeääkin Hölder-
lin-kirjansa Maurice Blanchotin isän-maallisen käänteen rans-
kannoksen, retournement natal, mukaan.20 Natal viittaa ensinnä-
kin kotiin, syntymäpaikkaan, synnyinmaahan ja latinan natalis
syntymäpaikkaan ja -päivään. Mutta Blanchotin mukaan kan-
sallinen käänne ei ole pelkästään paluuta kohti syntymäpaikkaa,
kohti isänmaata vaan liikettä, joka saatetaan loppuun tämän
paikan vaatimusten mukaisesti.21 Paikan vaatimukset kytkeyty-
vät natalin toiseen merkitykseen. Se viittaa nimittäin myös tie-
tylle ajalle ja kansalle ominaiseen luonteeseen tai kansallisluon-
teeseen.

Arkaaisille, kansallisesti mystisille kreikkalaisille luontoa
eli luonnollisinta, varsinaisinta ja omaa oli pyhä paatos ja taivaan
tuli, kun taas kulttuuria eli vierasta oli esityksen selkeys, junoni-
nen maltillisuus ja ajattelun kohtuus tai pidättyvyys. Modernis-
sa, länsimaisessa ja hesperisessä henki on kuitenkin päinvastai-
nen. Pyhä paatos ja taivaan tuli ovat maassa pitäytyvässä moder-
nissa taidetta, kulttuuria ja vierasta, kun taas esityksen selkeys ja
junoninen maltillisuus ovat luontoa ja varsinaisesti omaa.
Kreikkalaisille vierasta ja modernille ominaista on siten määrit-
tämisen, erottelemisen ja järjestämisen voima, instituutiot ja
säännökset sekä lait, joiden kautta aorginen sekasorto ja myller-
rys tulee lopulta organisoiduksi ja orgaaniseksi. (Orgaaninen ei
olekaan Hölderlinillä ensisijainen ja alkuperäinen termi, vaan
toissijainen, aorgisesta juontuva termi, joka viittaa organisoi-
tuun ja taiteelliseen.)

Sivistys-, luomis- tai muotoiluvietti (Bildungstrieb) mer-
kitsee siirtymistä omasta vieraaseen. Nimenomaan tässä siirty-
misessä tekhn©, taito, mim©siksenä tulee ymmärtää Aristoteleen
kaksinkertaisen määritelmän mukaisesti, jonka mukaan taide ei
vain jäljitä, imitoi ja matki luontoa – näin Platonin Valtiossa –
vaan myös ”täydentää sitä, mitä luonto ei kykene saattamaan
loppuun”.22 Jäljittelevän ja täydentävän mim©siksen reitillä sivis-
tysvietti merkitsee tällöin niin luonnon toteutumista maailman
tekeytymisenä kuin etääntymistä luonnollisesta. Kreikkalaisilla
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20 Dastur, Hölderlin, s.1.
21 Blanchot, The Space of Literature, s.270.
22 Aristoteles, Fysiikka, II.8.199a.
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sivistysvietti etenee kohti esityksen selkeyttä ja junonista maltil-
lisuutta, moderneilla taasen pyhään paatokseen. Kansallinen tai
kansanluonne voi saada ilmauksensa ja universaalin merkityk-
sen ainoastaan sallimalla vastakkaisen eli tietoisesti muovatun
taideluonteen oikaista itseään. Itsen muotoileminen ja kasvatus,
itselle muodonantaminen (Bildung) merkitsee siten Hölder-
linillä vieraantumisen liikettä, jossa itse täytyy oppia eroamalla
itsestä. Itse on siten itse ainoastaan toisen kautta.

Kreikkalaisella ja hesperisellä ilmaisulla tai taiteella on yh-
teinen pohja, joka on suuntautuminen perityn säännön ja kas-
vatuksen, taiteen ja arvostelukyvyn alueeseen. Tämä alue, jon-
ka Hölderlin nimeää kuninkaalliseksi, on perimysjärjestyksen
lain alaisuudessa ja ainoastaan sen kautta taide on mahdollista.
Mutta erona on se, että sivistysvietin käynnissä vieraaseen
kreikkalaiset pyrkivät ilmaisemaan itsensä (sich fassen), kun taas
modernit pyrkivät kohtaamaan (treffen) jotakin, “omaamaan
kohtalon, koska kohtalottomuus, dysmoron, on meidän heik-
koutemme.”23 Hölderlinin mukaan modernia leimaa kohtalon,
moiran puute, jonka ennakoaavistus löytyy Oidipuksesta.

Beda Allemann kuvaa kreikkalaisen ja hesperisen luomis-
vietin eroa kahdella vastakkaisella hyperbelillä. Kun hyperbelis-
sä edetään kohti vierasta (huippua, pohjaa, taivasta, maata), niin
lopulta saavutetaan lakipiste, jossa epäkeskeisen kaaren on
käännyttävä takaisin omaan ja luonnolliseen. Kreikassa liiasta
muodollisuudesta ja raittiudesta on käännyttävä kuolleiden
maailmaan. Modernissa orientaalisesta tulesta on käännyttävä
takaisin länsimaiseen raittiuteen ja maahan.24 Tämä on rautai-
nen laki. Siten mikään kulttuuri (kansa, kansakunta, kielen ja
muistin yhteisö) ei voi omaksua itseään sellaisenaan, palata it-
seensä, tai paremminkin tulla, tavoittaa ja perustaa itsensä, jos se
ei aiemmin ole käynyt läpi toiseuttaan tai vierauttaan. Tämä
merkitsee sitä, että eroaminen omasta luonnosta on alkuperäistä
ja itsensä omaksuminen (jos se ylipäätänsä on mahdollista) on
ainoastaan vieraantumisen tulosta.25

Mutta mikään ei ole niin vaikeaa kuin oma, ja sekä mo-
derneilla että kreikkalaisilla vaarana on luonnollisen olemuksen
laiminlyöminen. Kreikkalaisten laiminlyönti on siinä, että he
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23 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.270.
24 Allemann, Hölderlin und Heidegger, s.31.
25 Lacoue-Labarthe, Typography, s.243.
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pyrkivät perustamaan taiteen valtakunnan ja unohtamaan oman
luonnon. Moderneilla mystiikka ja sentimentaalis-spekulatiivi-
nen halu jumala-yhteyteen sekä kohtalollisuuteen merkitsee
oman laiminlyöntiä. Hölderlin kirjoittaa kirjeessään Böhlen-
dorffille: olisi opittava oma yhtä hyvin kuin vieras, mutta “vai-
keinta on oman vapaa käyttö”.26 Isän-maallinen käänne palau-
tuu siten hyperbelin käyntiin: mitä enemmän kreikkalaiset il-
maisevat luonnollisen olemuksensa, sitä kauemmas he siitä
etääntyvät ja mitä enemmän he omaksuvat luonnollisen ole-
muksensa, sitä kauemmas he etääntyvät mahdollisuudesta il-
maista itsensä. Hyperbelin lakipiste merkitseekin liioittelua ja
ylittämistä, johon hyperbole myös viittaa.

Hölderlin säätää nyt käänteen lain: luomisvietin seurauk-
sena me opimme ja hallitsemme vain sen, mikä on meille vie-
rasta, kun taas se, mikä on meille läheisintä, ei ole meitä lähellä.
Siksi meidän on opittava omin. Tätä Blanchotin tarkoittama
kansallisen käänteen paikan vaatimus on. Hölderlinin mukaan
hänen aikansa runoilijat ja filosofit ovat pyhän paatoksen mesta-
reita, mutta heidän ei tule rajoittamattomasti antautua rajatto-
man halulle vaan käännyttävä maahan. Hölderlin itse kamppaili
jatkuvasti, epätoivoisestikin, tätä halua vastaan. Mitä enemmän
rajattoman yhtymisen halu kiihottui, sitä enemmän Hölderlin
ilmaisi välttämättömyyden olla alistumatta tälle tappavalle ha-
lulle, joka on sekä vaarallinen että virheellinen. Traagisen san-
karin tavoin Hölderlin riskeeraa runoudellaan elämänsä, asusta-
mansa maailman, olemuksensa, oikeuden totuuden, kielen.
Hän lähtee matkalle ja vaeltaa Dionysoksen pappien tavoin
maasta toiseen pyhässä yössä, kuten Blanchot asian ilmaisee.27

Kreikkalaisille eroja tekevä itseilmaisu ja lainsäädäntö oli-
vat siten antikansallista, kun taas hesperisille se on kansallista.
Koska kreikkalaiset hallitsivat vieraan, niin he olivat sen seu-
rauksena ilmaisun mestareita. Jo Homeros omaksui kreikkalai-
sille vieraan elementin täydellisesti seuratessaan rajautumisen ja
eriytymisen periaatetta sanomisessaan etääntyen näin siitä, mikä
oli kreikkalaisille luonnollista. Tätä vieraan mestarointia niin
kreikkalainen runous kuin lainsäädäntökin jatkoivat. Sen kaut-
ta yksilöllistyminen, yksilön vapaus ja vastuu mahdollistuivat, ja
sen kautta niin luonnon (fysis) ja lain (nomos) kuin kollektiivisen
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26 Hölderlin, Briefe, s.426.
27 Blanchot, The Space of Literature, s.238.
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ja persoonallisen tietoisuuden välinen ero mahdollistui. Tätä
kreikkalaisessa poliksen maailmassa olemista perustavaa sanomi-
sen taitoa jäljitin aina Homeroksesta Platoniin ja Aristotelee-
seen. Nyt se tulee ymmärtää ehkä hivenen enemmän Hölderli-
nin kuin strukturalistispainotteisen kulttuurihistorian kautta.

Vaikka Sofokleen Oidipus-tragedioissa ilmeni Perikleen
ajan kohtuullisuutta ja maltillisuutta korostavia ja arkaaiselle
kreikkalaisuudelle vieraita arvoja, niin piilevänä niissä (kuten
koko kreikkalaisessa taiteessa) lepäsi alkuperäinen dionyysinen
ylenpalttius ja apolloninen tuli, kuolleiden villi maailma ja
maanpäälliset demoniset voimat, jotka uhkasivat perustavina
sen klassista muotoa ja järjestystä. Tässä tulee ilmi antiikin ja-
kautuneisuus tai traagisen ja tragedian ero: traaginen (luonto,
oma) vaatii traagisen esityksen (taide, vieras), jotta isän-maalli-
sessa käänteessä voitaisiin lopulta (siis alunperin) omaksua luon-
nollinen olemus. Kreikkalaisille tragedia oli siten ainakin peri-
aatteessa keino tai kiertotie löytää varsinainen kreikkalaisuus
isän-maallisen käänteen reittiä pitkin. Mutta sanomisen taidon
mestaruudessaan, perustaessaan taiteen ja filosofian valtakun-
nan, kreikkalaiset vieraantuivat luonnollisesta olemuksestaan
siihen, mikä meille moderneille on ominaista ja luonnollista.
Hölderlinin käsitys vastaa Benjaminia, jonka mukaan, kuten
aiemmin todettiin, tragedia merkitsee ajan käännettä myytistä
(sen monimerkityksisyydestä, toden ja epätoden erottelematto-
muudesta) taiteeseen ja filosofiaan (totuuden alkuna).28

Tragedia valaisee luonnon ja taiteen välisen suhteen to-
dellista olemusta, ja sen kautta voidaan seuraavaksi edetä kysy-
mykseen siitä, kuinka yksi, kaikki tai totaliteetti käsitetään, ta-
voitetaan ja vieläpä saada ilmenemään. Hölderlin lähti siitä, että
yksittäinen totaliteetti, jota Hölderlin kutsui hen kai paniksi, on
aina sekoittunut tiettyyn partikulaariseen näkökulmaan, jonka
takia kaikki olemassaoleva on sisäisesti jakautunut. Vastaavasti-
han Schelling sanoi Oidipuksesta, että vapaus ei ollut mahdol-
lista partikulaarisuudessa, vaan sen oli kohottava universaali-
suuteen, joka mahdollistui absoluuttisen kohtalon voiman rela-
tivisoimisella Oidipuksen tahdon voimalla, jolloin Oidipus tu-
lee absoluuttiseksi symboliksi eli ylevän asenteen symboliksi.
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28 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.288.
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Hölderlinin mukaan kaikki kyky ja voima on jaettu oi-
keudenmukaisesti (gerecht) ja tasan (gleich). Dastur nimeää tämän
oikeuden ontologiseksi laiksi.29 Tämän lain mukaan “mikään
alkuperäinen (eigentlich) ei ilmene alkuperäisessä voimassaan
vaan ennen muuta heikkoudessaan[...] Jos luonto näyttäytyy-
kin varsinaisesti heikoimmassa lahjassaan, niin sen näyttäytyessä
voimakkaimmassa lahjassaan merkki =0”.30 Toisin sanoen
luonto ei ilmene itsestään, vaan se vaatii avukseen inhimillisen
taiteen, tekhn©n, palveluksen. Tragediassa luonto ilmenee aino-
astaan merkin välityksellä, “niin että elämänliekki [tai elämän-
valo, Lebenslicht] ja ilmeneminen kuuluvat varsinaisesti jokaisen
kokonaisuuden heikkoudelle”.31 Tragediassa tämä välittävä
merkki on sankari, joka on merkityksetön ja vailla vaikutusta,
koska hän ei voi mitään kohtalolle ja luonnolle. Tässä tuhossa
luonto kuitenkin näyttäytyy “voimakkaimmassa lahjassaan” al-
kuperäisen ollessa täysin suojatta. Tällöin tragedia on sellainen
ihmisen luonnolle suorittama uhri, jonka avulla ihminen avus-
taa luontoa tulemaan näkyviin. Traagisuus on siinä, että tämä
ihmisen olemassaololle merkityksen antava inhimillinen uhraus
ja palvelus voidaan suorittaa ainoastaan kuolemassa, jolloin san-
kari siis asetetaan merkkinä merkityksettömäksi. Tragediassa on
kyse ihmisen traagisuuden lisäksi luonnon traagisuudesta, koska
päästäkseen esiin kätkeytyneisyydestään, paljastuakseen ja ilme-
täkseen elämänvalossa sekä ollakseen elinvoimainen elämä vaa-
tii kuolemaa.32 Lacoue-Labarthen mukaan tragedia on absoluu-
tin aistimellinen esitys, jossa absoluutin merkki on sankari, ja
sankari kuolee juuri siksi, että se on absoluutti merkkinä (tämä
on myös merkki =0:n merkitys).33 Saadessaan olemassaolonsa
merkityksen sankari absoluutin merkkinä tulee merkityksettö-
mäksi. Tässä mielessä tragedia on traagisen – absoluutin, sub-
jektin ja objektin yhdistyminen absoluutissa, rajattoman yhty-
misen luontoon ja jumaliin – esitys.

Tekstini on paluu antiikin polikseen ja oikeuteen, joka ei
voi tapahtua kuin Hölderlinin kautta, jonka vuoksi meidän on
ymmärrettävä omalla tavallamme Hölderlinin paluun mahdot-
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29 Dastur, Hölderlin, s.127.
30 Hölderlin, “Tragedioiden merkitys”, s.10.
31 Hölderlin, “Tragedioiden merkitys”, s.10.
32 Dastur, Hölderlin, s.128.
33 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.38.
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tomuus ja mahdollisuus. Hölderlin tekee oman paluunsa arkaa-
iseen ja traagiseen Kreikkaan Empedokleen, Oidipuksen ja
Antigonen kautta yrittämällä (epätoivoisesti) kirjoittaa ja kään-
tää kreikkalaisten äänellä modernissa ajassa. Hän ponnistelee
vastavirtaan, ottaa askeleen taaksepäin Sofokleen ja Perikleen
tuolle puolen tragedian orientaalisille juurille, siihen mikä
meille on vierasta, kreikkalaisille luonnollista paljastaakseen
traagisen antiikin sen leiskuvassa kirkkaudessa. Hölderlin pyrkii
siis kaivamaan esille sen, mikä oli kreikkalaisille luonnollista ja
omaa ja jonka he pyrkivät tavoittamaan tai perustamaan traagi-
sessa taiteessaan.

Tähän sisältyy perustava ongelma, sillä Hölderlinille, ku-
ten tälle tekstillekin, vieraan kokeminen voi tapahtua vain var-
sinaisesta Kreikasta jäljellä olevan taiteen kautta. Se merkitsee,
että paluun on tapahduttava taiteen ja ennen kaikkea tragedian
kautta. Mutta taide taas on kreikkalaisille vierasta, joten emme
koskaan voi kohdata sitä sinä, mitä antiikin Kreikka oli. Traa-
gista meille on lisäksi se, että emme voi kokea ja ymmärtää sitä,
mihin traaginen taide viittaa muutoin kuin meille vieraana,
koska me emme voi jäljitellä kreikkalaisten luontoa. Kreikka
on siten tavoittamaton meille. Omalla käänteentekevällä kään-
nöksellään (joka siis on käänteinen kreikkalaisten käänteelle) ja
Sofokleen dekonstruktiivisella lukemisella Hölderlin kohtaa
kreikkalaiset tavalla, jota kreikkalaiset eivät olisi itse tunnista-
neet. Seuraukset ovat traagiset. Käännöksen valmistumisen ai-
kaan vuonna 1804 Hölderlin menetti lopullisesti järkensä ja
rinnastuu näin Antigoneen, jota Hölderlin kutsui ambivalentis-
ti trübsinnigiksi, joka viittaa niin hengen raskasmielisyyteen kuin
murheellisuuteen, jopa sekapäisyyteen. Eräässä mielessä Höl-
derlin itse olikin traaginen uhri ja palvelija, merkki =0, abso-
luutin merkki.

Kreikkalaisten jäljittelyn tekee viime kädessä mahdotto-
maksi se, että kreikkalaiset eivät itsekään onnistuneet omaksu-
maan heille ominta. Lacoue-Labarthe huomauttaa, että
“Kreikka sellaisenaan, Kreikka itse, ei koskaan ollut olemassa, se
on ainakin kaksinkertainen, jaettu – jopa revitty”.34 Kreikkalai-
set etääntyivätkin taiteessa ja taiteeseen, jolloin he jäivät itse it-
selleen saavuttamattomiksi. Traagisen esittäminen kyllä oli
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välttämätöntä. Heidän oli käännyttävä vieraaseen, jotta he edes
jossain määrin voisivat omaksua sen, mitä he varsinaisesti ja
luonnostaan olivat. Tällöin heidän oli käännyttävä pois pyhästä
paatoksesta ja taivaallisista liekeistä, siitä jumalallisesta, joka oli
aivan liian lähellä, aivan liian välittömästi läsnä. Mutta tässä
käänteessä – ilmaistessaan itsensä, puhdistaessaan traagisen tra-
gediassa, organisoidessaan kohtuullisen ja raittiin elämän, pysy-
essään oikeissa mitoissa, rajojen sisällä, lain rajoissa, perustaes-
saan taiteen valtakunnan, kohottaessaan jalustalle reflektion,
ajattelun, maltin, harkinnan sankarin – he unohtivat jotakin,
jota ei koskaan ollut ollutkaan varsinaisesti. Hölderlinin mu-
kaan kreikkalaiset olivat Homeroksesta lähtien vähemmän py-
hän paatoksen kuin representaation mestareita.35 Antiikista on
kuitenkin mahdollisuus havaita jälkikäteen välähdys siitä itses-
tään sen vastakohdassa, taiteessa.

Isän-maallisessa käänteessä ei ole kyse ihmisen tekemästä
käännöksestä, vaan se “on kiinni jumalista niin Kreikassa kuin
Hesperiassa. Kysymys on ihmisen ja jumalan jännitteisestä suh-
teesta, jonka kaikua lienee termi isän-maallinen. Jännitteen
taustalla on viime kädessä ihmisen ja jumalan yhteinen alkupe-
rä.”36 Dasturin mukaan kyseinen yhteinen alkuperä on Hera-
kleitokselta peräisin oleva polemos, joka merkitsee etäisyyden ja
läheisyyden jännitettä, ihmisten ja jumalten samuutta, joka on
alkuperäinen jako, Ur-teilung.37 Kirjeessään Böhlendorffille
Hölderlin nostaa ensi kertaa esiin käänteen sanoessaan ettemme
me modernit ole täysin samanlaisia (gleich) kuin kreikkalaiset.
Mutta yhteistä meille ja tragedian kreikkalaisille on kuolevais-
ten ja kuolemattomien välittömyyden mahdottomuus. Kuole-
mattomia ja kuolevaisia hallitsee välillisyys, ja niiden täytyy
(muss) erota eri maailmoihin. Alkuperäinen Zeus tekeekin al-
kuperäisen jaon, Ur-teilungin, kääntämällä luonnonkulun maa-
ilmaan, välillisyyteen ja vastakkainasetteluun. Ankara välillisyys
(Mittelbarkeit) onkin laki (Gesetz), ja se on korkein ja kuningas
korkeimpana tiedonperustana. Jos siis taivaallinen hyvä onkin
puhdasta, niin ihmisen tieto on mahdollista ainoastaan vasta-
kohtien kautta. Tällainen kuninkaallisuus on myös esikuva in-
himilliselle taiteelle. Korkein on siten yhteistä meille ja kreik-
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36 Santanen, “Eron tragedia”, s.22.
37 Dastur, Hölderlin, s.90.
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kalaisille, joille välittömyys ja elämä yhdessä-ja-kaikessa on
mahdotonta.38 Sofokleen tragediassa jumalat ovatkin etäänty-
neet maailmasta, vetäytyneet yön pimeyden kätköihin, niin et-
tä jumalan ja ihmisen välinen raja on vetäytynyt ja kosmiseen
järjestykseen on syntynyt aukko. Tragedia organisoituu tämän
traagisen katastrofin ympärille. Juuri tämä on kesuura. Mutta
kuinka traagisen esitys sitten organisoituu kesuuran ja katastro-
fin ympärille? Onko ihmisen seurattava jumalten käännettä si-
ten kuin kuun on seurattava aurinkoa länteen, viilenevään yö-
hön, sen hämäryyteen?

Rajat ovat vetäytyneet jumalten myötä ja nyt traaginen
sankari tunkeutuu tälle arvoitukseksi käyneelle raja-alueelle.
Juuri näin tekee Oidipus kulkutautien riivaamassa Thebassa,
jossa kuninkaanmurha on jäänyt selvittämättä. Oidipus pyrkii
loikkaamaan jumalan ja ihmisen eroavaisuuden yli, kuromaan
syntyneen aukon umpeen tavoittelemalla pyhää, absoluuttista
ja ääretöntä tietoa. Hölderlinin mukaan Oidipus erehtyy toimi-
maan pappis-kuninkaana. Sen sijaan, että hän pysyisi kunin-
kaan roolissa, maallis-poliittisessa, ja pyrkisi palauttamaan lailli-
sen yhteiskuntajärjestyksen ja vakauttamaan Theban olot, hän
ryhtyy ottamaan vimmaisesti selvää ihmisen olemuksesta ja to-
tuudesta. Hän ottaa kohtalon raivokkaasti omiin käsiinsä, joka
johtaa siihen, että hän tulkitsee oikeudellisen vääryyden liian
pitkälle ja vie itse itselleen pitämänsä oikeudenkäynnin positii-
visen oikeuden tuolle puolen meta-oikeudelliseen ja uskonnol-
lis-uhraukselliseen ulottuvuuteen. Hän tulkitsi oraakkelin sa-
noja liian kirjaimellisesti, joka johtaa ei pelkästään vääryyden
oikaisemiseen poliksessa vaan uhraukselliseen logiikkaan, jolla
hän aloittaa “kerettiläisoikeudenkäynnin” itseään vastaan.
Mutta tällainen tulkinta vaatisi inhimillisen rajan ylittämistä se-
kä inhimillisen ja jumalallisen välisen rajan asettamisen omimis-
ta itselle. Hölderlinin mukaan Oidipus “tulkitsee liian äärettö-
mästi” oraakkelin sanan vaatimuksesta karkottaa maasta farma-
kos, jolloin hänet “on houkuteltu nefasin suuntaan”.39

Oidipuksen kammottavasta traagisesta virheestä, rikokses-
ta, hybriksestä, Hölderlin käyttää latinan termiä nefas, pyhäinhä-
väistys tai jumalanpilkka, johon myös Antigone omalla taval-
laan syyllistyy. Mistä nefasissa sitten on kyse? Siinä on kyse syn-
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nistä, rikoksesta jumalallista tai luonnollista (siis universaalia,
ikuista ja muuttumatonta) lakia vastaan; se on jotain inhottavaa,
hirviömäistä, kammottavaa; nefarius on rikoksentekijä ja juma-
laton. Samalla kuitenkin traaginen hahmo on olemassa ainoas-
taan virheensä ja rikoksensa kautta eli kiellon rikkomisena.
Hölderlinille Oidipuksen hybris on siten siinä, että hän syyllis-
tyy ylpeilevästi ja uhmakkaasti liiallisen tiedon haluun, meta-
fyysiseen liioitteluun, ja onhan hänellä yksi silmä liikaa. Toisin
sanoen Oidipus syyllistyy äärettömyyden ja jumalallisen speku-
latiiviseen haluun eli sellaiseen spekulatiiviseen hybrikseen, joka
ylittää ihmisen äärellisyyden rajat. Oidipus edustaa näin itsetie-
toisuuden hulluutta ruumillistaessaan tiedon hulluutta. Oidi-
puksen rikos paljastuu erheen (hamartia) kautta. Oidipukselle
erhe oli puhtaasti intellektuaalinen ja spekulatiivinen. Oidi-
puksen tuho seurasi näin inhimillisen tiedon rajat ylittävästä lii-
an kirkkaasta ajattelusta, joka väistämättä sokaisee tiedon hyb-
rikseen syyllistyneen.40 Kuningas Oidipuksen poliittinen merkitys
on siten tyrannian tuomitseminen, jolloin oikeampi suomen-
noskin olisi Tyranni Oidipus.

Oidipus tekee väistämättä itsestään hirviön, jumalan ja ih-
misen pariutumisesta syntyneen sekasikiön (Ungeheuer, jollaisia
myös Oidipuksen lapset luonnonvastaisesta insestistä syntynei-
nä olivat), jolla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tuhoutumi-
nen. Mutta traaginen sankari ei ole pelkästään petturi vaan us-
koton (Verräter). Hän haluaa rikkoa rajoja, jotta jumalten olisi
ilmaistava itsensä. Tällöin jumalten olemassaolo palautuisi ih-
misten mieliin ja kuolevaiset voisivat palata takaisin omaansa.
Raivoisassa vimmassaan niin Oidipus kuin Antigonekin halua-
vat jumalia, jumalallista, ääretöntä tragedian ollessa traagisen –
tämän fataalisen kamppailun, painin, väännön jumalten kanssa
– esitys. Välittömyyden, yhdistymisen ja yhtymisen sijaan ih-
misten ja jumalten välinen etäisyys säilyy Sofokleen tragediassa
etäisyytenä, vetäytyminen vetäytymisenä, unohtuneisuus
unohtuneisuutena. Ihmisten ja jumalten välistä rajaa ei onnistu-
ta koskaan ylittämään.

Tragediassa jumalan vetäytyessä kategorisesti ihmisen täy-
tyy seurata (folgen muss) jumalan kategorista käännettä kääntä-
mällä itsekin jumalalle selkänsä. Toisin sanoen ihmisen ei pidä
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ymmärtää tämän jumalallisen uskottomuuden pyhää merkitystä
asettumalla sitä vastaan vaan toteuttamalla se itse. “Tällaisella
hetkellä ihminen unohtaa itsensä ja jumalan kääntyen vapaasti
pyhällä tavalla kuin uskoton.”41 Kuolevaisen ihmisen täytyy
kääntyä takaisin rajanylityksen yrityksestä. Jumala nyt vain on
poissa, ja käänne kieltää kategorisesti – ehdottoman käskevästi,
universaalisti, pätevästi ja sitovasti – rajan ylittämisen. Jean Be-
aufret löytää Hölderlinin kategorisesta käänteestä Kantin kate-
goriseen imperatiiviin.42 Ennen kuin kantilainen kategorinen
imperatiivi kirjoittautui hölderliniläisenä kategorisena kääntee-
nä, Hölderlin oli kirjoittanut veljelleen kategorisesta imperatii-
vista (moraalilaista, Sittengesetz, johon Kantin myöhempään
termiin Hölderlin myös viittaa) elämänsä korkeimpana periaat-
teena ja rinnan syvyyteen syöpyneenä jumalallisena haluna
muotoillen sen seuraavasti: ”Ihmisen pitää aina toimia niin, että
ajattelutapa, jonka mukaan hän toimii, voisi tulla kaikille päte-
väksi laiksi. Hänen pitää toimia niin ainoastaan, koska hänen
pitää, koska se on hänen olemassaolonsa pyhä, muuttamaton la-
ki.”43 Samassa kirjeessä hän myös erottelee laillisen ja moraali-
sen velvollisuuden, joista jälkimmäinen toteutetaan puhtaasti
tahdon vapaudesta, tahdosta hyvään, kun taas oikeudellisen
velvoitteen täyttäminen saattaa tapahtua myös pakosta.

Sofokleen tragedia asettaa näin kantilaisen moraalilain, jo-
ka on vetäytymisen varsinainen todiste. Lain vaatimuksen mu-
kaisesti Kuningas Oidipuksessa jumalat kääntyvät sankarista ja
sankari käännytetään jumalista. Olennaista tässä jumalten ve-
täytymisen tragediassa onkin kategorinen kaksoiskäänne lakina,
jonka takia kyseessä on “väliajan ja jumaletäisyyden tragedia”.44

Kaksinkertainen ja vastavuoroinen käänne avaa hiatuksen (au-
kon tai keskeytymän kahden eri tavuihin kuuluvan vokaalin
välissä, joka konstituoi kahden toisistaan eronneen maailman
välisen suhteen). Kategorinen käänne sitoo niin ihmisiä kuin
jumalia. Myös Schellingin mukaan tragediassa jumalat ovat jo
jaetussa maailmassa, jota eroaminen merkitsee, jonka vuoksi ju-
malatkaan eivät kykene avustamaan sankareita, joiden on itse
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41 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
42 Beaufret, Hölderlin et Sophocle, s.17-18.
43 Hölderlin, Briefe, s.162.
44 Allemann, Hölderlin und Heidegger, s.39.
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ratkaistava omat ongelmansa. Jumalten on ihmisten tavoin alis-
tuttava oikeudelle ja välttämättömyydelle.45

Tämän kaksinkertaisen uskottomuuden seurauksena maa-
ilmojen eroaminen vahvistetaan, mutta juuri eroamisessa ja
eron säilyttämisessä jumalten muiston puhtautta pidetään yllä.
Jumalat ja ihmiset kommunikoivat uskottomuuden muodossa,
jossa kaikki unohdetaan. Oidipuksen tehtävä olisikin pitää ero
puhtaana ja tyhjänä, mutta Oidipus pyrkii ylittämään kuole-
mattomien ja kuolevaisten, luonnon ja poliksen välisen rajan,
mutta juuri silloin hän syyllistyy uhmamieliseen transgressioon,
joka on pyrkimystä jumalten ja ihmisten rajattomaan yhtymi-
seen, joka on hirveä (Ungeheuer). Raja ei kuitenkaan ylity ja ka-
tegorisessa käänteessä tapahtuvassa rajattomassa erossa traaginen
puhdistuu.

Välissä oleva tila, välin ja eron tyhjä tila on itse pyhä. Traa-
gisella hetkellä, kärsimyksen äärimmäisellä rajalla ihminen
unohtaa itsensä ja jumalan ollessaan kokonaan hetkessä eikä
enää “ole mitään muuta kuin vain ajan tai avaruuden ehdot.”46

Toisin sanoen tällaisessa traagisessa hetkessä ei jäljellä ole kuin
ajan ja tilan kantilaiset puhtaat ja tyhjät muodot, jolloin siinä on
kyseessä ei-asian, olemisen, kokemus, joka esittää kaiken läsnä-
olon ehdot.47 Traagisessa prosessissa voimaan jääkin vain esittä-
minen itse sekä ajan ja tilan ehdot, kuten Esa Kirkkopelto sa-
noo, jolloin “[j]umalan ja ihmisen väliltä pyyhkiytyy pois kaik-
ki persoonallisuus, syyllisyys ja sovitus”.48 Hölderlin korostaa
aikaa apriorisena ja niinpä hänelle jumalista jää jäljelle pelkkä ai-
ka. Jumalten poiskääntyminen on aika. Oidipus Kolonoksen
Oidipuksella ei olekaan jäljellä muuta kuin aikaa, maanpakolai-
suuden erakoitunutta aikaa tai autiota väliaikaa.

Jumalat ovat vetäytyneet, rajat käyneet arvoituksiksi ja
murhe hallitsee maan päällä murhenäytelmän asettamasta kate-
gorisesta käänteestä alkaen. Jumalat meissä ovat yksinäisiä ja
puutteellisia, siitä murhe. Ihmisen on vain opittava kestämään
tämän kaksoiskäänteen jälkeen murhetta, jumalan vetäytymis-
tä, sillä ykseyden ja täyteyden jumalalliseen aikaan ei ole paluu-
ta, sillä ihmisen on välttämättä seurattava jumalten kategorista
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45 Schelling, Die Philosophie der Kunst, s.351.
46 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
47 Lacoue-Labarthe, Le théâtre de Hölderlin, s.37-38.
48 Kirkkopelto, “Incipit tragoedia”, s.9.
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käännettä. Kreikkalaisessa maailmassa Oidipuksen tragedia on
siten kulttuurisen ja vieraan keskeinen edustaja, jossa kategori-
sen käänteen kantilainen laki kääntää sankarin pyhän paatoksen
halua ja eksentristä entusiasmia maltillisuuteen ja kohtuullisuu-
teen, erojen, kielen, lain ja poliksen järjestykseen.

3. Sovitusuhrin mahdollisuus

Käännytään hetkeksi Hölderlinin tuotannossa taaksepäin, Bor-
deauxin matkaa edeltäviin hetkiin, vuoteen 1799, jolloin hän
yritti kirjoitta modernia tragediaa ja jolloin muovautui frag-
mentaarinen Der Tod des Empedokles. Ehkäpä tässä tragediassa
kreikkalainen, alkuperäinen pyhä tuli vielä palaisi kiihkeänä ja
roihuavana, niin kuin se paloi Etnan kraatterin syvyyksissä, joi-
hin filosofi, runoilija ja valtiomies Empedokles syöksyy pelas-
taakseen kansansa. Empedokles haluaa rajattomasti luonnon ja
taiteen välisen repeämän yhteenkuromista sekä jumalelämää,
jossa sydän on täysin yhtä nykyisyyden kanssa pyrkimällä täy-
dellisen kokonaisuuden löytämiseen, mikä oli unohtunut kult-
tuuria, individualismia, partikulaarisuutta ja eroja korostavassa
sisilialaisessa Agragaan kaupungissa, jonka kansalaisten kanssa
Empedokles oli ajautunut kiistaan. Empedokles on aikansa lap-
si, liian yksilöllinen, mutta siitä huolimatta hän asettuu kulttuu-
rivihamielisyydessään aikaansa vastaan, koska aikalaisistaan poi-
keten hän tunnisti sisimmässään vaatimuksen tuottaa luonnon
ja taiteen yhteensulauttaminen. Sittemmin kansa haluaa maas-
takarkotetun Empedokleen palaavan takaisin uudistajana, mut-
ta Empedokles ei palaa polikseen. Jos hän palaisi sen poliittisten
väittelyiden maailmaan, niin hän etääntyisi luonnollisesta ole-
muksestaan eikä toteuttaisi itseään. Luonnon ja kulttuurin yh-
distäminen on mahdollista ainoastaan Empedokleessa itsessään
ja sanattomassa kielessä, jossa hän on enemmän oma itsensä
kuin poliksen logoksessa. Tämä liiallinen pyrkimys puhtaaseen al-
kuperäisyyteen tekee hänestä traagisen hahmon. Kotiinpaluu
puhtaaseen olemiseen, rajaton yhtyminen jumaliin ja luonnon-
voimiin on mahdollista ainoastaan murtautumalla sisäisyydestä
ja uhraamalla yksilöllisyys, joka voi tapahtua heittäytymällä
Etnan kraatterin liekkeihin, jossa Yksi-ja-Kaikki vielä elää.
Yhtyminen on siten mahdollista tässä uhrautumisen hetkessä ja
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uhrautumisen hetkenä, Empedokleen sovitusuhrina. Siten ky-
seessä olisi kreikkalainen isän-maallinen käänne: kääntyminen
puheesta, kielestä, välillisyydestä, tekhn©stä, inhimillisestä yh-
teisöllisyydestä, poliksesta pyhän paatoksen ja orientaalisen tulen
alkuperään.

Hölderlin ei kuitenkaan onnistunut koskaan kirjoitta-
maan spekulatiiviseen filosofiaan perustuvaa tulen tragediaa
loppuun eikä tragedian Empedokles heittäytymään liekkeihin.
Kirjoittaminen osoittautui mahdottomaksi. Samalla spekulatii-
visen tragedian mahdollisuus romahtaa, eikä siitä ole enää jälkeä
Sofokleen tragedioiden käännöksissä. Jäljelle jäi kolme pirsta-
leista käsikirjoitusta, neljä filosofista fragmenttia, nekin kes-
keneräisinä. Teoksen teostamattomuus kertoo jotakin Hölder-
linin dekonstruktiivisesta suhteesta nostalgisen ja spekulatiivi-
sen onto-teo-logian ykseyden ja täyteyden ideaan. Väittäisin,
että jo Empedokles-tragedian käsikirjoituksissa Hölderlin aset-
taa “kesuuraiset” perustat tuleville Sofokles-tragedioiden luke-
misilleen. Se on kynnys, johon äärettömän läsnäolon ja abso-
luuttisen identiteetin spekulatiivinen projekti kompastuu.

Empedokleeta seuraten olemme siis tulivuoren liekkien
kynnyksellä. Miksi emme heittäytyisi roihuavaan pyhään liek-
kimereen? Miksi tuli, jonka puoleen Empedokles, kuten Höl-
derlin itsekin, tuntee vastustamatonta vetovoimaa, ei tarjoa ko-
tiinpaluuta alkuperään, isän-maahan? Hölderlinin “Empedo-
kles”-oodissa tuli merkitsee jumalallista, maan voimaa ja elämää
itseään, joka sytyttää äärettömän ja väkivaltaisen halun, mutta
samalla tulen jumalallinen elämä ei oodissa ole runollisen sano-
misen elementti. Pikemminkin runollinen sanominen suojelee
tuhoavalta (aivan liian polttavan kuumalta) tulelta. Mutta ehkä
kaikki palaa.

Lähden liikkeelle tämän oodin paljastamasta Hölderlinin
ristiriitaisesta suhteesta tuleen. Jacques Taminiaux analysoi tu-
len kolmea eri aspektia Hölderlinillä, joiden kautta voimme
kiertää takaisin Sofokleeseen.49 Ensimmäisessä aspektissaan tuli
on nostalgista halua olla kaikki, kaikessa, yhtyä kaikkeuden to-
taliteettiin. Se merkitsee kaiken puutteellisen eli ajallisen, äärel-
lisen, osittaisen, katoavan ja erottautuvan kieltämistä. Se on
kiihkeä polku kohti jakamatonta välittömyyttä, kohti kreikka-
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laista kotia, joka on Yhden-ja-Kaiken vaalija ja luonnon tytär.
Tuli oli myös Hyperionin rakkaus Diotimaan, täydelliseen
kauneuteen ja viisauteen. (Hölderlinin romaanin Hyperion
kantaa jo nimessään tulta: Hyperion on nimittäin Hesiodoksen
mytologiassa titaani, joka sisarensa kanssa synnytti Auringon,
Kuun ja Aamunkoiton, ja usein nimeä käytetään myös epiteet-
tinä Auringosta itsestään.)50

Empedokles-tragediansa ensimmäisen version kommen-
teissa Hölderlin korostaa korkeimman liekin (jakamattoman
elämän, läsnäolon ja luonnon intiimiyden) vastakkaisuutta ra-
jallisuuteen. Empedokles syöksyy liekkeihin kokeakseen jäl-
leen kerran sopusoinnun koko elävän maailman kanssa, pala-
takseen jakamattoman luonnon läsnäoloon. Hän pakenee
maallista poliittista, oikeudellista ja taloudellista järjestystä,
kreikkalaisille vierasta taiteen henkeä, joka on alistunut eroihin,
kohtuullisuuteen, maltillisuuteen, ainaiseen kiistelyyn ja laskel-
mointiin. Tällä polulla Empedokleen itsemurha on totaalinen
affirmaatio, sillä se on sekä absoluuttinen hetki, jossa aika ke-
rääntyy ikuisuuden elävään nykyisyyteen, että subjektin abso-
luuttinen vapaus, jossa subjekti yhtyy luontoon ja jumalalliseen.
Kuolema on siten pakotie orgaanisesta, äärellisestä, ajatellusta
aorgiseen ja äärettömään, villeyden ja tulen orientaaliseen alku-
perään. Se on myös uhritoimitus, jossa Empedokles oman kuo-
lemansa kautta, itsensä tuhlaamisen ja yksilöllisten rajojen hä-
vittämisen reittiä myöten pyrkii avaamaan pyhän alueen. Parti-
kulaarisen on tuhouduttava, jotta universaali ei liudentuisi par-
tikulaariseen ja jotta elämästä ei tulisi aivan liian latteaa ja im-
manenttia partikulaarisuutta. Jumalallinen vaatii siten yksilölli-
sen kuolemaa. Mutta koska Empedokles on aikansa lapsi, niin
hänen kohtalonsa voi olla vain silmänräpäyksellinen yhtyminen
tai ykseytyminen, joka on tuomittu eroamiseen ja hajoamiseen.

Tulen toinen aspekti merkitsee taasen halua hallita kaik-
kea. Kyse ei ole enää nostalgisesta halusta palata kotiin, vaan ha-
lua hengen voittoon luonnosta. Voittoisan hengen tuli on eh-
dottoman subjektiivisuuden polku, puhtaan ja vapaan hengen
kamppailua luontoa vastaan. Se on luonnon kahleista vapautu-
neen ikuisen vaeltajan, viisaiden opetuksia seuraavan Hyperio-
nin polku, joka hakee uutta uskontoa, joka ei tarvitse jumalia,
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tuonpuoleista, yliaistillista, vaan jolle riittää ajatteleva ihminen,
joka kykenee hakeutumaan suoraan totuuteen. Tällä polulla
kohtaamme Kantin käytännöllisen järjen ja moraalilain asetta-
misen itse itselle. Mutta ennen kaikkea se on Fichten absoluut-
tisen egon polku, jossa käytännöllinen järki nostetaan absoluut-
tisen ensisijaiseksi ja jossa tietoisuus ja oleminen määritellään
puhtaan vapauden ja puhtaan aktiviteetin kautta. Sankarin es-
teeksi muodostuu luonnon järjestys, kausaalilait, ei-ego, jota
vastaan se asettaa käytännöllisen järjen vapaan tahdon. Siten
omalla moraalisella toiminnallaan sankari pyrkii tuhoamaan
sen, mikä egossa on luonnollista tai passiivista. Moraalisen toi-
minnan kautta sankarin rajallinen ego tavoittelee puhdasta, ide-
aalia ykseyttä. Juuri tämä on tuli, joka kuluttaa ajan hetket ja
yksilöt.

Fichten luentoja seurannut Hölderlin kääntyy kuitenkin
Fichten absoluuttisesta egosta kohti äärellistä egoa, jonka tietoi-
suuden perustana on spontaanisuuden ja vastaanottavaisuuden,
äärettömän aktiviteetin ja rajoittuneisuuden vastavuoroisuus.
Tässä käänteessä Hölderlin leikkaa Friedrich Jacobin Fichte-
kritiikkiä, jossa tämä syyttää Fichteä sellaisesta nihilismistä, jolla
ei enää ole tietoa subjekteista eikä objekteista niinä itsenään,
koska sillä ei ole mitään muuta kuin ego ja mielikuvituksen va-
paa voima. Jos ihminen valitsee tämän polun, hän valitsee “ei-
minkään, hän tekee itsestään Jumalan[...] Jumala on, se on mi-
nun ulkopuolellani, elävä olento, itsessään olemassa oleva tai
minä olen Jumala. Ei ole kolmatta.”51 Hölderlin hakee kolmatta
(sovittavaa) termiä. Empedokleen toisessa versiossa Hölderlin
ei enää asetakaan sovittamattomasti vastakkain kuolevaisten ra-
jallisuutta ja puhdasta läsnäolon paljastumista, ihmisen vähäpä-
töisiä huolia ja kuolemattoman ykseyden loistoa. Käänne ta-
pahtuu myös ensimmäisessä versiossa halveksittujen työn ja sa-
nojen merkityksellisyyden suhteen. Empedokles on vakuuttu-
nut siitä, että inhimillinen läsnäolo edellyttää työtä ja sanoja,
joiden kautta ihminen muokkaa ja nimeää sen, mikä on. ”Hil-
jainen on luonto[...] mitä silloin olisivatkaan maa ja meri,[...]
jollen niille ääntä ja puhetta ja sielua antaisi? Mitä olisivatkaan
jumalat ja niiden henki, jollen niitä kuuluttaisi? Kas niin, sano
kuka minä olen?”52 Siten toisessa versiossa luonnon ja kulttuu-
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51 Jacobi, “Open letter to Fichte”, s.138.
52 Hölderlin, Der Tod des Empedokles, s.109.
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rin, fysiksen ja nomoksen vastakkaisuus kääntyy keskinäiseksi
riippuvuudeksi: luonto edellyttää inhimillisen toiminnan ja
kielen voidakseen ilmetä kätkeytyneisyydestään ja hiljaisuudes-
taan. Inhimillinen toiminta ja sanominen eivät kuitenkaan ole
absoluuttisen omalakisia, sillä niiden tehtävänä on paljastaa
luonto ja varjella sitä. Näin Hölderlin hylkää tulen kaksi ensim-
mäistä aspektia, nostalgian ja hengen liekit.

“Grund zur Empedokles”-fragmentissa Hölderlin lähtee
sitten liikkeelle luonnon ja taiteen, aorgisen ja orgaanisen väli-
sestä alkuperäisestä ykseydestä, mutta tällaisen puhtaan elämän
on täytynyt hajota ilmetäkseen ja täydellistyäkseen. Luonnon ja
taiteen kamppailu määrittyy nyt vastakohtien absoluuttisen so-
vituksen prosessissa. Orgaaninen sulautuu ensin luontoon ja
unohtaa oman olemuksensa, joka on tietoisuus, ja kääntyy sit-
ten omalakiseen aktiviteettiin, taiteeseen ja reflektioon. Luonto
kääntyy taasen aorgiseen kunnes kummatkin ovat toisilleen ku-
ten alussa, jolloin prosessin tuloksena on ääretön yhtyminen,
joka merkitsee sitä, että “jumalallinen asuu niiden keskellä”.53

Tässä avautuu tulen kolmas aspekti, joka on jumalallisen välit-
tömyyden ja inhimillisen toiminnan välillisyyden sovittautu-
mista yhteen, vastakohtien identtisyyttä. Sopusointuun luon-
non kanssa voidaan siten palata täydellistyneen kulttuurin kaut-
ta eli kreikkalais-kansallisen isän-maallisen käänteen reittiä.
Esteettis-intellektuaalisessa intuitiossa kauneus voi paljastua ob-
jektin ja subjektin, luonnon ja inhimillisen tietoisuuden tai toi-
minnan absoluuttisena identiteettinä. Ensimmäisen polun ka-
dotetun paratiisin ja nostalgisen halun sijasta kolmannella po-
lulla tavoitellaan vielä tulevaa päämäärää. Tämän polun mu-
kaista traagisen sankarin kuolemaa Taminiaux kutsuu “speku-
latiiviseksi holokaustiksi”, jossa yksilöllisyys ei ole sellaisen kor-
keimman sopusoinnun, absoluutin, mittainen, joka yhdessä ja
samassa liekissä yhdistää sen mikä elämässä, ajattelussa ja toi-
minnassa on ikuisesti erotettua.54 Ratkeaako tulen arvoitus tra-
gedian kysymyksen ratkaisevalla tavalla? Siinä kyllä välähtää
mahdollisuus katoamisesta siihen samaan tulimereen, josta
kaikki on syntynyt. Mutta samalla se työstää itseään mahdotto-
maksi, sillä ongelmana on se, että niin nostalgian kuin hallinnan
ja spekulaation tulet hävittävät ihmisen sydämeen kaivertuneen
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54 Taminiaux, Poetics, Speculation, and Judgment, s.109.

262
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:01:12

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



eron. Hölderlinille rakkaus voi syntyä vain erosta ja konfliktis-
ta, kuten rakkauden olemuskin paljastaa: isältään Porokselta
Eros perii taipumuksen ylittää kaikki rajat ja äidiltään Penialta
taipumuksen mukautua rajoihin. Autenttisena alkuperälleen
rakkaus säilyy vain ja ainoastaan säilyttämällä tämän perustavan
ja alkuperäisen vastakohtaisuuden vastakohtaisuutena ja eroa-
vuutena, jolloin se välttää yhtäältä halun rajattomaan että tyyty-
misen annettuihin rajoihin. Tämä on jälleen muistutus kreik-
kalaisen tragedian monimielisyydestä ja kaksiarvoisuudesta.

Tulen kolmaskaan polku ei lopulta tuo ratkaisua. Tämä
ratkaisemattomuus ilmenee Empedokleen suhteessa vastusta-
jiinsa. Hölderlin nimittäin asettaa Empedokleelle tasaväkisen
vastustajan, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman toisin, negatii-
visella tavalla. Siinä missä Empedokles haluaa sovitusta uhraa-
malla itsensä, vastustaja ei yhdistä luonnon ja taiteen äärim-
mäisyyksiä toisiinsa vaan haluaa säilyttää vastakohdat kesyttä-
mällä ne niiden omien rajojen puitteisiin. Allemannin mukaan
vastustajan roolia ruumiillistaa aluksi pappi Hermokrates, sit-
temmin Empedokleen veli, kuningas Straton. Siten tragedian
kaksi päätendenssiä, joiden välillä dramaattinen konflikti tapah-
tuu, voidaan nimetä empedokliaaniseksi ja kuninkaalliseksi pe-
riaatteeksi. Ensimmäinen tavoittelee suurta sovintoa ja pääsyä
toiseen maailmaan. Se halveksii jokaista erityistä ammattia, ob-
jekteihin kohdistuvaa halua, tyynnytettyä olemassaoloa ja kärsii
keskellä kaikkein kauneimpiakin tilanteita, koska jokainen ti-
lanne on aina vain partikulaarinen ja joka kerta kun sydän ja
ajattelu tarrautuvat nykyhetkeen, ne lankeavat seuraannon la-
kiin. Toinen periaate säätää positiivisia lakeja, luo kulttuuria,
tekee päätöksiä ja erotteluja, pyrkii tiukasti pysyttelemään tässä
(poliittisessa) maailmassa ja sen kielessä. Empedokleelle luon-
nossa läsnäoleva jumalallinen taasen ei tarvitse lainkaan sanoja,
jotka ovat kuin ylös kohoavan ja tuhkan jälkeensä jättävän lie-
kin ääni. Empedokles pyrkii oikeuttamaan itsemurhan. Kunin-
kaallinen vastustaja taasen kytkemään ja sitomaan luonnon ja
kulttuurin vastakohtaisuuden vuorovaikutuksen, kohtalon it-
sessään, johonkin pysyvään ja järkkymättömään, joka olisi ase-
tettu vastakkaisten napojen välille. Tämä pysyvä ja järkkymätön
merkitsee kuninkaalle instituutioita ja arvoasemia.55
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55 Hölderlin, Der Tod des Empedokles, s.162; Allemann, Hölderlin und Heidegger,
s.23-27.
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Lopulta Der Tod des Empedokleen kolmannen version
Etna-kohtauksessa, kuoleman kasvojen edessä ja puhtaimman
päättäväisyyden hetkellä Empedokleen vastustajaksi kohoaa
hänen opettajansa, egyptiläinen tietäjä ja pappi Manes, “hän,
joka jää” (nimi viittaa latinan verbiin manere, pysyä, jäädä, vii-
pyä, mutta myös kreikan substantiiviin mantis, ennustaja, tietä-
jä).56 Manes kysyy Empedokleen oikeutusta äärimmäisyyksien
yhteensovittamiseen ja varoittaa Empedokleeta taivaan raivos-
ta.57 Kysymys kuolemasta ja sen oikeutuksesta avautuu nyt ko-
ko tragedian pääkonfliktiksi upean ironisessa dialogissa. Empe-
dokles: ”Joten sinä tulet tänne näkemään miten asiat ovat?”.58

Manes, joka on ”elävien ääni”, siis kuolevainen ihminen:
”Kuolema ei vastaa, mitä siltä kysyt.” Mihin Empedokles:
”Äänen, joka minua rauhoittaa, kuulen jo”.59 Dialogin molem-
minpuolisuus ja vastavuoroisuus, sen raivoisa herkkyys paljastaa
oikeuden olevan kummankin puolella: yhtäällä vaatimatto-
muus ja raittius, toisaalla juopunut kärsimättömyys.

Empedokleen ja Maneen dialogissa aiempien versioiden
poikkeusihminen, ainutlaatuisen kohtalon omaava ja kansaa
vastaan asettuva Empedokles muuttuu historiallis-mystiseksi
kansan ja ajan edustajaksi, jonka oma kohtalo on symbolisesti
identtinen kansan kohtalon kanssa. “Minä olen yksin jumala”-
Empedokleesta tulee pelastava välittäjä, sovitusuhri, aikansa
uudistaja. Vastapelurit tunnistavat kohtauksessa saman yleisen
lain, mutta heidän näkökulmansa eroavat toisistaan: Manes ku-
vaa sitä objektiivisen tiedon näkökulmasta, Empedokles taasen
aktualisoi sen omassa persoonassaan. Kummatkin näkökulmat
pysyvät subjektiivisina, jolloin filosofisesti käsitetyn ajan objek-
tiivisuus (”Grund zur Empedokles”-fragmentissa) tulee subjek-
tiiviseksi. Se minkä kummatkin ymmärtävät omassa horisontis-
saan on ekstaattinen kiihko epäautenttisen olemassaolon voitta-
miseen, mutta vain Maneen puheen asettamassa maailmanhis-
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56 Dastur, Hölderlin, s.64.
57 Maneen suhdetta Empedokleeseen on verrattu Hegelin ja Hölderlinin suhtee-

seen, joskin Hölderlin on pikemminkin itsessään Manes ja Empedokles. Jännit-
teitä lisää sekin, että Manes nimittää Empedokleen pojakseen, mutta Empedo-
kles ei kuitenkaan voi kääntyä tietäjän puoleen isänä, jonka vuoksi Jean Laplan-
che tulkitsee Maneen poissaolevaksi vallaksi. (Ks. Wöhrmann, Hölderlins Wille
zur Tragödie, s.133)

58 Hölderlin, Der Tod des Empedokles, s.135..
59 Hölderlin, Der Tod des Empedokles, s.134.
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toriallisessa merkityksellisyydessä voi Empedokleen kiihko to-
teutua. Empedokleen uhrikuolema, konkreettinen syöksy
kraatteriin saattaa olla korkein juhla, joksi Manes sen nimeää,
ainoastaan jos se on sopusoinnussa ajan jumalan kanssa ja vain,
jos aika jouduttaa sitä.60

Dialogissa opettajasta tulee itse oppilas, ja juuri Maneen
suusta kansa saa kuulla pelastajansa viimeisen tahdon. Tämän
johdosta Hölderlinin, runoilijan, ei enää tarvitse omaksua
Empedokleen kohtaloa, sillä runoilijan tehtävä on olla jumalten
ja ihmisten välinen välittäjä, joka seisoo jumalallisessa ukkosessa
paljastetuin päin, tarttuu isän liekkiin ja ojentaa sen kansalle ru-
noon verhottuna. Pysyvää ja järkkymätöntä ovat siten instituu-
tioiden lisäksi myös sanojen ja kielen ankaruus, joita ilman läs-
näolo ei olisi muuta kuin tuhoavaa tulta ja niin intensiivistä
kirkkautta ettei mikään voisi ilmetä siinä. Näin Empedokles-
tragedia avaa kysymyksen tragedian mahdollisuudesta tragedia-
na sekä säätää runoilijan velvollisuuden ottaa ajan käänteen jäl-
keen sankarin paikka jumalten ja ihmisten välisen välin välittä-
jänä ja välistä välittävänä, välin-pitävänä välinpitäjänä. Nyt voi-
daan tämän kautta ymmärtää myös tarkemmin se tehtävä, jonka
olen antanut poliksen runoilija-lainsäätäjille aina Homeroksesta
Solonin ja Sofokleen kautta Aristoteleeseen. Juuri heidän “pe-
rustuslaillisessa” sanomisessa polis mahdollistuu, mikä voidaan
ymmärtää myös Hölderlinin sanojen kautta: “Salli minun pu-
hua inhimillisenä. Kun meidän alunperin rajoittamaton olemi-
semme alkoi ensi kertaa kärsiä ja kun vapaa, täysi voima ensi
kertaa tunsi sen rajoitukset,[...] niin silloin rakkaus alkoi[...] sinä
hetkenä, kun kaunis maailma alkoi meille, kun saimme tietoi-
suuden, niin sellaisena hetkenä meistä tuli äärellisiä[...] Nyt me
tunnemme syvästi olemisemme rajat, ja valjastettu voima ka-
pinoi malttamattomasti sen ohjaksia vastaan ja silti meissä on jo-
tain, joka halukkaasti pitää nämä ohjakset – sillä jos meissä oleva
jumalallinen ei olisi hillittynä jonkin vastuksen toimesta, me
emme tietäisi mitään meidän ulkopuolisesta emmekä siten mi-
tään itsestämme ja olla tietämättä mitään itsestään, olla tunte-
matta itseään ja tulla tuhotuksi on meille sama asia.”61

Hölderlinillä maailman syntyminen kauneudessaan, läs-
näolossaan ja olemisessaan kytkeytyy sekä kuolevaisten äärel-
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60 Wöhrmann, Hölderlins Wille zur Tragödie, s.136.
61 Hölderlin, Hyperion, s.192-194.
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lisyyteen ja ajallisuuteen että runoilijan perustavaan kieleen
(joka siis eroaa arkipäiväisestä kielestä, joka vakuuttaa vain jo
ennalta tunnettua ja tiedettyä). Traagisen runoilijan perusta-
vassa, olemisen säätävässä kielessä äärellisyyden arvoitukselli-
suus löytää äänensä jumalten ja ihmisten välissä. Siten rajatto-
man yhdentymisen on puhdistauduttava rajattomassa eroami-
sessa. Tulen kolmen aspektin – jakamattoman immanenttiu-
den, ehdottoman subjektiivisuuden ja spekulatiivisen sovi-
tuksen – hylkääminen merkitsee paluuta katharttiseen katego-
riseen kaksoiskäänteeseen. Ihmisen on käännyttävä takaisin
omaan äärellisyyteensä, omaan olemisen tapaansa, jonka ole-
misen järjestys jo säätää. Inhimillinen oleva on palautumatto-
masti äärellinen, kuolevainen, joka ei pidä käsissään oman
olemassaolonsa ehtoja ja jolla ei ole pääsyä äärettömään. Tästä
kertoo Oidipus, atheos, jumalattomuuden, jumalan puutteen
leimaama, joka unohtaa jumalten ja ihmisten välisen etäisyy-
den, mutta joka kategorisesti käännytetään rajanylityksen ra-
jalta takaisin isän-maahan. Isän-maallinen käänne on siten
käänne inhimillisenä olemiseen, kieleen ja sanomiseen, sillä
puhe on ainoa keino millä kuolevainen saattaa uskottomuu-
dessaan olla “uskollinen” totaliteetille, olemiselle ja läsnäolol-
le. Inhimillinen itseilmaisu, representaatio saattaa ehkä kään-
tyä isän-maallisessa käänteessä takaisin perustaan, luonnolli-
seen olemukseen, mutta löytää aina jotakin toista, sillä alkupe-
räinen perusta on aina jo poissa, aina jo murtunut, kesuroitu-
nut.

Jos kreikkalaisille varsinaista ja luonnollista olemusta oli
spekulaatio, transgressio, äärellisyyden rajan ylittäminen, niin
juuri tämän rajan Hölderlin asettaa inhimilliselle järjelle Kantia
seuraten. Hölderlin asettaa äärellisyyden rajan tragedian dekon-
struktiossaan niin Empedokleelle kuin Oidipukselle kathartti-
sessa kategorisessa käänteessä rajattomana eroamisena jumalista.
Modernissa ei ole traagista sublimaatiota, pyhää paatosta tai
traagisen katastrofaalista ja paniikinomaista transgressiota. Spe-
kulaation ja transgression, pyhän paatoksen ja sublimaation me
voimme löytää ainoastaan filosofiasta tai taiteesta. Spekulaatios-
ta onkin tullut meille toinen luonto, joka on “yhtä paradoksaa-
linen ja vaarallinen kuin taiteellinen virtuositeetti oli ollut
kreikkalaisille, ja josta syystä, koska kreikkalaiset jättivät syn-
nynnäisen (tai ‘kansallisen’) käyttämättä, ‘taiteen valtakunta’,
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jonka he halusivat perustaa, romahti.”62 Mutta samalla moder-
nien tulee kuljettuaan läpi spekulaation autiomaan kääntyä ta-
kaisin itselleen ominaiseen pidättyväisyyteen. Se spekulatiivi-
nen halu paeta kaikkia rajoituksia, määrityksiä, partikulaari-
suuksia ja äärellisyyttä kuolemaan, jonka me vielä saatamme
kohdata Hegelillä, on käännettävä takaisin polikseen. Viettymys
tästä maailmasta toiseen täytyy nimittäin kääntää viettymyksek-
si toisesta maailmasta tähän maailmaan, koska meidän kohta-
lonamme on tunnustaa, tunnistaa ja ylläpitää inhimillisen ja ju-
malallisen rajat. Dasturin mukaan Empedokles päättyy sekä pa-
pin, jumalallisen alueen, että kuninkaan, inhimillisen poliksen,
muistutukseen siitä, että ihmisen asuinpaikka on välissäolemi-
nen. Tämä on myös se syy, miksi Hölderlin epäonnistuu yri-
tyksessään kirjoittaa moderni tragedia ja minkä takia Hölderlin
siirtyy Empedokleen itsemurhasta Oidipuksen elävään kuole-
maan.63 Tämä siirtymä merkitsee siirtymää tragedian kirjoitta-
misesta tragedian kääntämiseen, johon Empedokleen luenta
pakottaa meidät käymään.

Sitä ennen Lacoue-Labarthe kiteyttää: “mitä enemmän
traaginen identifioidaan äärettömän ja jumalallisen spekulatiivi-
seen haluun, sitä enemmän tragedia esittää sen hylkäämisenä
eroon, eroamiseen, äärellisyyteen. Tragedia on silloin spekula-
tiivisen katharsis.”64 Oidipuksen käännyttämisessä takaisin maa-
han kohtaamme myös liiallisen spekulatiivisen idealismin
“kohtalon”: sen on käännyttävä äärellisyydelle alisteisuuden lii-
oitteluun, jota aikaa me elämme Kantin ajan (jälkeisinä) mo-
derneina. Hölderlinin Kuningas Oidipuksen jälkeen tragediassa
ei enää ole paluuta Samaan, Yhteen-ja-Kaikkeen, vaan sen teh-
täväksi jää esittää (totuutta ei Hölderlinillä panna heideggerilai-
sesti teokseen avaamaan maailmaa, vaan tragedia on teatteria,
siis näyttämöä) isän-maallisten käänteiden toistuvasti erilaisia ja
moninaisia “hyperbolisia” liikkeitä. Tragedia, joka rakentuu
kesuuran perustalle, ei siten tuota lopullista katharsista, saati sit-
ten totuutta. Mim©sis ei olekaan Hölderlinille toiminnan esittä-
mistä vaan traagista itseään eli jumalallisen kokemus tai koette-
lemus hybriksenä, ihmisen ja jumalan yhtymisenä, entusiasmina,
jonka seurauksena katharsis ei ole enää funktionaalinen katego-
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62 Lacoue-Labarthe, Typography, s.223.
63 Dastur, Hölderlin, s.64.
64 Lacoue-Labarthe, Typography, s.232.
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ria vaan uskonnollisen, rituaalisen ja uhrauksellisen tavan, hyb-
riksen, tulosta.65

4. Kategorisen käänteen perustuslaki

Antigone eroaa kuitenkin Kuningas Oidipuksesta (ja Oidipus
Kolonoksesta) olemalla niitä kreikkalaisempi. Ensinnäkin se on
tyylillisesti kreikkalaisempi, pindaroslaisempi, kuin pidättyväi-
sempi Kuningas Oidipus. Samalla se on myös tavoittamatto-
mampi, joten se tarjoaa välähdyksen kreikkalais-kansallisesta.
Hölderlinille Antigone on tragedian kannalta keskeinen trage-
dia, joskin Antigone itse on vailla keskusta, mikä tekee siitä en-
tistä pettävämmän ja viettelevämmän. Mutta tragedioiden
käännösten järjestyksessä on eräs outo seikka. Nimittäin mo-
dernimman Kuningas Oidipuksen käännös edeltää kreikkalai-
semman Antigonen käännöstä. Onko siis varsinaisesti kreikka-
lainen tragedia muunnettuna modernimpi kuin modernin tai-
pumuksen omaava? Lacoue-Labarthe vastaa: “Hölderlinille ei
varsinaisesti ollut modernia tragediaa muutoin kuin antiikin
tragedian dekonstruktion, käytännöllisen sellaisen, muodossa.”66

Näin myös Hölderlin: “Se mikä tapahtui jo aikanaan, / mutta
tuskin huomattiin, nyt ilmenee”.67

Se mitä tässä kreikkalaisen tragedian dekonstruktiossa ta-
pahtuu on mim©sis, jäljittelevä ja täydentävä kääntäminen, traa-
gisen esiinavittaminen ja sen suojeleminen, saman sanominen
eroavuudessaan, kreikkalaisen toistaminen olematta kreikkalai-
nen, johon kaikkeen jo viittaa ajatus kreikkalaisimmasta ja mo-
derneimmasta tragediasta. Tapahtuu traagisen (jumalallisen ja
spekulaation kreikkalainen luonto) liiallisen jäljittelyn (dio-
nyysiset bakkanaalit, kulttirituaalit, jumaluhrit) jäljittelyn (tra-
gedia katharttisena efektinä rajattoman yhtymisen hulluuden
puhdistamiseksi ja siihen palaamiseksi itseään tuhoamatta) jäljit-
tely (moderni yritys sanoa se, mitä tragedia sanoi, sanomalla
traagisen).

Mutta tapahtuu myös jotakin, joka erottaa Antigonen
Kuningas Oidipuksesta. Tapahtuu antitheos. Hölderlinin mukaan
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65 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.14-16.
66 Lacoue-Labarthe, Typography, s.221.
67 Hölderlin, “Niin kuin pyhäpäivänä...”, s.108.
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oidipuslaisen jumalpuutteen sijasta Antigone on antitheos, joka
asettuu jumalia vastaan (anti, gegen) tavoittelemalla itselleen juma-
lan osaa. Antigone ruumiillistaa arkaaista ja alkuperäistä ei-muo-
dollista, luontevaa tai muodottomuutta (Unförmlich), alkuperäistä
äärettömyyttä, erottautumattomia voimia, vapautettua ja se-
kasortoista aorgiaa, apollonista tulta, lain puutetta, laitonta, ju-
malaa vastaan asettuvaa jumalallista inspiraatiota. Antigone rea-
goi hänelle vastakkaiseen Kreoniin, joka ruumiillistaa liian muo-
dollista (Allzuförmlich), universalisoivaa ja orgaanista lakia, joka
liiallisessa lainmukaisuudessaan ulottaa lain käskyvallan Hadeen
alueelle. Tämä olemus kuljettaa Antigonen kohti rajanylitystä,
kohti ääretöntä innostusta ja loppumatonta haltioitumista (unen-
dliche Begeisterung), kohti liiallisuutta. Se kuljettaa hänet traagi-
seen hybrikseen ja rikoksista hirvittävimpään, nefasiin.

Antigone on antitheos ennen kaikkea pilkatessaan jumalia:
“Ja rikkoneena minkä Luojain säädelmän? / Vaan saanko koito
luoda enää silmiäin / Mä jumaliin? Keit’ auttajiksi huudan, kun
/ Pahuuden palkan hurskaan työllä saavutin?”. (921-924)
Jaloimmalla tavalla hän sekä anastaa jumalten paikan että pilk-
kaa näitä verratessaan itseään olympolaisia jumalia uhmannee-
seen jumalalliseen ja kuolemattomaan Tantaloksen tyttäreen
Niobeen, joka on varhaisemman ja arkaaisemman nerouden
esikuva, jumalvastainen antitheos. Antigonehan sanoo: “Mun
samanlainen sallima uinuttaa” (832), “[k]un hurskaan tointa mä
täytin!” (943). Kuoro kauhistelee tätä, koska Niobe on jumala
ja ihmiset ovat kuolevaisina syntyneet kuolemaan. Hölderlinin
mukaan Antigonen olemisen ylevin piirre ja korkein tietoisuus
paljastuukin tässä jumalten kanssa käytävää hirvittävää ja tappa-
vaa kamppailua edeltävässä hetkessä, jolloin Antigonessa paljas-
tuu “korkein kauneus [...] korkein inhimillinen henki ja sanka-
rillinen mestarillisuus”.68

Antigonen ylevä pilkka ja iva on hänen sankarina olemi-
sen lakipisteensä, joka on traagisen sankarin osa. Tietty ylen-
määräisyys ja liiallisuus on tragedian dramaattisena moottorina
niin Kuningas Oidipuksessa kuin Antigonessakin. Kuoro nimeää
Antigonen osuudeksi omassa tuhossaan hänen suuttuneen ja vi-
haisen (zornig) itsetuntemuksen, ja vastaavasti Oidipuksen
osuutena on hänen vihainen suunnattomuutensa sekä ihmeelli-
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68 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.267.
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sen vihainen uteliaisuutensa.69 Zorn, viha ja suuttumus, on Höl-
derlinin käännös kreikan termistä org©, joka liittyy myös aorgi-
seen ja edelleen muistuttaa siitä, että juuri vihassa luonnonvoi-
mat ja inhimillinen yhtyvät. Oidipuksen ja Antigonen viha ja
raivo, heidän ylenmääräisyytensä, heidän org©nsa eroavat kui-
tenkin toisistaan. Oidipuksen (modernia) spekulatiivis-trans-
gressiivista tiedon halua, oraakkelin sanojen liian ääretöntä tul-
kintaa, vastaan asettuu Antigonen röyhkeys osallistua tai jakaa
(partage) jumaluus.70 Tämä ilmenee Antigonen (liian) absoluut-
tisessa lain halussa, kun hän tavoittelee absoluuttista lakia anas-
taen itselleen siten lakiasäätävän Zeuksen roolin.

Jos Oidipuksen tuho seurasi pappis-kuninkaan oraakkelin
sanojen liiallisesta tulkinnasta, niin Antigonen tuho seurasi liian
merkittävästä toiminnasta. Hän pyrki ottamaan lakiasäätävän
jumalan paikan säätäessään itse omat lakinsa. Omalakinen Anti-
gone asettaa oikeustietoisuutensa jumalten tasolle syyllistyen
näin pyhään hybrikseen, joka Hölderlinille merkitsee metafyy-
sistä hulluutta, ääretöntä transsendenssia ja inhimillisen äärelli-
sen rajojen rikkomista.71 Antigonen arviointivirhe tai erhe (ha-
martia) on siinä, että hän vertaa itseään tai samastuu jumalalli-
seen Niobeen. Tällöin hän asettuu vastustamaan Zeusta, joka ei
ole vain Kreonin vaan myös poliksen ja lain, rajan ja eron Zeus,
hänen oma Zeuksensa. Hölderlinin käännöksessä Antigone ni-
menomaisesti sanookin: “Minun Zeukseni”.72

Antigonen rikoksen lakipisteessä tapahtuu käänne, sillä
Hölderlinin mukaan Antigonen tietoisuus on kuin “autioksi
tullut maa, joka alkuperäisessä rehevyydessään on vahvistunut
liiaksi auringonpaisteesta ja joka siksi on kuihtunut”.73 Pyhän
paatoksen tiedonjanon polttama Oidipus ei käänny lakipistees-
sä kuolleiden maailmaan vaan ajan mukaisesti hesperiseen, län-
simaiseen raittiuteen ja kohtuuteen, koska ihmiselle vihamieli-
nen luonnonkulku pakottaa traagisen sankarin päättäväisesti
maahan. Oidipuksen identifikaation “hyperbolinen” liike pyr-
kimyksenä jumalalliseen tietoon epäonnistuu. Oidipus jää elä-
mään Kuningas Oidipuksessa. Oidipus Kolonoksessa hän jää har-
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69 Hölderlin, Antigonae, 906; Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.198.
70 Beaufret, Hölderlin et Sophocle, s.37.
71 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.15.
72 Hölderlin, Antigonae, 467.
73 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.267.
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hailemaan kategorisen käänteen alaisuudessa kohtalottomuu-
den traagiseen aikaan ja tilaan, kunnes kuolee mysteerisesti.
Oidipuksen kuolema on ennen kaikkea henkinen kuolema ja
kuolema vailla kuolemaa. Hänelle jumalat eivät ole enää läsnä
muuten kuin vetäytyneinä. Oidipuksen hidas kuolema vastaa
meidän modernien luontoa, kun taas kreikkalaisten luontoon
kuului väkivaltainen kuolema. Antigonen kohtaloksi tuleekin
väkivaltainen ja ruumiillinen kuolema.

Antigonen ja Oidipuksen tragedioissa ilmeneekin kaksi
tragedian tapaa esittää laki. Hölderlinin mukaan “kreikkalais-
traaginen sana on tappavanfaktinen” (tödtlichfactisch) toisin kuin
hesperinen traaginen sana, joka on kuolettavanfaktinen
(tödtendfactisch). Edellinen merkitsee jäähyväisiä maailmalle,
sankarin häviämistä ja uhrauksellista puhdistautumista, jälkim-
mäinen elävää kuolemaa ja eron ja eroavaisuuden kestämistä.
Tappavanfaktinen tappaa väkivaltaisesti ja todellisesti sen johon
se tarrautuu (Antigone), kun taas modernissa traaginen sana
surmaa metaforisesti (Oidipus).74 Kreonin sanat hänen lausues-
saan Antigonen kuolemantuomion ovat jo sinällään tappavan-
faktisia, mutta sanat tappavat toisellakin tavalla. Antigone itse
sanoo, että kuolema vihkii (Hölderlinin käännöksessä Antigo-
ne sanoo vihkijänsä olevan Todesgott, kuolemanjumala, Hades,
ja hetkeä sitä ennen Kreon oli julistanut Antigonen palvelevan
kaikista jumalista ainoastaan Todesgottia)75 hänet Akeronin, ma-
nalan virran, morsiameksi. Tässä hetkessä kuolema itse astuu
Antigoneen, tämän ääneen ja sanoihin, jolloin jumalat ovat läs-
nä Antigonessa kuoleman hahmossa: minun jumalani, kuolonju-
mala. Allemannin mukaan ihmiselle käsittämätön absoluutti-
nen välittömyys ja äärettömyys ilmaisee tässä itsensä ja kohtaa
jotakin: “Se ilmaisee itsensä kuolemana ja kohtaa tragedian san-
karin”.76

Palautan tässä yhteydessä mieleen Benjaminin, jolle hie-
man Hölderliniä vastaavasti tragedian ja filosofian raja piirtyi
kuoleman kautta. Benjaminin mukaan Sokrates kohtaa kuole-
man siveellisimpänä kuolevaisena, mutta pitää sitä vieraana.
Tuonpuoleisessa kuolemattomuudessa hän kuitenkin odottaa
löytävänsä uudelleen itsensä. Traaginen sankari sen sijaan ka-
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74 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.269.
75 Hölderlin, Antigonae, 839; 806.
76 Allemann, Hölderlin und Heidegger, s.37.

271
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:01:17

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



vahtaa kuoleman vallan edessä, koska se on hänelle tuttu, lähei-
nen ja oma, sillä hänen elämänsä avautuu kuolemasta. Sankarin
uhrikuolema ei ole hänen päämääränsä ja loppunsa vaan hänen
muotonsa (Benjamin viittaa tässä toiseen kuolemaan, joka on
vasta tulossa tekstissäni). Traaginen olemassaoleminen (Dasein)
tunnistaa oman tehtävänsä vain siinä määrin kuin kielellisen ja
ruumiillisen elämän rajat on jo alusta saakka annettu myötäjäisi-
nä hänelle ja jotka tulevat hänessä itsessään säädetyiksi. Traagi-
nen sankari on siten sieluton (seellos).77 Antigonen osalta tämä
merkitsee sitä, että hän ottaa omaksi itselleen tulevan kohtalon,
hän säätää oman kohtalonsa itsessään omaksi laikseen, jolloin
hän on vasta todella autonominen, omalakinen.

Nyt voidaan kysyä ylittääkö Antigone kuolemansa het-
kellä jumalten ja ihmisten välisen rajan ja siirtyy maasta kuollei-
den maailmaan, orgaanisesta aorgiseen, järjestyksestä sekasor-
toon, poliksen (välillisyyden, mim©siksen, itseilmaisun, represen-
taation, edustuksellisuuden, positiivisen lain, raittiuden, koh-
tuuden) Zeuksesta Hadeen (välittömyyden, villiyden, sekasor-
ron, rajattomuuden) maanalaisiin kuolemanjumaliin? Tällöin
Antigonen voisi sanoa palaavan kuolemassa kotiinsa, kuten hän
itse julistaa: “Ikuinen oltavain, ma jonne matkailen / Omaini
luokse, joita joukon melkeän / On manan maille Persephassa
temmannut! / [...] / Ett’ armahaisna saavun teille, isäni / Ja äi-
tin’, armahinna sulle veljyein.” (892-899) Onko tässä kyse tu-
len ensimmäisestä polusta. Seuraahan Antigone poisvetäytynei-
tä jumalia näiden poisvetäytymiseen ja omaan kuolemaansa, ja
kuoleman polulla juuri Hades velvoittaa Antigonea tuon-
puoleiseen (Jenseits), joksi Hölderlin kääntää manalan jumalat.78

Jumalat ovat läsnä Antigonessa omalla tavallaan, maailmasta ve-
täytyneinä, ei täällä vaan tuolla, ei immanentteina vaan trans-
sendentteina, auttamattomasti inhimillisyyden rajan toisella
puolen, Hadeessa, Jenseitsissa, tuolla puolen. Omassa uhmamie-
lisessä vetäytymisessään Antigone kohtaa liian välittömästi ju-
malat.

Ihmiselle luonto osoittautuu kuitenkin vihamieliseksi vil-
liydeksi ja pohjattomuudeksi, jossa titaanit, taivaan ja maan pa-
riutumisen lapset, olympolaisia jumalia vanhemmat jumalat,
asuvat. Ihmisen kohtalona on mukautua kategorisen kääntee-
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77 Benjamin Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.293.
78 Hölderlin, “Antigonae”, 1118.
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seen eikä kaivata niin jumalille kuin ihmisille mahdotonta välit-
tömyyttä. Ihmisen on siis erottava jumalista inhimillisyyteen,
aivan niin kuin Taivaanisän ja Äitimaan oli erottava toisistaan
Kronoksen, Ajan, kastroitua äitinsä pyynnöstä isänsä, jolloin
vetäytyvä Taivas jätti tyhjän tilan Ajalle sekä muille titaaneille,
kuten Themikselle. Hölderlinin ja Kantin kautta katharsis tulee
nyt ymmärtää siten, että ihmiset tunnistavat traagisten tapahtu-
mien koskettavan myös itseään (traaginen jumalallisen nimen ja
lain halu, sankarin kompastuminen omaan hybrikseen), mutta
samalla rajaton yhtymisen mahdollisuuden mahdottomuus sel-
kiytyy rajattomassa eroamisessa, jolloin ihminen oppii oman
inhimillisen olemassaolonsa rajallisuuden, äärellisyyden ja ai-
nutlaatuisuuden, oman maailmassaolemisen “perustuslain”.

Oidipus käännytetäänkin liiallisesta tiedon halusta jumal-
ten vetäytymisen kohtalottomaksi jättäneeseen maailmaan, jo-
hon hän kodittomana jää harhailemaan. Antigonessa taasen ju-
malat ovat läsnä kuoleman hahmossa, jolloin Oidipuksesta poi-
keten Antigone kääntyy elävien poliittis-oikeudellisesta maail-
masta kuolleiden villiin ja tuliseen maailmaan. Tämä kreikka-
laisempi käänne on traagisen sankarin ”re-voltin” (ré-volte) tai
vallankumouksellisuuden (Umkehr) sydämessä tämän ollessa
kasvokkain jumalten ”voltin” (volte) tai käänteen (Umkehr)
kanssa. Siten Antigonen isän-maallinen käänne käy kreikkalai-
sempaa tietä kuin Oidipuksen hesperisempi isän-maallinen
käänne.79 Hölderlin oikeuttaakin Antigonen aorgisen liiallisuu-
den, liioittelun, ylenmääräisyyden ja kuohahtavan vihan tämän
historiallisen tilanteen kautta. Antigone, aikansa lapsi, asettuu
ainoana omaa aikaansa vastaan yrittäen kääntää sen pois toimet-
tomuudesta. Hän on ainoa ”traagisen ajan pelottava runotar”.80

(Antigone runottarena muistuttaa Blanchotin Hölderlinin yh-
teydessä esittämää ajatusta siitä, että päivällä jumalilla on päivän
muoto ja ne valaisevat, huolehtivat ja varjelevat ihmistä – polik-
sen jumalat –, mutta yöllä niistä tulee kaiken mennessään vievä
henki – ktooniset jumalat. Blanchotin mukaan tästä syntyy mi-
tattoman ja kohtuuttoman halu, joka vetää runoilijaa tai runo-
tarta kohti ääretöntä, jota runoilijan tai runottaren olisi velvolli-
suus kaikin voimin vastustaa, mikä on mahdotonta.)81 Mutta
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79 Beaufret, Hölderlin et Sophocle, s.51.
80 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.270.
81 Blanchot, The Space of Literature, s.275.
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niin on Oidipuskin, joka asettuu Theban ”toimetonta aikaa”
vastaan.82

Mutta vaikka jumala on läsnä kuoleman hahmossa, niin
myös Antigonessa jumalat ovat kategorisesti kääntyneet ja vetäy-
tyneet eikä kuolemaa voi kukaan omia, ei edes Antigone. Anti-
gonessakaan ei siten tapahdu kotiinpaluun täydellistymistä tai
spekulatiivisen totuuden tapahtumista. Antigonen pyrkimys ra-
jojen ylitykseen kategorisesta käänteestä, erosta ja vetäytymi-
sestä huolimatta on traagisen hetken nefas. Juuri tässä kuolemaa
kohti päättäväisesti olemisessa Antigone on kreikkalainen san-
kari, mutta se ei merkitse rajoja ylittävää yhtymistä jumalalli-
seen. Rajan laki on ehdoton ja se pätee sekä ihmisille että juma-
lille, niin myös sankarille. Tragedia esittää käynnissään nimen-
omaan tämän lain.83 Jos Benjaminin mukaan jo Antigonea valai-
see aivan liian rationaalinen velvollisuuskäsite, niin itse sanoisin
Antigonen olevan juuri se tragedia, joka on kahden lain välissä,
jossa aika kääntyy tai jossa kategorinen käänne tapahtuu.84

Aivan kuten sankari tuhoutuu ekstaattisessa liiallisuudessa,
niin tuhoutuu myös traaginen hetki hetkellisyydessään ja het-
kellisyyteensä. Antigone ei myöskään omalla kuolemallaan voi
kääntää thebalaisia takaisin arkaaiseen perustaan ja lähteeseen.
Uskonnollisen farmakoksen mahdollisuutta ei enää ole. Kaiken-
sovittavan sovitusuhrin mahdollisuuden aika on ohi. Ihmisen
kohtaloksi on määrätty oleminen taivaan ja maan välissä. Mah-
dottomuus yhtyä jumaliin ilmenee myös siinä, että Antigone
identifioituu nimenomaan Nioben kohtaloon, joka on ikuisesti
karkotettuna kodistaan ja jolla ei ole muuta kuin aikaa, sekä
Antigonen elävältä hautaamisessa, joka merkitsee Antigonen
jäämistä tyhjään välitilaan elämän ja kuoleman väliin, hiatuk-
seen, jossa hän on käännytetty pois sekä ihmisistä ja jumalista,
poliksesta ja Hadeesta, elämästä ja kuolemasta, jolloin kotiinpa-
luu lykkäytyy. Ehkäpä poliksessa ainoa mahdollisuus on poliitti-
nen puhdistus, jumalten ja ihmisten eroavaisuuden muistava
oikeudellinen farmakos, lainmukainen maastakarkotus tai kuo-
lemanrangaistus. Tämä ei kuitenkaan käännä aikaa kotiinpäin,
vaan ainoastaan toimii poliittisella, yhteisöllisellä tasolla, jonne
vierauteen kreikkalaiset on karkotettu luonnollisesti omasta.
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82 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
83 Vrt. Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.38-39.
84 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.293.
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Jäljelle jää vain aika. Tragediassa Zeuksesta on tullut ajan
isän arvoituksellinen hahmo. Kuoron Antigonen lohdutukseksi
tarkoittamat sanat Danaen kohtalosta (hänen isänsä Argoksen
kuningas Akrisios oli sulkenut hänet maanalaiseen vaskityr-
mään) ilmentävät tätä Hölderlinin käännöksessä, jossa Danae
“luki ajan isälle / kultaiset hetkien lyönnit”. Tragedian kesuu-
rassa die reissende Zeit – tempaava ja repivä aika, joka kulkee vä-
kivaltaisella vauhdilla, joka sekä repäisee mukaansa että repii
kaiken mihin se koskettaakin – tempaa Antigonen traagisesti
isänmaastaan, poliksestaan, elinpiiristään. Tragedia on traagisen
esityksen aika, jossa Antigone ja Kreon kohtalokkaasti kamp-
pailevat. Beaufretin mukaan Antigonen ja Kreonin edustamat
vastakkaiset periaatteet, liiallinen epämuodollisuus ja liiallinen
muodollisuus, ottavat yhteen ajan mukaan. Kuoro edustaa vii-
leää ja korkeinta puolueettomuutta, joka asettamatta kumpaa-
kaan liiallisuuksiin menevää periaatteetta ensisijaiseksi saattaa
ne tasapainoon, niin että Antigonen ja Kreonin vastakkaisuus
tapahtuu aikaa vasten.85 Antigonen ja Kreonin edustamat vas-
takkaiset periaatteet eivät näin ollen sovittaudukaan absoluutti-
sen oikeuden tasolla yhteen tragedian lopussa. Kolmas polku,
spekulatiivinen sovitus korkeammalla tasolla jää tapahtumatta ja
vastakohtaisuus orgaanisen ja aorgisen välillä jää ajassa korostu-
vaksi vastakohtaisuudeksi. Antigonessa ei siis tapahdu schellingi-
läis-hegeliläistä dialektista ratkaisua, traagisen hetken Aufhebun-
gia, sillä alku ja loppu eivät enää sovittaudu yhteen.

Nyt voimme edetä Antigonen toiseen keskukseen, joka on
poliittinen kumous (Umkehr). Antigonessa nimittäin tapahtuu
olennainen vallankumouksellinen käänne. Hölderlin kirjoittaa
sangen oudosti traagisella hetkellä tapahtuvasta kategorisesta
käänteestä: “Näin on Haimonin laita Antigonessa. Näin Oidi-
puksen itsensä keskellä Oidipus-tragediaa.”86 Hölderlinin mu-
kaan varsinainen käänne, josta hän on kiinnostunut lukiessaan
Sofokleen tragedioita hesperisinä, sijoittuu Haimonin ja Kreo-
nin väliseen dialogiin. Tässä käänteessä suvereeni hajoaa, jakau-
tuu, murtuu Kreoniksi ja tämän tyranniaa ja yksinvaltaa vastaan
reagoivaksi Haimoniksi. Rajattomasta yhtymisestä rajattomaan
eroamiseen jälleen kerran. Kreon edustaa tällöin perinteistä yk-
sinvaltaa, jota vastaan Haimon asettuu. Isän-maallisessa kään-
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85 Beaufret, Hölderlin et Sophocle, s.44.
86 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
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teessä tapahtuu poliittisten valtasuhteiden vallankumoukselli-
nen mullistus, ja juuri aikojen mullistuksissa saattaa tapahtua
suuri sovitus, joka rinnastuu jumalten näyttäytymiseen rajuil-
massa. Samaan suuntaan päädymme Erik Wolfin tulkinnassa.
Hänen mukaansa isän ja pojan välisessä ristiriidassa on kyse
d©moksen vastakkaisuudesta lakia, järjestystä ja kuria korostavan
basileuksen (joka katsoo kansan antaneen hänelle pysyvän ja pe-
ruuttamattoman avoimen valtuutuksen niin hyvässä kuin pa-
hassakin) kanssa.87

Juuri tässä käänteessä aika kääntyy Antigonessa. Käänteen
hetkessä Kreon ja Haimon ottavat yhteen, jolloin kyseissä het-
kessä kehittyy traagisesti “rationaliteetti, [...] joka on poliittinen,
nimittäin republikaaninen”.88 Tämä vallankumouksellinen ra-
tionaliteetti ilmenee parhaiten tragedian loppupuolella, kun
Kreonin omat sotamiehet lähestulkoon pahoinpitelevät oman
kuninkaansa. Hölderlinin mukaan Sofokles oli oikeassa ymmär-
täessään aikansa hengen, joka oli hänen isänmaansa vire ja hänen
aikansa kohtalo. Siten Antigonessa tapahtuu ajan käänne
Zeus/Kreon-Antigone-konfliktin kreikkalaisuudesta Kreon-
Haimon-konfliktin hesperisyyteen, jossa kehittyy poliittis-re-
publikaaninen rationaliteetti. Kuten huomaatte Antigone on ää-
rimmäisen monikeskeinen verrattuna Kuningas Oidipukseen. Sii-
nä itsessään aika myös kääntyy kreikkalaisuuden omasta luon-
nosta vieraaseen, josta tulee modernin omin luonto.

Isän-maa on nyt poliittinen; se on polis, määrätty alue, ter-
ritorio, se mikä on Vaterlandin Land. Isän-maallinen käänne
Antigonessa on siten loppujen lopuksi kategorinen käänne po-
liittiseen. Onhan itse Zeus kääntynyt kreikkalaisesta Kronok-
sen pojasta länsimaiseksi ajan ja maan isäksi (Vater der Zeit ja
Vater der Erde, joita nimiä Hölderlin myös käyttää Zeuksesta
Antigonessa). Vaikka Antigone seuraakin kreikkalaista kotiinpa-
luun polkua, vaikka Antigone kuolemanhalussaan on kohti ko-
tia, vaikka kreikkalaisen Antigonen olemuksessa roihuaakin
pyhä paatos ja orientaalinen liekki, vaikka Antigone on jumal-
ten lapsi, niin samalla hän jo on luonnon ja kulttuurin vastak-
kain asettavan aikansa lapsi, eron leimaaman isän-maan lapsi.
Polis on Antigonelle toinen isän-maa. Hänhän jopa puhuttelee
kuoroa “isänmaan kansalaisina” (Vaterlandes Bürger), Theban
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87 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.268-272.
88 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.272.
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jumalia “isänmaan suojelushenkinä” (Vaterlandsschuzgeistern) ja
Theban maaperää “isän kaupunkina” (väterliche Stadt).89

5. Tragedian poetiikka

Sofokleen Antigonea ei voida palauttaa kreikkalaiseen alkuko-
tiin, alkuperään, taivaan liekkeihin. Antigonen traaginen koh-
talo on vääjäämätön tuhoutuminen, joka on seurausta hänen
pyrkimyksestään kohota jumalten tasolle ja tasavertaiseksi näi-
den kanssa, hänen pitäytymisestään pyhän paatoksen ja jumalal-
lisen alkuperän muistossa, hänen kieltäytymisessään kääntyä ää-
relliseen ja rajalliseen. Antigone tuhoutuu pyrkiessään olemaan
liian välittömässä yhteydessä pyhään, pyrkimyksessään omata ja
olla itse oikeus. Aika on nyrjähtänyt, revennyt, kreikkalais-my-
tologinen on kääntynyt tässä ja nyt hesperis-poliittiseksi. Traa-
ginen esitys esittääkin kategorisen imperatiivin, joka on kat-
harttinen: rajattoman yhtymisen sijaan ihmisen täytyy puhdis-
tua halusta yhtyä jumalten ja kuolevaisten ykseyden rajatto-
muuteen. Tragedian tehtävänä olikin puhdistaa traaginen, jotta
Kreikka voisi omaksua Kreikan. Tämä oli kreikkalaisten naii-
vius, mutta samalla myös se, mikä raunioitti Kreikan, sillä tul-
lessaan sanomisen mestareiksi, kreikkalaiset unohtivat kansalli-
sen, isän-maallisen. Tällöin kreikkalaisten itsensä omaksumisen
liike lakkasi. Ent-fernungin laki: etäisen lähestyminen säilyy lä-
heisen etäännyttämisenä.90

Homeroksen ja Hesiodoksen runous oli vielä lähellä ju-
malten kieltä, herooisen ajan kansallista ja uskonnollista paatos-
ta. Myös Aiskhyloksen tragediassa jumalallisen kaitselmuksen
äärimmäinen oikeus lopulta takasi sovituksen, kunhan vain
hybris oli puhdistettu ylenmääräisyydestään. Siinä traagisen toi-
minta oli rajan rikkomisesta seuraavan järjestyksen paluun tari-
naa. Oikeus toteutui, vaikkakin viiveellä, ja mitä suurin kärsi-
myskin osoittautui askeleeksi jumalallisen tahdon korkeassa ja
suotuisassa suunnitelmassa. Aiskhyloslainen jumalallinen peri-
aate olikin ihmiskunnan oikeudenmukainen tuomari ja kasvat-
taja, tragedia uskollisen Zeuksen ylistystä. Sofokleen tragedian
kieli oli kuitenkin ainutlaatuista, jossa alku ja loppu eivät enää
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89 Hölderlin, Antigonae, 835, 868, 974.
90 Lacoue-Labarthe, Typography, s.245.
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soinnukaan yhteen. Alun rikosta ei seuraakaan rangaistus ja so-
vitus. Sovittavaa oikeutta ei tule edes viiveellä. Traagista ei ole-
kaan enää kohtalon kokemus vaan kohtalottomuus jumalten
poissaolona. Sofokleella jumalten ja ihmisten väliset rajat ovat
vetäytyneet ja sankarin tuhoutuminen on seurausta tämän vaa-
rallisesta seikkailusta avoimella raja-alueella. Vasta tämä jumal-
ten puute ja rajojen vetäytyminen, vasta kategorisen käänteen
“perustuslaki” mahdollistaa varsinaisen poliksen runouden,
Sofokleen ainutlaatuisen sanomisen. Sofokles on, kuten olen jo
aiemmin korostanut, poliksen runoilija. Traagisesta runoudesta
tuli Sofokleen myötä kieltä, jossa juuri jumalten vetäytyminen
ja käänteen laki ilmaisivat itsensä.

Hölderlinin mukaan jumala ja ihminen “ilmaisevat itsensä
uskottomuuden kaiken unohtavassa muodossa”.91 Sofokleen
Oidipus- ja Antigone-tragedioissa äärettömät jumalat ja äärelli-
set ihmiset ovat “yhteydessä” ainoastaan kategorisen kaksois-
käänteen aukimurtavan pyhän tilan katkoksen ja etäisyyden
kautta. Kategorisessa kaksoiskäänteessä tapahtuva kaksoispetos
ja kaksoispoissaolo on Sofokleen tragedian tapahtumisen hetki,
puutteenalaisuuden aika, traaginen väliaika kategorisena erona
alkuperästä ja päämäärästä, jo menneestä ja vielä tulevasta.
Lacoue-Labarthen mukaan Hölderlin esittää tässä teologian,
joka ei ole negatiivista teologiaa tai Hegelin ja Nietzschen
Jumalan kuoleman teologiaa vaan toista teologiaa, joka pyrkii
keksimään kreikkalaisten teologian. Hölderlinin mukaan Sofo-
kleen tragediat eivät kuuluneetkaan pelkästään teatteriin, vaan
ne olivat samalla kreikkalaisen teologian monumentteja tai tes-
tamentteja, jotka todistivat pyhän kokemuksesta historian lain
mukaan. Lacoue-Labarthe kiteyttää: “Jumalan vetäytyminen
on Laki. Sekä absoluutin kunnioituksen, ©thoksen, määräämi-
nen.”92 Sofokleen tragedia on kreikkalaisten testamentti. Se on
vieläpä sekä lain kirjoittaminen ja sen tiedoksianto. ”Traaginen
hetki[...] ei ole historiallinen: se on historian edellytys.”93

Sofokleen tragedia säätää rajan lain, kuoleman mahdolli-
suuden, joka on edellytys historialliselle, poliittiselle sekä posi-
tiiviselle oikeudelle. Mytologian ajattomuudesta, äärettömyy-
destä, välittömyydestä, aorgisen palavasta villeydestä siirrytään
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91 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
92 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.38.
93 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.37.
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jumalan, varmuuden ja totuuden puutteen ja virheen kautta
politiikan traagiseen aikaan, äärellisyyteen, yksilöllisen vastuu-
seen, välillisyyteen. Tämä on puutteenalainen aika, jossa kak-
soisuskottomuuden tyhjäksi jättämä tila on pyhän alue, joka
täytyy pitää puhtaana ja tyhjänä. Runoilija asuu jumalan puut-
teessa siinä alueella, josta tulee vaeltamisen ja kodittoman kul-
jeskelun ja harhapolkujenkin aikaa.94 Blanchotin sanat valaise-
vat riskin polkua: “pysyvä lähteminen, vaeltamisen murhe, jol-
la ei ole paikkaa mihin saapua, missä levätä, myös fecund migrati-
on, välittävä liike, joka tekee joista kielen ja kielestä asumuksen,
voima, jonka avulla päivä säilyy ja on meidän olinpaikkam-
me”.95 Tällöin rajaton eroaminen varjelee meitä rajattoman yh-
tymisen virheeltä. Runoilija sanoo: “Ja siksi maan lapset juovat
nyt / taivaallista tulta ilman vaaraa / [...] / Sydäntä ei polta Isän
puhdas salama, / syvästi se liikuttuu, ja jumalan myötä / kärsien
/ ikuinen sydän pysyy ja on luja.”96

Antigonen sankarillisesta teosta on käännyttävä runoilijan
kieleen. Kreikkalainen traaginen sankari saattoi vielä ylittää
oman partikulaarisen kohtalonsa rajat, mutta hesperinen traagi-
nen runoilija on pakotettu jäämään tulevaisuuden rannalle,
eristettynä ja suljettuna toimimattomuuteen. Tragediassa san-
karin rooli jumalten ja ihmisten rajalla, näiden välin välittäjänä,
on siirtynyt kuolevaiselle, runoilijalle, Sofokleelle ja Hölder-
linille, joiden tehtävänä on etsiä ja totella olemisen lähdettä.
Runoilijan tehtävä on tässä ja nyt olla puolijumala, mutta kuten
kreikkalainen tragedia opettaa, niin runoilijakaan ei voi kohda-
ta tulta välittömästi, koska se merkitsisi hänen tuhoaan. Jos san-
karit olivat välittömässä yhteydessä jumaliin, jotka asettivat hei-
dät olemisen avautumisen välittömyyteen ja osoittivat heidän
tehtävänsä, niin runoilijoille jumalat ovat “läsnä” ainoastaan
kielen muodossa ja sitä kautta toteutuvana välillisenä kontakti-
na olemiseen. Jumalat eivät enää osoita vaan ovat tulleet mer-
keiksi. Tulta on etsittävä maasta, ei taivaalta. Antigone merkitsee
siten käännettä kieleen, sanomiseen, äärellisyyteen, joka välit-
tää täyteyden ja puutteen, jumalallisen ja inhimillisen väliä, nii-
den rajatonta eroamista.
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94 Hölderlin, Gedichte nach 1800, s.46-48.
95 Blanchot, The Space of Literature, s.246-247.
96 Hölderlin, “Niin kuin pyhäpäivänä...”, s.110.
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Tragedian isän-maallista käännettä voidaan myös verrata
Hölderlinille tärkeään Rein-jokeen, joka vapautettuna lähtees-
tään virtaa aluksi kohti alkuperäänsä, kohti idässä sarastavaa ju-
malallista auringon tulta, jonka jälkeen se kohtalonsa mukaisesti
kääntyy pois alkuperäisestä suunnastaan kohti vierasta, välilli-
seen ja ajalliseen, kohti jumalallisen perinyttä lännen maata.
Traagisen sankarin tavoin senkin suunta ennen käännettä on
jääräpäisesti kohti alkuperää, kohti pyhää, jolloin se syyllistyy
transgressioon. Sankarin hybris on kuitenkin välttämätön, sillä
toisin kuin Rein, joka käänteessään pelastuu, sankari ei käänny
vaan kääntymättömyyttään tuhoutuu traagisesti.97 Hölderlinin
Rein-runossa sekä Empedokles-tragediassa runoilija on vielä
jumalten ja ihmisten välissä sankarin tehtävän jatkajana, jonka
on varjeltava ja pehmennettävä pyhiä säteitä, jotteivät ne polt-
taisi tuhkaksi ihmisiä. Runoilijan on saatava jumalat puhu-
maan. Mutta Sofokles-tragedioiden kääntämisen myötä Höl-
derlin kokee käänteen voiman itsessään. Blanchot kirjoittaa:
“Runoilija on se, jossa aika kääntyy takaisin ehdottomasti ja
jolle tässä ajassa jumala aina kääntyy ja kääntyy poispäin.”98 Toi-
sin sanoen runoilijan on seistävä jumalan poissaolon edessä.
Hänestä on tultava tämän eron vartija ja vaalija ja otettava it-
seensä kaksinkertaisen uskottomuuden painolasti. Hän ei saa
kadottaa tätä poissaoloa eikä itseään ollessaan jumalten poissa-
olon edessä. Siten runoilijan on oltava kahden uskottomuuden
välissä ja hänen on pitäydyttävä kategoriseen kaksoiskääntee-
seen. Runoilija on hiatuksessa, jossa hän pitää erillään kahta
aluetta. Hänen on vastustettava sekä vetäytyvien jumalten ve-
toa, jotka vetäytymisessään vetävät puoleensa, että tyytymistä
puhtaaseen ja yksinkertaiseen olemassaoloon maassa, jota hän ei
perusta. Hänen on “elettävä eroaminen puhtaasti olemalla eron
puhdas elämä itsessään. Sillä tämä tyhjä ja puhdas paikka, joka
tekee eron alueiden välillä on pyhä, murtuman intiimiys, joka
on pyhä.”99

Hölderlinin dekonstruoimissa Sofokleen tragedioissa ei
kyse ole siten niinkään kreikkalaisen ja hesperisen ehdottomas-
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97 Rein-joen, prometheulaisen sankarin ja rousseaulaisen runoilijan puolijuma-
luuksien eli naiivin, herooisen ja ideaalin perusvireen tulkinnasta Hölderlinin
“Der Rhein”-runossa. (Ks. de Man, The Rhetoric of Romanticism, s.31-44)

98 Blanchot, The Space of Literature, s.274.
99 Blanchot, The Space of Literature, s.274.
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ta vastakkaisuudesta (joka periaatteellisesti tai spekulatiivisesti
voitaisiin sovittaa luonnon ja taiteen yhdistymisessä, ideassa,
absoluutissa, tms.), vaan jännitteistä kreikkalaisen ja hesperisen
sanomisen sisällä. Kreikkalaisten isän-maallinen representaatio
pyrkii ilmaisemaan itsensä (Homeroksesta Sofokleehen) omak-
suakseen luontaisen olemuksensa (sen unohtaen), moderni
isän-maallinen representaatio taasen pyrkii kohtaamaan kohta-
lon (pyhän paatoksen kaipuu, spekulatiivinen idealismi, sub-
jektiivinen romantiikka) omaksuakseen omansa (sen unohta-
en). Tragediassa vallitsee siten dialektisen-dynaamisen sovituk-
sen rakenteen sijasta puhtaan tasapainon mekaniikka, joka pitää
halvaantunutta dialektiikkaa aktiivisena.

Hölderlinin mukaan traagisen esitys (Darstellung) on ihmi-
sen (vastaanottavaisuuden järjestelmänä tämän ollessa jumalalli-
sen tai luonnollisen vaikutuksen alaisena) praksiksen käynnin
(Gang) esittäminen, jossa ei ole kyse vain tapahtumien seuraan-
nosta vaan niiden tasapainosta. Lacoue-Labarthe täsmentää tätä
sanomalla, että tragedia rakenteena on tasapainotila, koska se
tapahtuu puhtaan kamppailun (agßn) dialogisessa muodossa,
jossa diskurssit kumoavat toisensa. Se merkitsee sitä, että trage-
dia on ilman lopputulosta. Tragedia ei siis tuota mitään.100 Tra-
gedian kuljetus, sen transport (joksi Hölderlin kääntää metafo-
ran) ilmenee representaatioiden rytmisessä seuraannossa, jossa
Hölderlinillä keskeiseksi nousee jo käsitelty kesuura, joka vaa-
ditaan, jotta kulminaatiopisteessä voitaisiin kohdata represen-
taatioiden tempoileva vaihtelu. Tällöin ei ilmene representaati-
oiden vaihtelu vaan traaginen representaatio (Vorstellung) itse.
”Traaginen kuljetus on nimittäin varsinaisesti tyhjä ja sitoutu-
mattomin”.101 Lacoue-Labarthen mukaan Hölderlin disor-
ganisoi tragedian, “kesuroi spekulatiivisen”, jonka seurauksena
tasapaino estää hullaantuneen paniikin ja suuntautumisen yhtä
tai toista napaa kohti. Kyse on välissä olevan välin (entre-deux)
aktiivisesta neutraalisuudesta.102 Olennaista kaikessa tässä on siis
tragedian rytmin aukko, tyhjä lyönti, häiriö, siis “huomaama-
ton rytmihäiriö”.103 Toisin sanoen tragediassa kuljetus, transport
eli metafora, on tyhjyys, joka merkitsee kuljetuksen itsensä ää-
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100 Lacoue-Labarthe, Le théâtre de Hölderlin, s.70-73.
101 Hölderlin, ”Anmerkungen zum Oedipus”, 196.
102 Lacoue-Labarthe, Typography, s.235.
103 Santanen, “Eron tragedia”, s.21.
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rettömän yhdeksi tulemisen puhdistamista tai ääretöntä eroa,
jolloin tämä tyhjyys on katharsiksen paikka. Juuri tässä tragedian
merkitys, sen representaatio, ilmaisee itsensä siinä määrin kuin
se on riuhtaistu irti konfliktin binaarisesta rytmistä.104

Hölderlin käänsi oman sydämensä traagisen moderniin sa-
nomiseen, joka ei olisi (täysin) spekulaation lakia ja dialektista
logiikkaa noudattavaa pyhää paatosta.105 Tällöin tragedia oli uu-
delleenkirjoitettava, jotta se voisi jälkeenpäin toistaa sen mitä
antiikin tragediassa tapahtui siinä koskaan tapahtumatta. Höl-
derlinin runous mahdollistui vain, koska pyhän paikan, tyhjyy-
den kaiku muuttui hänen sydämessään sanaksi. Blanchotin mu-
kaan Hölderlinin sydämessä ”tyhjän syvyyden kaiku tulee pu-
heeksi”.106 Se on poissaolon, puutteen, vetäytymisen runoutta,
negatiivisen luomista kielen alkuperässä, pelastukseksi muuttu-
vaa poissaolon suunnatonta murhetta. Mutta siinä tapahtuu
myös Hölderlinin metamorfoosi komeetaksi, joka Blanchotin
mukaan tapahtuu “linnun lennon äänettömällä vauhdilla, kul-
jettaa siten hänet halki taivaan, valon kukka, tähti, joka palaa,
mutta viattomasti puhkeaa kukkaan”.107

Tämä kuvaa myös Hölderlinin omaa suhdetta Kreikkaan.
Taminiaux vakuuttaa, että toisin kuin Schillerillä, joka hymnis-
sään kreikkalaisille jumalille asetti vastakkain modernin pimey-
den ja Kreikan ainaisen läsnäolon täydellisen kirkkauden, Höl-
derlinillä suhde kreikkalaisiin oli iltahämärän ja puolivarjon
piirteiden ajattelua.108 Samoin Allemann katsoo, että absoluutti-
sen vastakkaisuuden sijasta kreikkalais-hesperisessä suhteessa oli
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104 Lacoue-Labarthe, Le théâtre de Hölderlin, s.71-72.
105 Jean Laplanche on ihmetellyt tätä mahdollisuutta. Hänen mukaansa Hölder-

linissä runous kohoaa siitä, mistä runouden ei pitäisi voida kohota. Toisin sa-
noen isän-nimi, paternaalinen signifioija, Bildungin laki, joka mahdollistaa pää-
syn symboliseen ja takaa merkityksenmuodostumisen prosessin, puuttuu tai on
puutteellinen ”skitsofreenisen” Hölderlinin tiedostamattomassa. Siitä huoli-
matta, tai juuri sen vuoksi, Hölderlinin runous onnistuu artikuloimaan tietyn
poissaolon hänen tiedostamattomassaan ja toimimaan sen paikalla. Se mytolo-
gisoi, tematisoi, ajattelee ja näyttää negatiivisen kaksinkertaistaen siten paternaa-
lisen signifioijan puutteen. Laplanche: ”etääntymisen ja avaamisen runollinen
myytti – kielifilosofia – runollinen toiminta sellaisenaan, kielenkäyttö, jossa kieli
tulee lähimmäksi omaa negatiivista olemustaan[...] näihin poissaolon, negatiivi-
sen kolmeen alueeseen Hölderlinin runous kääntyy.” (Laplanche, Hölderlin et la
question du pére, s.133)

106 Blanchot, The Space of Literature, s.276.
107 Blanchot, The Space of Literature, s.276.
108 Taminiaux, Poetics, Speculation, and Judgment, s.90-92.
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kyse taiteen yhteisen suuntauksen eri sävyistä ja vivahteista, jos-
ta osoituksena oli traagisen sanan vivahteikas eroavuus (-lich- ja
-end-) yhteisyydessä (töd- -factisch).109 Varjojen vaihteluiden ha-
vaitseminen johti myös siihen, ettei Kreikka ollut Hölderlinille
klassisen antiikin mallin mukainen ideaali, ihmiskunnan täytty-
mys. Hölderlinin käänne ei merkinnyt romantiikkaa, nostalgis-
ta kaipuuta kadotettuun paratiisiin tai vielä tulossa olevaan te-
lokseen eikä kreikkalaisuuden renesanssin ohjelmallista julista-
mista 1800-luvun alun Euroopassa. Vasta Hölderlinin tragedian
dekonstruktion rytmihäiriön pohjalta me voimme ajatella
kreikkalaisen ja hesperisen välistä suhdetta, vasta sen kautta tra-
gedia ylipäätänsä mahdollistuu meille vieraana ja kotoisana oi-
keustragediana.

Hölderlinille (traagisen) runollinen luominen oli vapaa
lahja. Vapaa lahja liittyy Lacoue-Labarthen hyperbologiikkaan,
joka Derridan mukaan kääntää kaiken lahjan ei-minkään lah-
jaksi ja jälkimmäisen taasen asian itsensä lahjaksi, jolloin
mim©siksen lahja on yleisen omaksumisen (sekä vieraantumisen)
ja esittämisen lahja.110 Mutta runoilijan lahjan vapaus ei kuiten-
kaan ole Heideggerin sanoin ”haaveilevaa mielivaltaa eikä
omapäistä toivetta, vaan korkeinta välttämättömyyttä”, sillä
säätäessään lujan perustan se on ”säätämisenä kaksinkertaisesti
sidottua”.111 Toisin sanoen runous olemisen säätämisenä on si-
dottua ensinnäkin jumalten antamiin vihjeisiin ja toiseksi kan-
san ääneen (myytit, joissa kansa muistaa kuulumisensa olevan
kokonaisuuteen), jonka muiston korkeimmasta tulkintaa ru-
nous on. Tällöin runoilijan sanominen ei merkitse pakottautu-
mista Yhteen-ja-Kaikkeen, vaan sen sallimista olla omassa ar-
voituksellisessa läsnäolossaan, jolloin autenttinen112 puhe ei ole
muuta kuin vastaanottavaisuutta ja alttiina olemista yllätyksille.
Kuitenkin läsnäolo katoaisi, jos puhe ei kykenisi kokoamaan ja
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109 Allemann, Hölderlin und Heidegger, s.37.
110 Derrida, ”Introduction: Desistance”, s.41.
111 Heidegger, “Hölderlin ja runouden olemus”, s.38.
112 Autenttinen viittaa tässä yhteydessä Heideggerin adjektiivin eigentilich, varsinai-

nen ja todellinen. Siinä kuuluu myös eigen, oma, ominainen, jonka vuoksi olen
käyttänyt adjektiivia autenttinen, joka viittaa myös alkuperäiseen ja oikeaperäi-
seen. Nämä kaikki on syytä pitää mielessä. Olen myös Antigonen yhteydessä
puhunut omaperäisyydestä, joka tulee ymmärtää autenttisuutena, varsinaisuute-
na, ominaisena ja todellisena, ei itseriittoisuutena. Vrt. Heidegger, Oleminen ja
aika, §9.
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keräämään itseään, ja siksi autenttinen puhe ei ole muuta kuin
spontaaniutta. “Inhimillisenä oleminen,[...] merkitsee pysymis-
tä jatkuvan puutteen tilassa tai rajoittamattomassa projektissa,
joka ylittää kaiken sen, mikä on, mutta jonka merkitys ei voi
olla missään muussa kuin maailman avaamisessa ja läsnäoloon
pääsyn lahjoittamisessa.”113 Runoilija on siten jumalten (vihjei-
den) ja kansan (äänen) välissä. “Hänet on heitetty ulos tähän vä-
liin jumalten ja ihmisten välissä. Mutta ainoastaan ja vasta tässä
välissä ratkeaa kuka ihminen on, ja mihin hän asuttaa Daseinin-
sa, ´Runollisesti ihminen asuu maan päällä´”.114

Heideggerin mukaan Hölderlin runoileekin runouden ole-
muksen, joka kuuluu määrättyyn aikaan, joka on korkeimmassa
mitassa historiallinen, koska se säätäessään runouden olemuksen
määrittää uuden ajan: “Se on puutteenalainen aika, sillä sen paikka
on kaksinkertainen puute ja ei: paenneiden jumalten ei enää ja
tulevan jumalan ei vielä.”115 Mutta Heideggerin “ei enää” ja “ei
vielä” ovat aina jo ei enää ja aina ei vielä. Hölderlinin tragedia aset-
tuu nimittäin vastahankaan heideggerilaisen uusmytologisoivan
Hölderlinin lukemisen kanssa. Tulevan jumalan sijasta Hölderlin
säätää kategorisen käänteen, jälkimytologian ajan murheen.116

Blanchot korostaa jumalten kaksinkertaista poissaoloa, tyhjää ai-
kaa, joka on erheen aikaa, jossa me emme tee mitään muuta kuin
virheitä, koska meiltä puuttuu läsnäolon varmuus ja totuuden
olosuhteet. Ei vielä ja ei enää: tässä “ja” representoi runon tilaa
osoittamalla kaksinkertaisen poissaolon ja eron sen traagisimmal-
la hetkellä. “Ja” yhdistää ja sitoo yhteen. Se on puhdas sana, jossa
menneen tyhjyys ja tulevan tyhjyys tulee aidoksi nykyisyydeksi,
aamunkoiton nyt-hetkeksi.117

6. Tasavaltalainen käänne

Hölderlin on tragedian kirjoituksellaan Hegelin spekulatiivisen
idealismin sisältä käsin ja sen omien rajojen sisäpuolella operoi-
den onnistunut ei ylittämään idealismin rajoja, sillä ylitys vain
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113 Taminiaux, Poetics, Speculation, and Judgment, s.109.
114 Heidegger, Hölderlin ja runouden olemus, s.38.
115 Heidegger, “Hölderlin ja runouden olemus”, s.39.
116 Lacoue-Labarthe, Métaphrasis, s.38.
117 Blanchot, The Space of Literature, s.246.
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jatkaisi idealismin logiikkaa, vaan dekonstruoimaan sen raken-
nelmia, siirtämään sijoiltaan sen vääjäämättömäksi oletettua
edistymistä, asettamaan sille rajat kategorisessa käänteessä. Höl-
derlinin tragediassa alku ja loppu eivät enää rytmity yhteen –
jäljelle jää vain hengityksen aika, sisään- ja uloshengityksen vä-
lin aika, kahden nollapisteen väliaika, traagisen esityksen ja an-
tinomioiden sekä normiristiriitojen aika. Hölderlinin rytmi-
häiriöllä on moninaiset seuraukset Antigonen oikeuden käyn-
nille. Spekulatiivisen suvereenin tuomarin vakaa käsi ei enää
kykenekään allekirjoittamaan jumalat ja ihmiset, universaalin ja
valtiollisen, fysiksen ja nomoksen yhdistävää lakia ja teosta, laki-
teosta. Partikulaarinen kompuroi välttämättä universaalin kyn-
nyksellä, sovitus on mahdoton, rajat eivät ylity, maailmaa lei-
maa eroaminen, jossa ihmisen kohtalona on elää ajassa maan ja
taivaan välissä. Antigonessa absoluuttinen oikeus ei tullut eikä
ole tulossa vaan sen ainoa totuus ja mahdollisuus löytyy oikeu-
den käynnistä traagisessa ajassa ja ajan käynnin traagisesta oi-
keudesta. Hölderlinin traagisen rytmihäiriön myötä meidän on
tragedian luennassamme käännyttävä niin ajattomasta arkaais-
myyttisestä jumalykseydestä kuin modernista idealistisesta spe-
kulaatiosta poliksen poliittis-inhimilliseen eron aikaan ja tilaan.
Kaiken kaikkiaan “Hölderlin runoili oikeuden olemuksesta”,
niin kuin Wolf sanoo.118

Palataan nyt Hölderlinin merkilliseen huomautukseen ka-
tegorisen käänteen paikasta Antigonessa: “Näin on Haimonin
laita Antigonessa.”119 Hänen mukaansa Kreonin ja Haimonin
konfliktista kehittyy “rationaliteetti,[...] joka on poliittinen, ni-
mittäin republikaaninen”.120 Antigone on oikeudellisen normi-
ristiriidan “oikeudenkäynti”, mutta samalla siinä tapahtuu
käänne myyttis-herooisesta valtiosta tasavaltaiseen polikseen.
Tämä liittyy siihen, mitä olen sanonut tragediasta poliksen varsi-
naisena poetiikkana, jossa polis jäljittää, sanoo ja perustaa itsen-
sä. Tätä voimme ajatella sekä Kreonin että Haimonin kautta.

Kreonhan siirtyy tragedian käynnissä legitiimistä, poliksen
oikeusperiaatteita kunnioittavasta hallitsijasta ja lainsäätäjästä
kaikkivaltiaan tuomarin, absoluuttisen suvereenin asemaan,
jossa hän syrjäyttää kaikki ne oikeusperiaatteet, joihin hän alus-
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118 Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, s.9.
119 Hölderlin, “Anmerkungen zum Oedipus”, s.202.
120 Hölderlin, “Anmerkungen zum Antigonae”, s.272.
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sa on vedonnut. Hybriksessään Kreon ei kuuntele muuta kuin
oman auktoriteettinsa, joka ei siedä vastakkaisia mielipiteitä
vaan vaatii kaikilta alamaisiltaan säätämiensä lakien sokeaa tot-
televaisuutta. Lain voimasta on siirrytty voiman lakiin, jolloin
myös avoin ja julkinen keskustelu laista ja oikeudesta on tukah-
dutettu. Sulkiessaan ulos oikeudenkäynnistään Antigonen kir-
joittamattomat lait hän loukkaa niin jumalallista järjestystä kuin
poliksen oikeustraditiota, jossa kirjoittamattomia lakeja arvostet-
tiin. Hän loukkaa siten sekä Hadeen ktoonisia jumalia, jotka
vaativat kuolleita haudattavaksi, että Olympoksen jumalia, jot-
ka vaativat poliksen lakien kunnioitusta. Lainsäädäntö, joka ei
ota huomioon mitään muuta kuin oman itsensä on poliksen vas-
taista. Kreon vieläpä rikkoo kuolleiden ja elävien välisen pyhän
rajan jättämällä Polyneikeen hautaamatta. Tuomitsemalla Anti-
gonen elävältä haudatuksi sekä asettumalla kielloksi Haimonin
ja Antigonen avioliitolle Kreon onnistuu estämään Labdakok-
sen suvun laillisen perijän syntymisen. Kreon ei annakaan min-
käänlaista arvoa oikokselle. Muistutukseksi perheen merkityk-
sestä kaupunkivaltiolle on Perikleen hautajaispuhe, jossa hän
puhuu “ylevästä surusta”, joka koskee kuolleiden omaisia. Suru
on jopa edellytys osallistumiseen poliksen hallintoon: “Eiväthän
ne ihmiset pysty antamaan oikeata ja tasapuolista neuvoa, joilla
ei ole lapsia pantavaksi alttiiksi vaaralle ja jotka niin ollen eivät
ole yhtä suuressa vastuussa kuin toiset.”121 Ottamalla tyranni-ju-
malan paikan Kreon loukkaa demokraattisen poliksen kaikkia
perussanoja vastaan. Tässä tyranniuden uhmamielisessä lakipis-
teessä, lain avoimessa väkivallassa, jolloin kaikki mahdollisuus
poliittiseen ja oikeudelliseen dialogiin ja argumentaatioon on
tukahdutettu, Kreon ja Kreonin Theba on Ateenan toinen, mi-
kä jo ilmeni käsiteltäessä Oidipusta kahden kaupungin välissä.
Theba on nimenomaan negatiivinen malli Ateenan omalle ku-
valle. Se on tuomittu toinen, joka määrittää Ateenan demo-
kraattisen identiteetin toiseutensa kautta, jolloin demokraatti-
nen Ateena muodostuu suhteessa toiseen, ei-demokraattiseen,
tyrannimaiseen Thebaan. Tässä mielessä Kreon ja Theba ovat
väärässä ja Kreonin laki tai ainakin lainsoveltaminen on epäoi-
keudenmukaista.
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121 Thukydides, Peloponnesolaissota, II.44.
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Tragedian käynnin kuluessa Kreon kuitenkin käännyte-
tään absoluuttisen lainsäätäjä-tuomarin rajojen ylityksestä takai-
sin poliittiseen polikseen. Kreon kääntyy lopulta – käännettä en-
nakoi jo Ismenen kuolemantuomion peruuttaminen Haimo-
nin kanssa käydyn kiivaan kiistan jälkeen – kuoron eli kansan
poliittisen järjen puoleen, jonka mukaan poliittinen viisaus ja
maltti sekä rajojen kunnioitus (fron©sis) on suurin vaatimus elä-
mältä, mutta Kreonille se tulee liian myöhään. Siksi Kreon ei
palaakaan sinne mistä lähti, poliksen huipulle oikeusperiaatteita
seuraavaksi lainsäätäjäksi ja korkeimmaksi tuomariksi, vaan toi-
saalle, niin oikeudenmukaisen ja rationaalisen kuin epäoikeu-
denmukaisen ja tyrannimaisen logoksen menettäneeksi apolik-
seksi. Viimeisessä kohtauksessa kerran mahtava ja suvereeni hal-
litsija, jonka ääni riitti pätevöittämään käskyt ja jonka sana oli
laki, murtuu ei-mihinkään. Hänelle ja hänestä jää pelkkä vali-
tus, merkityksestä puhdistunut puutteen absoluuttinen merkki,
negatiivinen merkki. Hänellä jää puhdas puutteen, poissaolon,
ei-minkään toisto: “aiai, aiai”, (1267, 1291, 1306, 1310) “feu,
feu” (1276, 1300) sekä ennen kaikkea “iß” (1261, 1263, 1276,
1284, 1319) ja “ßmoi” (1265, 1270-1271, 1275, 1295, 1317,
1341). Omega ja omikron, tyhjyys piirin sisällä, pelkkä nolla,
ei-mitään, jotka paljastuessaan tuhoavat Kreonin. Omega ja
omikron, joihin lain sanominen piirtäessään suvereenin käskyl-
lä suljetun piirin rajaa lopulta luhistuu.

Haimon sanoo olevansa Kreonin filos, jolla on tässä kak-
sinkertainen merkitys: hän on sekä isänsä poika että kuuliainen
tälle kansalaisena. “Omasi oon, ja kelpomieltä harrastain / Mun
mielen’ ohjaat oikeaan: siis tottelen; / Ja syyst’ ei naimaliitto
mulle yksikään / Kalliimpi oo, kuin isän oiva ohjaus.” (635-
638) Myöhemmin Haimon ja Kreon törmäävät sanoissaan
kohtalokkaalla tavalla kuitenkin yhteen. Kreon: “Et ikipäivin
pääse häntä naimahan!”. Haimon: “Hän kuolee siis? Se toiselle-
kin kuolon tuo!” (752-753) Reinhardtin mukaan Haimonin ja
Kreonin suhteessa on kyse kahden kaksinkertaisen sokeuden
vastakkaisuudesta. Haimon erehtyy oman voimansa suhteen
luullessaan omaavansa sellaisen mahdin, että voisi opettaa isään-
sä. Tätä vastaa Kreonin sokeus oman valtansa suhteen. Toiseksi
Haimon kuvittelee isänsä virheiden johtuvan vain siitä, ettei
Kreon vielä tiedä sitä, mitä poika tietää. Kreonin sokeus puo-
lestaan ajaa hänet epäilemään poikansa puheen puhdasmieli-
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syyttä.122 Hölderlinin mukaan Antigonessa tapahtuukin käänne
tässä kohtauksessa Haimonin asettuessa Kreonia vastaan. Tässä
Haimonin ja Kreonin välisessä agonistisessa oikeudenkäynnissä
– Kreon itse viittaa kiistan luonteeseen näin pitämällä poikaansa
kelvottomana, koska hän käräjöi isänsä kanssa – tapahtuu Anti-
gonen poliittinen käänne.

Sofistisen retoriikan taidolla Haimon yrittää aluksi suostu-
tella Kreonia kumoamaan Antigonen tuomion vetoamalla
Kreonin viisauteen, oikeudenmukaiseen arviointiin ja tämän
kykyyn ohjata muita säännöillään oikeaan kurssiin. Haimon ei
niinkään julista Kreonin lait syrjäyttävää oikeaa oikeutta vaan
ainoastaan pyytää tätä ottamaan huomioon myös toisenlaiset
käsitykset oikeudesta ja velvollisuuksista. Kreonille Antigone
on yksinkertaisesti lainrikkoja. Haimon sanoo, että jos Kreon
tunnistaisi muidenkin kuin vain omien lakiensa olemassaolon,
niin hän havaitsisi ettei Antigone ole väärintekijä. Haimon ei
siten kiistä etteikö Antigone olisi rikkonut Kreonin säätämää
lakia, mutta kiistää sen ettei Antigone rikkoessaan kyseistä lakia
ole toiminut väärin, joten hänet tulisikin jättää tuomitsematta.

Yksi laki ei välttämättä ole ehdottomasti ainoa ja oikea –
“Nyt ällös luulko, että yksi aatos vain, / Sun lausumas, on oi-
keass’, ei mitkään muut!” (705-706) – vaan muillakin voi olla
kelpo aatoksia. Päinvastoin se, joka luulee yksin olevansa viisas
tai omaavansa ylivertaisen puheen ja ajattelun voiman, osoit-
tautuu aukireväistynä tyhjäksi (Haimonin käyttämä metafora
viittaa kirjoitustauluihin, jotka avattuina paljastuvatkin tyhjik-
si). Todella viisas kuuntelee muiden mielipiteitä. Hän on kuin
jokien tulvarannoilla talvisin periksi antava puu, joka säilyy toi-
sin kuin taipumaton, jonka virran voima repäisee irti juurineen.
Tyranni on kuin jääräpäinen purjehtija, joka ei laske purjeitaan
myrskytuulella vaan pingottaa ne äärimmilleen.

Haimon myös vihjaa Kreonille, ettei hän suinkaan puhu
vain oma etu mielessään vaan myös kansan äänellä ja sen edus-
tajana, sillä “[s]alassa saanpa kuulla moiset haastelut / Mitenkä
neittä kaikki kansa surkuttaa”. (692-693) Haimonin tavoin
kansa pitää Antigonen tuomiota hirvittävimpänä mahdollisena
seurauksena kyseisestä teosta. Samalla Haimon kertoo jotakin
Theban poliittisesta ilmapiiristä, jossa kansalaiset eivät uskalla
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122 Reinhardt, Sophokles, s.95-96.
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avoimesti esittää mielipiteitään vaan vapaa logos vaikenee hallit-
sijan ankarien kasvojen tummuessa rehellisen puhujan edessä.
Kansalaisten äänen virtaan vedoten Haimon pyytää: “Siis
myönny lausumiini [lepy vihassasi]; muuta säädelmäs!” (718)
Myöhemmin myös eliittiä edustava kuoro nimenomaisesti
kääntyy kansan tavoin välillisesti tukemaan Antigonea pyytä-
mällä Kreonia kääntämään korvansa Haimonin ajan ja tilanteen
oikein oivaltavalle puheelle (kairißn legein). Sovittelevasti se
myös pyytää Haimonia kuulemaan Kreonin sanat. Haimon
myös vetoaa entistä vahvemmin ja eksplisiittisemmin kansan
yleiseen oikeustajuun, sillä yhteen ääneen koko polis, sen yhte-
näinen kansa (pand©mos polis) sanoo “ei” Antigonen tuomiolle.

Haimonin oikea puhe ei kuitenkaan vaikuta Kreoniin
muuta kuin lisäten hänen ärtymystään. Kreon kysyy ilkkuen
määrääkö polis muka hänen käskynlaadintaansa ja pitäisikö hänen
muka hallita sitä muutoin kuin omien näkemystensä mukaisesti.
Vaatiessaan oman tahtonsa noudattamista Kreon ei suostu tun-
nustamaan kenenkään muiden – jumalten, perheen tai subjek-
tien – oikeuksia. Hän jopa riistää Antigonelta tämän singulaari-
suuden vaivautumatta nimeämään tätä: “Ei! Inhoten tuo henttu
herja heittäös [sylkäise tuo tyttö ulos]” Tuonelaan. (653) Hai-
monille hän julistaakin, että hänelle on uskottu kaikki lainsää-
däntö-, hallinto- ja tuomiovalta, joten hänellä on legitiimi valta
säätää “suurta, pientä, väärin, oikein [suuressa ja pienessä, oikeu-
denmukaisessa ja sen vastakohdassa]”. (671) Jos perheenjäsenet ja
kansalaiset eivät tottele hallitsijaansa kaikessa, niin hallitsijan auk-
toriteetti on vaarassa tuhoutua. Kreonin mukaan poliksessa “suu-
rin hukka on lain polkemus”, (672) jota hän vertaa rintamakar-
kuruuteen keskellä sodan myrskyjä (kreikkalaisessa jalkaväessä
soturi suojeli kilvellään omaa vasenta puoltaan ja vierustoverinsa
oikeaa puolta, jolloin linjasta pakeneva jätti toverinsa suojatto-
maksi). Tämä kuvaa poliksessa vallitsevaa vastavuoroisuuden ja
velvollisuuden periaatetta, joka ylläpitää poliksen yhtenäisyyttä.
Kreon ei kuitenkaan itse noudata tätä periaatetta unohtaessaan
oman velvollisuutensa kaikkia muita kohtaan. Jälleen kerran hän
asettuu itse nimenomaisesti julistamiaan, poliksessa yleisesti hy-
väksyttyjä oikeusperiaatteita vastaan.

Haimonin mukaan Kreon pettää jumalat tuomitsemalla
sen, joka puolusti Hadeen jumalten lakeja, ja surmaamalla su-
kulaisensa, josta seurauksena on jumalten rangaistuksena koko
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poliksen saastuminen. Kreon jopa säikkyy jumalia sen verran,
että pyrkii vapautumaan kuolemantuomion vastuusta muutta-
malla laissa säädetyn rangaistuksen, kuolema kivittämällä, elä-
vältä kallioluolaan hautaamiseksi, jolloin Antigone menehtyisi
luonnon voimasta. Vieläpä Haimonin poistuttua paikalta
Kreon sarkastisesti ilkkuu, että saahan Antigone rauhassa odot-
taa jumalansa Hadeen pelastusta, sillä kuoleman jumala on vii-
meinen, joka pelastaisi ketään kuolemasta. Suvereenin tyrannin
lain voimassaolollekaan ei ole minkäänlaisia sisäisiä hyväksyttä-
vyyden kriteereitä, sillä Kreonin mukaan tyrannin valtaan ni-
menomaisesti kuuluu säätää myös vääriä lakeja vailla jumalten
ja ihmisten rajojen huomioonottamista. Tällaista ehdotonta
tottelevaisuutta eivät ateenalaiset tragedian katsojat suinkaan
voineet hyväksyä. Heidän silmissään legitiimistä hallitsijasta, jo-
ka perusti valtansa sekä perimykseen että kansan tahtoon ja la-
kinsa poliksen perustaviin oikeusperiaatteisiin, on tullut tyranni.

Ratkaisevaa käänteen kannalta on se, ettei polis Haimonin
mukaan kuulu yhdelle miehelle. Ja jos Kreon noudattaisi itse
määrittelemiään poliksen perustavia oikeusperiaatteita, hän tai-
puisi Haimonin vakuuttelujen edessä. Haimonin mukaan
Kreon on eksynyt vääryyteen ja hänen tulisi kuunnella sitä, mi-
kä on asian luonteesta johtuvasti oikeudenmukaista. Juuri Hai-
mon esittää poliksen olemiselle olennaisena eunomian, isonomian,
is©gorian ja parrh©sian oikeusperiaatteet, joihin vapaa (eleutheros)
sana (logos) ja kilpailu (agßn) poliittisissa, eettisissä ja oikeudelli-
sissa asioissa perustuu. Haimon ennakoi Aristoteleeta, jolle poli-
teia merkitsi kansalaisuutta osallistumisena poliksen toimintaan.
Tässä käänteessä tyrannimainen Theba ja demokraattinen
Ateena eroavat, niin kuin Vidal-Naquetin yhteydessä todettiin.
Mutta vielä olennaisempaa on se, kuinka juuri tässä Hölderliniä
seuraten voidaan havaita suvereeniuden hajoaminen Kreonin
arkaaiseen tyranniaan ja Haimonin republikanismiin.123 Pyrki-
mys absoluuttiseen suvereenisuuteen osoittautuu hybrikseksi,
joka tuhoaa jumalallista valtaa poliksessa tavoittelevan Kreonin,
kun taas Haimon on se, jonka kautta aika kääntyy tasavaltalai-
sen poliksen ajaksi. Tässä absoluuttisen suvereeniuden murtumi-
sessa ja tasavaltalaisen ajan käänteessä ei olekaan olennaisinta
Kreonin tai Antigonen oikeassaoleminen, vaan vapaan logoksen
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säilyminen polista ja sen yhtenäisyyttä perustavina ja säilyttävinä
voimina. Antigone on tässä mielessä oikeudenkäynti tyranniaa
vastaan, jonka kautta tasavaltalainen polis ilmenee. Näin Antigo-
nen oikeudenkäynnissä Ateena asettaa Haimonin kautta itsel-
leen kategorisen käänteen imperatiivin, joka kieltää hallitsijaa
pyrkimästä jumalallisen vallan haltijaksi. Tasavaltalainen aika
on traagisen esityksen uusi aika.

Absoluuttisen oikeuden mahdollisuudesta meidät on pa-
lautettu takaisin aikaan, takaisin rajan tälle puolen, takaisin po-
likseen. Hölderlinin jälkeen meidän onkin käännyttävä takaisin
polikseen kysymään siinä ilmenevän ja tapahtuvan oikeassaole-
misen mieltä ja oikeuden itsensä mahdollisuutta. Ehkä vain po-
liksen kautta voimme ratkaista Antigonen normiristiriidan.
Mutta mihin polikseen meidän tulee kääntyä? Platonin ja Aristo-
teleen ihanteena oli pohdiskeleva (theßria) elämä, joka merkitsi
vapautta työnteosta ja arkihuolista, vapaa aikaa (skhol©), joka
Hannah Arendtin mukaan merkitsee erityisesti vapautta poliit-
tisesta aktiviteetista.124 Kun palautetaan mieliin poliittisen osal-
listumisen merkitys Perikleen ajan Ateenassa, ymmärretään
kuinka merkittävä pako filosofin pako on (kieltäytyessään jää-
mästä politiikan luolaan Platon tavallaan tekee sen, mitä Sokra-
tes ei katsonut oikeaksi tehdä). Theßria ja skhol© ovat vapautta-
neet Platonin ja Aristoteleen poliksesta, mutta jättäneet heille
vapauden teoretisoida vapaa-ajallaan poliksesta tai pikemminkin
teoretisoida poliksen. Mutta juuri teoretisoidessaan vapaasti po-
liksen he eivät työnnä sivuun vain – seuratakseni Platonin ja
Aristoteleen elämäntapojen jaottelua – nautiskelevaa elämänta-
paa vaan myös omalakisen ja autenttisen poliittisen elämän.125

Theaitetos-dialogissa Sokrates erottaa nuoresta pitäen tuomiois-
tuimissa hyörineistä Thaleen tapaiset ihmiset, jotka tähyilles-
sään tähtitaivasta putoavat kaivoon, koska innostuksesta tähti-
taivaan ilmiöihin unohtavat katsoa jalkojensa eteen. Tosi filo-
sofeille on ominaista, etteivät he “tunne tietä torille eivätkä tie-
dä, missä on oikeuden istuntosali, raatihuone tai mikään muu-
kaan valtion julkinen kokoontumispaikka. Lakeja ja säädöksiä
he eivät näe eivätkä kuule[...] vain hänen ruumiinsa asuu ja ma-
jailee täällä meidän valtiossamme, hänen mielensä sen sijaan pi-
tää tätä kaikkea mitättömänä ja arvottomana ja halveksii sitä
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kaikin tavoin[...] ei tosiaan huomaa lähimmäistään eikä naapu-
riaan[...] tuskin tietää edes onko tämä ihminen vai jokin muu
otus.”126 Dialogin päätteeksi Sokrates lähtee kuningasarkontin
luo kuulemaan syytettä, joka johtaa hänen kuolemantuomi-
oonsa. Tehdessään jyrkän jaon poliittisen ja (poliittista) mietis-
kelevän elämäntavan välillä Platon ja Aristoteles erottavat filo-
sofian poliksesta omaan suojaisaan ja rauhaisaan kouluunsa.
Poliksen tultua teokseksi sen jatkuva sanominen ja ihmettelemi-
nen päättyy. On tehtävä se, mitä Sokrates sanoo Theodoroksel-
le: “Kumautetaan tuota liikkeessä olevaa todellisuutta ja kuun-
nellaan, lähteekö siitä ehjä vai särähtävä ääni.”127 Se polis, joka
kavahduttaa meidät meidän kumauttaessa sen liikkeessä olevaa
todellisuutta sekä on että ei ole Platonin ja Hegelin valtio.
Tavallaan me emme voi ajatella polista muutoin kuin heidän
jälkeensä, heidän edellä kulkemien jälkien jäljittäjinä; emme
voi olla ajattelematta polista muutoin kuin osana onto-teleo-
teologista sanotun ja olevan traditiota.

Mutta pidetään myös mielessä, että vaikka Platon tuijottaa
ideoiden tähtitaivasta, hänen koko filosofinen ajattelunsa pe-
rustuu poliittiseen ja oikeudelliseen tapahtumaan. Alexandre
Koyrèn mukaan Sokrateen tuomio ja kuolema ohjasivat Plato-
nin energian spekulatiiviseen ajatteluun, vaikka se muutoin oli-
si saattanut tulla kulutetuksi toiminnassa. Mutta Koyrèn mie-
lestä Sokrateen täytyikin kuolla, juuri koska hän oli filosofi.
Yhtäältä filosofi on siis koditon poliittisessa kodissa, mutta toi-
saalta vain jumalat ja eläimet voivat elää ilman polista. Siten po-
liksessa ei voi elää, mutta ei siitä voi myöskään vetäytyä. Plato-
nin vastaus tähän paradoksiin on Koyrèn mukaan tulla polista
uudistavaksi filosofi-kuninkaaksi, joka varjelisi sitä sofisteilta ja
tyranneilta, jotka Platon itse asiassa yhdistää.128 Platon ei kaikes-
ta huolimatta voi olla perustamatta filosofiaa muutoin kuin
suhteessa ja suhteena poliksen ylijäämään, siihen poliittis-oikeu-
delliseen tapahtumaan josta hän haluaa puhdistaa todellisen po-
liksen. Siten polis on ja vaikuttaa kaikessa mitä Platon sanoo.
Vastaavalla ulossulkemisen logiikalla Platon asettaa filosofian
suhteessa mimeettis-traagisen taiteen ylijäämään. Valtiossaan
Platon antaa Sokrateen syrjäyttää myös runouden (olemisen
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128 Koyrè, Discovering Plato, s.53-56.
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huono jäljittely, tulemisen ja ilmiasujen diskurssi) rakkauden
viisauden rakkaudella, filosofialla. Sofia merkitsi alunperin ta-
rinoiden kertojan taitoja, puheen tai mielen taitoa. Siten filoso-
fiakaan ei olisi “muuta” kuin runouden rakastamista.129 Kyllä
Platon tämän huomasi: samalla kun hän ylevöitti filosofian, hän
siirsi puheen taidon runoilijalta sokraattiselle poetiikalle ja tois-
sijaisti traagisen poetiikan. Tällä kaksoisliikkeellä Platon uhraa
poetiikan säilyttäen sen kuitenkin filosofin tarinan kerronnan
kirjoituksessaan.

Platon itse myöntää Faidros-dialogissa poliksen keskeisyy-
den ihmettelevälle ajattelemiselle, filosofialle, Sokrateelle.
Faidros on saattanut Sokrateen pyhitettyyn uhrilehtoon, jonka
rauhaisaa ihanuutta, sopivasti viettävää nurmikkoa, lempeää
tuulta, pulppuavaa lähdettä ja parhaassa kukassaan olevia puita
Sokrates ihastelee Faidrokselle, joka ihmettelee, että Sokrates
vaikuttaa pikemminkin opasta tarvitsevalta vieraalta kuin paik-
kakuntalaiselta. “Sinä et koskaan käy missään, et ulkomailla,
tuskin edes kaupunginmuurin ulkopuolella.” Tähän Sokrates:
“Minä olen tiedonhaluinen, ja maaseutu ja puut eivät opeta
minulle mitään, ihmiset kaupungissa sen sijaan opettavat.”130

Näin me pääsemme jo Platonin ajattelussa itsessään Platonin
tuolle puolen tai sen perustaan, joka on poliksen tapahtumisessa.

7. Erossa syntyvät oikeuspositivismi ja luonnonoikeus

Perikleen Ateenassa ajattelun kohteeksi tulevat poliittis-oi-
keudelliselle ajattelulle asetetut ja asettuvat historialliset eh-
dot. Tähän aikaan sijoittuu se, mistä Cornelius Castoriadis
puhuu rajoittamattoman ajattelun poikkeuksellisena ja ainut-
laatuisena asenteena. Ensi kertaa poliittinen ja oikeudellinen
kyseenalaistaminen ja järkiperäinen ajattelu murtavat traditi-
on, paikallisuuden ja samuuden sulkeuman. “Kreikka on se
sosiaalis-historiallinen locus, jossa demokratia ja filosofia luo-
tiin ja jossa sen vuoksi on meidän oma alkulähteemme.
[...]Kreikka on meille itu – ei ‘esikuva’ eikä yksi yhteiskunta
muiden joukossa, vaan ‘itu’.”131
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Vastaavasti Wolfin mukaan patrios politeian edessä tunnettu
pyhä pelko sekä varmuus pysyvien pyhien oikeussanojen, the-
mis ja dik©, merkityksestä ja niiden merkityksen absoluuttisesta
pätevyydestä relativisoituu ajallisesti ja paikallisesti sofistien
avaamalla valistusajalla. Perinteisen valtiomuodon basileus-ku-
ninkaan ja aristokratian vallan jumalallinen legitimaatio kor-
vautuu sofistisessa käänteessä demokraattisella (heikompien oi-
keus) tai tyrannimaisella (vahvempien oikeus) valtiosääntöoi-
keudellisella ajattelulla. Samalla synnynnäinen aristokraattinen
hyve syrjäytyy uuden ja opittavissa olevan poliittisen kansalais-
hyveen (d©motik© aret©) tieltä ja urheilullis-sodallinen kamppailu
retoris-dialektisen tai taloudellisen kamppailun tieltä. Wolfin
mukaan kyse oli kokonaisvaltaisesta niin uskonnolliset kuin yh-
teiskunnallis-oikeudelliset traditiot kyseenalaistavasta vallanku-
mouksellisesta energiasta, jolle oli ominaista järjen emansipaa-
tio, ajattelun itsenäistyminen aiemmin perustavina pidetyistä
jumala- ja sankarimyyteistä, mythoksen syrjäyttävä logos, kriitti-
nen ajattelu, valtio- ja oikeusajattelun positivismi. Se oli siten
täysin uusi alku.132

Tässä alussa kysymys fysiksen ja nomoksen, “luonnonoikeu-
den” ja “oikeuspositivismin”, universaalin ja partikulaarisen oi-
keuden eroamisesta ja suhteesta nousi olennaiseksi kreikkalaista
olemista poliksen maailmassa muovaavaksi kysymykseksi. Jos oi-
keusprosessi kuljetti dionyysista tragediaa logo-rationaaliseen
dialogiin päin, niin ensimmäinen luonnonoikeusajattelu vei
tragediaa lain legitimaatiokysymystä kohti. Nyt onkin käännyt-
tävä niihin, joihin jo viitattiin; niihin, jotka kääntyivät pois ju-
malista ja joiden ajattelussa kosmis-universaalinen, jumalallisen
ja inhimillisen kattava oikeusjärjestys murtuu. On käännyttävä
poliksen filosofeihin, sofisteihin. Tässä yhteydessä on aiempaa
tarkemmin selvitettävä heidän suhdettaan poliksen lakiin ja oi-
keuteen, niihin kysymyksiin, joita etenkin Sofokles samaan ai-
kaan käsitteli tragedian kielellä. Vaikka oikeusopin, iurispruden-
tia, katsotaan alkavan roomalaisten juristien kirjoituksissa, niin
todellisena oikeuden ajatteluna (vaan ei tieteenä) sen perustivat
sofistit 400-luvun Ateenassa aloittaessaan rationaalisen keskus-
telun ihmisen suhteesta lakiin ja oikeuteen. Mikä siis sofisteille
oli poliksen oikea oikeus?
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Vastausta voidaan hakea Hegelin kautta: hänen mukaansa
sofistit edustivat skeptistä kritiikkiä, joka kiisti Thaleesta Anak-
sagoraaseen ulottuneen luonnonfilosofian objektiivisuuden
subjektiivisuudellaan, jonka mukaan ajatteleva ja havaitseva
subjekti itse määrää omat ajatuksensa ja havaintonsa. Heidän
jälkeensä Platon ja Aristoteles muodostavat objektiivisen ja
subjektiivisen synteesin. Vastaavasti kreikkalaisen filosofian his-
torian kirjoittaja W.K.C. Guthrie erottaa sofistit heidän empi-
risminsä ja skeptisisminsä kautta yhtäältä Platonin idealismista ja
toisaalta luonnonilmiöihin keskittyneestä luonnonfilosofias-
ta.133 Niin Hegel kuin Guthrie yksinkertaistavat sofistien osuu-
den filosofian historiassa. En hae vastausta kysymykseeni tältä
suunnalta. Osuvammin sofistit on määritellyt Mario Unterstei-
ner teoksessaan I sofisti. Hänen mukaansa sofistit eivät pyrkineet
alistamaan todellisuutta mihinkään dogmaattiseen kuvioon,
vaan antoivat sen raivota kaikissa vastakohtaisuuksissaan ja kai-
kella traagisella intensiteetillään. Untersteinerille he edustivat
anti-idealistista konkreettisuutta, joka ei niinkään avannut tietä
skeptisismille vaan niin realismille kuin fenomenologialle.
Sofistien lähtökohtana oli kokemus, jolla yksilö kohtaa todelli-
suuden, yhteiskunnan ja muut ihmiset. Useimmiten tämä ta-
pahtuu konfliktissa tai ristiriidassa. Mielensä voimalla yksilö sit-
ten kykenee hahmottamaan, käsittämään ja hallitsemaan koke-
muksen moninaisuuden.134 Mutta annetaan määritelmien olla.
Mitä sofistit itse sanoivat poliksesta ja oikeudesta? Askel Platonin
ja Aristoteleen tuolle puolen merkitsee kysymystä: miten polis
ja oikeus kohdattiin ensi kertaa (filo)sofisesti?

Sofistit järkyttivätkin antidogmaattisella ajattelullaan ja
opetuksellaan vanhan, traditionaalisen ja ikuisesti muuttumatto-
mana pidetyn moraaliperiaatteiden järjestelmän perustuksia aset-
tamatta mitään uutta moraalijärjestelmää niiden tilalle. Ei ollut
mitään arvoa, asiaa, käytäntöä tai instituutiota, jota sofistien mu-
kaan ei olisi voitu kyseenalaistaa. Olemassaolevaa ei hyväksytty
annettuna. Jos se hyväksyttiin, niin se tapahtui ainoastaan oman
arvostelman kautta koeteltuna. Absoluuttisten totuuksien ja
dogmaattisten uskomusten aporiat, ristiriitaisuudet ja epäloogi-
suudet kaivettiin esiin. Sofistit nostivat esiin kysymyksiä totuu-
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den luonteesta, kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta, logok-
sen ja hyveen opettamisen mahdollisuudesta, aistihavaintojen
luotettavuudesta. Menneen kultaisen ajan ylevöittämisen, sen
nostalgis-melankolisen kaipuun sijaan sofistit olivat edistysuskoi-
sia. Jumalista ei löytynyt perimmäistä totuutta: joko ne olivat,
kuten Kritias väitti, vallankäyttäjien luomuksia kansalaisten tot-
televaisuuden ylläpitämiseksi tai niistä oli inhimillisin keinoin
mahdotonta saavuttaa mitään tietoa. Protagoraan sanoin: “Juma-
lista minulla ei kyllä ole mitään mahdollisuutta tietää, että ne
ovat, eikä etteivät ne ole, eikä millä tavalla ne ovat ilmenemises-
sään, sillä on paljon sellaista, joka on tietämisen esteenä: hämärä-
peräisyys ja se, että ihmiselämä on lyhyt.”135

Erityisesti kysymykset valtion legitimiteetistä, rangaistuk-
sen justifikaatiosta, lain voimasta ja pätevyydestä, autonomisten
kansalaisten velvollisuudesta noudattaa toisten asettamia lakeja
sekä oikeuden olemuksesta nousivat esiin sofistien poliittis-oi-
keudellisessa filosofoinnissa. Koska ei ollut yhtä totuutta, yhtä
oikeutta oli kysymys luonnonoikeudesta ja sen suhteesta kon-
ventionaaliseen ja säädännäiseen oikeuteen murrettava väkival-
loin auki. Niin myyttiselle ajattelulle kuin luonnonfilosofeille
nomos (laki, tapa, konventio) ja fysis (luonto, oleminen) olivat
vielä olleet yhteneväisiä. Perikleen aikana ykseys kuitenkin
murtui luonnonjärjestyksen ja inhimillisen oikeuden väliseksi
vastakohtaisuudeksi. Sofistien ajattelussa fysis ja nomos olivat
murtuman seurauksena keskenään jatkuvassa kiistassa. Tämä
murtuma voidaan rinnastaa myös Hölderlinin kautta esiin nos-
tettuun jumalten vetäytymiseen ja eroamiseen maailmasta. Täs-
tä kiistasta syntyi sofistien luonnonoikeus. Paljon matkustanei-
na nämä kosmopoliitit olivat tulleet tutuiksi erilaisten kulttuu-
rien kanssa. Sen seurauksena he kyseenalaistivat tapoja, lakeja ja
arvoja, joita aiemmin oli pidetty asioiden järjestykseen olennai-
sesti kuuluvina ja luontoon perustuvina. Useat luonnollisina
pidetyt asiat osoitettiin ainoastaan tapoihin ja sopimuksiin pe-
rustuviksi ja siten lainsäädännöllä muutettaviksi asioiksi.

Samalla kun traditionaaliselta moraalilta ja positiiviselta oi-
keudelta riistettiin niiden absoluuttinen legitimiteetti, niiden ju-
malallinen ja kosminen luonnollisuus, nostettiin esiin uudet, asi-
oiden luontoon perustuvat luonnonlait, jotka puolestaan asetet-
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tiin vastakkain konventioon perustuvien säädettyjen lakien kans-
sa. Yhtä ainoaa oikeaa vastausta fysiksen ja nomoksen suhteeseen
eivät sofistit anna kehittelemässään luonnonoikeudessa. Oikeuss-
keptisismiä edustava Gorgias julisti, ettei mitään ole olemassa. Ja
jos jotain olisikin olemassa, emme tietäisi siitä mitään. Tämä kos-
ki tietenkin myös oikeutta, joten kaikkea oikeutta tuli epäillä ra-
dikaalisti. Nomosta ja dik©ä oli pidetty liian jäykkinä, pysyvinä ja
järkähtämättöminä. Sen sijaan, että niistä pidettäisiin kiinni jo-
kaisen väittäessä olevansa ehdottomasti oikeassa tai vaatiessa
omaa oikeuttaan, niiden sisäiset ristiriitaisuudet ja antinomiat pi-
täisi osoittaa, jolloin termit voitaisiin relativisoida. Gorgiaan mu-
kaan epäselvää ei vain ollut se, kuka oli oikeassa vaan myös itse
oikeuden olemus ja totuus. Koska absoluuttista oikeutta ei ollut
voitiin asiasta esittää aina kaksi argumenttia (dissoi logoi).

Luonnonoikeuden vahvemman luonnolliseksi oikeudeksi
tulkitsivat Kallikles, Thrasymakhos ja Kritias. Kallikles hylkäsi
tekopyhinä perinteiset rohkeuden, sankaruuden ja polikselle uh-
rautumisen arvot julistaen nautinnon ja vallan oikean ainoaksi
perustaksi. Hänen mukaansa lain ja tavan mukaisella oikeudella
ei ole mitään tekemistä luonnonmukaisen oikeuden kanssa, jo-
ka merkitsee vahvuutta sekä voittoisuutta elämän kamppailuis-
sa, mikä on kaiken olemassaolon laki. Inhimillinen laki ja luon-
nonlaki ovat antiteettisia: luonnonoikeus vaatii elämään inten-
siivisesti, vaarallisesti, intohimoisesti, rohkeasti, halujen mukai-
sesti, toisin sanoen päinvastoin kuin Sokrates opettaa, mutta ta-
vallisten ihmisten silmissä tämä on epäoikeudenmukaisuutta ja
vääryyttä. Ne syyttävät niitä, joita eivät uskalla jäljitellä ja mää-
rittelevät pelkuruuden ja raukkamaisuuden oikeudeksi. Tällai-
sen oikeudenmukaisuuden ja maltillisuuden sijasta on tavoitel-
tava herruutta kaupungissa, suvereeniutta. Vahvemman oikeu-
den justifioi kyseisen henkilön paremmuus, joka perustuu asi-
oiden luonnolliseen järjestykseen. Tällaisen ihmisen hyve
(aret©) ja onnellisuus (eudaimonia) muodostuvat vapaudesta, ra-
joitusten puutteesta ja yltäkylläisyydestä. Wolfin mukaan Kalli-
kles ei uskonut kansaan eikä hän pyrkinyt perustamaan oikeutta
mytologisesti. Wolfille hän edusti konkreettista järjestysajatte-
lua ilman eetosta, kylmää oikeuspositivismia ja kyynistä oikeus-
relativismia.136 Kallikles ei kuitenkaan ole moraaliton, sillä hän
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asettaa luonnonlain moraalisesti korkeammaksi kuin inhimilli-
sen lain. Edelleen hänen mukaansa vahvemman oikeus ei ole
pelkästään kuvaus olevasta, vaan se on normi, jonka sisältönä
on se, että jokaisen järkevän ihmisen tulee päättää luonnonmu-
kaisen olevan arvokkaampaa kuin lainmukaisen.137

Thrasymakhos piti Sokrateen puhetta hyveestä pelkkänä
sanahelinänä. Hänen mukaansa oikeus merkitsee toisen hyvän
tavoittelemista, mikä on typerää, koska epäoikeudenmukaisuu-
dessa ihminen tavoittaa hyveen ja onnellisuuden. Ei olekaan
mitään perustetta sille, että itse rajoittasi oman edun tavoittelua
toisen hyväksi. Valtiokin on vain organisoitua sortoa, jota pide-
tään yllä väkivallan ja lakien avulla. Valtiossa oikeus ja moraali
ovat pelkkää harsoa, jolla kätketään alistamisen ja hallinnan to-
delliset suhteet. Thrasymakhos kuitenkin kiistää Kallikleen
esittämän asioiden luonnollisen järjestyksen, koska kaikki viit-
taukset oikeuteen ja justifikaatioon ovat pelkkää tekopyhyyttä.
Todellista on jatkuva taistelu, jossa heikompi saattaa voittaa or-
ganisoituessaan vahvemmaksi. Jokainen olisikin epäoikeuden-
mukainen, jos uskaltaisi, mutta suurin osa tyytyy asemaansa
rangaistuksen pelossa. Kaikki valtiomuodot säätävät itseään
hyödyttävät lait huijaten kansalaiset uskomaan, että oikeus on
kaikkialla samanlainen. Siinä kaikki, sanoo Thrasymakhos, jon-
ka ajattelua hyvän ja pahan tuolla puolen Koyrè nimittää nihi-
lismiksi, jonka tehtävänä on destruktiivisen analyysin ja kritii-
kin keinoin tuhota oikeuden illuusiot ja vapauttaa ihmiset oi-
keuden ideologioista.138

Vahvemman oikeuden ajatus ilmenee myös Ateenan
“kansainvälisessä oikeudessa”. Thukydides kertoo kahdesta ta-
pauksesta, joissa tämä ilmenee. Meloksen saari on kieltäytynyt
alistumasta Ateenan liittoon, jolloin Ateena valloitti saaren ja
antoi sen asukkaiden vaihtoehdoiksi kuoleman tai alistumisen.
Ateenalaiset ja meloslaiset kokoontuvat neuvottelemaan.
Kummatkin hyväksyvät vahvemman oikeuden lähtökohdaksi,
mutta meloslaiset kysyvät onko Ateenan todellisen edun mu-
kaista olla noudattamatta yleistä hyvää ja oikeutta, koska he
saattavat joskus joutua itse meloslaisten asemaan. Meloslaiset
haluavat pysyä puolueettomina, mutta Ateena haluaa tehdä rat-
kaisevan päätöksen ystävän ja vihollisen välillä. Ateenalaiset ve-
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toavat lopulta jumalalliseen vahvemman oikeutensa legitimoi-
miseksi: “Emme usko meiltäkään puuttuvan jumalten suo-
siota[...] Tätä lakia emme ole säätäneet emmekä ensimmäisinä
sen mukaan toimineet; olemme saaneet sen valmiiksi säädetty-
nä ja jätämme sen jälkipolville ikuisesti voimassa olevana[...]”139

Mytineläisten kapinan jälkeen ateenalaiset tuomitsevat kaikki
mytineläiset aikuiset miehet kuolemaan. Kleon kannattaa ja
Diodotos vastustaa kuolemanrangaistusta. Kummatkin argu-
mentoivat oman näkemyksensä puolesta hyötynäkökohtiin ve-
doten. “Emme siis saa tuomita rikokseen syyllistyneitä liian an-
karasti ja siten tuottaa vahinkoa itsellemme” on argumentti, jo-
ka voittaa äänestyksessä.140 Täysin päinvastaisesti ja “humanisti-
seen” suuntaan luonnonoikeuden tulkitsivat Lykofron ja Alki-
damas. Heille se merkitsi heikomman oikeutta. Alkidamas oli
varsinaisesti ensimmäinen, joka julisti luonnonoikeuden mer-
kitsevän universaaleja ja kaikkia (ei vain kreikkalaisia) koskevia
ihmisoikeuksia. Positiivisen oikeuden tuli hänen mukaansa taa-
ta minimisuoja kaikille ihmisille.

Sofistien luonnonoikeusopin varsinaisina perustajina ovat
kuitenkin Antifon ja Hippias. Antifonin individualistisessa
luonnonoikeudessa jokaisella ihmisellä oli oikeus tavoitella
omaa etuaan sekä rikkoa säädännäisiä lakeja, jos se oli itsen kan-
nalta edullista. Hän ei myöskään tunnustanut mitään yhteisössä
yhteisesti jaettuja moraaliperiaatteita. Lain rikkomisen ainoa es-
te oli lain rikkomisesta seuraavan hyödyn poistava rangaistus –
siksi lakia tuli rikkoa salaa. Hänen mukaansa lainmukainen oli
usein sodassa luonnonmukaisen kanssa. Esimerkiksi orjuus oli
vastoin luontoa, sillä luonnollisilta ominaisuuksiltaan ihmiset
eivät eroa kreikkalaisiksi ja barbaareiksi, vaan kaikki hengittävät
samaa ilmaa suullaan ja sieraimillaan.

Hippias lähti liikkeelle yhteiskuntasopimuksesta, johon
hän perusti kaikkien säädännäisten lakien alkuperän ja niiden
velvoittavuuden. Glaukon esitti vastaavan yhteiskuntasopimus-
teorian, jonka mukaan luonnontilassa kaikki haluavat rajatonta
nautintoa ja tehdä rankaisematta vääryyttä. Mutta koska sen
kärsimisen tuottama paha on suurempi kuin sen tekemisen
tuottama hyvä, niin ihmiset “katsovat edulliseksi sopia keske-
nään, että eivät tee toisilleen vääryyttä eivätkä myöskään joudu
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siitä kärsimään. Ja näin he ovat ryhtyneet säätämään lakeja ja te-
kemään keskinäisiä sopimuksia, ja lain määräyksiä he ovat ru-
venneet nimittämään laillisuudeksi ja oikeudenmukaisuudek-
si.”141 Glaukonin mukaan oikeudenmukaisuuden alkuperä,
luonne ja olemus on yhteiskuntasopimuksessa, joka sinällään ei
ole mitään hyvää, mutta sitä arvostetaan, koska “omat voimat
eivät riitä vääryyden tekemiseen”.142 Tästä on lyhyt matka sel-
laiseen kvalitatiiviseen valtioon, joka pelkästään keskittyy jäse-
niensä suojelemiseen, joka eroaa platonilais-aristoteelisesta ho-
monoiasta, joka merkitsee yksimielisyyden ja yhteisesti jaetun
hyvän ja oikean yhteisöä.143

Hippias kuitenkin esittää Glaukonista poiketen ajatuksen
luonnollisesta oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa polik-
sen lait ovat muuttuvia, mutta kirjoittamattomilla laeilla (agrafoi
nomoi) on jumalallinen alkuperä. Niiden rikkomisesta seuraava
rangaistus tulee itsestään. Esimerkiksi insestikiellon rikkomises-
ta seuraava rangaistus näkyy tulevissa sukupolvissa. Käsitys kir-
joittamattomista laeista ei suinkaan syntynyt Hippiaan myötä,
mutta Hippias antoi niille ehdottoman pätevyyden suhteessa
säädännäisiin lakeihin, jolloin niistä tuli normatiivinen ele-
mentti paremman järjestyksen korkeampana oikeutena, jota
inhimillisen lainsäätäjän oli seurattava ja jonka mukaisesti sää-
dännäistä oikeutta tuli korjata. Wolfin mukaan se muodosti po-
sitiivisen oikeuden legitimaatioperustan oikaisumittana (Richt-
mass) ja korjaajana (Korrektiv). Luonnonoikeus merkitsi siis
Hippiaalle kirjoittamattomia lakeja, joten luonto ei ollut hänel-
le niinkään empiirinen todellisuus vaan dik©n perustumista ih-
misen määrättyyn olemisen tapaan.144

Hippiaan ohella keskeinen oikeussofisti oli Protagoras,
jonka mielestä Hippias ei edennyt tarpeeksi pitkälle. Protago-
raalle polis oli ihmisen koti, ihmisen maailmassaolemisen tapa.
Protogoraan yhteiskuntasopimus-myytin mukaan ihmiset eli-
vät alunperin luonnontilassa hajallaan ja erillään toisistaan.
Vaikkei varsinaisia esipoliittisia yhteisöjä ollut, ihmiset tulivat
yhteen tarpeesta suojautua villieläimiä vastaan, jolloin heidän
välilleen muodostui alkeellinen kieli ja keskinäinen avunanto.
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Tämä perustui siihen, että kaikilla ihmisillä oli luonnostaan tar-
ve suojautua pelkoa vastaan. Prometheus jakoi eri ihmisille eri-
laisia taitoja, mutta silti oikeus ei vielä vallinnut ihmisten kes-
kuudessa. Ihmisten kanssakäyminen perustui puutteeseen.
Puhdas tarve ei riittänytkään kaupunkien perustamista varten.
Vasta taito (tekhn©) elää yhdessä poliksessa mahdollisti poliksen.
Siksi Zeus lähetti Hermeen lahjoittamaan kaikille ihmisille oi-
keuden ja keskinäisen kunnioituksen, dik©n ja aidoksen. Polis
perustui siten oikeuden periaatteelle. Jokainen, joka ei kyennyt
ottamaan oikeuden lahjaa vastaan, oli myrkkyä kaupungille, ja
hänet tuli surmata epäinhimillisenä. Ihminen oli ihminen jaka-
essaan dik©n ja aidoksen. Vain ja ainoastaan poliksessa ihminen on
Protagoraan mukaan oman olemuksensa mukaisesti, joten
voimme puhua jopa paikallaolemisen perustavasta poliksessa
olemisesta tai kaupungissaolemisesta.

Ihmisellä on siten polista perustava kyky käsittää mikä on
oikein ja väärin, tehdä arvostelmia suhteessa dik©en sekä kunni-
oittaa toista. Dik©n ja aidoksen kyky ei kuitenkaan ole varsinai-
sesti ihmisen luonnollinen tai alkuperäinen ominaisuus. Toisin
sanoen ihminen ei luonnostaan ole oikeamielinen ja huolehti-
vainen. Dik© ja aidoshan tulevat aina vasta tapahtuman jälkeen,
alun, alkuperäisen, luonnollisen jälkeen Zeuksen lahjoina.
Koska Protagoras oli hylännyt myyttisenä opin poliksen ja oi-
keuden jumalallisesta alkuperästä, niin Zeus tulee ymmärtää
tässä olemisena eli kyse on olemisen lahjasta. Dik©n täytyi tulla
ja se tuli osata ottaa vastaan, jotta polis voisi tulla. Protagoraan
yhteydessä tulisikin puhua luonnonoikeuden sijasta olemisoi-
keudesta, johon jo fysis olemisena viittaa. Juuri tässä nihilismin
vastaisessa liikkeessään Protagoras tekee muita sofisteja radikaa-
limman irtioton luonnonfilosofiasta. Kasvatuksen ja positiivi-
sen oikeuden kautta ihmisen olemusta määrittävästä perusta-
vasta oikeuslahjasta voidaan kehittää politik© tekhn©, taito tehdä
poliittisia ja oikeudellisia arvostelmia. Vaikka kaikki eivät ol-
leetkaan taidoissaan yhtä kehittyneitä, niin ateenalainen demo-
kratia, joka takasi is©gorian ja parrh©sian, kunnioitti parhaiten jo-
kaiselle kuuluvaa kykyä esittää poliittisia ja oikeudellisia arvos-
telmia ja osallistua päätöksentekoon. Politiikan ja oikeuden tai-
to kuului kaikille toisin kuin erityistaidot ja taiteen eri alat.
Siten asiantuntijoiden tuli hoitaa erityisalat, kun taas yleinen
poliittis-oikeudellinen päätöksenteko kuului kansalaisille. Kai-
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killa saattoi olla oikeutettu mielipide Antigonen tapauksesta,
mutta vain yksi kykeni kirjoittamaan Antigone-tragedian. Polis
perustui olennaisen oikeudellisen arvostelukyvyn jakamiselle,
oikeuden jakamiselle (kaikissa merkityksissä). Oikeudellis-mo-
raalisen ja poliittisen mielen lisäksi ihmisen olemusta määritti
ystävyys. Toisin kuin kilpailevat ja agressiiviset eläimet, ihmiset
olivat luonnostaan sosiaalisia ja yhteistyöhaluisia. Toisin kuin
muut sofistit Protagoras ei asetakaan vastakkain poliksen nomosta
ja yksilöllistä fysistä.145 Sama ajatus löytyy myös Iamblikhoksen
nimissä kirjoittaneen tuntemattoman kirjailijan teoksesta, jon-
ka mukaan ihmisen tulee alistua laeille, koska yhteisöllinen elä-
mä ilman lakeja olisi mahdotonta. Kalliaan ja Thrasymakhok-
sen kuvio kääntyy niin, että nyt nimenomaan lain voima ja oi-
keusvarmuus osoittautuvat luontoon perustuvaksi.146 Protago-
ras saattoi soveltaa oppejaan myös käytäntöön toimiessaan lain-
säätäjänä. Perikleen toimeksiannosta hän sääti etelä-italialaiselle
siirtokunnalle sen perustavan valtiosäännön.

Keskeinen oikeusperiaate Protagoraalle oli homomensura-
periaate eli “ihminen on kaiken mitta”. Tarkastellaan tätä oi-
keuden kannalta, jolloin on kysyttävä mitä ihmisellä tarkoite-
taan tässä. Ensinnäkin ihminen voi tarkoittaa yksilöä, joka on
mittana kaikelle olevalle. Tällöin objektiivinen tieto ja oikeus
on mahdotonta. Lain ja oikeuden merkitys eivät siten ole vain
historiallisesti muuttuvia vaan myös jokaiselle yksilölle erilaisia,
jonka vuoksi jokaisella on täysi oikeus asettaa omat oikeusnor-
minsa. Tämä voidaan tulkita radikaaliksi mytologis-genealogi-
sen oikeustradition kritiikiksi. Protagoras ei kuitenkaan ollut
nihilisti eikä hyväksynyt rajatonta itselainsäätämistä.147 Toisen
tulkinnan mukaan kyse on ihmisen lajiolemuksesta, jolloin lau-
se tarkoittaa sitä, että totuus on ihmisessä, jolloin oikeuden legi-
timiteetin alkuperän palauttaminen jumalaan on pelkkä vel-
voittamaton myytti. Toisin sanoen jumalat eivät inhimillistä-
neet lakia, vaan ihmiset jumalallistivat myytissä inhimillisen lain
saadakseen lailleen jumalallisen auktoriteetin. Protagoras ha-
lusikin hylätä ajatuksen siitä, että laki perustuisi muuttumatto-
maan luontoon tai jumalaan. Dik© ei Protagoraalle ole enää ju-
malallinen sana. Kolmanneksi ihminen voidaan tulkita myös
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kansalaiseksi. Poliittinen ihminen asettaa oikeuden poliksessa,
joka vaihtelee eri kaupunkivaltioissa. Oikean oikeuden antaja
on siten polis (tai perhe tai jokin muu yhteisö), jossa ihminen saa
inhimillisen olemuksensa ja tulee ihmiseksi. Toisin sanoen yk-
silö ei itse ole oikeuden normatiivisten kriteerien antaja, vaan
yhteisö, ihmisen koti. Nomos on sellainen ihmisen kodin edel-
lytys, joka puuttuu fysiksestä. Siten se on inhimilliselle maail-
massaolemiselle olennaista.

Protagoras hyväksyi kahden argumentin opin ja kehitti op-
pia argumenttien kamppailusta ja katsoi, että vastakkaiset sanat
tai antilogiat ovat sinällään ratkeamattomia, mutta silti hän katsoi,
että ne voitiin ylittää korkeamman tiedon tasolla. Tässä hän erosi
Gorgiaasta, jonka mukaan vastakohtia ei voinut kumota, mutta
eri tilanteissa ne voidaan irrationaalisesti ratkaista päättäväisen
yksilön päätöksellä ja tahdolla.148 Wolfin mukaan Protagoras ei
julistanut oman tahdon juhlaa vaan sellaisen poliittisen paikalla-
olemisen syntymää, jolla oli olemisenymmärrys. Siten dik© tuli
merkitsemään poliittista arvostelmaa, jolloin poliksen nomoksesta
tuli kaiken oikean oikeuden lähde ja perusta.149

Eikö tämä ole oikeuspositivismin filosofinen avaus? Ihmi-
nen-kaiken-mittana-periaatteen historiallis-positiivisesta oi-
keusrelativismista huolimatta Protagoras asettaa korkeamman
kriteerin positiiviselle oikeudelle. Yksittäinen nomos perustuu
politik© tekhn©en. Mitaksi tulee valtiomiesmäinen sofisti, politii-
kan taidon taitaja, viisas ja hyvä puhuja, joka kykenee määrää-
mään oikeuden mielen. Dik© “luonnonoikeutena” ei suinkaan
perustu luontoon, joka on puutteellinen, vaan poliksen olemuk-
seen ja siinä kansalaisenaolemiseen. Oikeus on siten lain taita-
vaa jakamista.

Luonnonfilosofien universumiin kytkemät fysikseen pe-
rustuvat luonnonlait siirrettiin näin ihmisen poliittiseen olemi-
sen tapaan, joka asetettiin normatiiviseksi ja kriittiseksi legiti-
maatioperustaksi poliksen säädännäiselle oikeudelle. Hans Wel-
zelin mukaan sofistisessa luonnonoikeudessa onkin kyse eksis-
tentiaalisesta luonnonoikeudesta. Jos ideaalinen luonnonoikeus
lähtee ihmisen järjellisestä olemuksesta, niin eksistentiaalinen
luonnonoikeus on esirationaalisten tahdonaktien ja halujen
määräämää. Se perustuu tilannekohtaiselle ja elinvoimaiselle
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päätöksenteolle.150 Wolfin mukaan totuuden, oikeuden ja hy-
vän “inhimillistyminen” kyseenalaisti niiden universaalisuuden
ja absoluuttisen pätevyyden, jolloin olevan itsestäänselvyydestä
tuli olemisen kysymyksenarvoisuus. Tämä perustavanlaatuinen
oikeuden lähteiden kriisi merkitsee Wolfille muodollisen oi-
keuspositivismin ensimmäistä perustamista, sillä nyt yhtäältä ta-
paoikeudelliset säännöt nähtiin ihmisen säätäminä ja toisaalta
jumalallis-kosmisia normeja pidettiin pätevinä ja velvoittavina
ainoastaan, jos ne oli ensin omaksuttu osaksi oikeusjärjestystä.
Oikeuspositivismia täydensi oppi myyttisestä luonnonoikeu
desta irtaantuneesta rationaalisesta luonnonoikeudesta, jossa ei
niinkään ollut kyse fundamentaalijärjestyksestä säädännäisen
oikeuden legitimaatioperustana, vaan pikemminkin sen muu-
toksen perustalla olevasta pysyvästä järjestyksestä. Mutta en-
nenkaikkea rationaalinen luonnonoikeus merkitsi sofisteille
mittamallia (Richtmass), kriittistä järjestystä, joka on korjaava
suhteessa historiallisiin lakeihin.151 Oikeudellinen ajattelu on
näin langennut maailmassa olevan ihmisen huoleksi, jonka on
otettava vastuu omasta oikeassaolemisestaan. Tragedia kilpaile-
vien nomoksien sanomisen kiistana on juuri poliksen ja oikeuden
sanomista.

8. Poliittinen teatteri

Polis oli näin sanojen kiistan ja kamppailun, kiistelevien logoksi-
en agßn, eris ja polemos, kiista, riita ja taistelu. Polis tavallaan kie-
toutui lain, oikeuden, oikeassaolemisen, oikeudenmukaisuu-
den poliittisen, juridisen, filosofisen ja poeettisen sanomisen
ympärille. Oikeudenkäynti itsessään oli jo poliksen yhteisölli-
syyden olennainen perusta. Esimerkiksi kykloopeilla ei Home-
roksen Odysseian mukaan ollut lakeja eikä tapoja, ei agoraa, ei
kokouksia eikä lain käyttöä. Heille “on laki outo ja oikeus”.
(Od. 9.106-215) Poliksen yhteisöllisyyden ja oikeudenkäynnin
välillä vallitsee välttämätön yhteys: oikeudessa ateenalaiset jaka-
vat poliksen. Dik© ja nomos olivat niin sofistien kuin poliksen pe-
russanoja. Oikeudellinen kieli ja terminologia olivat aktiivisessa
käytössä myös niin kansankokouksissa kuin teatterissa.
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Samalla on pidettävä mielessä, ettei tragediaa suinkaan tu-
le pitää yksinkertaisesti poliksen poliittisen toiminnan jäljittely-
nä. Tragedia voi itse olla tapahtuma ja historia, jota sen usein
oletetaan mimeettisesti jäljittävän.152 Tragedia on yksiselittei-
syyden, läpinäkyvyyden ja puhtaasti representatiivisen kerron-
nan sijasta ennen kaikkea monimielisyyden ja jopa ratkaisemat-
tomuuden laji, jossa traagiset runoilijat nimenomaan pelasivat
sanojen mahdollisilla merkityksillä liikkuen alueelta toisella ja
asettaen eri merkityksiä vastatusten toistensa kanssa. Itsestään-
selvät käsitteet, jäykät vastakohtaparit ja vakaina pidetyt rajat
ongelmallistuivat päättymättömästi tragediassa asioiden liuetes-
sa toisikseen ja erojen liudentuessa: dik© ja adikia tai vaikkapa le-
gitiimi mahti ja väkivalta kietoutuivat erottamattomasti toisiin-
sa. Ateenalainen yleisö ei odottanutkaan traagiselta runoudelta
(runoudelta ylipäätänsäkään) sitä, että se kritiikittömän mi-
meettisesti peilaisi tai heijastelisi heidän todellisuuttaan ja arvo-
maailmaansa. Jean-Pierre Vernant ja Pierre Vidal-Naquet va-
roittavatkin lukemasta tragediaa puhtaasti oman aikansa poliit-
tisten ja oikeudellisten olosuhteiden kuvauksena, sillä trage-
diassa on olennaista tietty kriittinen momentti. “Mutta vaikka
tragedia enemmän kuin mikään muu kirjallisuuden laji näyttää
perustuvan sosiaaliseen todellisuuteen, niin se ei tarkoita sitä,
että se heijastaisi sitä. Se ei heijasta tätä todellisuutta vaan ky-
seenalaistaa sen.”153
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152 Gellrich, “Interpreting Greek Tragedy”, s.51.
153 Vernant, “Tensions and Ambiguities”, s.29-48, s.33. Jaan tämän tulkinnan. Se

syrjäyttää Oddone Longon kaltaiset tragedia-tulkinnat. Longon mukaan nimit-
täin Dionysoksen kisojen suojelija tai mesenaatti, yleisesti ottaen siis polis, ei
vain organisoi dramaattisia esityksiä, vaan myös suuntaa ja kontrolloi niitä. Suo-
jelijan pyrkimyksenä on lujittaa sosiaalista identiteettiä ja ylläpitää yhteisön ko-
heesiota. Siksi näytelmät eivät ole vain yhteisöllisten arvojen ilmaisuja vaan
myös institutionaalisten pakotteiden ohjaamia, jotta ne voisivat luoda konsen-
suksen eroavuuksiin perustuvassa yhteiskunnassa. Myös yleisö odottaa yhteisön
yhtenäisyyden ja konsensuksen vahvistamista näiden rituaalien ja spektaakkelien
kautta. (Ks. Gellrich, “Interpreting Greek Tragedy”, s.41-42) En myöskään yh-
dy täysin Sourvinou-Inwoodin käsitykseen hänen lukiessaan tragediaa antiikin
kulttuuristen olettamusten kautta, joiden perustalta olisi mahdollista hahmottaa
tragedian merkitys sellaisena kuin 440-luvun ateenalaiset sen ymmärsivät. Sour-
vinou-Inwoodin mukaan tragedia on ymmärrettävä yleisönsä silmin, joka on
yhtenäinen ryhmä mies-kansalaisia, jotka jakavat yhteisen kulttuurisen ideolo-
gian. (Ks. Sourvinou-Inwood, “Assumptions and the Creation of Meaning”)
Foley aivan oikein huomauttaa, että tragedia on aivan liian moniääninen, -mie-
linen ja -merkityksellinen tällaiseen luentaan. On lisäksi muistettava, että
ateenalaiset olivat tottuneet sellaiseen runouteen, joka ei vastannut heidän ©thos-
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Yhdessä runouden, lainsäädännön, sofistiikan ja filosofian
kanssa tragedia onkin olennainen osa oikeuden perustavaa sa-
nomista, jossa sanomisessa polis, sen oikeus ja siinä oleva oikeu-
denmukaisuus ilmenevät, tulevat esiin ja etualalle. Se mikä on
oikein, oikeaa lakia, oikeutta ja oikeudenmukaista ei ole suin-
kaan itsestäänselvää Antigonessa, vaan kiistanalaista, jonka vuok-
si oikeus ilmenee siinä avoimena kysymyksenä, normiristiriita-
na, antinomiana, joka vaati päätöstä. Tragedia on eräänlaista oi-
keudenkäyntiä kuten jo aiemmin on todettu, jonka vuoksi tul-
kinnat, jotka kiirehtivät julistamaan Antigonen ehdotonta oi-
keudessa olemista, eivät käsitä tragediaa demokraattisen poliksen
ja sofistien kiistelyn kon-tekstissa. Pikemminkin oikeuden sa-
nomisen sanottuun oikeaan välittömästi – aivan liian nopeasti –
supistavat tulkinnat heijastavat vain tulkitsijan omaa halua aset-
taa varmuudella oikeuden olemus, ankkuroida kiistelevät lait
tukevaan oikeusperustaan.

Heideggerin mukaan varhainen kreikkalainen ajattelu ja
runous vastaavat toisiaan siinä mielessä, että kummatkin ovat
olennaisesti runollisia, kummatkin takaavat ja ylläpitävät ole-
misen totuuden historiallista tapahtumista, kummatkin ovat
avoimia alkuperäiselle totuudelle. Tällainen ajattelu ja runous
eivät tavoita polista oppineiden määritelmien kautta vaan tuovat
sen esiin rajoihin ja muotoihin. Tragedian poetiikassa kreikka-
lainen paikallaoleminen kaupungissaolemisena tulee mitä ai-
doimmin asetetuksi, säädetyksi ja luoduksi. Paikallaolemisen
kautta voimme ymmärtää historiallisen (kreikkalaisen) ihmisen
suhdetta olemisen historialliseen tapahtumaan poliksen aika-ti-
lassa, jossa paikallaoleminen merkitsee ihmistä olemiseen kons-
tituoivaa suhdetta, jonka kautta ihminen on, mitä on, ja jonka
kautta ihmisen paikka maailmassa määräytyy.154 Polis jopa ni-
menomaan on paikka, da, jossa ja jona paikalla-oleminen, Da-
sein, on historiallisesti.155

Paikallaolemisen rakenne onkin ymmärrettävä maailmas-
saolemisena (In-der-Welt-Sein) (sen arkipäiväisyys, elämä fakti-
suutena) ja tämän maailmassaolemisen ajallisuutena ja historial-
lisuutena (faktisen elämän historiallisuus). Edelleen Jean-Luc
Nancyn mukaan paikallaoleminen ei ole paikan adverbiaali (ol-
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taan. (Foley, “Tragedy and Democratic Ideology”, s.137.)
154 Heidegger, “Der Spruch des Anaximander”, s.353.
155 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.161.
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la siinä) tai minkään substanssin nimi, vaan se tulee ymmärtää
toimintalausekkeena. Siinä on kyse aktiivisesta transitiiviverbis-
tä “olla paikkaa”, joten Da-sein merkitsee olemisen ek-sistoi-
mista puhtaana aukeamana, joka ei ole valaistumista vaan ole-
mista itseään avautumisena, “valaistuksi tulemisen mahdolli-
suuksille avautuvana tilana[...] Ja siinä on paikka sikäli että siitä
lähtien eli sen aukosta voi tapahtua jotakin, nimittäin mielen
käyttäytyminen.”156

Nyt voidaan sanoa, että traaginen runous ei pelkästään
heijastanut ja representoinut aikansa polista myyttien uudel-
leenkirjoittamisen kautta, vaan se perustaa, takaa ja ylläpitää po-
liksen ja inhimillisen kaupungissaolemisen totuuden historiallis-
ta tapahtumista ja antaa poliksen aukeaman tapahtua. Näin ym-
märrettynä tragedia täytyy myös käsittää muutoin kuin todelli-
suudelle vastakkaisena (tai sitä vastaavana) ilmentymisenä, imi-
taationa, irreaalisena, illuusiona, magiikkana, kuvitteellisena tai
kuvana. Jos esteettinen olisi vain todellisuudesta vieraantunut
ilmenemistapa, niin silloin sen vaikutus ja voima (unien kauhu
tai vaikkapa tragedian oikeudentunto) kestäisi vain sen aikaa,
kun sen todellisuudesta ei olisi epäilyä, jolloin sen totuus lak-
kaisi herättyämme unesta tai teatteriesityksestä.157

Polis ei ollut pelkkä konteksti tragedialle vaan kon-teksti,
joka tragedian tekstin ja tapahtumisen kautta avautui kirjoitet-
tuna ja tapahtuvana. Tragediaa ei myöskään tule palauttaa puh-
taasti olemassaoleviin poliittisiin henkilöihin ja kiistoihin, sillä
myyttisen perustansa johdosta se kohosi arkipäiväisen politi-
koinnin ja oikeudenkäyntien yläpuolelle kyeten siten sano-
maan jotakin historiallisen universaalia, konkreettisen yleispä-
tevää. Myöskään tässä mielessä tragedia ei ole jonkinlainen po-
liksen ylärakenne, joka pelkästään joko ilmaisisi tai vahvistaisi
perusrakenteen arvoja ja käytäntöjä.

Toisin sanoen polis oli kon-teksti, jota tekstiä tragedia yh-
dessä muiden poliittis-eettis-oikeudellisten puhunnan ja kirjoi-
tusten muotojen kanssa kirjoitti ja joka vastaavasti kon-tekstina
mahdollisti vapaan, tasa-arvoisen ja avoimen puhunnan ja kir-
joituksen. Tragedia loi ja perusti sanomisellaan ja toiminnallaan
poliksen tapahtumisen totuutta aivan kuten lainsäätäjät ja sofistit
omalla sanomisellaan. Tragedia sääti – eli lahjoitti, perusti,
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156 Nancy, Heideggerin “Alkuperäinen etiikka”, s.31.
157 Gadamer, Truth and Method, s.83-84.
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aloitti, sääti, sanoi – poliksen totuuden, jota se myös vaali. Tra-
gedia asetti poliksen asetuksen. Mutta koska nimenomaan trage-
dia rakentui oikeudellis-eettisen antinomian perustalle ja kiiste-
levälle toiminnalle, koska se oli eris, agßn ja polemos tavasta olla
oikeassa, niin lainsäätäjiä ja sofisteja perustavammalla tavalla
juuri tragedia oli poliksen varsinaista ja autenttista runoutta. Pla-
ton ymmärsi tragedian olennaisen merkityksen demokraattisen
poliksen tapahtumiselle. Siksi hän sulki sen liian vaarallisena, lii-
an riitaisana, liiaksi yhteisöä ja sen oikeutta luovana, liikaa filo-
sofi-hallitsijoiden oikeuden idean totuuden absoluuttista legiti-
maatiota kyseenalaistavana ulos ihannevaltiostaan.

Tragedia on ymmärrettävä osana poliksen todellisuutta,
demokraattisen politiikan ja oikeudenkäyntien käytäntöä toisin
keinoin. Se oli vahvasti poliittinen instituutio. Polis koko-
naisuutena oli julkisissa tiloissa tapahtuva julkinen tapahtuma.
Poliksen arkkitehtuurissa kratos eli valta oli asetettu keskelle (en
mesßi). Kyse ei ollut kuitenkaan keskitetystä kratoksesta, jossa
keskellä sijaitsee valtaapitävä tyranni, kuningas tai aristokratia,
vaan valta itse oli asetettu keskelle, jossa se sijaitsi kaikille kansa-
laisille avonaisena ja yhteisenä. “Suhteessa tähän yhteiseen kes-
kukseen kaikki kansalaiset pitävät asemia, jotka tavallaan ovat
symmetrisiä ja vaihdettavissa toisiinsa.”158 Käskeminen ja totte-
leminen eivät olleet vastakkaisia termejä vaan keskenään vaih-
dettavissa, saman käännettävissä olevan suhteen kaksi puolta:
vuorotellen samat kansalaiset olivat käskijöinä ja alisteisina.
Aivan yhtälailla poliksen arkkitehtuurissa keskellä, julkisina ja
avoimina sijaitsi oikeus ja tragedia. Kun lait saivat kirjoitetun
muodon, voitiin ne asettaa kaikkien nähtäville keskustaan, jossa
niiden täytyi ainoastaan kirjaimensa voimalla kyetä oikeutta-
maan itsensä lain subjekteille. Kun tragedia esitettiin Dio-
nysoksen teatterissa, se asetettiin keskelle polista kaikkien jaetta-
vaksi. Polis oli siten se tila, jossa kansalaiset osallistuen jakoivat
poliittisen auktoriteetin, oikeudellisen päätöksenteon sekä ylei-
semmin filosofisen ja eettisen ajattelun. Politiikka, oikeus,
etiikka, filosofia ja tragedia olivat poliksessa olennaisesti julki-
suudessa tapahtuvaa, johon autonomiset yksilöt osallistuivat va-
paan ja argumentoivan keskustelun kautta.159
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158 Vernant, Myth and Society, s.92.
159 Vaikka läsnäoleva puhe näyttäytyy poliksen perustana, niin puheen mahdollisuus

perustuu kirjoitukseen. Solonista lähtien nimenomaan kirjoitetut lait yhdessä
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Teatteri oli sellaista kansalaisenaolemista, jossa kansalaiset
eivät olleet passiivisia, välinpitämättömiä ja eristäytyneitä yksi-
löitä vaan nimenomaan aktiivisia ja vastuullisia kanssakansalai-
sia. Fyysisen kanssaolemisen ohella teatterissa toteutui myös
eettinen ja tunteellinen kanssaoleminen, eikä itku ollut täysin
harvinaista tragedian esityksen aikana. Tragedian esityksessä
yleisö jakoi yhteisön ja yhteisöllisyyden kokiessaan yhdessäole-
misen historiallis-poliittisessa ajassa ja tilassa, jota traagisen sa-
nominen avasi. Yleisö kokoontui rituaaliseen kehään näyttä-
mön alttarin ympärille, jolloin katsojan katse ei sulkenut sisään-
sä pelkästään näyttämön tapahtumia vaan myös koko poliksen
tapahtumisen. Poliksen vastaus traagisiin tapahtumiin ja sen tapa
käydä oikeutta myyttisen kanssa oli osa katsojan perustavaa ko-
kemusta poliksessa. Tragedian käydessä aikaansa kansalaisesta
tuli se kansalainen, joka hän oli. Teatterissa ateenalaiset tahtoi-
vat itsensä ja poliksen olemuksen jokaisen kansalaisen osallis-
tuessa tähän tahtomiseen, jokaisen osallistuessa poliksesta ja sen
oikeudesta päättämiseen.

Kanssaoleminen ja yhdessä oikeuden käyminen oli ni-
menomaan se tapa, jolla kansalaiset jakoivat poliksen. Se oli hei-
dän kaupungissaolemisen tapansa, heidän tapana asua poliksessa,
poliittis-est-eettis-oikeudellisessa kodissaan. Poliksen totuuden
tapahtumisen edellytyksenä on se, että jokaisella kansalaisella
on logos, mutta kyseessä ei ollut mikään oikeussubjektin omista-
ma perus- ja ihmisoikeus valistuksen jälkeisessä egosentrisessä ja
individualistisessa mielessä, joka asettaa yksilön ja yhteiskunnan
vastakkain. Kansalaiset eivät omistaneet omanaan logosta vaan
pikemminkin jakoivat sen, osallistuivat siihen jakamalla sen yh-
dessä muiden kanssa. Vain poliittisen kautta ja poliittisessa tilas-
sa vapaa logos saattoi tapahtua. Ja olihan Perikleenkin mukaan
sellainen kansalainen kelvoton, joka ei osallistunut valtiollisiin
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muistiin kirjoittautuneiden lakien kanssa ovat poliksen ytimessä sitomassa vapaa-
ta oikeuspuhetta. Graf© eli kirjoitus merkitsi julkista kannetta, joka siirsi olen-
naisesti oikeudellista valtaa perheiltä polikselle. Kirjoitus teki laista todella yhtei-
sen asian. 700-luvulla myytit olivat saaneet kirjallisen muodon ja polikseen ne tu-
livat kirjoituksena. Ja ehkä olennaisin: aakkosellinen kirjoitus mahdollisti luke-
misen ja kirjoituksen oppimisen kaikille ja sitä kautta jokaisella oli mahdollisuus
osallistua poliksen poliittiseen ja eettis-esteettiseen kulttuuriin. Kirjoitus demo-
kratisoi ajattelun ja vallan sekä mahdollisti vapaan puheen, joka oli aiemmin ol-
lut vain hallitsijoiden/runoilijoiden etuoikeus. Jo Solon oli säätänyt lain, joka
teki luku- ja kirjoitustaidon oppimisen pakolliseksi.
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asioihin.160 Vapaus ei merkinnyt jonkin subjektiivisen oikeuden
omistamista vaan oikeuden ja sanomisen jakamista, vapautta ol-
la vastuunalainen ja vastuussa poliksen historiallisesta kohtalosta,
sen tahtomisesta, vapautta olla velvollinen niin omaa kuin toi-
sen arvokkuutta, itsenäisyyttä ja itsemääräytyneisyyttä kohtaan.
Vapaus toteutui poliksessa tapahtuvassa sanomisessa, jonka kaut-
ta jokainen Perikleen sanoin saattoi “kauniisti ja monipuolisesti
kehittyä itsenäiseksi persoonallisuudeksi”.161

Samalla kun polis tapahtuu vapaan sanan kamppailuna
avoimessa tilassa (konstitutionaalinen vaikutus), niin tapahtu-
minen asettaa joka kerta uudelleen omat edellytyksensä, polik-
sen oikeusperiaatteet, joita olen kutsunut poliksen perussanoiksi.
Perussanat eunomia, isonomia, is©goria ja parrh©sia muodostavat
edelleen kriteerit legitiimille vallankäytölle ja laille (normatiivi-
nen vaikutus). Antigonessa juuri Haimon osoittaa, että Kreonin
perussanojen vastainen valta ja laki eivät toteuta poliksen ole-
musta, sen perustavia oikeusperiaatteita, sen perustavaa lakia,
eivätkä ne silloin myöskään kuulu polikseen justifioitavissa ole-
vana valtana ja voimassaolevana oikeutena. Tähän perustuen
Kreon ei ole oikeassa, sillä hänen Thebansa ei jaa poliksen luon-
toa. Haimonhan kiisti Kreonin hallitsijuuden legitiimiyden pi-
tämällä tätä pätevänä hallitsemaan ainoastaan erämaita. Tähän
suuntaan Hölderlin käänsi meidät.

9. Poliksen aporos

Voidaanko kaiken edellä sanotun perustalta nyt määritellä polis
kansansuvereniteettiin perustuvaksi demokraattiseksi oikeus-
valtioksi? Voimmeko Perikleen poliksessa tapahtuvan Sofo-
kleen Antigonen perustalta säätäen kirjoittaa ja asettaa poliksen
oikeusvaltiolliset oikeusperiaatteet, jotka eivät vain ohjaa oi-
keudellista ratkaisutoimintaa vaan myös asettavat kriteerit lain-
säädännölle ja lainkäytölle? Eräässä mielessä voimme ymmärtää
kreikkalaisen poliksen perussanojen avaavan tällaisen tulkinta-
horisontin, jossa voimme ratkaista sekä normiristiriidan että oi-
keuden itsensä ongelman. Tavallaanhan Sofokleen tragedia ru-
noilee oikeusperiaatteiden merkityksestä suhteessa Kreonin ty-
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160 Thukydides, Peloponnesolaissota, 2.40.
161 Thukydides, Peloponnesolaissota, 2.41.
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ranniaksi tulevaan lakipositivismiin. Omalta osaltaanhan trage-
dia nimittäin säätää tietyt demokraattiset fundamentaalit oi-
keusvaltiolliset periaatteet, jotka sitten vaikuttivat sen lainsää-
däntöön ja -tulkintaan.

Tästä suunnasta saattaisi löytyä myös yhteinen kosketus-
pinta kriittisen teorian kanssa. Esimerkiksi Jürgen Habermas
keskittyisi nimenomaan Haimonin ja Kreonin konfliktissa ta-
pahtuvaan hölderliniläiseen käänteeseen. Hänelle ei riittäisi
Kreonin lain legaalisuus, sen narsistinen itseensä sulkeutunei-
suus, vaan hän vaatisi siltä demokraattiseen siveellisyyteen pe-
rustuvaa justifioitavuutta Haimonin tavoin. Haimonilaisesti
hän myös kritisoisi Kreonia siitä, ettei Theba täytä demo-
kraattis-perustuslaillisen valtion ehtoja: siellä ei vallitse popu-
laari suvereenisuus, poliittinen valta ei virtaa kansalaisten
kommunikatiivisesta voimasta, kansalaisten avoin diskurssi ei
kontrolloi hallinnon, lainsäädännön ja -käytön toimintaa.
Habermasin mielestä lainsäädännön ja -soveltamisen tulee
mahdollistaa moraalinen argumentaatio (vapaa, tasa-arvoinen,
kaikki näkökannat huomioonottava ja avoin moraalis-prakti-
nen diskurssi normatiivisista kysymyksistä), jossa ainoa hyväk-
sytty voima on paremman argumentin voima. Kreonin oi-
keudellinen pakko olisi Habermasin mukaan legitiimiä vain ja
ainoastaan sen perustuessa oikeudellisesti taattuun kom-
munikatiiviseen vapauteen ja demokraattisiin proseduurei-
hin. Tämä on se, mitä Haimonin ohella kuoro tragedian lop-
pupuolella ryhtyy korostamaan. Kun poliksen kansalaiset käyt-
tävät näitä vapauksia ei vain yksilöllisinä vapauksina omien
intressien tavoittamiseksi vaan nimenomaan kommunikatiivi-
sina vapauksina järjen julkisen käytön tarkoituksiin, niin pääs-
tään legitiimeihin oikeusnormeihin, jotka yhdessä kom-
munikaation kanssa toimivat sosiaalisen integraation keinona.
Tällöin poliksen edellyttämä kansalaisvelvollisuus nousee esiin
modernien kansalaisoikeuksien rinnalle. Habermas siis edel-
lyttäisi Kreonin lailta myös hyväksyttävyyttä, mutta toisin
kuin luonnonoikeudessa lain legitiimiys ei perustu johonkin
korkeampaan moraalilakiin vaan rationaalisen mielipiteen- ja
tahdonmuodostuksen demokraattiseen prosessiin. Tätä Kreon
ei noudata, joten hän olisi tällaisen luennan mukaan apolis.
Tähän perustuen voitaisiin edelleen väittää, että Kreonin laki
ei ole legitiimi siksi, että Antigone ei voisi suostua siihen, jos
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hän olisi osallisena laista päättävässä rationaalisessa diskurssis-
sa.162 Roberto Mangabeira Unger pohtisi Kreonin lain ja tuo-
mion suhdetta sekä oikeusjärjestyksen sisäisiin oikeusperiaattei-
siin sekä tavoitteisiin ja arvoihin että empiiris-normatiivisiin
taustaskeemoihin, visioihin inhimillisen yhteiselämän mahdol-
lisista ja toivotuista malleista, eli yhteiskunnassa vallitseviin
imaginaarisiin ja institutionaalisiin elementteihin.163 Kaarlo
Tuori näkisi ne lakimuodon tasoisena konkreettisena sääntely-
nä, joiden suhde oikeusideologiaan tai oikeuskulttuuriin ja oi-
keusmuotoon tai oikeuden syvärakenteeseen voitaisiin asettaa
tarkastelun kohteeksi. Näissä suunnissa Kreonin lakeja voitai-
siin sitten arvioida kriittisnormatiivisesti niiden syväjustifikaati-
on kautta.164 Edelleen Antigonen seuraamaa normia saatettaisiin
pitää oikeusperiaatteena, jonka voimassaolo velvoittavana oi-
keutena ei välttämättä edellytä formaalia pätevyyttä, jolloin se
osana poliksen velvoittavaa oikeutta saatettaisiin asettaa Kreonin
säätämää oikeussääntöä vastaan. Oikeusperiaatteet asettaisivat
myös rajat oikeudelliselle toiminnalle, jolloin poliksessa vallitse-
viin arvo- ja tavoiteperiaatteisiin palautuvia materiaalisia argu-
mentteja käytettäisiin oikeudellisessa punninnassa arvioitaessa
normiristiriitaa Kreonin ja Antigonen lain välillä.165

Emmekö nyt kriittisen teorian kautta voi ymmärtää polik-
sen nimenomaan oikeusvaltion alkuperäisenä alkuperänä?
Voimmehan nimittäin nyt sanoa, että poliksen “perustuslainsää-
täjien”, Solonin, Kleistheneen, Perikleen poliittis-poeettis-oi-
keudellisessa sanomisessa, runoilemisessa ja säätämisessä poliksen
perussanat perustetaan: polis on eunomia, oikeusvaltio, joka pe-
rustuu isonomialle, tasapuolisuudelle, tasavertaisuudelle ja tasa-
arvolle, is©gorialle, yhtäläiselle puheoikeudelle kansankokouk-
sissa ja tuomioistuimissa sekä parrh©sialle, yleiselle sananva-
paudelle. Kaupungissaolemiseen kuuluu siten olennaisesti eleut-
heros, vapaana oleminen ja eleutheros logos, vapaa sana. Olennai-
nen osa polista on nimenomaan vapaan sanan käyttö poliittisissa
ja oikeudellisissa kiistoissa: poliksen olennaisia kysymyksiä ovat-
kin kysymykset siitä, mikä on oikein, mitä merkitsee oikeassa-
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162 Habermas, Between Facts and Norms, s.457-462.
163 Unger, The Critical Legal Studies Movement.
164 Tuori, Kriittinen oikeuspositivismi, s.163-211.
165 Ks. Pöyhönen, Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu, s.69; Alexy,

Theorie der Grundrechte; Dworkin, Taking Rights Seriously.
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oleminen, mikä on oikea laki, mitä oikeus ja oikeudenmukai-
suus, dik© ja dikaiosyn© ovat.

On kuitenkin oltava varuillaan, ettemme nyt palauta polis-
ta ja sen poliittista olemusta kansan yleistahtoon, demokraatti-
seen konsensukseen, oikeusvaltioon tai aseta sille perustaksi ap-
riorisia perusnormeja, perus- ja ihmisoikeuksista, egoistis-indi-
vidualistisia juridisia fiktioita (basileuksen, tyrannoksen, rexin pää-
tös, rationaalisten ja itsenäisten yksilöiden allekirjoittama yh-
teiskuntasopimus tai vallankumouksessa perustettu perustusla-
ki) tai kollektiivis-kommunitaristisia fiktioita (nationalistinen
kansansuvereniteetti ja kansan henki, yhteisöllinen yhteinen
hyvä tai päämäärä). Niin John Rawlsin liberalistinen “oikeus-
teoria” kuin vaikkapa Alasdair MacIntyren kommunitaristiset
“velvollisuus-teoriat” kadottavat poliksen olemuksen. Polis ei
myöskään ole roomalaisten res publica tai moderni oikeus- ja/tai
hyvinvointivaltio tai jokin poliittinen tai oikeudellinen utopia,
ei edes ideaalisen valtion kuva tai sellaisen metafyysinen idea.
Jos se jotain on, niin se on olennaisella tavalla poliittinen pole-
mos, joka sanomisen taistelussa ja kiistelyssä säilyy perustaltaan
avoimena vailla kiinteitä maamerkkejä ja perustoja.166 Omalla
tavallaan polis käy jatkuvasti oikeutta itsensä kanssa.
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166 Vrt. Ost, Le temps du droit, s.261-264. Ost puhuu demokratiasta määrittelemät-
tömyyden politiikkana.
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DIK®
1. Oikeuden ensimmäisen filosofian mahdollisuus

Yhtäältä poliksen juridis-poliittisten perussanojen ja oikeuden
luomisen käytäntöjen sekä toisaalta tragedian polista jäljittävän
ja luovan poetiikan sekä tragedian juridis-poliittisen diskursii-
visen käytännön kautta olemme asettaneet kaupungissaolemi-
sen kanssa- ja yhdessäolemista ohjaavan, järjestävän ja säätävän
oikeuden olemukselliset perusperiaatteet. Tragedia on osoit-
tautunut osaksi poliksessa tapahtuvaa poliittis-oikeudellis-eettis-
tä toimintaa (praksis). Mutta se on myös poi©siksena vakavan toi-
minnan – ja siten poliksen – jäljittelyä (mim©sis), joka sekä rep-
resentaationa ja reproduktiona jäljittää (rajallinen mim©sis) että
produktiona täydentää, järjestää ja tuottaa (yleinen mim©sis) po-
liksen oikeuden luonnetta.1 Tämän “perustuslain” perustalta
olemme voineet osoittaa alunperin polista puolustaneen Kreo-
nin kääntyvän poliksen olemusta vastaan.

Mutta mikä on Antigonen suhde polikseen, sen aika-tilassa
tapahtuvaan kanssa- ja yhdessäolemiseen, poliksen oikeudessa
olemiseen? Palataan nyt Antigonen olennaiseen lauseeseen:
“Niin, sill’ ei Zeus tuot’ ollut mulle julkaissut; / Eik’ ihmisille
säännyt mointa käskyä / Dike, jok’ asuu Tuonen jumalitten
kanss’.” (450-451) Antigonen jumalina ovat siten sekä Zeus et-
tä Dike, joista nimenomaan jälkimmäiseen Antigone perustaa
oman lakinsa, joka velvoittaa olemaan oikeudenmukainen
kuolleita kohtaan. Mutta mistä tässä poliksen poliittisesta ja sää-
dännäisestä oikeudesta eroavassa pyhässä oikeudessa, joka käy
poliksen rajoja, rajoilla tai jopa rajojen tuolla puolen, on oikein
kyse?2 Millaisia polkuja Zeus ja Dike sekä jumalallinen oikeus
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1 Ks. erottelusta praksis/poi©sis Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, I.1.1094a;
Lacoue-Labarthe, Typography, s.255-256; ks. myös Aristoteles, Fysiikka,
II.2.194a.

2 Kirjoittamattomasta pyhästä vastarintaoikeudesta ks. Arndt, “Agraphoi nomoi”.
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ylipäätänsä käyvät? Entä kuka Zeuksen ja Themiksen tytär, oi-
keutta valvova Dike oikein on? Kun Sofokleen Antigonen eräs
keskeinen asia on kysymys oikeuden olemisesta ja oikeassaole-
misesta, niin tällöin ehkä kaikki ei ratkeakaan poliksen oikeuden
olemuksen määrittelyn kautta. Entä jos Antigonen jäljittämä ja
tuottama oikeus on oikeaa oikeutta? Entä jos se nimenomaan
eroaa edellä kuvatusta poliksen oikeudesta tai ei asetu sen rajoi-
hin? Entä jos juuri Antigone on oikeassa siinä tavassaan, jolla
hän on poliksessa ja suhteessaan oikeuteen? Jotta voisimme edes
yrittää vastata olennaisella tasolla näihin kysymyksiin, on ensin
selvitettävä mistä oikeuden olemisen ajattelussa on oikein kyse.
Siis millä tasolla ja tavalla oikeutta sinällään on ajateltava? Onko
oikeudessa kyse jostakin vielä perustavammasta kuin mihin
olemme edellä päätyneet? Eli jos edellä olemme määritelleet
poliksen oikeuden normatiiviset perussanat tai -periaatteet, niin
tavoitammeko pyhän oikeuden sinällään, johon Antigone ve-
toaa, tällä samalla tasolla/tavalla?

Kyllä siinä mielessä, että edelleen meidän on liikuttava
tragedian ja poliksen, poi©siksen ja praksiksen, yleisen mim©siksen
ja juridis-poliittisen sanomisen, oikeustragedian ja oikeustrage-
dian maailmassa, jotta voisimme ajatella oikeuden paljastu-
mista Sofokleen Antigonessa. Mutta ei siinä mielessä, että edel-
lisessä olemme vastanneet vain osittain – varsin rajallisesti –
siihen kysymykseen onko oikeus. Oikeus on ilmentynyt
meille ennen kaikkea jonakin olevana oikeutena, mutta kos-
ka, kuten Erik Wolf sanoo, filosofia kysyy olemista, niin oi-
keusfilosofian on kysyttävä oikeuden olemista ja olemisen ta-
paa oikeutena, sillä filosofia määrää metodisesti oikeusfilosofi-
aa.3 Tarkennan tätä hieman: Wolfin mukaan oikeusfilosofian
peruskysymykset ovat oikeuden ontologinen, eettinen, loogi-
nen ja metafyysinen kysymys. Tätä oikeusfilosofian erottelua
seuraten sanoisin meidän lähteneen liikkeelle oikeusonttiselta
tasolta – oikeus annettuna objektina (positivismi), subjektissa
annettuna (rationalismi), annettuna pakkona (voluntarismi)
tai annettuna asiana itsenään (fenomenologia) – tarkastelles-
samme Ateenan oikeutta olevana oikeutena.4 Oikeuden ont-
tinen tutkimus on edellytys oikeuden oikeustragediassa il-
menevän oikeuden ymmärrykselle.
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3 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.69.
4 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.71-72.
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Kantia seuraava juristi ei pidemmälle etene, eikä saakaan
edetä, sillä hänen tehtävänään on tulkita filologisesti lain tekste-
jä. Juristi on siten sidottu korkeimman auktoriteetin nimen-
omaisesti säätämiin lakeihin, jotka itsessään määräävät mikä on
oikein, eikä hänen tule edetä kysymykseen oikeasta oikeudesta.
Lain totuuden tai oikeudenmukaisuuden järjen mukainen
doktrinaalinen tulkinta kuuluu filosofeille. Mutta samalla Kan-
tin mukaan kysymykseen “mitä oikeus (Recht) on?” vastauk-
seksi ei riitä puhtaasti empiirisen oikeusopin kuvaus siitä, mitä
lait sanovat tai sanoivat tietyssä paikassa tiettynä aikana, sillä sel-
laisena oikeusoppi on kuin puinen pää Faidroksen sadussa: kau-
nis, mutta vailla aivoja.5 Kantin kautta oikeuden totuuden ja oi-
keudenmukaisuuden perustava kysymys voidaan avata kol-
meen suuntaan. Ensinnäkin Kantin kysymykseen oikeuden
universaaliin periaatteeseen perustuvista ja kaikkien ulkoista
vapautta takaavista juridis-poliittisista ja säädännäisistä laeista,
jotka säätävät oikeudellisia velvollisuuksia. Toiseksi kysymyk-
seen hyveen periaatteeseen perustuvista ja vapautta takaavista
sisäisistä moraalilaeista, jotka säätävät moraaliset velvoitteet.
Kolmanneksi Kantin puhtaan järjen kritiikkiä seuraten kysy-
mykseen niin kaikkea empiiristä lainsäädäntöä kuin siitä joh-
dettuja lain käsitteitäkin edeltävistä ymmärryksen puhtaista kä-
sitteistä eli formaaleista periaatteista siis oikeuden apriorisista
periaatteista, jotka toimisivat kokemuksesta johdettujen lain
käsitteiden arvostelun muotona.

Wolfia seuraten sanoisin, että olemme jo Platonin ja Aris-
toteleen kautta siirtyneet oikeusmetafysiikan kysymykseen, jo-
ka tarkastelee oikeuden välttämättömyyttä apriorisessa mieles-
sä. Oikeusmetafysiikka kysyy onko jokin itsensä oikeutena esit-
tävä sitä, mitä oikeuden täytyy (muss) olla. Tässä suunnassa
avautuu saksalaisen idealismin oikeusmetafysiikka. Sofistien
luonnonoikeuden kautta sekä pohtiessamme Sofokleen trage-
dian asettamaa oikeuseettistä kysymystä Kreonin lain oikeu-
denmukaisuudesta olemme siirtyneet oikeusetiikan alueelle,
joka tarkastelee onko itsensä oikeutena esittävä sitä, miten oi-
keuden pitäisi (soll) olla tarjoten oikeuden ideaalimallin.
Oikeusloogisia kysymyksiä oikeuden ajattelun mahdollisuuk-
sista sekä oikeuden ajatusmuotojen ja aksioomien tarkastelusta
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5 Kant, Die Metaphysik der Sitten, s.336.
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nousivat esille sokraattisen dialektiikan yhteydessä.6 Mutta riit-
tääkö oikeuden perustavaan kysymykseen vastaamiseksi Plato-
nin ideaopin ja Aristoteleen metafysiikan seuraaminen tai edes
Kantin joko käytännöllisen tai puhtaan järjen kritiikin mukai-
nen oikeuden ymmärrys? Tavallaan olemme jo edellisen osan
yhteydessä kiertäneet oikeuden ontologista kysymystä yrittäes-
sämme ymmärtää poliksen ja sen oikeuden olemisen tapaa. Se
kuuluu lähinnä oikeuden regionaaliontologiaan. Jos oikeuden
onttinen tutkimus käsitteli pelkästään oikeusolevia (esimerkiksi
oikeussubjekti, oikeussuhteet, oikeuskäsitteet, lait, oikeudelli-
set käytännöt), niin oikeuden regionaaliontologia ajattelee oi-
keuden olemista lähtien liikkeelle paikallaolemisen esiontolo-
gisesta ymmärryksestä. Oikeuden regionaaliontologia voidaan
tiivistää kahteen kysymykseen: (1) “Mitä oikeus on?” (Was-
Sein von Recht) on oikeuden substanssin kysymys, joka määräy-
tyy kolmen ulottuvuuden kautta. Oikeuden asiamaailma mer-
kitsee niitä oikeusinstituutioita, jotka säätävät paikallaolemisen
oikeustilan, oikeusolosuhteita, jotka ajallistavat paikallaolemi-
sen oikeusajan, oikeusobjekteja, jotka merkitsevät paikallaole-
misen oikeushyviä, sekä oikeussuhteita, jotka määräävät paikal-
laolemisen oikeusmuodon. Oikeuden persoonamaailma mer-
kitsee oikeuden minä-maailmaa, johon kuuluu oikeuskelpoi-
suus (perus- ja ihmisoikeuksien sekä velvollisuuksien kantajana
oleminen), toimikelpoisuus (yksityisoikeudellisten oikeuksien
ja velvollisuuksien kantajana oleminen) ja vastuukelpoisuus
(sosiaalisten oikeuksien ja velvollisuuksien kantajana olemi-
nen). Oikeuden sosiaalimaailma merkitsee oikeuden me-maa-
ilmaa, johon kuuluu minä-sinä suhteen epätasa-arvoisuus huo-
lenpitona ja riitana sekä me-suhteen tasa-arvoisuus kanssa- ja
myötäihmisyytenä. (2) “Miten oikeus on?” (Wie-Sein von
Recht) on oikeuden tehtävän kysymys. Oikeuden asiamaailma-
na se toimii oikeustilassa (jossa on kolme ulottuvuutta: norma-
tiivinen, eli abstrakti sääntö, desisiivinen, eli konkreettinen
säännön sovellutus, ja instrumentaalinen, eli aktuaalinen pak-
ko) ja oikeusajassa (ajallinen voimassaolo). Oikeuden per-
soonamaailmana se toimii oikeudessa pitämisessä, oikeuden
puolustamisessa sekä oikeuden asettamisessa. Oikeuden sosiaa-
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6 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.70-71.
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limaailma koskee taasen oikeuden asettamista, oikeudenkäyttöä
ja oikeuden pidättämistä.7

Eikö oikeuden mitä olemisen ja miten olemisen kautta
kaikki olennainen poliksesta ja sen nomoksesta ole tullut sanotuk-
si, sillä olenhan oikeustragedian luentani kautta vastannut oi-
keuden olemisen kysymykseen vastaamalla lopulta Wolfin re-
gionaaliontologian kysymykseen siitä, miten oikeus todellistuu
poliksen normeissa ja instituutioissa? Eikö nyt oikeustragediassa
ilmenevä oikeus voida sulkea oikeuden regionaaliontologian
rajatulle alueelle? Oikeuden regionaaliontologia on huomatta-
van tärkeää oikeuden ymmärrykselle. Vastaahan se kysymyk-
seen mikä ja mitä oikeus on määrittelemällä oikeuden olemuk-
sen, mutta jääkö oikeus saamastaan identiteetistä huolimatta
unholaan kysymys-vastaus-rakenteeseen perustuvassa oi-
keusontologiassa?

René Marcic vastaa väittämällä juristien tanssivan oikeu-
dellisen pitämisen, Sollenin, saleissa. He ovat kotonaan sen
muodollisessa ja teknisessä maailmassa, mutta eivät tiedä mitään
parkettien alaisesta todellisuudesta, olemisen, Seinin, maailmas-
ta. Se on heille outo, das Unheimliche. Oikeusfilosofia (oikeuden
regionaaliontologia) etenee pohjakerrokseen, mutta oikeuson-
tologia (fundamentaali sellainen) jatkaa matkaa aina kellarin
outoon todellisuuteen saakka.8 Marcicin osuva oivallus tulee
ymmärtää suhteessa Antigonen kuoron sanoihin deinonista. Sitä
voidaan edelleen jatkaa lukemalla Martin Heideggerin Silleen
jättämistä, jonka mukaan ihminen on nykyään paossa ajattele-
mista, joka sopii myös moderniin oikeudelliseen ajatteluun:
“me jätämme ajattelemattomuudessamme ajattelukykymme
kesannolle”.9 Mutta onko oikeuden olemiskysymykseen mah-
dollista vastata muutoin kuin palaamalla modernista oikeus-
positivismista platonilais-aristoteeliseen oikeusmetafysiikkaan?

Ehkä eräs tapa on lähteä liikkeelle kysymyksestä “mitä
metafysiikka on?”. Näin saattaisi Heidegger tehdä, jotta mo-
dernin oikeustieteen representationaalisesta ajattelusta olisi
mahdollista siirtyä muistavaan ajatteluun (andenkende Denken),
jonka mahdollisuudesta myös tässä tekstissä paluuna antiikin
tragediaan on ollut kyse. Heideggerin tulkinnan mukaan en-
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7 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.73-76.
8 Marcic, “Um eine Grundlegung des Rechts”, s.511; s.520.
9 Heidegger, Silleen jättäminen, s.25.
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simmäisessä filosofiassa eli metafysiikassa ei ole kyse olevan tie-
teestä vaan olemisen tieteestä, jota kreikkalaiset kutsuivat onto-
logiaksi, joten “metafysiikka merkitsee ontologiaa”.10 Meta-
fysiikan Heidegger sitten määrittelee sellaiseksi onto-teo-lo-
giaksi, joka ajattelee olevia sellaisenaan (ontologia, puhe tai dis-
kurssi olevista, juontuu kreikan verbistä einai, olla, joka on joh-
dettu sanasta on, oleva, ja to on, se, mikä on, oleminen ja oleva,
sekä logos, puhe, järki, arvostelma, sana, käsite, määritelmä, pe-
rusta, suhde tai se mikä sallii jonkun tulla esille) ja korkeinta
olevaa tai olevien kokonaisuutta (teologia). Metafysiikan koh-
teena on siten läsnäolon peruspiirteet eli olevan oleminen. Se
siis perustaa ajattelunsa tai ajattelee perustavasti perustan periaa-
tetta, perimmäistä perustaa, ja sille on ominaista perustava rep-
resentaatio. Heideggerille perustavaa olevalle on oleminen.
Siten olevan oleminen on riippumaton suhteestaan inhimilli-
seen, koska se, mitä jokin asia on, määräytyy kyseisen asian ole-
muksesta tai luonnosta itsestään käsin. Hänen mukaansa Aristo-
teleella ontologia saattaa kuitenkin ongelmallisesti merkitä yhtä
hyvin “mitä on” kuin “olevan olemista”. Edelleen Descartesis-
ta lähtien metafysiikassa olevien perustaksi asettuu subjektivi-
teetti. Tällöin olevien perustana on varmuudella tiedettävä siis
subjektin subjektiviteetti ja itsetietoisuus. Eksistenssi identifioi-
daan intentionaalisuuteen ja oleminen määritellään suhteessa
subjektiin. Inhimillinen representaatio kuvittelee tai fantasoi
olemisen olevaksi, objektiiviseksi, objektiksi. Tosi on pysyvää
ja varmaa. Subjektin olemisen tapa on itselleen-esiin-asettami-
nen (Vor-sich-stellen), jossa subjektin järki toteutuu siten, että it-
selle esiinasetetusta representoidusta tulee subjektin hallinnan ja
laskelmoinnin kohde. Ja juuri tämä Heideggerin mukaan kät-
kee entistä enemmän olemisen totuutta. Tämä jälkikartesiolai-
nen metafysiikka ulottuu Kantin, Hegelin, Humen, Leibnizin,
Nietzschen ja Husserlin kautta aina Heideggeriin itseensä.11

Metafysiikan historiassa ei Heideggerin mukaan ole kyse
pelkästään filosofian historiasta, vaan ylipäätänsä siitä, kuinka
tietty aika ymmärtää olemisen ja siten myös maailman, itsensä,
toiset ja oliot yleensä. Kyse ei ole pelkästä teoreettis-abstraktista
asennoitumisesta vaan mitä arkipäiväisimmästä tavastamme olla
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10 Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie.
11 Ks. Heidegger, Oleminen ja aika, §1-3; §19; Heidegger, Einführung in die

Metaphysik, s.10-27.
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maailmassa muiden kanssa. Olemisen olemus määrittyy jo-
kaisena aikakautena eri tavalla vallitsevaksi. Historia on näin
erilaisten hahmotusten jatkumoa, jossa oleminen tuo tai joh-
dattelee itsensä metafyysiselle ajattelulle kulloisenkin historial-
lis-ajallisen olevan merkityksenä. Siten Heideggerin mukaan
olemisen totuus on historiallinen ja ajallinen, mutta sen lisäksi
myös olemisen totuuden kokemus on historiallista ja ajallista
sopeutumista ajalliseen olemisen totuuteen. Otto Pöggelerin
mukaan kokemuksen tullessa historialliseksi etualalle nousee
kysymys siitä, missä sillä on olennainen alkuperä, missä länsi-
maisessa traditiossa olemisen totuus on säilynyt todennäköisim-
min.12

Oleminen ja aika-teoksessa ja vuonna 1927 pitämässään
luentosarjassa Die Grundprobleme der Phänomenologie Heidegger
pyrkii kehittämään uuden anti-subjektivistisen metafysiikan,
joka ajattelisi metafysiikan unohdettua perustaa, jonka nimen-
omaan moderni, kartesiolainen metafysiikka on unohtanut
keskittyessään intentionaaliseen subjektiin ja sen intentionaali-
suuteen perustana sen määrittämiseksi mitä jollekin oliolle on
olla. Heideggerin subjekti-keskeisyydestä irrottautuvassa meta-
fysiikassa ajattelun asiana on olemiskysymys, olemisen totuus
tai sen mieli. Hän kysyy eikö aina jo kreikkalaisista lähtöisin
länsimainen metafysiikan traditio ole unohtanut juuri tämän
kysymyksen pohtiessaan jonkin tietyn olevan, vaikkapa ihmi-
sen tai jumalan, olemusta ja tarkastellessaan olevien olemista
läsnäolona. Ehkäpä asiat ovat tässä traditiossa asetettu eteen
kohteina, joiden katsotaan perustuvan johonkin. Tämä johtaa
regionaaliontologioihin, jotka kysyvät jonkin tietyn määrätyn
asian olemista. (Esimerkiksi lain olemista tutkiva oikeusfilosofia
ja osittain oikeusteoria on oikeuden regionaaliontologiaa, joka
eroaa oikeusdogmatiikasta, joka on oikeuden onttista tutki-
musta, joka keskittyy täysin läsnäolevan lain läsnäoloon vailla
teoreettista kiinnostusta sen olemiseen. Luonnonoikeudellisella
lähestymistavalla on läheinen yhteys regionaaliontologiaan,
mutta se ei kuitenkaan merkitse etteikö oikeuspositivismi voisi
olla oikeuden regionaaliontologiaa. Tästä osoituksena on esi-
merkiksi uuskantilainen oikeusteoria.)
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Tästä päästään Heideggerin ontologian fundamentaaliin
kysymykseen: mikä on olemisen yleensä merkitys? Olemisen
merkityksen ymmärtämisen ehtoja tarkastelee taasen funda-
mentaaliontologia kysyessään miten olemisen ymmärtäminen
on mahdollista. Kyse ei ole siis olevien olemista tai niiden ob-
jektiivista läsnäoloa tutkivasta traditionaalisesta ja aristoteelises-
ta ontologiasta eli metafysiikasta vaan paikallaolemisen olemi-
sen analyysista, joka sitten johtaa fundamentaaliin kysymykseen
olemisesta. Paikallaolemisen kautta avautuu onttista eroa (ero
olevien välillä) perustavampi ontologinen ero, sillä olevana
(Seiende), joka jokainen ihminen on, paikallaoleminen kuuluu
ontologisen jaon olevien puolelle, mutta paikallaolemisen ole-
misen tapa on taasen eksistenssi, eli se on eksistoimalla, mikä
kuuluu ontologisen jaon olemisen puolelle. Pöggelerin mu-
kaan olevan erottaminen olemisesta muodostaa metafysiikan
olemuksen, metan astumisena olevien yli olemiseen, mutta tra-
ditionaalisessa metafysiikassa olevan ja olemisen ykseys tuho-
taan, koska se muuttaa alkuperäisen eron eroksi pysyvästi läsnä-
olevan todellisen maailman, mitä-se-on (oleminen), ja hä-
viävän ja muuttuvan näennäisen maailman, se-että-se-on (ole-
vat), väliseksi eroksi.13 Platonin Valtion luennan yhteydessä
kohtasimme jo tämä ongelman.

Heideggerin fundamentaaliontologia pyrkiikin mene-
mään pidemmälle kuin traditionaalinen ontologia kysymällä
ontologian perustaa, jolloin se siirtyy olevista ontologisen eron
toiselle puolelle kysymällä totuutta olevan kätkeytymättömyy-
tenä (kreikan termi al©theia merkitsee sekä totuutta että ei-kät-
keytynyttä eli kätkeytymätöntä tai paljastunutta) eli olevan läs-
näolona sellaisenaan, siis olemisena, joka itsessään on ero pois-
saolon ja läsnäolon, kätkeytymisen ja kätkeytymättömyyden,
olemisen ja olevien kiistana tai kamppailuna, joka sallii kaiken
eroavaisuuden tapahtumisen. Tämä on se perusta, jolta mah-
dollistuu Wolfin oikeuden fundamentaaliontologiaksi (Funda-
mentalontologie des Rechts) nimeämä oikeusajattelu.14 Wolf piti
Herakleitosta eräänä keskeisenä oikeuden fundamentaalionto-
logian ajattelijana, joten edetään Herakleitoksen puheeseen, jo-
ka saattaa avata tien oikeustragediaankin.
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13 Pöggeler, Denkweg Martin Heideggers, s.149.
14 Wolf, “Rechtsphilosophie”, s.72-73.
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2. Herakleitoksen logos luonnonoikeuden perustana

Lähdetään liikkeelle lasten leikeistä. Tarinan mukaan Heraklei-
toksen luokse saapuneet efesialaiset olivat hämmästyneinä ih-
metelleet sitä, että he löysivät suuren ajattelijan pelaamasta las-
ten kanssa luunappuloilla pelattavaa heittopeliä fysiksen juma-
lattaren, Artemiksen temppelissä, jolloin Herakleitos vastasi
heille halveksien olisiko hänen muka parempi huolehtia polik-
sesta ja sen asioista heidän kanssaan vaiko pelata lasten pelejä.15

Toisen tarinan mukaan vieraiden saapuessa katsomaan kuinka
todellinen ajattelija ajattelee he hämmästyivät löytäessään hänet
niin arkipäiväisestä askareesta kuin lämmittelemässä leivinuu-
nin äärellä.

Tarinat sikseen. Herakleitos sanoo: “Kun olet kuunnellut
et minua vaan merkitystä (logos), on viisasta sanoa samassa mie-
lessä (omologein): Yksi on kaikki (hen panta einai).”16 Mitä siis nyt
pitää kuunnella, jotta saattaisimme kysyä oikeutta toisin? Tähän
saakka olemme ajatelleet logosta metafyysis-ontologisena sana-
na, objektiivisena järkenä, kosmis-universaalina lakina, läsnä-
olevan kestävänä läsnäolona, valon lähteenä, valona, joka mah-
dollistaa läsnäolevan paljastumisen. Merkitseekö nyt logoksen
esiinnostaminen oikeuden fundamentaaliontologian sitomista
läsnäolon metafysiikkaan ja logosentriseen ajatteluun, joka
identifioi ja perustaa totuuden vakaaseen ja läsnäolevaan läsnä-
oloon tai logokseen? Tällaisessa liikkeessähän me vain siirrymme
oikeuspositivismista takaisin teologiseen tai rationaaliseen
luonnonoikeudelliseen oikeusmetafysiikkaan, jolloin “kehä-
mäisten argumenttien” käynti vain jatkuu. Onko siis funda-
mentaaliontologian ajattelema oleminen ja sitä kautta myös oi-
keus, dik©, fundamentaalisella tasolla ymmärrettävä ikuisena,
universaalina, muuttumattomana ja absoluuttisena oikeuden
totuutena?

Ei ole järkeä kiirehtiä vastausta, vaan annetaan sen tulla
näkyviin kuulostelemalla Herakleitoksen puhetta logoksesta.
Olemisessa ja ajassa Heidegger määrittää logoksen perusmerki-
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15 Juuri tällaisesta herakleitoslaisesta leikistä (joka taasen herättää syytökset irratio-
naalisuudesta, nihilismistä, epäanalyyttisyydestä, postmodernista, jne.) juridis-
poliittisessa todellisuudessa toimivat arvostelevat sitä oikeusfilosofia, joka ei si-
toudu positiiviseen oikeuteen.

16 Herakleitos, Fragments, 50.
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tykseksi puheen, joka tarkoittaa sen, mistä on puhe, tekemistä
ilmeiseksi (d©lun) ja joka konkreettisimmillaan on näkyviin
tuovaa ääntä (fßn©). Logos liittyy totuuteen ei yhtäpitävyytenä
vaan al©theiana, kätkeytymättömyytenä, niin, että sen to-
tenaoleminen merkitsee puheena olevan olevan tuomista le-
geinissä pois kätkeytyneisyydestään, jolloin oleva tulee nähtä-
väksi kätkeytymättömänä (al©thes). Logos on korkeampi kyky,
mutta sen olemistapa jää hämäräksi.17

Käydään nyt tarkemmin selvittämään mitä hämäryyteen
kätkeytyy. Lähtökohtaisesti Herakleitoksen logos välttää kaikkia
metafyysisiä määrityksiä, ja se ei merkitse loogista vaan sellaista
sanomista, jossa sanat voidaan kuulla. Logoksen juuret ovat ver-
bissä legein, joka merkitsee puhumista, sanomista, kertomista.
Heideggerin mukaan (ja juuri äsken siirryimme Olemisen ja ajan
Heideggerista myöhempään Heideggeriin) legein ei kuitenkaan
rajoitu tällaiseen sanomiseen. Legeinin alkuperäinen merkitys
(aivan kuten latinan legere ja saksan legen) on “asettaa” ja “sijoit-
taa”. Siten legein merkitsee itsensä ja toisensa kokoavaa alaslas-
kemista ja etualallesijoittamista (nieder- und vorlegen). Edelleen se
merkitsee paikalleen asettamista, keräämistä ja sitä, että asiat si-
joitetaan vierekkäin tai kootaan yhteen. Lisäksi Heidegger vielä
kirjoittaa: “Legen ist lesen”.18 Siten kirjoitus, kirjoitetun lukemi-
nen, puhe, esitelmä (lesen) on vain eräs yhteenkeräämisen muo-
to merkityksessä: “tuoda-yhdessä-esilläolemiseen” (zusammen-
ins-Vorliegen-bringen).19 Lesen taasen merkitsee myös noukkimis-
ta, keräämistä, poimimista, maasta nostamista ja siitä ammenta-
mista. Tässä yhteydessä Heidegger käyttää termejä Aufnehmen
ja Aufheben, joista ensinmainittu merkitsee myös ylösottamista,
hyväksymistä, valitsemista, ryhtymistä, ymmärtämistä, vastaan-
ottamista ja jälkimmäinen säilyttämistä, vangitsemista, lakkaut-
tamista ja kumoamista.20
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17 Heidegger, Oleminen ja aika, §7; §10; vrt. Heidegger , “Der Spruch des Anaxi-
mander”, s.352.

18 Heidegger, “Logos”, s.209. Essee perustuu vuonna 1951 pidettyyn esitelmään
Bremen-klubilla. Se julkaistiin alunperin samana vuonna ilmestyneessä Hans
Janzenin juhlakirjassa. Herakleitoksen kyseistä fragmenttia Heidegger oli käsi-
tellyt jo vuoden 1944 kesälukukaudella pidetyssä Herakleitos-seminaarissa
“Logiikka”. (Heidegger, Heraklit) Lukuvuonna 1966/7 Heidegger jälleen palasi
Herakleitokseen pitämällä yhdessä Eugen Finkin kanssa Herakleitos-seminaa-
rin. (Heidegger & Fink, Heraklit)

19 Heidegger, “Logos”, s.209.
20 Heidegger, Heraklit, s.267.
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Kuitenkaan kyse ei ole mistä tahansa noukkimisesta vaan
sellaisesta yhteensaattamisesta (Zusammenbringen), kokoon- tai
talteenpanemisesta (Zusammenlegen) ja kokoamisesta (Sam-
meln), joka toimittaa kerätyn suojaan katon alle (Unterbringen).
Esimerkiksi maan antimien kerääminen riiheen tai latoon on
huolehtivaa korjuuta. Tämä suojakätkö (Bergen) on kuitenkin
ensisijainen suhteessa keräämiseen, korjuuseen ja kokoamiseen.
Siten suojaamisesta liikkeelle lähtevä kerääminen on alusta läh-
tien ennakkoon valitun (vaikkapa viinirypäleiden) suojaan vali-
koimista (viinirypäleiden keräämisessä rypäleiden valikoiminen
ja poimiminen tapahtuu silmälläpitäen määrättyjä viinirypälela-
jikkeita, eri lajikkeiden yhteensijoitettavuutta, niiden säilömistä
ja suojaamista). Yhteen kerääminen on jo ennakkoon riippu-
vainen vielä tulossa olevasta säilytyksestä. Alkuperäinen säilyt-
täminen ja kätkeminen siis määrää korjaamisen ja nostamisen
sekä sallii myös kaiken sekoittamisen, levittämisen ja hajaantu-
misen. Kerääminen ja kerätty ovat olemuksellisesti kokoontu-
mista ja kokokoonkutsuttujen kokous (Ver-sammlung). Niinpä
kerääminen (lesen) sisältyy Heideggerin luennassa sijoittamiseen
(legen) niin, että jokainen kerääminen on jo sijoittamista ja jo-
kainen sijoittaminen on itsessään keräämistä. Ottamalla huomi-
oon lesenin kaikki nämä puolet voimme vasta ymmärtää sen,
missä laajuudessa Heidegger samastaa kreikan legeinin saksan le-
seniin. Vain ja ainoastaan lesenin huolellisen ja huolehtivan ajat-
telemisen jälkeen voidaan sanoa, että lesen on sijoittamista (le-
gen) ja kokoamista (sammeln), johon aina sisältyy huoli, huoleh-
timinen, huolellisuus. Tämä sallii asioiden olla esillä edessäm-
me. Legein siis merkitsee: “antaa-olla-yhdessä-esillä” (beisam-
men-vorliegen-Lassen).21

Näin ollen alkuperäinen legein antaa asioiden olla yhdessä
edessämme sekä samalla varmistaa edessämme olevan kätkeyty-
mättömyyteen (Unverborgenheit, joka on Heideggerin käännös
kreikan al©theiasta). Kyse on esilläolevan läsnäolosta kätkeyty-
mättömyydessä. Legein on siten sijoittamista, joka merkitsee
yhdessä läsnäolevaksi tulevan itseensä kerääntyneen esillä ole-
misen sallimista. Legein sijoittamisena ei ole mitään muuta kuin
esiintuomista kätkeytymättömään ja etualalletuomista läsnäole-
vaan. Olennaista tässä kaikessa on antaa-olla-esillä, joka merkit-
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21 Heidegger, “Logos”, s.211.
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see esillä olemisen tapahtumisen sallimista ja mukautumista sii-
hen ilman sen aktiivista tahtomista, joka itse asiassa vain estäisi
tapahtumisen.

Tästä pääsemme sanomiseen ja puhumiseen, jotka tapahtu-
vat kaiken sen yhdessä-esillä-olemisen-antamisena, joka sijoitet-
tuna kätkeytymättömyyteen, tulee läsnäolevaksi. Sanominen on
legeiniä, kokoonkerätyn antamista olla esillä yhdessä. Sanominen
saakin olemustapansa edessämme yhdessä olevan kätkeytymättö-
myydestä. Kätketyn paljastaminen kätkeytymättömyyteen on
läsnäolevan läsnäolevaksi saattamista, jota Heidegger kutsuu ole-
vien olemiseksi (Sein des Seienden).22 Näin ollen kielen olennai-
nen sanominen tai puhuminen sijoittamisena ei määrity ilmaisu-
na tai merkityksenä. Heideggerin mukaan ilmaisu ja merkitys
määrittävät kyllä kieltä, mutta ne eivät ylety kielen olemuksen al-
kuperäiselle tasolle. Sanoa on legein; sanoa on sen, mikä kerää ja
on kerätty, yhdessä esiin asettumisen sallimista.

Sanomisen jälkeen voimme kääntää korvamme kuuloon.
Miten se liittyy sanomiseen? Herakleitokselle kuuleminen ei
ole puhtaasti anatomista, fysiologista ja biologista äänien, soin-
tien, kajahdusten kuulemista ja välittymistä, koska silloin äänet
menisivät yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Näin käykin,
jos emme ole kokoontuneet puhutun ääreen, joka on yhteen-
koottu etualalle sijoitettu esilläoleva. Varsinaisessa kuulemisessa
kuultu tulee läsnäolevaksi. Siinä kuuleminen merkitsee koottua
kuulostelua; sitä, että me olemme yhtä korvaa kaupungissaole-
misessamme. Kuolevaiset ihmiset kuulevat esimerkiksi kau-
pungin hälyn ja melun (Lärm der Stadt) vain ja ainoastaan siinä
määrin, kuin he aina jo jollakin tavalla kuuluvat niihin ja eivät
kuitenkaan kuulu niihin.23 Toisin sanoen emme kuule poliksen
kokouksissa ja istunnoissa, jos kuuntelemme vain puhujan il-
maisua. Olemme kuulleet (gehört) vain jos kuulumme (gehören)
puheena olevaan asiaan. Puheeseen kuuluminen on nimen-
omaan legein, joka antaa olla sen, jonka antaa-olla-esille sijoittaa
etualalle. Tämä antaa-olla sijoittaa esilläolevan esilläolevana. Se
sijoittaa niin tämän kuin itsensä, yhden ja itsen yhteen, yhden
itsenä, yhden ja itsen eli omonin. Tällainen legein on Heraklei-
tokselle omologein, joka voi merkitä “sanoa samassa mielessä”,
“olla yhtä mieltä”, “myöntää”, “puhua yhdessä” tai “olla kyt-
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22 Heidegger, “Logos”, s.212.
23 Heidegger, “Logos”, s.215.
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keytynyt johonkin”. Kuuleminen on siten kuulumista poliksen
tapahtumiseen. Oikea kuulo on olennaisesti kuuliaisuutta
(Gehorsam). “Varsinainen kuuleminen tapahtuu olennaisesti le-
geinissä omologeininä.”24 Omologein viittaa tässä tottelevaiseen ja
kuuliaiseen sanomiseen jonkin (logos) jäljissä, kuuliaisesti seu-
raavaan perässä tai jäljissä sanomiseen (folgsamen Nachsagen).25

Kuuluminen puheeseen on siis kuuliaisuutta sitä kohtaan, mikä
on yhteenkoottuna sijoitettu etualalle. Kuuliaisuus on sen anta-
mista olla ja olemista yhteisymmärryksessä sen kanssa.

Legeinin ja omolegeinin kautta päästää takaisin logoksen mie-
leen. Jos legein merkitsi yhdessä esillä olemisen sallimista (vor-
liegen), sijoittamista (legen) sekä poimimista, korjaamista, kerää-
mistä (lesen), niin logos merkitsee “vastaavasti” alkuperäistä ko-
koelmaa (Sammlung), kokousta (Versammlung) sekä keräämisen
täytäntöönpanoa, sadonkorjuuta, satoa (Lese). Näinollen Hera-
kleitoksen logos ei merkitse verbumia tai ratiota, sanaa, merkitystä
tai järkeä, vaan keräävää sijoittamista (lesende Lege). Se on lähde,
josta keräämisen aktiviteetti saa alkuperänsä. Fragmentin mu-
kaan meidän ei tullut kuunnella ajattelijaa, siis Herakleitosta
vaan logosta, jota täytyy kuulostella siihen kuuluen ja sille kuuli-
aisena. Varsinainen tai oikea kuuleminen kuuluu siten logok-
seen. Kun varsinainen kuuleminen tapahtuu, niin tapahtuu
omologein legeininä, jolloin legein sijoittaa (legen) yhden ja saman
(omon). “Yksi samana, toisin sanoen antaa sen, mikä on esillä,
olla esillä koottuna sen esilläolon samuuteen.”26 Ja sellaisena
kuolevaisten varsinainen kuuleminen on legein. Se on logos ole-
matta kuitenkaan se, sillä omolegein, eli logokselta kuulostava ja
sitä kuulosteleva sanominen, pysyy aina legeininä. Sellaisena se
vain sijoittaa tai antaa olla sen, mikä on jo yhdessä, esilläolevana
paikallaan.

Heideggerin Herakleitos-luennassa meille ilmenee nyt
sellainen viisas (sofon), joka olennaisella tavalla eroaa niin pla-
tonilais-luonnonoikeudellisesta filosofi-basileuksesta kuin edus-
tuksellisuuteen ja/tai rationaaliseen diskurssiin perustuvasta
kollektiivisesta poliksen “perustuslainsäätäjästä”. Viisas on se, jo-
ka pitäytyy kiinni osoitetussa (Zugewiesene), joka lähettää
(schicken) itsensä siihen ja sille ja joka lähtee matkaan sitä kohti.
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24 Heidegger, “Logos”, s.215.
25 Heidegger, Heraklit, s.260.
26 Heidegger, “Logos”, s.215.
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Tällainen suhtautuminen osoitettuun on sekä sopivaa ja sove-
liasta (schicklich), jonka takia siitä tulee myös (diplomaattisen)
taitavaa (geschickt). Kun joku on erityisen taitava jossakin, esi-
merkiksi Solon lainsäätäjänä, saatamme sanoa, että Solonilla on
lainsäätämisen lahja ja hänet on luotu siihen. Tässä paljastuu
Heideggerin mukaan sofonin todellinen merkitys, joka on koh-
talon määräämä tai kohtalokas (geschicklich). Nimenomaan tällä
tavalla viisauden ymmärsivät myös antiikin runoilijat, oraakke-
lit ja tuomarit sekä sittemmin Hölderlin, mikä onkin jo aiem-
min tullut sanotuksi.

Kun siis kuolevaisten kuulemien on varsinaista kuulemis-
ta, niin jotakin kohtalokasta tapahtuu – kohtalokas tapahtuu sii-
nä määrin kuin Heideggerin mukaan “Yksi Kaikki” (Hen Pan-
ta). Hen Panta viittaa siihen tapaan millä tavalla logos tapahtuu:
Hen merkitsee ainutlaatuista yhtä, joka yhdistää kokoamalla. Se
kerää Kaiken itseensä. Yksi antaa esilläolevan itsessään ja koko-
naisuudessaan olla esilläolevaa. Hen Panta antaa olla esillä yh-
dessä läsnäolossaan kaikki ne asiat, jotka yleensä on erotettu toi-
sistaan – päivä ja yö, talvi ja kesä, rauha ja sota, valveillaolo ja
uni. “Logoksessa” Heidegger tiputtaa verbin einai pois, mutta
Herakleitos-seminaarissa se kuullaan.27 Heidegger sanookin, et-
tä einai on kyllä Herakleitos-fragmentin viimeinen sana, mutta
sanonnan arvon, aseman ja suuruuden kannalta se on ensim-
mäinen. Se kohottautuu merkitsemään olemista: “yksi on kaik-
ki” (hen panta einai). Toisin sanoen: “Olemisessa ja olemisena
yksi yhdistää kaiken mikä on.”28 Kaikki (panta) on oleva (Seien-
de) kokonaisuudessaan. Oleva on (west) olemisessa (Sein), ja tä-
män olevan olemisen luonteenpiirre on yhdessä (hen). Kuiten-
kaan Herakleitoksen fragmentti ei käsittele olemista, vaan logos-
ta ja omologeinia, joissa autenttinen viisaus seisoo. Itse asiassa
juuri logos on se, mikä sanoo: “yksi on kaikki”. Hen, panta ja ei-
nai ovat korkeimpia, mitä logoksessa sanotaan. “Logoksen itsensä
on hallittava oman olemuksensa sekä myös yhden, kaiken, ole-
misen olemuksen mukaisesti”.29
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27 Hen Panta on Heideggerin mukaan riittävä ja osuvampi Herakleitoksen sanomi-
sen tyylin kannalta: “Yksi: Kaikki, Kaikki:Yksi”. Kreikaksi lause tosin muuttuu
Heideggerin käsittelyssä entistä käsittämättömämmäksi. (Heidegger, “Logos”,
s.218) Toisin kuitenkin Heidegger, Heraklit, s.259. Walther Kranz käyttää ver-
biä einai, mutta hänen mukaansa samaan fragmenttiin on myös sisällytetty verbi
eidenai. (Diels & Kranz, Fragmente der Vorsokratiker I, s. 161)

28 Heidegger, Heraklit, s.264.
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Nyt on vielä tehtävä ero alkuperäisen legeinin ja kuolevai-
sen (inhimillisen) legeinin välillä. Alkuperäinen legein merkitsee
sitä, että logos legein, toisin sanoen logos on se, mikä antaa ja sallii
kaiken olla esillä yhdessä pantan ollessa kaikki (eli se, mikä on
läsnä kätkeytymättömyydessä). Sijoittaminen on se suojakätkö,
joka tuo kaiken läsnäolevan läsnäoloonsa, josta kuolevainen le-
gein voi sitten kerätä sekä tuoda esiin ja etualalle kulloisenkin
läsnäolevan. Koska logos sallii esilläolevan olla esillä sellaisenaan,
niin se paljastaa läsnäolevan läsnäolossaan. Paljastaminen on
taasen al©theia, joten logos ja al©theia identifioituvat toisiinsa.
Siten alkuperäinen legein sallii al©theian, kätkeytymättömyyden,
olla esillä sellaisenaan. Paljastaminen vapauttaa läsnäolevan kät-
keytyneisyydestä. Samalla paljastaminen tarvitsee kätkeytymi-
sen ja salaisuuden: a-l©theia lepääkin l©th©ssä, ammentaa siitä, si-
joittaa etualalle varaston kätköihin säilötyn. Logos keräävänä si-
joittamisena on itsessään samalla sekä paljastamista (Entbergen)
että kätkemistä (Verbergen). Se on paikka, jossa kaikki muut kie-
len termit tuodaan yhteen ja kerätään kokoon, vaikka samalla
ne kätkeytyvät toisen termin tullessa toisen tilalle. Kuolevainen
legein taasen on alkuperäisen legeinin kuuntelemista ja sille kuu-
liaista puhumista, ja kun inhimillinen ja kuolevainen legein on
suuntautunut logokseen, niin vain silloin varsinainen kuulemi-
nen saattaa tapahtua.

Mutta kuka sitten on viisas? Se on ainutlaatuinen yhdistä-
vä yksi (hen), joka Herakleitoksen fragmentti 64:n mukaan voi-
taisiin ymmärtää Zeukseksi, jolloin siis logos ja hen panta, jotka
antavat kaiken läsnäolevan tulla läsnäoloonsa, on ylijumala.
Tässä ei kuitenkaan ole kyse panteismin julistamisesta vaan siitä,
että tässä tapahtuu nimeäminen, joka on esiinhuutamista, jol-
loin nimeen koottu ja sijoitettu tulee tämän sijoittamisen kautta
esiin ja näkyviin. Hen ei kuitenkaan itse ole yksi läsnäoleva
muiden joukossa, vaan se vastustaa kaikkea nimeämistä, jopa
nimeämistä Zeukseksi. Sen sijaan hen panta on logos, ja logoksena
hen yksin on sofon, kohtalokas kohtalona (Geschick) itsenään.
Tämän kaiken voimme ymmärtää kohtalon sallimuksen ke-
rääntymisenä läsnäoloon. Toisin sanoen keräävä sijoittaminen
kokoaa kaiken lähetetyn itseensä tuomalla asiat esille ja anta-
malla niiden olla etualalla pitäen jokaisen poissa- ja läsnäolevan
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omalla paikallaan ja radallaan. Jokainen määrätään ja lähetetään
omaansa ja itselle osoitettuun paikkaan. Kyse ei ole muusta
kuin olevien olemisesta, olevien olemisen (läsnäolon) ilmene-
misestä logoksena. Tätä kautta olevien oleminen tulee ajattele-
misen arvoiseksi.30 Vielä on vastattava siihen onko inhimillinen
legein pelkästään heijastus vastaavasta logoksesta eli mitä todella
tapahtuu omologein legeinissä ja logoksen legeinissä? Heideggerin
mukaan kuolevaisten on ensinnäkin käsitettävä logos hen panta-
na sekä alistuttava sen mitalle. Herakleitos sanookin, että on
suurempi tarve sammuttaa hybris kuin raivoavat liekit.31 Puhu-
minen ja kuuleminen merkitsevät sellaista inhimillistä aktivi-
teettia, jossa kuolevainen sallii olevan levätä alkuperäisessä lo-
goksessaan. Niinpä autenttisessa puheessa ja kuulemisessa kuole-
vainen sallii itsensä olla harmoniassa logoksen kanssa, ja hän sallii
oman legeininsä vastata alkuperäistä logoksen legeiniä. Sanoessaan
ettei pidä kuunnella ajattelijaa tai runoilijaa itseään (Herakleitos
ei ole kielen lähde), Herakleitos vaatii ihmistä kuuntelemaan lo-
gosta, olemaan sille tarkkaavainen. Vain näin saattaa ihminen
antaa logoksen näyttäytyä puheessa ja puheen kautta siinä mie-
lessä, että oleminen ilmenee puheessa. Ja ainoastaan tällöin saat-
taa ihminen olla taitava siinä, mihin hänet on lähetetty: tule-
maan viisaaksi, autenttiseksi.

Vasta tämän jälkeen voidaan käsittää se, kuinka olevien
oleminen voi tuoda itsensä kieleen sanassa logos. Kieleen tuo-
misessa ei ole kyse jonkin ilmaisemisesta suullisesti tai kirjalli-
sesti, vaan olemisen kätkemistä suojaan kielen olemukseen.
Mutta samalla kreikkalaisille legein merkitsee Heideggerin mu-
kaan etualalle asettamista, esiintuomista, esiin osoittamista, esit-
tämistä, keräävää sijoittamista. Tässä on se sanomisen olemus,
jossa kreikkalaiset asuivat ajattelematta sitä. Jos he olisivat näin
ajatelleet, niin he olisivat ajatelleet kielen olemusta olemisen
olemuksena itsenään, jolloin logos olisi ollut olevien olemisen
nimi. Tämä kielen fundamentaali olemus välähtikin länsimai-
sen ajattelun alussa, kun Herakleitos ajatteli logosta ja olevien
olemista tässä sanassa. Se välähti yhtäältä Solonin ja Perikleen,
toisaalta Protagoraan, mutta ennen kaikkea Sofokleen ajatelles-
sa polista ja dik©ä logoksessa. Tässä ajattelussa olemisen mieli pan-
naankin perustavalla tavalla peliin. Jos oleminen on mielen tosi-
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31 Herakleitos, Fragments, 43.
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asia ja mieli olemisen lahja, jossa annettu tosiasia on olemisen
mielekkyys, niin oleminen ei ole muuta kuin mielen haluami-
sen lahja. Tällaisena se eksistoi olevaa saaden sen olemaan eli
mielekkääksi. Kysymys on siitä, että sallitaan olemisen olla sinä
mielenä, joka se on. Herakleitoksen voidaan siten sanoa sano-
neen logoksen olemisena olevan se, mikä kerää olevan yhteen
läsnäolevaksi ja antaa olevan olla sinä, mikä se on. Logoksessa on
kyse totuuden tapahtumisesta, jossa oleminen avautuu tapahtu-
misesta ja paljastumisesta osallisena olevalle ihmiselle. Logokses-
sa ei siten todellakaan ole kyse pelkästään inhimillisestä järjestä,
sanasta, sanotusta, sanomisesta, puheesta tai jumalallisesta/kos-
misesta/universaalista periaatteesta, laista, järjestä vaan jostakin
perustavammasta, jota kohti on käännettävä korva. Tällä fun-
damentaalilla tasolla oikeus on kysymyksenarvoinen ja kyseen-
alainen Sofokleen Antigonessa, mutta koska Sofokleen taitava
dik©n sanominen on kätkeytynyt tragedian estetisointien ja mo-
ralisointien alle, niin meidän oli käytävä piinallisenkin verk-
kaalla rytmillä läpi Herakleitoksen fragmentissa sanottu, sillä
sen kautta myös Antigonen perussana dik© saattaa paljastua.

Voimme lopulta kuulla Herakleitoksesta kertovat tarinat
toisin. Lasten leikkeihin paneutunut Herakleitos ei suinkaan
ole poliksesta vieraantunut. Heideggerin mukaan tarinan Hera-
kleitos ei ollutkaan epäpoliittinen, vaan pikemminkin hän oli
autenttisesti poliittinen ihminen, joka todella välitti poliksesta,
sillä se, joka huolehti jumalista, huolehti poliksesta.32 Wolfin
mukaan Herakleitos tarkoitti kysymyksellään efesialaisille sitä,
että ihmiset ovat myös leikkiviä olioita, sillä leikki ja peli kuu-
luvat olennaisesti inhimilliseen olemiseen. Koska kaiken lisäksi
juuri lapset leikeissään ovat lähellä alkuperäistä olemukselli-
suutta, niin he ovat myös lähellä jumalia, joten tässäkin mielessä
Herakleitos oli autenttisella tavalla leikissään.33 Ja jo Homerok-
sella jumalat leikkivät. Vastaavasti Heideggerin mukaan todella
poliittinen löytyy lapsuuden viattomista leikeistä, jotka rinnas-
tuvat luonnon pyhään toimintaan – siis politiikan kannalta mitä
oudoimmasta ja vieraimmasta paikasta.34 Heidegger puhuu
myös toisesta tarinasta. Herakleitos kutsui leivinuunin ääressä
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32 Heidegger, Heraklit, s.5-28; ks. myös Heidegger, Kirje “humanismista”, s.96-
98/45-47.

33 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.283.
34 Heidegger, Heraklit, s.10-13.
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olevaa ajattelijaa hämmästelevät vieraat peremmälle sanoilla:
“Myös täällä jumalat asuvat”. Heideggerin mukaan jumalat
ovat läsnä tässä arkipäiväisessä ja kotoisassa paikassa. Leivinuuni
on kodin sydän, sen hestia, joka on maahan juurtunut, mutta
jonka liekki kohoaa taivaisiin tuoden maan ja taivaan yhteen
yhdellä liikkeellä, joten ehkäpä sydän on jopa oleminen itse
olemisessaan ja tulemisessaan, pysyvyydessään ja muutokses-
saan, paikoillaolossaan ja liikkuvuudessaan. Kodin keskus, sy-
dän, on ajattelijan kotipaikka (Aufenthalt), hänen ©thoksensa, jo-
ka merkitsee sitä avointa aluetta, jossa ihminen asuu suhteessa
mitä oudoimpaan olemiseen ja jossa myös oudon oikeuden
olemus tulee valoon. Näin ihminen, siinä määrin kuin hän on
ihminen, asuu jumalten läheisyydessä.35 Siksi poliksen paikka on
nyt ymmärrettävä suhteessa tähän ©thokseen, poliksen nomoksen
ollessa se yhteenkerätty läsnäolo, joka konstituoi tai kerää yh-
teen poliksen sisäisen rakenteen. Ja siksi logoksen kuunteleminen
merkitsee kutsua olevien kerääntyneisyyteen logoksen ollessa se
voima, saumaaja, liittäjä, nitoja, jonka kautta olevat kerätään
yhteen ja pidetään yhdessä.36 Tällöin logoksenmukaisuus mer-
kitsee samaa asiaa kuin fysiksen, siis olemisenmukaisuus, joka on
sydämenmukaisuutta.

3. Oikeuden fundamentaaliontologia

Heideggerin Herakleitos-tulkinnan kautta on vasta mahdollista
ajatella oikeuden kysymystä fundamentaalilla tasolla eli suhtees-
sa totuuteen, olemiseen, logokseen, fysikseen ja al©theiaan. Näi-
den perussanojen ajattelemisen kautta ja dialogissa kreikkalai-
sen sarastuksen kanssa Heidegger pyrkiikin toiseen alkuun, jo-
ka voittaisi takaisin ensimmäisen alun siemenet, jossa kätkeyty-
mättömyyden suhde kätkeytymiseen ja läsnäolon suhde poissa-
oloon tulee koetuksi, mutta jotka Platonilla vaipuvat unohduk-
siin ja jotka Aristoteleella ovat vain kuolevana kaikuna kätkey-
tymättömyyden ollessa puhdasta paljastuneisuutena sekä ole-
mista pysyvänä läsnäolona.

Mitä sitten on oikeuden olemisen kysyminen? Werner
Maihofer kysyy nyt, että eikö oikeustiede jo ole kuvannut oi-
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35 Heidegger, Heraklit, s.6-10; Heidegger, Kirje “humanismista”, s.96/45.
36 Ks. de Beistegui, Heidegger and the Political, s.139-140.
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keuden olemista niin sen normatiivisessa olemisessa kuin oi-
keuden käytännöissä ja eikä luonnonoikeus ole oppi perusta-
vasta oikeudesta?37 Perustavan logoksen perspektiivistä niin oi-
keuspositivismi kuin luonnonoikeus keskittyessään oikeusole-
vaan unohtaa kuitenkin kysymyksen oikeuden totuudesta tai
sen olemisesta. Tätä myös Walter Benjamin tarkoitti pyrkies-
sään murtamaan niiden yhteisesti jakaman dogmaattisen piirin.
Oikeuden itsensä ajattelemisen sellaisena kuin se mahdollisesti
avautuu ja ilmenee Sofokleen Antigonessa edellytyksenä on ont-
tisen oikeusdogmatiikan, regionaaliontologisen oikeuspositi-
vismin ja luonnonoikeuden dekonstruktio. Ne eivät sellaisi-
naan kykene vastaamaan oikeuden ja oikeassaolemisen kysy-
myksiin, niin kuin olemme havainneet. Ainoastaan niiden de-
konstruoitumisen kautta meille mahdollistuu kanava siihen oi-
keuteen, jota emme itse omista emmekä hallitse, mutta jota me
tavallaan kuitenkin jaamme maailmassaolemisessa, oikeassaole-
misessa ja kanssaolemisessa. Herakleitoksen logos on edellä aset-
tanut sen polun, joka mahdollistaa etenemisen läpi oikeus-
positivismin ja luonnonoikeuden ja niiden uudelleen kirjoitta-
misen oikeuden fundamentaaliontologian kysymysten kautta.

Wolfin kautta voimme seuraavaksi edetä asettamaan on-
tologisen eron perustalta ne olennaiset kysymykset, joissa avau-
tuu se, mitä voitaisiin kutsua eksistentiaaliseksi oikeusfiloso-
fiaksi heideggerilaisessa mielessä. (Wolf jopa nimesi Heidegge-
rin todelliseksi opettajaksi.38 Unohtaa ei pidä kuitenkaan Wol-
fin oikeuden fundamentaaliontologiaan vaikuttaneita muita
ajattelijoita: Max Ernst Mayer opetti hänelle rikosoikeudellisen
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37 Maihofer, Recht und Sein, s.3-4.
38 Wolf oli tavannut Heideggerin ensi kertaa Kielissä vuoden 1928 kesäkuussa tä-

män luennoidessa Kantista, ja tästä alkoi heidän läpi elämän jatkunut ystävyys.
Vuonna 1933 Freiburgin rehtoriksi kohonnut Heidegger nimitti Wolfin oi-
keustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi. Useat tiedekunnan professorit vaativat
Wolfin erottamista, mutta Heidegger kieltäytyi tästä, koska dekaanin nimitys oli
rehtorin päätös. Kuitenkin jo keväällä 1934 yhtäältä konservatiivisten professo-
rien ja toisaalta natsipuolueen paikallisjohdon vaatimuksesta sekä Heidegger että
hänen läheinen tukijansa Wolf joutuivat eroamaan viroistaan. Tähän aikaan liit-
tyy myös Wolfin kansallissosialistiset yhteydet. Toisaalta vuonna 1939 ilmesty-
nyt Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte ja läpi 30-luvun aiheesta jat-
kuneet luennot edustivat henkistä vastarintaa, sillä niissä Wolf asetti eettis-us-
konnollisen oikeusajattelun totaalisessa valtiossa tapahtuvaa oikeuden ideologis-
ta instrumentalisoimista vastaan. Ja vuonna 1942 Wolf osallistui sodanjälkeisen
Saksan uutta poliittista ja sosiaalista järjestystä suunnittelevaan Bonhoeffer-pii-
riin, jonka seurauksena hän joutui Gestapon tarkkailun kohteeksi.
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sanomisen huolellisen punninnan ja harkinnan merkityksen se-
kä kysymyksen oikeuden lainmukaisuudesta (mitä oikeus voi
olla ja miten se voisi olla?); Alexander Graf zu Dohnan kautta
nousi esiin kysymys oikeuden oikeudenmukaisuudesta (mitä
oikeuden pitää olla ja miten sen pitäisi olla?) ja Gustav Rad-
bruchin kautta kysymys oikeuden oikeuttamisesta (mitä oikeu-
den on syytä olla ja miten sen olisi syytä olla?). Wolf itse sanoi
juuri Radbruchin ajattelun vahvistaneen hänen suuntautumis-
taan oikeuden olemisen transsendentaaliseen kokemukseen pe-
rustuvaan oikeusajatteluun).39 Wolfia mukaillen oikeusontolo-
gisen eron, jossa erotamme toisistaan oikeusolevan (Rechtseien-
de), jossa on kyse positiivisesta oikeudesta, laeista, käytännöistä,
oikeussubjekteista, oikeudellisista rooleista, subjektiivisista oi-
keuksista, jne., ja oikeinolemisen (Rechtsein), jossa kyse on pai-
kallaolemisen fundamentaalisesta tavasta olla kanssaolemisena,
jonka olennainen tekijä on oikeus.40 Toisin sanoen kyse on
meidän olemisen tavasta oikeutena tai oikeudellisesta tavastam-
me olla, kuten Max Müller asian ilmaisee termillään Rechtlich-
sein. Vain tätä kautta voimme vastata kysymykseen mitä oikeus
ja oikeuden oikeaoleminen (Richtigsein) sekä edelleen oikea oi-
keusjärjestys (richtigen Rechtsordnung) ovat, mihin oikeustiede ei
kykene.41

Monumentaalisessa Griechisches Rechtsdenkenissä Wolf fi-
lologisesti sekä filosofis-hermeneuttisesti tulkitsi kreikkalaista
oikeuspuhetta ja pyrki lähestymään sitä alkuperää, mitä länsi-
maisella ihmisella oli mielessä, kun tämä tunnusti ja pysytti oi-
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39 Wolf, “Verpflichtende Sprache im Rechtsdenken”, s.218. Näiden lisäksi Eber-
hard Grisebach avasi hänelle eksistentiaalietiikan merkityksen. Wolfin väitös-
kirja vuodelta 1924 Jenassa käsitteli oikeuskäsitteen kehitystä puhtaassa luon-
nonoikeudessa, jossa hän kävi läpi Grotiuksen, Pufendorfin ja Thomasiuksen
ajattelua. Heidelbergissa hän kävi mm. Karl Jaspersin luennoilla. Rikosoikeu-
dellista syyllisyysoppia käsittelevä habilitaatiotyö oli saanut vaikutteita kulttuu-
ri- ja arvofilosofisesti orientoituneista uuskantilaisista, erityisesti Heinrich Ric-
kertistä ja Emil Laskista, suuntautuen rikosoikeusdogmatiikan sijasta rikosoi-
keusfilosofiaan. Kielissä ollessaan hän oli intensiivisessä yhteydessä Gerhart Hus-
serliin, jonka seurauksena hän siirtyi uuskantilaisuudesta fenomenologiaan, ja
vuonna 1945 Wolf tutustui Karl Barthiin, jonka kanssa ystävyys jatkui aina
Barthin kuolemaan saakka.

40 Oikeinolemisen sijasta voitaisiin puhua oikeutenaolemisesta, olemisen tavasta
oikeutena ja jopa olemisesta oikeutena. Olen käyttänyt termiä “oikein”, jotta
yhtäpitävyys oikeassaolemisen kanssa säilyisi.

41 Müller, “Die ontologische Problematik des Naturrechts”, s.465-466; ks. myös
Maihofer, Recht und Sein, s.75-76;

333
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:06:41

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



keusajattelun oman historiallisen paikallaolemisen kantavaksi
perustaksi.42 Griechisches Rechtsdenkenin perusaksiooma maail-
massaolemisen (In-der-Welt-sein) ja oikeassaolemisen (Im-Recht-
sein) alkuperäisestä ykseydestä käykin jatkuvaa dialogia Heideg-
gerin kanssa. Teossarjan ensimmäisessä osassa Wolf mainitsee
myös kolme perusnäkemystä, jotka hän jakaa Heideggerin
kanssa. Nämä olivat (1) filosofinen: historiallisuuden (Geschicht-
lichkeit) ja totuuden dialektinen ykseys, erityisesti oikeuden his-
toriallisuus; (2) poeettinen: runous tuo esille jotakin totuuden
olemuksesta ilmenemiseensä; (3) historiallinen: tämä il-
meneminen ja paljastuminen toteutui alkuperäisesti ja velvoit-
tavasti varhaisten kreikkalaisten ajattelussa ja runoudessa.43 Ei
ihme, että Wolfin perusohjeena oli “ajatella oikeuden asiaa his-
toriallisesti sen historiallisuudessa”.44 Yleisemminkin Wolf ja-
koi Heideggerin kanssa ajatuksen poetiikan alkuperäisyydestä
asettaen samalla oikeusajattelun olemisajattelun yhteyteen.
Myös itse olen seurannut tätä Heideggerilais-wolfilaista filoso-
fis-poeettis-historiallista polkua pyrkiessäni varhaisen kreikka-
laisen oikeusajattelun- ja oikeusrunouden kautta asettamaan oi-
keuskysymyksen, joka ulottuisi aina oikeusontologian funda-
mentaalitasolle.

Jos nyt heideggerilaiselle fundamentaaliontologialle fun-
damentaalia on paikallaoleminen ja oleminen, jotka kummat-
kin ovat kaikkien regionaaliontologioiden edellytyksiä, niin
voidaan oikeutetusti kysyä eikö silloin oikeuden olemista ja
olemista oikeutena analysoiva ontologia kuulu parhaimmillaan
välttämättömästi regionaaliontologian piiriin, jollei se ole oi-
keuden puhdasta onttista tiedettä. Näin onkin pitkälti, jos tut-
kimuksen kohteena on oikeus läsnäolevana (positiivinen oi-
keus tai luonnonoikeus), tulevana (oikeuden ideaalit) tai ap-
riorisena (perusnormi) olevana.

Olen poliksen oikeuden tapahtumisen historian kirjoitta-
misessa kysynyt kreikkalaisen paikallaolemisen tapaa olla polik-
sessa ja sen oikeudessa, jolloin olen kysynyt ontologisella tavalla
lain, oikeuden ja järjestyksen maailmaa, jossa ihminen on oi-
keudessa olemisessaan. Tässä keskitytään vielä liiaksi oikeusole-
vien olemiseen. On edettävä vielä oikeuden fundamentaalion-

337

DIK®

42 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.7
43 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.10.
44 Wolf, “Fragwürdigkeit und Notwendigkeit”, s.137.
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tologiaan, jossa tulisi kohdata kaikkien oikeusolevien avoin pe-
rusta, jolloin olevaisuus olemisena projisoitaisiin totuuteen oi-
keuden ollessa olemisen osa. Tällöin oikeuden fundamentaa-
liontologia etenee kaupungissaolemisesta kuolevaisen oikeassa-
olemisen kautta olemisen järjestykseen ja sen määräykseen si-
nänsä. Toisin sanoen se ei erota oikeutta erilliseksi alueeksi
vaan käsittelee oikeusopissaan olevien kokonaisuutta, maailmaa
sekä olemista itseään. Tavallaan siinä kuljetaan positiivisen oi-
keuden tai luonnonoikeuden tuolle puolen siihen, mikä mah-
dollisesti ilmeni Sofokleen Antigonessa. Heti tämän jälkeen on
tehtävä varaus, nimittäin haluan välttää oikeuden käynnin an-
karaa hierarkisoimista oikeuden regionaaliontologiaksi ja fun-
damentaaliontologiaksi, johon Heideggerin (ainakin Olemisen
ja ajan Heideggerin) seuraaminen houkuttelee. Tämä on välttä-
mätöntä, jotta voimme välttää olemisen tietynlaisen mystifioin-
nin tai mytologisoinnin ja jotta voisimme pitää mielessä Höl-
derlinin kategorisen käänteen vaatimukset pysymisestä maan ja
taivaan välisessä ajassa.

Joka tapauksessa mikä on perustava oikeuden olemiskysy-
mys (Seinsfrage)? Wolfin mukaan oikeuden fundamentaalionto-
logian keskeinen kysymys on “onko oikeus?” (Ist Recht?), jo-
hon hän itse vastaa sanomalla, että oikeaa olevaa on (es gibt)
maailmassa. Tarkennetaan tämä kysymys kolmeen asiaan. (1)
Onko oikeusolevia, jotka ovat totuudessa oikein, eli oikeita
asioita? Onko totuudellisesti oikea oikean mukainen ja tapah-
tuuko se oikeassa sanassa (dikaios logos)? Onko se oikeaa oikeu-
denmukaisuutensa kautta? (2) Onko oikeus olevana olemisesta
käsin määräytynyttä siis onko se oikeassa, tuleeko sille omansa
eli sille tulemisen mukaan kuuluva kohtalonsa, onko se totuu-
den mukaan tuleva, onko se olemisen määräämä oikeudenmu-
kainen. (3) Onko oikeusoleva perustavan yhteenliitoksen ja si-
tovan oikeusolemisen mukaisesti? Sallitaanko sen tulla niin, et-
tä se saattaa tulla asetetuksi oikaisevassa puheessa? Mikä on pai-
kallaolemisen suhde oikeassaolemiseen (Im-Recht-sein) ja vää-
rässäolemiseen (Im-Unrecht-sein)? Millä tavoin oikeus voi mah-
dollisesti tulla maailmassa, epäautenttisuudessa ja syyllisyydessä
elävälle ihmiselle? Tuleeko tuleva oikeus koskaan?45
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Miksi on oikeudellista ylipäätänsä eikä pikemminkin ei
ole kysyy Maihofer, joka näkee oikeuden fundamentaalionto-
logian tehtäväksi maailmassaolemisen peruseksistentiaaleja vas-
taavan Im-Recht-seinin analytiikan. Kyse ei ole jonkin tietyn oi-
keusjärjestyksen kysymyksestä tai jonkun toisen oikeudesta
vaan oikeuden perustasta, joka perustaa. Tällöin on ajateltava
sitä, mistä oikeus tulee, mihin se menee ja miten ihminen ottaa
sen vastaan, jotka kysymykset seuraavat suoraan meidän ih-
misenäolemisestamme oikeassaolemisena. Maihoferin mukaan
oikeuden jatkuva ja päättymätön “miksi, mistä, mihin, miten”
juontuukin meidän maailmassaolemisestamme, jonka koemme
oikeassaolemisena. Oikeus on siten se järjestys, jossa paikalla-
oleminen on olemassa suhteessa toisiin kanssaolemisessaan.46

Walter Heinemannin mukaan oikeuden fundamentaa-
liontologiassa kysymyksen oikeuden olemuksesta on suuntau-
duttava kysymykseen mikä on oleminen oikeuteen (Sein zum
Recht), joka ei ole pelkästään kysymys olemisesta oikeudessa
(Sein im Recht). Hänen mukaansa on kysyttävä miten laki ja
sääntö ovat olemusyhteydessä olemiseen ja totuuteen sekä ih-
misen olemassaoloon.47 Lähtökohdan tällaiselle kyselylle asettaa
Heidegger vuonna 1946 Jean Beaufretille osoitettu kirje, joka
sittemmin julkaistiin teoksena Kirje “humanismista”, josta voi-
daan löytää Heideggerin oikeusfilosofian (jos sellaista ylipäätän-
sä oli/on/tulee olemaan) peruslause: “Vain siinä määrin kun
ihminen olemisen totuudessa ek-sistoidessaan kuuluu olemi-
seen, oleminen voi osoittaa sellaisia ohjeita, joiden täytyy tulla
ihmiselle laeiksi ja säännöiksi.”48 On siis kysyttävä mitä nomos ja
dik© alkuperäisesti ovat, sillä muutoin oikeusajattelu jää pelkäksi
yleispätevien oikeusnormien asettamiseksi ja asetettujen oi-
keusnormien dogmaattiseksi ja teoreettiseksi analyysiksi.

Jälleen kerran on edettävä varoen, sillä oikeuspositivismin
kyseenalaistaminen saattaa johtaa vaa’an toiseen positioon eli
uuteen luonnonoikeuteen, jota kautta Sofokleen Antigone tul-
kitaan universaalien normien läsnäolon metafysiikan, nomolo-
gosentrismin, traditiossa. Luonnonoikeus on ajallistettava, jotta
oikeuden fundamentaaliontologia ei kysyisi oikeuden olemista
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46 Maihofer, Recht und Sein, s.33-36.
47 Heinemann, Die Relevanz der Philosophie Martin Heideggers, s.50-51.
48 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.103/51; Heideggerin etiikasta ks. Marx,
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ja olemista oikeutena ajattomuuden, varmuuden ja universaalin
läsnäolon mielessä.49 Se herkistyisi oikeuden ajallis-tilalliseen –
tässä järjestyksessä, koska aika edeltää tilaa (ei niinkään Kantin
priorisoinnin mukaisesti vaan Heideggerin tavoin sitä perusta-
vana tai ympäröivänä), ja koska paikallaolemisen ajallisuus
mahdollistaa sen tilallisuuden (jälleen Heideggeria seuraten pai-
kallaoleminen kykenee murtautumaan tilaan ainoastaan eks-
taattis-horisontaalisen ajallisuuden perustalta) – tapahtumiseen
sekä historiallisen oikeassaolemisen tapahtuman mahdollisuu-
teen.50 Koska paikallaoleminen on ajallinen (zeitlich, joka viittaa
myös maalliseen ja katoavaan), on sen tapa autenttisesti päättä-
väisenä kysyä ajallista (temporal) olemista ja edelleen myös
muuttuvaisen oikeuden perustavaa mieltä aristoteelisesta ja he-
geliläisestä nyt-hetkien ajasta eroavana autenttisena ekstaattis-
horisontaalisena ajallisuutena, jossa se on heitettynä menneestä
nykyisyyteen, jotta se voisi olla tulevan tähden. Siten ajallisuut-
ta ajallisuutena (Zeitlickeit, myös maallinen elämä) tulee kysyä
ekstaattisena. Toisin sanoen aika mahdollisesti ajallistaa itsensä
kolmen ekstaasin – tuleva, nykyinen ja mennyt – ykseytenä, jo-
ka on paikallaolemisen olemisen konstituution mahdollisuuden
ehto.51 Lisäksi on tärkeää erottaa aika-tila (khronos-topos, Zeit-
Raum) sekä fysiikan tila-ajasta että siitä tavanomaisesta käsityk-
sestä, jonka mukaan asiat tapahtuvat jossakin historiallisessa pai-
kassa ja ajassa, sillä aika-tila on toisiinsa kuuluvien ajan ja tilan
alkuperäinen, yhtenäinen ja yhteinen lähde.52 Tämän kreikka-
laiset ymmärsivät käsittäessään aika-tilan liikkumatilana, jossa
olevat voivat tulla olemiseensa. Edelleen se voidaan ymmärtää
Hölderlinin kautta ihmisten ja jumalten eron synnyttämänä vä-
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49 Voidaan kysyä nouseeko oikeuden fundamentaaliontologia ainakin osittain siitä
luonnonoikeuden renessanssista, joka Saksassa kehkeytyi Gustav Radbruchin
vuonna 1947 julkaistun artikkelin “Die Erneuerung des Rechts” pohjalta? Uus-
kantilainen oikeuspositivisti Radbruch ei katsonut, että tässä vaiheessa riittävää
oli vain palata oikeusvaltioon, laillisuusperiaatteeseen ja oikeusvarmuuteen, sillä
osa natsi-Saksan hirvittävistä vääryyksistä ja julmuuksista tapahtui lain muodossa
ja johtui siitä, että saksalaisilta tuomareilta ja juristeilta puuttui korkeamman oi-
keuden absoluutit. Siksi olikin käännyttävä antiikin, kristillisyyden ja valistuk-
sen viisauteen lakia korkeammasta oikeudesta, joka asettaisi ehdottoman legiti-
miteettikriteerin muodollisesti pätevienkin lakien velvoittavuudelle. (Ks. Rad-
bruch, “Die Erneuerung des Rechts”)

50 Tästä suhteesta ks. Heidegger, Oleminen ja aika, §70.
51 Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, s.388-389.
52 Heidegger, Beiträge zur Philosophie, s.376-378.
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linä tai Heideggerilaisemmin maan, maailman, ihmiset ja juma-
lat yhteenkytkevänä aika-tilana, joka on syntynyt näiden ele-
mentit erottavasta alkuräjähdyksestä.

Siten oikeustragediassa avautuva oikeuden ymmärryksen
tulee tapahtua ajallisuuden valossa eikä suinkaan pysyvänä läs-
näolona ja nykyisyytenä, joka merkitsee oikeuden kohtaamista
sen olemisen historiana tai ajallisena oikeutena. Jos vielä ede-
tään paikallaolemisen ajallisuutta kysyvästä Olemisesta ja ajasta
Herakleitoksen logoksen luennan Heideggeriin, saatetaan ehkä
päätyä sanomaan, että oikeuden käynnin kohtalona on kohdata
se, mitä oikeusolemisen historia kulloinkin määrää ja lähettäen
kohdistaa kohtalollisena kohtalona ja tuoda se kieleen. (Tämän
mahdollisuuden tueksi viittaan vain Herakleitokseen.) Oikeus
ei historiallisessa olemisessaan kuitenkaan palaudu inhimillisiin
päätöksiin, oikeuden luomiseen ja asetuksen asettamiseen, vaan
ihmisen on valittava oikea oikeus, oma kohtalonsa, aina jo tule-
van oikeuden lähetyksen kohtalollistamana, aina jo valmiissa
oikeuden maailmassa, jossa historia on nimenomaan (oi-
keus)olemisen itsensä olemus. Näin ollen oikeus ei kuulu vain
Kantin jaottelua seuraten Sollenin maailmaan vaan myös Seinin
maailmaan liittyen olennaisella ja perustavalla tavalla olemiseen.

Siksi meidän aikamme oikeuden fundamentaaliontologia
ei merkitse yksinkertaista paluuta antiikin Kreikkaan ja oikeus-
metafysiikan tai sen lopun aikaa käyvän nihilistisen oikeus-
positivismin lakkauttamista, koska se on aikamme oikeuden
olemisen tapa. Heidegger puhuisi tässä yhteydessä ontologian
historian fenomenologisesta destruktiosta (Destruktion), joka
kohdistuu ennen kaikkea klassisen substantiaalisuuden ja mo-
dernin subjektiivisuuden valometafysiikkaa edustavaan filosofi-
aan. Destruktio merkitsee yhtäältä irtiottoa traditiosta, jotta
löydettäisiin sellaiset alkuperäiset kokemukset, joiden myötä
ymmärrys olemisesta on muotoutunut, toisaalta tradition mah-
dollisuuksien esiin nostamista, sen alkuperäisempää omaksu-
mista olemiskysymyksen perustalta. Destruktiossa on siten rat-
keamattomasti kyse metafysiikan tradition jatkamisesta ja sen
keskeytyksestä, siihen juurtuneena pysymisestä ja sen ylittämi-
sestä, konservatiivisuudesta ja radikaalisuudesta, metafyysisestä
filosofoinnista ja ei-metafyysisestä ajattelusta.53 Destruktio: me-
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53 Heidegger, Oleminen ja aika, §6.
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tafysiikan yli(ttämättä-jä)ttäminen. Oikeusajattelun destruktio
ei siten tekstissäni merkitse oikeuden ymmärryksen tradition
tuhoamista vaan sen dekonstruktiota (Abbau). Toisin sanoen se
pyrkii toistamalla (wiederholen) ja toistolla (Wiederholung) kysy-
mään uudelleen oikeuden olemiskysymyksen sekä paljastamaan
ja saamaan takaisin (wiederholen) oikeuden metafysiikan histori-
an kerrostumiin kätketyt alkuperäiset mahdollisuudet.54

Oikeuden fundamentaaliontologisessa ajattelussa on kyse
etenemisestä oikeuden käsitteiden perustuksiin saakka oikeu-
dellisen ajattelun tradition kriittisellä tutkimuksella, destruk-
tiolla, joka tradition tuhoamisen sijaan avaa sitä, jolloin voidaan
havaita tradition mahdollistaneet alkuperäiset kokemukset.
Oikeusajattelun tradition destruktio höllentää siten niin meta-
fyysisen kuin oikeuspositivistisen tradition otetta meistä, jolloin
paljastuu sellaisia mahdollisuuksia, joita traditio on peittänyt al-
leen. Ennen kaikkea oikeusajattelun jako luonnonoikeuteen ja
oikeuspositivismiin sekä tähän oikeuden suureen jakoon perus-
tuvat oppositioparit (oikeudenmukaisuus/positiivinen oikeus,
moraali/laki, luonto/tapa, Sein/Sollen, annettuna tehokas/sää-
dettynä pätevä, ajattomuus/ajallisuus, jne.), käsitekoneisto,
normihierarkia ja oikeuslähdeoppi kätkevät pääsyn oikeuden
alkuperäisiin lähteisiin. Tämä länsimaisen oikeuden traditio on
lopulta alentanut oikeuden itsestäänselvyydeksi ja uudelleen-
työstämistä varten olevaksi materiaaliksi, jolloin oikeuden al-
kuperäinen ontologia on dogmatisoitu, systematisoitu, tieteel-
listetty ja jähmetetty, mikä merkitsee oikeusolemisen kysy-
myksen unohtamista ja häviämistä siihen määrin, että sitä jopa
pidetään “puhtaimmassa”, “objektiivisimmassa” tai “analyytti-
simmassa” oikeusdogmatiikassa häiriötä tuottavana vaarallisena
ylijäämänä. Tämän johdosta traditio on destruktiossa tehtävä
transdareksi, siksi, mikä antaa ja luovuttaa (dare) yli (trans). Täl-
löin Heideggerin mukaan se, mikä on annettu meille tai mikä
on tullut meille, on historiallisen (geschichtlich) eräs merkitys.
Tätä kautta voimme ymmärtää oikeuden autenttisesti historial-
lisena tapahtumana ja mennessämme takaisin menneeseen filo-
logis-objektiivisesta tai historiantutkimuksellisesta (historisch)
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54 Tässä nousee esiin Heideggerin Abbaun suhde Derridan dekonstruktioon. Der-
ridahan itse sekä väittää ettei Abbau ole käännettävissä dekonstruktioksi (La carte
postale vuodelta 1980) että itse kääntää destruktion dekonstruktioksi (De l’esprit
vuodelta 1987).
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tavasta eroavalla positiivisella tavalla voimme tehdä historiasta
tuottavasti omaamme.55 Oikeusontologian tasolla ajallisuus tu-
lee esille myös ajallisuutena toisessa mielessä, temporaalisuutena
(Temporalität), joka merkitsee ajallisuutta (Zeitlickeit) siinä mää-
rin kuin ajallisuus itse tulee olemisen ymmärtämisen ja ontolo-
gian itsensä mahdollisuuden ehdoksi. Se viittaa eksistentiaa-
lianalyysissa siihen ajallisuuteen, joka edustaa sitä horisonttia,
josta käsin me ymmärrämme olemisen. Toisin sanoen koska
paikallaolemisen konstituutioon kuuluu olemisen ymmärtämi-
nen, niin temporaalisuuden täytyy myös olla olemisen ymmär-
tämisen mahdollisuuden ehto. Oikeusontologia on siten perus-
tavalla tavalla ajallista. Mitään lopullisia totuuksia oikeudesta ei
ole. Totuus on olemassa ainoastaan paikallaolemisen eksistens-
sin tavalla, sillä totuus on paljastuminen, joka konstituoi paikal-
laolemisen paikan ja kuuluu siihen.56

Voimme nyt siirtyä poliksen topoksesta, olevien missä ole-
misen kysymyksestä, “politopologiasta”, olennaisempaan kysy-
mykseen: miten olevat ovat oikeinolemisessaan suhteessa oi-
keuteen siinä ajallis-tilallisessa ympäristössä ja kanssamaailmassa,
poliksessa, joka jäsentyy oikeuden kysymyksen kautta. Käydään
poliksen khronos-topokseen, “polikronotopologiaan”.

4. Antigone poliittisessa kodissa kodittomana olevana

Jos Hölderlinin yhteydessä jäljitimme Haimonin kautta tapah-
tuvaa poliittista käännettä, niin oikeuden fundamentaalionto-
logian kysymyksenasettelu johtaa Antigonessa tapahtuvaan toi-
seen käänteeseen, jossa nousee esille Antigonen poliittinen ja
poliksessa toteutuva suhde oikeuden olympolaisiin ja ktoonisiin
jumaliin ja ennen kaikkea Dikeen. Hegelin mukaanhan juma-
lallisen ja inhimillisen leikkauskohta ei tapahdu jumalten ja ih-
misten välisessä konfliktissa, vaan se on läpikotaisin immanent-
tia Antigonessa eli poliksen poliittisessa tapahtuvaa perheen ja val-
tion välistä konfliktia.57 Alexandre Kojèven Hegel-tulkinnan
mukaan tässä konfliktissa “nainen on rikoksen konkreettinen
ruumiillistuma” perheen ollessa antiikin poliksen sisäinen vihol-
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55 Heidegger, Oleminen ja aika, §6.
56 Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, s.388-389.
57 Hegel, Phänomenologie des Geistes, s.332-334

340
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:06:45

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



linen, jonka polis tuhoaa singulaarin persoonan tavoin, mutta
jota ilmankaan se ei voi tulla toimeen. Kojèvelle kyse ei ole
niinkään konfliktista kahden velvollisuuden välillä vaan kahden
olemisen tason välillä perheen arvostaessa puhdasta olemassa-
oloa ja valtion tekoja.58 Kyse on siis ontologisen, olemisen, ole-
massaolon, kuoleman singularisoiman singulaarisuuden ja po-
liittisen, toiminnan, kansalaisten yleistetyn yksilöllisyyden risti-
riidasta, kätkeytyvän yön lain, sydämen polun ja avoimen päi-
vän lain, kansankokouksen foorumin konfliktista. Kojéven ta-
voin katson, että Antigonessa on kyse kahden olemisen tavan
välisestä konfliktista.

Mutta tämä ontologinen konflikti tapahtuu poliksessa, jos-
sa ei niinkään ole kyse perheen ja valtion vastakkaisuudesta
vaan kahdesta eri tavasta olla poliksessa suhteessa lakiin ja oikeu-
teen.59 Siinä ei myöskään ole vastakkain jumalallinen ja inhimil-
linen, transsendentti ja immanentti vaan kaksi lakia, jotka kum-
matkin immanentteina sisältävät myös transsendentaalisen ele-
mentin. Kyse on kahdesta vastakkain olevasta poliksen laista,
kahdesta immanentisti transsendentista laista, kahdesta eri ta-
vasta ymmärtää se, miten miten olla velvoitettuna poliksessa.
Edelleenkään se ei merkitse (Kreonin) lain ja (Antigonen) oi-
keuden antinomiaa vaan konfliktia lain ja oikeuden, nomoksen
ja dik©n sisällä, sillä kyseiset termit olivat kreikkalaisille moni-
mielisiä ja jatkuville uudelleen tulkinnoille avoimia. Kaksi kuo-
levaista logosta kamppailee oikeudesta jäljittää ja tuoda esiin kät-
keytynyt oikeus, olla oikeassa suhteessa dik©en ja logokseen. Sekä
Kreon että Antigonehan vetoavat lakeihinsa (nomoi), joita vas-
taan toimija toimii heidän mielestään dik©ä vastaan. Jos logos
olisi paljastuneena ja yksiselitteisesti läsnä, näkyvänä substanssi-
na, ideana tai normikokoelmana, niin mitään oikeustragediaa ei
olisi ollut eikä Sofokleen Antigone hämmästyttäisi meitä edel-
leen. Oikeus siis tapahtuu poliksen poliittisessa aika-tilassa. Anti-
gonen “politisointi” edellyttää kuitenkin poliksen tapahtumalli-
suuden merkityksen viemistä vielä askeleen kohti sitä, mitä
Herakleitoksen sanojen kuuntelussa avautui.

Wolfin mukaan Herakleitoksen oikeusajattelussa nomos
on alkuperäisessä ja perustavassa suhteessa edellä käsiteltyyn lo-
gokseen, ja tämän kautta voimme ymmärtää poliksen ja lain suh-
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58 Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, s.105.
59 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.268.
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teen perustavalla tavalla. Wolf sanoo poliksen nomoksen merkit-
sevän sekä sitä järjestystä (nomos) että sitä aluetta (nomos juontuu
alunperin jakamista tarkoittavasta verbistä, nemein, joka viittaa
perinnönjakoon, maanjakoon, määrätyn alueen erottamiseen,
maa-alueen haltuunottoon valtauksella ja vallankäyttöön kysei-
sellä alueella), jossa kaupungissaoleminen tapahtuu ja jossa kan-
salaisten ajallis-tilallinen olemassaolo tulee läsnäolevaksi kau-
pungissaolemisena. Nomos on siten poliksen sellainen perustusla-
ki, joka pitää poliksen järjestyksessä ja kokoaa sen kokoontumi-
seensa. Poliksessa nomos on suvereeni järjestyksen pitäjä ja järjes-
tykseen asettaja, jonka ansiosta polis on järjestyksessä. Siten no-
mos yhdessä logoksen kanssa on poliksen alkuperä eikä suinkaan
polis niiden, joten varsinaisena “perustuslakina” nomos ei ole ih-
misen säätämä positiivinen laki. Ontologisessa merkityksessä
“perustuslaki” on jumalallinen järjestys. Jumalallinen antaa
oman järjestyksensä polikselle osoituksena, jolloin jumalten laki
(nomos theios) on olemisen säädös, osoitus ja sallimus (Fügung des
Seins), joka perustaa kaupungin olemisen. Mutta se ei ole hie-
rarkkisesti ylempi normijärjestys tai maailmanlaki vaan pikem-
minkin inhimillis-onttista järjestystä ravitseva ja ruokkiva salli-
mus, joka sallii poliksen ilmetä läsnäolossaan. Esimerkiksi Pallas
Athene, antaa nimensä Ateenalle, suojelee ja varjelee soturi-ju-
malattarena kaupunkiaan ja viisauden jumalattarena ravitsee sen
viisautta, taitoja ja taiteita. Suhteessa tähän olemisen järjestyk-
seen polis säätää itselleen nomoksen. Wolfin mukaan nomos ja po-
lis olivatkin alunperin erottamattomasti toisiinsa kytkettyjä:
vain siellä missä nomos on olemisen järjestyksen, harmonian ja
melodian (nomos) mukaisesti on todellinen polis. Wolf kiteyttää:
nomos on poliksen alkuperä.60

Kutsuisin poliksen perustaa nomologiseksi. Tämä perusta,
nomos theios, täytyy kuitenkin ymmärtää siinä mielessä perus-
teettomasti, ettei se suinkaan aseta mitään tiettyä politeiaa, kuten
Platonin ja Aristoteleen ajattelussa. Siten polis kohoaa tyhjään
tilaan, poissaolevalle paikalle, jossa poissaolo viittaa tilaan ja
näyttämöllepanoon, merkilliseen poissaolevaan läsnäoloon.61

Se ei sinänsä aseta edes demokraattisen poliksen perussanoja,
mutta näiden perussanojen kautta Perikleen ajan ateenalaiset
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60 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.269-277.
61 Dallmayr, The Other Heidegger, s.105.
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ovat suhteessa nomos theiokseen tuoden sen kieleen ja läsnäoloon
poliksessa, saaden sen ilmenemään ja paljastumaan sen kätkey-
tyneisyydestä, jolloin se viivähtää hetken poliksessa. Toteutues-
saan näissä perussanoissa demokraattinen polis avautuu nomos
theiokseen ja sallii sen olla ja tulla. Politiikan, filosofian ja oikeu-
den yhteenkytkeytyvässä sanomisessa ajallis-tilallinen kaupun-
gissaoleminen on historiallisessa suhteessa aina muuttuvaan no-
mos theiokseen, jolloin demokraattinen polis on tragedian ajan
ateenalaisten kaupungissaolemisen paikka.

Wolf tekee näin olennaisen erottelun onttisen nomoksen ja
ontologisen nomoksen välillä, eikä hänenkään mukaansa nomosta
tule palauttaa pelkästään empiiriseen ja säädettyyn oikeusjärjes-
tykseen. Tämä palautumattomuus ilmenee myös nomoksen
merkitessä laidunmaata (nomos), joka edelleen viittaa nomadi-
siin paimentolaisiin (nomades), jotka laiduntaen (nomas) harhai-
levat (nomas) ja vaeltavat (nomas) maan päällä. Poliksen säätämä
nomos, asetettu järjestys, on siten kamppailevassa suhteessa aset-
tavaan ja aina vaeltavaan nomokseen. Siten nomos poliksen perus-
tana ei merkitse pelkästään poliksen vakaata säädännäistä järjes-
tystä ja oikeusperiaatteita vaan onttisen ja ontologisen nomoksen
välistä suhdetta, jossa rajoittava, rajoja ja eroja säätävä oleva “la-
kivaltio” on suhteessa perustavan nomoksen rajoittamattomaan
olemisen liikkeeseen. Wolf asettaa perustavaan nomokseen alku-
peräisessä yhteydessä olevan logoksen sekä konstitutiiviseksi että
normatiiviseksi perustaksi kaikille inhimillisille laeille: niiden
täytyy olla olemuksellisessa suhteessa nomokseen ja logokseen, jol-
loin olemisen järjestyksen vastainen ja mielivaltainen nomos ei
ole todellinen nomos.62

Onko polis onttisen ja ontologisen nomoksen kohtauspaik-
kana antiikin kaupunkivaltio? Tavallaan tämä on jo sanottu
Antigonen ensimmäisen stasimonin kuoro-oodissa: kreikkalai-
nen polis on juuri se paikka, jossa ihminen on suhteessa fysik-
seen, jumalalliseen ja demoniseen, poissaoloon ja kuolemaan
tai, Manfred Fringsin mukaan, olemisen avoimuuteen, joka
jatkuvasti katsoo ihmistä, mutta joka lähestyessään aina myös
vetäytyy pois.63 Tästä päädymme väistämättä takaisin Heideg-
gerin Antigone-tulkintaan, jossa polis ei merkitse mitään oikeu-
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dellista, poliittista, kulttuurista tai alueellista paikkaa vaan ole-
misen olemuksen paljastumisen paikkaa, jossa alkuperäinen
suhde olevien kokonaisuuden totuuteen organisoituu, jolloin
se on myös perusta, josta organisoitu oikeudellinen, poliittinen,
taloudellinen ja sosiaalinen tila voi kohota. Sellaisena se on
myös valtiomuodon perusta ja historian paikka, jossa tekhn©n
perustalta määräytyvä olemista ajatteleva väkivaltainen ihminen
ja dik©n perustalta määräytyvä olemisen kokonaisuus, ylivaltai-
nen voima, fysis, kohtaavat alkuperäisessä kiistassaan. Näin ol-
len polis saattaa olla deinonin kaksinaisen ja kiistelevän olemuk-
sen tapahtumisen paikka.64Polis merkitsee siten ihmisen olen-
naista tapaa olla maailmassa ja jakaa niin maailma kuin ihmisen
yhteinen kohtalo äärellisenä olevana, jolloin se on myös paikka,
jossa jokaiselle tulevaa oikeutta jaetaan ja joka jaetaan oikeuden
jakamisena, jonka kohtalo jakaa. Se on yhtä hyvin Herakleitok-
sen asuinpaikka, sellainen jumalten mittaama paikka, jossa ju-
malista huolehditaan, kuin paikallaolemisen perusta ja paikka,
kaikkien ihmisen kulkemien teiden risteyskohta, poroksen alue
ja sen konkretisoituminen. Kaikessa tässä polis on nimi sille alal-
le tai piirille (Bereich), joka tulee kyseenalaiseksi ja säilyy kysy-
myksenarvoisena, ja tapahtumapaikalle (Ort), jossa ja jonka ym-
pärillä kaikki kysymyksenarvoinen ja outo pyörii. Polis ei ole
mitään muuta kuin kysymyksen epävarma ja ratkeamaton paik-
ka, ala, alue.

Polis ei siten ole valtio (Staat) tai edes kaupunkivaltio
(Stadstaat) vaan ennen kaikkea ajallis-tilallinen paikka tai kohta
(Stätte) ja sija tai asema (Statt), Da, jossa ja jona Da-sein on histo-
riallisena, jolloin polis voidaan ymmärtää historiallisesti sijaitse-
vana paikkana ja paikkana, jonka sisällä, josta lähtien ja johon
vaikuttaen historia tapahtuu. Siihen kuuluvat jumalat ja papit,
juhlat ja pelit, runoilijat ja ajattelijat, hallitsijat ja neuvostot,
kansankokoukset ja armeijat, mutta se ei määritelmässään tyh-
jenny miksikään lakien säätämäksi empiiriseksi oikeusvaltioksi,
poliittis-oikeudellisiksi instituutioiksi ja käytännöiksi tai pysy-
väksi asuinpaikaksi. Poliittinen ei siis merkitse valtion asiaa tai
valtiollista asiaa. Olemme kaukana niin Platonin ideaalivaltiosta
kuin Hegelin valtiosta. Heideggerin mukaan runoilija runoili-
jana ja ajattelija ajattelijana on “a-poliittinen”, mutta se ei viit-
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taa vieraantumiseen poliittisesta vaan siihen, että runoilija tai
ajattelija on poliittisempi tai alkuperäisemmin poliittinen kiin-
nostuksessaan politiikan alkuun, joka on polis.65

Poliksen lähtökohtana ei ole politiikka, vaan politiikan
lähtökohtana on polis, joka ei voi itsessään koskaan olla kyseen-
alaistamaton ja varma periaate, arkh©, jonka mukaan esimerkiksi
filosofi-kuninkaat voisivat hallita. Pikemminkin polis on avoin
olemisen totuuden kuilulle, jonka takia se itse tekee mahdotto-
maksi oman sulkeumansa. Tämän takia Heidegger ei käykään
keskustelua poliksesta politiikan filosofien, Platonin ja Aristote-
leen, kanssa. Hän ei myöskään käyttänyt lähteinään kreikkalais-
ta poliittista kirjallisuutta, historiallisia selostuksia tai säädännäi-
siä lakeja ja kaupunkivaltioiden erilaisia valtiosääntöoikeudelli-
sia dokumentteja. Einführung in die Metaphysik-teoksessa ja
Hölderlin-luennoilla lähteenä oli Sofokleen Antigone, Par-
menides-luennoilla Platonin Valtiossa kerrotut kaksi myyttiä ja
Herakleitos-luennoilla kaksi kyseisestä ajattelijasta kertovaa
anekdoottia. Miguel de Beisteguin mukaan lähteiden valinnas-
sa näkyy Heideggerin pyrkimys ajatella polista esipoliittisesti ja
esifilosofisesti, mytologisesti, koska se, mikä polis sanassa koe-
taan, on säilynyt turvassa metafyysisen tekstin marginaaleissa,
jossa sanominen on todempaa.66 Heidegger nimenomaan sa-
noo, että mythoksen olemus on määrittynyt al©theian perustalta,
joten vain sitä tarkastelemalla voidaan kreikkalaisen poliksen
olemus ja totuus tavoittaa, mutta tässä totuudessa saattaa olla
kyse sellaisesta poliksesta, jota ei ehkä koskaan ollutkaan.67

Tämän johdosta meidän onkin tultava kreikkalaisemmiksi kuin
kreikkalaiset itse, jotta voisimme ajatella polista metafysiikan
tuolla puolen. Itsekin olen poliksen olemuksellisen historian jäl-
jityksessäni käyttänyt lähteenä myto-poetiikkaa, mutta Hei-
deggerista poiketen olen myös katsonut tarpeelliseksi olla teke-
mättä eroa lainsäätäjien ja runoilijoiden sanomisen välillä, jotta
en pelkästään kääntäisi metafyysisen oikeushistorian perinteistä
“oikeuslähdeoppia” ylösalaisin.

On vielä huomattava eräs seikka: palatessaan vuoden 1942
Hölderlin-luennoillaan Sofokleen Antigonen kuoron oodin po-
lis on saanut vuoden 1935 Einführung in die Metaphysikista poik-
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keavan merkityksen. De Beisteguin tulkinnan mukaan Hei-
degger on Hölderlinin kautta ja saattamalla Sofokleen keskus-
teluyhteyteen hänen kanssaan siirtynyt Nietzschestä ja poliksen
metafysiikasta sen alkuperäisempään tulkintaan, joka perustuu
olemisen totuuteen itseensä. Tällöin polis tulee ymmärretyksi
olemisen totuuden valossa eikä enää yksinkertaisesti fysiksen va-
lossa, joka pysyisi olevien totuuden kokemuksena. Toisin sa-
noen uusi luenta on aiempaan ontologisempi, sillä aiempi käsit-
täessään poliksen olevien totuuden kokoontumispaikaksi ei
kyennyt ajattelemaan olemisen totuutta.68 Tämä tulkinta seuraa
Otto Pöggeleriä, joka korostaa Heideggerin etäisyyden ottoa
Nietzschestä sitä mukaan kun hän lähestyi Hölderliniä.69 Tämä
käänne näkyy erityisesti siinä, että dik©-tekhn©-vastakohtaparin,
jossa kuviossa polis on olemisen ja ihmisen tietotaidon vastak-
kaisten voimien traagisen konfliktin näyttämö, sijasta myö-
hemmälle Heideggerille avautuu keskeiseksi polis-pelein-pari ja
kysymys ihmisen kodista, kodittomuudesta ja etenkin hölder-
liniläisestä kansallisesta kotiinpaluusta.

“Hölderliniläisessä” Sofokles-tulkinnassa pelein merkitsee
liikkumista (sich regen), jota määrittää Ragen, joka ei nyt merkitse
niinkään kohoamista vaan Hervorkommenia, esiintulemista tai
esiinnousemista avoimeen tai läsnäoloon. Toisin sanoen pelein
viittaa sellaiseen esiin- ja etualalletulemiseen, jossa oleva murtau-
tuu avoimeen löytäen paikkansa ja pitäen sen läsnäolevassa, jol-
loin se on läsnä.70 Peleinin liike on kaiken tulemisen taustalla ole-
va tai kaiken läsnäolon ja poissaolon mahdollistava alkuperäinen
liike, oleminen itse. De Beisteguin mielestä juuri tässä tapahtuu
siirtymä pois metafysiikasta, sillä oleminen ei tällöin itse ole kos-
kaan tämä tai tuo oleva, se ei koskaan ole yksinkertaisesti läsnä tai
poissa, sillä se on vetäytyminen, joka sallii olevien olla. Se mikä
tulee esiin ja etualalle läsnäolossa ei ole itse tämä alkuperäinen
esiintulemisen liike vaan aina tämä tai tuo oleva. Siten olemisen
olemus ei ole koskaan läsnä, mutta se on ja hallitsee sekä paljastuu
pysyvänä poissaolona. Olevat ovat siten outoja ja kummallisia,
koska niiden läsnäolo ainoastaan peittää niiden todellisen ole-
muksen ja niiden alkuperäisen paikan ja kodin. Ihminen on kai-
kista ihmeellisin ja oudoin, koska hän ei kohtaa vain olevia vaan
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myös oleminen tulee hänelle kyseenalaiseksi. Hän ei vain ole
olemisen lain määräämä vaan myös asustaa siinä ja on siten suh-
teessa siihen. Kyse ei siten ole väkivaltaisesta noususta fysistä vas-
taan vaan maailman kodikkuuden ja tuttuuden sekä asioiden pel-
kän läsnäolon ylittämisestä outoon ja vieraaseen sekä asioiden il-
menemisen ja häviämisen liikkeeseen, jonka seurauksena olemi-
nen on ihmisen kodittomuuden paikka. Maailmassaolemisessaan
paikallaoleminen on koko ajan olemisen kuilumaisen perustan ja
paljastumisen reunalla.71

Polis on Hölderlin-luentojen Heideggerin mukaan se
paikka, jossa ihmisen suhde olemisen totuuteen tapahtuu. Hei-
deggerin tulkinnan mukaan peleinin kautta ymmärrettynä polis
on polos, napa, akseli, pylväs (Pol) ja pyörre, kierrin, nikama
(Wirbel), jossa ja jonka ympärillä kaikki se, mikä ilmenee läsnä-
olevana kiertyy ja kääntyy ja jonka puoleen kaikki olevat kään-
tyvät näyttäen oman kääntymisensä ja tilansa.72 Tällaisena polok-
sena polis on paikka, joka sallii olevien ilmetä olemisessaan ja ve-
täytyä kätkeytyneisyyteen; paikka, jossa olemisen totuuden
ymmärrys tapahtuu; paikka, johon sisältyy al©theian, paljastumi-
sen ja kätkeytymisen, liike; paikka, jossa oleminen näyttää it-
sensä eron ja konfliktin hahmossa ja jossa meille asetetaan kysy-
mys olemmeko ihmisiä vai jumalia. Sanoissa polis ja polos verbin
pelein merkitsemä olennainen asia, pysyvyys ja muutos, tulee
nimetyksi. Tähän viittaa edelleen myös poloksen merkitys tai-
vaankappaleiden akselina, maailmanakselina ja tähden ratana.
Edelleen peripoleß merkitsee sekä muuttumista, muuntumista,
kuljeskelemista, käyskentelemistä että huolenpitoa; pyrpoleß
vartiotulen valvomista; pyrpolos kääntämistä, myllertämistä,
kyntämistä.

Polis on polos kaikelle olevalle ja kaikessa olevassa tämän
olemisessa, jolloin pelein nimeää olemisen. Polis on siten olemi-
sen ja olemattomuuden, elämän ja kuoleman, oikeudenmukai-
suuden ja epäoikeudenmukaisuuden kamppailun kilpakenttä,
jossa kiista voidaan ainoastaan osittain legalisoida ja hallinnoida
oikeudellisten instituutioiden ja rakenteiden toimesta. Se itse
on paikka, jossa olemisen avautuminen tapahtuu, paikallaole-
minen itsessään. Polos kääntääkin meitä nyt pois pyrkimyksestä
palauttaa polis politiikan ja oikeuden käytäntöjen totaliteettiin
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sekä säädettyjen lakien normatiivisuuden järjestykseen, sillä sen
kautta voimme ymmärtää olemisen tapahtumisen olevan aino-
astaan osittain poliittisten instituutioiden ja säädettyjen lakien
hallitsemaa.73 Tämä myös tarkoittaa sitä, että emme voi saavut-
taa oikeuden fundamentaalia ymmärrystä vain positiivisen oi-
keuden ymmärryksen kautta. Olennaista on kiinnittää huo-
miota Heideggeria seuraten poliksen olennaiseen polaarisuu-
teen. Karl Reinhardt jakaa tämän ajatuksen sanoessaan, että
Antigonessa ei ole kyse niinkään kahden idean, periaatteen tai
moraalin yhteentörmäyksestä kuin “kaksoiskohtalosta” ja
“kaksoistuhoutumisesta”, jossa kaksi eksentristä inhimillistä
keskusta kohtaa toisensa demonisen yhteyden keskuksessa.74

Näin Heidegger on siirtynyt poliksen ymmärtämisestä ih-
misen ja luonnon välisen polemoksen, taistelun, näyttämönä aja-
tukseen poliksesta saranana, joka kiertyy oman akselinsa ympäri
ja sen varassa ja siten vetää puoleensa olevia ja organisoi ne
määrättyyn muodostelmaan, ryhmittymään, kuvioon, kos-
mokseen. Tällöin se on se akseli, jossa olevat paljastuvat, tulevat
saatetuiksi yhteen ja kanssaolemiseen (Mitsein) muodostaakseen
maailman sen lakeineen, tuomioistuimineen, jumalineen, juh-
lineen ja arkkitehtuureineen. Se on sellaisen kyselyn paikka,
jossa ihminen tulee kotiinsa omassa kodittomuudessaan, jossa
ihmisen olennainen epäkotoisuus tulee akseliksi, jonka ympä-
rillä jokapäiväinen elämä pyörii. Toisin sanoen ihminen tulee
kotiinsa maailmassa ainoastaan, kun hän on avoin avoimelle.75

Palautan tässä mieliin Herakleitoksen puheen kuulostelemisessa
avautuneen totuuden.

Polis ei tee kertakaikkiaan muuta kuin ole aika-tila paikal-
laolemisen ja olemisen välisen alkuperäisen suhteen tapahtumi-
selle. Jos siis polis ottaa olemisen paikan ja instituoi itsensä ole-
misen paikkana paikallaolemisen tavoin, niin se on ensimmäi-
nen paikka, jossa oleminen näyttää itsensä olevien ja ei-olevien,
ilmenemisen ja ilmentymän, toden ja epätoden, oikeudenmu-
kaisen ja epäoikeudenmukaisen eron ja konfliktin (Streit, eris)
hahmossa. Marc Froment-Meuricen mukaan polis avaa kysy-
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myksen tilan, nimenomaan seuraavan kysymyksen: “keitä me
olemme; vapaita vai orjia, kansalaisia vai paikattomia, ihmisiä
vai jumalia, oikeamielisiä vai väärämielisiä?”.76 Ero ja eroavai-
suus asettaa itsensä olemisen paikalle ja avautuu poliksen mukai-
sesti. Juuri tämän takia tragedia on “poliittisen” olemisen avau-
tuminen. Sitä se ei ole siksi, että olisi poikkeuksellisia kohtaloi-
ta, vaan koska aina jo paikallaoleminen on poikkeus kaikelle
olemassaolevalle. Paikallaolemisella ei ole ennalta annettua la-
kia ja määritelmää, vaan sen täytyy asettaa itsensä olemisen ni-
missä, joka se ei ole, mutta jonka paikan se ottaa. Tällöin polari-
teetti on poliksen piirre ja piirros (Aufriss). Froment-Meuricen
mukaan jopa itse antiikin Kreikka on “bi-polaarinen” idän,
Morgenlandin, ja lännen, Abendlandin, välissä kääntyneenä kum-
paankin suuntaan.77 Tässä meille avautuu se, mistä strukturalis-
tisen kulttuurihistorian, Hölderlinin ja Benjaminin yhteydessä
jo puhuimme. Heideggerin mukaan poliksen olennainen pola-
riteetti koskee olevaa kokonaisuudessaan.78 Polis ei ajallisena ti-
lana ja paikkana ole jotakin itselle ja oma-hyväisen tietoisuuden
varmuudelle ulkoista, vaan se merkitsee kuulumista paikkaan,
joka ei niinkään ole tilaan asetettu paikka vaan liike ja orientaa-
tio. Se on kuin joki, joka ei vain määritä positiota, jossa ihmiset
asuvat, vaan asuttaa antamalla paikan kykynä asua. Antaessaan
suuntaa ja mieltä paikka aina myös muuttaa joen tavoin suuntaa
ja mieltä, jolloin paikka on täällä ja tuolla sellaisen tulemisen ja
menemisen lain mukaisesti, joka mahdollistaa asumiseen tule-
misen. Polis onkin katastrofi, kirjaimellinen katastrof©, joka ei
merkitse lankeamista jostakin alkuperäisestä paratiisista vaan al-
kuperän katastrofaalisuutta, eron, eroamisen ja eroavaisuuden
hyökkäystä olemisen sydämessä, joka määrää sekä vetäytymistä
että historiallisten voimien kehittymistä ja vaeltamista maail-
massa.79

On aika palata kodin sydämen ääreen, Herakleitoksen
luokse, sillä myös polis kotina voidaan rinnastaa sydämeen, po-
liittisen sydämeen. Kreikkalaisen sydämen voidaan sanoa siirty-
vän paikaltaan: se siirtyy kodista uuden poliksen agoralle, joka
julkisena ja avoimena tilana, joka kuuluu kaikille eikä kenelle-
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kään erityisesti, kerää kansalaiset yhteen keskustelemaan yh-
teisön asioista ja jossa yhteisö kokonaisuudessaan tulee koko-
amaan itsensä. Sydän ei enää kuulukaan yhdelle perheelle vaan
poliittiselle yhteisölle, jolloin se on yhteisesti jaettu sydän (hestia
koin©). Tätä paikoiltaansiirtymää olenkin jo jäljittänyt poliittise-
na ilmiönä. Tässä siirtymässä ilmenevässä poliksen olemuksessa
on ollut kyse niin myytin ja logoksen suhteesta kuin runollisen,
filosofisen ja poliittisen sanomisen vapautumisesta, niin poliitti-
sen avautumisesta demokraattisena ja avoimena tilana kuin tässä
tilassa ilmenevistä ja tätä tilaa perustavista poliksen perussanoista.
Mutta Heideggerin kautta tämä siirtymä voidaan ymmärtää pe-
rustavammalla tasolla, jos otetaan huomioon Heideggerin Anti-
gone-luennat. Agora voidaan tulkita ontologisesti sinä kaikille
kuuluvana avoimena tilana, jossa olevat paljastuvat totuudes-
saan ja paikallaoleminen paljastuu sinä olevana, jolle tällä totuu-
della on historiallinen merkitys, kuten de Beistegui oivaltaa. Se
on se polos, jonka ympärillä poliksen asiat pyörivät, mikä merkit-
see sitä, että se on aukeama, jossa sellaiset asiat tulevat ensi ker-
taa paljastetuiksi, sekä aukeama, jossa polis tulee olemassaoloon-
sa itsenään.80 Siten poliittinen vallanjako, valtiomuoto ja lain-
säädäntö ovat itse asiassa seurausta tästä alkuperäisestä paljastu-
misesta.

Olemme näin käyneet läpi poliksen ontologis-historialli-
sen “tilallisen” olemisen, mutta on vielä pohdittava poliksen ai-
kaa. Poliksen ymmärtäminen homogeenisena paikkana perus-
tuu ennen kaikkea arkipäiväiseen aikaan, jota meillä on, jota
kulutamme ja käytämme, jota katsomme kellosta tai auringosta.
Tällainen aika on loputon perättäisten nyt-hetkien jatkumo.
Tällaiseen nykyisyyden ensisijaistamiseen pohjaava poliksen
metafysiikka on vastaavasti ymmärtänyt olemisen läsnäolona.
Pöggeler kirjoittaa: “ontologisessa perinteessä ‘oleminen’ ym-
märretään hallitsevassa mielessä ousiana tai parousiana, esilläole-
van esilläolevuutena tai jatkuvana läsnäolona, ja siten tietystä
ajan ulottuvuudesta, nykyisyydestä, käsin”.81 Mutta äärellisyy-
den paikkana polis erottautuu oikeusjärjestyksen homogeeni-
sesta ja epäautenttisesta paikasta. Tällöin se ajan ajallistumisen
paikkana on paikallaolemisen autenttisen kodittomuuden koti-
paikka, jossa paikallaoleminen on juurtunut omimpaan mah-
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dollisuuteensa tulevan ennakoinnissaan. Poliksen ei-metafyysi-
nen ja ei-homogeeninen ymmärrys edellyttää alkuperäisempää,
ekstaattis-horisontaalista ajallisuutta, jossa ajan ekstaasit – men-
neisyys, tulevaisuus ja nykyisyys – eivät ilmene ihmiselle pai-
kallaolemisena peräkkäisinä nyt-hetkinä, vaan ne ovat läsnä tie-
tyllä tavalla kokonaisuutena, jolloin ne mahdollistavat olemas-
saolon poliksessa. Jotta ymmärtäisimme poliksen (aina menneestä
tulevan) mahdollisuuden, on ymmärrettävä autenttinen ajalli-
suus. Mistä siinä siis on kyse?

Paikallaolemisen omin kyky olla on olla odottava: olles-
saan kohti ominta kykyään olla se on itsensä edellä. Se odottaa
mahdollisuutta, jolloin minä tulee tästä mahdollisuudesta kohti
sitä, mitä minä itse olen. Se tulee kohti itseään mahdollisuuden
odottajana ollen siten alkuperäisesti futuraalinen. Itsen edelle
rientävä ekstaattinen tulevaisuus saa viime kädessä merkityk-
sensä kuolemasta, joka asettaa omimman rajan paikallaolemi
selle. Tämä tulevan eksistentiaalinen käsite on myös edellytys
tulevaisuuden tavanomaiselle käsitteelle, ei-vielä-nyt-hetkelle.
Toisaalta mielessä pitämisessä tai unohtamisessa paikallaolemi-
nen on kohti sitä, mitä se itse on jo ollut. Se on ainoastaan sillä
tavalla, että se on joka hetki jo ollut se, mikä se on, jolloin se pi-
tää mielessään sen, mikä se on jo ollut. Paikallaoleminen on mi-
tä se oli, ja yhtä vähän kuin se voi paeta kuolemaansa, voi se
paeta sitä, mitä se on ollut. Tämä kuuluu eksistentiaalisessa
mielessä tulevaan, sillä paikallaoleminen tulee itseään kohti
omasta mahdollisuudestaan eli se tulee takaisin siihen, mitä se
on ollut. Nykyisyys ei taasen ole puhdasta olemassa olevaa tai
läsnäoloa. Paikallaoleminen nimittäin asustaa poliksessa toisten
kanssa, jotka ovat sen nykyisyydessä. Nykyisyys on siten kans-
sapysymistä ja kanssa-asumista eli kanssaolemista. Kohti, takai-
sin ja kanssa paljastavat näin ajallisuuden kokonaisuuden, joka
on alkuperäinen itsensä ulkopuolelle astuminen, kreikan eksta-
tikon. Ja juuri tämän ekstaattisen kautta me tulkitsemme eksis-
tenssiä, joka on ulosseisomista tai olemista itsensä ulkopuolella.
Tässä ajallisuudessa on myös fenomenologian intentionaalisuu-
den mahdollisuuden edellytys: paikallaoleminen on intentio-
naalinen vain koska se on olennaisesti ajallisuuden määrittämä.
Myös sen trassendenttius tulee ymmärtää ajallisuuden kautta.82
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Kysymällä näin paikallaolemisen ajallisuutta ja ajallisuu-
den ekstaattista ajallistumista tulevan, nykyisen ja menneen
ekstaasin avautumisena olen kyennyt purkamaan kaupungissa-
olemisen ajallisen luonteen jähmettyneisyyttä entisestään. Ole-
misen ajallisuuteen siirtyessään Heideggerilla nousee esiin ta-
pahtuman (Ereignis) “käsite”, joka radikalisoi entisestään polik-
sen ajallisuuden ajattelemista, sillä siihen liittyy sellaiset perusta-
mista, vaikuttamista ja tekemistä välttelevät termit kuin pelaa-
minen, johdatteleminen, antaminen, salliminen (läsnäolo au-
keamassa sallimisena), suominen (antaminen, joka johtaa pal-
jastamisen tielle) sekä es gibt (jossa es ei ole substanssi, vaan lah-
jan hyväksi vetäytyvä antaja, joka antaa läsnäolon tapahtuman).
Tapahtuma on läsnäolemisen antavaa sallimista, joka tuo jokai-
sen omalla tavallaan sille kuuluvaan omaan eikä suinkaan jo-
honkin yleisyyteen ja yleiseen. Tapahtuma on olemisen lähetys
(Schicken) ja sen sanominen (legein), jossa tapahtuu tuleminen
läsnäoloon (Anwesen). Juuri olemisen lähetyksen tapahtumassa
oleminen tulee tapahtumaan ajallisena ja siten myös historial-
lisena. Olemisen historia on olemisen lähetystä, jossa olemisen
näyttäessä itsensä lähetys, lähettäminen ja lähettäjä pitäytyvät it-
sessään. Siten radikaalilla tavalla oleminen kuuluu aikaan, aika
olemiseen. Joseph Kockelmansin mukaan tapahtuma on siten
olemista ja aikaa ontologisesti edeltävä tapahtuma/ei-tapahtu-
ma.83

Tämän sanomisen seurauksena polis tulee ymmärtää sinä
historiallisena paikkana, jossa niin ihmisten kuin muidenkin
olevien asettaminen historiallis-ajalliseen läsnäoloonsa tapah-
tuu. Tällaisena se on kysymyksenarvoinen ja sellaisena kyseen-
alainen, ja kyseenalaisena ollessaan se ei voi koskaan tulla mal-
liksi, muodoksi tai ideaaliksi millekään valtiolle. Sitä käyntiä,
jota poliksen suhteen olen käynyt, voisi kuvata Froment-Meuri-
cen termillä retrait, joka merkitsee sekä vetäytymistä että pe-
rääntymistä, mutta myös jälkien (trait) jäljittämistä tai toistamis-
ta (re-trait).84 Toisin sanoen olen pyrkinyt vetäytymään/jäljittä-
mään poliittisesta (poliksen idea ja olemus) polikseen välttämällä
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paluun olemukseen tai perustaan välttämällä kaiken alkuperäi-
syyden kautta tapahtuvan perustamisen.

Siten poliksessa Wolfin fundamentaali nomos merkitsee sel-
laista määräävää ja säätävää sallimusta, joka saa aikaan sovittautu-
misen ja myöntyvyyden sekä kaupungissaolemisen historiallisen
järjestyksen. Platonin Valtion oikeudenmukaisuus ei enää mer-
kitse Hyvän absoluuttista ideaa vaan ihmisten liikettä kohti ih-
miselle ominaista sovittautumista poliksessa asumiseen.
Oikeudenmukaisuus on siten oikeuden olemisen mukaan ole-
mista. Rinnastaisin jopa Solonin eunomian ja Aristoteleen eudai-
monian toisiinsa poliksen perustattomassa tai periaatteettomassa,
an-arkisessa perustassa. Nimittäin jos tulkitsen eudaimonian ei
roomalais-kristillisenä onnellisuutena vaan eu-daimoniana, hyvä-
nä ilmenemisenä, jossa daimonin katse hallitsee mittana, niin sil-
loin eunomia merkitsisi hyvä-lakisuutta siinä mielessä, että poliksen
poliittinen maailma ja sen lainsäädäntö ilmenevät hyvänä suhtee-
na olemisen lakiin, joka ratkeamattomasti hallitsee sallien poliksen
ja sen säädännäisten lakien ilmenemistä poliksen paikassa.

Herakleitoksen ja Sofokleen kautta avautuvassa poliksessa
tapahtuu pikemminkin Setzung, asettaminen, kuin Gesetz, ase-
tettu asetus tai laki. Siten Antigonen ja Kreonin konfliktissa on
kyse nimenomaan oikeutta jäljittävästä asettamisen tapahtumi-
sesta eikä suinkaan asettautumisesta jo säädettynä asetetun lain
alaisuuteen. Tämä asettaminen ja säätäminen tapahtumisessaan
ja liikkeessään, eli oikeuden käynnissään, asettaa traagiset olevat
olemassaoloonsa poliksessa, toimittaa Da-seinin poliksen dahan ja
sen kaikkiin asettamattomiin mahdollisuuksiin. Juuri tässä Anti-
gonen tragediassa avautuvassa ja toteutuvassa poliksessa tapahtu-
van päättymättömän asettamisen ja säätämisen liikkeessä vapau-
den tosiasia toteutuu ja tulee varjelluksi. Nancyn mukaan tämä
liike seuraa täysin Derridan différancen dynamiikkaa, jolla Der-
rida tarkoittaa äärellisten olevien ääretöntä liikettä: différance si-
sältää vapauden tai sisältyy siihen, sillä vapaus vapauttaa différan-
cen samalla kun différance lykkää vapauden ei pitäen sitä odotta-
massa vaan aina jo täällä olevana yllätyksenä.85 Tämä vapauden
yllätys on myös Antigonen yllätys.

Mutta johtaako poliksen edellä käyvä ontologinen luenta
vetäytymiseen siitä kuinka modernissa epookissa polis ja poliit-
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tinen organisoituvat läsnäoloonsa. Ainakin de Beistegui epäilee
sitä tapaa, jolla Heidegger siirtää sydämen perheestä poliittiseen
yhteisöön, jolloin hän itse asiassa perustaa poliittisen talouden
kotitalouteen, joka ei vastaa modernissa maailmassa olevien po-
liittisen ja globaalisen talouden määrittämää historiallista asuin-
paikkaa, joka moninaisena, ylikansallisena, horisontaalisesti toi-
mivana yhä enenevässä määrin hallitsee koko planeettaa.
Hänen mukaansa meidän maailmamme kodittomuus ei johdu
ontologisesta vieraantumisesta, joka arvioidaan kansallisen,
oman, kodin, oikoksen tai Heimin lain perustalta.86 Katson itse-
kin tämän ongelmalliseksi, ja Heideggerin jopa “nationalisti-
nen” esikapitalistisen yhteisön kaipaus saattaa johtaa poliksen
idealisointiin ja jopa äärimmilleen vietynä pateettiseen ja naii-
viin poliittiseen romantismiin. Se saattaa johtaa jopa sellaiseen
Antigonen luentaan, jossa Antigonen katsotaan asettavan per-
heen talouden ja oikeuden poliittisen talouden ja oikeuden pe-
rustaksi, jolloin tavallaan palaamme kaikesta huolimatta tietyllä
tavalla Hegeliin. Tämä sama riski on myös kirjoittautunut
omaan tekstiini, sillä joka hetki on vaarana pyrkiä asettamaan
polis kotitalouden välittömyyteen. Tämä riski on kuitenkin
väistämätön, jos haluamme yrittää ymmärtää alkuperäisesti po-
liittisen poliksen olemuksen emmekä tyytyä vain joko kuvaa-
maan menneitä historiallisia tapahtumia tai ymmärtämään mo-
dernia maailmaa empiirisen sosiologian tai oikeus- ja taloustie-
teen kautta.

Tämä ongelma jää avoimeksi, ratkeamattomaksikin. Yrit-
tämättä ratkaista sitä katson kuitenkin nimenomaan Heidegge-
rin polis-tulkinnan mahdollistavan poliittisen ontologisen ym-
märryksen, joskin siirtäisin Heideggerin poliksen “alkuperää”
paikoiltaan kotilieden äärestä, jotta emme aivan suoraan hakeu-
tuisi sen kansalliseen lämpöön kohdatessamme modernissa
Euroopassa tapahtuvan kansallisvaltioiden hajoamisen alueiksi
ja alueiden yhtymisen Euroopan Unioniksi. Hestiaa ei välttä-
mättä tule tulkita, kuten de Beisteguikin myöntää, puhtaasti
kodin sydämeksi ja uskonnolliseksi keskukseksi tai edes julki-
seksi ja poliittiseksi sydämeksi sekä keskuksen ja jaetun vallan
symboliksi. Nimittäin se voidaan ymmärtää myös avoimena ti-
lana ja paikkana, avautuvana aukeamana, joka perustuu kätkey-
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tymisen ja kätkeytymättömyyden lakiin. Edelleen näkisin polik-
sen jaetun ja siinä jaettavan sydämen monikeskeisenä siinä mie-
lessä, että aukeama, jossa polis tulee olemassaoloonsa on niin
agoran kuin kansankokouksen, tuomioistuinten ja ennenkaik-
kea teatterin avoin tila. Polis ei siten alunperinkään rinnastu
monosentriseen kotiin vaan on aina jo polysentrinen. Poliitti-
nen yhteisö on jo olemuksellisesti pois paikoiltaan ollessaan jär-
jestyksessään. Tässä mielessä olennaista ei enää olekaan jonkin
näyttämön avoimuus vaan juuri avoimuus itsessään, joka mah-
dollistaa jokaisen näyttämön avautumisen. Tällöin voimme
myös tulkita modernin ylikansallis-globaalisen maailman polik-
sen historialliseksi ilmentymäksi, jossa poliksen olemus on pois-
saolevana läsnä, unohdukseen vetäytyneenä, mutta samalla se
on vetäytymisessään lupauksena, joka ei suinkaan merkitse lu-
pausta paluusta kotitalouteen perustuvaan poliittiseen yh-
teisöön, jollainen kaikesta huolimatta välkkyy Heideggerin sa-
noissa.

Olemme nyt ymmärtäneet poliksen sinä avoimena, jossa
olemisen kysymys paljastuu. Tällaisena se on myös poliksen pe-
russanojen lupaus ja mahdollisuus, se perusteeton perusta, josta
ne ilmenivät ja muokkasivat polista ja ihmisen siinä olemisen ta-
paa, jolloin meidän tulee omana aikanamme olla suhteessa polik-
sen avoimuuteen sanomalla sen todelliset perussanat, jotka tule-
vat sen alkuperästä, joka ei välttämättä ole antiikin empiirinen
Kreikka vaan poliittisessa runoudessa sanottu sanomaton.
Tämän suunnan kehittely jääköön tässä yhteydessä. Sanotta-
koon vain, että polis tapahtuu jaettuna ontologisena muukalai-
suutena ja lupauksena toisenlaisesta muukalaisuudesta maail-
massa, jonka avoimuudessa mahdollistuu niin kyseenalaiseksi ja
kysymyksenarvoiseksi tuleva kysymys oikeinolemisen oikeas-
saolemisesta.

5. Pyhä rikos

Kaupungissaolemisessa tapahtuva oikeassaoleminen tulee esiin
Antigonen kuoron sanoissa: “Ken tottelee mitä sääsi kansa /
Sekä taivaan säädelmää – hän kansassansa / Ylin (hypsipolis) on.
– Ken röyhkeytensä vuoksi / Lait polkevi, hän isänmaatoin
[kaupungiton, paikaton, apolis].” (366-369) Asettaako tragedi-
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an oikeudenkäynti loppujen lopuksi Kreonin hypsipolikseksi,
Antigonen apolikseksi ja mitä poliksen historiallisen paikan kan-
nalta merkitsee se, että jokin on sen ylä- tai ulkopuolella?

Hypsipolista on tulkittu eri tavoin: Richard Jebbin mukaan
se viittaa inhimillisiä ja jumalallisia lakeja noudattavaan kaupun-
kiin, “ylpeänä seisoo hänen kaupunkinsa”. Viktor Ehrenbergin
mukaan kyse on taas henkilön korkeasta asemasta kaupungissa.
Edelleen se voi viitata siihen, joka seisoo lakien mukaisesti ja/tai
joka korkealle kohoavana ylläpitää sekä turvaa kaupungin lakeja.
Siis hypsipolis viittaisi Kreonin korkeaan asemaan, suvereenin ba-
sileuksen paikkaan ja legalismiin poliksessa. Apolis taasen viittaisi
kaupungittomaan, sen menettäneeseen, yhteisön ulkopuolelle
suljettuun alhaiseen rikolliseen ja väärintekijään. Se voi tarkoittaa
kaupungille selkänsä kääntänyttä, sen petollista tuhoajaa, siis
Polyneikeetä. Tällaisella henkilöllä ei ole asiaa “lieteni luoksi /
Tai liittoveljeksein [“koskaan ei hän ole vieraana sydämessäni /
tai ajatuksieni jakaja]”. (370-371) Onko siis Antigone apolis, jo-
ka on vailla kaupunkia, paikkaa ja kotia? Onko siis todellakin sy-
dämen polkua käyvä Antigone karkotettu sydämen jakamisen
paikasta? Onko hän jopa poliksen tuhoaja? Apolis voi viitata myös
korkea-arvoiseen henkilöön, joka on tullut syystä tai toisesta
(syntipukkina, tyrannina, poliittisista syistä tai jopa täysin viatto-
mana uhrina) karkotetuksi kaupungista. Wolfin mukaan Kreon
on kyllä basileuksena hypsipolis, mutta hänen tulisi varjella itseään
kuninkaana huomioimalla ja kunnioittamalla kirjoittamattomia
lakeja, joiden täyttämistä jumalat vaativat häneltä. Koska näin ei
tapahdu, hänestä tulee apolis.87 Jälleen mieleen palautuu Oidipus,
farmakos ja ostrakismos.

Kuoron sanat eivät ratkea vastakohtaparin kautta tyyliin
Kreon/Antigone, ylhäinen/alhainen, suvereeni/rikollinen,
hypsipolis/apolis, sillä kummatkin termit ovat itsessään kaksiar-
voisia ja monimielisiä. Tätä hierarkkista – ja kyseenalaistamat-
tomuuteen johtavaa – rakennetta voidaan horjuttaa Heidegge-
rin poliksen kysymyksenarvoisuudesta liikkeelle lähtien. Hei-
degger kysyy mistä poliksen kodissa muiden yläpuolelle koho-
avassa ja poliksen kodin menettäneessä tai paikan yläpuolelle ko-
honneessa (hochüberragend die Stätte) ilman paikkaa olevassa (ver-
lustig der Stätte) on oikein kyse?88 Vastausta tähän tulee hakea
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autenttisen ja epäautenttisen kaupungissaolemisen tavan erosta.
Epäautenttisena ihminen totunnaisuudessaan ja jokapäiväisyy-
dessään matkaa kaikkialle ja kaikkialla, mutta on vailla ulos-
pääsyä, koska hän tulee aina heitetyksi takaisin totunnaisille ja
aina jo etukäteen annetuille ja säädetyille poluille. Jo valmiiksi
tallattujen polkujen tallaamisessa ihminen unohtaa niin olemi-
sen kuin olemisen oikeuden kysymyksen ja siten sulkee itsensä
sen ulkopuolelle.

Polista voidaankin ajatella poroksen, tien ja polun, erityise-
nä alueena ja poroksen konkreettisen toteutumisen paikkana.
Tällöin ensimmäisen stasimonin toisen säkeistön hypsipolis-apo-
liksen ontologinen kaksoisside toistaa de Beisteguin mukaan
ensimmäisen säkeistön vastakohtaparia pantoporos-aporos, joka
tarkoittaa vastakohtaa olevien keskellä polkunsa löytävän ja
umpikujien kohtaajan välillä. Samoin kuin poroksessa poliksessa-
kin vallitsee kaksinkertainen ja vastakohtainen mahdollisuus,
sillä jos polis on ihmisen kodittomuuden paikka, niin se johtuu
siitä, että ihmisellä on taipumus katsoa sekä oman paikkansa
tuolle puolen olemiseen, jolloin hän on koditon olevien kes-
kuudessa, että asustaa olevien kokonaisuudessa kodikkaasti, jol-
loin hän on koditon olemisen suhteen.89 Siten ihmisessä toistuu
Eroksen kaksinaisuus Poroksen ja Penian lapsena.

Heideggerin mukaan autenttinen paikallaoleminen edel-
lyttää sitä, että poliksessa on todellisia pappeja, runoilijoita, hal-
litsijoita ja ajattelijoita, jotka avaavat ne polut, joiden risteys-
kohta polis on. Poliksen säätäjät ovat suhteessa Herakleitoksen
fragmentin 53 polemokseen: “Taistelu (polemos) on kaikkien isä
ja kuningas. Yhdet se tekee kuninkaiksi, toiset ihmisiksi; yksistä
se tekee orjia, toisista vapaita.”90 Heideggerin mukaan alkupe-
räinen (taistelun ja rauhan eroa edeltävä eroavaisuus ja eroavai-
suuksien ikuinen kiista) polemos artikuloi maailman olemisen fy-
siksenä. Tämä erojen ylivaltainen valta, deinon, tarvitsee polikses-
sa sellaisia autenttisia sanojia, jotka asettavat oman työnsä esteen
polemoksen ylivaltaa vastaan. Omalla työllään väkivaltaisimpina
nämä poliksen runoilijat kokoavat olemisen ylivallan ja kuljetta-
vat sen ilmenemiseensä maailman maailmallistumisena. Mutta
korkea-arvoisuudessaan lain ja oikeuden säätäjät, joiden täytyy
yksinäisyydessä (Ein-same, Same viittaa myös siemeniin ja jälke-
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läisiin) perustaa asemat ja rajat, kohoavat pilviähipovan kor-
kealle. He ovat siis hypsipolis, jolloin heistä tulee väistämättä
apolis, ilman valtiota ja kaupunkia olevia, yksinäisiä, koditto-
mia, jotka ovat keskellä olevan kokonaisuutta autenttisesti ko-
dittomina, vailla ulospääsyä. Poliksen polkujen väkivaltaisten
avaajien kohtalona on tulla heitetyksi pois kaikilta totunnaisilta
poluilta. Rohjetessaan mestaroimaan olemista ja kamppailles-
saan siten jokapäiväisenä kenenä tahansa, das Manina, olemista
vastaan poliksen sanojat ryhtyvät epävakauden, hajoamisen,
epäjärjestyksen ja vallattomuuden uhkayritykseen. He nyrjäh-
tävät pois totunnaisista säännöistä ja rajoista, rakenteista ja jär-
jestyksestä, saumauksista ja liitoksista, koska heidän täytyy itse
luojina perustaa nämä aina uudelleen.91

Mikä on Kreonin liike tässä ontologisessa kaksoissiteessä,
onhan hän ainakin kuningas. Kreonin jäädessä yksipuolisesti pa-
kottamaan koko polista omaan asetukseensa hän kadottaa olen-
naisen suhteensa perustavaan nomokseen ja logokseen. Kreonin ra-
joittuneisuus kääntää hänet ylhäisimmältä paikalta kaupungitto-
maksi. Kreon kääntyy sitä järjestystä vastaan, jolle hän aluksi oi-
keamielisenä hallitsijana vannoo uskollisuutta. Solon muistutti,
että kun “ihminen on nostettu liian korkealle paikalle”, on häntä
vaikea pitää aloillaan.92 Tragedian kulussa Kreonin itsemääritys-
kin kääntyy oikeasta lopun kurjaan, kieroon ja vääristyneeseen.
(1345) Kreonin hybrikseksi muuttuva hamartia on se, että sanoes-
saan oikeuden, hän sulkee poliksen avoimuuden säätämällä sen
omaksi oikeusjärjestyksekseen. Samalla hän jättää hautaamatta
kuolleet ja hautaa elävät, jolloin hän rikkoo jumalallista järjestystä
vastaan, sekä Zeuksen että Diken nomosta ja dik©ä vastaan. Hän
erehtyy luulemaan lainsäätäjän ja lainkäyttäjän valtaa absoluutti-
sesti suvereeniksi. Pyrkiessään näin kontrolloimaan ja omimaan,
ottamaan omakseen ja säätämään vakaaseen läsnäoloon nomoksen
ja dik©n, niin hallitsijan kuin hänen poliksensakin kohtalona on
nyrjähtää epäjärjestykseen ja sijoiltaan (adikia). Toisin sanoen ka-
dottaessaan itsensä politikoimiseen, sen totaalisuuteen, hän
unohtaa avautumisen olemiseen, jolloin hän unohtaa autenttisen
paikallaolemisen pyrkimällä institutionalisoimaan sen tapahtu-
misen oman tahtonsa mukaisesti. Solonin mukaan valta (bia ju-
malallisena sanana erotuksena tyrannoksesta) yhdessä dik©n kanssa
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perustavat poliksen nomoksen, mutta valta ilman oikeuden myötä-
vaikutusta on epäoikeutta.93 Kreon on tätä taustaa vasten se, joka
alussa kuulostelee kuuliaisena perustavaa nomosta, mutta sitten
oman lain tekhn©nsä ylimielisyydessä sulkee poliksensa ulko-
puolelle dik©n. Herakleitoksen mukaan kansalaisten on kuiten-
kin kamppailtava poliksen muureista aivan kuin sen laistakin.
Siellä missä vallitsee nomos on myös polis, mutta missä nomos on
epäoikeudenmukainen tai häiriintynyt, niin siellä eivät edes jy-
kevät muurit auta, koska jumalat ovat vaienneet.94 Teiresias va-
kuuttaa: “Ja hukka hämmentää myös kaikki kaupungit, / Joiss’
ompi ruumis-rauskat koira siunannut, / Tai peto, taikka kotka,
vieden saastaisen / Tuon kalmankatkun ihmislasten ilmoillen.”
(1080-1083)

Entä sitten Antigone ja kaksoissidos? Hän on jo naisena
antiikin poliittisen poliksen suhteen toinen, poliittis-yhteiskun-
nallisessa mykkyydessään ja marginaalisuudessaan vailla poliit-
tista paikkaa. Froma Zeitlinin mukaan esimerkiksi Euripideen
Medeiassa naisella, joka puolustaa tekemiensä sopimusten sito-
vuutta, traagista oikeudenmukaisuutta ja oikeuttaan kunniaan
sekä omanarvon tunteeseen, ei voi olla paikkaa poliksen sosiaali-
sessa struktuurissa, vaan hänet on määrätty yli-inhimilliseen
asemaan (Medeia apoliksena). Siksi Medeia lopulta kohoaakin
maan päältä Helioksen vetämissä lohikäärmevaunuissa (eli
Medeia voidaan näin ymmärtää myös hypsipolis-apoliksena).
Yleisemminkin Zeitlinin mukaan nainen on kreikkalaisessa
teatterissa radikaali toinen, joka ei funktionaalisesti ole päämää-
rä (telos) itsessään vaan osa miehisen identiteetin sekä tiedon,
vallan, vapauden ja itseriittoisuuden projektia. Tragediassa kes-
keistä on se, kuinka mies (katsoja, näyttelijä) löytää traagisen
maailman ja totuuden toisenlaisina kuin hän kuvitteli niiden
olevan.95 Kuinka pitkälle Antigone on vain väline, provokaat-
tori tai sarana siinä fallogosentrisen hallitsijan itseymmärrykses-
sä, jossa tämä tulee valtansa rajoille ja suhteeseen toisen kanssa?

Antigonella on omalaatuinen paikka, paikattomuuden
“paikka”. Antigonen rikoksessa itsessään on traaginen ulottu-
vuus eli apolis ja hypsipolis. Eikö Antigone kieltäessään Ismenel-
tä osuuden tekoonsa (“Ei! Tuot’ ei salli oikeus [dik©]. Et suosi-
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93 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.217.
94 Herakleitos, Fragments, 44.
95 Zeitlin, Playing the Other, s.346-348.
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nut / Mun aiettan’, en huolinut sun liitostas.”) (538-539) pal-
jasta koko tragedian läpäisevän oikeudenmukaisuuden halunsa,
joka ei merkitse pelkästään halua omistaa yksin oikea (dik©)
vaan vieläkin perustavammin halua pysyä yksin oikeassa (dik©)
eli olla oikea (dik©) tai peräti oikeus (dik©). Mutta eikö juuri tä-
mä mahdoton halu omistaa ja olla oikeus johda muiden ylä-
puolelle kohoamiseen (hypsipolis), joka väistämättä välittömästi
kääntyy karkotukseksi ja siten paikattomuudeksi (apolis)?

Käännetään katse nyt tarkemmin Antigonen hahmoon.
Heideggerilla tapahtui tietty käänne vuoden 1935 Antigone-
luennan ja vuoden 1942 Hölderlin-luennoilla tapahtuneen
Antigonen tulkinnan välillä.96 Käänteen jälkeen Heidegger ei
enää samastakaan poliksen perustajaa ja Antigonea kaupungitto-
mina ja paikattomina, sillä nyt Antigonesta, siitä joka nimen-
omaan kieltää suvereenin johtajan ja poliittisen lain säätäjän (siis
filosofi-kuninkaan), on tullut olemisen todellinen todistaja,
kaikista oudoin. Jos vuonna 1935 Oidipus oli syrjäyttänyt Anti-
gonen, koska juuri hän oli ollut Heideggerille kreikkalaisen
paikallaolemisen todellinen hahmo intohimossaan olemisen
paljastamiseen, niin nyt tragedian nimihenkilö itse, Antigone,
saa olennaisen sankarin aseman. Antigone autenttisesti paikat-
tomana, apoliksena, ei perusta tai aseta mitään toisin kuin valtion
perustajat. Polis täytyy nyt ymmärtääkin paikkana, joka vetäy-
tyy perustamatta mitään poliittista tilaa, johon merkitykseen jo
viittasin. Antigone on keskellä poliksen arkipäiväisyyttä kodi-
ton, koska hän on olemisen todistajana kummallisin oleva, itse
kodittomanaoleminen (Unhemischein) eli siis hypsipolis-apolis.97

Kaikista kodittomimpana Antigone on kadonnut siihen, millä
ei ole nimeä, mutta samalla hän on matkalla asumukseensa, tu-
lemisessa asumiseen kuulumisessaan olemiseen, jossa kuulumi-
nen olemiseen on kuulumista ei mihinkään, ei edes maanalais-
ten jumalten tai kuolleiden maailmaan. Tämän johdosta, kuten
Froment-Meurice toteaa, Antigone Unheimlichena, joka on yh-
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96 Froment-Meuricen mukaan on kuin hän nyt kohtaisi sen erheen kauheuden,
jossa hän identifioi olemisen säihkeen siihen, mitä Saksassa tapahtui, jota hän ei
nyt voi kuvata kuin sanalla Unheil, jolla hän tervehtii niitä hallitsijoita, joita hän
tervehti (Heil...) kymmenen vuotta aikaisemmin. Enää hän ei voi yhdistää ajat-
telijoita/runoilijoita ja valtion perustajia toisiinsa. (Froment-Meurice, That Is to
Say, s.127-128) Heidegger siteeraa nyt Platonia: “[...] ei ole loppua poliksen tu-
holle (Unheil)”. (Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.105)

97 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.107-108.
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täältä raastettu kaikilta valmiilta poluilta ja toisaalta kiskaistu
kohti salaisuuden kätköä (Ge-heimnis), kohti kiellettyä pyhää,
rajaa, rajan paikkaa ei edusta mitään, vaan jopa kieltää kaiken
poliittisen fiktion vetäytyessään kaikista figuraation laeista, fik-
tioimisesta.98 Heideggeria seuraten Antigonen ja Kreonin kon-
fliktissa ei olekaan niinkään kyse hegeliläisesti valtion ja per-
heen tai yleisemmin positiivisen oikeuden ja pyhän oikeuden
säännösten välisestä normikonfliktista vaan jostakin perusta-
vammasta, kaikki olemassaolevien sääntöjen ja periaatteiden
konfliktit mahdollistavasta konfliktista, olemisessa itsessään ole-
vasta vastakohtaisuudesta. Se ilmenee Antigonen koditto-
manaolemisen kuulumisesta kohti olemista olemiseen ja Kreo-
nin kodittomanaolemisen kuulumisesta poliittis-oikeudellisiin
aktiviteetteihin.

“Antigone itse on korkein uhkarohkeus (Wagnis) deinonin
alueella. Olla tämä uhkarohkeus on hänen olemuksensa”, kos-
ka hän ottaa vastaan asetuksena sen, mikä hänelle on lähetetty
yläpuolella olevien (Zeus) ja alapuolella olevien (Dike) jumal-
ten tuolta puolen, siitä, mikä antaa perustan ja välttämättömyy-
den kuolleiden ja veren privilegioinnille.99 Tällaisella hetkellä
Antigone on kohti varsinaista “perustuslakia”, nimetöntä ja
säätämätöntä lakia.

Nyt onkin siirryttävä jäljittämään Antigonen uhkayritystä,
uskaltautumista ja tohtimista, hävytöntä rohkeutta, rohkeutta
jopa röyhkeyteen saakka, joka ei sydämen, kodin ja olemisensa
paikalla olemisen “perustuslakia” seuratessaan perusta mitään
valtiota eikä anna perustaa millekään valtiolle. Pikemminkin
Antigone ja Sofokleen tragedia koskettavat sitä, mikä on trage-
dian kaikkien dialektis-dualistis-binaaristen käsitteiden (yhtä
hyvin laki/oikeus, positiivinen oikeus/oikeudenmukaisuus,
oikeuspositivismi/luonnonoikeus kuin mies/nainen, inhimilli-
nen/jumalallinen) ja periaatteiden (legaliteetti/legitimiteetti,
poliittinen/luonnollinen) vastakohtaisuuksien perustalla ja mi-
kä ei ole hegeliläinen absoluuttinen oikeus vastakohtaisten na-
pojen neutralisointia niiden perimmäisessä ykseydessä: eroa it-
seään, eroa eroavaisuutena tai olemista erona.

Mutta mistä oikein on kyse Antigonen rikoksessa? Mitä
on Antigonen lain rikkominen? Mistä on kyse siinä hetkessä,

364

DIK®

98 Froment-Meurice, That Is to Say, s.139-140.
99 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.146.

361
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:06:57

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



jolloin Antigone kaupungissaolemisessaan rikkoo positiivista
oikeutta vastaan ja samalla ylittäessään säädetyn lain rajat käy
kaiken (myös jumalallis-universaalin) asetetun oikeuden tuolle
puolen? Eikö rikoksessaan Antigone ole sekä koditon että lai-
ton, jopa vailla minkään valtakunnan ja lain kotia? Eikö Anti-
gone tällöin ole hirvittävän ja kauhistuttavan jumalallinen?
Antigonessa herätään teon aamunkoittoon. Se on Antigonelle
teon aika, jolloin hän kääntyy lakia vastaan. Aamunsarastuksen
hetkellä, pimeyden vielä häilyessä palatsin nurkilla, kiistelevän
ja oikeutta jakavan poliksen vielä nukkuessa, Antigone on polik-
sen rajoilla oleva, oikeusjärjestyksen toinen, valtiollisen lain
varjoissa liikkuva nainen, fysikseen vetoava ja nomoksen kyseen-
alaistava kapinallinen, menneestä tulevan fysiksen velvollisuu-
den poliksen tulevaisuuteen suuntautuvan nomoksen edelle aset-
tava Labdakoksen suvun kohtaloon sidottu maanpetturin sisar.
Hän asettaa niin inhimillistä ja poliittista ©thosta kuin koko de-
mokraattista oikeusvaltiota vastaan jumalallisen daimonin, jol-
loin traagisen kokemus on oikeudenkäyntiä näiden kahden lain
välillä, myyttis-herooisen ja poliittis-rationaalisen välillä.
Omalla ainutlaatuisella tavallaanhan Antigone on Kreonin ja
Haimonin poliksen logo-rationaalisuudessa muistutus mennees-
tä, myyttisestä, herooisesta ja jumalallisesta, joka ei sulaudu-
kaan, sopeudukaan tai alistukaan poliksen oikeusjärjestykseen,
häiritsevä ja destruktiivinen toinen, sisäinen vihollinen, ylijää-
mä, häiriö, aukko, kuilu, nainen keskellä kansantuomioistui-
men istuntoa, partikulaarinen rikkomassa universaaliuden sys-
temaattisuutta, jopa kaupungin alttareita saastuttava lintujen jä-
tös. Antigone vieläpä toimii sekä Ismenen että omien sanojensa
mukaan kansalaisten tahtoa vastaan. (79, 907) Eikö nimen-
omaan tällaisena Antigone murra perustaa haimonilais-
ateenalaisen tasavaltalaisen tai demokraattisen “oikeusvaltion”
(eunomian) mahdollisuudelta?

Antigone ei edes väitä puhuvansa poliksen tai politeian ni-
missä, vaan pikemminkin hän käyttäytyy kuin polista ei olisi-
kaan vedoten sen yleisyyden sijasta ainutlaatuiseen ja singulaari-
seen. Eihän hän olisi ryhtynyt edes uhmaamaan kansalaisia
(Antigone puhuu tässä kanssa kansalaisistaan myöntäen nyt ensi
kertaa olevansa osa jokapäiväistä polista) kenenkään muun – siis
kansalaisten yleensä – kuin korvaamattoman veljensä vuoksi.
(905-907) Poliksessa asuvana apoliksena Antigone on rikollinen.
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Oidipusta ylevämpänä rikollisena hän tietää koko ajan mitä te-
kee. Oidipus ei koskaan tiennyt tekevänsä rikosta. Antigone on
rikoksen konkreettisena ja singulaarina ruumiillistumana polista
tuhoavaa anarkiaa, pimeyden (sodan, kriisin, kuoleman, yön,
ktoonisten jumalten, Hadeen, fysiksen) voimia keskellä juuri
sodasta selviytyneen poliksen voiton kirkkautta lähtiessään ko-
dikkaimmasta kodistaan itselleen vieraaseen julkiseen. Siirtyes-
sään oikoksen yksityisyydestä poliksen julkisuuteen vaatimuksi-
neen oman oikeutensa ylivertaisuudesta hänestä tulee sekä hyp-
sipolis että apolis, sekä koditon että valtioton, maanpakolainen,
vailla yhteisöä oleva, joka ylevöittää oman oikeutensa ja surun-
sa poliksen yhtenäisyyttä ylemmäs.

Jos Antigonen teko suuntautuu pätevää, tehokasta ja
myös hyväksyttävyyden puolesta legitiimiä lakia (nomos) tai ase-
tusta (k©rygma) vastaan, niin juuri sehän on se Antigonen hirveä
rikos, joka johtaa Antigonen traagiseen tuhoon. Eikö Antigo-
nen “huono kuolema” – elävältä hautaaminen, itsemurha,
kuolema naimattomana, yksin vailla surijoita, tragedian tapah-
tumista kesken kaiken ulossulkeminen –, joksi Sourvinou-
Inwood sen nimeää, ole oikeudenmukainen seuraus rikoksesta
polista vastaan?100 Antigonen kuolemassa paljastuu poliksen lain
perimmäinen voimattomuus sen kohdatessa hypsipolis-apolik-
sen: se ei voi omistaa oikeaa muutoin kuin sulkemalla muurien-
sa ulkopuolelle tai tuhoamalla sen, joka asettaa sen lain voiman
kyseenalaiseksi. Kun kiista laista muuttuu toisen (rikollinen,
kapinallinen, yhteisötön) lain mielen totaaliseksi kiistämiseksi,
niin poliksen laki menettää voimansa osana oikeuden käyntiä ja
ilmenee mahdin väkivaltana. Toinen laki ei suinkaan kumoudu
tässä rangaistuksen väkivallassa. Antigone jopa kaksinkertaistaa
lain voimattomuuden surmaamalla itse itsensä. Laki ei kurotu
toisen kuoleman yli, muttei myöskään toisen kuolemaan.

Paradoksaalisesti Antigonea voidaan pitää poliksen mah-
dollisuuden ehtona, jos Benjaminiin on uskomista. Benjaminin
mukaanhan traaginen sankari on erillään kaikista muista ihmi-
sistä, ja uhrikuolemassaan hän on yhtäältä lopullinen uhri van-
haa oikeutta (Recht) ylläpitäville jumalille, toisaalta ensimmäi-
nen uhri sellaisena sijaisena toimivana tekona, jossa kansan elä-
män uusi sisältö ilmaisee itsensä. Hänen traagisella kuolemal-
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laan on siten kaksinainen tehtävä. Ensinnäkin hän saattaa voi-
masta olympolaisen oikeuden. Toiseksi hän osoittaa poliksen tu-
levaan oikein olemisen tapaan.101 Nimenomaan tässä hetkessä
traaginen sankari on hypsipolis-apolis suhteessa niin jumalten
kuin ihmisten yhteisöön, niin jumalallisiin kuin inhimillisiin la-
keihin. Juuri tässä hetkessä inhimillinen maailmassaoleminen
paljastuu omalakisena ja omaperäisenä oikeassaolemisena.

Antigonen rikos on siten autenttinen, varsinainen, jopa
oikeaperäinen tai omaperäinen, teko, eksistentiaalinen rikos,
jossa Antigone tulee kodittomana hypsipolis-apoliksena autentti-
seen oikeassaolemiseen. Oikeassaolemisen aamunsarastuksessa
rikos on välttämättömyys. Samalla kun Antigone tekee teon,
teko tekee Antigonen. Rikoksen teko on Antigonen olemi-
nen. Tässä mielessä hän muistuttaa Homeroksen sankareita,
joille aret©ssa oma persoona realisoitui hänen tullessa siksi, mikä
oli hänen oikea osansa. Antigonessa aktualisoituu jopa hegeli-
läinen henki, sillä Hegeliä seuraten Antigonea voidaan pitää
eettisenä substanssina. Hän kuitenkin edustaa väistämättömästi
polarisoitumista, sillä absoluutti jakautuu laskeutuessaan inhi-
millisten ja historiallisten olosuhteiden fragmentoituneeseen
dynamiikkaan, jolloin eettinen maailma jakautuu immanent-
tiin ja transsendenttiin, inhimilliseen ja jumalalliseen. Antigone
toimii tämän viillon välittäjänä, jonka vuoksi hänen traagisena
kohtalonaan on käydä läpi eettis-dialektinen kokemus ja tu-
houduttava hengen eheytymiseksi. Mutta oleellisempaa kuin
tämä Hölderlinin jälkeen mahdottomaksi käynyt eheytyminen
on Hegelin ajatus siitä, että Antigone on.102 Ja nimenomaan tä-
mä “Antigone on” on oikeudessa, sillä hänelle oikea (Rechte)
on olemassaolon absoluuttinen ja intressitön substanssi. Hege-
lin mukaan juuri oikea on Antigonen “todellisuus ja Dasein,
hän itse ja hänen tahtonsa”.103 Kojèven sanoin Antigone on
“toteuttamansa teos (l’oeuvre)”.104

Hölderlinille Antigone on Nioben kaltainen antitheos,
koska hän on “jumalvastainen jumalallisessa mielessä”.105 Mitä
Hölderlin tällä tarkoittaa? Tässä yhteydessä antitheos viittaa en-
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101 Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, s.285-286.
102 Hegel, Phänomenologie des Geistes, s.333.
103 Hegel, Phänomenologie des Geistes, s.334.
104 Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, s.92.
105 Hölderlin, “Anmerkungen zur Antigonae”, s.268.
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sinnäkin deinoniin, Hölderlinin Ungeheueriin ja Heideggerin
Unheimlichiin, joiden suhteen Antigonen antitheos tulee ymmär-
tää. Toiseksi anti-etuliite ei merkitse vain jotakin (jumalaa,
theos) vastaan olemista, vaan myös jonkun sijaan tulevaa, tämän
kanssa tasavertaista ja kaltaista. Antigone on siis antitheos sekä
jumalvastaisena että jumalkaltaisena, niiden sijaan tulevana.
Juuri näin hänestä tulee hypsipolis-apolis. Tämä jumal-vastais-
kaltainen traaginen sankari on Hölderlinin mukaan laiton (ge-
setzlos) merkillisellä ja merkittävällä tavalla, sillä hän sekä tun-
nustaa että ymmärtää korkeimman hengen laittomaksi (Anti-
gone kohoaa hypsipolikseksi).106 Antigonen laittomuus omak-
suukin sellaisen absoluuttisen ja historiallisen oikeuden, joka ei
vain ylitä Kreonin legalismia ja säädännäistä oikeutta, vaan on
väistämättä niiden vastakohta. Hölderlinin voisi jopa tulkita sa-
novan, että Antigonen laittomuus on juuri sitä, että laki
(Gesetz) on päässyt irtaimena valloilleen (los). Tyyneys (gesetz)
on irti, sillä tyynettömässä (gesetzlos) Antigonessa, tuossa pyhäs-
sä laittomassa, laki on päässyt rajattomana irralleen. Korkeim-
malla anarkian ja laittomuuden hetkellä ei siten olisikaan kyse
lain puutteesta vaan lain irralleen pääsemisestä, lain toislakisuu-
desta. Jumalvastainen jumalallisessa mielessä on myös lainvas-
tainen laillisessa mielessä. Kreonin lain kirjainta vastaan asettuu
alkuperäinen henki ja tuleva laki, lain tulevaisuus. (Gesetzlos:
Saksan das Los merkitsee arpaa sekä arvontaa, joka viittaa dik©en
nopanheittona, ja kohtaloa sekä osaa, joka sekin leikkaa dik©ä,
ehkäpä gesetzlos viittaa myös Antigonen kohtalon lakiin, Anti-
gonelle osaksi arvottuun dik©en, Antigonelle tulevaan (te-los),
jonka Antigone ottaa vastuulleen heittäen nopan.) Antigone
merkitsee vallankumouksellista käännettä, joka sekä juurilla
olevana että tulevaan kurottautuvana hyökkää olemassaolevien
oikeudellisten ja poliittisten instituutioiden valepysyvyyttä vas-
taan. Antigone uhoaa jumalten kieltä kuolevaisten sanoin ja tä-
mä ei voi johtaa muuhun kuin hautakammion mykkyyteen, siis
apolikseen.

Hölderlinin Antigone onkin vapaan hengellisyyden
(Antigonen ekstaattinen oleminen) ja materiaalisen läsnäolon
(Kreonin laki, Polyneikeen ruumis) murtumassa. Villi ajan
henki (Zeitgeist) on repäissyt hänet juuriltaan omasta kodikkaas-
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ta kodista pakottaen hänet seuraamaan olemisen ikuisesti elä-
vää, kirjoittamatonta ja villiä alkuperäisyyttä, joka kuljettaa
häntä kohti kuolleiden maailmaa. Taivaallis-henkinen, joka on
riipaissut Antigonea, tarttunut häneen kiinni, saanut hänet val-
toihinsa, ja materiaalis-aistimellinen, se mistä Antigone on fe-
nomenaalisessa maailmassa kiinnostunut eli Polyneikeen hau-
taamaton ruumis, ovat mitä hurjimmalla tavalla vastakkain.
Tässä huimaavassa pyörteessä Antigonen täytyy “mitä suurim-
missa määrin pidättäytyä kiinni itsessään, jonka vuoksi hän
myös seisoo paikalla (da) avoimimmillaan omassa luontees-
saan.”107

Vimma, viha (Hölderlinin Zorn) tempaa Antigonen mu-
kaansa ja saa hänet repeytymään irti maallisista ja yhteiskunnal-
lisista ankkureista. Tavoitellessaan poliksen säädettyihin ja an-
nettuihin lakeihin palautumatonta oikeutta ja oikeudenmukai-
suutta hän väistämättä rikkoo poliksen asetettua järjestystä. Anti-
gonen vimma rinnastuu Oidipuksen vimmaan, joka raivok-
kaasti haluaa totuutta ja itseymmärrystä. Itsensä tuntemisen ha-
lu ei kuitenkaan ole sokraattista, vaan villiä vimmaa, joka kyt-
kee Antigonen jumaliin, pakottaa hänet tappavaan vääntöön
näiden kanssa. Itsensä tunnistaminen raivossa tekee mahdotto-
maksi hänelle jokapäiväisen “harmonisen” elämän. Mutta,
huomauttaa Françoise Dastur, toisin kuin Oidipus, joka on
kohtalon passiivinen instrumentti, Antigone on kapinan (insur-
rection) inkarnaatio.108 Hän on vieläpä ylijäämä, jopa Derridan
jätös, jota ei voida inkorporoida järjestykseen, vaikka onkin jär-
jestyksen ytimessä. Itse asiassa säädännäinen laki ei voi hallita il-
man ylijäämän syntymistä. Antigone on siten lain edellytys ja
tuho. (Ja eikö Polyneikeen hautaamaton ruumis jo sinällään ol-
lut ylijäämä, joka sai poliittisen merkityksen saastuttaessaan po-
liksen lintujen oksentaessa sen kaupungin pyhille paikoille?)
Kapinallisena ja hurskaana rikollisena hän ei vain syrjäytä polik-
sen säädännäisiä lakeja vaan pyrkii olemaan itse jumala ja oi-
keus, mutta ei jumalallisen oikeuden edustaja.

Benjamin lisäisi vielä tähän sen, että Antigonen hybris on
traaginen hiljaisuus, joka ei ole mitä tahansa sanomisen puutetta
vaan itse inhimillisen kielen mahdollisuus. Antigone halveksien
kieltäytyy puolustautumasta ei ainoastaan Kreonin vaan ennen
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kaikkea jumalten edessä, mikä merkitsee ratkaisevaa asettumista
vastakkain demonisen maailmanjärjestyksen kanssa. Vai-
keneminen seuraa häntä hautakammion hiljaisuuteen, jolloin
oikeudenkäynti kääntyy jumalia vastaan, jotka nyt ovat syytet-
tyinä traagisen sankarin toimiessa todistajana. Antigonen hiljai-
suus on se, jossa ekstaattinen sana murtautuu ulos myytin ja ju-
malallisen ehdottomasta tuomiovallasta, vaikka hän traagisena
sankarina joutuu uhraamaan itsensä tälle tuomiovallalle. Kuole-
massaan Antigone lahjoittaa kielen yhteisölle, joka osoittaa sa-
noin kiitollisuuttaan sankariuhrille. Traagisen hiljaisuuden
mahdollistama sana valaisee uuden paikan uudistettuna lahjana
ja tästä toisesta paikasta tulee kielellisen ilmaisun ylevyyden ko-
kemuksen suoja.109 Tragedia asettaa siten poliksen kuolevaisen
kielen kotipaikaksi, jossa mahdollistuu siirtyminen absoluutti-
sista jumalan tuomioista prosessioikeuteen. Polis on siten se tra-
gediassa avautuva aukeama, jossa nimenomaisesti inhimillinen,
rajallinen ja äärellinen oikeinoleminen voi tapahtua. Antigonen
jumalallisen ja inhimillisen raja-alueella toteutuvan rikoksen
lahja ei siten ole mikään absoluuttisen ja objektiivisen jumalalli-
sen oikeuden tai perheen järjestyksen lahja vaan erityisesti inhi-
millisen oikeassaolemisen mahdollisuuden lahja.

Antigone ei hetkeäkään kadu uhmamieltään saati sitten
tunne syyllisyyttä. En katso katumukseksi Antigonen viimeisiä
repliikkejä, jotka päättyvät lopulta uhmakkaasti: “Kun hurs-
kaan tointa ma täytin!” (943) Itse asiassa Antigonen viimeisissä
sanoissa myyttis-demoninen kohtalo tulee murretuksi, mikä ei
tapahdu suinkaan Antigonen syntien sovituksen kautta vaan
traagisella hetkellä, jolloin Antigone huomaa olevansa jumalia
parempi. Tämä hirvittävä havainto jättää traagisen sankarin sa-
nattomaksi. Benjaminin mukaan moraalinen ihminen, traagi-
nen sankari, joka vielä on mykkä ja alaikäinen, kohottautuu
tuskaisen maailman järistyksessä, jossa tragedian ylevä on se pa-
radoksi, että nero syntyy moraalisessa sanattomuudessa.110 Näi-
nollen Antigonen oikeinoleminen ei perustu mihinkään – ei
jumalalliseen oikeuteen, joka jo murtuu, eikä moraalis-juridi-
seen oikeudenmukaisuuteen, joka on vasta tulossa. Rohkenisin
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sanoa, että juuri tässä katkoksessa, rytminvaihdoksessa tai sen
häiriössä, tyhjässä iskussa, on Antigonen oikeinolemisen ole-
mus, jossa oikeus välähtää esiin ja etualalle.

6. Antigonen halun arkkietiikka

Edellä kuvatulla tavalla jumalien uudet käskyt kaikuvat traagi-
sen sankarin hirveästä (Ungeheuer) tyhjyydestä, josta kaiusta tu-
levat sukupolvet oppivat kielensä.111 Käydään tarkastelemaan
Benjaminin mainitsemaa hirvittävää tyhjyyttä ja kaikua Jacques
Lacanin kautta. Lacan tarttuu kiinni Antigonen syyllisyyden
puuttumiseen omassa Antigone-luennassaan psykoanalyysin
etiikkaa käsittelevässä seminaarissaan. Hänen mukaansa psyko-
analyyttisesti katsoen ainoa mistä voimme tuntea syyllisyyttä on
halustamme perääntymisestä. Ja Antigonehan ei halustaan luo-
vu tai anna siitä periksi hiventäkään vaan seuraa haluaan kuole-
maan saakka. Asia on äärimmäisen yksinkertainen: Antigone
käy kuolemaan, koska ei suostu luopumaan halustaan. Siksi hän
myös on koko tragedian ajan pelon ja säälin tuolla puolen toisin
kuin Kreon, jota pelko alkaa jäytämään tragedian loppua kohti
edettäessä, mikä on hänen tuhonsa syy tai ainakin sen merkki.
Antigonen laki on taasen halun laki, joka on väistämätön polku
kuolemaan, jos sitä seuraa itsepintaisesti loppuun saakka. Anti-
gonen halu sisaren haluna on puhdas halu, joka on irrottautu-
nut kaikesta laskelmoinnista ja hyvästä, objektien tavoittelusta.
Tämän halun sankarillisen seuraamisessa Antigonen hahmossa
tai runossa avautuu Lacanin mukaan mahdollisuus filosofisesti
perustetun hyvän etiikan tuolle puolen siihen etiikkaan, jota
voidaan kutsua psykoanalyysin traagiseksi etiikaksi. Se on Laca-
nin mukaan käännekohta traditionaaliselle etiikalle.112

Lacanin etiikka on kaikkea muuta kuin pyrkimystä so-
peuttaa Antigone lain, moraalin tai todellisuuden vaatimuksiin,
sillä hän kytkee hyvän ja mielihyvän vihollisen, joka on halu,
eettiseen toimintaan. Kysymyksessä “oletko toiminut sinussa
olevan halun mukaisesti?” avautuu Philippe Lacoue-Labarthen
“arkkietiikaksi” nimeämän etiikan ainoa normatiivinen kritee-
ri. Se eroaa kolmella olennaisella tavalla hyvän etiikasta, joka
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Lacanin mukaan vie perikatoon: (1) Jos hyvän etiikka, aina Pla-
tonista ja Aristoteleesta Kantiin ja Hegeliin ja eteenpäin, tarjoaa
erilaisia hyviä, jotka viime kädessä perustuvat suvereeniin
Hyvään, niin arkkietiikka näkee Hyvän esteenä halun polulle.
Tämän johdosta Lacan hylkää kaikki ideaalit oikeudenmukai-
suudesta onnellisuuteen, kohtuullisuudesta hyvinvointiin. (2)
Jos hyvän etiikka on hyvien ja hyödykkeiden palveluksessa
asettaen lainmukaisuuden, oikeus- ja/tai moraalijärjestyksen,
järjestäytyneen olemassaolon, työn ja turvallisuuden halun
edelle, niin arkkietiikka vaatii subjektia kohtaamaan tässä ja nyt
hetken välittömyydessä halunsa. (3) Jos traditionaalinen etiikka
on kytkenyt hyvän mielihyvään moraalifilosofian jatkaessa he-
donististen polkujensa tallomista, niin arkkietiikka rikkoo mie-
lihyvän rajat edeten nautintoon (jouissance), jossa mielihyvästä
tulee tuskaa.113

Kreon edustaa tragediassa traditionaalista hyvän etiikkaa,
sillä onhan hänen tehtävänsä ajatella kaikkien hyvää yhteisössä.
Lacanille hän edustaa myös Kantin hyvän käsitettä ja käytän-
nöllistä järkeä. Sekä petturin että sankarin samanaikaisen kun-
nioittamisen kielto on kantilainen maksiimi, joka voidaan antaa
sellaisena järjen sääntönä, jolla on universaali pätevyys. Kreo-
nissa toteutuu siis aina Aristoteleesta Kantiin jatkunut järjen ja
lain samastava traditio. Tragedia kuitenkin murtaa tätä järjen ja
lain identtisyyttä. Traaginen etiikka sekä osoittaa tuolle puolen
että yrittää päästä sinne. Lacanin mukaan Antigonessa tapahtuu-
kin “rajalinjan ylitys” tässä ja nyt, jossa “ylitetään hyvän maail-
man rakenteen vartioima raja”.114 Hyvän, mutta myös tiedon ja
tieteen, linjan tuolla puolen on tuntematon, tiedostamaton, ih-
misen unohtamien asioiden muisti, jotain mistä emme tiedä
mitään. Lacoue-Labarthe rinnastaa tämän rajan Heideggerin
metafysiikan raja-aitaan tai sulkeumaan.115 Tämänkin kirjoituk-
sen oikeuden käynti on koko ajan käymässä niin positiivisen
kuin luonnonoikeudellisen oikeusmetafysiikan rajalinjaa.

Ei liene yllätys, että Lacanille Kreon ei ole sankari. Kreo-
nin vikana ei Lacanin mukaan ole herooinen hybris vaan hamar-
tia, jonka Lacan kääntää arvostelukyvyn erehdykseksi. Poliitik-
ko Kreonin eettinen erehdys on se, että Kreon haluaa kaikkien
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hyvää (ei vielä platonilaista korkeinta Hyvää), jota hän ajaa
kaikki rajat ylittävänä lakina (la loi sans limites). Kaiken lisäksi
Kreon syyllistyy poliitikkona typeryyteen. Hänen lakinsa ylit-
tää ylittämättömän rajan, sillä poliittisen vallan alue ulottuu
vain eläviin.116 Kaiken kaikkiaan Kreon ei ole sankari laisin-
kaan, vaan “antisankari tai toissijainen sankari”.117 Tämä on
mielestäni vähintäänkin ongelmallinen tulkinta. Kreon haluaa
hyvää näytelmän alussa, hänen vikanaan on hamartia hänen
erehtyessään lain rajattomasta suvereeniudesta, mutta hän syyl-
listyy myös tietoisesti hybrikseen julistaessaan poliksen lait omiksi
laeiksiin ja kääntymällä itse alussa hyväksymiään poliksen oi-
keusperiaatteita vastaan, jolloin hänestä tulee illegitiimi tyranni.
Teiresias vahvistaa oman kantani tehdessään erottelun Kreonin
hamartian (hallitsija saa erehtyä) ja hybriksen (itsekylläistä hallitsi-
jaa kohtaa tuho) välillä. (1023-1028, 1064-1090)

Antigone on Lacanille täysin eri tasolla kuin Kreon. Traa-
gisen sankarin Antigonesta tekee hänen inhimillisen rajat ylittä-
vä hirvittävän ihmeellinen taipumattomuutensa. Antigone kul-
kee pros atan eli kohti at©a, ja hänen tähtäimessään on ektos atas,
rajan ylitys ja eteneminen at©n tuolla puolen olevaan. At©n rajat
ylittävä on siten Antigonen hyvä – hyvä, joka eroaa jokaisen
muun hyvästä. Lacanille at© on sana, jota ei voi korvata. Se ei
ole onnettomuus vaan pikemminkin kauhea ja hirveä (atroce),
Toiseen kuuluva ja Labdakoksen suvun onnettomuuksien sar-
jaan liittyvä. Se merkitsee myös sitä rajaa, jonka ihminen saattaa
ylittää ainoastaan ohimenevästi, joten ektos atas on jotain sellais-
ta, jossa ihminen ei voi olla. Lacanin mukaan ihminen joko
kulkee sitä kohti tai sitten ei kulje. Jos hän lähestyy sitä, kuten
Antigone, niin se johtuu alusta ja sitä seuranneista tapahtumien
ketjusta. Samalla Antigone on at©n transgression tai sen realisoi-
tumisen hetki, jossa hän rikoksen ja sen oikeellisuuden vastuul-
leen ottaen tekee sukunsa at©sta pysyvän, ikuisen ja kuolemat-
toman.118 At© yhdistyy lopulta Lacanilla Antigonen kuoleman-
viettiin. Lacan lähtee liikkeelle Freudin kuolemanvietistä
(Todestrieb) ja etenee siitä kuolemanhaluun (désir de mort), joka
sijaitsee symbolisessa järjestyksessä (alunperin Lacan oli pitänyt
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kuolemanviettiä haluna palata esioidipaaliseen harmoniaan, sit-
temmin imaginaariseen järjestykseen sijoittuvaan narsismiin
kuuluvana taipumuksena itsemurhaan ja lopulta kaikkien viet-
tien osatekijänä, koska kaikki vietit pyrkivät mielihyväperiaat-
teen tuolle puolen nautintoon, jouissanceen, koska jokainen
vietti tavoittelee omaa loppumistaan, koska jokaisessa vietissä
subjekti on toistavana). Kuolemanhalu liittyy Lacanilla Toisen
haluun, äidin haluun, lakiin ja ihmissuvun perustavaan insesti-
seen rikolliseen haluun. Tätä halua hallitseva asia on Asia, jonka
ääreen tulemme hetken päästä.

Antigone on ainoa, joka “voi ottaa vastuun rikoksesta ja
rikoksen oikeellisuudesta”, jolloin hän onnistuu tekemään
Labdakoksen suvun at©sta kuolemattoman ja ikuisen.119 Hänen
on uhrattava oma olemisensa suojellakseen perheen at©a, ollak-
seen rikollisen olemisen sellaisenaan vaalija. Vastuun ottaminen
perustavasta rikoksesta merkitsee Antigonelle toista kuolemaa
(une seconde mort), joka eroaa luonnon kiertokulkuun kuuluvas-
ta biologisesta kuolemasta. Rikoksessaan Antigone tuomitaan
“kahden kuoleman välin” tilaan (l’espace de l’entre-deux-morts),
elämän ja kuoleman väliin, niiden rajalle, raja-alueelle, joka on
tragedian tapahtumisen alue.120 Antigone paljastaa itsensä omis-
sa sanoissaan: “Jok’ en saa olla ihmisten, en haamuin / En elä-
väin, en vainajitten luona”, (851-852) “[n]iin, elämänpä valit-
sit, ma kuoleman”, (555) “[...] mun sielun’ on / Jo aikaa men-
nyt vainajoita vaalimaan”. (559-560) Sofokleen sankarit ovat
tiensä päässä.

Antigonen sanoissa avautuu paradoksaalinen tai mahdo-
ton kokemus siitä kuolemasta ja olemattomuudesta, joka on
sellainen raja, joka ajallistaa nykyisyyden tulevasta käsin ja jota
kohti ihminen joka hetki käy. Tämän perin heideggerilaisen
kuoleman käynnin mukaanhan Antigone on ennakoiden kohti
singularisoivaa ja inhimillistävää (perustavassa merkityksessä, ei
humanistisessa) kuolemaa tulevana kuolemana, hänen omim-
pana ja ainutlaatuisimpana mahdollisuutenaan, sillä kukaanhan
muu ei voi kuolla Antigonen puolesta eikä Antigone voi kuolla
kenenkään muun puolesta. Tässä on oltava tarkkana, sillä Anti-
gone voi kyllä kuolla Polyneikeen puolesta aivan kuten Eteok-
les kuoli isänmaan puolesta tai kuten Haimon Antigonen. Täl-
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löin puhutaan kuolemisesta toista puolustaen, tämän hyväksi tai
kunniaksi, rakkauden tai velvollisuuden tähden, mahdottoman
melankolian tai maailman tyhjyyden vuoksi, mutta toisen kuo-
lema itsessään on aina vain toisen oma asia. Antigone ei voi
kuolla toisen sijaan, korvata tämän kuolemaa omallaan, eikä
kukaan voi kuolla Antigonen sijasta, koska kuolema on abso-
luuttisen singulaari. Tämän Antigone oivallisesti esittää kieltä-
essään Ismeneä kuolemasta hänen kanssaan. (559-560) Tässä
ennakoinnissa on kuoleman mahdottomuuden mahdollisuus.
Muistettakoon tässä, että kuolema kuolemana on mahdoton,
sillä kukaan ei voi kokea omaa kuolemaansa sellaisenaan.

Tämä liittyy myös kysymykseen kenen lain nimissä Anti-
gone toimii. Lacanin mukaan Antigone kieltää, että Zeus tai
Dike olisi käskenyt häntä tekoonsa, sillä hän ei ole kovinkaan
kiinnostunut kaikista niistä jumalista, jotka antavat käskyjä ih-
misille. Lacanilla Antigone sanoo Kreonille: “Minun veljeni
saattaa olla mitä tahansa sinä sanot hänen olevan, rikollinen.
Tahtoihan hän tuhota kaupungin muurit[...] Mitä minuun tu-
lee se järjestys, johon sinä vetoat ei merkitse mitään, sillä minun
näkökulmastani veljeni on veljeni.”121 Antigonelle Polyneikes
on ainutlaatuinen ja korvaamaton, jonka sijaan ei kukaan muu
voi tulla. Puhtaana singulaarisuutena Antigone erottaa
Polyneikeen Theban historiallisesta draamasta ja vahvistaa tä-
män ainutlaatuisen arvon vailla viittausta mihinkään sisältöön,
esimerkiksi siihen oliko Polyneikes hyvä vai paha, oikeassa vai
väärässä. Tämä puhtaus ja erottaminen on se raja, johon Anti-
gone on kiinnittynyt. Tämä on se inhimillisen raja, se at©, se ex
nihilo, jossa Antigone seisoo ja jonka hän haluaa ylittää.
Polyneikes on tässä Antigonelle enemmän kuin kielellä voi-
daan ilmaista. Polyneikes on siten se Asia, jonka ympärillä Anti-
gone kiertää ja kaartelee (palaahan hän toistamaan hautaamisen)
pyrkien hautaamaan sen mikä muistuttaa liikaa inhimillisen
merkityksen maailman ulkopuolisesta. Antigone ilmenee ha-
lussaan kuolemanviettinä, ihmisen puhtaana suhteena siihen,
minkä kantaja tämä aina jo on. Tällöin Antigone esittää sitä
merkityksellistävää rajaa, joka suo ihmiselle mahdollisuuden ol-
la suhteessa siihen, mitä ei voi ilmaista, siihen, missä Polyneikes
on absoluuttisen singulaari. Seuraten Lévi-Straussia Lacan sa-
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noo: “Antigone havaitsee suhteessaan Kreoniin olevansa synk-
ronian paikalla vastakohtanaan diakronia.”122

Näinollen Antigone ei vetoa mihinkään muuhun oikeu-
teen kuin siihen, että ihmistä (jolla on toinen kuolema) ei voida
lopettaa kuin koiraa (jolla ei ole kuin biologinen kuolema),
koska ei voida vain unohtaa, että nimeltä määritellyn olemisen
rekisteri tulee säilyttää hautajaisriiteissä.123 Tässä vaiheessa Laca-
nin takaa nousee esiin Heideggerin sanat siitä, että kuolevaisen
ihmisen täytyy antaa kuolema itselleen ottamalla se itsen ylle,
koska se voi olla ainoastaan itselle tuleva korvaamaton kuole-
ma. Antigonen vastuu ja vapaus on siten siinä, että kuolema on
asia, jota kukaan ei voi ottaa häneltä pois. Mutta samalla Anti-
gone ei huolehdi vain omasta kuolemastaan vaan myös toisen
kuolemasta. Antigone ei voi kuolla toisen sijaan, mutta hän an-
taa henkensä Polyneikeen puolesta, jotta tämä lopultakin saisi
itselleen korvaamattomana tulevan kuoleman, jonka Kreonin
laki yrittää riistää häneltä, jonka seurauksena kyseinen laki rik-
koo olemisen perustavaa järjestystä, dik©ä.124

Kuolevaisen ihmisen ainutlaatuinen arvo tulee kielestä,
johon liittyy koko henkilöhistoria hyvine ja pahoine tekoi-
neen. Hauta onkin ihmiskunnan historian ensimmäinen sym-
boli. Se symbolisoi asian kuolemaa. Ainoastaan hautamuisto-
merkin merkityksenantajan ansiosta ihminen saattaa käsittää
oman kuolemansa, olla suhteessa siihen mahdottomaan mah-
dollisuuteen, että hän saattaa kadota siitä merkityksenmuodos-
tumisen ketjusta, jossa hän on. Toinen kuolema estää fyysisesti
kuolleen ruumiin rappeutumisen ja regeneraation, luonnon
muutosten syklin. Ilman hautamerkkiä ihminen ei ole ihminen
symbolisessa järjestyksessä, rajallisena olemisena-kohti-kuole-
maa, joka antaa merkityksen olemassaololle. Edelleen hauta-
merkki tekee Polyneikeestä singulaarin ja sellaisen kuolematto-
man, joka ei häviä luonnon biologiseen kiertokulkuun. Anti-
gone käy Polyneikeen ruumiin ääressä rajaa, jossa Asia, muo-
doton, persoonaton, signifioimaton ja representoimaton on
suhteessa kieleen, symboliseen merkityksenmuodostumiseen,
hautamuistomerkkiin.
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Antigonen suhteessa toiseen kuolemaan nähdään, että
Antigonen laissa ei tosiaankaan ole kyse pelkästä perheen sisäi-
sestä ja epäpoliittisesta velvollisuudesta, joka olisi vastakkainen
valtiollisen lain kanssa, vaan ihmisen olemiseen fundamentaa-
listi kuuluvasta tavasta olla olemassa merkityksellisenä ja mie-
lekkäänä. Pelissä on panoksena kieli itsenään, koko symbolinen
järjestys, kulttuurin ja kielen mahdollisuus sen suhteena Toi-
seen. Lacanin kautta panokseksi asetetaan myös paikallaolemi-
nen (jolle kuolema on sen omin mahdollisuus sen ollessa enna-
koiden kohti kuolemaa), jonka oleminen vapaana kohti kuole-
maa tuo oman kohtalonsa yksinkertaisuuteen, jolloin se voi va-
paasti myös omaksua kohtalonsa ja historiansa. Kaikki (tämä)
on se, mikä velvoittaa Antigonen. Vain rajalla, toisen kuoleman
paikalla, at©n hetkellä Antigone voi nähdä ja elää elämänsä (aina
jo menetettynä toisena kuolemana). Traaginen merkitsee juuri
kuoleman murtautumista elämään. Philippe van Hauten sanoin
Antigone löytyy juuri tältä alueelta. Hän kuuluu elävänä kuol-
leiden joukkoon. Traaginen on “paradoksaalinen kohtaaminen
toisen kuoleman kanssa, ei-minkään kanssa, johon halu johdat-
taa meitä”.125

Kauneuden hehku, transgression hetki ja at©n realisoitu-
minen yhdistyvät, niin että puhdas halu ilmenee kauneuden
hehkuna. Antigonen kuva nousee tässä tragedian pinnalle (ai-
van kuten anamorfoosinen kuva ilmenee) halun ja intohimon
kuvana. Mutta väkivaltainen kirkastuminen ja kauneuden lois-
te myös sokaisee ja kätkee inhimilliselle katseelle sietämättö-
män tuonpuoleisen, reaalisen (Antigone kuolee hautaholvis-
saan katseilta kätkettynä). Lacanin mukaan kauneudessaan
Antigone kiehtoo meitä. Halu käy kohti tätä hahmoa, tätä ku-
vaa, jonka tragedia tuottaa eteemme. Tässä kauneudessa objekti
kirkastuu. Antigonessa tragediana ei ole kyse kuitenkaan vain es-
teettisestä kauneudesta, vaan se tulee ymmärtää eettisen ylimää-
ränä suhteessa esteettiseen, jolloin kauneuden loisteen vaikutus
jäljittää eettisen ylevää liikettä esteettisessä. Kauneus osoittaa
häikäisyssään ihmiselle myös sen paikan, missä suhde kuole-
maan tapahtuu. Etiikan ylittäessä estetiikan se tarvitsee tuek-
seen kuitenkin sellaista estetiikkaa, joka on irrottautunut este-
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tiikasta eli mimetologiasta. Lacoue-Labarthen mukaan Lacanil-
la kyse on “est-etiikasta”.126

Nyt pääsemmekin itse asiaan, joka on luoksepääsemätön
la Chose, das Ding, Asia. Kyseessä on sisäisesti ulossuljettu Toi-
nen, joka on fenomenaalisen maailman, kaiken merkityk-
senannon ja representoinnin tuolla puolen. Se on reaalisessa
kielen ja tiedostamattoman sekä kaiken symbolisoinnin tuolla
puolen. Sitä ei pidä missään nimessä sekoittaa halun imaginaari-
siin objekteihin, vaan halun suhteen se on unohtumaton Toi-
nen, esihistoriallisen insestisen halun ikuisesti kadotettu objek-
ti, joka ei itse asiassa ollut alunperinkään läsnä sellaisenaan vaan
pelkästään partikulaaristen muistijälkien kautta. Asia täytyy jo-
ka hetki löytää uudelleen, mutta sitä ei koskaan tavoiteta sinä it-
senään, jonka takia sitä jäädään kiertämään toisistaan eroavien
merkityksellistäjien loputtomassa liikkeessä, jossa se on läsnä
vain poissaollessaan. La Chose, Asia on se, mihin halu kuole-
manviettinä suuntautuu, ja “tämä” Asia on Lacanin toinen
kuolema, johon Asian halu suuntautuu. Juuri siihen Antigonen
puhdas halu suuntautuu ja tämä puhtaan halun laki on ainoa la-
ki, jota Antigone seuraa.

Mutta mistä asiasta tässä asiassa on oikein kyse? Lacanin
Asia perustuu Freudin Asiaan, jota minä itse ei kykene yhdistä-
mään omiin ruumiillisiin kokemuksiin (esimerkiksi toisen jat-
kuvasti muuttuvat kasvot) ja joka siksi välttää itsen ymmärrystä
sekä representaatioiden maailmaa. Siinä kaikuu myös Kantin
asia-itsessään. Mutta jos freudilainen Asia on havaintojärjestel-
män tai muistijälkien kokonaisuus, jota emme kykene yhdistä-
mään omiin kokemuksiimme (halkeama kahden eri tyyppisen
muistijäljen välillä), niin Lacanille se on tuolla puolen kaikkien
muistijälkien, jotka kuitenkin ovat ainoa polku siihen (alkupe-
räisempi halkeama muistijälkien ja niitä välttelevän välillä).127

Mielihyväperiaatteen laki pitää subjektin etäisyyden päästä tästä
Asiasta, jolloin subjekti voi ainoastaan kiertää Asiaa sitä koskaan
tavoittamatta. Subjektille tämä laki esittää Asian suvereenina
Hyvänä, mutta jos subjekti onnistuisi etenemään mielihyväpe-
riaatteen tuolle puolen, niin hän kokisi sen kärsimyksenä ja pa-
hana, sillä subjekti ei voi sietää Asian hänelle tuomaa äärim-
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mäistä hyvää. Lacoue-Labarthe jatkaa Asian kiertämistä (cerner)
kysymällä, että jos kiertämisessä on kyse ympyröinnistä, rajauk-
sesta ääriviivoin, niin jäämmekö me silloin platonilaiseen ole-
van muodon ja idean mukaiseen eideettiseen ymmärrykseen ja
tarjoaako Asiaa kiertävä teos Asiaa koskevan idean (jopa kanti-
laisen Idean) Asian kätkiessään? Lacoue-Labarthe yhdistää kui-
tenkin Lacanin Asian kiertämisen katharsikseen, puhdistautumi-
seen, ja latinan lustroon, joka ei merkitse pelkästään puhdistau-
tumista vaan viittaa kreikkalaisen uhririitin lyß-termiin, joka
tarkoittaa sovitusta, irti päästämistä, syyttömäksi julistamista ja
rangaistuksen kärsimistä, joka tapahtuu panemalla sovitusuhri
kiertämään puhdistettavan objektin ympäri. Edelleen lustro
viittaa valoon, jonkin valaisemiseen, valon levittämiseen jonkin
ylle sekä tarkasteluun, silmäilyyn, läpikäymiseen. Lustrum viit-
taa myös rapakkoon, bordellin kanta-asiakkaaseen (lustro), vil-
leissä paikoissa (kuolleiden villissä maailmassa, Hadeessa, jonne
Antigone laskeutuu) harhailevaan (lustrivagus). Est-etiikan salai-
suus on siten puhdistautumisen, kehän ja loiston välissä eli kie-
len tiivistymässä.128

Tekhn©, taito, tuottaa objektin (esimerkiksi ruukku), joka
representoi Asiaa (ruukun tyhjyys), joka ilmenee luodussa ei-
minään. Kyse on tyhjästä luomisesta, jolloin luominen on puh-
das fiktio eli kuvittelemattoman tai kuvaamattoman kuva, imi-
taatio ja mim©sis. Lacan viittaa tässä “alkuperäiseen” mim©sik-
seen, joka on vailla mallia olevaa mim©sistä. Tämä tarkoittaa sitä,
että ihminen muodostaa merkitsijän tuoden sen maailmaan
Asian kuvaksi, vaikka Asia ei ole meidän kuviteltavissamme.
Inhimillinen tekhn© siis jäljittelee kohdettaan (Cézannen
omenat Lacanilla, van Goghin nauhakengät Lacanilla ja Hei-
deggerilla) vapauttamalle sen arkipäiväisestä ja pragmaattisesta
merkityksestä, jolloin siitä tulee jotain muuta kuin se on. Täl-
löin taidon läsnäolevaksi tuomat objektit avaavat suhteen Asi-
aan sitä kiertäen ja saattaen Asian sekä läsnäoloon että poissa-
oloon. Cézannen omenat tai Van Goghin kengät ovat kuin
kaiku tämän maailman tuolta puolen. Se on sen kaiku, joka ei
millään tavalla ota huomioon meidän tunteitamme, intentioi-
tamme ja projektejamme, mutta jonka mahdollistamana maail-
mamme voi ilmetä merkityksellisenä. Van Hauten mukaan ne
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“tuovat meidät merkityksettömän reaalisen (réel) rajalle”.129

Tämä on juuri Lacanin tarkoittama kauniin kokemus, jossa ob-
jekti ilmenee kauniina ruumillistaessaan sitä muutoksen kohtaa,
jossa merkitys menettää itsestäänselvyyden ja ilmenee haavoit-
tuvaisena. Tekhn©ssä juuri tämä suhde reaaliseen saa objektin
nousemaan esiin puhdistavalla ja arvokkaalla tavalla. Kauneu-
den kokemus on siten sublimaatio, joka mahdollistaa suhteen
Asian kanssa ilman, että itse tuhoutuu subjektina. Van Hauten
mukaan sublimaatio ei enää merkitse Freudin mukaisesti seksu-
aalivietin sisäistä transformaatiota vaan ei-destruktiivisen suh-
teen mahdollisuutta Asiaan, jonka kokemuksen hetkellä me
olemme leikkautuneet irti merkitysten maailmastamme suh-
teeseen siihen, mistä emme halua tietää mitään, mutta joka
alusta lähtien on muodostanut sanoinkuvaamattoman taustan,
jota vasten olemassaolomme on toteutunut. Tällaisella hetkellä
olemme hyvän ja pahan tuolla puolen. Kaikki arkipäiväiset ar-
vot ja hyvät, lait ja moraaliperiaatteet ovat sulkeistettu ollessam-
me sillä rajalla missä Asia ilmenee. Siten se onko Antigone oi-
keassa ja väärässä poliksen ©thoksen tai nomoksen kannalta on yh-
dentekevää ja merkityksetöntä. Katharsis on todella puhdistanut
arkipäiväisen myötätunnon ja pelon.130 Lacanin kautta me pää-
dymme siten takaisin kuoron sanoihin inhimillisen taidon ih-
meellisyyden suhteesta olemisen järjestyksen ylivaltaisuuteen,
tekhn©n suhteesta dik©en. Antigonen figuurin kauneuden koke-
muksessa me voimme olla siten yhteydessä siihen, mikä välttää
merkityksellistä ja persoonallista maailmaa ilman että tuhou-
dumme. Tragedia onkin viimeinen puolustus reaalista vastaan,
johon halu suuntautuu. Mutta samalla on muistettava kuoron
muistutus kuolemasta: “Sit’ ei hän karta.” (361)

Tragedia on siten se pinta, joka sallii Antigonen kauneu-
den kuvan tulla esiin: “Tragedia on se, mikä avautuu esiin, jotta
kuva voitaisiin tuottaa.”131 Tragedian sublimaation työ kohot-
taa objektin Asian arvoon, jolloin tragediassa paljastuva esteetti-
nen objekti kuvaa Asian kuvaamattomia ääriviivoja eettisen
kokemuksen ytimessä, samalla kun Asian varjo lankeaa esteetti-
sen objektin ylle. Simon Critchleyn mukaan sublimaation työ,
siis esteettinen eli tragedia, on kuin valkokangas, joka sallii re-
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aalisessa olevan Asian profiilin projisoitumisen sille ilman että se
olisi adekvaatisti yhtäpitävä projisoidun kanssa.132 Esteettinen
on aina riittämätön ja vajavainen symbolisointia vastustavan
Asian symbolisointi, mutta juuri tämä symbolisointi mahdollis-
taa subjektin kontaktin reaalisessa olevan Asian kanssa. Tämän
valkokankaan läpi subjektin ja reaalisen välille voi muodostua
eettinen suhde, jossa symbolisointi myös suojelee subjektia
Asian häikäisevältä kirkkaudelta. Saman asian voimme sanoa
Heideggerin polkuja seuraten seuraavasti: esteettinen symbo-
lisointi on siten se verho, joka sallii ja mahdollistaa verhoutu-
mattomuuden eli totuuden al©theiana.

Siinä “Asia on läsnä – kauhua herättävänä – mutta loistos-
sa, joka puhdistaa ja jonka täytyy puhdistaa se”, jolloin kyse ei
ole niinkään kauneudesta, vaan ylevästä.133 Etiikkaa ei kuiten-
kaan pidä estetisoida, sillä tämän päivän “etiikka voi olla vain
traagista (ylevää) etiikkaa”.134 Myöhemmin Lacan siirtyy kui-
tenkin traagisesta toiminnasta puheeseen ja hyvin sanomisen
(Bien-dire) etiikkaan, joka kuitenkin vastaa aiempaa traagisen
etiikkaa, sillä hyvin sanominen merkitsee objektin kohoamista
Asian arvoon ja siten suhdetta olemassaolon perustavaan totuu-
teen.135 Hyvin sanomisen etiikka voidaan edelleen ymmärtää
Heideggerin Herakleitoksen logos-legein suhteen tulkintaho-
risontissa.
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mukaan paluussa tragediaan on kyse siitä, että tragedia on silta tai kulkutie yli
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Tragedia ei taasen ole muuta kuin ihmisessä olevien muuttumattomien järjes-
tysten (välttämättömyyden ja vapauden järjestys) konfliktin esitys, jossa vapaus
paljastaa itsensä välttämättömyyden kautta. (de Beistegui & Sparks, “Introducti-
on”, s.1-8)

133 Lacoue-Labarthe, Etiikasta, s.34.
134 Lacoue-Labarthe, Etiikasta, s.36.
135 Ks. Lacan, Télévision.
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Tragedia avautuu esiin, jotta kauniin kuva voidaan tuot-
taa. Tällöin traagisessa etiikassa Antigone – pyhä rikollinen,
Asian, toisen kuoleman kanssa suhteessa oleva – ei anna periksi
halustaan, ei edes hyvän rajalla. Hänen oma hyvänsä tai poliksen
hyvä eivät pysäytä Antigonen halua. Antigone ei ole hyvän-te-
kijä eikä hänen tekonsa ole hyvän mukaisesti. Hän ei edes välitä
elävistä (Ismenestä ja Haimonista, mahdollisista lapsista ja avio-
miehestä). Antigonen suhdetta oikeuteen ja oikeaan ei voi siten
ymmärtää minkään platonilaisen Hyvän idean, aristoteelis-to-
mistisen määriteltävissä olevan hyvän tai liberaalien oikeuksien
ja subjektiivisten hyvien kautta. Halussaan Antigonessa on jo-
tain epäinhimillistä, minkä Lacan harvoina on kyennyt Antigo-
nen kauneudelta sanomaan. Antigonea ei pidäkään lukea (aino-
astaan) inhimillisyyden ja ihmisyyden, jumalallisten ja perheen
lakien puolustajana valtiollista oikeusjärjestystä vastaan, sillä täl-
lainen luenta asettaa Antigonen tiettyyn vastarinnan järjestyk-
seen. Antigone on radikaalimmalla tavalla anarkistinen – kirjoi-
tettuna an-arkh© tavoitamme sanaan kuuluvan kaksimerkityksi-
syyden eli sekä perusteettomuuden (an-) että perustan (arkh©)
samanaikaisuuden. Antigone on an-arkh©. Perusteeton perusta
on paikallaolemisen oikeassaolemisen perusteeton perusta. Hän
ei alistu Kreonin eikä mielihyväperiaatteen laeille vaan etenee
rajalle. Tällä rajalla traagisessa etiikassa, arkkietiikassa, aukeaa
eettinen hetki suhteettomana suhteena Asiaan. Tällä rajalla
Antigone vetoaa kirjoittamattomiin lakeihin tai “johonkin mi-
kä kuuluu lain järjestykseen”, kuten Lacan sanoo, “mutta joka
ei ole kehittynyt minkäänlaisessa merkityksenmuodostumisen
ketjussa tai missään muualla” ja joka on siis kielen luokse pääse-
mätön tuonpuoleinen.136

Tämä on se raja, jonka ympärillä Antigone pysyttelee. Se
on kielen läsnäolon ihmisessä avaama halkeama. Lacoue-
Labarthen mukaan traagisuus näyttää tässä sen, että on kieli, eli
että kuoleman tuolla puolen on kuolemanhalu, halu palata kie-
len alkuperään kreikkalaisten jumalten luo, joka ilmestyi kerran
paljastuksessa: alussa oli kieli, mutta josta kristinuskon kuollut
Jumala meidät estää, kuten se estää meidät myös traagisesta ko-
kemuksesta.137 Lacan kysyykin “mikä on se kuuluisa alue, jonka
rajojen yli meidän ei tule edetä” ja vastaa itse: “se on paikka,
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jossa kirjoittamattomat lait, jumalten tahto, tai pikemminkin
Dike hallitsee”.138

Antigonessa Toisen halu on johdattanut meidät Diken hal-
litsemalle alueelle. Tavallaanhan Antigonen kuolemanhalu on
nimenomaan Diken halu, sillä onhan tämä “Hadeen Dike”,
maanalainen jumalatar, kuolleiden villin maailman asukas.
Antigone on ollessaan kohti kuolemaa myös kohti Diken
aluetta, joka avautui jo Antigonen ensimmäisen stasimonin kuo-
ron oodissa dik©n ja tekhn©n kiistana, polemoksena, jossa tekhn©
deinonina asettuu dik©ä vastaan samalla kun dik© säätää ja määrää
kaiken tekhn©n. Dik©n ja tekhn©n suhde on myös se horisontti,
jossa voimme ymmärtää Sofokleen Antigonen dik©n mielekkyy-
den mitattomuuden tuomisena traagisen kielen mittaan. Lacan
sanookin: “Dike on olennainen ja se perustaa lausumisen, enor-
konin, ulottuvuuden, jonka takaa jumalten vala.”139 Tämä ajatus
avautuu ei vain Lacanin arkkietiikassa, vaan myös Heideggerin
“alkuperäisessä etiikassa”. Jean-Luc Nancyn mukaan tämä Hei-
deggerin fundamentaalietiikka alkaa kyllä nihilismistä, mutta
osoittautuu sen täsmälliseksi kääntöpuoleksi. Siinä mielekkyys
paljastuu olemisen olemuksen edellyttämäksi toiminnaksi, jol-
loin sitoudutaan totaalisen ja yhteisen vastuun kantamiseen
mielestä ja olemassaolosta. Oleminen asettuu alttiiksi (eks-po-
noituu) mielekkyytenä, samalla kun oleminen on mielekkyy-
den haluamista. Alttiiksi asetettuna oleminen uskoo totuutensa
varjelun maailmassa olevalle kuolevaiselle. Kyse on paikallaole-
misen suhteesta olemisen tosiasian – oleminen ei ole Jumala tai
maailman perusta, vaan “[s]e on se itse”, ja tulevan ajattelun on
opittava kokemaan ja sanomaan se, mikä on kauempana kuin
olevat ollessaan läheisin ihmisille – kanssa, sille mielen antami-
sesta, olemisen olemaan saattamisesta ja sen antamisesta olla,
olemisen alun aina ja uudestaan tuomisesta kieleen.140

Heideggerin mukaan “Sofokleen tragedioiden sanontaan
sisältyy alkuperäisempi ©thos kuin Aristoteleen ‘etiikan’ luen-
toihin”.141 Lisäisin tähän, että Antigone varjelee sanomisessaan
nimenomaan dik©ä, jolloin se ehkä toteuttaa ajattelun ensim-
mäisen lain, joka on “olemishistoriallisen ajattelun hienovarai-
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suuden laki”, joka määrittää pohdinnan kurinalaisuutta, sanon-
nan huolellisuutta ja sanojen säästeliäisyyttä.142 Tragediassa on
kyse kieleen tuomisen etiikasta, sillä traaginen runo ei ilmaise
jotakin olevaisen merkitystä, vaan se merkitsee olemisen itsensä
tuomista mielekkyyden toimintaan. Se ei merkitse olemista
vaan saa sen olemaan. Nancyn sanoin: “Se on aina niin sanoak-
semme antautumista tietyn kysymyskokeen vietäväksi – mitä
on ihminen? – joka jo itse asettuu heti kaiken sellaisen kysymi-
sen tuolle puolen, johon jokin merkitys voisi antaa vastauk-
sen.”143 Sofokleen traaginen runo päästää itsensä olemisen lä-
heisyyteen, koska sen asumuksessa oleminen vielä saattoi vii-
vähtää ilmenevänä ja jossa paikallaoleminen saattoi olla suhtees-
sa olemisen kieleen tulemiseen.

Antigonessa autenttinen, oma, ominainen, omaperäinen,
varsinainen ja/tai puhdas tapahtuu suhteessa jokapäiväiseen
olemassaoloon juuri sillä hetkellä, kun Antigonen pyhä rikos
saa tragediassa aikaan mielen keskellä kaikkia ennalta annettuja
– ja annettuneisuudessaan epäautenttisia – merkityksiä. Juuri
tässä rajan ja rajan transgression kohdalla Heideggerin funda-
mentaalietiikka leikkaa Lacanin arkkietiikkaa. Jos kieli on ole-
misen koti, jossa ihminen ek-sistoi asumalla, kun hän kuuluu
olemisen totuuteen sitä vartioiden, niin tragedia onkin taval-
laan olemisen paimen, mutta sellainen paimen, joka täytyy
nähdä riskin ja avoimuuden ulottuvuudessa.144 Ja myös Lacanil-
la Antigone nimenomaan “varjelee” olemisen mieltä. Toisin sa-
noen Sofokleen tragediaa ei pidä nähdä paimenena, joka joh-
taisi joukkoja ja hallitsisi laumaa tai vartioisi annettuja arvoja,
moraalia tai lakeja vaan vaalivana paimenena. Nancyn mukaan
varjeluun, valvomiseen ja kaitsemiseen kytkeytyy radikaalin
etiikka-ajattelun ratkaiseva kohta: avoimen varjelu merkitsee
vailla turvaa ja takuita tapahtuvaa avautumista, alkuperän ajat-
telemista eetoksena eikä alkuperäisen eetoksen esittämistä. Se
on itsen johtamista sillä tavalla, että oleva ilmenisi olemisen va-
lossa. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin olemisen antami-
sesta olla olemisen antamisena, jonka kautta jotakin on.145
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Lacanin arkkietiikassa ja Heideggerin fundamentaalietii-
kassa – niiden jäljissä ja niitä seuraten – Sofokleen Antigone
avautuu autenttisena, ryhdikkäänä ja arvokkaana oikeuden
traagisena sanomisena. Tragedia on taistelua ja kamppailua, jo-
ka perustavalla tasollaan ei palaudu perheen ja valtion, tai edes
Antigonen ja Kreonin vastakkaisuudeksi vaan kysymykseksi oi-
keuden sanomisesta ja oikeasta suhteesta mittaamattomaan,
tuntemattomaan, jopa mahdottomaan dik©en Toisena, Hadeen
Dikenä. Siten Antigone-tragedia käy oikeutta ei vain kahden
säädännäisen lain välillä, vaan niitä perustavammin suhteessa
kaiken säädännäisen lain perustaan, Diken dik©en, joka edeltää
kaikkea subjektiivista järkeä, tahtoa ja säätämistä. Sen voidaan –
yhtään liioittelematta – sanoa olevan ainoa todellinen suveree-
ni. Koska dik© on fysis ei lain perusta ole teonominen tai antro-
ponominen vaan ontonominen. Nimenomaan tässä horisontis-
sa Sofokleen Antigone avaa kreikkalaisessa traagisessa ajattelussa
välähtävän oikeuden totuuden olennaisen sanomisen, joka Pla-
tonin ja Aristoteleen myötä säädetään oikeuden regionaalion-
tologiaksi, oikeus- ja moraalifilosofiaksi ja oikeus- ja yhteiskun-
tatieteeksi, normeiksi, ideoiksi ja substansseiksi. Hölderlinin,
Heideggerin ja Lacanin jäljissä nimeäisin Sofokleen autentti-
seksi oikeuden olemisen ja oikeassaolemisen runoilijaksi.
Nimenomaan Antigone traagisen sanomisena on dik©n sanomi-
nen, oikeuden käynti, eli suhde mahdottomaan asiaan. Mutta
se ratkaiseva kysymys oikeuden ja oikeassaolemisen osalta on
vielä vastaamatta: kuinka Antigone, traagisena sankarina, käy
oikeutta, on suhteessa siihen poliksen, at©n, lain ja hyvän/Hyvän
rajalla?

7. Oikeassaoleminen

Heideggerin fundamentaalietiikka ei ehkä sellaisenaan kykene
vastaamaan Sofokleen Antigonessa avautuvaan oikeuden kysy-
mykseen. Nancyn mukaan Heidegger ei riittävästi ajattele vas-
tuutaan omasta eks-positiostaan ek-sistenssin positiona. Toisin
sanoen hän ei ajattele tarpeeksi pitkälle ek-sistenssiin kuuluvaa
siinä-olemista-toisen-kanssa, Mitseinia, kanssaolemista, moni-
kollista singulaarisuutta, äärellisyyttä jakamisena ja kom-
munikointia. Sanalla sanoen hänen ajattelunsa jää paradoksaali-
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sesti sen “humanismin” orjaksi, josta se pyrkii vapautumaan,
koska se ei ajattele tarpeeksi vastuutaan avautumisestaan maail-
maan ja toiselle.146

Ottamalla vakavasti tragedian poliittisen merkityksen
meidän on mahdollista välttää tragedian herooisuuden yliko-
rostus, joka johtaa helposti poliksen unohtamiseen. Tämä vaara
on havaittavissa niin Heideggerin kuin Lacanin luennoissa. On
siis kohdattava kysymys perustavasta oikeudessa- ja oikeassaole-
misesta nimenomaan poliksessa tapahtuvan kanssaolemisen tai
siinä-olemisen-toisen-kanssa aika-tilassa.

Tähän päädymme myös, jos korostamme Heideggerin
Hölderlin-luennoilla tapahtunutta Antigone luentaa sekä pai-
nottamalla välttämättömyyttä ymmärtää ensimmäisen stasimo-
nin ensimmäisen säkeistön dik©-tekhn© tai pantoporos-aporos, jos-
sa prometheus-oidipaalisen sankarin asema korostuu, toisen sä-
keistön hypsipolis-apoliksen, jossa antigonelaisen sankarin suhde
sekä polikseen että olemiseen ilmenee, yhteydessä ja jopa sen
kautta. Tragediassa ei ole siten kyse poliksen äärellisyyden jaka-
misesta erottautuvasta subjektista, joka omasta ykseydestään ja
identiteetistään käsin konstituoisi oikeuden maailmansa ja oi-
keassaolemisen paikkansa siinä. Nähdäkseni juuri Lacan tuo pe-
rin perustavalla tasolla juuri tämän seikan esiin korostamalla
niin toisten kuin Toisen merkitystä itsen muodostumisen kan-
nalta.

Maihofer tekee erottelun yksilömaailman ja sosiaalimaail-
man, status naturaliksen ja status civiliksen, Selbstseinin ja Alsseinin
sekä edelleen eksistentiaalisen maksiimin (individuaalisuutta,
ainutlaatuisuutta korostava: “ole itsesi!”) ja kategorisen impera-
tiivin (yleisyyttä, verrannollisuutta ja samankaltaisuutta koros-
tava: “ole yleinen!”) välillä. Antigonen itsenäoleminen saattaa
siten olla ristiriidassa Antigonelle poliksessa tulevien roolien ja
asemien, jotka perustuvat asian luonnosta johtuviin pitämis-
struktuureihin, kanssa. Esimerkiksi Antigonen oleminen sisare-
na saattaa johtaa normiristiriitaan Antigonen olemisen kansa-
laisena, kihlattuna tai omana itsenään kanssa. Maihofer pitää jo-
nakinolemista kuitenkin yhtä alkuperäisenä kuin itsenäolemis-
ta, sillä itsenäoleminen toteutuu jonakinolemisena itsenäolemi-
sen löytäessä itsensä tietyssä yhteisöllisessä roolissa. Tällöin it-

386

DIK®

146 Nancy, Heideggerin “Alkuperäinen etiikka”, s.60-62.

383
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:07:10

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



senäoleminen toteutuu jonakinolemisen rationaalisena subjek-
tiviteettina, jolloin se toteuttaa noumenaalisen minän konk-
reettisen universaaliuden.147

Alessandro Barattan tulkinnan mukaan tässä ei ole kyse
kantilaisen moraalisen lain universaaliudesta vaan tyypillisen
roolin universaaliudesta minän toimiessa vaikkapa sisarena,
lainsäätäjänä tai tuomarina. Tämä tarkoittaa sitä, että empiiri-
nen subjekti löytää roolinsa historiallisesti sitovan konkreettisen
normatiivisuuden toimiessaan omassa roolissaan itsenä. Oikeu-
den konkreettista todellisuutta subjektin tahtomisena ja teke-
misenä korostavan Barattan mukaan Heideggerin vieminen
Maihoferin tavoin (positiivisen) oikeuden ja sosiaalisuuden
suuntaan tekee vääryyttä Heideggerin ajattelulle, sillä silloin
maailmassaolemisen ja kanssaolemisen fenomenologis-ontolo-
giselta tasolta palaudutaan perinteiselle antropologiselle tasol-
le.148 Heideggerista liikkeelle lähtien jonakinolemista voidaan-
kin pitää epäautenttisena tai ainakin epäautenttisena autentti-
suutena, sillä jonakinoleminen johtaa väistämättä kenen tahansa
laissaolemisen kysymykseen, joka on juuri oikeustieteen – olipa
se sitten onttista tai regionaaliontologista – kysymys. Antonio
Villani tulkitsee Heideggerin lähtökohtaisesti sanovan, että oi-
keuden olennaisena rakenteena on epäautenttisuus ja se jopa
vaarantaa kuuliaisuuden omille eksistenssimahdollisuuksilleen
valita itsensä. Laissaolemisessaan ihminen eksyy kenen tahansa
joukkoon.149

Jos oikeusnormin pätevyys, lainmukainen pitäminen ja
objektiivinen oikeudellinen velvollisuus ovat ristiriidassa ole-
misen ja siihen olennaisesti liittyvän omasta alkuperästä synty-
vän pitämisen välillä eli jos yleispätevän lain objektiivinen pitä-
minen on vastakkain olemisen lain eksistentiaalisen pitämisen
kanssa, niin eikö silloin vastarintainen laki pidä voittaa, jotta
eksistentiaaliseen vapauteen perustuvan paikallaolemisen au-
tenttinen oikeassaoleminen toteutuisi? Olemmeko kaikesta
huolimatta viemässä oikeustragediaa lain epäautenttisuuteen
lukemalla sitä oikeusontologisella katseella?

Pitäisin kritiikistä huolimatta kiinni Maihoferin pyrki-
myksestä ajatella yhdessä autenttista paikallaolemista ja yh-
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teisöllisen elämän ontologista tapahtumista sen konkreettisessa
objektiivisuudessa, sillä oikeassaoleminen ei välttämättä mer-
kitse pelkästään lain tai roolin mukaisia rationaalisia päätöksiä
vaan myös autenttisia ja omalakisia oikeudellisia päätöksiä.
Lisäksi on muistettava, että oikeudenmukaisuus sisäistettynä
hyveenä, dikaiosyn©nä, ilmenee vasta sokraattisen dialogin
myötä.150 Tragedian dik© ei ole tällaista sisäistä oikeaa. Jotta
voimme käydä tähän suuntaan, niin meidän täytyy ymmärtää
oikeus sellaisena, kuin se on ilmennyt oikeustragediassa, jot-
temme kadota Antigonen omalakista oikeassaolemista sisa-
renaolemisen roolin lainmukaisuuteen. Oikeus ei nimittäin
merkitse ainoastaan maailmassa voimassaolevaa oikeusjärjestys-
tä, yleispäteviä lakeja, aposteriorisia oikeusnormeja, laissaole-
misena toteutuvaa jonakinolemista tai oikeuden olemista ma-
nipuloitavana ja käsilläoleva välineenä. Oikeus, johon Antigo-
ne vetosi, johti hänet lain rajan tuolle puolen, rikokseen. Anti-
gonen tekoa voitaisiin pitää vakaumuksellisena rikoksena, joka
perustuu johonkin eettisesti, moraalisesti, uskonnollisesti, po-
liittisesti tai maailmankatsomuksellisesti hyväksyttyyn norma-
tiiviseen kriteeriin, mutta tämä on vain paluuta luonnonoikeu-
teen. Paremman lähtökohdan tarjoaa Karl Jaspersia seuraavan
Heinrich Endin siirtyminen vakaumuksellisesta rikoksesta eh-
dottomaan ja riippumattomaan tekoon, joka ei perustu annet-
tuna tiedettävään objektiiviseen normijärjestykseen, vaan jonka
peruste syntyy ensi kertaa itse teossa määräyksenä, joka kutsuu
itseen ja omaan olemiseen. Tässä End näkee myös positiivisen
oikeuden ja oikeustieteen rajat.151 Antigonen lain rajojen koet-
telu johdattaakin meidät positiivisen oikeuden rajoille, jossa
kohtaamme olennaisella tavalla oikeuskysymyksen.

Antigonen kautta kohtaamme sen, ettei oikeassaolemista
(Im-Recht-sein) tule käsittää pelkästään joko eettisenä oikeinole-
misena tai juridisena laissaolemisena. Laissaoleminen on ainoas-
taan eräs aspekti ja johdannainen perustavammasta oikeassaole-
misesta, jonka suhteen oikeustragedia käy oikeutta.152 Wolfin
mukaan oikeuden paikka ei olekaan kenen tahansa epäautentti-
suudessa vaan kanssaolemisen ja puolestaolemisen autenttisella
itseolemisen alueella.153
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En ymmärrä oikeutta pelkästään joko lakina (Gesetz) tai
positiivisena oikeutena (Recht), jotka ovat ihmiselle hallittavissa
ja manipuloitavissa olevia työkaluja ja välineitä, vaan säädännäi-
seen oikeuteen palautumattomana oikeudenmukaisuutena
(Gerechtigkeit) tai vieläkin perustavammin olemisen järjestyksen
tasolla kätkeytyvänä ja kätkeytymättömänä, tulevana ja mene-
vänä oikeutena (Recht, dik©). Fechnerin mukaan oikeus onkin
enemmän kuin pelkkä merkki (Zeichen), aivan niin kuin se on
enemmän kuin lakikirja. Se on lakikirjan merkkivälineistön
tuolla puolen.154 Heideggerille se on myös ojennus tai ohje
(Weisung) ja osoitus (Zuweisung). Hänen mukaansa verbi zuwei-
sen, osoittaa, on kreikan nemein, joka on taas yhteydessä nomok-
seen, joten osoitus on nomos. Osoitus yhdistää ihmisen olemi-
seen ja ainoastaan yhteenliittäminen voi tukea ja sitoa, sillä
muutoin laki on ainoastaan ihmisen työstämää.155 Oikeustrage-
dia osoittaa meidät nyt lain merkkien tuolle puolen. Dike ei
olekaan kreikkalaisille pelkästään lain jumalatar vaan myös al-
kuperäinen tie, mikä on jo tullut useita kertoja esille. Wolf jopa
sanoo, ettei Recht, oikeus, eikä myöskään Heideggerin Fug, jär-
jestys, tavoita Diken olennaista olemistapaa. Pikemminkin sen
merkitys löytyy Herakleitosta seuraten logoksesta.156 Jos nyt sal-
limme dik©n avautua kuulostelemalla sitä, mitä Herakleitoksen
logos tuli aiemmin sanoneeksi, niin ymmärrämme, että kyse ei
todellakaan ole pelkästään positiivisesta oikeudesta.

Antigonen perustavassa oikeassaolemisessa ei ole kyse
lainmukaisuudesta säädännäisten oikeusnormien seuraamisena
tai edes oikeudenmukaisuudesta annetun moraalijärjestelmän
normien suhteen. Antigonen ollessa ainutlaatuisessa tilanteessa,
sen hetkessä, hän on avoinna niin mahdollisuudelle toteuttaa
eksistenssinsä kuin riskille laiminlyödä se. Antigonen päätöstä
olla sisarena tai kansalaisena ei edellä mikään rooli, joka tarjoaisi
kriteerit tai normit rationaaliselle päätökselle. Autenttinen it-
senäolemisen tapa ei ole roolissa tai positiivisessa oikeudessa
olemista vaan perusteetonta oikeassaolemista. Antigone on ni-
mittäin autenttinen ja singulaarinen, jopa omaperäinen, paikal-
laoleminen ek-sistoidessaan ja paljastuessaan toisen singulaari-
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suudelle. Siten Maihoferin tekemä erottelu yhtä alkuperäisten
itsenäolemisen ja jonakinolemisen välillä mahdollistuu vasta
arkki-alkuperäisen eks-position perustalle, jossa maailma avau-
tuu tässä avautumisessa toteutuvalle paikallaolemiselle, joka on
siis oikeassaolemisessaan itseä autenttisesti perustavaa oikeuden
käyntiä, joka tapahtuu vain poliksessa. Max Müllerin mukaan
suhde kanssaihmisiin onkin alkuperäinen, aina jo paikalla.
Tämän vuoksi velvollisuus ja oikeus kuuluvat alkuperäisellä ta-
valla ihmisen “luontoon”. Vain toisen kanssa ihminen saattaa
olla itse ja antaa sitten itse itsensä omassa vapaudessaan.157 Wolf
seuraa Karl Barthia ja sanoo, että minä en voi olla enkä tulla mi-
näksi ilman sinua.158 Myös Villani sanoo, että paikallaolemien ei
avaudu eikä ole itsensä tyhjässä tilassa vaan määrätyssä tilantees-
sa, joka on perustava itsestään päättämiselle ja itsensä valitsemi-
selle.159

Koska paikallaoleminen alkuperäisesti ek-sistoi tai kirjai-
mellisesti sanoen seisoo ulos poliksen paikkaan oikeassaolemi
sessaan, niin sitä alkuperäisempää ei olekaan paikallaolemisen
in-sistenssi, itsensä sisään asettuminen. Kanssaolemista ei siten
pidä pitää epäautenttisena olemisen tapana suhteessa itsenäole-
miseen. Se on autenttinen tapa olla ainutlaatuinen itse toisen
kanssa, jossa kanssaolemisen toinen ei ole kuka tahansa vaan jo-
kapäiväisyyden ja kaikkien muiden keskeltä esiin sukeltava sin-
gulaarinen toinen, tietty nimen-omainen toinen kuten
Polyneikes, jolla on ainutlaatuinen paikka yhdessä jaetussa
maailmassa. Nimenomaan Antigone korostaa toisen singulaari-
suutta paikallaolemisen kanssaolemisessa, jolloin polis on kans-
saolemisen vaatiman toisista huolenpidon tapahtumapaikkana
kanssamaailma. Suhteessa toiseen, joka on myös suhde itseen,
Antigonen perustava olemisen tapa on oikeinoleminen (Recht-
sein), jolloin hänen maailmassaolemisensa on oikeassaolemista,
joka edeltää ja mahdollistaa kaikki laissaolemiset ja sen takaamat
toisen tunnustukset, tunnistukset ja nimeämiset oikeussubjek-
tina ja subjektiivisten oikeuksien kantajana. Oikeus tulee siten
Antigonelle (itse kullekin) singulaarina oikeuden määräyksenä
ja säädöksenä, niin että hänen (itse kunkin) tehtävä on ottaa se
vastaan ja tehdä siitä oman oikeinolemisen kohtalo. Autentti-
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nen ja omaperäinen oikeinoleminen merkitsee itselle tulevan
paikan oikeaa olemista jokaisessa tässä ja nyt hetkessä.

Oikeudellinen (tarkoitan nyt positiivisen oikeuden ja lain
maailmaa) on aina vasta jälkikäteen tulevaa oikeassaolemisen
tapahtumisen sääntelemistä säädöksiin ja säädöksillä. Oikeus-
varmuuden kannalta oikeuden paikalleasettaminen on välttä-
mätöntä, mutta se ei ole fundamentaalia oikeuskysymyksen
kannalta. Oikeustragedian kautta me voimme edellä kuvatuin
tavoin kyseenalaistaa kantilaisen jaon lain heteronomiaan ja
etiikan autonomiaan, sillä antiikin poliksessa oikeus oli avoin
kysymys, joka ei määrittänyt joko kansalaista tai yksilöä vaan
laista, toisesta ja olemisesta huoltapitävää oikeinolemista.

Kanssaolemisen ja ek-sistenssin korostaminen oikea-
ssaolemisen yhteydessä ei johda traagisten tapahtumien palaut-
tamiseen poliksen annettuun järjestykseen, sen lakeihin ja käsi-
tyksiin hyvästä sekä laissaolemiseen tai jonkin poliksessa annetun
ihmisolemuksen tai -luonnon, yhteisen substanssin tai hengen
jakamiseen. Tragedia merkitsee riskinottoa poliksessa, kanssa-
olemisen jakamista juuri tässä riskinotossa ja rajoille menemi-
sessä. Tragedian kuilumainen piirre on siinä-oleminen-toisen-
kanssa riskeeraamista ja säädetyn lain takaamien oikeussuhtei-
den perustan vetäytymistä, mutta juuri tässä riskissä ja rajalla,
olemisessa kohti hypsipolis-apolista, olevat jakavat äärellisyytensä
ja kommunikoivat kanssaolemisensa monikollisessa singulaari-
suudessaan vailla säädettyjä ja epäautenttisia rooleja tai subjek-
tin itse itseään ylläpitävää kuvittelua. Tragedian fundamentaali-
nen oikeus tapahtuu vain ja ainoastaan siinä ajassa ja tilassa, joka
perusteettomasti perustuu poliksen säätävään nomokseen, johon
kaikki säädännäiset ja onttiset lait ovat suhteessa. Nyt on aika
edetä kysymään sitä oikeinolemisen tapaa, joka tragediassa il-
menee, jotta voimme lopulta vastata dik©ssä piirtyvään oikeu-
den olemiskysymykseen.

Theba on sijoiltaan ja epäjärjestyksessä (adikia) sisällisso-
dan seurauksena. Antigone ja Kreon pyrkivät kummatkin oi-
kaisemaan poliksessa vallitsevan vääryyden ja saattamaan sen si-
joilleen. Olennaista ei ole (Kreonin) positiivisen oikeuden ja
(Antigonen) oikeudenmukaisuuden välinen konflikti vaan
suhde olemisen “perustuslakiin” ja sen oikeasta esiin, etualalle
ja polikseen tuomisesta. Siten kummatkin ottavat yhteen omalla
tavallaan niin toistensa kanssa kuin olemisen järjestyksen kans-
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sa. Autenttisesti historiallinen kuolevainen voi valita sankarinsa
– olla joko itse sankari tai seurata kenen tahansa epäautenttisia
polkuja. Lacan – monien muiden tavoin – valitsee sankarikseen
Antigonen, joka hänelle merkitsee absoluuttisen yksilön alun
affirmaatiota tämän vastatessa Kreonin syytöksiin: “Näin on,
koska näin on.”160 Antigone valitsee myös itse itsensä sankariksi,
jolloin hän ottaa itselleen tulevan kohtalon ja toisen halun
omakseen. Kohtalonomaisesti, mitään pelkäämättä, epäinhi-
millisen kylmänä hän käy kohti Dikeä palauttaakseen dik©n jär-
jestyksen polikseen. Siinä määrin kuin hän asettuu oikeuden
unohdusta vastaan sekä sitä adikiaa vastaan, joka pitää poliksessa
olevan sivussa autenttisesta olemisesta, hän on Kreonin polikses-
sa ja sen universaaliudessa partikulaarinen ja singulaarinen yli-
jäämä, joka kohtalon ylenmääräisyydessään suljetaan poliksen
ulkopuolelle. Ylimääräisyydessään ja palautumattomuudessaan
säädännäiseen järjestykseen, an-arkiassaan, Antigone on avoin
singulaarille singulaarisena tulevalle kohtalolliselle oikeudelle.
Kreon logo-rationaalisena lainsäätäjänä taas on suhteessa oikeu-
teen pyrkimällä säätämään sen oikeussäädöksiin.

Traagiset sankarit ovat paradoksaalisesti kanssamaailmaa
jakaessaan yksinäisiä, olemassaolevien rajojen tuolla puolen
olevia, kodittomia omassa kodissaan, aina “suojattomassa ase-
massa” ja sen seurauksena “erotettuina tavalla tai toisella struk-
tuurista”.161 Näin myös Antigone, jonka halu oikeuteen kääntää
hänet toisten kanssa kasvotusten olemisesta Toisen kasvottomia
kasvoja kohtaan. Tässä kääntymisessä kohti Diken dik©ä toteu-
tuu Antigonen yksinäinen sankaruus poliksessa. Oikeassaolemi-
sessaan Antigone astuu inhimillisen ja jumalallisen rajoille,
Diken läheisyyteen, joka siten käy hänen läheisyyteensä.
Oikeuden sanomisessaan (tai oikein käyttäytymisessään, itse
asiassa toiminnan ja kielen välillä ei ollut eroa kreikkalaisessa
ajattelussa – sanat ovat kaikkea muuta kuin viattomia, ne ovat
toimintaa, toiminnan ollessa sanomista) hän vapautuu näin in-
himillisyyden arvokkuuteen, joka on “sellaisen toiminnan mu-
kaista, joka ei ole minkään annetun mittapuun mukaista”.162

Tällöin hän ei toteuta käyttäytymisessään jotakin ennalta an-
nettua itseä tai säädettyä oikeus- tai moraalinormia, vaan asettu-
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malla avoimeksi itsensä ulkopuolelle hän vasta ilmenee vas-
tuunalaisena subjektina, itsenä, omalakisena Antigonena. Tässä
on kyse vastuunottamisesta puhtaana itsenäolemisena, joka sa-
malla merkitsee vastuussa olemista myös toisesta ja Toisesta,
Polyneikeestä poliksessa ja Dikestä.

Antigonen eettinen sankaruus on siinä kuinka hän kantaa
vastuun dik©stä, jolloin hänessä toteutuu Protagoraan ajatus sii-
tä, että oikeus ei ollut kreikkalaiselle ihmiselle jotakin annettua
vaan tehtävä. Wolfin sanoin: “polis, nomos, dik© ovat välttämät-
tömässä yhteenkytkeytymisessään jotakin ikiaikaisen arvokasta,
jonka muodostuminen vie takaisin ihmisenä olemisen al-
kuun”.163 Dik© on siis samalla sekä jotakin, jonka kaikki ihmiset
jakavat että tehtävä, johon ainoastaan harva traagisessa sanka-
ruudessaan rohkenee. Se samalla sekä edeltää jokaista yksittäistä
arvostelmaa ja lakia ollen alkumitta ja alkuperusta että vaatii
kieleen tuomista eettisessä tekemisessä, käyttäytymisessä ja sa-
nomisessa. Edelleen Herakleitosta seuraten voimme sanoa, että
Antigonen suhde dik©en nousee esiin logoksen ja legeinin välisellä
rajalla, jossa aidossa ja autenttisessa inhimillisessä kuulemisessa ja
puhumisessa Antigone antaa ja sallii oman legeininsä vastata lo-
gosta, alkuperäistä legeiniä, logoksen legeiniä. Tätä Antigonen on
huolellisesti ja huolehtien kuunneltava, siihen hänen on herkis-
tettävä kuuliaisesti puheensa, siihen hänen on kuuluttava. Vain
ja ainoastaan tällöin hän on vastuullisesti kyennyt antamaan lo-
goksen ilmetä puheessa ja puheen kautta siinä mielessä, että ole-
misen on annettu tulla esiin puheessa. Silloin oleminen on
esiintuotuna puheessa. Kun Antigone kuuntelee logosta, alku-
peräistä legeiniä, olemista, on kuuliaisena ja herkistyneenä sille,
lähettää itsensä sitä kohti, on hän taitava ja kohtalokas, siinä mi-
hin hänet on määrätty itselleen tulevassa kohtalossa. Silloin ja
vain silloin hän on viisas eli autenttinen, silloin ja vain silloin
hän on olemassa sen perustavan olemisen tavan mukaisesti, jos-
sa hän ihmettelee kuka ja missä hän on, silloin ja vain silloin
oleminen saattaa tulla esiin omassa olemisessaan totuuden pal-
jastumisena.

Paradoksaalisesti jokaista edeltävä dik© ja logos tehtävänä
on myös jokaiselle tuleva lahja, joka ei tule annetuksi vas-
tuunalaisuuden, syyllisyyden, velan, oikeuksien, retribuution,

393

DIK®

163 Wolf, Griechisches Rechtsdenken II, s.37.

390
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:07:14

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



restituution tai velvollisuuksien horisontissa. Päinvastoin lahja-
na se kuljettaa näiden yli, lain rajan yli. Se on lahja, joka ei pa-
laudu oikeusjärjestyksen normeihin. Nimenomaan tästä tehtä-
västä/lahjasta on kyse Antigonessa Antigonen ottaessa dik©n lah-
jan vastaan kohtalon sallimuksena ja vastuullisena tehtävänään
(lahjakäärön logiikkaa: dik© on lahja, joka on myös Diken hun-
tu, joka on edelleen Antigonelle tuleva oikeudenmukainen
kohtalo, Hadeen Dike, kuolema, rangaistus, dik©). Antigone ei
siten omista koskaan lahjaa omana tai hallinnoitavana olevana
tai asiana vaan on pikemminkin vastuussa siitä. Antigone on lä-
pikotaisin eettinen subjekti ollessaan “subjekti, joka on koko-
naisuudessaan vastuussa mielestä ja omasta olemassaolostaan
mielekkäänä ja joka ei alistu ennalta mihinkään kiinnitettyyn
merkitykseen”.164 Autenttisessa olemisessaan kohti Hadeen
Dikeä Antigone hylkää niin subjektivismin kuin transsendentit
auktoriteetit, niin Kreonin lait kuin maalliset hyvätkin, niin oi-
keutensa kuin oikeussubjektiutensa, niin universaalit oikeuspe-
riaatteet kuin jumalten oikeuden, jolloin ainoa imperatiivi on
olemassaolon kunnioittaminen, joka edellyttää vain sitä, että
dik©lle on annettava mieli dik©nä. Heti perään on pidettävä mie-
lessä kaikki kuolemasta aiemmin sanottu, sillä Antigone ei suin-
kaan kunnioituksessaan palaudu minkään puhtaan elämän kun-
nioittamiseen, vaan sellaisen maailmassaolemisen kunnioituk-
seen, jonka omin mahdollisuus on kuolema. Karl Reinhardtin
mukaan Antigonessa ei olekaan kyse niinkään kuolemisen
draamasta vaan kuoleman itsensä draamasta, kuolemasta sinä,
minkä ihminen ottaa vastaan, jossa vastaanotossa on myös kyse
mielekkäästä elämästä. Mitä lähempänä Antigone on kuollei-
den rakkaidensa vastaanottoa, mitä korkeampi on se velvolli-
suus, jonka hän on täyttänyt, sitä syyttävämmin ja katkerammin
hän suhtautuu hänet karkottaneeseen elävien valtakuntaan ja
järjestykseen (jälleen kohtaamme hypsipolis-apoliksen).165 Ja toi-
sin kuin Aias, joka kuolemansa hetkellä katsoo vielä viimeisen
kerran aurinkoon, Antigone seisoo kuoleman valtakuntaan
kääntyneenä, josta käsin hänen omin valtakuntansa tulee, mutta
tämä valtakunta on kuolemaa kohti oleminen maailmassa, jossa
jumalat eivät enää tuo lunastusta, pelastusta tai sovitusta, sillä
inhimillisen ja jumalallisen raja jää aina ylittämättä (tai sen ylitys
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jää arvoitukseksi kuolevaisille). Tässä hölderliniläisessä mielessä
Antigone on rajan käyjä.

Mikään poliksen hyvä, eetos tai laki eikä edes suvereeni
Hyvä tai oikeuden idea tarjoa Theban aamunkoitteessa Anti-
gonelle dik©n mieltä ja merkitystä, ei normeja ja periaatteita, ei
lohduttavaa vapautusta rajan käynnistä. Jo kreikan dik©-termi
viittaa alunperin oikeuteen prosessina. Yksinäisyydessään Anti-
gonen on otettava lahja vastaan, otettava se tehtävänä omaksi,
kohdattava oikeuden käynnissään olemisen myrsky. Antigonen
teot olemisen oikean järjestyksen palauttamiseksi tapahtuvatkin
niinä hetkinä, jolloin lain kirjoittamat rajat ovat hämärtyneet ja
poliksen vakaa eetos on toisaalla. Polyneikeen ensimmäinen
hautaamiskerta tapahtuu ennen päivän valkenemista, kun rajat
ovat hämärän peitossa. Toinen kerta tapahtuu keskellä myrs-
kyä. On kuin Dike itse raivoaisi hävittäen annetut horisontit ja
koordinaatiopisteet: “[...] Äkki-tuima tuulispää / Nyt maasta
nosti hirmu-vihurin ilmoihin; / Se ketoja pieksi, metsän lehvä-
kutria / Se raasti, riipi, avarat ilmat täyttäen.” (417-420) Tai-
vaan raivossa vartijat, Kreonin lain täytäntöönpanijat, ovat so-
kaistuneita, “umpisilmin”. Ainoa joka näkee myrskyltä on
Antigone, mutta toisin kuin Oidipus hän ei spekuloi vaan toi-
mii. Oidipus Kolonoksessa Antigone myös toimi Oidipuksen,
sen jolla on yksi silmä liikaa, silminä tämän kodittomassa vael-
luksessa. Antigonessa hän omii vääryydet näkevän Hadeen
Diken silmät, joiden suuntaava katse lähettää matkaan raivotta-
rien vääryydet oikaisevan vimman. Hän näkee koko ajan myös
tekonsa juridis-poliittisen merkityksen rikoksena ja tulevan
rangaistuksen, mutta myös itselleen menneestä tulevan kohta-
lon. Mutta ennen kaikkea Antigonen näkee näkemättä Diken,
koska hänen katseensa on hypsipolis-apolis, se, joka käy rajaa,
liikkuu rajoilla ja jopa kurottautuu mahdottomasti niiden yli.

8. Oikeuden vimma

Antigonen dik©n halu ei ehdottomuudessaan sovi Kreonin po-
liittiseen järjestykseen. Se ei alistu kompromisseille, ei anteeksi-
pyynnöille, ei vetäytymiselle, ei yleisyydelle. Se vaatii ehdo-
tonta kuuliaisuutta, vastuusta vetäytymätöntä vastaanottamista:
hävitköön maailma, dik© säilykööt! Tässä mielessä Antigonen
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dik© muistuttaa arkaaista oikeutta, Zeuksen ja Diken lakia, jon-
ka palvelijattarina toimivat koston ja rangaistuksen henget,
maanalaisessa Tartaroksessa viihtyvät, yön lapset, silvotun Ura-
noksen verestä asioiden alussa syntyneet mustaviittaiset ja ve-
risilmäiset raivottaret (erinyes). Myyttisessä ajattelussa dik© yh-
distyikin al©theiaan, totuuteen, jonka raivottaret muistivat ikui-
sesti, koska he eivät kärsineet unohduksesta. Jokainen oikeu-
denloukkaus oli maksettava aina takaisin koston lain mukaises-
ti. He suuntautuivat vääryyksien oikaisuun. Raivottarien to-
tuus oli tehokkaasti vaikuttava kirous, joka ajoi väärintekijää ta-
kaa kunnes lopulta aina tavoitti tämän. Tällaista oikeuden to-
tuutta täytäntöönpannessaan heitä kutsuttiin toisinaan praksidi-
kaiksi, oikeudentekijöiksi. Herakleitoksen mukaan: “Aurinko
ei astu pois mitoistaan (metra). Muutoin kostavat raivottaret,
Diken palvelijat, jäljittävät hänet.”166 Dik© merkitsee tässä yh-
teydessä oikeaa tietä, jonka puhe – siis alkuperäinen logos – on
kaiken todellisuuden moninaisuuden ja eroavaisuuden perusta-
va yksi ja yleinen preskriptiivinen laki, joka Herakleitoksen
mukaan “ravitsee kaikkia inhimillisiä lakeja”.167

Traagisessa maailmassa yksiselitteinen ja universaali oi-
keuden kosminen ja yhteiskunnallinen järjestys ei enää vallitse,
fysis ja nomos ovat repeytyneet irti toisistaan. Kreonin laki on as-
tunut pois oikeista ajallisista ja tilallisista rajoistaan ja mitoistaan,
jonka johdosta Thebassa vallitsee adikia. Sofokleella raivottaret
eivät enää tuo oikeutta maailmaan, vaan oikeudentekijän vel-
vollisuus on langetettu kuolevaisille. Homeroksen ja
Hesiodoksen jumalten Kreikasta ja luonnonfilosofien kosmok-
sesta on siirrytty erojen, vetäytymisten ja rajojen Kreikkaan,
jossa Antigone ottaa tehtäväkseen ei vain edustaa alkuperäisen
ja perustavan dik©n raivoa ja vimmaa vaan jopa olla se. Vartijoi-
den vangitessa Antigonen hänen huutonsa on korviavihlovan
raivokas muistuttaen lintujen valitusta näiden havaitessa pesänsä
tulleen ryövätyksi poikasista. Samalla hän raivoisasti kiroaa vaa-
tien hirmukostoa niille, jotka ovat paljastaneet Polyneikeen
ruumiin ja näin syrjäyttäneet dik©n poluiltaan. Aiskhyloksen
Eumenidit-tragediassa raivottarien valitus “oi oi” merkitsee sa-
malla, sitä että “hengitän vimmaa ja ehdotonta raivoa”. (Tässä
jälleen osoitus tragedian kielen kaksiarvoisuudesta: Kreonin “oi
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oi” oli aivan muuta kuin raivottarien, joskin yhteistä on sanojen
salpaantuminen hengitykseen.) Kohtalon raivo merkitsee tässä
myös sitä at©n voimaa ja ylivaltaa, jota kohti Antigone käy ja jo-
ka on tulossa Antigonen osaksi. Näin inhimillinen ja kuolevai-
nen Antigone hengittääkin raivottarien tapaan “ikivanhain la-
kien pyhyyttä” ja “jumalten oikeutta” niitä vastaan, joilla “voi-
ma käy oikeuden (dik©) edellä” ja joiden “uusien lakien” voi-
maantulo merkitsee “oikeuden perustusten lohkeilua”.168

Oikeuden polkua raivottarien kanssa käydessään Antigo-
ne samastuukin kohtalossaan verisiteitä ja “alkuajan pyhää la-
kia” vaaliviin raivottariin, joita olympolaisen Zeuksen lakeihin
vetoava Apollon vastusti puolustaessaan Oresteeta sekä tämän
maskuliinis-kuninkaallista järjestystä ja sen ensisijaisuutta suh-
teessa raivottarien dik©en.169 Oresteen oikeudenkäynnissä Areo-
pagoksen tuomioistuimessa ateenalaisten tuomarien kanssa oi-
keutta istuva olympolainen Pallas Athene – sovittelevuutta, su-
vaitsevaisuutta, kohtuullisuutta ja armoa ajavana – edustaa tule-
vaa poliittista ja oikeudellista järjestystä. Athenen juuri tässä oi-
keudenkäynnissä perustama kuolevaisten tuomioistuin antaa
mallin ja perustan kaikille tuleville tuomioistuimille, joista lah-
jomattomuudessaan, loukkaamattomuudessaan, oikeusvar-
muudessaan ja kunnioitettavuudessaan muodostuu kaupungin
ylväimpiä linnoituksia (mikä olisikaan “oikeusvaltiossa” hirvit-
tävämpää kuin korruptoitunut tuomioistuinlaitos). Yhtäältä
yksinvalta ja toisaalta anarkistinen raivo ja vimma väistyvät le-
gaalisen ja juridisen järjen tieltä. Juuri näihin Pallas Athenen oi-
keudenkäynnissä edustamiin poliittis-jumalallisiin ominaisuuk-
siin myös Haimon vetoaa kiistassaan “apollonisen” Kreonin
kanssa. Pallas Athenen onnistuukin kesyttämään raivottaret po-
liksen hedelmällisyyden eumenideiksi, kohtalottariksi, lupaa-
malla näille tyyssijan Ateenan Areopagoksen rinteellä sijaitse-
vassa pyhäkössä, pyhässä hautaholvissa, jossa nämä säilyttävät al-
kuperäistä oikeutta sen arkaaisimmassa merkityksessä, dik©ä ei
niinkään oikeudenkäyntinä tai abstraktina oikeuden käsitteenä
kuin Dikeen personifioituna Oikeuden jumalattaren käyntinä
ja Diken säätämän kohtalon tulemisena.
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Antigonen tavoin raivottarien vimmaisa oikeaan suuntau-
tuva oikaisu suljettiin ylijäämänä poliksen loogis-rationaalisesta
oikeudenkäytöstä. Jos Derridalle Antigone oli ylijäämä Hegelin
oikeuden dialektiikassa, niin Athenelle raivottaret edustivat oi-
keusjärjestyksen tuhoavaa sapekasta oksennusta, sillä he halusi-
vat “oksentaa katkeran vihan tämän maan ylle”.170 Mutta samal-
la raivottaret kuitenkin jäivät poliksen maan uumeniin muistut-
tamaan toisesta dik©stä, maanalaisten jumalten oikeudesta – siitä
Dikestä, joka asuu Hadeessa muiden ktoonisten jumalien kans-
sa –, joka ei ole palautettavissa säädännäiseen oikeuteen ja la-
kisidonnaiseen oikeudenkäyttöön, joka ei ylipäätänsä ole rep-
resentoitavissa symbolisessa (oikeus)järjestyksessä (tässä merki-
tyksettömässä merkityksessä Dike muistuttaa Asiaa ja Diken ha-
lu Asian halua eli toiseen kuolemaan liittyvää halua kuoleman-
viettinä). Heidän vaatimuksensa oli, että oikeuden kauhu ja
pelko (deinon) jää polikseen, sillä ilman sitä ihminen ei ole oikeu-
denmukainen. Polikseen, sen sydämeen kätkeytyneenä, raivot-
taret jäävätkin oikeusjärjestykseen ylijäämänä, välttämättömänä
ja vaarallisena täydennyksenä, suplementtina, immanenttina
transsendenttina edustamaan kauhua ja dik©ä sen perustavim-
massa ja laajimmassa merkityksessään. He eivät tyydy univer-
saaliin oikeudenmukaisuuteen ja lainmukaisuuteen vaan muis-
tavat jokaisen partikulaarisen vääryyden ja oikaisevat sen juuri
sille kuuluvalla oikealla tavalla. Moni-naisuudessaan mustaviit-
taiset raivottaret jäävät pluraalin singulaarina demokraattiseen
poliksen ja sen oikeudenkäytön perustuksiin purppuran-
punaviittaisina kohtalottarina, alkuperäisen oikeuden muista-
vana ylijäämänä. Poliksessa he säilyvät “paikkana, jossa kauhea
on hyvää” ja joka oikeuden pelkona on “ankara vartija niin val-
tion kuin ihmisenkin sydämen”.171 Tuomioistuimen perusta-
mispuheessaan Athene sanookin raivottarien pelon pitävän
kansalaiset pois vääryydestä, adikiasta, ja saastuttamasta lakeja.
Jälleen kerran voimme havaita kuinka dik© vaikuttaa poliksen
perustassa perustattomana luolana, aukkona, kalliohalkeamana,
sen sisällä ulossuljettuna toisena, oikeuden kauhuna ja vimma-
na, dik©n deinonin ammottavana paikkana, jota yksikään poliksen
säädännäinen laki ei kykene loputtomasti pakenemaan eikä
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myöskään omimaan, omaksumaan ja sulauttamaan lopullisesti
suljettuun oikeusjärjestelmäänsä.

Raivottarien tavoin Antigone muistaa dik©n ollen näin
muistutus arkaaisesta ja alkuperäisestä Dikestä poliksessa. Anti-
gonen tavoin raivottaret rinnastavat oikeuden ja oikean: siellä
missä oikeus (dik©) syrjäytetään, niin siellä ei vallitse oikea eikä
siten oikeassaoleminenkaan.172 Antigonen ilmoittaessa Ismenel-
le aikovansa rikkoa Kreonin käskyä Ismene Hölderlinin kään-
nöksessä huudahtaa “Verwilderte!”, joka viittaa raaistuneeseen,
villiintyneeseen, vapaana juoksevaan.173 Jos Antigonen yhteydes-
sä voidaan puhua melankoliasta ja surutyöstä, kuten olen puhu-
nut, niin kyseessä on vain ja ainoastaan se surun työ, jolla Anti-
gone ottaa maailmasta vetäytyneen Diken paikan autioituneella
raja-alueella. Kauneudessaan, tai pikemminkin ylevyydessään,
Antigone on siten kauhistuttava muistutus ikimuistoisesta (pa-
laios) ja alkuperäisestä (arkhaios) oikeudesta keskellä Kreonin po-
liksessa vallitsevaa säädännäistä epäoikeutta. Ei liene yllätys, että
hän joustamattomuudessaan ja ehdottomuudessaan on oudon
ihmeellinen (deinon) figuuri. Siten jälleen kerran havaitaan,
kuinka Antigonen hahmossa olemisen tai Diken oikeus kietou-
tuu erottamattomasti yhteen poliksen oikeuden kanssa, ollen sen
kätkeytyvä kohtalo tai poissaoleva läsnäolo tai pois vetäytynyt
aina tuleva saalistaja. Toisen sanoilla: “Asia on läsnä – kauhua
herättävänä”, mutta Antigonen “loistossa, joka puhdistaa ja
jonka täytyy puhdistaa se”.174

Kaiken kaikkiaan Antigonella on näkemys olemisen sää-
döksestä, dik©n logoksesta. Oikeudenkäynnissään hän puhuu yk-
sin, vailla jumalallisia asianajajia, vailla Diken palvelijattaria,
kuolemaa kohti väistämättömästi olevana ihmisenä lain syvällä
ymmärryksellä. Herakleitoksen mukaan nimenomaan tämä on
todellisen viisauden rakastajan, filosofos, piirre.175 Antigone on
siis filosofos, joka ymmärtää toiminnassaan ja sanomisessaan,
tekhn©ssään ja logoksessaan, oikeuden olemisenjärjestyksen pe-
rustavan logoksen.

Mutta Antigonen raivottaria muistuttava oikeuden vimma
ei ole suinkaan subjektiivista, emotionaalista ja “humanistista”
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oikeuden kaipuuta. Vielä vähemmän se on immanenttien hyvi-
en ja objektien tai omien oikeuksien tai edes Hyvän haluamista.
Antigonen halussa on kyse oikeuden vimmaisesta ja kauhistutta-
vasta halusta, jota oikeus itse haluaa. Ottaessaan oikeuden halusta
vastuun Antigone käy kohti dik©n, logoksen ja al©theian pyhää
aluetta. Lacania seuraten ja hänestä poiketen sanoisin Antigonella
olevan Diken halu, jota hän peräänantamattomasti seuraa aina
kuolemaan saakka kuolevaisen rajan yli. Samalla Antigonen ole-
misen tapa, hänen olemisensa-kohti-kuolemaa saa erityisen ja
autenttisen mielen olemisena-kohti-Hadeen-Dikeä. Tässä ha-
lussaan ja olemisessaan kohti hän eroaa tragedian muista hah-
moista, joilla on kyllä myös herooisia piirteitä – Kreonista, joka
yrittää hallita suvereeniudellaan dik©n ja kuoleman toiseuden;
Haimonista, joka viime hetkellä vetäytyy valtion ja perheen lain
kunnioituksen vuoksi isänmurhasta itsemurhaan; Eurydikestä,
joka suree kuollutta poikaansa; Ismenestä, joka pysyttäytyy sää-
dännäisen lain ja naiseuden puitteissa. Suhteessa Antigoneen
heissä toteutuu enemmän tai vähemmän Herakleitoksen ajatus,
jonka mukaan ymmärtämättöminä ihmiset yleensä (Heideggerin
kuka tahansa) ovat – vaikka ovatkin kuulleet totuuden asioista,
itse logoksen tai edes filosofoksen logoksen – kuin kuuroja, joihin so-
pii hyvin sanonta “poissaolevia läsnäollessaan”.176

Koska Antigone halussaan ja olemisessaan näkee näkemyk-
sellisesti ja kuulee kuuliaisesti dik©n, hän on Sofokleen Antigonen
ainoa todellinen traaginen sankari. Toista haluava silmän näke-
mys ja korvan kuuliaisuus avaavat Antigonen tavan olla kohti oi-
keutta oikeaan virittyneisyytenä.177 Se voi tarkoittaa sitä, että oi-
keusjärjestyksen sisällä on löydettävä oikea mieliala tai vire, joka
ei pelkästään virittäydy aina jo ennalta annettuihin taajuuksiin
vaan siihen, mikä mahdollistuu asetettujen asemien väleissä, joka
yleensä jää kuulematta siinä positiivisen oikeuden ja subjektiivis-
ten oikeuksien hälyssä, johon niin Kreon kuin Ismene omassa
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176 Herakleitos, Fragments, 34.
177 Virittyneisyys, josta puhun, liittyy yhtäältä Heideggerin kautta ajatellen ontolo-

giseen Befindlichkeitiin ja toisaalta onttiseen Stimmungiin. (Olemisessa ja ajassa
Befindlichkeit on suomennettu virittyneisyydeksi ja Stimmung mielialaksi. Yhtä
hyvin olisi mahdollista kääntää termit päinvastoin. Esimerkiksi englannin kie-
lessä vakiintunut käännös Heideggerin Befindlichkeitille on state-of-mind). Befin-
dlichkeit on eksistentiaalinen olemisen tapa, jossa paikallaoleminen sallii maail-
man koskettaa itseään ja antaa itsensä maailmalle. (Heidegger, Oleminen ja aika,
§29)
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vireessään (Stimmung) vetoavat. Koska Dike on läsnäolevana
poissaoleva niille, jotka ovat poissaolevina läsnä, ei Kreon kyke-
ne havaitsemaan dik©ä eikä siten myöskään Thebassa vallitsevaa
adikiaa. Kyse ei ole sen tai tämän lain huomioimatta jättämisestä,
vaan fundamentaalisesta erheestä, hamartiasta, autenttisen paikal-
laolemisen olemuksesta: Kreon ei ymmärrä oman lainsäätäjän ja
tuomarin auktoriteetin ja säädännäisen lain olemusta oikeudessa
olevana, siihen perustuvana ja siitä riippuvaisena. Oikeudessa
olemisen erehdys ei ole neutraali ja viaton vahinko, vaan inhi-
millisen vallan ja säädännäisen lain suvereenisuuden ja rajatto-
muuden kuvitelman hybris; rikos, joka saattaa poliksen oikeusjär-
jestyksen adikian tilaan, Kreonin hypsipolis-apolikseksi.

Ismene taasen käsittää oman velvollisuutensa ja lain väli-
sen ristiriidan, mutta ei kuitenkaan lain hälyltä kykene kuule-
maan oikeuden kutsua. Hän on eettisesti epävireessä. Ismenellä
on tragediassa olennainen rooli juuri Antigonen vastakohtana –
Ismene on se, joka kansalaisena ja naisena on omaksunut nämä
yleiset roolit olemisensa tavaksi, jolloin hän on epäautenttisessa
ja heteronomisessa olemisessaan identifioitunut täysin lain hä-
nelle antamaan identiteettiin ja laissa olemisen tapaan. Haimon
käsittää Antigonen tuomiossa Kreonin hamartian ja hybriksen ja
irrottautuu jonakinolemisen roolistaan – kuninkaan alamaise-
na, oikeussubjektina, miehenä, isän poikana – autenttiseen ole-
miseen, oikeuden subjektina olemiseen, jolloin hän virittäytyy
suhteeseen poliksen perustavan nomoksen ja dik©n kanssa. Juuri
tässä tapahtuu Hölderlinin tarkoittama käänne suvereenin sub-
jektin hajoamisena.

Mutta mistä sitten oikeassa vireessä on kyse? Werner
Marxin ei-metafyysisen etiikan mukaan heideggerilainen
huolen perusvire ei ole riittävä, koska se keskittyy liiaksi oman
itsen autenttisuuteen. (Juuri tällä paikalla myös Derrida on
käynyt rajaa Heideggerin ja Emmanuel Levinasin välillä, kos-
ka heideggerilaista oleminen-kohti-kuolemaa perustavampaa
saattaa olla toisen kuolema, joka instituoi sekä itsen että toisen
kuoleman. Tavallaan Antigonen kuolemaa kohti oleminen
on aina toisen kuoleman kautta tai Labdakoksen suvun kohta-
losta tulevaa vastuunottamista ja omalakiseksi itseksi tulemis-
ta.)178 Heideggerin tavoin Marx kuitenkin lähtee liikkeelle
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oman kuolevaisuuden (koko ajan kuoleminen tai oleminen-
kohti-kuolemaa) kauhistuttavasta tunteesta, jonka seurauksena
kaikki turvalliset ja tutut varmuudet ja tavat syrjäytyvät. Tässä
avuttomuuden hetkessä ihminen saattaa paeta eristyneisyyteen,
epätoivoon, itsemurhaan tai Kreonin tavoin illuusioon inhi-
millisen lain tai voiman suvereeniudesta. Hän saattaa myös
kääntyä aidosti toista kohti, jolloin toinen koetaan ensi kertaa
toisena, kuolevaisena, tasa-arvoisena, oman kohtalon jakajana
ja avustajana hädän hetkellä. Tällöin tapahtuu käänne arkipäi-
väisestä välinpitämättömyyden ja egoismin vireestä läheisyy-
teen virittäytymiseen, jonka seurauksena toinen nähdään ja
kuullaan läheisenä. Virittäytyminen johtaa edelleen vastuun
omaksumiseen, joka ei Marxille ole seurausta säännöistä, mak-
siimeista, imperatiiveista vaan emotionaalisesta transformaa-
tiosta. Kapasiteetti myötätuntoon perustuu paikallaolemisen
rakenteeseen kuuluvaan kuolevaisuuteen ja sosiaalisuuteen,
joihin kauhun ja avuttomuuden kokemuksessa vasta herätään.
Heideggerin kanssaolemisesta Marx siirtyy ajatukseen aidosta
intersubjektiivisuudesta ja itsen ja toisen jatkuvasta lähestymi-
sestä, jolloin elämän läpäisevän myötätunnon kapasiteetin voi-
masta syntyy kaikkiin maailmoihin ja merkityskonteksteihin
(lainsäädäntö, oikeudenkäyttö, politiikka, taide, rakkaus, työ,
liikenne, leikki, talous, ympäristö, jne.) tunkeutuva eettinen,
©thos, joka jakaa itsensä niihin ja värjää ne läpikotaisin. Marx
laajentaa lähimmäisen etiikan yhteisölliseen etiikkaan, jossa se
kehittyy tunnustamisen, myötätunnon, oikeuden, lähimmäisen
rakkauden ja sosiaalisen sympatian hyveiksi.179 Kapasiteetti
myötätuntoon on siten sellainen ei-metafyysinen, maailmassa
eksistoiva mitta (Mass), joka toimii voimana kuolevaisen suh-
teessa itseen, maailmaan, kanssaihmiseen ja yhteisöön.180 Kyse
ei siis ole poliksen poliittis-juridisen aika-tilan tuolla puolen ole-
vasta eettis-oikeudellisesta vaan siitä fundamentaalista eettis-oi-
keudellisesta, joka leikkaa läpi poliksen ja perustaa sen mahdolli-
suuden.

Antigonen herooinen oikeassaoleminen merkitsee sitä,
että nimenomaan hän on virittäytynyt oikeuteen, jolloin oi-
keus saattaa koskettaa Antigonea. Diken ohikulkemisen tuu-
lahdus on Antigonelle koskettava totuuden henkäys, vaikka se

402

DIK®

179 Marx, Towards a Phenomenological Ethics, s.85, s.135-140.
180 Marx, Gibt es auf Erden ein Mass?, s.89-108.
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on muille kansalaisille autiomaasta puhaltava sokaiseva myrsky.
Kuolevaisena äärellinen, ajallinen ja paikallinen Antigone saat-
taa näin tapansa olla poliksessa vireeseen oikeuden tapahtumisen
kanssa. Samalla virittäytyminen oikeuteen tempaa Antigonen
irti poliksen arkipäiväisyydestä, sen annetuista laeista ja tavoista
sekä epäautenttisesta lainmukaisesta olemassaolosta. Tämä vi-
rittäytyminen ja suuntautuminen merkitsee juuri vastuun mah-
dollistumista. Juuri tässä siirrymme myös onttisista vireistä tai
mielialoista, jota aiemmin olen käsitellyt, kysymykseen ontolo-
gisesta virittyneisyydestä, Befindlichkeitista.

Derridaa seuraten sanoisin vastuun mahdollistuvan silloin,
kun Hyvä ei enää ole transsendentaalinen päämäärä eikä vastuu
merkitse enää objektiivisten asioiden välistä suhdetta.181 Tällöin
käymme Antigonen tavoin hyvän tuolle puolen, kohti rajaa,
jossa laskelmoinnin, lainkuuliaisuuden, hyvyyden ja vastavuo-
roisuuden moraali ja juridiikka sulkeistuvat. Olemisen mukai-
nen oikeuden mukaisuus ei ole universaalin lain mukaisuutta
vaan singulaarin ainutlaatuista velvoitetuksi tulemista, joka on
Antigonen hetki Polyneikeen ainutlaatuisen ja korvaamatto-
man ruumiin äärellä. Antigonen virittyneisyys merkitsee pai-
kallaolemisen perustavaa “virkeää” asennetta, virittyneisyyttä
tai mielentilaa, joka ei vain katoa eri vireisiin tai mielialoihin
vaan avautuu Diken salaisuudelle, fysikselle, logokselle, al©theialle,
dik©lle, nomokselle.

9. Oikeudentunto

Tragedian hetkellä Antigone on jättänyt annetut, varmat ja joka-
päiväiset institutionaaliset ja säädännäiset lähtökohtansa sekä ko-
din puitteensa käyden nyt yhtä rytmiä Diken kanssa, jonka seu-
rauksena Antigonen oikeuden ja Kreonin positiivisen oikeuden
välillä on välttämätön rytmihäiriö. Oikeuteen virittäytynyt Anti-
gone on oikeuteen virittäytyneenä kuullut keskellä poliksen arki-
päiväistä hälyä immanentin transsendentin kutsun, dik©n kutsun,
joka kutsuu ottamaan riskin ja asettumaan alttiiksi oikeudelle.
Heideggerin termein sanottuna kyse on Antigonen omantun-
non kutsusta (Ruf des Gewissens), joka vetoaa (an-rufen) Antigo-
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neen ja kutsuu (aufrufen) Antigonea palaamaan takaisin itseen.
Omatunto on ontologisesti ääni, koska sillä on diskurssin (Rede)
muoto, jossa jokin paljastuu, tulee näkyväksi ja sanotuksi.182

Antigonen kohdalla kutsun omatuntoa oikeudentunnok-
si. Kuunnellaan tarkemmin mitä se sanoo. Antigone on virit-
täytymisessään dik©en kantilaisesti sanottuna kahden maailman
jäsen, niin luonnonlakien alainen kuin vapauden valtakunnan
jäsen tai pikemminkin Sofokleen “kaikkein tenhosin ihme”,
joka käy fysiksen ja tekhn©n suhdetta. (333) Millaisena siis “kah-
den maailman jäsenelle” mahdollistuu oikeudentunto?
Oikeudentunto ei merkitse suhdetta ylimpään olevaan, vaikka-
pa Zeukseen, äänen lähteenä, joka puhuisi omantunnon tai
jonka arvioivan katseen alla ihmisen täytyisi olla. Se ei ole tuo-
mioistuin, jonka edessä oikeudentunnon tulisi ilmetä Antigo-
nen hahmona.

Sitä ei myöskään tule kuulla puhtaasti sisäisenä moraalise-
na omanatuntona, joka määrää meille oikean olemisen tavan.
Edelleenkään sitä ei pidä käsittää Kantia seuraten tietoisuutena
subjektiivisesta periaatteesta ja maksiimista eikä moraalilain
kunnioituksen tunteena, jonka mukaisessa toiminnassa vapaus
todellistuu tai Hegelin mukaisesti omanatuntona, joka merkit-
see absoluuttista varmuutta omasta itsestä, joten oikeudentunto
ei ole “erityisyyden asettava, määrittävä ja ratkaiseva – omatun-
to” eikä sellainen asenne, joka haluaa sinänsä ja itselleen hy-
vää.183 Siinä ei ole kyse platonilaisesta inhimillisen järjen asettu-
misesta suhteeseen Hyvän ideaan, Aristoteleen teleologisesta lo-
goksesta, joka ohjaisi ihmistä kohti suvereenia hyvää; emotio-
naalisuuden etiikasta Spinozan, Pascalin, Schopenhauerin tai
vaikkapa Kierkegaardin suunnassa. Se ei merkitse pelkkää lain-
mukaisuutta heteronomisten lakien noudattamisena.

Voimmeko ylipäätänsä määrittää oikeudentunnon positii-
visesti, jos se on jotain Rousseaun ja Kantin yksilön vapaudesta
kohoavan oikean ja Platonin ja Hegelin valtiossa toteutuvan oi-
keuden ja moraalin ratkeamattomassa jännitteessä olevaa? Hei-
deggerin mukaan omantunnon ääni tulee minusta tullessaan
minun ylleni.184 Ehkä voimme lisäksi sanoa, että oikeudentun-
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182 Heidegger, Oleminen ja aika, §56. Äänestä Heideggerin omantunnon kutsuna
ks. Baas, De la chose á l’objet, s.165-173.

183 Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, 136§.
184 Heidegger, Oleminen ja aika, §57.
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non yhteydessä virittäydytään alunperin ratkeamattomalla ta-
valla yhtä hyvin – Kantin terminologiaa seuraten – sekä oikeu-
den että hyveen periaatteeseen. Tässä on kuitenkin syytä pitää
yhä välimatkaa Hegeliin, sillä oikeudentunto ei merkitse hyvän
ja subjektiivisen tahdon konkreettista identtisyyttä tai abstrak-
tin oikeuden ja yksilöllisen moraalin ylittävää ja säilyttävää si-
veellisyyttä, sillä silloin päätyisimme takaisin siihen, mikä on
dekonstruoitunut Hölderlinin kautta. Kaiken lisäksi Hölderlin
sanoo jotain olennaista oikeudentunnosta Antigone-käännök-
sessään. Hän kääntää kuoron ensimmäisen stasimonin yh-
teydessä dik©n termillä Gewissen, omatunto.185 Oikeudentuntoa
tuleekin ajatella dik©n läheisyydessä. Tässä läheisyydessähän sitä
jo ajatteli Demokritos, joka korosti oikean suhdetta lakeihin.
Myös Aristoteleen mukaan laki kehottaa lainsäätäjiä ja tuoma-
reita “hoitamaan ja ratkaisemaan parhaan harkinnan ja oikeus-
tajun mukaisesti ne asiat, joista ei ole selvää määräystä laissa”.186

Oikeudentunnon ymmärrän Max Scheleriä seuraavan oi-
keusfenomenologi Herman Jsayn mukaisesti oikeustietoisuu-
desta (Rechtsbewusstsein), joka sisältää oikeusjärjestyksen selkeän
esityksen sellaisenaan, eroavana Rechtsgefühlina, jolla on ainoas-
taan epävarma tai sumea (unklar) oikeustaju. Jsay lähtee liik-
keelle oikeudentunnon kolmesta eri merkityksestä. Se voi
merkitä oikeudentuntoa voimassaolevasta oikeudesta tai siitä,
minkä pitäisi olla voimassaolevaa oikeutta tai se on voimassa-
olevan oikeuden abstraktia kunnioitusta. Ensimmäisen ja kol-
mannen vaihtoehdon Jsay hylkää ottaen lähtökohdaksi toisen,
joka sekin on orientoitunut liian voimakkaasti positiiviseen oi-
keuteen.187 Jsay erottaa edelleen oikeudentunnon ihmisen si-
säistä elämää ohjaavasta puhtaasti omasta omastatunnosta, sillä
oikeudentunto ohjaa ulkoista toimintaa yhteisössä ja siinä on
mahdotonta tehdä selkeää eroa itsen ja vieraan välillä. Jsay ei
kuitenkaan vähennä ihmistä massan jäseneksi, joten oikeuden-
tuntokin eroaa joukkojen oikeudentunnosta.188

Antigonessa ilmenevä oikeudentunto koostuu sekä yhteis-
tunnosta että yksilötunnosta, joiden ratkeamaton eroavuus ja
yhteenkietoutuminen ilmenee ensi kertaa sofistien ja traagisten

405

DIK®

185 Hölderlin, Antigonae, 385.
186 Aristoteles, Politiikka, III.16.1287a.
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402
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:07:21

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



runoilijoiden ajattelussa, jolloin vasta mahdollistuu omaperäi-
nen ja omalakinen poliksessa paikkansa saava oikeudentunto.
Jsay huomauttaakin, ettei oikeudentunnossa yhteis- ja yksilö-
tunnon synteesinä ole kyse mistään ykseydestä ja yhtenäisestä
tunnosta vaan jännitteisyydestä oikeudentunnon eri element-
tien välillä, joiden painotukset ja mieli vieläpä vaihtelevat eri ai-
koina.189 Siten poliksessa toteutuva oikeudentunto ei ole parti-
kulaarin ja universaalin tahdon yhdistyminen vaan vain ja aino-
astaan singulaarin ainutlaatuinen, päättäväinen ja eksistentiaali-
nen virittäytyminen pluraalissa ja pluraaliin.

Oikeudentunnon termissä toistamme kuitenkin yhä me-
tafysiikan traditiota, sillä omatunto yhdessä hengen, tietoisuu-
den, sielun, subjektiivisuuden, järjen, persoonallisuuden ja vas-
taavien kanssa ovat metafysiikan keskeisiä ei-objekteja. Jos kui-
tenkin ajattelemme oikeudentuntoa paikallaolemisen tuntona,
voimme ehkä hivenen siirtyä syrjään metafysiikan omantun-
non traditiosta. Se on jotain ominaista Antigonelle. Antigone
sanoo tragedian alussa Ismenelle Kreonista: “Eip’ erottaa mua
rakkahistani hän saa!”. (48) Oikeampi käännös ton emßn m’ eir-
gein metalle olisi “minun omimmistani”, joka ei viittaa vain
Antigonen rakkaimpiin, vaan myös siihen, mikä on ominta
Antigonelle ja missä joukossa (meta) ja keiden kanssa (meta) hän
on omimmillaan. Kreonin säädännäinen laki ei voi siten ulottua
Antigonen omalakisena olemiseen ja hänelle tulevaan ainutlaa-
tuiseen oikeuden kohtaloon. Kreonin lailla ei ole, kuten Höl-
derlin havaitsee, mitään tekemistä Antigonen omimman kans-
sa: “Mit diesem hat das Meine nichts zu tun”.190 Lain voima ei voi
pitää Antigonea erossa itselleen tulevasta, joten jo ensimmäises-
sä kohtauksessa Antigone on asettanut oman ehdottoman oi-
keudentuntonsa suunnan. Antigonen autenttinen ja vapaa ole-
minen yhdistyy erottamattomasti oikeudentunnon velvoitta-
mana olemiseen. Antigone on siten kutsuttu vastaamaan ole-
misestaan. Hänen kutsuttunaolemisen olennainen osa on aina
toiselta tuleva kutsu, joten Antigonen oleminen on alkuperäi-
sesti vastausta toisen kutsuun.
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10. Traaginen syyllisyys

Mutta kolkuttaako Antigonessa huono omatunto. Lacan tyr-
mäsi tällaisen tulkinnan, sillä Antigone ei tunne syyllisyyttä.
Antigonessa ei olekaan kyse arkipäiväisestä moraalisesta syylli-
syydestä. Siinä ei ole myöskään kyse syyllisyydestä, jonka jokin
spekulatiivinen sovitus voisi vapauttaa. Myöskään ei ole kyse
olemisesta jumalten edessä syyllisenä. Sanoihan Reinhardt, että
Sofokleen jumalat eivät tuo ihmiselle lohtua. Ihmiset on jätetty
omilleen olemiseensa, jonka Hölderlin oli oivaltanut mitä sel-
keimmin.191 Jos Antigonen omatunto kolkuttaa, niin sen täytyy
merkitä muunlaista syyllisenäolemista. Tarkastellaan Antigo-
nen syyllisyyttä oikeuden fundamentaaliontologian kautta.
Wolfin mukaan paikallaolemiselle on ominaista tietty futuraali-
nen olemisen tapa, joka tarkoittaa sen ominta kykyä olla odot-
tava, jolloin se on itsensä edellä. Odottaessaan omaa mahdolli-
suuttaan se tulee tästä mahdollisuudesta kohti itseään. Wolfin
ajatus sisältää erityisen uskon, huomauttaa Panu Minkkinen,
sillä ollessaan odottava kyvystään olla, niin se myös on syyllisyy-
den (Schuld) tartuttama. Syyllisyys taasen on osoitus sen funda-
mentaalisesti väärästä olemisen tavasta, väärässäolemisesta (Im-
Unrecht-sein). Jokapäiväisessä epäautenttisuudessaan paikallaole-
minen voi vain odottaa oikeaa tulevaksi. Olemisen alkuperäi-
sessä lahjassa paikallaolemiselle on annettu tulevan oikean mah-
dollisuus, jolle se syyllisyydessään on velkaa. Tulevaan oikeaan
paikallaolemisella on pääsy ainoastaan kutsumuksena, joka pe-
rustaa sen kyvyn vastata ja olla vastuussa. Dik© tulevana ei ole-
kaan Wolfille ainoastaan oikeassaoleminen vaan myös kaikkien
olevien oikeus olemiseen. “Rechtsphilosophiessa” Wolf jopa
ylittää oikeusteologiaan perustuvassa oikeusfilosofiassaan Kan-
tin Seinin ja Sollenin erottelun, sillä se mikä on Jumalan edessä
oikeus/oikein, pitää olla ihmiselle oikeus/oikein.192 Ongelmal-
lisinta, ainakin ajatellen Antigonea, tässä on Wolfin ajatus syyl-
lisyyden, uskon ja oikeuden yhteenkytkeytymisestä, joka kul-
jettaa meitä takaisin esirationaaliseen ja kristilliseen luonnonoi-
keuteen. Tämä ongelma kiteytyy jo hänen artikkelissaan
“Richtiges Recht und evangelischer Glaube” vuodelta 1934,
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jossa hän kirjoittaa: “Kenellä on usko ihmisolemukseen on oi-
keususko. Ken asettaa inhimillisen maailman Jumalan oi-
kaisevan ja lunastavan armon alle ei voi poiketa oikeuden maa-
ilmasta.”193

Wolf sanoo oikeusteologian varjoissa jotain olennaista.
Kuunnellaan Wolfin ajatusta vähemmän oikeusteologian suun-
nassa ja enemmän Heideggerin suunnassa. Heideggerin Olemi-
sen ja ajan mukaan omatunto ilmenee huolen (Sorge) kutsuna,
joka kutsuu pois kadonneisuudesta jokapäiväisyyden keneen
tahansa. Kutsujana on olemiskyvystään ahdistunut paikallaole-
minen, jolloin omantunnon äänetön ääni puhuu sen syyllisyy-
destä, velasta ja vastuusta (schuldig) haastaen tämän omimpaan
olemiskykyyn siitä lankeamisesta, jossa olemisen totuus on
unohdettu. Maailmassaolemisen outoudesta omatunto huolen
kutsuna kutsuu paikallaolemisen alkuperäiseen syyllisenäole-
miseen (Schuldigsein), joka voi merkitä “olla-velkaa” tai “olla-
vastuussa”. Kutsu ja haaste mahdollistuvat, koska paikallaole-
minen on olemisensa perustalta huolta. Paikallaoleminen ei ole
siten syyllinen sen tai tämän teon tai laiminlyönnin johdosta
vaan alunperin syyllinen olemisessaan.194 Kirje “humanismista”
mukaan paikallaolemisen paikka on kotiseutu olemisen lähei-
syydessä. Tähän liittyy kodittomuus, joka merkitsee olemisen
unohtamista, jonka seurauksena olemisen totuutta ei ajatella.
Oleminen on jättänyt olevan, ja oleva tarkastelee vain olevaa.195

Peter Sloterdijkin mukaan “ihmiset eksistoivat ‘olemisen naa-
pureina’ – eivät omavaltaisina talonomistajina tai kalustetun
huoneiston irtisanomattomina päävuokralaisina”.196 Tässä naa-
puristossa Antigonen teko tulee ymmärretyksi. Oleminen on
kutsunut hänet varjelemaan naapurissa majailevaa totuutta.
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193 Wolf, “Richtiges Recht und evangelischer Glaube”, s.241. Tähän suuntaan
Wolfia kuljettaa edelleen Karl Barthin teologiaan perustuvan Recht des Nächsten
teoksen oikeusontologian ja -etiikan ylittävä lähimmäisenoikeuteen perustuva
oikeusteologia, jonka periaatteina on sallia toinen oikeuteen, antaa toiselle oi-
keus sekä vartoa itselle tulevaa. (Wolf, Recht des Nächsten, s.24-27) Tästä saattaisi
avautua myös yhteys Wolfin ja Emmanuel Levinasin ajattelun välille, kuten
Minkkinen oivaltaa. (Minkkinen, Thinking Without Desire, s.169-171) Alexan-
der Hollerbachin mukaan Wolfin lähimmäisenoikeus perustuu siihen, että
kaikki ihmiset on yhteenliitetty oikeuden ja rakkauden dialektisesti yhdistävässä
järjestyksessä. (Hollerbach, “Zu Leben und Werk Erik Wolfs”, 266)

194 Heidegger, Oleminen ja aika, §58.
195 Heidegger, Kirje “humanismista” s.81-82/s.29-30.
196 Sloterdijk, “Sääntöjä ihmistarhalle”, s.11.
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Kyseessä ei ole niinkään rikosoikeudellinen, poliittinen tai
moraalinen syyllisyys vaan eksistentiaalinen syyllisyys. Jaspersia
seuraten voidaan sanoa, että Antigone on rajatilanteessa, joka
ilmenee todellisuudessa sellaisena velvollisuuksien konfliktina,
jossa syyllisyys on väistämätöntä. Tällöin konfliktista (eli nor-
miristiriidasta) tulee inhimillisen paikallaolemisen raja. Autent-
tisessa oikeassaolemisessa (omaa terminologiaani käyttäen)
Antigone ottaa vastuun päätöksestä (kyse ei ole valinnasta oike-
an ja väärän välillä vaan päätöksestä, jossa oikea ja väärä ilmene-
vät) ja panee täytäntöön syyllisyytensä ottamalla syyllisyyden it-
selleen. Antigonen teon absoluuttisessa välttämättömyydessä ja
päätöksen ehdottomuudessa toteutuu loikka paikallaolemisen
eksistenssin mahdollisuudesta paikallaolemisen todelliseen ek-
sistenssiin.197

Edelleen kutsuttuna- ja haastettunaoleminen tulee ym-
märtää sinä tapana, jolla Antigonen kuoron ensimmäisessä stasi-
monissa asettama ihminen on suhteessa dik©en. Se on Antigo-
nen tapa olla olemistaan, ja siinä syyllisenäoleminen leikkaa pe-
rustavalla tavalla oikeinolemista. Oikeudentunnon tulee nyt
mahdolliseksi ymmärtää ei kutsuna epäautenttiseen ja anonyy-
miin kenen tahansa laissaolemiseen vaan kutsuna autenttiseen
ja singulaariseen oikeassaolemiseen. Kutsun kuuleminen oikein
merkitsee velan ja syyllisyyden kääntymistä vastuunotoksi,
huoleksi omasta olemisesta sekä myös asioista huolehtimiseksi
(Besorgen) ja huolenpidoksi toisista (Fürsorgen). Kun paikallaole-
minen sallii itsensä tulla kutsutuksi mahdollisuuteensa tulla
syylliseksi ja vastuulliseksi, niin se valitsee itsensä tahdossaan
omata omatunto, joka merkitsee maailmassaolemisen konstitu-
oivaa avautumista (erschliessen). Heideggerin mukaan tässä on
kyse päättäväisyydestä (Entschlossenheit), joka on päättämättö-
myyden yleisyydessä olevan ja sinne lankeavan paikallaolemi-
sen alkuperäinen ja autenttinen totuus. Nyt on tärkeä huomata,
että Heideggerille tässä päättäväisesti omana itsenä olemisessa ei
suinkaan ole kyse paikallaolemisen eristäytymisestä maailmasta
ja toisista olevista. Päinvastoin tulemalla omaksi itseksi paikalla-
oleminen voi olla autenttisesti toisten kanssa.198 Heideggerin
Beiträge zur Philosophien mukaan minää, sinää ja meitä edeltää-
kin itseys, joka sekin johdannaisena ilmenee olemisen tapahtu-
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197 End, Existentielle Handlung im Strafrecht, s.26-28; s.36-40.
198 Heidegger, Oleminen ja aika, §60.
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masta, jota hallitsee kiista olemisen ja olemattomuuden, läsnä-
olon ja poissaolon välillä.199 Itse asiassa tämä merkitsee sitä, että
itselle autenttisinta ei ole itse itsenä vaan olemisen tapahtuma,
jossa itsen mahdollisuus on. Panoksena oikeassaolemisessa on
siten oikea suhde itselle tulevaan olemiseen, dik©en, jonka tule-
misessa totuus paljastuu. Tavallaan paikallaoleminen on alku-
peräisesti vastuussa oikeudesta siinä tavassa millä se ottaa tule-
van oikeuden vastaan oikeuden lahjoittaessa itsensä. Ek-sistens-
si on peräti oikeuden tapahtumisen aukeama.

Paikallaoleminen ei olekaan paikallaoleminen ilman
transsendenttiutta. Tässä on kyse niin kantilaisesta transsenden-
taalisesta kuin onttisesta, ontologisesta ja epistemologisesta
transsendentista eroavasta fundamentaaliontologisesta transsen-
denssista, joka merkitsee paikallaolemisen (“paikka” viitates-
saan tässä yhteydessä totuuden paljastumiseen, aukeamaan, ajal-
lis-tilalliseen paikkaan nyrjäyttää minän ennalta annettuna ole-
muksellisena subjektina tai tietoisuutena transsendenssin tapah-
tumisen keskuksesta) transsendenssia eli olevan ylittämistä ole-
viin kokonaisuudessaan eli transsendoitumista maailmaan. Pai-
kallaolemisen erityispiirteenä onkin olevien avoimuudessa sei-
sominen ja itsensä löytämistä olevan joukosta, jolloin maailman
sallitaan tapahtua. Maailman avautumisessa paikallaolemisen
transsendoinnille avautuu myös alkuperäinen näkymä ja kuva,
joka on mitään vastaamaton esikuva kaikelle ilmenevälle ole-
valle, johon paikallaoleminen itsekin kuuluu. Siten paikallaole-
misen oleminen on maailman muodostamista, jossa transsen-
denssi takaa ihmisen vapauden.200 Transsendenssia ei kuiten-
kaan pidä ajatella niin, että ennen kuin paikallaoleminen trans-
sendoi, se ikäänkuin lähtisi liikkeelle alunperin maailmattoma-
na subjektina jostakin maailmattoman alueelta. Päinvastoin pai-
kallaoleminen on paikallaoleminen vain ja ainoastaan transsen-
doimisensa ansiosta. Tällä on kuolevaisen ihmisen kannalta se
seuraus, että yhtäältä ihminen ei ole ennalta määritetty trans-
sendointia edeltävästä perustasta tai olemuksesta käsin, ja toi-
saalta transsendointi määrittää sen mitä ihminen on.201

Paikallaolemisen transsendenttiudessa on panoksena oi-
keuden kokemuksen ja oikeassaolemisen mahdollisuus olemi-
sen ymmärryksen perustalta. Kyse ei ole niinkään oikeuden ja
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199 Heidegger, Beiträge zur Philosophie, s.320-321.
200 Ks. Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.94.
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sen takaaman vapauden kuvauksesta vaan oikean vapautumi-
sesta ja vapautumisesta oikeuteen. Kyse on edelleen paikalla-
olemisen päätöksestä sallia dik© eli antaa tulevan tulla. Jos sillä
on esiontologinen ymmärrys olemisesta, niin oikeusontologian
tehtäväksi jää olemisen ja oikeassaolemisen ontologinen ku-
vaus. Mutta koska oikeusfilosofi on jokaisen olevan tavoin ole-
va olevien joukossa, niin oikeuden oikeusfilosofinen kysely
merkitsee puuttumista kyselijän henkilön tapaan olla oikeassa.
Se ei vain käsittele ihmisen yleensä oikeassa olemisen mahdolli-
suutta vaan myös kyselijän oikeassaolemisen perustaa. Oikeaan
tuleminen on siten ontologinen tapahtuma, jossa kyselevä ek-
sistoi kyseenalaistaessaan laissaolemisen oikeusvarmuuden ol-
lessaan oikeinolemisen oikeassaolemisessa suhteessa oikeuteen,
olemisen totuuteen, dik©en.

Näin ymmärretyn oikeinolemisen kannalta keskeistä ei
ole omatunto moraalisena tietoisuutena tai lainkuuliaisuutena
vaan avoimuus olemiselle, mutta oikeinoleminen ei sulkeudu
autenttiseen yksinäisyyteen tai katoa epäautenttiseen keneen
tahansa, sillä tämän eron mahdollistava alkuperäinen ek-sis-
tointi tapahtuu aina jo itsestä ulospäin suhteessa olemiseen. Ek-
sistenssi käy kyllä toteen oikeudentunnon kutsuman oikeinole-
misen päätöksen yksinäisyydessä, joka tempaisee hänet hetkeksi
pois poliksen arkipäivästä, mutta nimenomaan poistemmatuksi
tulemisessaan, hypsipolis-apolis-liikkeessä, poistemmattu on au-
tenttisessa suhteessa maailmaan, jota hän päätöksen yksinäisyy-
dessään jakaa. Hypsipolis-apolis ei siten merkitse itseen vajo-
amista vaan ek-sistointia oikeinolemisessa, joka leikkaa läpi la-
kien, hyvien ja moraalin järjestyksen ollen singulaarin suhde
singulaariin. Oikeudentunnon kutsun seuraaminen ei siten ole
maailman ja toisen ulossulkeutumista vaan oikeinolemisen ai-
nutlaatuinen tapa jakaa konkreettisessa historiallisessa tilantees-
sa maailmaa, jossa tavassa lakeihin ja positiiviseen oikeuteen pa-
lautumattoman oikeuden mahdollisuus avautuu. Kutsuttu ih-
minen joko kadottaa mahdollisuutensa ja häviää lakeihin sekä
huolesta vapauttavaan lainmukaisuuteen tai ottaa vastaan itsel-
leen mahdollisuutensa autenttisena oikeinolemisena. Paikalla-
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201 Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie, s.217; Heidegger, Oleminen ja aika,
§69 b-c. Heidegger korostaa myöhemmin transsendenssia sellaisena irti heittäy-
tymisenä, joka ei enää etene olemiseen olevien kokonaisuuden kautta vaan suo-
ralla loikalla.
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olemisen ja olemisen kohtaaminen tapahtuu oikeudesta päätet-
täessä, jolloin oikeaksi tunnistetaan totuudessaan olevaksi tah-
tova. Oleminen käyttää hyväkseen paikallaolemisen vapautta,
paikallaoleminen sitoutuu olemiseen, jolloin oleminen itses-
sään jälleen vetäytyy. Nimenomaan tässä kohtaamisessa on kyse
paikallaolemisen oikeassaolemisesta, jossa paikallaoleminen ek-
sistoi oikeuden tapahtumisen aukeamalla.

Siten fundamentaalia autenttiseksi tulemisen kannalta ei
ole kysymys “miten olla itse?” vaan “miten olla aina jo toiselta
ja toisaalta tulevassa kanssamaailmassa (itse)?”. Jos haluamme
käydä suhdetta oikeustragediaan, on oltava varuillaan kaiken
sen subjektivismin kanssa, johon paikallaolemisen itsenäolemi-
sen autenttisuus ja siten myös Heidegger saattaa johtaa. Tätä
subjektia emme kohtaa kreikkalaisessa poliksessa emmekä trage-
diassa. Kreikkalaisille oikeuden kokemus oli nimittäin perusta-
vaa ja olennaista, joten sen autenttinen oleminen oli oikeinole-
mista eli olemista oikeutena. Tämä tulee varsin selkeäksi Anti-
gonen oikeassaolemisen tavassa, jossa Antigone tulee omim-
paan olemisen tapaansa ottamalla vastuulleen itselleen tulevan
perinnön tehden siitä oman lakinsa. Oikeudentunto olennaise-
na osana oikeinolemisen eksistentiaalista rakennetta merkitsee
sitä, että minä tulee alkuperäisellä tavalla kutsutuksi vastuuseen
itsen oikeassaolemisesta, joka tarkoittaa itsen ulkopuolella ole-
mista vastuullisena oikeinolemisena. Itse asiassa ihminen ei
omista vapautta jonakin luonnollisena perusoikeutena, vaan
ek-sistenssi, vapaus ja oikeinolemisessa paljastuva oikeus omis-
taa ensisijaisesti ihmisen.

Siksi oikeudentunnon kysymys myös edeltää Kantin Die
Metaphysik der Sitten tekemää erottelua oikeusopin (Rechtslehre,
ius) ja etiikan (Tugendlehre, Ethik, ethica) välillä.202 Nancyn mu-
kaan on ajateltava sen asemaa, mikä edeltää etiikan aluetta tai
avaa etiikan alueen. Etiikkaa edeltävä saattaa jopa ei-eettisen
alueen perustalta valtuuttaa kaikki eettiset lait. Derridan kautta
Nancy kiteyttääkin eettistä edeltävän käskyn käskyksi säilyttää
kysymys ja varjella kysymyksen vapautta. Heideggerin kautta
tämä voidaan kytkeä äärellisyyteen etiikan avaamisena. Hei-
deggerin Kant-kirjan (Kant und das Problem der Metaphysik) mu-
kaan olevalle, joka on fundamentaalisti osallisena tai kiinnostu-
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202 Kant, Die Metaphysik der Sitten, s.508-511.

409
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
4. toukokuuta 2000 16:07:25

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



nut velvollisuudesta tietää itsensä ei-vielä-loppuun-saattanee-
na, tulee kysymyksenalaiseksi se, mitä hänen pitäisi tehdä. Täl-
lainen oleva on äärellinen, jolle tässä on kyse “unheimilich ©thok-
sen” (itsessään vastakohtainen, koska ©thos paikkana viittaa Hei-
miin, kotiin, kodikkaaseen paikkaan, luolaan) avautumisesta ja
kysymyksestä.203 Oikeassaolemisen oikeudentunto merkitsee
juuri tämänkaltaista avautumista ja kysymystä. Se on ymmärret-
tävä yhteydessä Antigonen kuoron ensimmäiseen stasimoniin.

Oikeudentunto kysyy oikeutta ja oikeaa tai avautuu kysy-
myksen kutsun velvoitukseen. Kutsun kuulemisessa Antigone
valitsee itsensä ja erottautuu “heistä”, jotka tietävät vain kuinka
säätää lakeja, sääntöjä ja normeja. Tällöin Antigonesta tulee au-
tenttinen poliksessa oleva hypsipolis-apolis. Antigone on virittäy-
tymisessään kuulemaan oikeudentunnon kutsun erottautunut
ja revennyt irti oikeussubjektiuden lainalaisuuden yleisyydestä
singulaariksi ja ainutlaatuisen oudoksi (deinon) oikeuden sub-
jektiksi, jolloin hän on joutunut avoimena alttiiksi asetetuksi
paljastuvalle ja kätkeytyvälle oikeudelle. Antigonella tämä mer-
kitsee kohdatun avoimuuteen antautumista. Se merkitsee oi-
keuden äänettömän äänen, pakottavan ja ehdottoman äänen
kutsun kuulemista, joka jättää oikeudentuntoisen äärettömään
vastuuntuntoon vailla mahdollisuutta olemisen raskaasta lastista
vapauttavaan hyvään omatuntoon. Tällainen ääni on aina ih-
meellisen kummallinen ja outo, jopa piinaavan epäkotoisa.

On oltava tarkkana oikeudentunnon kutsuvan äänen
kanssa. Äänellä ei nimittäin ole mitään valmiiksi säädettyä sisäl-
töä. Se ei ole sisällöllinen laki, joka määräisi mitä pitää tehdä.
Se, minkä Antigone virittäytyneenä kuulee, on pikemminkin
puhdas oikeuden ääni vailla merkityksiä. “Oikeus on...”. Hil-
jaisuus. Bernard Baasia seuraten sanoisin, että kyse ei ole feno-
menologisesta äänestä vaan puhtaasta äänestä, joka ei ole kuul-
tavaa tai merkitsevää, vaan jännitystä ylläpitävää tyhjyyttä. Lau-
seen jatkumista odottavassa hiljaisuudessa on kyse kajeesta ja re-
sonanssista, jossa ainoastaan resonanssi itse resonoi. Tämä liittyy
Lacanilla Asian ääneen, joka kutsuu symbolisen tuolta puolen.
Se resonoi Toisen tyhjyydessä kutsuen sanoja, merkkejä ja pu-
humista vastaukseksi, jottei tila jää tyhjäksi. Meidän tehtäväm-
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203 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.33, s.38-41.
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me on inkorporoida ääni. Se siis vaatii kuuliaisuutta. Samalla se
irrottaa korvamme sille tutuista suhteista.204

Edelleen Heideggeria seuraten sanoisin, että oikeuden-
tunnon kutsussa ei ole kyse mistään laskelmoidusta tai suunni-
telmallisesta kutsusta, vaan kutsu tulee paradoksaalisesti sekä it-
sestä että itsen tuolta puolen, johon jo viittasin. Se siis kutsuu
minua (es ruft mich) hiljaisella äänellä maailmassaolemisen sy-
vyydestä. Tällainen omantunnon äänetön ääni on kaiken hy-
vän ja pahan tuolla puolen. Se mitä kutsussa kutsutaan ei for-
muloidu sanoina tai kommunikoitavissa olevina merkityksinä.
Kutsu ei vakuuta mitään. Se ei anna mitään informaatiota maa-
ilman tapahtumista vaan kutsuu potentiaalisuuteen olla oma it-
se. Sillä ei ole mitään kerrottavanaan.205 Derridan mukaan se on
omantunnon edellytyksenä oleva ei kenenkään äänetön ääni.
Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää minään salaisena tai mystee-
risenä äänenä.206

Tätä ääntä ei tule sekoittaa Kantin tarkoittamaan sisäiseen
moraalilakiin, joka absoluuttisen tietoisuuden absoluuttisena
äänenä olisi ennen moraalisia valintoja kuultava kategorinen
imperatiivi. Nancyn mukaan imperatiivi merkitsisi sellaista vä-
litöntä läheisyyttä itseen, jossa järki kuulee itsensä. Ja koska
Kantille vapaus on itsetietoisuus, niin imperatiivi olisi samalla
sekä vapaan ihmisen ääni että ihmisen vapauden ääni.207

Oikeudentunnossa ei myöskään ole kyse mitä intiimeimmästä
ja sisäisimmästä moraalisen omantunnon äänestä (mikä merkit-
sisi kieltä ja merkityksenmuodostusta edeltävän puhtaan itseläs-
näolon puhdasta alkuperäisyyttä), joka Edmund Husserlin mu-
kaan sisäisen elämän monologina on puhtaan äänen hiljaisuutta.
Dasturin kirjoittaisi tähän väliin Herakleitoksen fragmentin
115, jonka mukaan on hengitettävä ulos, jotta olisi logos. Tämä
merkitsee sellaista sisäistä transsendenssia, joka erkaantuu itse-
läsnäolon immanenttiudesta. Logoksessa voidaan siten havaita
sellainen ek-sentrinen tekijä, joka avaa inhimillisen mielen sille,
mikä ei ole. Dasturin mukaan tässä on kyse kielen olemuksen
juurtumisesta dialektiikkaan. Kieli on ja ei ole meidän. Se edel-
tää meitä kulkien ohi vain meissä. Ääni merkitseekin Dasturille
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204 Baas, De la chose à l’objet, s.195-200.
205 Heidegger, Oleminen ja aika, §56.
206 Derrida, The Gift of Death, s.32; Heidegger, Oleminen ja aika, §56.
207 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.47.
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sellaista “auto-hetero-affektion” ilmiötä, jonka ansiosta ihmi-
nen avautuu olevien vieraudelle, sille mitä hän ei ole. Ääni on
siten ihmisen sellainen desentralisoiva elementti, joka tapahtuu
hänelle ja asettaa hänet maailmaan.208 Voimme Dasturia seura-
ten vastata Husserlille, että kielen äiti on äidin kieli.

Nancyn mukaan itselleen läsnäolevan subjektin äänen
puhdas itseaffektio sisältää aina jo ilmaisun ja indikaation, jotka
Husserl merkkiin kuuluvina sulkee sisäisen monologin virheel-
lisen kielen ulkopuolelle.209 Näin ollen oikeudentunnon ääni ei
merkitsekään itsesuhteen absoluuttista hiljaisuutta tai kaikkea
merkityksenmuodostusta edeltävää alkuperää. Pikemminkin se
kytkeytyy Derridan “arkki-kirjoitukseen”, joka muodostaa in-
dikaation, ilmaisun ja merkityksen alkuperäisen yhteenkietou-
tumisen. Nancylle tässä on pelissä etiikasta eroava eettisyys, jo-
ka liittää tai kietoo yhteen kirjoituksen, praksiksen ja toisen.210

Derrida huomauttaa Nancylle, että tämä ääni tulee toiselta sii-
hen määrin saakka ettei siihen kyetä vastaamaan: “sinun täytyy,
siksi sinä et pysty”.211 Sellaisena eettisyyteen sisältyy läsnäoloon
kirjoittautunut toiseus, erilaisena tai ei-identtisenä oleminen,
erottavan tilan asettuminen sekä ajallinen eroaminen, lykkäys ja
viive, sanalla sanoen Derridan différance. Ehkäpä siten singulaa-
rin oikeudentunnon ääni on aina jo pluraalia puhetta. Ja jos
traaginen syntyy ihmeellisestä ja kauhistuttavasta kokemukses-
ta, jossa täysin toinen kohdataan, kuten Dastur sanoo, niin sil-
loinhan nimenomaan traaginen on eettisyyttä.212

Vasta tämän jälkeen päästään oikeudentunnon suhteen
olennaiseen asiaan. Seurataan edelleen Nancya, jonka mukaan
vapauden ilmeneminen kategorisessa imperatiivissa itse asiassa
asettaa kyseenalaiseksi kantilaisen ymmärryksen. Jos ääni on ih-
misen vapaa ääni, niin se ei käänny vapaan ihmisen ääneksi eikä
olemuksessaan ja vapaudessaan itselleen läsnäolevan subjektin
ääneksi. Siten kantilainen vapaus ei suinkaan perusta olevaa ei-
kä takaa läsnäoloa. Se pikemminkin määrää ja kohtalollistaa ih-
misen. Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa, “[s]iten tunnon arkh© ei
käske imperatiivia vaan pikemminkin imperatiivi käskee edel-
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208 Dastur, Telling Time, s.xii-xiii, s.87.
209 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.42-43.
210 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.45.
211 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.54.
212 Dastur, Telling Time, s.66.
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listä”.213 Tätä kautta imperatiivin ääni, joka käskee ajattelua
kaikkialta ja ei mistään, ei merkitse sisäisyyden hiljaisuutta vaan
sellaista eroavuutta ja tilallistumista, jossa avautuu “imperatiivi-
nen eettisyys”. Nancylle imperatiivi on perustavaa ihmisen var-
sinaiselle olevaisuudelle, joka ei ole varsinaisesti oleva-olemi-
nen vaan “unheimlich ©thos”.214 Mistään muustahan ei ole ollut-
kaan kyse Antigonen kohdalla. Siten oikeudentunto tulee ym-
märtää alkuperäisenä käskynä, joka tulee ymmärtää imperatii-
vin tavoin velvoitettunaolemisen ontologian rekisterissä.

Oikeuden kutsu ei itse anna Antigonelle poliksen säädän-
näiseen oikeuteen kuuluvia oikeusnormeja tai moraaliperiaat-
teita, joiden mukaan toimia. Tässä mielessä oikeuden ääni on
puute ja tyhjyys, joka vaatii ja jää odottamaan inhimillisen sa-
nomisen vastauksena ja vastuunottamisena. Se on ei-minkään
odotus, odotus itsessään. Diken ääni avaa poliksessa olevalle ja
poliksessa oikeuden ajan ja tilan, jossa oikeuden ja lain inhimilli-
nen ja historiallinen sanominen, legein ja omolegein, mahdollis-
tuvat. Siten Antigone tulee aina oikeuden jälkeen ja sen jäljissä
– siis ei minkään jälkeen eikä minkään jäljissä. Oikeus puhutel-
lessaan Antigonea puhuu Antigonen Antigonena. Oikeuden
ääni on siten myös oikeustragedian välttämätön edellytys, sen
perusteeton perusta. Oikeuden sanominen on vastaus oikeu-
den äänen kutsuun: “Puhu!”

Oikeuden käyminen on oikeuden sanomista tai oikeuden
piirin ja sen rajojen käymistä, johon oikeuden puhdas ääni on
kutsunut. Oikeuden alkuperäinen haluaja, Antigone, on oi-
keuden, Diken, jäljittäjä, sen ääreen toistuvasti palaava. Tämä
merkitsee sitä, että Antigonen oikeuden käynti on “alkuperäis-
tä” mim©sistä, oikeuden (mitään oikeusjärjestystä tai oikeuden
teosta perustamatonta) konstitutionaalista ja normatiivista sano-
mista, jossa sanomisessa Antigone oikeuden käyjänä asettuu alt-
tiiksi ei vain polikselle ja sen laille vaan olevien ja olemisen väli-
sen raja-alueen hirvittävälle yksinäisyydelle. Antigone toteuttaa
kaksinkertaisessa riskissään ja alttiiksi asettumisessaan Protago-
raan ajatuksen ihmisestä kaiken mittana, sillä hänen on oikeu-
den tulevan lähetyksen vastaanottajana saatettava oikeus mit-
taan poliksessa.
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Ryhdikkäässä, arvokkaassa ja päättäväisessä halussaan, ym-
märryksessään, kuuliaisuudessaan, oikeutta-kohti-olemisessaan
Antigone mittaa itseään, on itse itsensä mitta ja laki, omalaki-
nen, autonomos, jollaiseksi kuoro hänet nimeää. (821) Tämä ei
merkitse sitä, että Sofokles olisi pelkästään sulattanut Antigo-
nen hahmossa yhteen oman aikansa sofistisen humanismin ja
arkaaisen epähumanistisen herooisuuden, logoksen ja myytin,
vaan sitä, että hän sanoi traagisessa sanomisessaan jotakin perus-
tavaa est-eettis-traagisesta ja autenttisesta tavasta olla maailmas-
sa. Antigonen omalakisen olemisen tavan ymmärtäminen vaatii
meitä hylkäämään modernin ajatuksen omalakisesta subjektista
ja tämän omistamista vapaus-, perus- ja ihmisoikeuksista niin
valtiota kuin toisia olevia ja asioita vastaan. Meidän on virittäy-
tyen taivuttava kohti kreikkalaisten vapauden ja välttämättö-
myyden perustavaa yhteenkietoutumista sellaisena kuin sen
olen kuvannut esimerkiksi politeia-termin kautta tai jopa sel-
laisena kuin Friedrich Schelling sen ymmärsi. Antigone on
omalakinen juuri ollessaan altistunut ja alisteinen Toisen laille,
eli käydessään itseään kohti tulevaa kohti hän käy itseään kohti.
Sanalla sanoen: autonomos merkitsee sitä, että antaa itse itselleen
Toisen lain/halun.

“Tuoni [Hades] kaikkein-tuutija mun / Vie elävält’
Akherontin rantaan, / [...] / [...] vaan mun Tuoni [Akheron]
nai!”. (811-815) Antigonen tuleva kohtalo hänen tavassaan olla
kohti kuolemaa on Dike, erityisesti personifioituna kuolleiden
valtakunnan Dikeen, jolla on läheinen yhteys raivottariin.
Sofokleen Antigonessa Antigonelle tuleva absoluuttinen singu-
laari on siten Antigonen Dike, joka pitää kaiken singulaarille tu-
levan tämän omimmassa rajassa, ajassa ja järjestyksessä. Dike on
Antigonelle tuleva – tai toisin toinen, jonka kautta Antigone
tulee singulaariksi, ainutlaatuiseksi ja omalakiseksi Antigoneksi.
Antigonen dik© on siten aina toiselta, Dikeltä, tuleva Antigonen
omin mahdollisuus ja kohtalo. Se ei ole yleinen, universaali ja
abstrakti laki vaan absoluuttisen singulaari laki, vain Antigonel-
le tulevana tuleva laki, joka tullessaan omaksutuksi perustaa
Antigonen omalakisena.

Emmekö nyt ajaudu Antigonen kanssa mahdottomaan
aporiaan, koska oikeus on aina toiselta tuleva laki ja silti Anti-
gonen oma laki? Miksei Kreonin laki, joka sekin tulee toiselta,
ole Antigonen laki? Nämä kaksi kysymystä vastaavat toisilleen,
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emmekä tässä voi välttää tiettyä kantilaista horisonttia. Kreonin
laki jää aina ulkopuoliseksi, ulkoiseksi, toisen laiksi toisen laki-
na, kun taas Diken laki toisesta tulevana tulee Antigonen
omaksi Antigonen halun, vimman, virittäytymisen, olemisen
kohti kautta. Panoksena on kaksi eri tapaa olla ihmisen kohta-
loksi tulevassa ontologisessa kaksoissiteessä hypsipolis-apolis ja
pantoporos-aporos. Antigone “unheimlich ©thos” ei suo hänelle
muuta mahdollisuutta kuin olla kohti olemista, jolloin hänelle
lankeaa omaksi tullut syyllisyys ja vastuu dik©stä. Käydessään oi-
keutta siihen virittäytyneenä Antigone läsnäolollistaa ja ilmen-
tää Diken tai toisin sanottuna hänen hahmonsa tai oikeuden
käyntinsä käy piirtäen piirtämättömissä olevan rajaa. Antigonen
tapa paljastuu heti tragedian alussa, kun hän kohtaa päättäväi-
sesti itselleen tulevan deinonin. Sanoohan hän itsestään: “ottaa
tässä ja nyt ilmenevä das Unheimliche omaan olemukseen”, ku-
ten Heidegger kääntää Antigonen sanat “pathein to deinon tou-
to”.215 Siten Antigone ottaa olemisen lähetyksen vastaan, mutta
Antigonen pathein, “ottaa[...] omaan olemukseen”, ei kuiten-
kaan merkitse pelkästään passiivista vastaanottamista ja alistu-
mista, vaan se on itseensä ottamista, loppuun asti kestämistä ja
käymistä. Se on autenttinen kokemus.216

Juuri tätä on draamaksi kutsuttu tekeminen ja toiminta,
joka muodostaa kreikkalaisen tragedian dramaattisen oikeuden
käynnin. Antigonen oikeuden käynti on oikeuden taitoa, dik©n
tekhn©ä, oikeuden asiaan etenemisenä siinä määrin, että olemi-
nen avautuu ajattelulle, tiedolle ja taidolle, tietotaidolle,
tekhn©lle. Antigonen oikeudentunnon suuntaama oikeuden tai-
to ei kuitenkaan ole mitään laskelmoivaa rationaalisuutta eikä
edes Oidipuksen spekulatiivisen tiedon halua, sillä onhan hä-
nessä Hölderlinin mukaan jotain perin kreikkalaista. Antigone
on siten päättäväisesti kohti ktoonisia jumalia, Hadeen Dikeä,
jolloin hän ek-sistoi ek-staattisena eks-positiona jumalalliselle,
olemiselle, fysikselle, al©theialle. Hän on kuolleiden villin maail-
man ja olemisen kirjoittamattomien lakien mukaansa tempaa-
ma. Ajan hengen villissä viennissä Antigone repäistään irti arki-
päiväisestä ja poliksen lakien ja hyvien maailmasta inhimillisen ja
jumalallisen rajoille. Antigonen vimma käy yhtä rytmiä olemi-
sen rytmin kanssa, jolloin hänestä itsestään tulee oikeus, oikeu-
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den palvelijatar raivotar, joka on samalla inhimillisenä ja kuole-
vaisena väistämättömästi pyhä rikollinen, jumalprovokaattori.

On selvää, että Antigonen partikulaarinen oikeudenmu-
kaisuus merkitsee katkosta poliksen universaaliin oikeudenmu-
kaisuuteen ja positiiviseen oikeuteen. Mutta mikä on Antigone
suhde jumalalliseen eli kenen lakia Antigone oikein seuraa ja
jäljittää? Palautan mieliin Antigonen perustelut Kreonin lain
rikkomiselle. Kreon: “Ja uskalsit sen käskyn sentään rikkoa[?]”.
Antigone: “Niin sill’ ei Zeus tuot’ ollut mulle julkaissut; / Eik’
ihmisille säännyt mointa käskyä / Dike, jok’ asuu Tuonen ju-
malitten kanss’.” (449-452) Mutta mihin Antigone viittaa sa-
nalla “tuot’”? Ilmiselvältä vaikuttaa, että Antigone viittaa näillä
sanoillaan Kreonin säätämään lakiin tarkoittaen, että jumalat ei-
vät olleet säätäneet hänelle hautaamiskiellon lakia. Tällainen
tulkita johdattaa meidät ilmoitukselliseen oikeusteologiaan,
jonka mukaisesti jumalat puhuisivat tai säätäisivät säädöksensä
sekä asettaisivat asetuksensa ekstaattisen Antigonen kautta.
Antigonen ek-staasi on kuitenkin perin toisenlaista. Jos Anti-
gone olisi jo säädettyjen jumalallisten lakien passiivinen ääni-
torvi ja tietäisi varmasti jumalallisen dik©n ja adikian, niin tällöin
ei voitaisi puhua Hölderlinin tavoin Antigonesta pyhänä rikol-
lisena tai edes yleisemmin Antigonen hybriksestä. Mutta Anti-
gonen sanoja voidaan myös kuunnella toisin, joka kuljettaa
meitä pois niiden oikeusteologis-luonnonoikeudellisesta tul-
kinnasta.

Palataan nyt Zeuksen ja Diken esiinnostaviin sanoihin,
jotka Hölderlin kirjoittaa: “Darum. Mein Zeus berichtete mirs
nicht; / Noch hier im Haus das Recht der Todesgötter. / Die unter
Menschen das Gesetz gegrenzet.”217 Antigonen sanoja saattaa olla
mahdollista tulkita sekä tässä että kreikan kielessä niin, että
Antigone sanoo, että Zeuksen ja Diken lait eivät säätäneet hä-
nelle velvollisuutta haudata Polyneikeen ruumista. Näin tekee
Hölderliniä selkeämmin Heidegger, joka tulkitsee Antigonen
sanovan, ettei se ollut Zeus, joka käski hänen tehdä niin, eikä
myöskään Dike, joka elää maanalaisten jumalien joukossa, aset-
tanut sitä lakia ihmisten keskuuteen.218

Samaan suuntaan asiaa tulkitsee myös Reinhardt, jonka
mukaan Antigone oikeuttaa tekonsa vetoamalla kirjoittamatto-
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miin lakeihin, jotka eivät ole muuta kuin korkeimman taivaan-
kaaren, olympolaisen ja eteerisen lapsina syntyneitä kirjoitta-
mattomia, ikuisia ja eteerisen puhtaita lakeja, joissa jumalallinen
on mahtavana.219 Antigone todella oikeuttaa tekonsa heti äs-
keisten sanojen jälkeen vetoamalla kirjoittamattomiin lakeihin:
“Jumalain säännöt vankat, joit’ ei kirjaimin / Ilmaistu: ei ne nyt
eik’ eilen eläneet, / Vaan ain’, – ei tiedä kukaan milloin syntyi-
vät. / Ja niistä taivaan koston alle joutua / En, ihmismieltä pel-
käämällä tahtonut.” (455-459) Antigonen sana “tuot” tarkoit-
taa juuri näitä kirjoittamattomia lakeja, jotka Heideggerin mu-
kaan eivät tule nykyisyydestä tai menneestä vaan ainaisuudesta,
jollaisina ne ovat jopa nimettömiä lakeja, joista kukaan ei tiedä
mistä ne ovat syntyneet.220 Siten Antigone rikkoo kirjoitettuja
lakeja, mutta toisten lakien nimissä, jotka ovat sellaisia lakeja,
joilla ei edes ole nimeä, joihin hän voisi viitata. Froment-Meu-
ricen mukaan Antigonella ei siten ole lakia, ei taivaallisen
Zeuksen eikä maanalaisen Diken lakia, puolellaan, tukenaan tai
takanaan. Hänellä ei ole mitään, koska mikä voisi olla laki, joka
ei ole tekstuaalisesti muotoiltu. Samalla tämä ei mikään on vah-
vempi kuin mikään muu, sillä siitä Antigone elää.221 Nimettö-
myydessään ja normittomuudessaan tämä laki on juuri Antigo-
nen omin koti. (Samalla Antigonen koti ei ole täällä, poliksessa,
mutta ei myöskään jumalten luona, Diken talossa, johon Höl-
derlin viittaa, tai Tuonen jumalten asunnossa: “Jok’ en saa olla
ihmisten, en haamuin, / En eläväin, en vainajitten luona.”
(851-852))

Se on “se on”, joka on olemisen omin sydän ja koti, mutta
samalla se on koti, joka polttaa ja kuluttaa jokaisen olevan lop-
puun, joka yrittää tehdä siitä oman asuinpaikkansa. Tässä paljas-
tuu myös Antigonen pyhä rikos. Hän asettaa itsensä jumalten
paikalle vetoamalla lakeihin, jotka eivät ole mitään, jolloin hän
on radikaalilla tavalla laiton, sillä hän kiistää sekä poliksen että ju-
malten säädännäiset lait. Kaksinkertaisesti kodittomalla ja lait-
tomalla Antigonella ei ole teolleen minkäänlaista legitimaatiota.
Antigonesta tulee oikeus itsessään, oikeus eteerisessä puh-
taudessaan, ei minään. Omiipa hän jopa ylijumalan omakseen,
mihin viittaa Hölderlinin käännös: “minun Zeukseni”.222 Tämä
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on Antigonen hybris ja nefas. Tämä on myös Antigonen tuho,
koska kuolevainen ei kykene ylittämään rajaa tuhoutumatta ra-
janylitykseen. Antigone on voimatta olla oikeus itse maailmas-
sa. Antigone on sankarinakin kuolevainen, liian vimmaisesti
oikeuteen ja olemiseen rynnivä ja itselleen tulevan omiva.

Zeuksen omiminen tekee Antigonesta traagisen sankarin
vaan ei pysyvästi oikeassa olevaa. Kreonin ja Antigonen lain li-
säksi on vielä kuoron toisessa stasimonissa julistama Olympok-
sella istuvan Zeuksen laki (nomos): “Ikipäivin, nyt, kuin ennen
/ Lakia säädellen [tämä laki pätee]; Vaan ihmiselämä missään
mailla / Ei vieri syytä ja harjoja vailla [vaan ei se lankea ihmisen
elämän ylle / suurimmassa voimassaan ilman tuhoa].” (611-
614) Jean-Paul Vernant huomauttaa aivan oikein, että tässä ei
ole kyse mistään Hegelin absoluuttisesta oikeudesta ja vasta-
kohtien sovituksesta, sillä tämä laki on ihmiselle täysin käsittä-
mätön ja tavoittamaton. Siksi myös kuoro sanoo Antigonea au-
tonomokseksi. Hän nimittäin seuraa omia lakejaan, ja niitä seura-
tessaan rikkoo Zeuksen lakeja vastaan.223 Sanoisin, että Antigo-
ne on autonomos seuratessaan toisen lakia, josta tulee hänen
omansa, jolla tarkoitan sitä, että Antigone ei seuraa jumalten la-
keja vaan olemista oikeutena, jossa jokaiselle tulee itselleen
kuuluva ainutlaatuinen ja partikulaarinen oikeus kullekin kuu-
luvana oikeinolemisena. Tätä jokaiselle tulevaa oikeutta Anti-
gone varjelee salliessaan sen tulla Polyneikeelle ja siten hän sa-
malla ottaa vastuun oikeuden oikeasta mielestä, jolloin hänen
tapansa olla maailmassa on autenttisen oikeinolemisen oikeassa-
olemista. Tässä mielessä Antigonen oikeassaoleminen ja maail-
massaoleminen identifioituvat ja hän on todellinen, omalaki-
nen ja omaperäinen ihminen eikä suinkaan jumalten tahdon
toteuttaja. Tähän liittyy myös Antigonen kotiinpaluu (Heim-
kunft). Ollessaan autenttinen Antigone on suurimmassa voi-
massaan ja hänessä ylevänä hahmona piirtyy alkuperäinen oi-
keus, mutta kuolevaisen on mahdotonta hallita ja omia tuota
oikeutta tai Zeusta, jolloin hän mitä oikeudenmukaisimpana
ollessaan onkin väärässä, jolloin hän kompastuu dik©n kynnyk-
seen. Zeuksen laki on siten se dik©, joka tulee tulevana aina jo-
kaisen oikeaksi osaksi oikaisten hänen uhmamielisen käyntinsä
ja käännyttäen hänet takaisin rajalta. Se on ajaksi kääntyneen
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Zeuksen imperatiivi, jonka mukaan oikeus ilmenee ja kätkey-
tyy ja jossa al©theia ja lêthê, dikê ja adikia liittyvät olennaisesti toi-
siinsa.

Laki on “se on” ja “se antaa”, se on olemisen sydän ja koti,
joka kotina ollessaan polttaa ja kuluttaa jokaisen olevan, joka
yrittää tehdä siitä itselleen kotipaikan, kuten Froment-Meurice
sen ilmaisee. Se on siten sydän ja koti, joka kuolee tullessaan
asutetuksi. Paradoksaalisesti ainoastaan olemisessaan kohti kuo-
lemaa ihmiset tulevat asumaan kotiinsa, ja samalla ihmiset eivät
ole kotonaan kuin asujaimiston ulkopuolella. Se, kuka on, on
siinä eli kuoleman läheisyydessä, ei-minkään ruumisarkussa, ei
missään, joka ei ole puhdasta ei mitään vaan juuri se, missä po-
laarinen vastakkaisuus on olemassa.224 Antigone nimenomaan
käy olemisen tällä puolen, olemiseen oikeutena, kun taas
Kreon on olemisen toisella puolella olevien ja lain keskuudessa
eikä siksi saavuta mitään todellista. Nimenomaan tällaista ole-
misen totuutta ja sen ilmenemistä vastaan tapahtuu kreikkalai-
sen tragedian traaginen, jossa “juuri mitään ei tapahdu”.225 Hei-
deggerin mukaan Antigone ei puhu olevasta eikä toimi kuollei-
den kultin tai verisiteiden vuoksi vaan on suuntautunut kaikki-
en olevien tuolle puolen kohti olemista, joka kotina, perustana
ja välttämättömyytenä mahdollistaa kaikki onttiset ja historialli-
sesti määritetyt muodot.226 Oleminen, ei mitään, josta Antigo-
ne elää, on se, mihin hän kuolee. Ihminen on tuomittu ole-
maan erilaisten ontologisten kaksoissiteiden (esimerkiksi maan
ja taivaan välissä kuten Hölderlin sanoi, hypsipolis-apolis,
pantoporos-aporos, kuten Sofokles sanoi, dik©-tekhn© kuten Hei-
degger sanoi) jännitteessä, jossa hänestä itsestään on kiinni millä
tavalla hän on rajojen sisällä kotonaan tuhoutuen kodittomuu-
teensa tai käy rajoja tuhoutuen kotia kohti käymisessään. Tästä
on kyse Antigonen oikeassaolemisessa. Virittäytymisessään oi-
keudentunnon äänettömän ja ei mistään tulevan kutsun kuule-
miseen Antigone ei siten vain ole autenttisesti omalakinen pyhä
rikollinen ja Niobeen itsensä rinnastava antitheos vaan myös
päättäväisesti itsensä maailmalle ja toisille vapauttava traaginen
sankari, joka sallii toisten olevien olla niiden omimmassa po-
tentiaalisuudessaan olemiseen. Virittäytyminen oikeutta kohti
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virittää siten omalakisen ja oikeudentuntoisen Antigonen myös
muita oikeutta jakavia kohti samalla kun Antigonesta olemi-
seen virittäytyneenä tulee hypsipolis-apolis, mutta juuri tässä ole-
misen tavassaan Antigone on oikeudenmukainen suhteessaan
toiseen oikeuteen. Antigonen teko on ontologinen rikos, jossa
poliksen lain rajojen ylityksessä mahdollistuva Antigonen oi-
keassaoleminen avaa oikeuden mahdollisuuden, joka koskaan
ei kuitenkaan tule asetettuna läsnäolevaksi, ei edes Antigonen
hahmossa ja hahmona, jonka on kompastuttava oikeuden kyn-
nykseen, joka Hölderlinin sanoin etenee oikeuden ylhäisiin
korkeuksiin (Höhe des Rechts), mutta putoaa sieltä syvyyksiin.
Kuoro julistaa kategorisen käänteen Antigonelle: “Kun uskal-
luksen huipullen / Sa nousit, lapsi, kompastuit / Ylhäisen
Dikeen kynnykseen.” (853-855)

11. Diken hunnutettu arvoitus

Kuka ihme ja outo on Antigonen hirveä kynnys? Aiemmin
mainitsin Herodotoksen tarinan oikeudenmukaisesta tuomari
Deiokeesta. Tuomarista tuli oikeiden ja oikaisevien tuomioi-
densa ansiosta niin suosittu, että hänet valittiin kuninkaaksi.
Kuninkaaksi kohonnut tuomari rakennutti kaupungin ympä-
rille kehämuurit, joita oli kaikkiaan seitsemän. Viimeisen kehä-
muurin sisäpuolella sijaitsi kuninkaan asunto. Rakennustöiden
päätyttyä hän sääti, että kukaan ei saanut nähdä häntä vaan kaik-
kien oli asioitava hänen kanssaan kuninkaan lähettiläiden väli-
tyksellä. Vaikka ihmiset eivät päässeetkään sisälle lakiin, niin he
saapuivat edelleen sankoin joukoin lain eteen oikeusriitojensa
kanssa, joita kuningastuomari ratkaisi, ja yleisestikin hän valvoi
ankarasti oikeutta valtakunnassaan.227 Se, että polis ja suvereenin
valta perustuvat ja jopa syntyvät tarinassa viime kädessä oikeu-
denkäytön taidosta, ei nyt ole keskeistä. Olennaista on se, että
oikeus on kätkeytyneenä kaikkien muurien takana, josta se il-
menee poliksessa tuomioiden muodossa. Kukaan ei pääse oi-
keuden luokse eikä edes voi katsoa oikeutta silmästä silmään.
Solonin mukaan taasen pyhä Dike on horjumattomuudessaan
tietoinen kaikesta “mikä tapahtuu nyt tai on tapahtunut men-
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neessä ja mikä ajan kulussa varmasti tulee vaatimaan hyvitystä”,
mutta siitä huolimatta hän on hiljaa. Vieläpä Solon kirjoitti, että
jokaisessa tilanteessa kuolemattomien mieli on kätketty ihmi-
seltä.228

Voimmeko me nyt ylipäätänsä tietää mitään oikeudesta it-
sestään, jos se on läsnä ainoastaan kätkeytyneenä tai hiljaisena
kuten poliksen runoilija-lainsäätäjät sanovat? Voimmeko oikeu-
dellisen ajattelun tradition uudelleen ja toisin sanomisen jäl-
keen ratkaista oikeuden arvoituksen, tunkeutua seitsemänsien
kehämuurien sisäpuolelle, sillä olemmehan juuri nähneet mi-
hin Antigonen oikeuden hybris johtaa. Annetaan oikeuden
asettaa itsensä kysymyksen asetuksessa. Onko se Herakleitoksen
Dike, sellainen logoksen (tai olemisen) nimi mythoksen alueella,
joka sekä jakaa, antaa, suo, asettaa ja määrää jokaiselle olevalle
tulevan että oikaisee raivottarien avustuksella jokaisen tälle tu-
leviin rajoihinsa? Toisin sanoen onko oikeus jokaiselle olevalle
tuleva olemisen laki ja eetos? Vai onko oikeus Themis, josta
Parmenides lähtee matkaan edeten kohti Aletheiaa portinvarti-
ja Diken avatessa polun yöllisestä päivään, kätketystä kätkeyty-
mättömään? Onko oikeus jokaiselle olevalle tuleva olemisen
määräys (dik©)? Määrääkö Dike, oikeuden jumalatar, jossa ole-
misen olemus sallimuksena näyttäytyy, siirtymän olemisen yk-
seydestä olevien moninaisuuteen? Jakaako Dike jokaisen itsel-
leen tulevaan olemiseen sekä jokaiselle kuuluvan omansa ja
asettaa siten olevat erilleen suojellen kuitenkin samalla olemi-
sen häviämättömyyttä oleviin?229

Vai onko oikeus meri, jota kreikkalaiset pitivät tuon-
puoleisena ja jonka tyyneys vielä edusti oikeutta kaikille? Voi-
ko meren toiseuteen sukeltamalla palata takaisin maailmaan oi-
keuden vastauksen kanssa? Näin myytin mukaan: kun neitsyttä
loukanneen Minoksen ja loukattua naista puolustaneen The-
seuksen välille syntyi konflikti, niin Theseus heitti sormuksen
aaltoihin ja sukelsi mereen noutaakseen sen takaisin, jolloin hän
tunkeutumalla jumalten maailmaan oli osoittanut oman pyhyy-
tensä ja oikeassaolemisensa. Antigone, tuo traaginen sankari oi-
keuden halussaan, vimmassaan, virittyneisyydessään ja oikeu-
dentunnossaan, eli oikeuden uhmamielessä, sukeltaakin taval-
laan Oikeuden mereen, joka on samalla myös sukeltamista Asi-
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aan, Toiseen, Hadeen Dikeen. Onko se Hesiodoksen Nereus,
meren vanhus, totuudellinen ja oikeudenmukainen oikeuden
toteuttaja ja kuningas, joka ei koskaan unohtanut oikeaa ollen
myös lempeä taaten sovituksen loukatulle osapuolelle ilman vä-
kivaltaa ja ilman loppumattoman huonon riidan hengen herät-
tämistä?230 Vai onko se pikemminkin myrskyävä, suunnaton
meri, ktoonisten jumalten ja villien voimien alue, mahdoton
Asia?

Onko Dike Homeroksen herooisen maailman vai
Hesiodoksen maanviljelysyhteiskunnan oikeus? Paljastuuko
tragediassa oikeuden olemus oikeuden jumalnimenä, jossa
kreikkalaiset alunperin ajattelivat, sanoivat ja runoilivat oikeu-
den? Tuleeko oikeus kätkeytymättömänä läsnäoloonsa polikses-
sa nimellään kutsuttuna? Onko oikeus olympolaisia jumalia
edeltävän Gaian ja Uranoksen tytär Themis, oikeuden kohta-
lollinen jumalatar, jota palveltiin sekä äitijumalien joukossa että
omana jumaluutenaan? Themis, joka oli sekä maan, ilman ja
tulen elementaarijumaluus äitinsä ja isänsä kautta että kohtalon-
jumaluus, joka pani täytäntöön niin jumalille kuin ihmisille tu-
levan kohtalon saaden aikaan oikean järjestyksen? Kohtalon
sallimuksena Themis ei seurannut muita jumalia eikä edustanut
omia intressejään vaan oli sopua julistava ja salaisuuksien jäljit-
täjä. Hän eli perustassa ja perustasta maa-äitinä ja imettäjänä se-
kä sittemmin Zeuksen toisena aviopuolisona säätäen vakiinnu-
tetun, paikallaan pysyvän ja kumoamattoman perusjärjestykse-
nä. Olemuksessaan Themis oli kaksiarvoinen nuorempien ja
vanhempien jumalsukupolvien välissä oleva. Zeuksen puo-
lisoksi tullessaan hän nimittäin muuttui titaanisesta olympolai-
seksi jumaluudeksi. Samalla hän oli sekä luonnon todellisen jär-
jestyksen että olympolaisen järjestyksen oikeus. Oikeus The-
miksenä merkitsisi jumalallista järjestystä, jota kuolevainen ih-
minen jakaa osallisuuden kautta.

Vai onko oikeus pikemminkin nuorempi Dike, Olym-
poksella syntynyt Zeuksen ja Themiksen tytär, jolla on luke-
mattomat piirteet. Otan esille muutamia Diken piirteitä.
Solonille Dike oli hänen suuri jumalattarensa, joka erosi muista
olympolaisista jumalista siinä, että se ei vain vaikuttanut ajassa.
Sillä oli nimittäin oma aikansa, jonka kanssa se oli yhtä. Siten
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Kronos, aika, ilmenee Dikenä tuoden kaikkien olevien ole-
muksen ja totuuden kypsyyteensä. Niin olleen Diken hetki on
aina tuleva tulevaisuus, minkä ohella se oli Solonille aina syn-
tyneenä ja aina uudelleen syntyvänä historian mahti ja historian
tuomioistuimena tulevaisuus itse, joka aina tulee oikaisemaan
väärät tuomiot ja lait. Tässä mielessä se on myös lopun aikaa,
jossa oleva on tullut täysin olemukseensa, siihen mikä sille on
tuleva, päätökseensä ja loppuunsa, jolloin dik© ilmenee todel-
lisena oikeusolevassa, jolle siten ei enää ole tulevaisuutta, aikaa
– eikä siis dik©ä.231 Tämähän juuri oli Antigonen kohtalo edelli-
sen osan lopussa.

Vai löytyykö vastaus oikeuskysymykseen Anaksiman-
drokselta, joka ajatteli dik©n ja adikian yhteenkietoutuvaa suh-
detta läsnäolon, ilmenemisen, tulemisen, häviämisen ja katoa-
misen kautta dik©n merkitessä saumaavaa-säätävää järjestystä
(fügend-fügende Fug). Anaksimandroksen dik©/adikia ei ole
luonteeltaan pessimististä, optimistista tai nihilististä vaan traa-
gista. Hänelle universumin perusta on Rajaton (apeiron), joka
on kosminen alkutila järjestyksenä ja harmoniana, jonka sisällä
maailma ja oliot muodostuvat pyörimisen liikkeestä jatkuvan
erilaistumisen kautta. Asiat viivähtävät hetken läsnäolossaan,
joka merkitsee sitä, että kulloinenkin läsnäoleva tulee läsnä-
oloonsa lähestymisen ja vetäytymisen, ilmenemisen ja häviämi-
sen välissä, jolloin niiden läsnäolo on hetken viipymistä kahden
poissaolon välisessä liitoksessa (Fuge), joka järjestää läsnäolollis-
tumisen tässä välissä. Läsnäoleva on siten ohimenevä menevän
ja tulevan välissä.232 Derridan mukaan tämä artikuloi sellaisen
kaksoisartikulaation, jonka mukaan kaksi hetkeä on liitetty yh-
teen, jolloin läsnäolo (Anwesen) on määrätty ja jaettu kahden
poissaolon suuntaan. Läsnäolossa on kyse sellaisesta ohi-
menevästä ja hetkellistä hetkestä, jonka ohimeno tulee tulevas-
ta.233 Dike sallii jokaisen läsnäolevan viivähtää hetken kätkeyty-
mättömyydessä. Mutta samalla se yhteenliittävänä-säätävänä oi-
keutena luo adikian mahdollisuuden, sillä läsnäolevina kul-
loisetkin asiat pyrkivät pysyvyyteen ja jatkuvuuteen. Adikia
merkitsee siten hetken muuttumista läsnäolevan läsnäolon py-
syvyydeksi. Tällöin läsnäolevat ovat liitoksestaan irronneita (aus
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der Fuge) tai sijoiltaanolevaa (Un-Fuge), joka on epäjärjestys
(Un-Fug), ja niitä leimaa sellainen pysyvyyden itsepäisyys, joka
ei huolehdi toisista läsnäolon tavoista. Adikiaan liittyy “rangais-
tus”, joka merkitsee liitoksen (dik©n) antamista, sitä että kahden
poissaolon väliseksi säädetty (fügliche) läsnäolo voittaa epäjärjes-
tyksen, jolloin rangaistus tai dik©n antaminen sallii toiselle sille
kuuluvan. Viime kädessä oikeutta pitää yllä oikeutta istuva aika
(khronos), joka toimii tuomarina tässä syntymisen ja häviämisen
oikeusprosessissa.234 Vastaava ajatus esiintyy Sofokleen Aias-tra-
gediassa, jossa kuolemansa kohtaava Aias kertoo muuttuneensa
hirvittävän kovasta ja tiukasta puheessaan pehmeäksi kuin nai-
nen. Tätä muutosta hän vertaa siihen kuinka talven teiden lu-
mipeite väistyy kesän ihastuttavien hedelmien tieltä, kuinka
ikuisessa kiertokulussa yö vetäytyy päivän ja valot sytyttävien
valkeiden hevosten edestä; kuinka kaikkivaltias unikin joutuu
vapauttamaan vangitsemansa; kuinka vihollista pitää vihata ai-
noastaan siinä määrin, että hänestä tulee myöhemmin ystävä.
Niinpä “pitkä ja ääretön aika (kronos) synnyttää kaikki asiat” ja
“kun ne ovat tulleet valoon, se kätkee jälleen ne”.235 Eikä todel-
lakaan ole mitään, joka olisi “odotuksen tuolla puolen, mutta
jopa kauhistuttava vala antautuu ajan valtaan”.236

Herakleitoksen mukaan vastakohtien samuus saavutetaan
syklisen muutoksen muodossa. Esimerkiksi valveillaolo ja uni
ovat samoja ainoastaan sen yksilön perspektiivistä, jolle ne ovat
syklisiä vaiheita, sillä jälkimmäinen muuttuu edelliseksi ja edel-
liset jälkimmäisiksi.237 Vastakkaisuuksien yhteenkytkeytyminen
tekee maailmasta tasapainotetun, ennustettavan ja oikein mi-
toitetun muutoksen ikuisen prosessin.238 Metron (mitta, mit-
tasuhde, osa, osuus, oikea suhde, suhteellinen, kohtuus, raja)
samastuu ihmisen sielun logokseen.239 Mutta olennaista tässä yh-
teydessä on se, että metron kytkeytyy dik©en: maailma on
ikiajoista lähtien ja iäti olemaan tuleva tuli, joka leimahtaa ilmi
oikeassa suhteessa osuutensa (metron) mukaan ja sammuu oi-
keassa suhteessa osuutensa (metron) mukaan.240 Tuli merkitsee
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Herakleitokselle tässä sekä sen muutoksen metaforaa, joka te-
kee kosmoksesta sen ykseyden mikä se on, että materiaalista al-
kuainetta, jonka muunnoksia universumin muut elementit
ovat. Tuli on edelleen se ohjaava voima, joka takaa sen, että
muutokset asioiden totaliteetissa tapahtuvat rationaalisen suun-
nitelman puitteissa. Täydellisimmässä fyysisessä ilmenemises-
sään aeth©rinä, ulkoisen taivaan tulisesti hehkuvana materiana ja
sen aktiviteettina, salamointina, tuli ei pelkästään symbolisoi
oikeutta vaan on itse oikeus tai viisaus. Dik© asettaa siten metrok-
sen kaikelle. Vaikka siis kaikki muuttuu, niin itse muutos-
prosessi on pysyvien ja ikuisten luonnonlakien säätelemä.
Nämä lait osoittavat jokaiselle oliolle sille kuuluvan paikan, ra-
jan ja osuuden korjaten poikkeamat oikeista mittasuhteista.
Siten Herakleitos sanoo: “On välttämätöntä ymmärtää, että
taistelu (polemos) on yleinen ja oikeus (dik©) riita (eris) ja että
kaikki asiat tulevat olemaan riidan kautta, mikä on välttämättö-
myys.”241 Toisin sanoen riita on vastakohtien kautta toteutuvan
järjestyksen periaate ja taistelu tällaisen järjestyksen yleinen
piirre. Dik©ä tässä mielessä ei kukaan pääse pakenemaan, ja se
toteutuu vastakkaisten elementtien kehässä kohottaen tai luo-
den yksiä asioita, alistaen ja tuhoten toisia. Ristiriidat ovat osa
“suunnitelmaa, joka ohjaa kaikkia asioita”.242 Polemos on se jär-
jestys, joka pitää asiat jännitteessä yhdessä ja jota ilman asiat ha-
joaisivat erilleen.

Diken kohtaamisen jälkeen ei ole lainkaan yllättävää, että
Heidegger varoittaa ymmärtämästä Dikeä liian yksioikoisesti.
On virhe kääntää dik© juridis-moraalisesti käsitetyksi oikeuden-
mukaisuudeksi (Gerechtigkeit), sillä se on alunperin metafyysi-
nen käsite, joka nimeää olemisen suhteessa kaiken olevan ole-
muksenmukaiseen säädökseen. Se kohoaa totuuden jumalatar
Aletheiasta.243 Toisin sanoen dik© on järjestys (Fug), joka liittyy
olemisen järjestykseen (Fug), muotoon tai rakenteeseen (Gefü-
ge), liitokseen (Fuge), säätämiseen (fügen), sallimukseen (Fügung)
ja sen säädökseen sopeutumiseen ja alistumiseen (sich fügen).244

Heideggerin Antigone-luennassa dik© merkitseekin liitoksen ja
järjestyksen sekä yhteensovittavan ja sopeuttavan saumaavan
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järjestyksen lisäksi sallimusta (Fügung) ohjeena (Weisung), jonka
ylivaltainen asettaa vallitsemalleen.245 Dik© voidaan edelleen
ymmärtää suhteessa Seynsfugeen, olemisen liitokseen olemisen
tapahtumana, joka Heideggerin Schelling-luennoissa merkitsee
perustan (Grund, olemisen piilevyyden, ei-vielä-olemassaolon)
ja olemassaolon (Existenz, olemisen ilmenemisen ja itsetrans-
sendenttiuden) eroavaa ja jännitteistä yhteenkietoutumista.246

Dike on... (1) Järjestykseenpanijana se pitää järjestyksessä
kohtalonvoimalla määrättyä ihmisten, jumalten ja kosmoksen
yhteiselämää ollen läsnä kaikkialla missä ihmiset pystyttävät jär-
jestyksen olematta kuitenkaan kotonaan jumalten tai ihmisten
joukossa. Missä tämä yksinäinen neitsyt ilmenee, niin siellä
kuolevainen ihminen on järjestyksessä. (2) Suojelevana se var-
jelee ihmistä järjestäytyneessä järjestyksessä yhdessä sisariensa
Eirenen (rauha), Tykhen (kohtalo) ja Eunomian (jonka vasta-
voima Dysnomia vallitsee siellä missä polis on rappeutunut ja
missä oikeuksia ja velvollisuuksia, rasitteita ja vapauksia ei jaeta
oikeassa mitassa) kanssa. Tällaisena Dike on kuolevaisen ihmi-
sen pyhä “perustuslaki”, joka ei kuitenkaan anna ihmiselle oi-
keussääntöjä. (3) Valaisevana se vaeltaa paikalta toiselle säteillen
kirkkauttaan ja tuoden pimeyteen kätketyn kätkeytymättö-
myyteensä ja totuuteensa (al©theia). Valon taito näkemisen tai-
tona on edellytys kaikelle oikaisevalle toiminnalle (vain salai-
suuden totuuden valossa näkevä voi tuomita oikein, oikaista ja
suunnata oikein). Tässä mielessä Dike on ajan jumalatar, joka
on sekä tuleva (tuo kätketyn valoon, ajaa radaltaan eksynyttä ta-
kaa) että lopullinen (saattaa asian päätökseensä ajallaan, palaut-
taa sijoiltaan menneen radalleen). (4) Oikaisevana Dike jakaa
ansiota ja rangaistusta sekä punnitsee ja antaa jokaiselle sen, mi-
tä tälle oikeudenmukaisesti on lopullisesti tuleva. Tällaisena
Dike on myös vaativa vaatimatta itselleen mitään (ei kulttia eikä
uhreja), mutta vaatien jokaisen kuolevaisen olevan itselleen tu-
levaa olemista olemisen mukaisessa järjestyksessä tai palaamista
siihen. (5) Kamppailevana Dike voi myös epäonnistua Eriksen,
Adikian tai Hybriksen kanssa käydyssä konfliktissa. Itse asiassa
sen vastavoimat kuuluvat olennaisella tavalla Diken olemuk-
seen, niin kuin Herakleitos jo oli havainnut. Siten kuolevaisen-
kin oleminen oikeassa ja oikeudenmukaisena on myös olemista
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väärässä ja epäoikeudenmukaisena. Kuolevaisen olemiseen
kuuluvan alkuperäisen epäolemuksellisuuden, epäoikeuden ja
epäautenttisuuden mahdollisuuden seurauksena Dike saattaa
tulla kiistetyksi (tätä mahdollisuutta ei ollut Themiksen kohdal-
la). (6) Auttavana Dikellä ei ole omaa kansaa tai rakastettuja,
vaan hän tarjoaa apuaan kaikille. Dike ei kuulu millekään kan-
salle, ryhmälle, aatteelle tai yksilölle, vaikka tämä olisi korkein
poliksessa tai toimisi mitä ylevimmän velvollisuuden puolesta.247

Tällaisena Dike vaeltaa ihmisten joukossa verhottuna ja
tunnistamattomana. Vääryydet ja epäoikeudenmukaisuudet oi-
keuden kätkeytymättömyyteen valaiseva kätkeytyy itse kätkey-
tyneisyyteen paljastuessaan. Dike pelkästään käy ohitse vetäy-
tyen jopa oikeuden käynnin hetkellä omaan vetäytymiseensä.
Niin jumalten maailmassa kuin inhimillisessä poliksessa jokainen
kuitenkin halusi Diken puolelleen ja tuntea tämän olemuksen,
mutta kukaan ei pystynyt ottamaan taipumatonta ja lahjoma-
tonta Dikeä haltuunsa ja omaksi, sillä Dike oli yksinäinen neit-
syt vailla omaa kansaa ja pyhäkköjä. Diken tulevan jakaminen
säilyi aina kätkettynä tulevaisuutena, joka ei ollut laskelmoita-
vissa tai määrättävissä. Inhimillisessä maailmassa vaeltavana ja
tavoittamattomana Dike ei kuitenkaan ole puhtaasti transsen-
denttinen vaan pikemminkin immanentin transsendenttius, jo-
ka kulkee läpi kaikkien yhteisöjen ja valtioiden, läpäisee polik-
sen omalla järjestävällä, määräävällä, valaisevalla, paljastavalla,
oikaisevalla ja rankaisevalla olemuksellaan itse kuitenkaan pal-
jastamatta itseään tai majoittumatta mihinkään palatsiin tai ke-
nenkään kotiin. Dike on tässä mielessä jokaisen poliksen oikeus-
järjestyksen perusteeton ja sisällyksetön “perustuslaki”, jossa
eettinen, oikeudellinen, poliittinen, juridinen ja filosofinen
kytkeytyivät erottamattomasti toisiinsa, eikä kreikkalaisilla ol-
lutkaan tarvetta roomalaisten tapaan tehdä abstraktia erottelua:
ius/fas.

Kaiken kaikkiaan lähettäessään, salliessaan ja oikaistessaan
jokaiselle olevalle tälle tulevan olemisen Dike läpäisee kosmok-
sen, poliksen ja oikeinolemisen vaikuttaen näin sekä kosmis-
luonnollisella että inhimillis-historiallisella alueella olemisen,
Seinin, ja pitämisen, Sollenin, alkuperäisenä yhteytenä. Eikö tä-
mä Dike ole juuri se mihin Antigone vetoaa? Jos Dike on pyhä
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sana, nimi ja merkki – siis logos – jossa oikeus ilmenee olen-
naisena ja totena, niin silloinhan oikeus avautuu kätkeytynei-
syydestään sitä kutsuttaessa ja nimettäessä. Tällöin Dike olemi-
sen järjestyksenä, fysiksenä, al©theiana ja logoksena (näiden rin-
nastuminen ilmenee Heideggerin Sofokles-luennassa, josta
voidaan edetä Herakleitokseen), olisi läsnä, kun se nimetään ja
sanotaan, kun siitä käydään oikeutta. Näin onkin siinä mielessä,
että tragediassa Antigonen ja Kreonin kiistassa on nimenomaan
kyse oikeuden käynnistä ja oikeuden oikeasta sanomisesta.
Oikeuden traagisessa normiristiriidassa oikeus saattaa tapahtua
ja tulla läsnäoloonsa poliksessa jokaiselle tulevana olemisen oi-
keutena, joten Dikellä on välttämätön yhteys polikseen. Dike il-
menee siten tragedian ajan antinomiassa.

Mutta samalla kun tragediassa on kyse mittelystä oikeasta
ja oikeuden mitoista ja suhteista, niin Dike itsessään on omalla
tavallaan mitaton, suhteeton ja kohtuuton. Anaksimandroksel-
le dik© merkitsi olemisen ääretöntä (apeiron) alkulähdettä
(arkh©), josta kaikki olemassa olevat syntyvät avautuen läsnä-
oloonsa ja johon ne myös laskien tuhoutuvat välttämättömyy-
dellä jakaen toisilleen rangaistusta ja sovitusta epäoikeudenmu-
kaisuudestaan ajan järjestyksen mukaisesti. Tällöinhän juuri
apeironin avoimuus, arvioimattomuus, kiinnittämättömyys ja
rajoittamattomuus tekee mahdottomaksi olemisen saattamisen
mihinkään mittoihin ja suhteisiin. Näin myös Herakleitoksella,
jolle “kaikista asioista tulee yksi asia ja yhdestä asiasta kaikki asi-
at”, joten oikeuden ykseyskin on ykseyttä eroavuudessa ja mo-
ninaisuudessa.248

Samalla kun tragediassa on kyse poliksen aika-tilassa tapah-
tuvasta oikeassaolemisesta ja oikeuden esiin- ja etualalletulemi-
sesta, niin Dike itse oikeuden jumalallisena perussanana on
traagisen kaksiarvoinen ja monimielinen. Hän on sekä olym-
polainen (isän puolelta) kulkien ihmisten keskuudessa (näin
Hesiodoksella) että ktooninen (äidin puolelta) asuen kuolleiden
valtakunnassa Hadeessa (näin Antigonen Dike). Hän on sekä
valoon ja totuuteen asettava, epäoikeudenmukaisuudet paljas-
tava Aletheian kaltainen (jonka vastavoimana on Lethe, kät-
keytymisen ja unohduksen alkuperäinen jumala) hengetär että
salaisuudessa ja kätkeytyneisyydessä vaikuttava kohtalonjuma-
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lattarien sukulainen, joka lähettää ihmisille tulevat rangaistukset
oikeusseuraamuksina. Hän kantaa vaakaa ja miekkaa, mutta
häntä palvelevat myös alunperin Themikseen liitetyt ruoskaa ja
soihtua kantavat raivottaret, jotka tulevat olemisen pysyvää jär-
jestystä vastaan rikkoneen kohtaloksi ja jotka Apollonin sanoin
kuuluvat sinne “missä kirves päitä / pudottaa, silmät puhkotaan
ja nuorten / ruumiiden miehuusvoima raukee tyhjiin, / ja mis-
sä miekka silpoo, kivet lyövät / ja seivästetyt vaikeroivat pit-
kään / kamalaa valitustaan”.249 Myös raivottarilla itsellään oli
kaksinainen luonne yhtäältä vainoavina ja tappavina Hadeen
oikeuden toteuttajina, toisaalta poliksen hedelmällisyyden suo-
jelijoina. Raivottarien kohdalla ei kyse ole kuitenkaan niiden
olemuksen muutoksesta vaan niiden perustavasta kaksinaisuu-
desta, jonka mukaisina ne olivat sekä kostavia ja tuhoavia että
oikeudenmukaisia vääryyden paljastajia ja Diken järjestyksen
toteuttajia.250

Näin Dike on loputtoman monimielisenä paljastuva ja
kätkeytyvä, paljastava ja kätkevä, ilmenevä ja vetäytyvä, tuleva
ja lopullinen, järjestys ja järjestävä, auttava ja rankaiseva, olym-
polainen ja ktooninen, eteerinen ja maanalainen, avaava ja sul-
keva, maailmassa kiertävä ja salaisuus. Diken aika on loputonta
ohimenon, käymisen, kulun aikaa, ajan käyntiä, joka sallii ole-
van ilmetä hetken ajan olemisessa. Herakleitos kiteytti oikeu-
den ylenmääräisyyden sanoessaan, että jumalallinen laki vallit-
see mielin määrin ja siihen määrin, että sitä riittää kaikille ja sil-
tikin sitä jää aina yli.251 Ihmiset jäljittävät, asettavat ja säätävät oi-
keuden tuomalla sen maailmaan enemmänkin oikeuden perus-
sanana ja perussanaksi kuin kuvaksi ja hahmoksi, mutta samalla
Dike ei ole kokonaisuudessaan ja tyhjentävästi ihmisen sanotta-
vissa ja kuviteltavissa. Aina se on jotain muuta, toista tai enem-
män. Tässä mielessä oikeus on kaiken olevan mahdollisuus, jo-
ka ei itse ole mikään korkein oleva, jumalallinen laki tai sääntö,
metafyysinen perustuslaki, kosminen järjestys, ideaali, idea tai
luonnonoikeus. Sofokleen Antigonessa tämä merkitsee sitä, että
Dike on kätkeytyvänä ja kätkeytymättömyydessään poissaole-
vana läsnäolona autenttisen Antigonen tavassa olla hypsipolis-
apolis.
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Jokaisen olevan suhteella dik©en ja adikiaan on oma aikan-
sa, sillä kukaan ei ole aina ja pysyvästi oikeudessa. Asia on itse
asiassa päinvastoin. Missä oleva vaatii itselleen kaiken oikeuden
tai väittää olevansa täysin ja kokonaan oikeassa, niin siellä on
oikeuden olemus ja oleminen epäonnistunut. Oikeassaolemi-
nen on todellista ja olennaista vain sen saavuttamattomassa tule-
vassa tulemisessa, jossa on kyse itseen tulemisesta, joka merkit-
see samalla myös itsen tuhoutumista.252 Missä dik© omitaan, siel-
lä vallitsee adikia. Tämä on Antigonen tragedia.

12. Oikeuden kynnys

Diken jälkeen on kohdattava vielä taidokkaan Antigonen
kompurointi. Oikeuden vimmassaan Antigone ryhtyy mitte-
lyyn jumalallisen kanssa. Antigone ei kuitenkaan rakasta oi-
keutta. Hän on oikeudenrakkaudessa, sillä eroa Antigonen,
subjektin, ja oikeuden, ulkopuolisen objektin, välillä ei ole.253

Uhmakkaasti hän etenee kohti rajaa, jonka tuolla puolen Dike
istuu oikeutta. Ylittämättömästä rajasta välittämättä tämä ka-
pinallinen antitheos rynnii eteenpäin, jolloin hän väistämättö-
mästi törmää raskaasti Diken kynnykseen (tai Diken tuoma-
rinistuimen peruskiveen, sen ylvään korkealle kohoavaan jalus-
taan) ja kompastuu sekä inhimillisen että jumalallisen järjestyk-
sen kynnykseen.

Kuitenkin hänessä samalla toteutuu olemisen järjestys, jo-
ka vaatii rajojen ylitystä toteuttaakseen oman järjestyksensä, jo-
hon kuuluu tuleminen ja meneminen, nousu ja lasku, kukois-
tus ja tuho, eteneminen pyhään kirkkauteen ja käännyttäminen
maan uumenien pimeyteen. Inhimillinen transgressio on siten
sekä mahdoton (rajaa ei voi onnistuneesti ylittää) että välttämä-
tön (rajan ylitykseen on suuntauduttava). Antigonen on kom-
pastuttava, mutta yhtä väistämättömästi hänen on otettava ne
vimmaiset askeleet, jotka kompastuvat kompastumiseensa.
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252 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.233.
253 Vastaavalla tavalla Cornelius Castoriadis kommentoi Perikleen puhetta kaatu-

neille, jossa tämä sanoo ateenalaisista: “Me rakastamme kauneutta,[...] ja viisaut-
ta”. Verbi ei tässä ole transitiivinen eikä vain toimintaa kuvaava vaan samalla
asiantilaa kuvaava, jonka takia se viittaa toimintaan, joka on olemisen tapa tai
juuri se tapa, jonka nojalla verbin subjekti on. (Castoriadis, “Kreikan polis ja de-
mokratian luominen”, s.120)
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Kaikelle rajalliselle ja äärelliselle on siten oikeuden mukainen –
traaginen – aikansa ja rajansa dik©n kynnyksen merkitessä raja-
kiveä, jonka yli ihminen ei koskaan voi loikata kompastumatta
jo etukäteen. Siitä huolimatta traagisen sankarin kohtalona on
edetä vimmaisesti yli dik©n rajojen Dikeen. Mutta mitä enem-
män Antigone on oikeassa, sitä enemmän hän syyllistyy hybrik-
seen. Näin myös Hölderlin, jonka mukaan hengen viemän on
tuhouduttava käydessään kohti jumalallista. Puhdas puhe ja lii-
an läheinen intiimiys jumalten kanssa ajaa jumalpainijan lopulta
itsemurhaan. Antigonelle tuleekin aivan liian suuri osa jumalal-
lisesta läsnäolosta tai hänestä tulee liian suuri osa tätä läsnäoloa,
niin että hän tuhoutuu antitheoksena transsendenttiuden liialli-
suudesta.254

Aiemmin oikeutta ja oikeudenmukaisuutta taanneet py-
hät nimet ovat puutteellisia ja puuttuvia Sofokleen tragedian
maailmasta eikä rajallinen ihminen voi tietää tai omistaa oi-
keutta oikeusvarmuudella. Sanansaattaja muistuttaa tästä: ”Eik’
ihmisill’ oo kestäväisten tietäjää” (1160) Vaikka ihminen tietäisi
oikeuden jonain hetkenä ja olettaisi käsittävänsä tai ymmärtä-
vänsä sen todellisuuden tai olemisen fundamentaalina periaat-
teena, niin oikeus olisi aina jo toinen, sillä dik© vetäytyy ja kät-
keytyy kaikista käsitteellistämis- ja säätämisyrityksistä tulemisen
ja menemisen olemuksensa mukaisesti. Se on jatkuva virta, jo-
ka on jo muuttunut siihen astuttaessa. Myös polista itseään hal-
litsee kätkeytyminen, jossa yksi oleva työntyy toisen eteen niin,
että yksi verhoaa, pimittää ja peittää toisen ja estää tälle osuu-
tensa ja kohtalonsa mukaan tulevan olemisen, samalla kun posi-
tiivinen oikeus naamioi yhden jos toisen olevan muodollisesti
tasavertaisina oikeussubjekteina.

Jumalten vetäytymisen traaginen tila kaikuu Nancyn sa-
noissa: “Tila on kaikkialla avoin, ei ole paikkaa, jossa kerätä
mysteeri tai jumalan loisto.” Toisin sanoen Antigone on lähe-
tetty tähän ammottavien alastomien kasvojen äärettömän avau-
tumisen tilaan, joka paljastaa hänelle vain hänet itsensä, ei ihmi-
siä eikä jumalia.255 Antigone ei siis tiedä muita oikeuden kasvoja
kuin omansa, oman paljastumisensa kasvot, jotka tulevat esiin
hänen ottaessa vastaan itselleen tulevan. Heideggerin mukaan
Antigonen immanenttiuden rikkovan ek-sistenssin, siellä-ole-
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misen, perustana ei olekaan oleminen-kohti-jumalaa vaan ole-
minen-kohti-kuolemaa. Nancyn mukaan tämä ontologisen
konstituution akti avaa kuitenkin vielä jumalallisen vierauden
odotuksen mahdollisuuden. Nancy itse puhuu “olemisesta-
kohti” suhteena “ei jumalaan” (pas de dieu): “Ei jumalaa läsnä-
olo voi kuitenkin tuoda mukanaan viettelyksen, kutsun, à-die-
un Winkin: meneminen kohti Jumalaa tai hyvästit kaikille ju-
malille. Yhdessä, ratkeamattomasti, jumalallinen läsnäolo ja
kaikkien jumalien poissaolo.”256 Ehkä Diken häikäisevä salai-
suus: se ei kätke huntunsa alle mitään.

Itse sanoisin Antigonen olemisen-kohti-kuolemaa avau-
tuvan nyrjähtämisenä pois poliksen kotoisilta poluilta ja lain im-
manenttiudesta olemiseen-kohti-oikeutta. Jos dik©ä ajatellaan
Hesiodoksen tavoin Zeuksen lahjana ihmisille, niin tragediassa
Antigone on jätetty yksin tämän lahjan monimielisyyden kans-
sa eikä tämä lahja todellakaan lahjoita mitään normijärjestelmää
tai universaalia oikeusperiaatetta. Se on “epä-inhimillinen”, sil-
lä sitä ei voi pysyvästi säätää lakina, kirjoittaa oikeusnormeina ja
-periaatteina, asettaa perustuslakina tai julistaa ihmisoikeuksina.
Se kirjoittamaton laki, johon Antigone vetoaa, on perustavalla
tasollaan radikaalisti kirjoittamaton ja lopullisesti kirjoittamat-
tomissa. Dike on siten maailmassa vetäytyneenä ja ihmisille hy-
lättynä aporisena oikeuden lahjana, joka pitäisi omaksua sano-
misessa säätämättä sitä pysyväksi omaksi oikeudeksi.

Tragediassa avautuu oikeuden mahdoton aporia: oikeus
ei ole mitään, se ei tule mistään, ja silti se aina on tulossa vaati-
vana. Tämän mahdottoman lahjan seurauksena Antigone on
kodittomana niin olemisessa kuin olevien joukossa, joka mer-
kitsee rajalla olemista. Tällä rajalla Antigonesta tulee kaksinker-
tainen rikollinen, mutta juuri rikoksensa kautta Antigone eksis-
toi oikeutta kohti. Tämä oleminen-kohti-oikeutta on inhimil-
lisen, rajallisen, kuolevaisen olevan omin tapa olla oikeudessa,
vaikka se ei koskaan kykenekään olemaan lopullisesti oikeassa
oikeuden omistamisen, hallitsemisen ja omaamisen mielessä,
sillä Dike on aina jo vetäytynyt paikaltaan ja hetkestään. Rajal-
lisen rajalla olo on rajallinen – meille ainoa mahdollinen – tapa
olla suhteessa rajattomaan ja ratkeamattomaan.
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Rajalla oleminen on oikeudessa olemista – tämä paljastuu
jo Diken nimessä. Dik© juontuu alunperin sanasta deiknumi, jo-
ka merkitsee merkkiä, merkitsijää ja rajaa, erityisesti rajakiveä
kahden tontin välissä, oikeudenmukaisen jaon merkitessä raja-
kivien suoraa linjaa. Deiknumi merkitsee myös suuntaamista,
viittaamista, suunnan antamista tai osoittamista. Dik© antaa oi-
kean suunnan määrätessään ja oikaistessaan, se osoittaa oikean
ratkaisun tuomiossa, mutta se voi merkitä myös kuolevaisen
suuntaamista oikeuteen, hänen ojentamista ja ojentautumista
sitä kohti. Näin ollen rajalla (deiknumi) oleva Antigone on
suunnattu (deiknumi) oikeuteen (dik©), jossa hänen tehtävänään
on heittää (dikein) itsensä oikeuden suuntaan, niin että oikea
heitto osoittaa oikeaan. Antigonen rajalla tapahtuva lainsäätäjän
ja tuomarin tuomiopuhe (dik©) on siten oikea heitto. Dikein
merkitsee myös osoittamista, tiettäväksi tekemistä ja valoon tai
etualalle tuomista, johon Antigonen oikeudentunto juuri hänet
velvoittaa. Hänen täytyy näyttää oikeus.

Dike jää maailmaan siten rajana ja raja-alueena, joka raja-
na on pyhä ja traaginen alue. Mutta käydessään rajaa Antigone
väistämättä – dik©n olemukseen kuuluvan adikian mukaisesti –
käy rajan yli, jolloin hän kompastuu rajan merkitsijään, rajaki-
veen, dik©en, joka siten toteutuu rangaistuksena (dik©). Juuri
näin ymmärrettynä oikeassaoleminen ei merkitse ehdotonta ja
pysyvää oikeuden omistamista, vaan oikeuden käyntiä niin ra-
jan käyntinä (oikeuden tapahtuminen) kuin rajakiviin kompas-
tumista (oikeuden oikeaksi säätämisen hetkellä). Tämä on se
pyhä rikos, josta Hölderlin puhui. Se on oikeinolemisen funda-
mentaalisti traaginen suhde oikeuteen tämän käydessä säädän-
näisen lain ja olemisen oikeuden välistä rajalinjaa. Antigone on
oikeuden paradoksi, koska hänen hahmossaan oikeassaolemi-
nen kääntyy väärässäolemiseksi, dik© adikiaksi, oikeuden il-
meneminen sen vetäytymiseksi, oikeuden konstituoituminen
ja organisoituminen sen dekonstituoitumiseksi ja deorganisoi-
tumiseksi, mutta niin että adikia samalla kääntyy oikeudeksi it-
sekseen, joka ei ole mitään ja on kaikki.257

Rajalla Antigone on todellinen ihminen (ihmisenhän
erotti kykloopeista ja eläimistä nimenomaan oikeus), sillä juuri
silloin oikeudesta on tullut hänelle olemassaolon olennainen
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kysymys. Oikeus avautuu Antigonen rikollisen päätöksen
poikkeustilassa hänen asettuessaan kohti oikeutta keskellä The-
ban edustaa pyyhkivää sokaisevaa hiekkamyrskyä. Tämä on oi-
keuden aporeettisen kokemuksen hetki: oikeus voi tapahtua
vain päätöksessä oikeudenmukaisen ja epäoikeudenmukaisen
välillä, mutta ilman mitään yleisyyttä, sääntöjä, periaatteita, im-
peratiiveja, joita laki aina edellyttää sen puhuessa oikeudesta.
Sinä hetkenä oikeus on taasen mahdottomalla tavalla singulaa-
rinen, ainutlaatuinen, tilannekohtainen, lakiin palautumaton,
sillä lain kirjoitus tulee aina vasta kirjoittamattoman lain jäl-
keen. Päätös oikeudesta tapahtuu Antigonen valitessa oman ta-
pansa olla hypsipolis-apolis.

Derridan sanat sopivat Antigonen rajatilanteeseen. Derri-
dan mukaan lain tietyn säännöksen tai lain yleensä seuraaminen
tai soveltaminen saattaa kyllä olla lainmukaista ja jopa metafori-
sesti puhuen oikeudenmukaista (Ismenen käyttäytyminen),
“mutta olisimme väärässä, jos sanoisimme päätöksen olleen oi-
keudenmukainen”, sillä ollakseen oikeudenmukainen “tuoma-
rin päätöksen[...] täytyy myös ottaa se niskoilleen, hyväksyä se,
vahvistaa sen arvo tulkinnan uudelleenperustavalla aktilla, aivan
kuin laista ei aikaisemmin olisikaan olemassa yhtään mitään, ai-
van kuin tuomarin täytyisi jokaisessa tapauksessa keksiä se it-
se”.258 Mutta toisaalta emme kutsu oikeudenmukaiseksi sitä, jo-
ka ei vetoa mihinkään lakiin vaan jää ratkeamattomuuteen ly-
käten päätöstään loputtomiin tai sitten improvisoi mielivaltai-
sesti hyläten kaikki oikeusnormit. Siten oikeudenmukaisen ja
vastuullisen päätöksen on oltava sekä säännöstelty että säännös-
telemätön, sekä lakia säilyttävä että sen tuhoava, sekä lakia seu-
raava että sitä vailla. Tämän paradoksin johdosta emme voikaan
sanoa päätöksen hetkellä jonkin päätöksen tai henkilön olevan
oikeudenmukainen (vapaa ja vastuullinen).259 Antigonen tilan-
ne on juuri tässä paradoksissa tapahtuvaa päätöksen tekemistä,
jonka täytyy kulkea tietyn ratkeamattomuuden kautta, mikä ei
merkitse epäröintiä kahden lain välillä vaan laskelmoivalle oi-
keusvarmuuden järjestykselle vierasta oikeuden kokemusta, jo-
ka velvoittaa antautumaan mahdottomalle päätökselle. Rat-
keamattomuus on rajan kokemus, jossa Antigonen päätös syr-
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jäyttää hänet ratkeamattomuudesta, jolloin päätös jälleen antaa
lain ja seuraa lakia.

Päätös on siten hybriksen ja adikian paikka, mutta sillä het-
kellä myös Antigonelle tulee hänelle tuleva oikeus (dik©) ja ran-
gaistus (dik©), jolloin hän “on” itselleen tulevan olemisensa mu-
kaisesti. Oikeuden hetki on päätöksen hetkellä kuitenkin jo ohi
ja aina vielä tulossa, sillä se välttelee kaikkea pysyvää läsnäolol-
listumista, varmuutta, asettautumista, sitoutumista päätöksenä
säännöksi, periaatteeksi, kriteeriksi tai mitaksi. Tällä hetkellä
Antigone ei ole niinkään rationaalista, malttiin kehottavaa sok-
raattista käskyä gnßthi seauton, tunne itsesi, seuraava kuin logon
didou seauton, jota kreikkalaiset käyttivät tuomioistuimessa mer-
kitsemään vastuullisuutta itsestä. Antigone nimittäin toimii sik-
si, että hänellä on oikeudentunnon mukaisesti tahto ja kyky
vastata oikeuden äänettömään kutsuun sekä tahto ja kyky olla
vastuussa oikeudesta. Päätöksen hetki on aina Kierkegaardin
hulluuden hetki, joka repii ajan ja uhmaa dialektiikkaa, se on
“hätätilan ja kiireen äärellinen hetki”, joka katkaisee kaikki sitä
edeltävät ja seuraavat juridiset, eettiset, poliittiset ja teoreettiset
pohdinnat.260 Antigonen aito, todellinen ja autenttinen päätös
oikeudesta lähenee Carl Schmittin eksistentiaalista ja absoluut-
tista päätöstä, joka on kaiken oikeuden perustana, sillä “oikeus-
järjestys, kuten jokainen järjestys, perustuu päätöksentekoon
eikä normiin”.261

Tämän kanssa on oltava kuitenkin varovainen, koska
Antigonen päätös ei perusta mitään pysyvää järjestystä. Lisäksi
Jsayn mukaan schmittiläinen päätös ei ole oikeudentunnosta
lähtevä ja oikeuden hallitsema päätös, vaan se on julkista turval-
lisuutta ja järjestystä palauttava ja takaava toimenpide (Massnah-
men), joka lähtee poikkeustilan tarpeista ja tavoitteista.262 Jsay
kirjoittaa: “Oikeus ei ilmene normien kokonaisuuden vaan
päätösten kokonaisuuden kautta.”263 Tämä tarkoittaa sitä, että
säädännäiset oikeusnormit, jotka määrittävät Antigonen legaa-
lista aika-tilaa, ovat jotakin valmista, liikkumatonta, järkähtä-
mätöntä ja staattista, mutta päätös siitä, mitkä ovat oikeusnor-
meja tai oikean oikeuden normeja tai mikä on Antigonelle tu-
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leva oikeuden järjestys ja määräys, vaatii päätöksen, joka on
liikkeessä olevaa, dynaamista ja tapahtumallista. Antigonen
päätös tapahtuu kuitenkin poliksen aika-tilassa eikä missään
muualla, joten hän on myös vastuussa oikeuden mielestä polik-
sessa. Tämä perustava vastuu perustaa kaikki muut vastuut, jot-
ka todellisella “oikeussubjektilla” on kanssaolemisessaan toisia
sekä itse polista ja sen lakeja kohtaan. Antigonen oikeudentunto
on vastuun kantamista ei vain olemisesta ja sen oikeudesta vaan
myös poliksesta ja siinä olevista. Kai dik©n eris264, oikeus löytyy
oikeusprosessista, ei tarkoita sitä, että oikeus palautuisi oikeu-
denkäyntiin ja prosessioikeuteen, vaan oikeinolemisen perusta-
vaa oikeuden käymistä, jossa oikeassaoleminen on päättäväises-
sä suhteessa oikeuteen jakaessaan polista, niin päättäväisessä, että
siitä tulee hypsipolis-apolis.

Oikeuden käynnissään ja päätöksessään Antigone kuiten-
kin on traagisesti lain järjestelmän sisäinen ylimäärä, raivottari-
en sappi ja oksennus, joka vailla rationaalisuutta ja sääntöjä vas-
taa oikeuden lahjan vaateeseen tuhlaamalla lahjan poliksen ulko-
puoliselle, maanpetturin ruumiille. Sellaisena hän onkin raivot-
tarien kaltaisesti oikeudenmukainen, jopa hullu, jollaiseksi
Kreon hänet nimittää: “hulluja – toinen syntyään”. (561) Nyt
voidaan sanoa, että “hullu” Antigone on paikallaoleminen
oikeinolemisena. Juuri Antigone on vastuussa olemisestaan ol-
lessaan mahdottomassa vastuussa oikeuden mielestä, joka ei pa-
laudu jumalan erisnimeen, kosmoksen pysyvään järjestykseen,
idealistiseen tai teleologiseen luonnonoikeuteen vaan on aina
vasta tuleva. Jos paikallaolemista ei ole ilman oikeutta, niin oi-
keutta ei ole ilman paikallaolemisen päättäväisen tapahtuman
mahdollisuutta, joka tapahtumana ylittää lait, säännöt, periaat-
teet, tiedon, platonilaiset ideat, aristoteelisen teleologisuuden,
laskelmoinnin, ohjelmallisuuden ja kaiken ennakoinnin. Nyt
voidaan vastata Heideggerin kysymykseen lain (Gesetz) merki-
tyksestä paikallaolemiselle. Nancyn mukaan laki merkitsee juu-
ri sitä, mitä se sanookin: paikallaolemisen asettamista (setzen)
olevana, joka on velvoitettunaolemista. Tällöin sen “paikka”,
da, merkitsee sen haastamista tai kutsumista järjestyksen toi-
mesta. “Paikka” on ainoastaan imperatiivin paikalle haastaman
tai kutsuman olevan “täällä”. Annettu järjestys on Nancylle lain
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lahja, jolloin lain ääni ei suinkaan ole itsen itsevarmaa läsnäoloa
vaan vastaanottavaisuutta.265 Ehkä Nancyn sanat leikkaavat
Antigonen sydäntä hänen sanoessaan, että “läpikotaisin eetti-
nen subjekti voi olla ainoastaan subjekti, joka on kokonaisuu-
dessaan vastuussa mielestä ja omasta olemassaolostaan mielek-
käänä ja joka ei alistu ennalta mihinkään kiinnitettyyn merki-
tykseen”.266 Autenttisessa olemisessaan Antigone hylkää niin
subjektivismin kuin transsendentit auktoriteetit, jolloin ainoa
imperatiivi on olemassaolon kunnioittaminen, joka edellyttää
vain sitä, että olemassaololle on annettava mieli olemassaolona.
Antigone on siten vapaa välttämättömyydestä olla vastuussa.
Heideggerille Antigone itse on korkeimman ja autenttisimman
kodittomanaolemisen runo.267 Sellaisena Antigonessa paljastuu
oikeuden olemisen totuus.
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265 Nancy, “The Free Voice of Man”, s.51.
266 Nancy, Heideggerin “Alkuperäinen etiikka”, s.29.
267 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.151.
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EKSODOS

1. Dik©n tragedia

Sofokleen Antigone on ratkeamattomalla ja moniselitteisellä ta-
valla sanonut jotain sellaista oikeudesta ja traagisen oikeinole-
misen kokemuksesta, jota sitä seurannut filosofia ja sittemmin
oikeustiede ei ole kyennyt sanomaan. Olemme kohdanneet
tragedian tapahtuman poliksessa, jonka olemme mieltäneet ole-
misen ja kielen tapahtumisen paikkana. Olemme yrittäneet
kuunnella mitä oikeustragedia on antanut meille sanottavaksi.
Olemme jäljittäneet Sofokleen Antigonessa piirtyvää Antigonen
ja Kreonin, erityisen kreikkalaisen historiallisen oikeassaolemi-
sen tapaa eli suhdetta perustavaan dik©en. Olemme myös jäljit-
täneet kreikkalaista oikeuden runoutta ja filosofiaa sellaisena
murtumana, josta oikeus saattoi murtautua esiin avoimeen ajat-
telun asiana ja kysymyksenarvoisena kysymyksenä. Traagisen
esityksessä paikallaoleminen oikeinolemisena ja maailmassaole-
minen oikeassaolemisena sekä oikeus itsessään saattavat vielä
paljastua, koska – kuten Friedrich Hölderlin ja Walter Benja-
min vakuuttivat – aika on kääntymässä tragediassa.

Tragedia on niin olennaisen tärkeää oikeuden ajattelemisen
kannalta nimenomaan, koska se tapahtuu myytin ja logoksen,
myyttisen runouden logoksen ja filosofian logoksen, myto-poeetti-
sen ja logo-rationaalisen sanomisen, ktoonisten sankareiden voi-
mien ja poliittisen poliksen teatterin, jumalallis-luonnollisen ja fi-
losofis-poliittisen, kaksiarvoisuuden ja paradoksin, ambiguiteetin
ja antinomian, absoluuttisen jumalallisen lain ja sokraattisen etii-
kan, jumalantuomion ja prosessioikeuden, oikeuden (Recht) ja
oikeudenmukaisuuden (Gerechtigkeit) välissä. Jumalalallinen
Dike ei enää vallitse eikä palauta sijoiltaan olevaa maailmaa pai-
koilleen, mutta sokraattisen kyselyn ja filosofian tiedon dikai-
osyn©, oikeudenmukaisuus, ei vielä ole asettanut itseään uudeksi
laiksi. Traaginen sankari murtautuu myyttisestä ja jumalallisesta
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järjestyksestä avaten poliksen mahdollisuuden, jolloin myyttinen
maailmassa- ja oikeassaolemisen tapa murtuu ja yhteisöllisen
kanssaolemisen mahdollisuus avautuu. Tässä välin hetkessä traa-
gisen sankarin omalakinen ja omaperäinen oikeinoleminen ta-
pahtuu. Tragedia on näin siirtymä uskonnollisesta ja traditionaa-
lisesta yhteisöstä varsinaiseen eettiseen, poliittiseen ja oikeudelli-
seen polikseen. Sen jumalallisen ja myyttisen oikeuden säilyttäväs-
sä purkamisessa ilmenee oikeuden totuus.

Tragedia on oikeuden alkuperäistä sanomista. Dike ei ole
ilmennyt sellaisenaan, ei tragediassa, saati sitten tämän kirjoi-
tuksen käynnissä, mutta tragediassa se on ilmennyt käyntinsä
jättäminä jälkinä, joiden jälkien jäljittelyä oma kirjoitukseni on
ollut. Hieman toisin sanottuna: Antigonessa Dikestä, jumalalli-
sesta sanasta, tulee traagisen sankarin hybriksen, rikoksen, eks-
taattisen sanan, uhmamielisen hiljaisuuden, kompastumisen
Diken kynnykseen ja kuoleman kautta dik©, josta poliksessa ole-
vat kuolevaiset ovat vastuussa oikeinolemisessaan. Uudessa
käänteessä dik© sitten peittyen kääntyy filosofian, moraalin ja
juridiikan dikaiosyn©ksi.

Jos tragedian käynnissä kosmisesta oikeuden käynnistä tai
oikean käynnistä (Rechtslauf) ilmenee ekstaattinen ja singulaari-
nen oikeus ja jos tätä ajatellaan Antigonen kuoron kuvaamana
olemisen dik©n ja traagisen sankarin tekhn©n suhteena, niin on-
ko meillä moderneilla mitään suhdetta olemiseen, oikeuden tai
oikean käyntiin, dik©en?1 Vai onko meidän tapamme olla oi-
keudessa sellaista laissaolemista, jossa aivan liian inhimillinen la-
ki on moderni “kohtalo”? Oikeuspositivistinen ja luonnonoi-
keudellinen oikeustragedian ja traagisen oikeuden ymmärrys
päätyisi loppujen lopuksi tuomaan oikeuden ilmi asettamalla
sen eteen lain joko positiivisena oikeutena tai universaaleina oi-
keusperiaatteina ja ihmisoikeuksina. Tällöin se antaisi oikeuden
lakina, jota oikeus ei ole. Jos tällaisessa lain kirjoittamisessa on
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1 Tähän liittyy Derridan tekemä erottelu lain, legitimiteetin, legaalisuuden, auk-
toriteetin ja suvereeniuden, oikeussubjektin, subjektiivisten oikeuksien, omai-
suuden, sopimuksen, oikeustoimikelpoisuuden, vastuun, syyntakeisuuden,
syyksiluettavuuden, laillisuusperiaatteen, muodollisen yhdenvertaisuuden, so-
pimusvapauden, jne. dekonstruoitavuuden ja oikeudenmukaisuuden, lain tuol-
la puolen tai sen ulkopuolella olevan äärettömän, laskelmoimattoman, hetero-
geenisen, heterotrooppisen, säännölle kapinallisen, heteronomisen ja symmet-
rialle vieraan oikeuden dekonstruoimattomuuden välillä, jossa välissä dekon-
struktio itsessään mahdollistuu. (Derrida, “Force de Loi”, s.944)

438
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
8. toukokuuta 2000 10:39:49

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



kyse lähinnä peittämisestä, pettämisestä ja epätotena olemisesta,
niin onko sellaista lain kirjoitusta, jossa oikeus ilmenisi ainakin
hetkellisesti kätkeytyneisyydestään kätkeytymättömänä. Tähän
olen pyrkinyt palaamalla jo säädetyksi tulleesta oikeuden filoso-
fisesta ymmärryksestä ajan käänteen hetkeen, tragediaan, jossa
oikeus on myytin ei-enää ja filosofian ei-vielä aukeamassa.
Tämä mahdoton yritys avaa loppujen lopuksi kysymyksen siitä
onko meillä moderneilla laisinkaan oikeuden taitoa, dik©n
tekhn©ä?

Alussa kysyin Erik Wolfia seuraten määrääkö talous ja po-
litiikka meidän aikanamme oikeuden kohtalon. Annetaan
Wolfin nyt täsmentää kysymystään: onko oikeuden kohtalo,
sen meille jaettu yhteinen osa tai taito alistettu manipulaatiolle,
valtakamppailulle ja laskelmoinnille; onko se korvattu mykällä
koneistolla vailla vastuuta; onko meidän jakamamme oikeus
pelkästään sosiaali-kybernetiikan puhumaton instrumentti tai
analyyttisen tieteen objekti?2 Jos ajatellaan modernia oikeustie-
dettä suhteessa Heideggerin Silleen jättämiseen (“me jätämme
ajattelemattomuudessamme ajattelukykymme kesannolle”),
niin näin lienee asian laita.3 Myöhäisen Heideggerin mukaan
me elämme metafysiikan lopun aikaa, jolle on ominaista teknii-
kan (Technik) hallitseminen. Jacques Taminiauxin mukaan tek-
niikka on metafysiikkaa lopullisessa muodossaan.4 Se hallitsee
ajattelua ja sulkee sisäänsä tieteen, taiteen, politiikan, oikeuden,
kielenkäytön, inhimillisen vuorovaikutuksen, oikeassaolemi-
sen siihen mittaan saakka, että olemisesta tulee varantoa (Bes-
tand), jota erillistieteet voivat tematisoida. Tiede muovaa ja ra-
jaa sitten todellisuuden omien intressiensä pohjalta sekä asettaa
kysymykset todellisuudesta omalla kielellään. Tällaista nykyih-
misen harrastamaa ajattelua Heidegger nimittää laskevaksi ajat-
teluksi (rechnendes Denken), jossa kaikki laskelmoidaan ennakol-
ta määrättyyn lopputulokseen. Se on suuntaavaa, suunnittele-
vaa, soveltavaa, tutkivaa, laskelmoivaa, annetuissa puitteissa ja
rajoissa tapahtuvaa sekä tietyistä lähtökohdista lähtevää ajatte-
lua. Tällainen yksiraiteinen ajattelu ei pelkästään vaadi var-
muutta ja yksiselitteisyyttä, vaan se myös objektivoi, institutio-
nalisoi, luokittaa ja tematisoi vaikkapa oikeuden ja etiikan.
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2 Wolf, “Verpflichtende Sprache im Rechtsdenken”, s.219-220.
3 Heidegger, Silleen jättäminen, s.25.
4 Taminiaux, “Gestell ja Ereignis”, s.183.
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Jos oikeusmetafysiikan traditio huipentuu Hegelin oikeus-
filosofiassa, niin sen jälkeen se tulee loppuunsa jatkumalla joko
Kantia tai Hegeliä seuraavassa oikeuspositivismissa enemmän tai
vähemmän puhtaana oikeusoppina tai lakipositivistisessa oikeus-
dogmatiikassa oikeustieteenä. Tällaisena moderni oikeustiede,
joka käy Heideggerin tarkoittamalla yksiraiteisella radalla meta-
fysiikan lopun aikaa, edustaa oikeusnihilismiä, jossa korostetaan
inhimillistä kykyä asettaa, järjestää, säätää, hallita ja ymmärtää oi-
keus. Näin moderni oikeustiede on unohtanut oikeuden itsensä,
joka nimenomaan oli poliksen poliittisen sekä ajattelullisen ja eri-
tyisesti tragedian traagisen taidon (tekhn©) kysymys.5

Onko meidän oikeuden taitomme peruuttamattomasti
juridisoitunutta omalle erityisalueelleen juristioikeudeksi? Jos
Hannah Arendt puhui totalitarismista kaiken politisoitumisena,
niin yhtä hyvin voisimme puhua siitä kaiken oikeudellisen juri-
disoitumisena. Jacques Derrida huomauttaa – tekemällä erotte-
lun droit/justice, positiivinen oikeus/oikeudenmukaisuus – ettei
riittävää ei ole pelkästään säätää uusia lakeja oikeusaukkojen
täyttämiseksi, jotta todellisuus voitaisiin hallita juridisesti. Sil-
loin voisimme siirtää eettisen (oikeudellisen) ajattelun eettisten
komiteoiden (tai lainvalmistelutyöryhmien ja -projektien)
huoleksi.6 Onko modernin oikeuden aikana mahdollista ajatel-
la jonkin toisen ajattelun polun mahdollisuutta?

Me elämme tekniikan aikakautta, eikä siten kyseeseen tu-
le yksinkertainen teknologian hylkääminen. Itse asiassa tekno-
logiassa oleminen ja ajattelu kohtaavat, sillä se on meidän ta-
pamme ymmärtää oleminen. Modernissa tekniikassa on kyse
paljastumisesta kreikkalaisen tekhn©n tavoin, mutta meille se
merkitsee itsestään varmistuvaa varmuutta varmuuden esille
asettamisessa selkeissä objekteissa, kuten Taminiaux tulkitsee.
Se haastaa fysiksen ja tämän haasteen piirteet Heidegger kokoaa
sanaan asetin (Ge-stell), joka viittaa hyödyllisiin asennuksiin ja
järjestelyihin, mutta myös esittämiseen, määräämiseen, tiedok-
siantamiseen, mieltämiseen, jotka kaikki ovat paljastamista, jo-
ka on haastamista. Itse asiassa Ge-stell haastaa ihmisen, jonka se
asettaa määräämään todellisuutta varantona, käymään käsiksi
yhteenkoottuun varastoon ja antamaan kaikelle perusteluja,
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5 Heidegger, “Das Ende der Philosophie”, s.61-80. Ks. myös Okrent, Heidegger’s
Pragmatism.

6 Derrida, Specters of Marx, s.184-184lv.8.
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mutta samalla se on tekniikkana tapa paljastaa. Siinä tapahtuu
totuuden tapahtuminen ja paljastuminen, al©theia, jolloin se on
eräs olemisen hahmo, jonka oleminen antaa nähtäväksi, joskin
samalla pitää antamisessaan itsensä itsellään.7 Vastaavasti Hubert
L. Dreyfus huomauttaa, että teknologinen olemisen ymmärrys
määrittää sitä, miten asioiden tulee ilmetä meille. Ilman sitä mi-
kään ei ilmenisi meille yhtään minään. Mutta samalla me voim-
me olla avoimia nykyisen kulttuurisen aukeamamme muodon-
muutokselle, jos saavutamme oikean suhteen teknologiaan ja
tunnistamme sen aukeamaksi.8 Tämä tapahtuu ajattelemalla
teknologian olemusta, joka avaa jo kysymyksenä tekniseen
maailmaan kätkeytyvän mielen. On siis ajateltava tekniikan al-
kuperää tekhn©ä ja oikeuden ilmenemisen mahdollisuutta juuri
sen modernista kätkeytymisestä.

Sanotaan tämä asia hieman tosin lähtien liikkeelle Claude
Lefortin erottelusta politiikan (la politique) ja poliittisen (le politi-
que) välillä. Edellinen merkitsee empiiristä tila-aikaa, konkreet-
tista poliittista toimintaa, erilaisia taloudellisia, sosiaalisia ja juridi-
sia luokka- ja ryhmäjakoja sekä laillisen ja laittoman, oikean ja
väärän, läsnäolevan ja poissaolevan, olevan ja olemattomuuden
erottamisen tilaa, jälkimmäinen tämän onttisen tilan ontologista
perustaa tai sen perustavaa jaettua aika-tilaa, joka mahdollistaa
kaikki jaot, antaa merkityksen sekä poliittisille tapahtumille että
eroille sekä asettaa tapahtumat, erottelut ja jaottelut julkiselle
näyttämölle.9 Omalle ajallemme on ominaista poliittisen sekä
myös filosofisen ja oikeudellisen (poliittisen tavoin ne voidaan
erottaa konkreettisesta filosofisesta tai juridisesta toiminnasta, fi-
losofiasta ja juridiikasta, yleisenä historiallis-systemaattisena
struktuurina tai oikeuden ontologisena perustana, jonka tema-
tisointia, reflektiota, kuvittamista, ennakointia ja kiistämistä filo-
sofia ja juridiikka eri aikoina on) vetäytyminen.

Philippe Lacoue-Labarthea ja Jean-Luc Nancya seuraten
sanoisin vetäytymisen merkitsevän sellaista totalitarismia, joka
syntyy politiikan, filosofian ja juridiikan täydellisestä im-
manenttiudesta, joka taasen johtuu transsendenssin ja toiseuden
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7 Taminiaux, “Gestell ja Ereignis”, s.198-200; vrt. Heidegger, Taideteoksen alkupe-
rä, s.88.

8 Dreyfus, “Heidegger”, s.225-226.
9 Lefort, Democracy and Political Theory, s.11-12; ks. Dallmayer, The Other Heideg-

ger, s.87-96.
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häviämisestä.10 Nancyn mukaan kuitenkin siirtymä politiikan
ylivallasta ja totalitarismista poliittiseen mahdollistaa ei-totalitaa-
riseen poliittiseen ajattelun.11 Tätä samaa siirtymää voimme aja-
tella oikeuden suhteen siirtymänä positiivisesta oikeudesta oi-
keudelliseen. Oikeudellisen vetäytymisestä oikeudellinen itse,
sen kysymys ja pakottavuus, voi kaikesta huolimatta murtautua
esiin. Toisin sanoen oikeudellisen vetäytyminen, loppu ja sul-
keuma saavat jotakin ilmenemään tai vapauttavat jotakin, joka
voisi olla oikeudellisen olemus. Oikeudellisen vetäytyminen
mahdollistaa ja jopa asettaa tehtäväksi oikeudellisen uudelleenjäl-
jittämisen.12

Myös Werner Marx puhuu mahdollisuudesta, sillä “jos
tuleva ihmiskunta ei enää unohtaisi tätä olevan olemisen salai-
suusluonnetta vaan pikemminkin kokisi sen ja jos lisäksi tämä
kokemus saisi aikaan radikaalin muutoksen tietoisuudessa, sil-
loin ihmiskunta myös luopuisi uskostaan maailmankaikkeuden
suunniteltavuuden jatkuvuuteen”.13 Mutta niin oikeuden re-
gionaaliontologinen metafysiikka kuin onttinen oikeusdogma-
tiikkakin unohtavat kaiken tämän, koska ne kykenevät vastaa-
maan ainoastaan omien sitoutumiensa puitteissa. Tämän ha-
vaitsimme niiden “todistaessa” Antigonen oikeudenkäynnissä.
Samalla ne ovat (aina jo) unohtaneet lain ja oikeuden “alkupe-
räisen” kokemisen ja ilmenemisen demokraattisen poliksen
avautuvalla historiallisella näyttämöllä. Tässä unohduksessa
asustaa myös lahjan, lähetyksen, velvollisuuden unohdus mo-
dernin lain, oikeuden ja oikeusvaltion toisen, sen poleemisen
“alkunäyttämön” unohduksena, mutta aivan kuten raivottaret,
niin myös traaginen oikeus säilyy unohduksessa ikimuistoisena
ylijäämänä, farmakoksena, joka sisältä käsin on kaikkien lakeina
ja periaatteina annettujen oikeusjärjestyksien dekonstruktio.
Marxin mukaan tällaisella funktionalistisen ajattelun aikakau-
della – jota leimaa aggressiivinen ylimielisyys, tiedon rajojen
tunnistamattomuus, nöyryyden kadottaminen suhteessa ihmi-
selle periaatteellisesti suljettua kohtaan, totaalinen harha tilan-
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10 Lacoue-Labarthe & Nancy, “The ‘Retreat’ of the Political”, s.124-125; ks.
myös Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.68.

11 Nancy, The Inoperative Community, s.40-41; vrt. Critchley, The Ethics of Deconst-
ruction, s.214-216.

12 Lacoue-Labarthe & Nancy, “The ‘Retreat’ of the Political”, s.132-134.
13 Marx, “Ajattelu ja ajattelun asia”, s.148.
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teen hallittavuudesta, usko tieteen edistykseen – tuleekin kysyä
olemisen olemuksen ja koko todellisuuden hahmon olemuksen
määritystä.14

Lacoue-Labarthen, Nancyn ja Marxin kautta voidaan to-
deta, että jos modernissa oikeudessa oikeus on vetäytyneenä tai
se on lainmukaisuuden ja positiivisen oikeuden immanenttiu-
den ylijäämää ja lisäarvoa, niin se vetäytymisessään saattaa va-
pauttaa oikeuden perustavan kysymyksen esiin. Oikeus-
kysymyksen ilmeneminen antiikissa tapahtui ajan käänteessä.
Rinnastamatta mitenkään modernia Eurooppaa antiikin Atti-
kaan, niin voimme modernissa oikeudessa puhua tietystä ajan
käänteestä. Ranskan vallankumouksesta alkanut kansallisen oi-
keusvaltion – johon liittyy porvarillinen humanismi, laillisuus-
periaate, oikeusvarmuus, muodollinen yhdenvertaisuus, vallan
kolmijako, subjektiiviset oikeudet, ihmisoikeudet ja ennen
kaikkea lain kirjoitus lakikodifikaatioina, oikeamielisten tuo-
mareiden ennakkopäätöksinä sekä valistuneiden lainoppinei-
den kommentaareina, oikeussysteemin rakennelmina sekä jat-
kuvana legitimaatiokeskusteluna – aika on kääntymässä eu-
rooppalaiseen lain kirjoitukseen, jossa yhtäältä korostetaan uni-
versaaleja ihmisoikeuksia ja toisaalta häivytetään oikeuden kan-
sallinen legitimaatiokeskustelu. Oikeus tulee kirjoitetuksi yli-
kansallisen hallinnollis-taloudellisen rationaliteetin, standardien
ja direktiivien, tavoiterationaalisen politiikan, symbolisien kri-
minalisointien, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmenta-
misen, riskien hallinnan ja rajallisten vapaiden markkinoiden
kielellä. Tässä ei ole kyse katkoksesta vaan klassisen modernin
oikeuden lain kirjoituksen kirjoittautumisesta uutena huippu-
modernina normien ja standardien kirjoituksena. Kuten alussa
sanoin moderni oikeus toteuttaa täydellisesti itsensä oikeutta-
mistarpeesta vapautuneen normin kirjoituksessa. Mutta samalla
tämä ajan käänne on mahdollisuus oikeuden kysymykseen.

Tämä on se modernin oikeuden taidon mahdollisuus, jo-
ka omalla tavallaan jäljittää tragedian taitoa. Sofokleen Antigone
oikeustragediana oli tietyn (Diken, jumalallisen, luonnollisen)
vetäytymisen vapauttamaa oikeuden traagista kysymistä, joka
edelsi sen filosofista kysymystä. Kirjoituksessani olen jäljittänyt
oikeuden traagista kokemusta ja tragedian oikeuskysymystä, jo-
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14 Marx, “Ajattelu ja ajattelun asia”, s.148.
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ta olen pyrkinyt alkuperäisesti toistamaan meidän aikamme ky-
symyksenä. Tästä oikeuden käynnin paluuliikkeestä, takaisin-
menosta, päättymättömästä toistosta, kertaamisesta ja dekon-
struktiosta saattaa ilmetä jokin toinen oikeus tai toinen kuin oi-
keuspositivismin lopun ajan normin ja normatiivisten käytän-
töjen absoluuttinen immanenttius.

2. Dik©n filosofia

Me jaamme yhä metafysiikan traditiota, ja juuri sen kautta sitä
purkaen olen lähestynyt tragedian oikeuskysymystä oikeuden
ontologisena kysymyksenä. Eikö tämä sisällä riskin siitä, että
kaikesta poliksen työläästä sanomisesta huolimatta oikeustrage-
dian edellä tapahtunut jäljitys päätyy metafysisoimaan oikeu-
den, jopa mystifioimaan sen olemisena, totuutena ja luontona?
Emmekö silloin kadota niin läsnäolevan demokraattisen oi-
keusvaltion kuin tragedian menneestä tulevan oikeuden totuu-
den mahdollisuuden? Seuraukset saattavat olla katastrofaaliset.

Platonin Valtio kohotti filosofit kuninkaiksi. Heideggerin
Platon-luennan mukaan dik©n eli sallimuksen lain (Fügungs-
gesetz) tietäminen (Wissen) eli sen theßria on filosofiaa.15 Ja Aris-
toteleella theßria oli praksiksen korkein muoto, joka piti sisällään
myös poi©siksen. Onko oikeuden perustava “poliittinen” taito
oikeusfilosofista taitoa, oikeuden näkemistä eli sen theßriaa, ja pi-
tääkö oikeuden todellisen tuntijan jättää tavanomainen toimin-
ta ja tekeminen taakseen poliittiseen ja mimeettiseen luolaan?
Vuoden 1931-1932 Platon-luentojen Heidegger vertaa tiedon
sosiologeja (oikeustieteilijä) luolan vankien joukkoon, jotka
kykenevät katsomaan ainoastaan varjokuvia luolan seinillä nä-
kemättä todellisia objekteja saati aurinkoa itseään, kun taas ajat-
televan ihmisen (oikeusfilosofi) on vapauduttava luolasta (arki-
päiväisyyksistä, mielipiteistä, tavoista, asenteista, ennakkoluu-
loista) syntyäkseen autenttisuuden, huolen, välinpitämisen,
kamppailun, kohtalon uhkaamaan vaaralliseen maailmaan.
Emmekö tällöin ole kohottamassa subjektia, nimenomaan filo-
sofiaan kykenevää subjektia (yksilöä tai kansaa), ylivertaiselle
jalustalle, josta filosofi säätää oikean oikeuden sekä lopulta
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käynnistää poliksen luolassa totuuden tapahtumisen, koska hä-
nen velvollisuutensa kaiken lisäksi “on toimia osallistujana his-
toriassa”.16 Simon Critchleyn mukaan politiikan filosofoimi-
seen liittyy vaara poliittisen transsendentalisoinnista, joka taasen
johtaa poliittisen keskustelun, riidan, antagonismin, kritiikin,
kyseenalaistamisen ja doksasta käytävän kamppailun hylkäämi-
seen eli politiikan (ja demokratian) faktisiteetin, empirian ja
kontingenttiuden syrjäyttämiseen.17

Tätä vaaraa oikeuden fundamentaaliontologia ei täysin
vältä asettaessaan olemisen olevan perustaksi ja ensisijaistaessaan
paikallaolemisen autenttisen oikeassaolemisen suhteessa sen
epäautenttiseen ja arkipäiväiseen sosiaaliseen ja juridiseen laissa-
olemiseen. Silloin sille voi käydä aivan kuten Hölderlinin
Empedokles-tragedialle, jonka epäonnistuminen johtui sen
päähenkilön filosofi-kuninkuudesta, joka johti kaikista näyttä-
mölle tuoduista vastustajista huolimatta “tragedian” muuttumi-
seen poliittis-metafyysiseksi monologiksi ja toteen näyttämi-
seksi.18

Oikeuden filosofian polun yksi päätepiste on Kantista läh-
tevä ontologinen oikeuspositivismi, erityisesti Hans Kelsenin
puhdas oikeusoppi, joka formaalisuudessaan hylkää kaikki viit-
taukset kansaan ja sen historialliseen poliittiseen järjestykseen,
hegeliläiseen valtioon, yhteiseen kohtaloon tai yhteisesti jaet-
tuun yhteisöön ja perustaa pakkojärjestyksen objektiiviseen
normatiiviseen järjestykseen. Oikeudellisen puhdistaminen
poliittisesta jättää kuitenkin muodollisesti pätevän oikeuden
välinpitämättömäksi poliittisten voimien ja oikeuden materiaa-
listen sisältöjen suhteen. Kantilaisen formaalin oikeuspositivis-
min epäilyssäni jaan Carl Schmittin Kelsen-kritiikin, jossa hän
asettaa normatiivista, objektiivista ja abstraktia oikeusjärjestystä
vastaan desisionismin, poikkeustilan sekä eksistentiaalisen ja
konkreettisen päätöksen.

Toinen päätepiste on historiallisen filosofos-basileuksen
asettaman aineellisesti oikean oikeuden absoluuttinen ylivertai-
suus ja legitimiteetti, vaikka kyseinen oikeus osoittautuu filoso-
fian omaavan subjektin (kansan, maahan ja vereen sidotun sa-
muuden yhteisön ja yhteisen osan ja kohtalon) nationalistiseksi
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16 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, s.85.
17 Critchley, The Ethics of Deconstruction, s.214-216.
18 Vrt. Lacoue-Labarthe, Le théâtre de Hölderlin, s.52.
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ja jopa rasistiseksi “oikeaksi” oikeudeksi, jolloin filosofoitu oi-
keuspolitiikka politisoituu vaarallisin seurauksin, jopa siihen
määrin, että ainoa autenttinen subjekti rajoittuu yhteisen osan
jakamiseen osallistuviin subjekteihin.

Koska olemme oikeuden fundamentaaliontologiassamme
seuranneet Heideggeria, on meidän vielä seurattava johtaako
hänen seuraamisensa meidät tähän toiseen päätepisteeseen eli
oikeuden kysymyksen alistamiseen filosofis-henkiselle johda-
tukselle. Lacoue-Labarthen mukaan Heidegger näki kreikka-
laisen praksis theßrian merkityksen siinä, että teoria on aidon
praksiksen korkein toteutus.19 Heideggerin ns. rehtoripuhe,
“Die Selbstbehauptung der deutschen Universität”, vuodelta
1933 pitää sisällään ajatuksen välttämättömästä alistumisesta
kohtalolle ja kaiken johtamisen yläpuolella olevalle johtamisel-
le. Lacoue-Labarthe kiteyttää Heideggerin sanomalla, että “on
melkein kuin yliopiston alue olisi ennustettu erämaa ja sen reh-
tori jonkin poliittisen tragedian Teiresias”.20 Toisin sanoen
Heideggerin anteeksiantamaton poliittinen sitoutuminen pe-
rustui ajatukselle henkisen ja filosofisen hegemoniasta suhteessa
poliittiseen hegemoniaan. Johtajan tehtävänä oli Heideggerin
mukaan johdattaa ja opastaa, johdatuksen perustuessa kaikkein
ylimmälle johdatukselle (Führung), hegemonian hegemonialle,
joka on kansan henkinen tehtävä. Tällöin henkisen ja kansalli-
sen paikallaolemisen perustapahtumaksi tulee tiede, filosofis-
poliittinen tieto (Wissen, theßria), joka on yhtä kuin tekhn©. 21

Edellytyksenä Heideggerin tarkoittamalle johtajan ja ohjaajan
henkiselle (geistigen) ohjaukselle on hengen käsky, johdatus, lä-
hetys, sen antama järjestys.22

Filosofin tulee siis hallita polista, joka tulee järjestää oikeu-
den teoreettisen tiedon mukaisesti. Tämä merkitsee siirtymistä
polikseen olennaisesti kuuluvasta vapaasta toiminnasta, praksikses-
ta, logoksien kamppailusta ja normiristiriidoista sellaiseen filosofis-
arkkitehtoniseen taitoon, tekhn©en, joka on teosta tekevää filoso-
fista poetiikkaa.23 Lacoue-Labarthen mukaan Heideggerille “fi-
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19 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.89-90.
20 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.79.
21 Lacoue-Labarthe, Heidegger, Art, and Politics, s.13; Lacoue-Labarthe, “Transsen-

denssi päätyy politiikkaan”, s.78, s.81.
22 Derrida, Of Spirit, s.32-33.
23 Näin myös John D. Caputo, joka näkee lainsäädännön ja valtion perustamisen

olevan konstruktiivista työtä, joka pyrkii kätkemään différancen epävakauttavat ja
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losofinen on joka suhteessa poliittisen peruste tai perusta”. Ja
koska olemuksellinen tiede, metafysiikka, on maailman luomista
sekä luomisen mahdollisuus ja koska äärellisen transsendenssi to-
teutuu tietämisessä, niin “poliittinen kokonaisuudessaan määräy-
tyy ontologisesti filosofisen mukaisesti”.24 Ja vaikka filosofinen
teko ei toteuta polista, niin poliksen ilmaantuessa sekä asettaessa ja
perustaessa itsensä, se on läpikotaisin filosofinen tila ja paikka,
jolloin “[k]aikki poliittinen perustaminen on filosofista, sillä filo-
sofinen on yhtä kuin perustaminen. Toisin sanoen politiikkaa.”25

Siten filosofinen perustaa tai säätää juridisen ja poliittisen, poliksen
sekä sen oikeusjärjestyksen perustan, sen perustuslain “perustus-
lain”. Tähän suuntaan meitä vie myös Herakleitoksen fragment-
ti, joka kehottaa meitä kuuntelemaan logosta itseään eikä suin-
kaan jonkin filosofin logosta. Oikeinoleminen on siten suhde lo-
gokseen, jossa logoksen todellinen kuunteleminen on filosofiaa, jo-
ka taasen merkitsee oikeuden taitoa.

Jos Heidegger siirtyi hengen (Geist, pneuma) sekä siihen
liittyvien subjektiviteetin ja trassendentaalisen tietoisuuden
välttämisestä Olemisessa ja ajassa sen ylistykseen “rehtoripuhees-
saan” – ja tämä on se polku, joka saattaa johtaa platonilaiseen fi-
losofiseen johdatukseen –, niin vuoden 1936 Schelling-luen-
noilla hän siirtyi antroposentrisestä vallantahdosta, subjektikes-
keisestä rationaalisuudesta ja hengen oikeudesta hallita hengen
voimattomuuden hyväksymiseen. Nyt henki merkitsi hen-
käystä ja rakkauden henkeä. Ehkä tässä avautuisi jotakin vä-
hemmän perustavaa ajattelua. Korostaisin Heideggerin kään-
nettä Hölderliniin, jonka myötä henki tuli merkitsemään tulta
ja liekkiä, jolloin identiteettilogiikka ja hallitsemisen teema syr-
jäytyvät jatkuvan liikkeen ja kaipuun tieltä. Myös Derridan
mukaan juuri Hölderlin ajatteli sellaista tulevan (avenir) tule-
mista tai tulemisen tulevaa (à-venir), jossa paluu säilyy aina tule-
vana. Tällöin “henki” ei ole muuta kuin historian perustamista,
joka ensiksi tapahtuu runoilijan mielessä tai sydämessä (Gemüt),
joka ei ole subjektiviteetin metafysiikan sielu vaan hengen tule-
misen tervetuliaaksi toivottamista. Runoilija antaa sielussaan
(Seele, psykh©) hengelle (pneuma) sen tilan, ja henki antaa sie-
lun.26 Ehkä filosofikaan ei enää ole viisas (Weise) sofoksen mieles-
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horjuttavat vaikutukset. (Caputo, Demythologizing Heidegger, s.188)
24 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.86.
25 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.91.
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sä vaan pelkkä tien osoittaja (Weiser). (Tämän siirtymän yh-
teydessä on syytä muistaa myös Heideggerin niin sanottu kään-
ne, Kehre vuoden 1935 tienoilla, jolloin hän “hylkäsi” Olemises-
sa ja ajassa aloittamansa projektin uuden metafysiikan luomi-
seksi, koska katsoi metafysiikan edelleen perustuvan läsnäoloon
ja pysyvyyteen. Olennaisempaa oli Heideggerin mukaan kysyä
olemisen historiaa, Seinsgeschichte tai Geschichte des Seins.)27

Sielua, jossa tila annetaan, ei tule ymmärtää platonilaisesti
ruumiiseen vangittuna vieraana maailmassa olevana. Kreikan
psykh© liittyy etymologisesti verbiin psykhß, hengittää, puhaltaa.
Ja varsinaisesti psykh© merkitseekin hengitystä, henkäystä.
Homeroksella se viittasi henkeen, joka jätti kuolleen ruumiin.
Vasta sokraattisessa dialektiikassa ja Platonilla psykh© erottui mer-
kitsemään sielua. Tämä liittyy paikallaolemisen transsendenssiin
ja ek-sistenssiin oikeinolemisena, semminkin kun psykh© ja oi-
keudenmukaisuuden sisäistäminen sielun hyveenä ei ole tragedi-
an maailman vaan sokraattisen filosofian tuote. Henkinen johda-
tus on ymmärrettävä siten psykh©ä ja sen oikeudenmukaisuutta
edeltävänä olemisen tapana maailmassa, joka on olennaisella ta-
valla hengityksen avautumista ja vetäytymistä, jatkuvaa maail-
maan tulemista. Voimmekin nyt ajatella henkeä ja hengitystä
paikallaolemisen ek-sistenssinä, sisään- ja uloshengityksen rytmi-
nä, jossa henki hengittää. Puhun Antigonen olemuksesta palatsin
porttien edustalla hengittävänä paikallaolemisena ja hänen vii-
meisestä henkäyksestään hautakammiossa. Tähän suuntaan Hei-
degger käy entistä selvemmin Georg Traklin runojen luennassa,
jolloin hän siirtyy adjektiivista geistig, joka viittaa liiaksi pla-
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26 Derrida, Of Spirit, s.31-33, s.78-82.
27 Käänteessä myös fundamentaaliontologia, olevan oleminen sekä kaikki eksis-

tentialismiin viittaava siirtyy sivuun ja etualalle nousee olemisen aukeama (Lich-
tung) avoimena ja aukaisevana keskiönä ja valokkona, johon olevan olemisen
ymmärtävä ihminen astuu eli ek-sistoi. Aukeama on tapahtuma, avautuva au-
kaisu, jonka tulosta ajatellaan aukeaman avoimena, jolloin läsnäolevuutta ja läs-
näolevaa ei ylipäätänsä voi olla muutoin kuin tämän vapaan ja avoimen au-
keaman ansiosta. Heideggerilla tapahtui siten käänne paikallaolemis-orientoitu-
neesta fenomenologiasta olemis-orientoituneeseen ajatteluun. Tätä ei toisaalta
ole pidetty katkoksena, koska paikallaolemien säilyy olennaisena Heideggerin
ajattelussa (näin Heideggerin koottujen teosten toimittaja Friedrich-Wilhelm
von Herrmann). Heideggerin käänne voidaan ymmärtää myös 1940-luvun
puolivälissä tapahtuneena lingvistisenä käänteenä, jolloin Heideggerilla tapahtui
siirtymä metafysiikasta lingvistisen muodon tutkimiseen, jota kautta metafysii-
kan destruktio voi tapahtua.
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tonilais-metafyysiseen henkiseen, jossa aistillinen ja älyllinen,
alempi ja ylempi, paha ja hyvä ovat vastakkain, adjektiiviin geist-
lich, joka ei viittaa kristilliseen vaan ajattelun avoimuuteen ja ole-
misen toiseuteen liittyvään hengelliseen, jolla on lupauksen
luonne sen osoittaessa aiempaa ennakoivaan tulevaan kotiinpa-
luuseen.28

Tämä siirtymä filosofi-lainsäätäjästä ja poliksen henkisestä
perustamisesta runoilijoiden ja traagisten sankarien avautumi-
sena olemiseen ja oikeinolemisena ilmenee myös Heideggerin
siirtymässä Oidipuksesta, joka Einführung in die Metaphysikissa
on poliksen perustaja olemisen ja olevan erottavan päätöksensä
ansiosta, Hölderlin-luentojen Antigoneen, joka näissä luen-
noissa ilmentää autenttista tapaa olla olemassa, koska hän on
koditon kotiinpalaava. Oikeinolemisessaan Antigone on oi-
keutta luovassa suhteessa siihen todelliseen oikeuteen, joka
Wolfin Hölderlin-tulkinnan mukaan kuuluu paikallaolemisen
olemukseen sekä velvoittaa paikallaolemista.29

Tragedian oikeuskysymyksen ontologinen luenta ei suin-
kaan jäljitä poliksen ja oikeuden filosofista perustamista vaan ni-
menomaan Antigonen traagista oikeinolemista ja Sofokleen
tragediassa tapahtuvaa oikeuden sanomista. “Perustava” oikeu-
den tietotaito, jonka kohtaamme Antigonessa, ei siten ole Plato-
nin Valtion filosofi-kuninkaan taito. Antigonen kuoro puhuu
tästä taidosta ensimmäisessä stasimonissa. Heideggeria seuraten
käsitimme dik©n ja tekhn©n deinonin ihmeellisen oudon olemuk-
sen kahdeksi kiisteleväksi osaksi, joiden kiistan paikka on onto-
logis-historiallinen polis.30 Ihmisen taito muodostuu dik©n deino-
nin asettamisesta aina tulossa olevaan teokseen, joka perustuu
transsendenssiin eli siihen että ihminen kykenee ylittämään fy-
siksen alueen voidakseen kysyä ja kokea fysiksen totuuden.
Oikeuden taito on “ontologista osallistumista”, silleen jättämis-
tä, jossa kytkeydytään inhimillisen tahdon vallan ylittävään ole-
miseen tai olemisen tapahtumiseen.31
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28 Derrida, Of Spirit, s.94-95.
29 Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, s.10.
30 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, s.168.
31 Dallmayr, The Other Heidegger, s.55.
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3. Dik©n poetiikka

Tragediasta meille lähetetty oikeuden taito ei siten merkitse po-
liksen ja dik©n filosofista työstämistä lopullisesti valmiiksi oikeu-
delliseksi teokseksi. Siinä on kyse pikemminkin vähemmän pe-
rustavasta, enemmän poeettisesta taidosta, mutta mitä oikeuden
kirjoitus sitten saattaisi olla?

Heidegger sanoo Parmenideen yhteydessä, että todellinen
puhuminen ja kuuleminen tapahtuu vain suhteessa olemisen
totuuteen, johon runoilijat ja ajattelijat kykenevät.32 Wolf nos-
taa esille oikeuden (Recht) ja kielen (Sprache) velvoittavan suh-
teen. Jokapäiväisessä ja rajallisessa mielessä sana oikeus viittaa
lakiin (Gesetz) ja tuomioistuimeen. Edellinen asettaa mittaa-
antavat oikeussäännöt tai oikeuslauseet (Rechts-Sätze), jälkim-
mäinen sitovat tuomiot (Rechts-Sprüche). Perustuslaista aina yk-
sittäisiin tuomioihin saakka oikeutta puhutaan “kansan nimis-
sä”. Oikeuskielen tulee olla hyvin harkittua, sillä sen on vastat-
tava siitä, että säädetään oikeanlaista oikeutta ja että se tuomi-
taan oikein. Siksi oikeusajattelu (Rechts-Denken), joka määrää
lainsäädäntöä ja oikeudenkäyttöä, velvoittaa tätä kieltä. Mutta
oikeussäännöt, oikeustuomiot ja oikeusajattelu ovat myös jota-
kin perustavampaa, sillä ei riitä että sanoo: “lainvoimainen, siksi
oikea (richtig)”. Lakien sananmukainen käyttö tai lainmukaisesti
julistetut tuomiot eivät yksin tuo oikeuteen tai salli jokaisen
tulla oikeuteensa, koska ne saattavat johtaa lailliseen (gesetzlich)
ja oikeudelliseen (gerichtlich) vääryyteen tai epäoikeuteen
(Unrecht). Todellinen oikeus ei ole meille koskaan valmiiksi an-
nettuna, vaan se säilyy annettuna tai lähetettynä tehtävänä.
Oikeuden löytävän ja sanovan on pysyttävä kysymyksen tilassa.
Tämä toteutuu kun lainkäyttäjä asettaa toiminnassaan kyseen-
alaiseksi ei vain asiaa vaan myös itsensä, jolloin oikeuden taidon
päättymättömänä ja ratkeamattomana tehtävänä on oikeuteen
tuleminen sellaisena kuin se todella on, pitää olla ja saattaa olla.
Werner Maihofer huomauttaa, että juridinen päätöksenteko,
joka perustaa päätöksensä lakiin, mutta ei kysy päätöksen pe-
rimmäisiä perusteita, on perusteluista huolimatta perusteeton-
ta.33 Jokainen oikeutta punnitseva ratkaisu perustuu kysymyk-
sen onko oikeus ja kuinka olla oikein maailmassa.
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32 Heidegger, Parmenides, s.188.
33 Maihofer, Recht und Sein, s.39.
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Itsensä oikein asettaminen on velvoittavan oikeusajatte-
lun kielen asia, joka tekee meidät tietoisiksi kaikkien oikeus-
väittämien kysymyksenarvoisuudesta. Siksi Wolf käsitellessään
runouden ja oikeuden suhdetta katsoo, että juristien, poliitik-
kojen tai filosofien ohella – tai jopa ennen kaikkea – runoilijat
toimivat osallisina oikeudesta käytävässä kamppailussa.34 Wolfin
mukaan suuret oikeusajattelijat – kuten tässä teoksessa kohdatut
Herakleitos, Solon, Perikles, Sofokles, muutaman vain maini-
takseni – antavat meille vinkin siitä polusta, jolla voi ajatellen ja
sanoen tulla oikeuteen. Juuri heillä ilmenee oikeuden ajattele-
misen erottamattomuus oikeasta kielestä: jos oikeus erkaantuu
kielestä, niin silloin kielestä itsestään tulee oikeudelle vieras, ja
jos runoilija, kielen paimen, unohtaa omansa, niin silloin myös
runouden velvoittava kieli katoaa. Tällöin myös me lukijat, ru-
noilijan sukulaiset, tulemme unohdetuiksi.35 Oikeuden sanojan
vinkkaus ei kuitenkaan ole kertakaikkinen vastaus oikeuden
olemiskysymykseen, jolloin olisimme taas filosofos-basileuksen
säätämässä laissa, vaan pikemminkin vinkkaus ottaa vastaan oi-
keuden tehtävä omassa ajallis-historiallisessa olemisessamme,
sillä kysymys oikeudesta kuuluu meidän kaikkien inhimilliseen
olemukseen. Siksi Sokrates Faidonissa sanookin, ettei “väärä
puhe ole vain sinänsä virheellistä vaan se on myös sielulle pa-
haksi”.36 Tämä polku on se suunta, jossa oikeus saattaa vielä tul-
la kysymykseksi. Tässä suunnassa voimme myös ymmärtää
Lacoue-Labarthen sanat: “Transsendenssin rakenne on nimen-
omaan mimesis, suhde, jonka jäseninä ovat fysis ja tekhn©.”37

Oikeuden poetiikka on nyt ymmärrettävä Hölderlinin
Dichtungin suunnassa, jolloin se merkitsee tavanomaisesta ru-
noudesta eroavaa dik©n, poliksen, jumalten vetäytymisen ja kuo-
levaisten rajallisuuden sanontaa. Ei ole sattuma, että nimen-
omaan runoilija Solon valittiin Ateenan “perustuslain” säätä-
jäksi, sillä avaahan Hölderlinin mukaan runous kansan kielen
alkuperäisenä äänenä kansalle historiallisen tilan ja mahdollistaa
sitä kautta kansan olemisen muodostumisen.38 Oikeus-

455

EKSODOS

34 Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, s.9.
35 Wolf, “Verpflichtende Sprache im Rechstdenken”, s.220.
36 Platon, Faidon, 115e.
37 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.99.
38 Ei myöskään ole sivuseikka, että juuri runoilijan, Hölderlinin, kautta Heidegge-

rille tapahtui oma kääntyminen pois Nietzschen vallantahdosta ja Ernst Jüngerin
totaalisesta mobilisaatiosta runolliseen maailman paljastumiseen.
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runoudessa laajassa mielessä “kansalle kohoaa historiallisesti sen
maailma ja lisäksi maa säilyy sulkeutuneena. [...]se tuo sanotta-
van valmistelussa samalla sanomattoman sellaisenaan maail-
maan”.39 Oikeusrunous suppeassa mielessä (Homeroksen Odys-
seia, Solonin lait, Perikleen hautajaispuheet, Sofokleen Antigo-
ne, Platonin Valtio) tapahtuu siinä kielessä, joka säilyttää runou-
den laajan merkityksen, jolloin se avaa ei-tutun auki sekä säätää
lahjoittamalla ja avaamalla dik©n totuuden, jota ei voi punnita
olemassaolevan lain ja oikeudellisen tiedon vaa’alla. Sofokleen
– kuten myös muiden kreikkalaisten – oikeusrunoudella on si-
ten ontologinen asema siinä mielessä, että koska lakiin palautu-
mattomalla oikeudella tai oikeudenmukaisuudella ei ole mitään
ennalta annettua olemusta, niin se täytyy jatkuvasti luoda ja to-
teuttaa yhä uudelleen, jolloin juuri oikeusrunous osallistuu oi-
keuden säätämiseen tuomalla oikeuden esiin ja etualalle sen sa-
malla paljastaen ja kätkien.

Tämä taasen on nähtävä suhteessa Herakleitokseen. Toi-
sin sanoen kuolevainen ei aseta oikeutta oman järkensä ja logok-
sensa tai suvereenin juridis-poliiittisen tai filosofisen voimansa
ja tahtonsa kautta, jossa järjen tai voiman suvereeni subjekti
representoisi itse itsestään oikeuden (tätä subjektivistisen oi-
keuden historiaa jakaa Kreon ja se jatkuu niin Descartesin ja
Locken kuin Leibnizin ja Nietzschen kautta moderniin oikeus-
positivismiin). Mutta se ei myöskään ole sellaista kääntymistä
oikeuden valoa ja sen ideaa kohtaan, joka ei mitenkään ottaisi
huomioon oikeinolemisen merkitystä, sillä oikeus ilmenee vain
ajattelun ja olemisen kohtauspaikalla.

Toisin sanoen paikallaoleminen ei tuota ja tee tätä au-
keamaa (Lichtung), vaan se sallii aukeaman tapahtumisen, jonka
kautta se voi vasta toimia. Aukeama on se tapahtuma, että asiat il-
menevät. Oikeuden historia voidaan peräti ymmärtää tämän au-
keaman ymmärtämisen historiana. Nyt voidaan sanoa oikeuden
tekhn©n olevan esiintuomisena (Hervorbringen) sellaista tietämistä,
ajattelua ja runoutta, joka “tuo (bringt) läsnäolevan sellaisenaan
esiin (her), etualalle (vor) kätkeytyneisyydestä nimenomaan ul-
konäkönsä kätkeytymättömyyteen”.40 Tekhn© suhteena dik©en,
fysikseen, al©theiaan ja olemiseen merkitsee sellaista oikeuden
teokseen asettamista, jossa dik©ä ei ole otettu hallintaan tai omis-
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39 Heidegger, Taideteoksen alkuperä, s.77.
40 Heidegger, Taideteoksen alkuperä, s.62.
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tukseen. Ihmisen hallinta- ja omistusoikeutta aina välttävä oikeus
olemisen järjestyksenä, johon kuolevainen oleva on kiinnittynyt,
tulee kootuksi ja saatetuksi teokseen. Oikeudellinen teos ei pel-
kästään tee ja muotoile vaan aiheuttaa ja saa aikaan olemisen ole-
vassa, jolloin oikeus olemisessaan tulee loisteeseensa ilmenemi-
sessään, jonka pohjalta kaikki ilmenevä voidaan ymmärtää oi-
keassaolemisessaan tai väärässäolemisessaan. Oikeuden teos voi
muodoltaan yhtä hyvin olla mytologiaa, tragediaa, runoutta,
lainsäädäntöä, oikeudellisia instituutioita, perustuslakeja, insti-
tuutioita, joita juuri olen jäljittänyt läpi teokseni. Kyse voi olla
yhtä hyvin ajattelijan, runoilijan, lainsäätäjän kuin myös sankarin
tai yksittäisen ihmisen tekemisestä sekä myös toiminnasta, oi-
keuden tietotaidosta laajassa mielessä. Mutta ehkä juuri oikeuden
runoilijalla on avoimin, kyselevin ja sellaisena riskialttein suhde
oikeuteen. Sellaisena runoilijan suhde oikeuteen on rinnasteinen
pikemminkin traagisen sankarin, Antigonen, toimintaan kuin
kuninkaaseen ja valtionperustajaan. Juuri nämä marginaali-ihmi-
set, poliksen politiikan keskuksista syrjässä olevat traagiset runoili-
jat ja naissankarit omaavat sellaisen oikeuden taidon, jossa oikeus
välähtää hetkellisesti viivähtäen läsnäolossa aidoimmillaan ja joka
mahdollistaa oikeassaolemisen mahdollisuuden. Siksi Heidegge-
rin Hölderlin on olennaisen tärkeä, jotta voimme tehdä etäisyyt-
tä Heideggerin Antigonen marginalisoivaan Antigone-luentaan.

Siten modernin oikeuden tekniikassa lepää oikeuden tai-
to, jolloin esimerkiksi jokaisen tuomarin partikulaarinen oi-
keudellinen ratkaisu, saattaa oikeassaolemisessaan kohota oi-
keuden teoksen arvoon.41 Vastuu oikeuden mielestä on kuole-
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41 Endin mukaan tuomarin tulisi pyrkiä eksistentiaaliseen kommunikaatioon syy-
tetyn kanssa, jolloin hän kohtaa syytetyn motivaation ja eksistenssin. Kom-
munikatiivisessa prosessissa tuomarin tulee olla altis syytetyn kanssa tavoittele-
maan totuutta ja oikeudenmukaisuutta, joka ei jää omantunnon yksinäisyyteen
tai palaudu aukottoman oikeusjärjestelmän yleisyyteen. Kommunikaatiossa
tuomari ja syytetty kamppailevat ei vain itsensä puolesta vaan myös toiselle ja
toisen puolesta, jolloin tuomio syntyy tästä rakastavasta kamppailusta, jossa tuo-
mari ei ole vain tuomarina vaan myös ainutlaatuisena eksistenssinä. Tällöin auk-
toriteetti vapautuu objektiivisuudestaan ja epäautenttisuudestaan, eksistenssi
mielivaltaisesta omasta tahdostaan ja eristäytyneisyydestään. (End, Existentielle
Handlungen im Strafrecht, s.57-71, s.78, s.91-97) Wolfin mukaan tuomarin tulee
olla syytetyn läheisin ja sallia läheisimmän tulla oikeuteensa. (Wolf, Recht des
Nächsten, s.26) Vastaavasti Fechner katsoo tuomarin päätöksen olevan oikeutta
luova teko, joka runoilijan poetiikan tavoin saattaa tuoda esiin olemisen. Fech-
nerin mukaan luonnonoikeus lepää kätkeytyneenä olemisessa ja tuomarin pää-
töksessä (kutsuisin sitä “alkuperäiseksi” mim©sikseksi) se saattaa paljastua. (Fech-
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vaisella, jonka on oltava oikeuden mukainen eli sallittava au-
keaman tapahtuminen. Tällainen paikallaoleminen on oikea-
mielinen sanan olennaisessa, ei-teologisessa, merkityksessä.
Oikeuden ilmenemisen tapahtumassa, aukeamassa ja sen ym-
märtämisessä, tapahtuu se dik©n totuuden luonnos, joka vaatii
edelleen ajallis-tilallisessa poliksessa vaalimista jokaiselle kulloin-
kin tulevana oikeutena. Kreikkalaisessa poliksessa on asetettu oi-
keassaoleminen suhteessa ratkeamattomasti monimerkityksi-
seen dik©en. Oikeustragediassa tapahtuvassa ilmenemisessään ja
vetäytymisessään dik© avasikin uuden oikeudellisen maailman,
joka sitten muuttuu oikeuden historiallisessa käynnissä asettu-
malla paikalleen asentoon roomalaisen oikeuden Corpus Iurikse-
na, keskiajan teleo-teologisena jumalallisena lakina, valistuksen
rationaalisena luonnonoikeutena ja lopulta meidän aikamme
läpinäkyvänä, laskelmoitavana ja itseensä sulkeutuvana positii-
visen oikeuden järjestelmänä ja subjektiivisina oikeuksina.

Tämän vastuun Sofokles langetti ensimmäisten joukossa
länsimaisessa olemisen historiassa polista jakavan välttämättö-
myyden ja vapauden yhteenkietoutumisesta esiinnousevan
omalakisen ihmisen ylle. Hölderlinin kautta voidaan lisäksi sa-
noa, että Sofokleen tragedia on jumalten vetäytymisessä ihmi-
sen vaalittavaksi jäävän poliksen ja siinä toteutuvan oikeassaole-
misen historian perustava säädös. Mutta koska inhimillinen oi-
keuden taito on välttämättä rajallinen, niin oikeuden ymmärrys
on aina luonnos.42 Dik© tulee esiintuoduksi loistoonsa poliksessa
vain ja ainoastaan sen tullessa luonnostelluksi, hahmotelluksi,
saatetuksi ääriviivoihin ja rajoihin, sillä vasta raja vapauttaa
dik©n kätkeytymättömään. Oikeuden taito sekä asettaa dik©n
paikalleen että antaa dik©n saapumisen tapahtua, joten asettami-
sen ja tapahtumisen salliminen eivät ole vastakkaisia. Oikeuden
taito on paradoksaalisesti välttämättömän tapahtumisen vapaata
tahtomista, koska aukeamassa ja kätkeytymisessä vallitseva liike
vaatii paikalleen asettamista, luovaa etualalle-esiin-tuomista ja
kokoamisesta rajojen ääriviivaksi ymmärrettyyn repeämään.
Heideggerin sanoin kyse on “eksistoivan ihmisen ekstaattisesta
suostumuksesta olemisen kätkeytymättömyyteen”.43 Oikeuden
taidossa tapahtuva dik©n kuuleminen, salliminen, kokoaminen,
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ner, Rechtsphilosophie, s.259)
42 Heidegger, Metaphysik und Nihilismus, s.134.
43 Heidegger, Taideteoksen alkuperä, s.70, 87-88.
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pystyttäminen, esiinasettaminen asetukseen ei merkitse (pel-
kästään) säädännäisen oikeuden luomista, oikeussäännöksien
säätämistä tai positiivisen oikeuden tulkintaa (taito on kyllä kai-
ken lakiasäätävän ja sitä soveltavan toiminnan välttämätön edel-
lytys ja jokaisen oikeusjärjestykseen kuuluvan lain mahdolli-
suuden ehto, joskin useimmiten unohdettu juridiseen asian-
tuntemukseen), vaan se kuuluu dik©n tapahtumaan, josta käsin
oikeuden mieli määrittyy (siksi oikeuteen virittäytyneisyys, oi-
keudentunto, kuuliaisuus oikeuden äänettömälle äänelle, jne.).
Antigone, kuuluessaan päättäväisesti ja järkkymättömästi trage-
diassa tapahtuvaan ja sen sallivaan sekä määräävään dik©n totuu-
teen, on vasta autenttisesti omalakinen. Näin myös Hölderlin,
jonka runoudessa Wolfin mukaan kohtaamme esisokraattisen
hengen, jossa sankarien säätämä oikeus ei ole niinkään näiden
omaa oikeutta vaan luonnon ikuinen laki, jossa vapaus ja välttä-
mättömyys ovat yhtä.44 Vapaus on: ottaa omaksi itselle tuleva
oikeus. Oikeustragedian ilmentämässä dik©n ja tekhn©n inhimil-
liselle olemassaololle välttämättömässä suhteessa, paradoksaali-
sessa välttämättömässä vapaudessa ja itselle kohtalona tulevan
autenttisen omaksumisen omalakisuudessa toteutuu oikeus, jo-
ka leikkaa läpi autonomian ja heteronomian, sisäisen ja ulkoi-
sen, vapauden ja välttämättömyyden, paikallaolemisen ja polik-
sen järjestyksen rajalinjan. Tällä tasolla juridiikan ja etiikan erot-
telu kadottaa merkityksensä.

Mutta on muistettava, että oikeuden taidossa oikeuden
välttämätön tahtominen on aina myös uhmamielinen niin pit-
källe, että epäjärjestys kuuluu olennaisesti oikeinolemiseen. Kun
taidokas ihminen pyrkii saattamaan dik©n läsnäoloonsa hallitse-
malla sen, olemalla se (Antigone) tai säätämällä sen oikeusnormi-
na (Kreon), niin hän samalla menettää dik©n. Sankari, runoilija,
ajattelija ja lainsäätäjä eivät koskaan kykene ottamaan haltuunsa
dik©ä tai asettamaan sitä asetukseen, mutta samalla he ovat vas-
tuussa dik©n mielestä ja siten maailmassaolemisensa oikeellisuu-
desta. Siksi oikeuden taidossa ei ole kyse modernin lainsäätäjän
tavoiterationaalisesta politiikasta tai laintulkitsijan oikeuspositi-
vistisesta metodologiasta. Yhtä vähän se merkitsee polista yh-
teisöksi yhtenäistävää oikeassaolemisen filosofis-kuninkaallisesta
herruuttamista, sen alistamista sokraattiselle hyvän filosofialle tai
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44 Wolf, Vom Wesen des Rechts in deutscher Dichtung, s.50-51.
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kantilaiselle luovalle ja muodostavalle voimalle, subjektiviteetin
metafysiikalle. Niin positivismi kuin metafysiikkakin johtavat
siihen, että ihminen pyrkii määräämään totuudesta, olemisesta,
dik©stä siinä määrin, että oikeudesta tulee pelkkä juridis-poliitti-
nen yhteiskuntapolitiikan väline.45 Paradoksaalisesti juuri tästä
unohduksesta oikeus mahdollistuu.

Kuten sanottu oikeuden vetäytymiseen ja tulemiseen suh-
teessa oleva oikeuden taito ei alkuperäisesti ole filosofin tai lain-
säätäjän, absoluuttisen subjektin ja suvereenin taitoa. Se on pi-
kemminkin runoilijan taitoa, joka oikeudentunnossaan on
avoin oikeuden kutsulle oikeutta luovassa mim©siksessä. Käänne
oikeuden filosofiasta oikeuden poetiikkaan on läpäissyt tämän-
kin tekstin alusta saakka. Se on merkinnyt oikeuden sanomisen
jäljittämistä Platonin tuolle puolen, jonne olemme kuitenkin
päässeet ainoastaan filosofian kautta. Käänne on merkinnyt oi-
keusfilosofian kääntämistä tragediaa kohti, jossa se on kohdan-
nut tragedian – Derridan termejä seuraten – alkuperäis-hetero-
geenisesti.46 Se on merkinnyt tragedian ymmärtämistä sekä po-
liksen ja siinä tapahtuvan toiminnan jäljittämisenä että sen pe-
rustavana, säätävänä ja luovana sanomisena eli poliksen “alkupe-
räisenä” mim©siksenä. Panoksessa oikeuden sanomisen kreikka-
laisen alun luovassa jäljittämisessä, imitaatiossa, mim©siksessä on
meidän oma oikeinolemisen tapamme, jonka juuret ovat aina
jo tapahtuneessa menneessä. Oikeuden totuus, jossa oikeassa-
olemisemme mahdollisuus lepää, ei siten ole koskaan meidän
omamme. Meillä ei ole oikeutta. Siksi meillä on oikeuden
mahdollisuus. Oikeuden alun jäljittelyssä on kyse Heideggerin
tarkoittamasta Wiederholungista, toistosta tai takaisintuomisesta,
jonka Lacoue-Labarthe tulkitsee sen imitaatioksi, mikä on ta-
pahtunut tapahtumatta. Oikeustragedian oikeuden alun mur-
roksen jäljityksessä on kyse samastumisesta “olleeseen, joka ei
ole vielä mennyt vaan on vasta tulossa”.47 Oikeuden taidossa ei
siten ole kyse mistään toteutettavasta oikeuden uudesta alusta
vaan aina vasta tulossa olevasta oikeudesta eli koko ajan tapah-
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45 Heidegger, Metaphysik und Nihilismus, s.134.
46 Tämä tulee ymmärtää ensinnäkin alkuperäisesti heterogeenisena eli hetero-

geenisuutena alusta lähtien, toiseksi heterogeenisena suhteessa alkuperäksi kut-
suttuun eli toisena kuin alkuperä, kolmanneksi alkuperäis-heterogeenisena,
koska ja vaikka se on alkuperän alkuperänä. (Derrida, Of Spirit, s.107-108)

47 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.101.
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tuvasta oikeassaolemisen aloittamisesta, ek-sistentiaalisesta oi-
keuden kysymisestä, jossa me äärellisinä ja kuolevaisina olem-
me modernissa “poliksessa” kohti tulossa olevaa oikeutta. Tässä
mielessä tekstini ei ole pelkästään kirjoitusta oikeuden taidosta
vaan pyrkimystä olla osa oikeuden taitoa.

Poi©siksen taito ei siten merkitse pelkästään runoutta eikä
edes tekemistä yleensä, vaan se merkitsee poeettista olemista
maailmassa ja avautumista oikeudelle. Se eroaa näin myös teo-
reettisesta tai platonilais-luonnonoikeudellisesta oikeuden ark-
kitehtuurista, joka jäljittää filosofisesti oikeuden ideaa tai to-
tuutta säätääkseen sen aitona tai oikeana lakina polikselle.
Oikeuden poeettinen taitaja ei oikeuden taidossaan jäljennä jo-
takin konkreettista historiallista oikeuden järjestystä tai trans-
sendentaalista oikeuden alkuperää, ideaa tai mallia – oleminen
ei ole mitään ja silti se määrää olevaa olevana – rakentaakseen
poliksen ja dik©n filosofisena tai taiteellisena teoksena, joten oi-
keuden taitokaan ei merkitse oikeudellisen tai poliittisen teok-
sen rakentamista tai teostamista. Mutta se ei myöskään ole pel-
kästään taideteoksen valmistamista. Poi©siksen päämäärä – ja si-
ten sen raja – on kyllä muualla kuin tekemisessä itsessään, mutta
tekemisen toinen on tässä tapauksessa oikeus olemisessaan.
Ehkä oikeuden taidossa on kyse nimenomaan oikeuden “alku-
peräisestä” jäljittämisestä eli oikeuden mukaisuudesta. Jos dik©
tulemisessaan ja menemisessään ei ole oleva, alkuperä, idea,
malli, kosmos, jumalallinen järjestys vaan aina tunnistamatto-
mana vetäytyvä Dike, ei-mitään, niin silloinhan oikeuden tai-
dossa ei jäljitetä mitään. Antigone ei oikeuden mukaisessa oi-
keudentunnossaan jäljitä mitään. Siksi Antigone on todella
omaperäinen ja omalakinen. Poeettinen taito ei koskaan kyke-
ne saattamaan oikeutta täydellisesti läsnäoloonsa minkäänlaises-
sa dik©n runollisessa teoksessa tai hahmossa tai teoreettisen poh-
dinnan tuloksena syntyneessä pysyvässä muodossa.

Oikeuden poeettisen taidon yhteydessä olen korostanut
tragediaa ja tragedian taitoa. Pitihän jopa Aristoteles – ei Niko-
makhoksen etiikan toiminnan ja tekemisen erottava Aristoteles
vaan Runousopin Aristoteles – poeettista esittämistä filosofisem-
pana ja vakavampana kuin tapahtuneita asioita kertovaa histo-
riallista tietoa. Viittasin alussa Aristoteleen Runousoppiin tieni
viitoittajana hänen asettaessaan traagisen runoilijan tehtäväksi
todennäköisyyden tai välttämättömyyden perusteella mahdolli-
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sen kertomisen. Aristoteles jatkaa: jos “historia kertoo tapahtu-
neista asioista, runous sellaisista asioista, jotka voivat tapahtua”,
niin “runous on historiaa filosofisempaa ja vakavampaa”.48

Aristoteleeta seuraten Heidegger sanoo runouden olevan to-
dempaa kuin olevien tutkimus.49 Tämän vuoksi Sofokleen
Antigone on oikeuden kannalta oleellisempi kuin yksikään oi-
keusfilosofinen tai oikeustieteellinen teos. Tämän vuoksi Sofo-
kles ja Hölderlin ovat merkittävämpiä oikeuden sanojia kuin
oikeuden filosofit Platonista ja Aristoteleesta Akvinolaisen,
Rousseaun, Montesquieun, Locken, Kantin ja Hegelin kautta
aina Kelseniin, Schmittiin, Habermasiin, Dworkiniin, Rawl-
siin ja lukemattomiin muihin. Oikeuden ajattelijat ja runoilijat
omaavat nimittäin sellaisen oikeuden taidon, joka ei ole teke-
mistä ja valmistamista palveleva tekhn© eikä myöskään itsenäi-
nen ja tieteellinen theßria. Sofokleen tragediat poeettisessa sa-
nomisessaan paljastavat ja varjelevat oikeutta ja ne jopa määrää-
vät ja toteuttavat poeettisen asumisen maailmassa. Siten Hei-
deggerin mukaan poeettisessa sanomisessa, poi©siksessa, on itse
asiassa kyse alkuperäisestä toiminnasta, praksiksesta, joka mer-
kitsee oikeuden toteuttamista, avaamista sen olemuksen täy-
teyteen sekä oikeuden esiintuomista ja tuottamista.50 Aristote-
leen sanoissa on myös syy siihen, miksi tekstissäni olen pyrkinyt
ensisijaisesti jäljittämään runouden oikeutta perustavaa sano-
mista enkä niinkään kirjoittamaan poliksen ja sen oikeusajatte-
lun empiiris-objektiivista historiaa, joka sekin on välttämätöntä
kunhan vain muistamme olevamme itse historian kirjoittamia
enemmän kuin historian kirjoittajia.

Tästä huolimatta Lacoue-Labarthe huomauttaa, että
Aristoteleesta aina Heideggeriin ja Lacaniin jatkuva filosofia
on ylenkatsonut teatteria ja unohtanut tragedian teatterina.
Ehkä osittaisena syynä on se, että Heideggerin tavoin Lacan
antaessaan etusijan kielelle preferoi runoutta taiteen (tekhn©)
järjestyksessä.51 Myös Samuel Weberin mukaan Lacan, mui-
den mukana, jatkaa Aristoteleesta jatkunutta traditiota, joka
alistaa teatterillisen tragedialle ja siten kerronnallisille elemen-
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48 Aristoteles, Runousoppi, 9.1451b.
49 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.105/s.53.
50 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.52-53/s.5-6.
51 Lacoue-Labarthe, Etiikasta, s.30.
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teille, jolloin reaalinen syrjäytetään.52 Itsekään en ole kyennyt
välttämään tätä vaaraa.

Traaginen runous saattaa olla aina vielä tuleva modernin
ihmisen kyky olla sekä kotonaan niin maailmassa ja poliksessa
kuin autenttisessa ja rajallisessa suhteessaan oikeuden salaisuu-
teen. Mutta tulevana traaginen runous ei ehkä ole niinkään uusi
ja harmoninen paikka ihmiselle tämän suhteessa maahan, tai-
vaaseen, jumaliin, oikeuteen, kuolevaisiin vaan mahdotto-
mampi, aporeettisempi ja ratkeamattomampi paikka, joka ei
anna leposijaa. Askel taaksepäin traagiseen oikeuden ajattelemi-
seen avaa toisen mahdollisuuden modernille oikeuden ajattele-
miselle, mutta tässä traagiseen käynnissä on huomioitava kaikki
ne kategoriset käänteet, joita käytiin Hölderlinin yhteydessä.
Sanottakoon kuitenkin Heideggerin sanoin: “Olioiden silleen
jättäminen ja avoimuus salaisuudelle antavat meille näköalan
uuteen jalansijaan.”53 Tragedian uudelleen kohtaaminen on täl-
laisen jalansijan mahdollisuus, ja oikeuden fundamentaalionto-
logia ei ole muuta kuin oikeustragedian ontologista kuuloste-
lua. “Vastaus kuuluu: tämä ajattelu ei ole teoreettista eikä käy-
tännöllistä.[...] Tällainen ajattelu ei johda tuloksiin. Sillä ei ole
vaikutuksia. Sen olemusta tyydyttää, että se on. Ja se on sanoes-
saan asiansa.”54 Tragedian ajattelu oikeuden fundamentaalion-
tologiana ei kykene tarjoamaan uusia normeja, arvoja, maksii-
meja, periaatteita ja päämääriä. Se ei ohjaa käyttäytymistä vaan
ohjaa käyttäytymisen ajattelemiseen. Se on oma vaikutuksensa.
Toisin sanoen se on “mahdollinen ajatteluna vain, koska se itse
on käyttäytymistä eli eksistentiaalista toimintaa”.55

4. Dik©n käytännöt

Tällaisen “alkuperäisen” mim©siksen ylevöittämisen ja yleistä-
misen suhteen meidän on oltava varuillamme, kuten niin Der-
rida kuin Lacoue-Labarthe huomauttavat, sillä juuri silloin
olemme vaarassa päätyä oikeuden metafysisointiiin ja mytolo-
gisointiin.56 Se voi myös johtaa oikeuden tai oikeudenmukai-
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52 Weber, “Psychoanalyse und Theatralität, s.139-141.
53 Heidegger, Silleen jättäminen, s.39.
54 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.100/s.48.
55 Nancy, Heideggerin “Alkuperäinen etiikka”, s.50.
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suuden asettamiseen perustaksi tai sen tuottamiseen alkuperänä,
alkuna, perustavana syynä, prinsiippinä arkh©na, vaikka edellä
“kuvatun” kaltainen oikeus on pikemminkin an-arkh©, vailla
sääntöjä, alkuperiä ja prinsiippejä. John D. Caputon mukaan
siksi olisikin päästävä eroon oikeuden fiktioista. Olisi tehtävä
pesäeroa oikeuden mimeettiseen myyttiin sekä jäljittelyn ja te-
kemisen myyttiin, jotka merkitsevät oikeuden ideaalin mallin,
kosmis-jumalallisen arkkityypin, ensimmäisen alun, kauniin
muodon jäljittelyä maailmassa. Caputolle vaihtoehdon tarjoaa
oikeuden ei-mimeettinen, näkymätön ja mahdoton myytti, jo-
ka syrjäyttää “myto-tekniikan” “myto-praksikselle”. Tällöin
oikeuden ajattelu ei enää olisi oikeuden kokoavaa ja muistele-
vaa ajattelua, vaan se olisi käsky löytää oikeus toiminnan het-
kessä. Näin ollen se olisi toistoa ainoastaan eteenpäin eikä tois-
toa paluuna menneeseen alkuperään.57 Caputon kritiikki koh-
distuu yhtä hyvin oikeuden platonilaiseen filosofis-metafyysi-
seen kuin heideggerilaiseen poeettis-ontologiseen ymmärryk-
seen ja siten myös esittämääni politiikasta ja filosofiasta tragedi-
aan ja poetiikkaan kääntyneeseen oikeuden taitoon.

Myös Arendt varottaa meitä alistamasta poliksessa toteutu-
van toiminnan ja elämän moninaisuutta ja ainutlaatuisuutta, sen
praksista, yhtä vähän poeettiselle tuottamiselle kuin filosofis-
teoreettisesti ylivertaiselle toiminnalle ja tuottamiselle. Vaikka
oikeuden filosofisen ja poeettisen fiktion ja myytin kritiikki
osuu pitkälle oikeaan, niin silti ei pidä kääntyä puhtaaseen
(theßriasta puhdistettuun) praksikseen. Jos oikeuden tekhn© olisi
pelkästään praksista, jonka päämäärä ja raja olisivat toiminnassa
itsessään, niin silloin oikeuden taito merkitsisi toiminnan puh-
dasta ja täydellistä läsnäoloa vailla suhdetta mihinkään transsen-
denttiin, jolloin palaisimme siihen, mistä tämän osan alussa läh-
dimme liikkeelle emmekä ajattelisi tarpeeksi alkuperäisesti
tekhn©n olemusta. Tämä paluu pelkästään korvaisi runoilevan
tai filosofisen subjektin poliittisella tai juridisella subjektilla.
Caputo toistaakin omassa kritiikissään Platonin tekemää erotte-
lua hyvän ja huonon jäljittelyn, filosofian ja runouden välillä
erottamalla selkeästi toisistaan hyvän myto-praksiksen huonos-
ta myto-tekniikan myytistä.
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56 Derrida, “Introduction: Desistance”, s.21.
57 Caputo, Demythologizing Heidegger, s.189-191.
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Asiat eivät kuitenkaan ole koskaan näin yksinkertaisia, jos
yritämme olla oikeudenmukaisia oikeuden traagiselle esityksel-
le eikä oikeuden taito ole palautettavissa yksiselitteisesti teke-
miseen tai toimintaan, “myto-tekniikkaan” tai “myto-prak-
tiikkaan”, filosofiaan, poetiikkaan tai politiikkaan. Toiminta
syrjäyttää alkuperää alkuperäisesti jäljittävän oikeudellisen
teoksen (olipa se sitten kreikkalainen polis, perustuslaki, Valtio
tai jumalatar Dike) varmuudestaan. Se dekonstruoi säädettyjen
lakien ja positiivisen oikeuden sekä oikeutta perustavien legiti-
miteetti-myyttien ja juridisten fiktioiden oikeusvarmuutta.
Tekeminen taasen nyrjäyttää absoluuttisen immanentin, itse-
riittoisen ja itserajoitteisen toiminnan suhteeseen toisen kanssa,
joka ei välttämättä ole jäljitettävä alkuperä tai jäljityksen tulok-
sena syntyvä valmis teos vaan ratkeamattomana päättymättö-
mästi ilmenevänä ja kätkeytyvä dik©. Tekeminen estää myös
sen, ettei oikeus tule loppuunkulutetuksi singulaarissa toimin-
nassa. Siten oikeuden taito on singulaarin pluraalisuuden tai
pluraalin singulaarisuuden taitoa, jonka vuoksi siinä ei ole kyse
pelkästään itsen ja toisen eettisestä suhteesta tai itsen, toisen ja
kolmannen oikeudellisesta suhteesta vaan näiden välillä tapah-
tuvasta eettis-oikeudellisesta taidosta. Jotta emme kuitenkaan
alistaisi poliittista, praktista ja toiminnallista ulottuvuutta poeet-
tiselle ja mimeettiselle, niin meidän tulee kokea oikeuden il-
menemisen tapahtuminen nimenomaan poliittisessa poliksessa.
Se mahdollistuu poliittisen tilan aukeamassa, joka itse avaa po-
liittisen tilan aukeamaa. Itse asiassa oikeuden taidossa ei ole kyse
ratkaisusta poeettis-filosofisen “alkuperäisen” mim©siksen ja po-
liittis-eettisen praksiksen välillä. Pikemminkin se merkitsee liik-
kumista niiden välissä ja välillä päättymättömästi ja ratkeamat-
tomasti, sillä oikeuden taidon eri merkitykset kietoutuvat polik-
sessa erottamattomasti toisiinsa.

Olennaista kaikessa sanotussa on se, että oikeuden tekhn©
alkuperäisessä mielessä avaa oikeuden ajattelulle eikä palauta si-
tä oikeusjärjestykseen, oikeusjärjestelmään, lakeihin, subjektii-
visiin oikeuksiin, oikeudellisiin instituutioihin, tuomioistui-
miin, oikeuskäsitteisiin, oikeusperiaatteisiin, oikeuslähdeop-
peihin, tulkintametodeihin, lainoppeihin, tuomioiden tuotan-
toon. Siinä on enemmänkin kyse siitä päättäväisestä asenteesta,
joka Antigonen yhteydessä kohdattiin. Paikallaoleminen on ni-
mittäin vastuussa dik©stä, koska sillä on kyky sekä hyvään että
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pahaan, sekä olemisen järjestykseen että sen epäjärjestykseen.
Tässä mahdollisuudessaan se ei ole absoluuttinen olemus vaan
aikaansaatu olemus tai ratkeamaton oleva, joka häilyy päättä-
mättömyydessä, mutta samalla sen täytyy kuitenkin käydä ulos
päättämättömyydestä ja tyhjästä mahdollisuudesta hyvän ja pa-
han kamppailuun, jolloin se kohtaa päätöksen välttämättömyy-
den.58 Hermann Jsayn mukaan oikeus palvelee oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista, mutta normi itsessään ei voi sitä to-
teuttaa vaan sen toteuttamiseksi tarvitaan oikeudentuntoa ja
päätöstä.59 Päätöksessä ei kuitenkaan ole kyse pelkästä singulaa-
rin tekemästä sisäisen omantunnon mukaisesta päätöksestä tai
eettis-moraalisesta ratkaisusta vaan nimenomaan päätöksestä
lain, koko oikeusjärjestyksen ja laajemmin oikeudenmukaisuu-
den tulemisen suhteen. “Kohtuunmukainen päätös samoin
kuin oikeudenmukainen päätös ovat oikeudentunnon tuotos-
ta.”60 Myös Arthur Kaufmannin mukaan positiivisen oikeuden
tulee olla oikeaa oikeutta (toisaalta luonnonoikeutta ei ole il-
man positiivista oikeutta), sillä laki on se paikka (Ort), jossa oi-
keus tulee olemassaolevaksi. Siksi tuomarin (tai kenen muun
oikeuspäätöksiä tekevän tahansa) onkin jätettävä soveltamatta
oikeusnormia, joka on ei-oikeaa tai väärää (Nicht-Recht, Un-
Recht) tai jonka soveltaminen estäisi konkreettisen oikeuden-
mukaisuuden toteutumisen. Tällainen päätös ei ole pelkästään
tuomarin omantunnon mukainen päätös vaan ennen kaikkea
oikeuspäätös, joka merkitsee konkreettisen ja partikulaarisen
asian luonnon perustalta tapahtuvaa päätöstä lain merkityksestä
ja siten oikeasta tässä nimenomaisessa tilanteessa.61 Erich Fech-
nerin mukaan siellä, missä minä en tiedä, minun täytyy tahtoa.
Päätös oikeudesta tapahtuu silloin vailla ennakolta annettua
normia, mallia tai mittaa, mutta samalla päätös sitoo minut tule-
vaan, josta olen vastuussa päätöksessä. Siten olen alkuperä läs-
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58 Vrt. Heidegger, Schelling, s.167, s.246, s.270.
59 Jsayn mukaan tuomarinkin on ensin kyseltävä oikeudentuntoaan ja sitten tehdä

päätös, jonka jälkeen hän vasta voi hakea lainmukaisen perusteen päätökselle.
Jsay huomauttaa myös, että oikeuden päätöksellä on oikeusvoima, mutta ei nor-
mille kuuluvaa pätevyyttä, kun taas normilla on pätevyys vaan ei oikeusvoimaa.
(Jsay, Rechtsnorm und Entscheidung, s.65, s.117)

60 Jsay, Rechtsnorm und Entscheidung, s.117.
61 Oikeusvarmuus ei riitä perusteeksi lainmukaisuudelle, sillä terrorillakin on oma

varmuutensa. Kaufmann mainitsee esimerkkinä keskitysleirit, jotka tämän ajat-
telun mukaan voisivat järjestyksenä vaatia sääntöjen noudattamista “vääryysvar-
muuteen” perustuen. (Kaufmann, “Gesetz und Recht”, s.137-143, s.160.)
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näoloon tulevalle oikeassaolemisen tavalleni, mutta en oikeu-
den itsensä alkuperä.62

Kierrättäisin oikeudentuntoon ja asian luontoon perustu-
van oikeuspäätöksen vielä Walter Benjaminin Entscheidungin
kautta. Benjaminille päätös ei ole lain korvaus (Ersetzung) uu-
della lailla vaan lain viraltapano ja lykkäys (Entsetzung).63 Lain
lakkauttaminen on eräänlaista positiivisen oikeuden poisasetta-
mista, jossa hetkeksi yleisenä asetettu (poliksen säädännäiset lait
ja tavanomainen oikeus) syrjäytyy, jotta oikeusjärjestyksessä
voisi repeytyä avautuma teostamattoman ja asettamattoman
(dik©n) mahdollisuuteen. Jos lain asettaminen on performatiivi-
nen ja instrumentaalinen akti, niin benjaminilainen päätös on
Werner Hamacherin mukaan afformatiivinen tapahtumana,
joka on muotoa vailla oleva (a-formatiivinen) muotoutumisen
tapahtuma, joka avaa tapahtuman ja on tapahtumisen avautu-
minen (af-formatiivinen).64 Juuri Antigonessa tapahtuu tällainen
olemassaolevat asetukset syrjäyttävä hirvittävä paljastuminen
asettamattomalle, joka myös on välttämätön edellytys oikeuden
tulemiselle. Toisin sanoen oikeusvoiman omaava oikeuden
päätös on singulaari päätös, joka ei aseta uutta yleistä ja abstrak-
tia lakia ja järjestystä. Oikeudentunnon mukainen päätös singu-
laarisuudessaan omaa paradoksaalisesti “yleispätevyyden” nor-
matiivisuutena eli se asettaa oikean normin singulaariin tilantee-
seen, mutta asetettu normi ja päätöksen justifikaatio tulevat aina
vasta normittoman ja päättämättömän oikeudentunnon koke-
mukseen perustuvan päätöksen jälkeen.

Tällöin oikeuden taito on nimenomaan sen oikeuden tai-
toa, joka eroaa positiivisesta oikeudesta (Recht) ja laista (Gesetz)
ja liittyy oikeudenmukaisuuteen (Gerechtigkeit) (tai oikeuteen,
joksi olen itse sitä kutsunut), jota taasen määrittää singulaari-
suus, “[s]illä päämäärät, jotka ovat yhdessä tilanteessa oikeu-
denmukaisia, yleisesti hyväksyttyjä ja yleisesti päteviä (allge-
meingültig), eivät ole sellaisia missään muussa tilanteessa, olipa
tämä kuinka samankaltainen muissa suhteissa”.65 Benjaminin
mukaan singulaariset päätökset ovat oikeudenmukaisia ja ylei-
sesti päteviä, kun taas oikeusnormien universaalipätevyydessä
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62 Fechner, Rechtsphilosophie, s.254.
63 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, s.202.
64 Hamacher, “Afformative, Strike”, s.1138-1140.
65 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, s.196.
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(Verallgemeinerungsfähigkeit) oikeudenmukaisuuden mahdolli-
suus on menetetty. Toisin kuin universalisoitavuus yleispäte-
vyys on se muoto, jossa singulaari jakaa itsensä yleisyyteen ja te-
kee yleisenkin singulaariksi. Uuden yleisen lain säätämisen si-
jaan oikeustragedia merkitseekin säädetyn lain lykkäystä ja syr-
jään siirtämistä, jotta oikeuden ainutlaatuinen ja singulaari ta-
pahtuma voisi jakaa, jakautua ja avautua poliksen aukeamassa.
Päätöksen taito on nimenomaan oikeuden taitoa, jota Jsay kut-
suu varsinaiseksi juridiseksi tekniikaksi (juristische Technik).66

Hölderlinin kautta tämä voidaan sanoa niin, että ihmisen
ja hänen maailmansa ja kaikkien siinä olevien asioiden välinen
suhde ei ole pelkästään mekaaninen tai välttämätön yhteys
(Zusammenhang), sillä ihminen saattaa kohota fyysisen ja moraa-
lisen pakon yli elämään korkeampaa elämää, jolloin välttämät-
tömien tarpeiden tyydytyksen sijaan kyse on päättymättömästä
tai äärettömästä tyydytyksestä. Tätä korkeampaa ja päättymä-
töntä tai ääretöntä yhteyttä ihmisen ja hänen perusaineksensa
(Element) välillä ei kuitenkaan voida jäljittää pelkästään ajattelun
tai muistin työllä, sillä pelkkä ajattelu jaloudessaankin toistaa
välttämättömän yhteyden sekä yleispätevän ja välttämättömän
elämän lain, joka on sovellettavissa kaikissa tapauksissa ja joka
on oikea kaikissa olosuhteissa. Välttämättömästä yhteydestä
eroavaa korkeampaa yhteyttä voidaan kyllä ajatella, mutta se ei
palaudu pelkkään ajatteluun eikä sitä voi käsitteistää ajateltuna,
koska se ei tyhjenny ajatteluun. Päättymättömässä suhteessa on
siten kyse korkeammasta laista, joka määrää jokaista elämän
päättymätöntä yhteyttä, jossa on edelleen kyse ihmisestä omassa
elementissään (“der Mensch in seinem Elemente” merkitsee myös
ihmisen olemista “oikein oikeassa olossaan”). Jottei tuo kor-
keampi yhteys olisi pelkkää haaveilua, niin sen täytyy myös sää-
tää tämä laki. Korkeamman lain ja maailman, jossa se tulee har-
joitetuksi, suhde edellyttää, että kyseistä lakia ei voi ajatella
abstraktiona ja ilman määrättyä tapausta, vaikka se olisi kuole-
vaisille yhtäläinen.67 Ylitulkitsemalla Hölderliniä rohkenisin jo-
pa sanoa, että lainmukaisuudessa on kyse välttämättömästä yh-
teydestä, jossa yleispätevän lain noudattaminen sinällään tyy-
dyttää lainkuuliaisen ihmisen, kun taas oikeudenmukaisuus
merkitsee korkeampaa yhteyttä, jossa oikeus on päättymättö-
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66 Jsay, Rechtsnorm und Entscheidung, s.333.
67 Hölderlin, “Über die Religion”, s.1003-1008.
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män tyydytyksen lähde vaatiessaan jatkuvaa ja päättymätöntä
sovitusta jokaisessa erityisessä tapauksessa.

Oikeuden taidon dik© ei siten ole sama kuin lain rajallinen
talous vaan “jotakin” aina tulevaa. Derrida huomauttaa vielä,
että oikeudenmukaisuuden kysymystä ei voi erottaa lahjasta,
jossa toiselle annetaan se mitä itsellä ei ole, joka taasen merkit-
see, että jättää toiselle se, mikä hänelle varsinaisesti kuuluu ja
tulee.68 Parmenideen yhteydessä Wolf sanookin oikeuden ajan
olevan tulevaisuus (Zukunft) ja sen kuuluvan olennaisesti ole-
miseen (Sein). dik on siten olemisen sallimus (Fügung), joka sal-
lii jokaiselle tulevan (Zukommende) tulemisen (zukommen), tu-
lemisen olemiseen ja jokaiselle tulevan oikean osan.69 Derrida
varoittaa vielä siitä riskistä, että oikeuden liike kirjoitetaan läs-
näolon merkin alle, sillä se edellyttää oikeudenmukaisena suh-
teena toiseen tietynlaisen sijoiltaanolon, anakronian, epäjärjes-
tyksen ja sijoiltaanolon (Un-Fug, Un-Fuge) palauttamatonta yli-
jäämää, joka ottaessaan riskin epäoikeudenmukaisuudesta on
oikeuden tekemisen ja antamisen mahdollisuus.70 Toisin sa-
noen dik©en kuuluu olennaisesti adikia, joka ei ole oikeuden
kieltämistä vaan oikeutta sen vetäytymisen tai poissaolevan läs-
näolon muodossa. Dik©-adikia estää oikeuden tulemisen lopul-
lisesti ja jäännöksettömästi säädetyksi lakina tai oikeutena.
Aivan kuten al©theia ei ole positiivisena toisella puolella ja l©th©
negatiivisena toisella, niin myöskään dik© ja adikia eivät ole vas-
takohtaisia termejä vaan taipuvat kohti toisiaan. Marcel
Detienne huomauttaakin, ettei oikeuden kuningas tai runoilija
olekaan koskaan täydellinen totuuden tai oikeuden mestari, sil-
lä heidän puheessaan paljastuva totuus ja oikeus on aina samalla
totuuden ja oikeuden kätkeytymistä.71

Oikeinoleminen tapahtuu poliksessa, joka ei ole pelkästään
dik©n ja tekhn©n konfliktin paikka, kuten Heideggerin Einfüh-
rung in die Metaphysik katsoo, vaan olemisen totuuteen perustu-
va paikka, kuten Heidegger myöhemmin sanoo, josta kaikki
mikä on sallittua ja kiellettyä, mikä on järjestys (Fug) ja mikä
epäjärjestys (Unfug), mikä on sopivaa ja mikä epäsopivaa ilmes-
tyy, kehkeytyy tai kohoaa. Polis on siten paikka, jossa dik©n
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68 Derrida, Specters of Marx, s.25-26.
69 Wolf, Griechisches Rechtsdenken I, s.288, s.293.
70 Derrida, Specters of Marx, s.27.
71 Ks. Detienne, The Masters of Truth, s.82-83.
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mieli mahdollistuu ja joka vasta mahdollistaa kaikki erottelut
oikean ja väärän, oikeudenmukaisen ja epäoikeudenmukaisen,
laillisen ja laittoman välillä.72 Jos dik©ssä on siis kyse siitä tavasta,
millä olevat tai asiat ovat liittyneet ja kytkeytyneet yhteen ole-
misen järjestyksen, rakenteen, asetuksen tai määräyksen mukai-
sesti, jos dik© on olemisen kokoontuneisuuden ja kerääntynei-
syyden alkuperäinen ja ylivaltainen voima, joka voi paljastua
kätkeytymättömyytenä ainoastaan inhimillisen tekhn©n kautta,
niin juuri silloin sekä oikeusajattelu ja oikeusrunous että lait ja
tuomiot paljastavat poliksessa tapahtuvan jatkuvan kohtaamisen
olemisen kokonaisuuden kanssa ja todistavat tästä kohtaamises-
ta, jonka seurauksena ihmisestä tulee koditon, hypsipolis-apolis,
poliksessa. De Beistegui kutsuu tätä poliksessa tapahtuvaa dik©n ja
tekhn©n kohtaamista “onto-urbanismiksi”.73

Sofokles, mutta myös jo Herakleitos ja Anaksimandros oi-
keuden fundamentaaliontologiassaan, Solon runoissaan ja lain-
säädännössään, Perikles hautajaispuheissaan, Protagoras oikeu-
den fundamentaalietiikassaan sälyttivät mahdottoman ja päätty-
mättömän vastuun logoksesta, al©theiasta ja dik©stä jumalilta ja
kosmoksesta poliksen maailmassa olevalle historialliselle ihmisel-
le. Oleminen oikeutena tarvitsi tällöin ihmisen olemusta, koska
vain se koostuu olemisen totuuden ajattelemisesta. Polis oli se
paikka, jossa oikeinoleminen tapahtui. Tekstissäni tapahtunut
jäljittävä “paluu” polikseen ei merkitse romanttista nostalgiaa,
tulevaa utopiaa tai minkään jo olleen tai vielä tulevan empiiri-
sen yhteisön kaipuuta, sillä se on vain ja ainoastaan paluuta oi-
keuden kysymykseen, joka on mitä pakottavin juuri tänään ja
tässä. Se että oikeus voi palautua kyseenalaiseksi ja kysymyksen-
arvoiseksi ei merkitse vetäytymistä ontologiseen, johon suun-
taan Heideggerin (ainakin varhaisemman Heideggerin) seuraa-
minen saattaa johdattaa, vaan edellyttää osallistumista yhteis-
kunnan oikeudelliseen ja poliittiseen tapahtumaan, oikeudellis-
ta arvostelukykyä ja päätöksentekoa oikeasta ja oikeuden mer-
kityksestä, joka osaa antaa oikeuden olemishistorian ilmetä. Se
merkitsee ainoastaan sitä, ettei ihminen itse ole kaiken oikean ja
totuuden mitta sekä sitä, että olemassaolevassa laissa, oikeudessa
ja oikeudenmukaisuudessa on aina jotakin muuta kuin niiden
olevaisuus.
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72 Heidegger, Hölderlins Hymne “Der Ister”, s.101.
73 de Beistegui, Heidegger and the Political, s.127.
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Tämän kirjoituksen kohtaaminen tragedian kanssa saattaa
kaiken jälkeen merkitä pyrkimystä dik©n ja poliksen, jopa Diken,
vetämiseen pois niiden vetäytymisestä, niiden saattamista sellai-
seen läsnäoloon modernissa maailmassa, joka merkitsisi uuden
totalisoivan ja absolutisoivan perustan asettamista ja vetäytyvän
oikeuden alistamista säädetylle. Itsekin olen vetäytynyt dik©n ja
poliksen vetäytymiseen, jonka takia olen lähellä sellaista luomi-
sen ja perustamisen elettä, jossa perustan oikeuden uudelleen
asettamalla traagisen sankarin, Antigonen, oikeuden uuden
merkityksen tai mytologian perustavaksi figuuriksi. Tällöin
kaikki mitä olen sanonut on vain oikeusmetafysiikan toistoa,
jolloin Nancyn sanoin oikeuden taidosta tulee “‘totalitaarinen’
totuus niin pian kuin se ottaa figuurin”.74 Siksi dik© täytyy näh-
dä sinä hahmottomana, aina kätkeytyvänä, identiteettiä vailla
olevana ja koko ajan vetäytyvänä, jotta siitä ei muodostuisi
luonnonoikeuden jumalan tai ihmisen tai oikeuspositivismin
perusnormin, lainsäätäjän, kansan, yhteiskuntasopimuksen fi-
guurin korvaavaa uutta figuuria, jolle “todellinen” oikeus voi-
taisiin perustaa. Mutta ei ole “varmaa, että tällaista perustavaa
elettä voidaan koskaan välttää”.75 Kuitenkin Lacoue-Labarthel-
la välttämisen mahdollisuus saattaa olla de-figuraatiossa ja Nan-
cylla myytin keskeytyksessä tai katkossa, jotka voidaan liittää ei-
figuurin “uudelleeninventioon”.76

5. Dik©n traaginen oikeusoppi

Oikeuden taitoa, joka jäljittää dik©n jälkiä, voidaan aivan ohi-
mennen kutsua traagiseksi oikeusopiksi. Neljä huomautusta
“nimeen”, joka ei kerää alleen tämän tekstin oikeuden käynnin
kaikkia polkuja.

(1) Traaginen. Oikeuden taito on traagista, koska jumalalli-
nen, rationaalinen tai luonnonoikeudellinen oikeuden varmuus,
oikeusvarmuus, on vetäytynyt. Parmenideen tien ja universaalin
oikeusvarmuuden vetäytymisen seurauksena oikeuden taito ei
käänny perustamaan normatiivista järjestystä Kantin puhtaan jär-
jen kritiikistä kohoavaan puhtaaseen oikeusoppiin. Se ei myös-
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74 Nancy, Le sens du monde, s.142.
75 Lacoue-Labarthe & Nancy, “The ‘Retreat’ of the Political”, s.133.
76 Sparks, “Editor’s Introduction: Politica ficta”, s.xxvii.
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kään tyydy perustamaan oikeusvarmuutta puhtaaseen onttiseen
oikeuspositivismiin. Oikeuden taitoa ei liioin voi perustaa jaet-
tuun eettis-moraaliseen elämänmuotoon tai erilaisuutta ja eroja
koossapitävään yhteiseen eetokseen. Traagisen oikeusopin käyn-
ti on omalla tavallaan hakoteillä niin universaalissa kuin kansalli-
sessa tai valtiollisessa oikeudessa ja moraalissa korostaessaan mah-
dotonta päätöstä oikeasta ja oikeuden suhteen, mutta tämä ei
merkitse sitä, että Descartesin “cogito ergo sum”-tyyppinen tahto
varmuuteen tulisi muunnetuksi nietzscheläis-schmittiläiseksi de-
sisionismiksi, jossa kamppailu oikeuden representaatioista perus-
taa oikeusvarmuuden vallantahtoon. Pikemminkin päätös oi-
keudesta edellyttää Herakleitoksen polemoksen perusteettoman
perustan.77 Tässä on kyse niin oikeinolemisen läpäisevän negatii-
visuuden, ei-minkään ja olemattomuuden, radikaalin kuilun tai
oikeusaukon kohtaamisesta niin, että kuilua ei kyetä yhteenku-
romaan millään positiivisilla inhimillisillä tai jumalallisilla järjes-
telyillä tai positiivisen tai universaalin oikeuden tekniikoilla.
Oikeassaoleminen ei ole oikeuden omistamista tai oikeuksien
omistamista. Oikeustragedian kanssa dialogia käyvä traaginen
oikeuden fundamentaaliontologia on “metafysiikan metafysiik-
kaa”, jossa kysymys olemuksesta ja perustasta on kysymys ei-mis-
tään (Nichts) ja perustamattomuudesta (Ab-grund).78 Se ei siis pe-
rusta uutta oikeuden metafysiikkaa tai luonnonoikeutta. Se ei
myöskään perusta politisoitua “polista” tai legalisoitua “dik©ä”.
Ismenen sanat Antigonelle resonoivat modernissa ajassa: vaikka
olisimme kuinka teknisesti edistyneitä ja taitavia, sivistyksellisesti
valistuneita ja juridisesti varmoja niin siitä huolimatta olemme
am©khanos oikeuden totuuden suhteen. Oikeuden taidossa on
opittava kuulemaan Herakleitoksen sanan viisaus: oleminen (fy-
sis) pyrkii kätkeytymään.79 Ehkä silloin oikeuden taito voi koh-
data sen antiikin poliksen, joka kohoaa tyhjään tilaan, jossa tyhjyys
ei viesti ainoastaan tyhjyyttä vaan myös aika-tilaa näyttämölle-
panona ja poissaolevaa läsnäoloa, jossa oikeus jakaa itseään ja jos-
sa oikeutta jaetaan oikeuden ollessa ei-mitään. Mikään ei jaa eikä
mitään jaeta, jolloin ehkä ainoa yhdistävä side on jakaminen it-
sessään. Kun kanssaoleminen on ratkeamatonta ja päättymätöntä
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77 Herakleitos, Fragments, 53.
78 Lacoue-Labarthe, “Transsendenssi päätyy politiikkaan”, s.74-75.
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oikeuden jakamista, oikeinoleminen säilyy avoimena ja avoi-
muutena, jossa oikeus voi paljastumisessaan tapahtua.

(2) Oikeus. Oikeuden taito kysyy oikeutta, joka on posi-
tiiviselle oikeudelle ylijäämä, jopa sopimaton vieras, outo ja
kummallinen, jopa kummitus. Siitä huolimatta laki ja positiivi-
nen oikeus ovat enemmän tai vähemmän avoimessa suhteessa
oikeuskysymykseen. Oikeuden taito ei ole täysin modernin oi-
keuden ulkopuolella oleva filosofinen tai teologinen taito vaan
pyrkimystä muistaa oikeuden (modernissa oikeusajattelussa
unohdettu) erityinen olemisen tapa oikeussääntöjen ja -periaat-
teiden, asetusten ja direktiivien, perustuslakien ja perusta-
misasiakirjojen, oikeudellisten instituutioiden ja käytäntöjen
poimujen kätköistä. Derridan tekemä lain, positiivisen oikeu-
den ja oikeudenmukaisuuden erottelu ei tarkoita positiivisen
oikeuden hylkäämistä, tuhoamista tai hävittämistä, sillä asetta-
vathan oikeusvaltiolliset periaatteet ja perusoikeudet mielival-
lalle rajat ja suojelevat ihmisiä epäoikeudenmukaisuuksilta. Sik-
si myöskään poliksessa ilmeneviä perussanoja ei tullut sivuuttaa
käytäessä keskustelua tragedian kanssa.80 Kyse on vain siitä, että
positiivinen oikeus ei koskaan ole täysin yhtenäinen, aukoton,
ristiriidaton ja jähmettynyt järjestelmä vaan aina jo sisältä päin
avoin dekonstruktion tapahtumiselle. Jos sen sijaan käsitämme
oikeuden pelkästään koherentiksi ja aukottomaksi systeemiksi
sulkeutuvana positiivisena oikeutena ja lakina ja miellämme oi-
keassaolemisemme instrumentaaliseksi laissaolemiseksi, kuten
modernissa oikeudessa on tapahtunut, niin kadotamme autent-
tisen oikeassaolemisen mahdollisuuden, jossa oikeus olemisena
säilyy avoimena ja jatkuvasti velvoittavana kysymyksenä maail-
massaolemisesta oikeassaolemisena. Tämä sulkee myös kaiken
keskustelun tragedian kanssa ja jättää lunastamatta antiikin lähe-
tyksen. Oikeuskysymyksessä on panoksena niin jokaisen teon,
normin ja päätöksen oikeudenmukaisuus, josta vastuu on ylei-
sesti jokaisella ja erityisesti oikeuden jakajilla eli tuomarilla.
Juuri oikeuden olemisen avoimuus on se vieras, jonka suhteen
käymme oikeutta oikeinolemisessamme. Oikeuden taito mer-
kitsee siten vireessä avattua olemista virittyneisyytenä siihen,
mikä kätkeytyvänä, vetäytyvänä, poissaolevana läsnäolona, si-
säisenä toiseutena, immanenttina transsendenttiutena kutsuu,
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käskee ja velvoittaa. Muistettakoon vain, että Parmenideelle
Dike varjeli hallussaan olemisen ja totuuden tien avaimia.

(3) Oppi. Kyse on oikeusopista, joka viittaa siihen oikeu-
den tietotaitoon (tekhn©), joka päättää joka hetki uudelleen oi-
keudesta. Tämä taito ilmeni kerran poliksen alkuperäisten ru-
noilijoiden päättäväisessä ja perustavassa sanomisessa, jossa laki
ja oikeus, oikeusjärjestys ja oikeudenmukaisuus, juridiikka ja
etiikka, pitäminen ja oleminen vielä leikkasivat toisiaan niiden
olematta eriytyneitä positiivisten tieteiden alueita. Oikeus nou-
si kysymyksen asiaksi kosmisen oikeuden murruttua ja mytolo-
gisten jumalten vetäydyttyä. Kyse ei ollut Platonin oikeuden-
mukaisuuden filosofiasta, Aristoteleen hyve-etiikasta tai vaik-
kapa Kantin kategorisen imperatiivin moraalifilosofiasta. Täl-
laisena ei-moraalisena oikeusoppina oikeuden mahdollinen
moderni taito ei pyrikään säätämään ja formuloimaan mitään
metafyysistä, teologista, idealistista tai rationaalista luonnonoi-
keudellista järjestelmää, johon kysymys oikeuden olemisesta
voitaisi lopulta palauttaa ja paaluttaa ja joka toimisi lain ja oi-
keusjärjestyksen pätevyyden ja oikeudenmukaisuuden viime-
kätisenä legitimaatioperustana. Oikeusoppi tulee vielä erottaa
oikeustieteestä. Kant puhuu oikeusopista (ius, Rechtslehre) oi-
keudellisen kokemuksen ja oikeudellisen viisauden yhdistel-
mänä, joka ei siis ole pelkkää oikeustiedettä (iurisscientia).81

Oikeusopilla en kuitenkaan tarkoita pelkästään Kantin oi-
keusoppia, koska se perustuu rajanvetoon Kantin etiikan tai si-
veysopin kanssa, joka erottelu estää oikeuden todellisen taidon,
joka ei perustu tällaiseen rajanvetoon. Oikeusoppi eroaakin
positiivisen oikeustieteen regionaalisesta keskittymisestä oi-
keusolevaan, sillä kyse on pikemminkin ajattelusta, joka kerää,
saumaa ja liittää “oikeudelliset” käsitteet ja kysymykset yhteen
oikeusontologian peruskysymyksen “onko oikeus” alle.
Oikeusoppi etenee latinan iurisprudentian prudentiasta sen alku-
perään kreikan fron©siksessa, jota Antigonen viimeisissä säkeissä
kuoro ylistää kahteen otteeseen viisautena onnellisuuden tär-
keimpänä osana ja vanhalla iällä opittuna malttina. (1346-
1352)82 Hölderlinin käännöksen mukaan kyse on ajattelusta
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81 Kant, Die Metaphysik der Sitten, s.336.
82 Aristoteleella fron©sis liittyi toimintaan merkiten sellaista käytännöllistä järkeä,

joka on tottunut löytämään hyvän elämän kannalta parhaan toiminnan. Se mer-
kitsee oikeaan osuvaa toimintavalmiutta ja sille rinnakkainen on eubulia, hyvä
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(Denken), joka estää rikkomasta kuoron sanoja vastaan: “Tai-
vaallista ei tule häpäistä”.83 Oikeusoppi on kuuliaisuutta oikeu-
delle itselleen ja jokaiselle tulevalle oikeudelle pyrkimättä omi-
maan oikeutta itseään. Heideggerin mukaan objektiivista to-
tuutta arvostava tiede (Wissenschaft) ei olekaan ensisijainen pol-
ku, jolla me avaamme maailman ja joka avaa totuuden. Hei-
deggerin vuosien 1921/22 luennot jopa nostavat fron©siksen
olennaiseen asemaan.84 Fron©sis tuo esille inhimillisen maail-
massaolemisen ajallisuuden ja äärellisyyden, jonka filosofian
teoreettinen ajattelu vähitellen kätkee alleen. Oleskelu päätök-
sen oikeassa hetkessä (kairos) tapahtuu fron©siksena, joka oi-
keinolemisen hyvänä harkintana toimii ainutlaatuisella tavalla
luonteen hyveiden sekä lakien ja tuntemattoman (sen mistä
vielä tulee päättää, joka on olevan maailman avoimuudessa asu-
minen) tulemisen välillä. Fron©siksessa on siis kyse tavastamme
viivähtää päätöksessä. Tällaisena toimintana se itse asiassa lähe-
nee ja leikkaa poi©sista, sillä poeettisessa tavassa asua maailmassa
olemme toimintamme äärellisyydessä suhteessa olemiseen.
Näin voimme ajatella oikeusoppia nimenomaan sellaisena oi-
keuden taitona, joka ei palaudu toimintaan tai tekemiseen,
etiikkaan tai runouteen, politiikkaan tai filosofiaan, vaan majai-
lee tragedian ja filosofian välittömässä läheisyydessä ja jossa
tekhn©n olennainen monimielinen mieli vielä ilmenee.
Oikeusopissa ja todella omalakisessa oikeuden taidossa on siten
kyse enemmän tulevan oikeuden vastaanottamisesta kuin sen
säätämisestä ja määräämisestä. Tässä mielessä Antigone on to-
dellinen oikeusoppinut. Häntä ohjaa sydämen (fr©n) järki
(fron©sis), kun hän ottaa vastaan Zeukseen ja Dikeen palautu-
mattoman oikeuden kirjoittamattomat säännöt, joista “ei tiedä
kukaan, milloin syntyivät”. (457) Oikeus on siten se, mikä ei
vain tänään eikä eilisestä lähtien ole vallinnut. Se on aina järk-
kymättömänä vallinnut eikä kukaan näe milloin se aikoinaan il-
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harkinta, joka johtaa oikeaan toimintaan. (Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka,
VI.5.1140a-1140b) Tässä yhteydessä ei tule tehdä eroa sen järjen välillä, joka
tietää mikä yksittäisissä tilanteissa on oikein ja sen, joka tietää ikuiset ja muuttu-
mattomat asiat, ensimmäiset syyt ja perusprinsiipit. Fron©siksesta ei pidä nimit-
täin erottaa viisautta (sofia), sillä kyseinen erottelu ilmenee selkeänä vasta Aristo-
teleella. (Fron©siksen suhteesta prudentiaan ks. Castoriadis, “Kreikan polis ja de-
mokratian luominen” s.117-118)

83 Hölderlin, Antigonae, 1330-1336.
84 Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, s.43.
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meni. Se on siten perusteeton perusta, an-arkh©, jota mikään oi-
keusteoria ja oikeudellinen näkemys ei kykene tavoittamaan ja
asettamaan perustaksi, mutta joka saattaa ilmetä ainutlaatuisena
ja singulaarisena oikeinolemisena.

(4) Traaginen oikeusoppi varjelee oikeuskysymystä pyrki-
mättä ottamaan hallinta- ja omistusoikeutensa puitteisiin Dikeä
tai dik©ä jonakin ongelmana tai olevana. Alussa viittasin oikeu-
den kysymyksen ja ongelman eroon. Nyt voimme vastata, että
kysymyksessä ja sen konkreettisuudessa on kyse “filosofiasta fi-
losofointina”, joka ei tuota oikeuden totuuden järjestelmää,
vaan jossa kysymys avaa uusia kysymyksiä vastausten vetäytyes-
sä ja kysyvän itsen jatkuvasti muuttuessa.85 Oikeuden hallitse-
mattomuus tai omistamattomuus ei suinkaan merkitse pessi-
mismiä, nihilismiä tai välinpitämättömyyttä vaan dik©n mene-
tyksen hyväksyvää odotusta. Toisin sanoen kyse on virittäyty-
misestä todellisen oikeuden vetäytymiseen ja paluun, tai aina-
kin lupauksen, mahdollisuuteen. Juuri tämä oli olennaista siinä
Hölderlinin merkitsemässä Sofokleen oikeustragedian ajattele-
misen käänteessä, jota olen seurannut “kuuliaisesti”. Yhä tä-
nään Sofokleen runouden kysymyksessä avautuu lupauksen
mahdollisuus, jolle avautuminen saattaa mahdollistua suhteessa
antiikin traagiseen oikeuteen. Oikeusopin tehtävänä on muis-
taa tämä kysymys.

Tämän se muistaa ajatellessaan. Heideggerin ja Hölderli-
nin termiä käyttäen se on oikeuden ajattelua (Denken), joka lä-
päisee sekä toiminnan että tuottamisen tuoden olemisen kie-
leen. Heideggerin mukaan olennaisempaa kuin laatia sääntöjä
on se, että ihminen löytää asuinsijan olemisen totuudessa.
Oikeuden ajattelun olisikin pyrittävä sanonnassaan tuomaan
kieleen olemisen ei-sanottu sana eikä ainoastaan luoda lakeja.86

(Ajattelu ei tässä merkitse filosofiaa ja filosofin ylivaltaa. Se ei
merkitse poliittisen ja juridisen toiminnan syrjäyttämistä epäau-
tenttisuuteen, viittaan vain siihen tapaan, jolla kreikkalaiset
kohtasivat poliksessa dik©n, fysiksen ja al©theian. Ajattelu vaatii
ajattelijaa vetäytymään niistä filosofian kouluista ja tiedekunnis-
ta, jonne filosofit ja tiedemiehet Platonista lähtien ovat vetäyty-
neet päästäkseen irti politiikan, etiikan ja juridiikan kysymyk-
sistä poliksessa. Ajattelu edellyttää poliksessa asumista. Oikeuden
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85 Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, s.43.
86 Heidegger, Kirje “humanismista”, s.103-104/s.51-52.

472
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
8. toukokuuta 2000 10:40:11

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



taito tällaisena ajatteluna on suhteesta oikeuden totuuteen, joka
saattaa toteutua yhtä hyvin runoilijan, sankarin kuin jokaisen
polista jakavan teossa ja sanassa, joten se merkitsee oikeinolemi-
sen olemishistoriallista tapahtumaa.) Tällöin traaginen oi-
keusoppi on aidosti meta-fyysinen oikeusoppi ja siten oikeu-
den ensimmäinen filosofia, joka on enemmän olemishistorial-
lista oikeusoppia ja vähemmän oikeuden ontologiaa (on siis lo-
pussa vetäydyttävä siitä, mitä aiemmin asetettiin), joka perustuu
tulevan vastaanottoon, alun toistoon, paluuseen, takaisin otta-
miseen, uudelleenkysymiseen, historiallis-kriittiseen keskuste-
luun, destruktioon, dekonstruktioon, aina vielä tulossa olevaan
oikeaan oikeuteen. Siinä on kyse sellaisesta ajattelusta, joka pe-
rustuu äärettömän läsnäolon kokemukseen äärellisessä, joka on
vastakkainen sen metafyysisen logiikan kanssa, joka katsoo ää-
rellisen sisältyvän äärettömään. Rohkenisin edellyttää traagisen
oikeusopin jakavan sitä mitä Françoise Dastur kutsuu aidoksi
filosofiaksi, joka ei pelkää toisen tai ulkopuolisen saastuttavaa
vaikutusta. Ajallisena ja konkreettis-eksistentiaalisena se ei
myöskään ole puhdas teoria eikä se perustu totuuden ikuisuu-
teen ja järjen ajattomuuteen. Lisäksi se on “negatiivista” siinä
mielessä, että se ei julista varmuudella minkään määrätyn to-
tuuden positiivisuutta eikä mitään absoluuttista järjestystä, joka
olisi transsendentti suhteessa elämään.87 Ehkä tällaisena dik©n
tekhn©nä, joka tulee ajatelluksi paluuna tragediaan, se saattaisi
modernin tekniikan aikakaudella herättää äärimmäisen rajalli-
sen kysymyksen olemisoikeuden ilmenemisen mahdollisuu-
desta sen unohtuneisuudessa ja vetäytymisessä. Tai sitten ei.

“Traaginen oikeusoppi” kaikkine neljine kohtineen on
perin moderni tapa taitaa oikeutta. Se myös kuljettaa meidät oi-
keustragediasta Platoniin ja sanomisesta sanottuun. Saattaapa
sen kohtaloksi tulla Empedokles-tragedian kohtalo. Siihen
saattaa myös vaieta aina vasta avautumassa oleva keskustelu
kreikkalaisten kanssa. Dialogi tulee kaikissa opeissa monologik-
si. Parasta unohtaa nämä nimet ja opit, joita ilman modernissa
oikeuden ja oikeudenmukaisuuden ajattelussa on kyllä vaikea
sanoa mitään käsitettävää. Olihan se aivan ohimennen sanottua,
saattoipa muodostua jopa singulaariksi esimerkiksi oikeuden
petoksesta tai modernista hybriksestä. Ehkäpä oikeusoppi pitää
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jättää sillensä, jotta oikeus voisi ilmetä, sillä onhan oikean sano-
miseni pyrkinyt heti asetettuaan oikeuden fundamentaalionto-
logian vetäytymään siitä, jotta en kadottaisi tragedian mahdolli-
suutta siihen. Siis oikeusopista oikeuden ratkeamattomaan ja
nimeämättömään käyntiin.

6. Dik©n käynti

Tulevaa oikeutta oikeustragedian kautta jäljittävä oikeuden tai-
to on oikeuden käyntiä useassa mielessä, sillä oikeus on se, mikä
käy käyntiään, käydessään oikeus kohtaa meidät kohtalona, oi-
keus käy meille maailmassa paikkaa ja järjestystä asettavana,
meidät kohtaavana kohtalona on käydä oikeuteen, meidän
käymisessä oikeuteen on kyse oikeuden mielestä, oikeuden
mielen käynnistä ja oikeuden käynnin mielekkyyden mieltämi-
sestä oikeuden sanomisessa. Oikeuden käynti merkitsee ehkä
paikallaolemiselle sellaista päätöstä ja ratkaisua olla oikeassa, jo-
ka tulee oikeuden käynnin ratkeamattomuudesta. Toisin sa-
noen meidän käymämme oikeus on välttämättä ja perustavalla
tavalla alisteinen oikeuden itsensä käynnille, jota kukaan trans-
sendentti tai immanentti oleva ei säädä. Tämä maailmassa yh-
dessä toisten kanssa olevaa kuolevaista sitova kohtalo merkitsee
samalla kauhistuttavan huikeaa vapautta, sillä oikeuden käyn-
nissä tapahtuva päätös on absoluuttisen singulaarinen. Tähän
olen tässä ja nyt käynyt valitessani oikeuden mukaisen sankari-
ni, Antigonen, joka itseään kohtaavassa kohtalollisessa kohta-
lossa valitsee oman kohtalonsa. Jumalallinen oikeus on käänty-
nyt pois, ja Dasturin sanat jumalallisen paluusta käyköön vas-
taukseksi taivaallisen oikeuden kaipuuseen: “Hengen liekki
kohoaa kohti korkeuksia, mutta rakkaus ja murhe, jotka ovat
kuolevaisten osa, kääntävät liekin takaisin maahan.”88 Oikeu-
den taidon paikka on täällä, maailmassa, jota jaamme toisten
kuolevaisten kanssa.

Tässä suunnassa saattaisi löytyä vastaus myös kysymykseen
“onko dik©?”. Maihofer erottaa ainutkertaisuudessa ja ainutlaa-
tuisuudessa toteutuvan eksistentiaalisen luonnonoikeuden
säännön institutionaalisesta luonnonoikeudesta, joka koskee
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oikeusjärjestystä, jonka tehtävänä on olla oikeinolemisen ja oi-
keassaolemisen suojajärjestys.89 Vastaavasti Villani pitää positii-
vista oikeutta paikallaolemisen olemisenmahdollisuuksien ta-
kaajana, joka suojaa sen päätöksen ja muistamisen mahdolli-
suuksia niitä tuhoavilta voimilta.90 Tämä on ontologinen vaati-
mus siitä, että sallitaan toiselle tuleva oikeus ja että oikeusjärjes-
tys takaa toisen oikeuden hänelle tulevaan oikeaan. Onttisella
tasolla voitaisiin sanoa (enkä toisessa tilanteessa epäröisi säätää
sitä vaikkapa Euroopan Unionin vielä tulevan perustuslain pe-
rustavaksi oikeusperiaatteeksi): “oikeusjärjestyksen tehtävänä
on varjella oikeinolemista”, mutta se ei sano mitään mistään eli
se ei säädä, aseta ja määritä oikeutta, vaikka se voikin toimia,
niin kuin Max Müller sanoisi, oikean oikeusjärjestyksen onto-
logisena peruslauseena.91

Tämä onttis-juridis-poliittinen vastaus ei riitä, vaan kreik-
kalaisten runoilijoiden tavoin on kohdattava fysis ja logos niiden
normatiivisessa perusrakenteessa ja oleminen pitämisenä. Hei-
deggerin lausetta “[m]e olemme totuudessa” muokaten voim-
me sanoa: me olemme oikeudessa.92 Tällöin olemisessa itsessään
aukeaa oikean ja väärän kuilu, joka haastaa meidät yksilöinä ja
yhteisön jäseninä siihen polemokseen, joka asettaa ja säätää pai-
kallaolemisen konkreettisen järjestyksen.93 Arthur Kaufmannin
mukaan luonnonoikeus ei siten ole absoluuttista ja ikuisesti pä-
tevää ideaalioikeutta vaan tässä ja nyt todellistuvaa konkreettista
ja positiivista luonnonoikeutta.94 Maihoferin Recht und Seinin
ontologis-eksistentiaalinen oikeusfilosofia esittääkin konkreet-
tisen luonnonoikeuden, joka voidaan rinnastaa Müllerin ole-
misen historiallisuuteen perustuvaan historialliseen luonnonoi-
keuteen, jossa ontologinen historia (Geschichte) on syrjäyttänyt
onttisen historian tai historiankirjoituksen (Historie).95 Täsmen-
täisin tätä Fechnerin suunnassa. Hän nimittäin puhuu luonnon-
oikeudesta, jonka sisältö ei ole ikuisesti annettua eikä myöskään
muuttuvaa oikeutta vaan tulevaa oikeutta, jonka tulemiseen ih-
minen osallistuu erottavalla ja päättävällä toiminnallaan.96 Siten
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oikeus ontologisella tasolla on tuleva olemisoikeus, joka ei ole
mitään annettua normien totuutta eikä annettua historiaa vaan
aina vasta oikeassaolemiselle tulossa olevaa, jota ei voi sen tule-
misessa laskelmoida, hallita, omaksua tai edes ennakoida.
Oikeuden taidon suhde luonnonoikeuteen voidaan ymmärtää
myös Nancyn esittämän kahden imperatiivin kautta. Ensinnä-
kin on välttämätöntä olla sen mittainen mitä mikään maailmas-
sa, mikään voimassaoleva laki, mikään väistämätön prosessi,
mikään laskelmoitava horisontti, mikään ennustus ei voi mitata
– absoluuttinen oikeudenmukaisuus, rajaton laatu, täydellinen
arvokkuus. Toiseksi on keksittävä ja luotava maailma tässä ja
nyt, välittömästi joka hetki, tehtävä maailma paikaksi, joka ei
koskaan ole aloillaan, vaan joka on jatkuvasti uudelleen avattu
sen omista vastakohdista, jonka johdosta emme koskaan tiedä
mitä pitäisi tehdä, mutta joka velvoittaa meidät koskaan teke-
mästä mitään mikä ei ole maailma.97

Oikeus ontologisella tasolla on tuleva oikeus, joka ei ole
mitään annettua normien totuutta eikä annettua historiaa vaan
aina vasta oikeinolemiselle tulossa olevaa, jota ei voi sen tule-
misessa laskelmoida, hallita, omaksua tai edes ennakoida.
Oikeus ei ole aika-tilassa (Zeit-Raum) pelkästään juridis-poliit-
tisina normeina ja käytäntöinä vaan perustavampana silmänrä-
päyksen hetken kohtana (Augenblicksstätte).98 Tämä hetken
paikka on nimenomaan päätöksen hetki ja hetkellinen päätös,
joka avaa aika-tilan liikkuma-alaa oikeuden totuudelle keskellä
normatiivisen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten käytäntöjen
arkipäivää. Tämä on myös Prometheuksen hetki, jossa oikeus-
normien jatkuvuuden ja keston perustana on kumouksen ja
katkoksen hetkellisyys, joka merkitsee sitä, että oikeuden legi-
timaatio tulee aina vasta jälkikäteen.

Tämä ei merkitse oikeuden subjektivoitumista, sillä pai-
kallaoleminen tulee ymmärtää tässä oikeuden totuuden avoi-
mena “keskuksena”. Vain olemisen päällekarkaus “paikan” ta-
pahtumana saattaa paikallaolemisen itseensä, jolloin siis vasta
singulaari päätös oikeudesta määrää, asettaa ja perustaa singulaa-
rin, joka on kaikkien mahdollisten oikeussubjektien perusta.
Tämä subjektia edeltävä päätöksen hetki on se “laiton” paikka,
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jossa välähdyksenomaisesti läsnäolevan lain suhde tulevaan oi-
keuteen mahdollistuu tai jossa suhde oikeuteen ottaa paikan.
Juuri kreikkalaisessa tragediassa yleensä, Antigonessa oikeustra-
gediana erityisesti, tapahtuu paikallaolemisen päätöksen hetken
kohdassa alkuperäis-historiallinen dik©n kokemus luonnosta ja
jumalista erkanevan, välissä tapahtuvan oikeusajattelun tapah-
tumana.

Kaiken kaikkiaan oikeuden olemiskysymys voidaan koh-
data ainoastaan oikeudenpaikallaolemisen (Rechtsdasein) kautta,
joten oikeinolemisen (Rechtsein) oikeassaolemisessa (Im-Recht-
sein) oikeus ilmenee hetkellisesti totuudessaan. Tämä oikeus voi-
daan nimetä Wolfin kautta olemisoikeudeksi (Seinsrecht), jonka
termin hän liittää Hölderliniin. Hölderlin on nimittäin Wolfin
mukaan luonnonoikeuden runoilija, joka runoilee olennaisen,
alkuperäisen ja kohtalollisen oikeuden.99 Wolfin mukaan luonto
viittaa Hölderlinillä Seiniin, olemiseen, joka onkin fysiksen alku-
peräinen merkitys. Siten luonnollinen oikeus ei Hölderlinille ole
fyysistä, psyykkistä tai älyllistä luontoa, ei vahvemman oikeutta
tai ihmisoikeuksia, ei luontaisoikeutta tai järkeisoikeutta vaan
olemisoikeutta, Seinsrechtia.100 Olennaista kaikissa näissä termeissä
– oikeinolemisessa tai oikeutenaolemisessa, oikeassaolemisessa ja
olemisoikeudessa – on se, että oikeus tulee ymmärtää olemiseen
kuuluvana. Müllerin mukaan todellinen luonnonoikeus eksis-
tentiaalisena todellisuusjärjestyksenä olikin se, minkä kreikkalai-
set ymmärsivät tehdessään erottelun fysiksen ja tekhn©n välillä.101

Tällöin voimme ymmärtää oman kielemme sanat oleminen ja
oikeus kreikkalaisten perussanojen fysis, logos ja dik© kautta, jol-
loin saatamme tavoittaa oikeustragediassa avautuvan fundamen-
taalin oikeuden kysymyksen. Oikeus avautuu silloin meille aina
tulevassa oikeinolemisen mahdollistavassa kysymyksessä ja kysy-
myksenä “onko dik©?”.

Myös Friedrich Beissner katsoo luonnon olleen Hölderli-
nin mukaan kreikkalaisille määräävää.102 Runossaan “Natur
und Kunst oder Saturn und Jupiter” Hölderlin sanoo luonnon
olleen alun ja lukuisien mahdollisuuksin aikakautta. Luonnon
alueen jumala Saturnus ei säätänyt mitään kieltoja, mutta ajan
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käänteen mukaisesti länsimaisessa maailmassa Saturnus ja Jupi-
ter ovat vaihtaneet paikkansa, niin että modernissa maailmassa
rajoittavia lakeja asettava Lain jumala on vanhempi kuin lakeja
purkava ja tuleen leimahteleva Pathos.103 Jos seuraamme Höl-
derliniä, niin ymmärrämme sen, että olemme lain herruuden
ajan lapsia, joille fysis on vierasta. Emme siis voi yksinkertaisesti
palata luonnonoikeuteen, olipa se sitten jumalallista tai ratio-
naalista. Siksi olemisoikeus täytyy mieltää meille tulevana teh-
tävänä, sillä voimme tuntea lakimme tai positiivisen oikeuden
ainoastaan olemisoikeuden vierauden kautta. Käsittäisin tämän
myös yhteydessä siihen mitä sanoin Lacoue-Labarthea ja Nan-
cya seuraten oikeudellisen vetäytymisestä tai Heideggerin kaut-
ta oikeuden olemiskysymyksen unohtumisesta. Olemme vas-
tuussa oikeinolemisestamme sillä aukeamalla, joka on avautu-
nut kaikkien pysyvien ja universaalien normijärjestelmien ve-
täytymisestä. Juuri tämän joka hetki muuttuvan aukeaman pai-
kalla ollessamme voimme joko hävitä säädännäisten lakien jär-
jestykseen tai ottaa riskin olla suhteessa lakien järjestyksessä ve-
täytyvänä olevaan oikeuteen, joka saattaa hetkellisesti välähtää
oikeus- ja lainaukoissa.

Oikeustragediassa ratkeamattomasti avautuvan oikeuden
kysymyksen kautta olemme siirtyneet transsendentaalisesta on-
tologiasta ja metafysiikasta, jopa oikeuden fundamentaaliontolo-
giasta, lain, oikeuden, oikean ja oikeudenmukaisuuden ei-meta-
fyysiseen oikeuden taitoon, jossa oikeus kohtaa alkunsa ei niin-
kään – vielä oikeuden fundamentaaliontologiassa vaikuttavana –
perustavan arkh©n, alun, alkuperän ja prinsiipin, varmuutena
kuin avautumana, kuiluna, kysymyksenä, perusteettomana pe-
rustana, an-arkh©na, oikeuden olennaisena an-arkisena alkuna.

Kysymys autenttisesta oikeinolemisesta merkitsee oikeu-
den ratkeamattomuuden tunnistamaista ja tunnustamista. Derri-
dalle ratkeamattoman, laskelmoimattoman, singulaarisuuden,
eron, heterogeenisuuden ja yhteismitattoman ajattelu on oikeu-
den ajattelua, mutta se ei merkitse pelkkää oikeuden vaa’an rat-
keamatonta heilahtelua ristiriitaisten normien tai Antigonen ja
Kreonin lakien välillä. Tämä ei tietenkään merkitse paluuta
Hegelin absoluuttiseen oikeuteen tai pidättäytymistä ratkaisusta,
vaan se tarkoittaa velvollisuutta mahdottomaan päätökseen rat-
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keamattomasta oikeudesta. Antigonelle on välttämätöntä tehdä
ratkaisu tässä ja nyt hetkessä siitä huolimatta, että oikeus itse ve-
täytyy ratkaisusta välittömästi, vaikka se siinä ratkaisun konkreet-
tisessa ja ainutlaatuisessa hetkessä välähtäisikin avautuvana ja pal-
jastuvana. Tässä oikeuden aporeettisessa – ja siten myös traagises-
sa – kokemuksessa ilmenee ratkaisupakon todellinen merkitys.
On tehtävä oikeutta oikeudelle, mikä on mahdotonta. Solon ru-
noilikin oikeudesta sellaisena äkillisenä tuulenpuuskana, joka
mahdollistaa oikeuden hetkellisen ilmenemisen maailmassa.104

Tuulenpuuskia tarkkaileva oikeusajattelu ei ole jo annetun an-
tamista ja todistamista varmana vaan sellaista transformatiivista
ymmärrystä, joka muuttaa olemisen oikeuden mieltä filosofi-
sesti mieltävän persoonaa ei niinkään moraalis-eksistentiaalises-
sa mielessä vaan oikeinolemisena. Tässä tilanteessa olemme oi-
keuden ajattelun alun seuraajia, todellisia aloittelijoita – ja sa-
malla aloittajia. Oikeuden tietotaito, dik©n tekhn©, merkitsee se-
kä olemisoikeuden ihmettelyä, kummastelua ja ratkeamatonta
kyselyä että filosofis-poeettis-oikeudellista päättymätöntä oikeu-
desta päättämistä oikeinolemisen ajallis-historiallisessa olemisen
järjestyksessä tai “olevan immanenssin puhdasta transsendens-
sia”.105 Oikeutta kohti virittäytyvä sanominen, kuuleminen, ole-
minen, toimiminen, taitaminen ja päättäminen saattaa mahdol-
listaa ihmisen oikeinolemisessa toteutuvan dik©n.

Juuri Antigone saattaa olla meille ja meidän jakamassam-
me maailmassa kätkeytyvänä piilevä mahdollisuus, joka avau-
tuu ainoastaan virittäytymällä ajattelemaan Sofokleen Antigonen
kutsua, velvoitetta, imperatiivia, ääntä – mutta ehkä Antigone
vaatii mahdotonta. Siitä huolimatta, tai juuri sen vuoksi, polis ja
dik© eivät ole koskaan olleet valmiita ja täysin toteutuneita
teoksia (siinä mielessä olen kirjoittanut siitä, mitä ei koskaan ole
tapahtunut). Ehkä oikeuden taito on vain sitä, että on välttämä-
töntä ja täytyy ajatella oikeuden olemiskysymystä kysymykse-
nä, joka ei päädy lopulliseen vastaukseen tai tietoon oikeasta,
oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta, mutta ei myöskään
merkitse sellaista perättäisten kysymysten loputtomuutta, joi-
hin vastaamattomuus vain ennakoi tulevaa korkeampaa abso-
luuttista vastausta.106 Tällöin oikeutta jakavaa yhteisö voidaan
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ajatella, Derridan termiä käyttääkseni, “päätöksen yhteisönä[...]
kysymyksen yhteisönä kysymyksen mahdollisuudesta”, jossa
dik©, joka hetkellisesti ilmenee Sofokleen Antigonessa, on “hy-
vin vähän – tuskin mitään”.107 Ratkeamattomaksi jää kysymys
onnistuuko moderni traaginen oikeusoppi dialogissaan oikeus-
tragedian kanssa luonnostelemaan minkäänlaisia edellytyksiä
modernin oikeinolemisen tavalle olla suhteessa dik©en. Jokai-
nen vastaus vain asettaisi dik©n utopian, idean tai transsenden-
taalisen horisonttiin tai lain järjestykseen. Kaiken oikeuden
käynnin jälkeen: oikeudella on lupauksen ja ylijäämän – tule-
van tulevan – rakenne. Tämäkin on jo aivan liikaa sanottu, sillä
oikeustragedian antaessa lupauksen se antaa ei-mitään.

Dik© on prosessi. Se on todellista prosessioikeutta eli oi-
keuden ratkeamatonta ja päättymätöntä käyntiä. Inhimilliselle
ja kuolevaiselle olevalle kyse on oikeuden käynnistä, siitä pe-
rustavasta oikeusprosessista, jossa maailmassaoleminen on oi-
keassaolemisessaan. Diken mahdoton lahja kutsuu äänettömänä
ja merkityksettömänä oikeudentuntoista käymään päättäväises-
ti oikeutta jokaisessa tässä ja nyt hetkessä. Oikeustragedia avaa
meidät näin oikeuteen, dik©en, jota ei voida kohdata Platonin
myötä kehittyvän oikeudenmukaisuuden, dikaiosyn©n, kautta.
Vielä Antigonessa dik© välähtää esiin ja etualalle. Siksi Antigone
on olennainen modernin prosessi-oikeuden tulemisen mah-
dollisuudelle.

Dik© ei ole mitään. Sen hallitseminen ja omaaminen tai
saattaminen pysyvään voimassa- ja läsnäoloon on mahdotto-
maan (am©khanos) kurkottamista, muistutan Ismenen sanoista
Antigonelle tragedian alussa. Dik© on aina vasta tulossa. Siten
ainoa tapa olla oikeassa on olla suhteessa siihen, mikä on mah-
dotonta. Tämä teksti itse on oikeudenkäynti sanoessaan dik©n
lukemattomilla tavoilla. Alkuperäisesti ratkeamaton oikeus ei
alistu oikeuden sanojan ratkaisupakolle. Jos kieli on oikeuden
koti, niin kyse on sanomisen oikeuden mukaisuudesta tai kir-
joituksen mahdollisuudesta kysyä olemisen tapaa oikeutena, jo-
ka onkin ollut tekstin ainoa kysymys. Siinä onko dik© peitetty ja
petetty oikeuden käynnillä vai välähtääkö se hetkellisesti esiin
ja näkyville sanomisen käynnin rytmissä on kyse sanomisen oi-
keassaolemisen mahdollisuudesta. Kaikessa sanotussa onkin en-
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sisijaisesti ollut kyse oikeasta suhteesta toiseen, Antigoneen, an-
tiikin Kreikkaan ja sen traagiseen runouteen, oikeasta tavasta
olla suhteessa oikeaan, joka on aina tulossa oleva oikeuskysy-
mys. Kaiken kaikkiaan kirjoitukseni on ollut vähemmän oi-
keuden sanomista jonakin kuin kysymys oikeuden sanomisen
mahdollisuudesta modernissa. Itse kirjoitus on oikeuden kysy-
mys, oikeuden käynti, prosessi. Ehkä ainoa oikeuden käynnin
taakseen jättämä imperatiivi voisi olla: “Ole oikeudenmukai-
nen (oikeuden) kysymykselle.” Mutta silloin jo: hybris, l©th©,
adikia.
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Damon Ateenalainen 77
Dastur,  Françoise 15, 22, 132, 243,

245, 249, 253, 255, 266, 269,
369, 414 - 415, 477 - 479

deinon (ihmeellinen) 136 - 141, 321,
347, 364, 368, 383, 398, 418,
453
hirveä (Ungeheuer) 136, 259, 368,

371
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outo (Unheimliche) 135 - 141,
321, 363, 368, 418

Deiokes 42, 423
dekonstruktio 15, 22, 219 - 220,

254, 261, 268, 270, 285, 335,
342, 442, 446, 448, 473, 477
Abbau ja 342
ks. destruktio

Deleuze,  Gilles 115
d©mokratia 17 - 18, 44, 54, 59, 62 -

64, 66 - 76, 82, 85 - 88, 94, 102,
109, 127, 134, 142, 162, 177,
179, 205, 209, 220, 241, 288,
292, 295 - 296, 303, 307, 310 -
313, 315, 345 - 346, 353, 365,
398, 433, 446, 448 - 449, 475

Demokritos 79 - 80, 405
d©mos (kansa) 73, 102

kaupunginosana 67 - 69, 124
Demosthenes 75, 178
Derrida,  Jacques 15, 18, 21, 136,

142, 164, 219 - 221, 224 - 225,
230 - 231, 237 - 238, 247, 285,
342, 356, 369, 376, 398, 401 -
403, 412, 414 - 415, 426, 436 -
438, 442, 444, 450 - 453, 460,
464, 469, 473, 482, 484
ks. dekonstruktio
Glas 164, 221 - 225, 231, 237 -

238
desisionismi 184, 449, 472
destruktio (Destruktion)115, 219,

341 - 342, 452, 477
Detienne,  Marcel 118 - 122, 217 -

219, 351, 469
dikaiosyn© (oikeudenmukaisuus) 16,

90, 98, 149 - 150, 315, 388, 441,
484
ks. dik©

Dike 16, 20, 51, 55, 65, 158, 163,
173, 317 - 318, 343, 361, 364,
375, 383, 385, 389, 392 - 401,
403, 416 - 420, 423 - 426, 428 -
436, 441 - 442, 447, 457, 461,
465, 471, 474, 476, 484

dik© (oikeus) 15 - 20, 37, 41 - 42,
51, 53, 55, 65, 138, 141, 147,
149 - 151, 163, 168, 171, 180 -
181, 216, 220, 296, 299, 302 -

307, 315, 325, 333, 339, 344,
347, 349, 361 - 363, 368, 376,
380, 383, 385, 391 - 401, 403 -
404, 407, 409 - 411, 417 - 419,
421 - 422, 426, 428, 433, 436,
441 - 442, 448, 453 - 462, 465 -
467, 469 - 471, 476 - 477, 479,
481, 483 - 485
Fug (järjestys) ja 426, 428
Fuge (liitos) ja 427 - 429
Fügung (sallimus) ja 469

deiknumi (merkki,  rajakivi) 436
dikazeion (oikeudenkäyttö) 41,

177
dikein (heittää) 51
Gewissen (omatunto) ja 405
hybris ja 55
kynnyksenä 434
prosessina 484
rangaistus 216, 394, 427, 436,

438
suhde dikaiosyn©en 149 - 150, 388

- 389, 441, 484
tuomiopuhe ja 436
ks. adikia, al©theia, fysis, logos,

tekhn©
das Ding (Asia) 47, 378
Diogenes Laertios 77
Dionysos 34, 66, 107, 110, 114 -

116, 132, 148, 251, 308, 310
Diotima 262
Drakon 60 - 61, 68, 86
Dreyfus, Hubert 445
Duns Scotus,  Johannes 194
Dworkin,  Ronald 314, 462
Döbber,  Joseph 209

Efialtes 71 - 72
Ehrenberg,  Viktor 62, 91, 103, 359
Ehrström,  Karl Gustaf 234
ekkl©sia (kansankokous) 42, 44 - 46,

59, 63 - 64, 67 - 71, 73 - 75, 77,
79, 82 - 86, 102, 108, 161 - 162,
307, 314 344, 347, 358

Empedokles 78 - 79, 82, 190
Hölderlin ja254, 260 - 269, 282,

449, 477
End, Heinrich 153, 388, 409, 457
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erinyes (raivottaret) 169, 395 - 399,
417, 424, 432, 439, 446

eris (riita) 46, 77 - 78, 152, 306,
310, 351, 428
eristiikka ja 77
hyvän ja huonon riidan ero 54,

240
Eros 265
Espriu, Salvador 210
Eteokles 25, 27 - 30, 123, 142, 153,

155, 161 - 163, 184 - 185, 374©thos (eetos) 19, 110, 126, 176, 299,
395, 424
ethos (järjestys,  tapa) ja 126

eudaimonia (onnellisuus) 81, 96, 213,
299, 356

eumenidit (kohtalottaret) 11, 27,
125, 396 - 397, 432

eunomia (hyvä järjestys) 58 - 59, 64 -
66, 70 - 72, 109, 292, 312, 356,
365, 429

Euripides 85, 121, 132, 158, 175,
362

Euroopan Unioni 357
perustuslaki ja 479

Eurydike 34, 169, 217, 400

Faidros 82, 295
Faidros,  roomalainen satujenkertoja

319
farmakos (lääke,  myrkky) 127 - 129,

164, 170, 215, 248, 256, 276,
359, 446

Fechner, Erich 389, 457, 467, 480
Fichte,  Johann Gottlieb 241, 243,

263
Fine,  John 39, 62, 179
Fink,  Eugen 18
Finley,  M.I. 84
Foucault,  Michel 121
Fraenkel,  H. 54
Freud, Sigmund 135 - 136, 140 -

141, 143 - 144, 221, 373, 378,
380

Frings,  Manfred 346
Froment-Meurice,  Marc 351 - 352,

355, 363 - 364, 420, 422
fron©sis (käytännöllinen järki) 289,

475 - 476

fyl© (heimokunta) 67 - 68
fysis (luonto,  oleminen) 79, 119,

138, 188 - 189, 298, 304, 347,
350, 385, 481

Gadamer,  Hans-Georg 309
Gagarin,  Michael 41, 60 - 62
Gellrich, Michelle 118, 307 - 308
genos (suku) 43, 67
Gernet,  Louis 122
Gewirt, Alan 208
Glaukon 89, 93, 301 - 302
Goethe,  Johan Wolfgang 239
Goheen,  Robert 171
Goldmann,  Lucien 219
Gorgias 78, 299, 305
Griffel, Fernando 27
Grotius,  Hugo 194, 336
Guthrie,  W.K.C. 57 - 58, 76, 80,

297

Habermas,  Jürgen 313 - 314, 462
Hamacher, Werner 464
Hades 11, 23, 32, 139, 144, 158,

173, 176, 271, 273 - 274, 276,
288, 291 - 292, 366, 379, 383,
385, 394 - 395, 398, 400, 417 -
418, 425, 431 - 432

Haimon 25, 30 - 31, 34, 142 - 143,
145, 147, 166, 169, 172, 177,
216 - 217, 288 - 290, 313, 343,
365, 374, 382, 397, 400 - 401
republikaaninen käänne ja 277 -

278, 287, 290 - 293, 312
hamartia (erehdys) 149, 373, 401
Hart,  H.L.A. 182
hautaamisvelvollisuus 152, 158 -

159, 164, 173, 190, 197
hautaamisen kielto 28, 30, 151 -

152, 155, 162, 172, 181, 184,
212, 419
Solonin laki 162

Haute,  Philippe van 377 - 380
Havelock, Eric 81, 150
Hefaistos 73
Hegel,  G.W.F 157, 239 - 243, 269,

280, 286, 294, 297, 322, 372,
404, 462
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absoluuttinen oikeus 228, 240,
421, 483

Antigone ja 19, 221 - 228, 234 -
238, 245, 343, 347, 357, 367,
398
suhde Hölderliniin 242, 248,

266
Aufhebung 228, 231, 234, 240,

277
Järjen ääni 233
Oikeusfilosofia 157, 221, 229 -

236, 404, 444
Phänomenologie des Geistes 221 -

228, 343, 367
Sokrates ja 220

Heidegger,  Martin 17 - 21, 58,
130, 134 - 138, 140 - 141, 147,
221, 246 - 248, 269, 285 - 286,
308, 321 - 343, 346 - 361, 363 -
364, 368, 370, 372, 374, 376,
379, 381, 383 - 387, 389 - 390,
400 - 402, 404 - 405, 408 - 412,
414, 418 - 420, 422, 426 - 429,
431, 434, 439 - 440, 443 - 445,
448 - 454, 456 - 464, 466, 470,
475 - 476, 479 - 480, 482
”Logos” 326 - 330, 332
Beiträge zur Philosophie 340, 410 -

411, 480
Die Grundprobleme der Phänomeno-

logie 322 - 323, 340, 343
Einführung in die Metaphysik 136,

138, 140, 308, 322, 347 - 348,
429, 453, 470

Hölderlins Hymne “Der Ister” 135,
137,  348 - 352, 359, 363 -
364, 418 - 422, 440, 469

Kirje “humanismista” 19, 339, 383
- 384, 389, 408, 462 - 463,
476

Oleminen ja aika 136, 141, 323,
326, 341, 343, 354, 376, 400,
404 - 405, 408 - 409, 411, 414

Taideteoksen alkuperä 445, 456 -
459

ks. hypsipolis-apolis
Heinemann,  Walter 21, 339, 479
Hektor 43, 46 - 49, 53

h©liaia (kansantuomioistuin) 64
Hera 24, 26, 50, 52, 73
Herakleitos 255, 324, 347, 351 -

352, 356, 360, 362, 381, 455 -
456, 470, 472
dik© ja 396, 424, 427 - 429, 431 -

432
logos ja 325 - 326, 328 - 330, 332

- 333, 341, 389, 393, 400, 414,
451
nomos ja 344

sofistit ja 79, 82
hermeneutiikka 336
Hermes 120, 303
Herodotos 41 - 42, 67, 69 - 70,

149, 423
Herrmann,  Friedrich-Wilhelm von

452
Hesiodos 53 - 54

hyvä ja huono eris 54, 156, 240
Theogonia 56, 262
Työt ja päivät 54 - 56

Hobbes,  Thomas 182 - 183, 195 -
196, 199, 241

Hollerbach,  Alexander 408
Homeros 39 - 42, 49, 53, 56, 58 -

59, 65, 85, 99, 112, 116, 118,
120, 128, 150, 215, 251 - 252,
255, 267, 279, 283, 333, 367,
396, 425, 452
Ilias 40 - 41, 43, 48 - 49, 51 - 52,

151
Odysseia 23, 42 - 44, 52, 306, 456

huoli (Sorge) 141, 408 - 409
huolehtiminen (Besorgen) 409
huolenpito toisista (Fürsorgen) 409

Husserl,  Edmund 12, 322, 414 -
415

Husserl,  Gerhart 336
hybris (rajojen ylittäminen, liialli-

suus) 23 - 35, 55, 114, 226 - 227,
421, 485

hyperbologiikka 246, 285
hypsipolis-apolis (kaupungin ylhäisin-

kaupungiton) 359 - 360, 362 -
363, 366 - 368, 386, 391, 394 -
395, 401, 411, 413, 418, 422 -
423, 432, 437, 439, 470
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Hölderlin, Friedrich 19, 132 - 133,
241 - 288, 290, 292, 330, 343,
352, 367, 441, 449, 451, 455,
457 - 459, 462 - 463, 468 - 469,
476, 481 - 482
Antigone ja 22, 136, 161, 271 -

279, 367 - 369, 385, 399, 401,
405 - 407, 419 - 423, 434,
436, 475
suhde Kuningas Oidipukseen

270, 418
Der Tod des Empedokles 253,

261 - 263, 265 - 267, 269
Kuningas Oidipus ja 256, 258 -

259, 269
spekulatiivinen idealismi ja 242,

245
tragedian rytmi 247
ks. dekonstruktio, hyperbologiik-

ka, kategorinen käänne, kesuu-
ra

immanenttius 92, 94, 157, 226, 262,
268, 343 - 344, 367, 398, 400,
414, 434 - 435, 446, 448, 474,
478

Iokaste 23 - 27, 38, 144, 220
Isagoras 67
is©goria (yhtäläinen puheoikeus) 59,

67, 70 - 71, 75, 202, 303, 314
Ismene 25, 27 - 32, 142 - 143, 147,

155, 160, 163, 167, 173, 177,
213, 216 - 217, 225, 289, 362,
365, 375, 382, 399 - 401, 406,
437, 472, 484

Isokrates 64, 69, 72
isonomia (tasavertaisuus) 59, 67, 70 -

71, 292, 312, 314
itsenäoleminen (Selbstsein) 386, 389

- 390, 393, 412

Jaeger,  Werner 62, 104 - 105
aspers,  Karl 220 - 221, 336, 388,

409
Jebb,  Richard 29, 148, 170, 175,

359
jonakinoleminen (Alssein) 386 -

388, 390

Jones, Walter J. 61
Jordan,  Robert William 94
Jsay,  Hermann 405 - 406, 438,

466, 468
jumalat

jumalten oikeus 51, 61, 127, 157,
173, 175 - 176, 216, 223, 291,
345, 394, 397 - 398, 407, 420
- 421, 429 - 430

ktooniset 16, 56, 111, 115 - 116,
125, 168, 224, 275, 288, 343,
366, 398, 418, 425, 431 - 432,
441

olympolaiset 16, 56, 111, 116,
125, 168, 271, 274, 343, 367,
397, 425, 431 - 432

Jupiter 482
Justinianus 192

Kaimio, Maarit 73
Kallikles 299 - 300
kanssaoleminen (Mitsein) 311, 335 -

336, 339, 351, 354, 385 - 388,
390 - 391, 402, 439, 442, 473

Kant,  Immanuel 180, 199 - 206,
229 - 230, 241 - 244, 258, 263,
268 - 269, 275, 319 - 320, 340 -
341, 372, 378, 381, 404, 407,
412, 414, 444, 449, 462, 472,
474
oikeusopin ja etiikan suhteesta

203, 319, 474
Saksan Mooses 245

kategorinen imperatiivi 200 - 201,
203 - 206, 208, 258, 279, 386,
414 - 415, 474

kategorinen kaksoiskäänne 258,
268, 270, 273 - 274, 276 - 278,
280, 282, 286 - 287, 293, 338,
423, 463

katharsis 132, 245, 379 - 380
Aristoteleen määritelmä 131
Hölderlinillä 132, 269, 275, 284
Nietzschellä 132

Kaufmann, Albert 466, 479
Kaufmann, Erich 236
kaupungissaoleminen 303, 308 -

309, 311, 314, 317, 328, 338,
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345 - 346, 355 - 356, 358, 360,
365

Kelsen,  Hans 180 - 182, 184 - 185,
449, 462

Kerferd,  G.B. 76 - 77, 297, 300,
304

kesuura (tauko,  katkos) 247, 256,
261, 269, 277, 283

Kierkegaard,  Sören 145, 404, 438
Kimon 72, 109
Kirkkopelto,  Esa 259
Kleisthenes 67 - 72, 186, 314

ks. is©goria, isonomia
Klytaimnestra 52, 131, 215
Knox,  Bernard 124
Kockelmans,  Joseph 355
Kohler, Joseph 236
Kojève, Alexandre 344, 367
Koskimies,  Kaarlo 29, 161, 174 -

175
kosmos 46, 50, 57, 65, 79, 81, 90,

112, 121, 186, 188, 351, 396,
428 - 430, 439, 461, 470

Koyré,  Alexandre 294, 300
Kratos 73
kratos (valta,  voima) 73, 310
Kreon 24 - 35, 108, 123, 134, 141,

143, 147 - 148, 153 - 154, 156,
159 - 160, 162, 165 - 178, 212,
214 - 215, 222 - 225, 271 - 273,
277 - 278, 287, 289 - 293, 313,
371 - 372, 375 - 376, 382, 385,
391 - 392, 397, 401
Kreonin hybris 169 - 170, 173,

216, 227, 288 - 289, 292, 372
- 373, 401 - 402

Kreonin laki 129, 151 - 158, 161
- 163, 165 - 166, 171 - 173,
180, 211 - 212, 222 - 227, 313
- 314, 319, 344, 391 - 392,
394 - 396, 399, 403, 406, 417
- 419, 421 - 422, 460, 483

Kreonin periaatteet 154 - 155,
171, 173, 179, 317

Kritias 298 - 299
Kronos 56, 128, 275, 278, 426
kronos (aika) 427
Ksenofon 81 - 82

kuka tahansa (das Man) 361, 387 -
388, 390, 392, 400, 408 - 409,
411

kuolemanvietti (Todestrieb)135, 375,
378, 398
Freudin ja Lacanin ero 373 - 374
kuolemanhalu (désir de mort) 373

kuoro
ensimmäinen stasimon 30, 135,

156, 166, 346, 360, 383, 386,
405, 409, 413, 453

poliksen edustajana 29, 134 - 135,
142, 279, 289, 291

tragedian synty ja 66, 115
Kupiainen,  Reijo 141

Lacan,  Jacques 134, 371 - 386, 392,
400, 407, 413, 463
ks. arkkietiikka

Lacoue-Labarthe,  Philippe 19 - 20,
132, 221, 246 - 248, 250, 253 -
254, 257, 259, 269 - 270, 272,
276, 279 - 280, 283 - 286, 482
ks. arkkietiikka

Laios 23 - 26, 28, 126, 131, 145
lakien kodifikaatio 60, 447

hieromn©mones (pyhät muistuttajat)
ja 60

Laplanche,  Jean 266, 284
Lardinois,  P.M.J. 121, 168, 170 -

171
Lasson, Adolf 236
Lefort,  Claude 445
Lehtinen,  Markku 141
Levinas, Emmanuel 401, 408
Lévi-Strauss,  Claude 117 - 118,

144, 214, 219 - 220, 375
lex talionis 60
Llewellyn, John 134
Lloyd,  Geoffrey 118
Lloyd-Jones,  Hugh 29, 56 - 57
Locke,  John 196 - 197, 199, 456,

462
logos (puhe,  järki) 75, 107, 112,

165, 188, 232, 311, 312, 325 -
326, 329, 331 - 332, 344, 393,
451

Longo,  Oddone 307
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luonnonfilosofia 56, 76, 78 - 79, 81
- 82, 87, 94, 112 - 113, 121, 166,
297, 303, 305, 396

luonnonoikeus 13 - 14, 20, 105,
178, 181 - 182, 184, 186 - 213,
217, 228 - 230, 240, 295 - 306,
313, 319, 323, 325, 329, 335 -
340, 342, 364, 372, 388, 407,
419, 432, 439, 442, 458, 461,
466, 471 - 472, 474, 479 - 482
fysei dikaion ja 188
Hölderlin ja 481

Lykofron 301
Lyotard,  Jean-François 239

maailmassaoleminen (In-der-Welt-
sein) 275, 302, 305, 308, 335,
337, 339, 350, 367, 387, 390,
394, 408 - 409, 414, 421, 460,
473, 475, 484

MacDowell, Douglas M. 41 - 61
MacIntyre,  Alasdair 17, 315
Maihofer,  Werner 21, 334 - 336,

339, 386 - 389, 455, 479
Makkonen,  Kaarle 151
Marcic,  René 103, 187, 193 - 194,

321
Marx, Werner 339, 401 - 402, 446

- 447
McNeill,  Will 132
metafysiikka 14, 95 - 96, 103 - 104,

181, 203, 319 - 325, 339, 341 -
342, 348 - 349, 353, 372, 406,
443 - 444, 446, 448, 451 - 452,
460, 471 - 472, 482

mielihyväperiaate 136, 371 - 372,
374, 378, 382

mim©sis 113 - 114, 132, 245 - 246,
249, 269 - 270, 274, 285, 294,
307, 317 - 318, 378 - 379, 416,
448, 455, 460, 464 - 465

Minkkinen, Panu 407 - 408
Minos 120
moira (kohtalo) 45, 48 - 50, 52 - 53,

250
Moltmann,  J. 209
Montesquieu,  Charles-Louis de

Secondat 199, 462
muusat 39, 44, 119

Müller,  Gerhard 176 - 177
Müller,  Max 336, 390, 479 - 481
mythos (myytti) 23, 39 - 40, 46, 57,

63, 75, 82, 89, 107, 109, 112 -
113, 116 - 122, 125, 127, 133,
144, 147, 149, 168, 217, 220,
241, 284, 287, 298, 303 - 304,
306, 309, 311, 348, 365, 370,
396, 441 - 442, 464 - 465

Nancy,  Jean-Luc 14, 309, 356, 383
- 386, 392, 394, 412 - 416, 434 -
435, 439 - 440, 445 - 447, 463,
471, 480, 482 - 484

Naucke, Wolfgang 93, 192
nautinto (jouissance) 374
nefas (pyhäinhäväistys)256, 271, 276
Nereus 120, 425
Nietzsche, Friedrich 114 - 115, 132

- 133, 185, 221, 280, 322, 349,
456

nomos (laki) 79, 159, 165 - 166, 186,
298 - 299, 304 - 305, 339, 362
perustuslakina 345 - 346, 356,

362
nous (järki) 76

Odysseus 40, 42 - 45, 48 - 49, 52,
215

Oidipus 23 - 28, 38, 107 - 109,
111, 123 - 129, 131, 138, 144 -
147, 149, 169 - 170, 173, 175,
177, 215, 220, 244, 247, 250,
252, 254, 256 - 257, 259 - 260,
268 - 269, 271 - 273, 275 - 277,
288, 359, 363, 366, 369, 381,
395, 418, 453

oikeassaoleminen (Im-Recht-sein) 21,
55, 80, 99, 111, 168, 177, 198,
240, 293, 306, 315, 318, 335 -
340, 358, 367, 370, 382, 385 -
392, 399, 407, 409 - 412, 421 -
424, 431, 433, 436, 439, 441 -
443, 449, 457 - 458, 460 - 461,
473, 479 - 482, 485

oikeudenkäynti 17, 19, 41 - 42, 45,
54, 61, 85, 88, 148 - 149, 151,
157, 164, 167, 171, 175, 177 -
178, 186, 191, 197, 208, 210 -
211, 222, 230, 236, 240, 256,
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287 - 288, 290, 293, 306 - 307,
309 - 310, 358, 365, 370, 397,
399, 439, 446, 484
asebeia-syyte (jumalattomuussyyte)

84 - 85
dik© (yksityinen kanne) 64
graf© (julkinen kanne) 64, 311
graf© paranomßn (kanne lainvastai-

sesta aloitteesta) 83, 164
Iliaassa 41
raivottarien kesytys perustana 397
tragedia ja 148 - 149, 151

oikeudentunto 11, 213, 309, 403 -
406, 412 - 413, 416, 423, 436,
439, 459, 466, 484

oikeusoppi 22, 338, 444
Kelsenin 181, 184, 449
traaginen 471 - 478, 484

oikeuspositivismi 13 - 14, 20, 105,
178 - 188, 193, 200, 206, 208,
210 - 213, 217, 228, 240, 295 -
296, 299, 305 - 306, 321, 323,
325, 335, 339 - 342, 364, 442,
444, 448 - 449, 456, 460, 471 -
472

oikeusvarmuus 12, 20, 60, 141, 209,
304, 340, 391, 397, 411, 434,
437, 447, 465, 467, 472

Okkamilainen,  Wilhelm 194
olemisoikeus (Seinsrecht) 303, 477,

480 - 483
ontologia 54, 58, 82, 95 - 96, 101,

112, 133 - 134, 141, 159, 192 -
194, 222, 224 - 228, 253, 318,
322, 342 - 343, 346, 349, 353,
355 - 358, 360 - 361, 387, 400,
403 - 404, 410, 418, 422 - 423,
435, 445, 453, 456, 463, 470
oikeuden fundamentaaliontologia

321, 324 - 325, 334 - 335, 337
- 343, 407, 410, 449 - 452,
463, 470, 472, 478, 482

oikeuden regionaaliontologia 320
- 321, 323, 335, 337, 385, 387,
446

oikeusontologia 103, 343, 387,
408, 411, 448 - 449, 474, 477,
479 - 480, 482

ontologinen ero (ontologische Dif-
ferenz) 134, 188, 324, 335 -
336

Orestes 52, 131, 397
Ost, François 13, 138, 315
Oudemans,  C.W. 121, 168, 170 -

171
ousia (substanssi) 353

paikallaoleminen (Dasein) 21, 138,
140 - 141, 146, 224, 303, 305,
308 - 309, 320, 324, 336 - 341,
343, 347, 350 - 355, 360 - 361,
363, 377, 382 - 384, 387, 389 -
390, 400 - 403, 406 - 412, 439,
449 - 453, 456 - 457, 459, 466,
478 - 479, 481

Pallas Athene 26, 37, 40 - 42, 44,
49 - 50, 52, 114, 397 - 398

pantoporos-aporos (kaikkipolkuinen-
poluton) 137, 360, 386, 418, 422

Paris 49 - 51
Parmenides 57 - 58, 78, 87, 118,

424, 454, 469, 472, 474
parrh©sia (sananvapaus)59, 71, 75,

77, 292, 303, 312, 314
Parry,  Richard D. 91
patrios politeia (isien valtiosäännöt)

70, 110, 296
Patroklos 43, 47, 51 - 52, 151
Penelopeia 42, 215
Perikles 71 - 77, 82 - 86, 107 - 109,

112, 147, 163 - 164, 179, 186,
252, 254, 288, 293, 295, 298,
304, 312, 314, 332, 345, 433,
455 - 456, 470
ks. parrh©sia

Perses 54 - 55
Platon 58, 75, 93 - 96, 98, 102 -

103, 105, 113, 121, 133, 150,
152, 166, 186 - 187, 191, 193 -
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SUMMARY

1. Justice and Being

We have a relationship to the thing – to justice. However, in
the modern world, the thing itself, justice, does not cause us to
wonder. Neither does it provoke our thinking. Both Plato and
Aristotle thought that wonder is the only beginning of philoso-
phy. If so, then we may wonder if true legal philosophy exists
anymore. Indeed, in modern legal thinking, the being of justice
is understood primarily as laws, norms, directives, legal systems,
constitutions, human and basic rights, etc. Questions about jus-
tice and the legitimacy of law are excluded from the closed and
fixed system of positive law, or they are included in it through
legislation. No wonder in that. We could say, following Martin
Heidegger, that our (legal) language surrenders itself to our
mere willing as the instrument of domination over beings.1 We
can almost speak about the oblivion of justice or of the being of
justice.

In the European Roman-Christian legal tradition, the
alternative to legal positivism has been the theory of natural
law either in its divine or rational version. Does this other-
than-law or beyond-law offer a genuine path to the being of
justice? At least it promises to build a bridge between the
realms of Sein (Is) and Sollen (Ought) which were sharply sep-
arated in Hans Kelsen’s Kantian pure theory of law, just to
mention one example. It does this by offering eternal, univer-
sal and objective norms and principles based on gods, fysis, na-
ture, cosmos, the Tables of Law, human nature, reason, etc.
All these versions of natural law share, at least in principle, the
same kind of abstraction.
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Nevertheless, according to Walter Benjamin, both the
school of positive law and natural law share a common basic
dogma: just ends can be attained by justified means, justified
means can be used for just ends.2 Taking natural law as a starting
point to deconstruct positive law or/and to proceed to the au-
thentic justice is, then, not enough. It does not break us free
from the binding structure of the most fundamental binary op-
position in our legal tradition. In one sense, both legal positiv-
ism and natural law theories are based on the ideology of the
closure of legal meaning. Law and justice have clear, pure and
transparent identities in these traditions. It has become a stable
normative entity. Are we condemned to merely speak about
these or those, immanent or transcendent, norms, be they the
changing laws of the state or some objective and universal
norms? Perhaps we don’t have an authentic language for jus-
tice. Are we, in the end, able to say anything about justice?

Let me put the question otherwise, this time by using
Jacques Derrida’s words. Derrida asks how to be just with jus-
tice, i.e. how to hear, read and interpret it, how to understand
where it comes from, what it wants from us. Derrida, at the
same time, affirms the possibility of a coming justice, but its
possibility is dependent on an event that exceeds calculation,
rules, programs, anticipations, etc. He even warns us that jus-
tice is unpresentable.3 Moreover, Jean-Luc Nancy writes:
“What does it mean to write the law? Is it a matter of copying
out its pure and transcendent utterance, or is it, rather, in writ-
ing that the law might be said to trace itself? Could writing leg-
islate? And if so, how?”4 This is precisely what we do not
know, adds Nancy.

2. The Return to the Greeks

It is, however, necessary to think justice and not only law. At
the centre of modern law, we, the moderns, have to learn once
again to ask questions. Why justice? Or: Is justice? And not
only that, but even more fundamentally: What makes the ques-
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2 Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt”, p.180.
3 Derrida, “Force de loi”, p.954; p.970.
4 Nancy, “The Free Voice of Man”, p.34.
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tion “why justice?” or “is justice?” possible in the first place?
Through this question – the question that does not only ask the
existing and historical forms of justice, but also its being – we
may confront justice as a strange thing, or as the Unheimliche as
Heidegger would put it. To ask this question and to learn to
wonder justice or, at least, to formulate the question of the
meaning of justice, already means being towards justice. In
other words, questioning is being just. This is the fundamental
question of legal philosophy.

This return is the task of this text. Writing the law means,
here and now, a return to the Greek experience of dik©. Per-
haps through understanding the experience of dik© we are also
able to give a meaning to our own way of being-in-the-world
and being-right. However, this task is not a simple return to the
Greek origins. We have to learn a dialogue with the Greek
texts as we take a step back – Heidegger’s Schritt zurück – to-
wards the origin, towards the arkh©. Derrida even makes
Heidegger say: “‘I follow the path of a repetition which crosses
the path of the entirely other. The entirely other announces it-
self in the most rigorous repetition. And this repetition is also
the most vertiginous and the most abyssal.’”5 One has to be
careful not to understand Greek origins merely as a historical
beginning. It is more fundamental or, to put it in another way,
a more ontological level where the dialogue with the Greeks
takes place. Friedrich Hölderlin understood this in his poetry
and translations of Sophocles’s plays Antigone and Oedipus Rex.

And we also have to turn to tragedy to understand the ori-
gin of legal thinking and to learn to wonder justice. According
to Jean-Pierre Vernant, one word which is heard throughout
Greek tragedy is dik©, translated as justice. But “justice is not ade-
quate for dik©. One has to have seen all the contexts in which
dik© is used in a variety of situations to understand the meaning
through the message”.6 Erik Wolf even names Sophocles’s
Antigone as the Rechtstragödie, the tragedy of right (or law). And
Karl Reinhardt argues that Antigone is about a fight for dik©, and
about a manifestation of divine Dike, the goddess of Justice, in
the middle of polis, a city-state.7 Heidegger continues by saying
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5 Derrida, Of Spirit, p.113.
6 Vernant, “Greek Tragedy”, s.275.
7 Reinhardt, Sophokles, s.73-103.

512
D:\Kirjat\Hirvonen\oikeus.vp
8. toukokuuta 2000 10:40:36

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



that tragedies of Sophocles preserve the ©thos in their sayings
more primordially than Aristotle’s lectures on ‘ethics’.8 The
more original Greek meaning of ©thos is the abode of human be-
ing, Heidegger claims. This means that Sophocles’s tragedies
shelter in their sayings the ©thos of human beings, which, in turn,
means that they shelter and also bring to light the meaning and
truth of human dwelling, that is, our being.

Oikeuden käynti (The Process) is nothing else than a return
to tragedy, a tragic turning within legal philosophy. The ques-
tion of dik© is asked in dialogue with Greek tragedy, especially
with Sophocles’s Antigone.

3. The Process

The return begins with the myth of Oedipus in part one,
“Hybris”. Based on the myth, Sophocles’s Antigone tells the
story of Oedipus’s children. The sons of Oedipus, Eteocles and
Polyneices, had agreed to rule Thebes in alternate years. How-
ever, Eteocles breaks the contract and decides to stay in power.
Polyneices goes to exile to Argos. There he raises an army with
the help of king Adrastus. The army attacks Thebes. At the end
of the war, Polyneices and Eteocles kill one another. Creon be-
comes now the new king. He enacts a decree according to
which Eteocles shall be buried in an honourable manner, but
the decree forbids the burial of Polyneices. His body shall be
left unburied outside the walls of Thebes for dogs and birds to
mangle. If anyone dares to disobey the decree, she/he shall be
executed.

Antigone has decided to disobey Creon’s edict and to
bury her brother Polyneices. It is her duty as a sister. She pays
burial rites to Polyneices’ body by two symbolic acts of sprin-
kling dust on the corpse. Creon sentences her to death: she is to
be buried alive. Creon’s son Haemon, who is also Antigone’s
fiancee, tries in vain to change his father’s mind. The prophet
Teiresias warns Creon that the gods have grown angry with
Thebes because of his refusal to bury Polyneices and his deci-
sion to entomb Antigone alive. At last Creon changes his mind.

518

SUMMARY

8 Heidegger, Über Humanismus, p.44.
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But it is too late. Antigone has committed suicide by hanging
herself with her veil. When king Creon comes to the death
chamber, he finds sorrow-stricken Haemon embracing
Antigone. Haemon draws his sword upon his own father.
Creon flees. Haemon kills himself. When Creon returns to his
palace carrying Haemon’s body, he hears that his wife Eurydice
has stabbed herself at the household altar after hearing of
Haemon’s death. Before her death, she has cursed Creon.
Heartbroken Creon prays now for his own death.

In order to understand Antigone, we must first return to
the Greek polis. This will happen by tracing the grounding of
polis from its mythical past in Homer, through Hesiod, Solon,
Pericles, to Plato and Aristotle. The Greek polis gives us a con-
text in which the saying of tragedy, its poi©sis, is to be under-
stood. The democratic polis is the moment of tragedy. Accord-
ing to Vernant, tragedy appears between the heroic past, the
religious thought and the juridical and political thought which
is that of the polis performing the tragedy. After that comes the
moment of philosophy. “Aristotle, already, can no longer un-
derstand tragedy.”9 This is what takes place in the part two,
“Polis”.

“Greek tragedy is strongly marked by a number of charac-
teristics: tension between myth and the forms of thought pecu-
liar to the city, conflict within man, within the domain of val-
ues, the world of the gods, and the ambiguous and equivocal
character of language.”10 What Vernant says in these words
gives us a task to think the relationship between tragedy and
polis, its laws, institutions, discourses and mentalities. Based on
structural readings of tragedies, we are able to confront the
conflict between two laws in Antigone, that is, between Creon’s
and Antigone’s laws. Both of them argue that justice is on their
side. The main lines here are the words of Antigone: “Yes, for
it was not Zeus who proclaimed that edict to me, nor did that
Right [Dike] who dwells with the gods below lay down such
laws for mankind; and I did not suppose that your decrees had
such power that you, a mortal, could outrun the gods’ unwrit-
ten and unfailing rules. For their life is not of today and yester-
day but for ever, and no one knows when they first ap-

519

SUMMARY

9 Vernant, “Greek Tragedy”, p.288.
10 Vernant, “Tensions and Ambiguities”, p.43.
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peared.”11 What do Antigone’s words mean? What are the un-
written laws? What is the time of law and justice? Why should
her laws be on a higher position in the hierarchy of norms than
the laws of the city-state? Do these kinds of law destroy the co-
herence of the polis and its legal order? Is Antigone a more au-
thentic being than Creon? And who is the tragic hero in the
play, Antigone or Creon? We may try to solve these questions
and the fundamental conflict of norms between two laws by
taking the case of Antigone to trial. In this trial, the floor is
open for legal specialists from Plato to Kant, from Aristotle to
Hart, from Rousseau to Kelsen, from St. Thomas to Schmitt.
Their statements may give us all the answers we need. Or, then
again, they may give us no answer at all. In the end of part
three, “Agßn”, Hegel enters the stage to solve the tensions and
conflicts through his idea of absolute justice.

After Hegel’s dialectical Aufhebung, his once close friend,
Hölderlin, offers us his unique way of reading the Greek trag-
edy. Françoise Dastur writes that, for Hölderlin, “tragedy is a
sacrifice through which the human being helps nature to ap-
pear as such, to come out of its original dissimulation”.12 But in
order to do this, the hero, Antigone, has to die, become equal
to zero. Tragedy is thus related to a sacrifice, something that
goes beyond the limits of the polis, law and order. This opens us
a way to another, perhaps more fundamental, understanding of
polis which is based on Heidegger’s reading of Antigone. Karl
Reinhardt has also argued that one has to reject the usual, i.e.
Hegelian, categories and concepts in order to penetrate into
the essence of Antigone since they are either too general or too
narrow and because they are falsely dialectical.13 If the conflict
of norms, the antinomy, in Antigone is not between the state
and the family, law and justice, public and private, as Hegel ar-
gues, but is instead at the very heart of being, then what is the
fate of Dasein in the world, what is the real meaning of polis?
What does it mean to be just in the polis? All these questions are
put together in part four, “Nomos”.

Finally, we are able to try to solve the riddle of Antigone
which is also the riddle of being-right and of the being of justice.
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11 Sophocles, Antigone, 450-458. (Translation Brown)
12 Dastur, “Tragedy and speculation”, p.82.
13 Reinhardt, Sophocles, p.73-75.
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This is the strange realm where a reading of Greek tragedy based
on the fundamental ontology of law attempts to enter by trans-
gressing the limits of legal science. One has to be careful here,
since hybris and transgression are closely connected. It the end of
the fifth chapter, “Dike”, we take the terrible risk and confront
the goddess of Justice herself, Dike. Now we must be very care-
ful and remember the words of the chorus to Antigone: “Ad-
vancing to the limit of daring, you stumbled with your foot,
child, against the high pedestal of Right. But perhaps your ordeal
is the payment of a debt from your father.”14

After all this, we still have to consider the relationship be-
tween modern law and the moment of justice in tragedy and
the moment of tragedy in justice. “Eksodos” enquires into our
relationship to polis and dik©: Are we able to return to our own
way of being-in-the-world and being-right via the other, via
the Greek experience of justice? If the dik© of tragedy is more
related to the process than to the identity and substance of Pla-
tonic justice, dikaiosyn©, then we have to re-think the possibil-
ity of legal theories and all regional ontologies of law. This is
the task of a “tragic jurisprudence”. In the end, we have, thus,
taken a turn to the beginning and asked, what Greek tragedy
and the tragic experience of law and justice means to us.

This is just a beginning of the undecidability of The Process.
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14 Sophocles, Antigone, 853-856.
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