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ALKUSANAT

Musiikki on vaarallista.Tämä on lukuisien filosofien näkemys; musiikilla on ihmisen
kannalta arvaamattomia seurauksia, sillä se vaikuttaa suoraan tunteisiin ilman järjen kontrollia. Friedrich Nietzschen mukaan tietty – yhtä lailla järjen tuolle puolen
viittaava – vaarallisuus luonnehtii myöskin filosofiaa, mikäli sen harjoittamisessa
ei olla varovaisia. Näiden seikkojen valossa musiikkifilosofinen tutkimukseni on
liikkunut kaksinkertaisen vaarallisilla vesillä. Onneksi tässä tieteellisessä ristiaallokossa ympärilläni on ollut runsaasti kollegoja ja ystäviä, jotka tuntevat hyvin nämä
filosofiset uhkakuvat ja ylipäänsä tutkijan elämää luonnehtivan – eksistentiaalisen
ahdistuksen kaltaisen – akateemisen hädän. Näistä kanssaihmisistä muodostuvaa
pelastusmiehistöä haluan nyt kiittää.
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitos, sittemmin musiikkitieteen oppiaine,
on toiminut tutkimukseni henkisenä ja fyysisenä tukikohtana. Erityisen kiitoksen
haluan esittää oppiaineen professorille Eero Tarastille, jonka tieteellinen työ sekä
kannustava ja rohkaiseva asenne on ollut ratkaisevaa työni valmistumisen kannalta. Tärkeää on ollut myös tutkimukseni toisen ohjaajan, dosentti Alfonso Padillan
asiantuntemus sekä varsinkin hänen vankkumaton uskonsa työni valmistumiseen
myös silloin, kun se itsestäni on tuntunut epätodennäköiseltä. Työni esitarkastajia,
professori Matti Huttusta ja dosentti Tere Vadénia, kiitän kiinnostuksesta tutkimustani kohtaan sekä monista rakentavista huomioista, jotka paransivat tutkimukseni
lopullista muotoa merkittävästi. Musiikkitieteen amanuenssit Erja Hannula ja Irma Vierimaa ovat olleet korvaamaton apu lukemattomista konkreettisista ja usein
myös absurdeista käytännön ongelmista selviämisessä. Jatkuvasta deus ex machina luonteisesta käytännön avusta kiitän myös Paul Forsellia. Miellyttävät keskustelut ja
muu päivittäinen vuorovaikutus FT Kai Lassfolkin kanssa on muodostunut vuosien
saatossa suureksi Vironkadun akateemisen arjen piristäjäksi. Sekä poikkeuksellisesta ammattitaidosta että huumorintajusta haluan kiittää erityisesti musiikkitieteen
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kirjastonhoitajaa Jaakko Tuohiniemeä, jolta on aina löytynyt parhaat mahdolliset
keinot paitsi tutkimusmateriaalin hankkimiseksi myös arkipäivän ”spektakulääriseksi” karnevalisoimiseksi.
Tutkimusta tehdessäni olen vuosien kuluessa ollut tekemisissä varsin suuren
suomalaisista ja ulkomaalaisista muodostuvan tutkijoiden joukon kanssa. Tämä erilaisten tieteellisten yhteisöjen puitteissa toimineiden kollegojen joukko on laaja
– menköön kaikille siis yhteisesti: kiitos! Käsikirjoitustekstini kommentoinnista
kiitän erityisesti Merja Hottista, Markus Manteretta, Jukka Tiilikaista, Tanja Uimosta ja Jukka Välimäkeä. Myös kanssakäyminen Marko Ahon, Tarja Knuuttilan,
Anu Konttisen, Risto Kukkosen, Kari Laitisen, Seija Lappalaisen, Esa Liljan, Ilmari
Mäenpään, Erkki Pekkilän ja Harri Vuoren kanssa on ollut oman tutkimukseni kannalta antoisaa.
Tutkijan työ on usein paitsi yksinäistä myös sulkeutunutta. Onneksi läheiset
ystäväni – mahdollisesta tutkijuudestaan huolimatta – ovat muistuttaneet, että elämässä on muutakin. Petri Tuovinen, Jaska Uimonen, Samuli Tiikkaja, Aki Yli-Salomäki, Mikko Ojanen sekä Ville Rönkä (perheineen) ovat olleet tässä suhteessa
korvaamattomia. Aivan erityisen maininnan ansaitsee Niku Martikainen, joka on
ollut paitsi intellektuelli keskustelukumppani myös henkilö, joka on pitänyt minut
kiinni käytännön musisoinnissa. Soittamisen pariin on säännöllisesti houkutellut
myös Ilkka Marttala. Juan Antonio Muro on vaikuttanut ratkaisevasti koko musiikkikäsitykseeni ja siten välillisesti myös tutkimukseni muotoutumiseen.
Perämerenkokoinen kiitos kuuluu myös lähisukulaisilleni. Erityisenä kannustimena työlleni on ollut veljenpoikani Juho Torvinen, joka on omalla tahollaan
osoittanut, kuinka musiikki ei ole vain kulttuurinen muodoste vaan olennaisesti
synnynnäinen ominaisuus.
Tutkimustyöni taloudellisesta tukemisesta kiitän Alfred Kordelinin säätiötä, Ella
ja Georg Ehrnroothin säätiötä, Helsingin yliopistoa, Niilo Helanderin säätiötä sekä
Suomen Kulttuurirahastoa. Levy-yhtiö Ondine sekä Fennica Gehrman -kustantamo ovat ystävällisesti lahjottaneet käyttööni tutkimukselleni keskeistä äänite- ja
nuottimateriaalia. Suomen musiikkitieteellistä seuraa kiitän kirjani hyväksymisestä
seuran julkaisusarjaan. Michael Duttonia kiitän englanninkielisen abstraktin kielenkorjauksesta. Jorma Hinkalle kuuluu lämmin kiitos kirjani kannen suunnittelusta.
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Työni valmistumisen kannalta kahdella ihmisellä on ollut erityisen merkittävä
rooli. Työhuoneen jakaminen Liisamaija Hautsalon kanssa on ollut elämäni suurimpia ilonaiheita. Liisamaijasta on tullut ystävä, joka – usein ainoana ihmisenä
maailmassa – on joutunut kestämään ja kuuntelemaan epätoivoisuuttani työn tekemisen eri vaiheissa. Tämä työ ei olisi yksinkertaisesti syntynyt ilman Liisamaijaa,
eikä riittävän suuriin kiitoksiin ole sanoja. Yhtä vaikeassa (eli onnekkaassa) tilanteessa olen läheisimpäni, Susanna Välimäen suhteen: kaikki kiitosyritykset tuntuvat riittämättömiltä. Vaikeina hetkinä Susanna on ollut ymmärtävä, empaattinen
ja kannustava sekä tarjonnut samalla esimerkin hienosta tutkijasta. Susannan avun
merkitys erityisesti tutkimukseni loppumetreillä on ollut korvaamatonta. Kiitos
kun olet olemassa.
Maailmassa, helmikuun lopulla 2007,
J.T.
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1
JOHDANTO

Musiikin filosofisella kuulemisella on pitkä historia, joka ulottuu länsimaissa yhtä
kauas kuin koko filosofian historia ylipäätään. Aikojen kuluessa musiikki ja filosofia ovat useimmiten keskustelleet varsin sopuisasti toinen toistaan kuunnellen.
Musiikki on antautunut filosofisen pohdinnan kohteeksi joko sellaisenaan tai sitten
osana jotain laajempaa filosofista kokonaissysteemiä; toisaalta musiikki on saattanut
tarjota filosofialle abstraktin mallin laajempien ja samalla ei-musiikillisten ongelmien ratkomiseksi (vrt. Scholtz 1999). Aina tämä suhde ei ole kuitenkaan ollut
näin harmoninen, sillä musiikki on herättänyt filosofeissa myös epäluuloa ja hämmennystä: Arthur Schopenhauerin, Friedrich Nietzschen tai Theodor W. Adornon
kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta merkittävät filosofit eivät ole useinkaan
kiinnittäneet musiikkiin suurta huomiota (esim. Lacoue-Labarthe 1994: 85−86;
Scruton 1997: vii; Varto 2001b: 33−35; Lindberg 2005: 45; Nevanlinna 2005).
Musiikki on voinut näyttäytyä filosofialle jopa uhkana, kuten Philippe Lacoue-Labarthe (1994: 85−86) asian muotoilee.
Kuluneiden vuosituhansien aikana filosofia on lähestynyt musiikkia pääasiassa
kahdesta kuulokulmasta: musiikki on kuultu joko järjestyksenä tai järjestystä vastustavana ilmiönä (vrt. McClary 1987: 18). Näin suoraviivaista luokittelua voidaan syyttää liiasta yksinkertaistuksesta, mutta silti musiikkifilosofian filosofinen
analyysi osoittaa sen osuvuuden. Järjestyksen suhteen musiikissa on tilanteesta
riippuen korostunut matemaattisuus, metafyysisyys, rationaalisuus, käsitteellisyys,
jumalallisuus, apollonisuus tai logos. Vastaavasti musiikki on asettunut järjestystä
vastaan affektiivisuutena, aistisuutena (aisthesis), ei-käsitteellisyytenä, dionyysisyytenä, kehollisuutena tai passioina. Esimerkiksi antiikista alkaen aina uudelle ajalle
vaikuttanut pythagoralais-platonilainen näkemys maailmankaikkeuden rakenteesta
perustui musiikin tarjoamaan matemaattiseen malliin, jonka mukaan kosmoksen,
luomakunnan ja ihmisen sielun oletettiin järjestyneen (ks. esim. Roch 1999; vrt.
Platon 1999a: 35a−37c). Kuin tämän vastapainoksi musiikki oli antiikin filosofeille
usein myös poliittinen ja kasvatuksellinen huolenaihe, sillä sen kokemuksellinen
voimakkuus vaikutti ihmisiin hallitsemattomalla, ei-rationaalisella ja siksi yhteiskunnan ja yksilön kehittymisen kannalta mahdollisesti vaarallisella tavalla. Myös
tätä musiikin aspektia on pohdittu yli kaksituhatta vuotta. Kuten Susanna Lind-
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berg (2005: 53, 56) on osoittanut, vielä 1800-luvulla esimerkiksi G.W. F. Hegelin
ajattelussa musiikki näyttäytyi vaarallisena ilmiönä, joka jää ”eläimen äänen tavoin
aisthesiksen tasolle” ja jota vastaan ei tämän vuoksi voi järkeillä. Tämä musiikin kahtalainen vetovoima määrittää musiikkifilosofian historian kahta keskeistä kehityslinjaa antiikista aina viime vuosisatoihin asti. Kehityslinjoja voidaan kutsua harmonis-metafyysiseksi ja eettis-affektiiviseksi perinteeksi (vrt. esim. Lippman 1992: 3−16;
Nowak 1998: 50−54; Schleiser 1998: 18−38; vrt. myös Varto 2001b: 36−39,
61−62; Nevanlinna 2005: 110; Torvinen 2005: 83−84).
Kuten Tuomas Nevanlinna (2005: 110) huomauttaa näihin kehityslinjoihin liittyen, musiikki on ollut perinteiselle filosofialle aina joko ”ylintä” tai ”alinta”. Se on
voinut olla yhtä aikaa sekä jumalallisinta (järjestys) että aistillisinta (järjestyksen
uhka), sekä tuonpuoleisen että tämänpuoleisen tehokkain ilmaisukeino. Olennaista
on, että musiikki on filosofian historian kuluessa ollut harvoin näiden ääripäiden
välissä (ibid.). Voidaanko nyt – musiikkifilosofian historian filosofista analyysia jatkaen – ajatella, ettei musiikki ole ollut mainitussa välissä, koska se on ollut itse tämä
väli? (Vrt. Varto 2001: 61−62.) Onko musiikki itse ollut juuri se tekijä, joka liittää
järjestyksen ja sen puuttumisen (kaaoksen), käsitteellisen ja affektiivisen yhteen
kokemuksen tasolla? Esimerkiksi antiikin ajattelussa musiikki oli paitsi avain maailmankaikkeuden rakenteeseen myös erityisesti kasvatuksen kannalta keskeinen tapa
siirtää tämä harmonia yksilön ja yhteisön tasoille (vrt. Nevanlinna 2005: 111).
Vastaavasti 1800-luvulla Schopenhauer piti juuri musiikkia väylänä aistimaailman
katoavaisuudesta perustavampaan, transsendenttiin ja absoluuttiin olemisen tasoon
(Schopenhauer 1945: 102−114). Musiikin mainittuja kuulokulmia silloittava funktio on luettavissa vielä 1900-luvulla esimerkiksi musiikin ja tunne-elämän muotojen rinnastuksena Susanne K. Langerin (1967 [1953]) kirjoituksissa sekä Theodor
W. Adornon (1972) tai Jacques Attalin (1985) näkemyksissä musiikin kyvystä kritisoida, heijastaa ja ennakoida yhteiskunnallis-kulttuurista järjestystä.
Kenties ratkaisevinta on kuitenkin lopulta se, että mainitut kuulokulmat – musiikki järjestyksenä ja musiikki järjestyksen uhkana – ovat historiassaan merkinneet kahta ihmiselle olemuksellista tapaa paikantua maailmassa, kosmoksessa,
yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Erityisesti 2000-luvun alun perspektiivissä näiden
kuulokulmien mukaiset painopisteet on tulkittavissa juuri eksistentiaalisina perusmahdollisuuksina. Kuten Susan McClary (1985: 18) on todennut, musiikkiin
osallistuvia ihmisiä on karkeasti ottaen kahdenlaisia: niitä, jotka etsivät musiikista
järjestystä arkielämän kaaokseen, sekä niitä, jotka etsivät musiikista vastakohtaa arkielämän rajoittaville normeille ja järjestykselle. Mainittujen kuulokulmien ilmentämien maailmassa-olemisen perusmuotojen väliseen suhteeseen on pureuduttu
erityisesti oman aikamme mannermaisen filosofian ja varsinkin sen eksistentia-
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listis-fenomenologisen ajattelun perinteessä. Tämä ajattelu tarjoaa näin ollen hedelmällisiä teoreettis-filosofisia välineitä musiikin yleisen merkityksen pohdintaan
hahmottaessaan (musiikin) järjestyksen ja järjestyksettömyyden välisen suhteen
eksistentiaalis-ontologisena kysymyksenä.
1.1 Tutkimuksen kohde ja tavoitteet:
musiikki ja eksistentiaalis-ontologinen ahdistus
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan musiikkia ahdistuksen taitona heideggerilaisesta ja fenomenologisesta näkökulmasta. Ahdistus ymmärretään Martin Heideggerin
ajatuksia seuraten ihmisen olemassaolon tapaan liittyvänä perusvirittyneisyytenä
(saks. Grundbefindlichkeit). Termillä taito viitataan puolestaan musiikin kykyyn toimia ahdistuksen kanavoijana niin musiikin, yksilön kuin yhteisön tasoilla. Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa kysytään, mikä on musiikin ja eksistentiaalis-ontologisen
ahdistuksen välinen suhde, jolloin musiikkia tarkastellaan ahdistuksen käsitteen kautta
ja yhteydessä ahdistuksen perusvirittyneisyyteen. Erityisen olennaista tässä tarkastelussa on musiikin ontologia eli kysymys musiikin olemassaolon tavasta ja muodosta inhimillisessä olemassaolossa, eksistenssissä. Keskeisiä kysymyksiä tutkimuksessa
näin ollen ovat: Millä perustein musiikkia voi kutsua ahdistuksen taidoksi? Millä
tavalla musiikki on erityinen eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen ilmentäjä ja
kanavoija? Mikä on eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen musiikinontologinen
merkitys?
Tutkimustehtävän ja -kysymysten muotoiluissa termillä eksistentiaalis-ontologinen on tärkeä määrittävä tehtävä. Se korostaa tälle tutkimukselle ominaista filosofista (fenomenologista) ahdistustulkintaa. Tavallisimmin ahdistuksen käsite esiintyy
psykologian tai psykoanalyysin konteksteissa. Tapa ymmärtää ahdistus eksistentiaalis-ontologisena ilmiönä tarkoittaa sen sijaan, että ilmiö käsitetään (ihmisen)
olemassaoloa ontologisesti ja ”rakenteellisesti” määrittäväksi tekijäksi. Tarkoitus
ei siis ole keskittyä tarkastelemaan yksittäisen ihmisen elämyksiä, kokemuksellisia
sävyjä tai psyykkisiä tiloja sisällöllisesti, vaan pyrkimys on pureutua musiikin ja ahdistuksen yhteyteen filosofisella analyysilla. Filosofinen, Heideggerin ajatuksista ja
fenomenologiasta ammentava perusorientaatio koskee paitsi tutkimuksen teoreettisia osuuksia myös sen musiikki- ja kulttuurianalyyttisia tarkasteluja.
Tutkimuksen päätavoitteena on muodostaa teoria musiikista ahdistuksen taitona.
Musiikin ja eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen välistä yhteyttä käsitellään sekä teoreettisen tarkastelun tasolla että esimerkkianalyysien ja -tutkimusten avulla
demonstroiden. On huomattava, että genetiivimuoto ”ahdistuksen taito” on tut. Tarkemmin tästä ks. luku 4.2.
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kimuksessa tietoisen kaksimerkityksinen. Sen mukaan ahdistus on samaan aikaan
sekä toiminnan objekti että subjekti.
Ensimmäisessä tapauksessa ”ahdistuksen taito” viittaa ihmiselle ominaiseen
kykyyn hallita ahdistusta musiikin kautta. Musiikki ikään kuin tarjoaa välineen
ahdistuksen ymmärtämiseksi, torjumiseksi ja kanavoimiseksi. Psykologisesta näkökulmasta katsottuna tämä musiikin ”välineluonne” saattaa näyttäytyä pääasiassa
terapeuttisena, mutta tutkimukseni pyrkii osoittamaan, kuinka musiikki on ennen
kaikkea filosofisesti määritellyn, eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen taito ja
siten ihmisen keskeinen yksilöllisen ja kulttuurisen itseymmärryksen muoto. Se
koskettaa (yksittäisen) ihmisen olemassaolon rakenteeseen ja ehtoihin liittyviä kysymyksiä.
Toinen genetiivimuodon ulottuvuuksista ehdottaa, että ilmaus ”ahdistuksen
taito” voidaan ymmärtää merkityksessä ”taito, joka kuuluu ahdistukselle”. Ahdistus on siis taidon subjekti. Siinä, missä edellinen vaihtoehto painotti ahdistuksen
eksistentiaalisuutta, korostaa tämä puoli ahdistuksen ontologisuutta. Filosofisesti
analysoituna ahdistus ei ole vain ihmisen affektiivinen kokemus vaan ontologinen
virittyneisyys, jonka valtaan ihminen joutuu. Kuten Heidegger ajattelussaan ilmaisee, ihmisen sijaan ahdistus itse on se, joka ahdistuksessa ahdistuu. Musiikki on tässä katsannossa ahdistukselle kuuluva taito tulla esille inhimillisessä kokemuksessa
ja kulttuurissa, erityisesti teknologian hallitsemalla aikakaudella.
Vaikka tämä tutkimus on filosofisen perusorientoitumisensa vuoksi painotukseltaan teoreettinen ja käsitteellinen, tutkimuksen pääkysymystä pohditaan myös
kolmen konkreettisen esimerkin avulla. Esimerkkitapaukset ilmentävät musiikin ja
eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen yhteyksiin liittyviä aspekteja eri tavoin. Musiikkiteoksen käsitteen eksistentiaalis-ontologisuuteen keskittyvä analyysi (luku 5) käsittelee ilmiötä yksittäisen ihmisen kokemusmaailman ja musiikkiteoksen kulttuurishistoriallisen ulottuvuuden leikkauspisteessä. Kitaranhajottamisen rituaali (luku 6)
havainnollistaa musiikin ja ahdistuksen yhteyttä kollektiivisella tasolla sekä populaarimusiikin kontekstissa. Kolmas esimerkki tarkastelee Erik Bergmanin musiikkia
esimerkkinä musiikin yleisestä kyvystä (re)presentoida ahdistuksen ominaisuuksia
ja struktuuria niin eksistentiaalisella kuin kulttuurisella tasolla (luku 7). Esimerkit
havainnollistavat paitsi sitä, että tutkimuksessa kehitettyä filosofista teoriaa voidaan
soveltaa ja kehittää suhteessa erilaisiin musiikki-ilmiöihin (teoksen käsite, kitaranhajottaminen, Bergmanin musiikki), myös sitä, että se on sovellettavissa eri musiikintutkimuksellisilla aloilla (musiikin filosofia ja estetiikka, populaarimusiikin
tutkimus ja kulttuurinen musiikintutkimus, länsimaisen taidemusiikin tutkimus
ja nykymusiikin analyysi). Näin ollen esimerkkiluvuissa tutkimuksen musiikkifi-
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losofinen perusote nivoutuu muihin musiikin- ja kulttuurintutkimuksen tapoihin,
keskusteluihin ja teorioihin.
Päätavoitteen, teorian musiikista ahdistuksen taitona, ohella tutkimuksella on
kolme metodologista tavoitetta. Ensinnäkin tutkimus haluaa kartoittaa Heideggerin
ajatusten musiikkiyhteyksiä ja musiikintutkimuksellisia sovellusmahdollisuuksia
sekä osoittaa näin niitä mahdollisia polkuja, joita myöten Heideggerin ajattelusta
vaikutteita ottanut tutkimus voi musiikin maastossa kulkea. Toisaalta metodologisen haasteen tarjoaa myös tutkimuksen filosofiseen taustaan kuuluva fenomenologia: tavoitteena on määritellä, millainen on fenomenologisen musiikintutkimuksen
luonne, kokonaisidentiteetti ja metodologinen heuristiikka musiikintutkimuksen
kentällä; kuten luvussa 3 osoitetaan, tälle määrittelylle on olemassa tarve, sillä fenomenologisen musiikintutkimuksen alue on ollut tähän asti varsin jäsentymätön.
Kolmantena metodologisena päämääränä on pyrkimys lisätä ranskalaisen kulttuuriteoreettisen ja filosofisen ajattelun musiikintutkimuksellista käyttöä soveltamalla Heideggerin ohella Vladimir Jankélévitchin, Jacques Attalin ja René Girardin
teorioita. Näistä erityisesti Girardin teoriat ovat tutkimuksessa olennaisia, sillä ne
auttavat ahdistuksen kollektiivisen ja nykykulttuurin kannalta relevantin luonteen
hahmottamisessa.
Teoreettis-metodologisten tavoitteiden ohella tutkimuksella on myös tiedollistulkinnallisia tavoitteita. Työssä halutaan tuoda uutta tietoa ja uusia tulkintoja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen alueelta (fenomenologinen musiikintutkimus ja
Heideggerin ajattelun musiikintutkimuksellinen soveltaminen) sekä konkreettisten esimerkkitapausten alueilta eli musiikkiteoksen käsitteestä, kitaranhajottamisen ilmiöstä sekä Erik Bergmanin musiikista.Teorian toimivuutta demonstroitaessa
on tavoitteena paitsi havainnollistaa heideggerilaisen ja fenomenologisen musiikintutkimuksen erilaisia mahdollisia muotoja ja sovelluksia, myös osoittaa, kuinka
musiikki voidaan ymmärtää ahdistuksen taitona hyvin monin eri tavoin riippuen
siitä, tarkastellaanko musiikkia käsitteellisesti yksilöllisen kokemuksen ja kulttuurin leikkauspisteessä (luku 5), kollektiivisesta näkökulmasta ja populaarimusiikin
kontekstissa (luku 6) vai nyky(taide)musiikin eksistentiaalisten, kulttuuristen ja
musiikillisten merkitysten kautta (luku 7).
Tutkimuksessa on sovellettu musiikkiin näkökulmaa, jota ei ole aikaisemmin
– ainakaan sellaisenaan – musiikintutkimuksessa käytetty. Tästä muodostuu edellä
mainittujen tavoitteiden oheen tutkimukseen sisäänrakennettu tutkimuspoliittinen
tavoite. Kyseessä on halu puolustaa musiikintutkimuksen nykytilaa luonnehtivaa
metodista pluralismia fenomenologian ja muun mannermaisen ajattelun avulla sekä tulkinnallisuuden yleistä merkitystä korostamalla (vrt. luvut 3.2 ja 7). Pyrkimys
moniarvoisuuteen luonnehtii myös tutkimusta kannattelevaa musiikkikäsitystä.
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Musiikkia ei lähestytä ankarien genre- ja tyylirajojen näkökulmasta puhumattakaan
siitä, että näiden tyylien ja lajien välillä ajateltaisiin olevan joitain absoluuttisia hierarkioita: musiikki on moninainen kulttuurinen ilmiö, joka ei voi enää kolmannen
vuosituhannen alun aatteellisessa ilmapiirissä nojata ideologisesti latautuneisiin
arvottaviin luokitteluihin. Musiikintutkimuksessa hyviä merkkejä tästä muutoksesta ovat muun muassa lisääntynyt taidemusiikin etnomusikologinen tutkiminen,
musiikkianalyysin siirtyminen kohti sisältöjen tarkastelua ja tulkinnallisuutta sekä
miksei myös alkujaan taidemusiikin analysointiin kehiteltyjen menetelmien soveltaminen populaarimusiikin tutkimukseen. Musiikki on niin tutkimuksen kuin kulttuuristen käytäntöjen näkökulmasta tarkasteltuna siirtymässä kolonisoivia (tai kolonisoituja) kulttuurisia arvoja heijastavista lajikategorioista enemmän yksittäisen
ihmisen identiteetin, subjektiuden ja maailmassa paikantumisen edustajaksi erilaisten (ala)kulttuurien vuoropuhelun keskellä. Vastaavasti musiikin määritteleminen
laajassa mielessä – toisin sanoen kysymys siitä, mitä musiikki on ja millaista sen pitäisi olla – ei ole enää vain musiikin ammattilaisten (säveltäjien, muusikoiden, tutkijoiden) vastuulla. Ollaan tultu tilanteeseen, jota ranskalainen (musiikki)sosiologi
Antoine Hennion (1999) luonnehtii ”amatöörin paluuksi”. Tässä muuttuvassa tilanteessa musiikin eksistentiaalis-ontologisen merkityksen pohdinnalle on kasvava
tarve.
1.2 Tutkimuksen rajaus ja musiikintutkimuksellinen konteksti
Edellä esitetty ahdistuksen käsitteen määrittäminen eksistentiaalis-ontologisesti
muodostaa tutkimuksen keskeisimmän rajauksen: tässä työssä tutkitaan musiikkia
ahdistuksen taitona tietystä tarkkaan määritellystä filosofisesta kontekstista käsin.
Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusongelmaa tarkastellaan Martin Heideggerin
ajatusten ja fenomenologisten teorioiden näkökulmasta. Perusorientaatiota täydennetään Jacques Attalin näkemyksillä musiikin, hälyn ja yhteiskunnan suhteista,
René Girardin teorioilla mimeettisestä halusta ja uhraamisen väkivaltaa ehkäisevästä funktiosta sekä Vladimir Jankélévitchin ajatuksilla musiikin affektiivisesta hurmasta (ransk. charme) ja sanoinkuvaamattomasta (ransk. ineffable) luonteesta.
Tutkimuksesta rajautuu näin ollen pois ahdistuksen käsittely esimerkiksi psykologian, psykoanalyysin ja teologian alueilla. Näihin aloihin viitataan ainoastaan siinä
määrin kuin niillä on yhteistä tutkimuksen eksistentiaalis-ontologisen perusorientoitumisen kanssa tai siinä määrin kuin sovelletun näkökulman erityispiirteiden
ymmärtäminen niin vaatii. Tärkeää on myös huomioida se, ettei tutkimuksen fokus ole erityisesti tai yksinomaan sellaisissa musiikeissa tai musiikkiteoksissa, jotka
liittyvät ahdistukseen teoksen aiheen, nimen, konventionaalisten merkitysten tai
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muun ”ohjelmallisuuden” tasoilla. Tutkimuksen lähtökohtaoletuksen mukaan näillä
tekijöillä ei ole mitään erityistä tai välttämätöntä yhteyttä siihen ahdistuksen muotoon, jota tämä tutkimus koskee. Näin on ensinnäkin siksi, että kyseiset tekijät
viittaavat useimmiten ahdistukseen psykologisena, ei eksistentiaalis-ontologisena
ilmiönä. Toisaalta näin on siksi, että niissä on kyse enemmän ahdistuksesta musiikin
sisältönä tai representaation kohteena, eivätkä ne näin ollen välttämättä korosta
tutkimukselleni keskeistä eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen tapaa ilmetä ihmisen olemassaoloa luonnehtivana ontologisena virittyneisyyden muotona.
Tutkimuksen pääkohteen, musiikin ja eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen
välisen suhteen ohella tutkimuksessa paneudutaan myös moneen muuhun musiikintutkimukselliseen teemaan. Näistä keskeisimmät ovat konkreettisia musiikkiin
liittyviä ilmiöitä tarkastelevien lukujen 5, 6 ja 7 aiheet eli musiikkiteoksen käsite,
sähkökitaran hajottamisen ilmiö sekä Erik Bergmanin musiikki. Laajempia työssä
käsiteltäviä musiikkifilosofisia alueita varsinaisen pääkysymyksen ohella ovat esimerkiksi musiikin affektiivisuus sekä musiikin ja musiikkiteoksen ontologian problematiikka. Paikoin työssä otetaan kantaa myös musiikintutkimuksen tieteenfilosofisiin kysymyksiin.
Aihepiirinsä, tutkimuskysymyksensä ja perusorientaationsa kautta työn keskeisin musiikintutkimuksellinen ala on musiikin filosofia ja estetiikka. Koska tutkimus on vahvasti musiikkifilosofisesti suuntautunut, se lainaa aineksia myös yleisestä filosofiasta ja filosofisesti orientoituneesta kulttuurintutkimuksesta – erityisesti
fenomenologiasta, Heidegger-tutkimuksesta ja girardilaisesta kulttuurikritiikistä.
Filosofisesta orientoitumisestaan huolimatta tutkimus profiloituu ja paikallistuu
kuitenkin enemmän musiikintutkimuksen alueelle. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,
että vahvasta teoreettisesta taustamerkityksestään huolimatta Heideggerin ajattelu
ei ole tässä tutkimuksessa pääkohteena, vaan musiikillisten ongelmien on annettu
määrätä, mitä ja miten Heideggerin ajattelun osa-alueita sovelletaan.
Musiikintutkimuksen kentällä keskeisimmät työhön liittyvät alat ovat metodologiselta kannalta fenomenologinen musiikintutkimus sekä tutkittujen esimerkkien
osalta musiikkianalyysi ja populaarimusiikin tutkimus. Koska työn perustava lähtökohta nojaa käsitykseen, että musiikki ei ole funktioidensa ja merkitystensä osalta
ymmärrettävissä irrallaan sitä ympäröivästä kulttuurista, on tutkimuksen orientaatio monelta osin kulttuurisen musiikintutkimuksen ja ns. uuden musiikkitieteen
painotusten mukainen. Näiden lisäksi työssä tehdyt analyysit sisältävät viittauksia
myös musiikin semiotiikan ja postmodernin musiikintutkimuksen suuntaan tarkasteluiden kosketellessa musiikillisen merkityksenannon ongelmia.
Sekä aiheidensa että metodologiansa osalta tutkimus koskettelee useita musiikintutkimuksen (sekä taiteentutkimuksen ja yleensä humanististen tieteiden) ajan-
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kohtaisia kysymyksiä. Ensinnäkin tutkimuksen musiikillisena kohteena on nykyaikana aktiivisesti vaikuttava länsimaisen musiikin traditio. Kuten jo edellä mainittiin,
tutkimuksessa ei tehdä esteettistä tai ideologista eroa populaari- ja taidemusiikkiin,
sillä tällaisen erottelun relevanttius on nykykulttuurissa hyvin kyseenalainen. Sen
sijaan esimerkit on pyritty valitsemaan niiden havainnollisuuden ja ajankohtaisuuden perusteella. Sekä taidemusiikin että populaarimusiikin osalta tutkimus keskittyy näin ollen nykyisin tai ainakin lähimenneisyydessä vallitseviin tai vallinneisiin
tapauksiin ja ilmiöihin: Erik Bergman on nykysäveltäjä ja hänen musiikkinsa nykymusiikkia; kitaranhajottaminen on kiinnostava rock-musiikin ilmiö, jota harjoitetaan edelleen. Lisäksi ”teoreettisessa” esimerkissä (luku 5) keskitytään siihen, mitä
musiikin teosmaisuus nykyisessä genrerajattomassa musiikkimaailmassa on. Edelleen, vaikka tutkimuksessa kehitelty teoria musiikista ahdistuksen taitona liikkuu
filosofisen luonteensa vuoksi varsin yleisellä tasolla, se on erityisen relevantti juuri kolmannen vuosituhannen alun länsimaisessa kulttuurissa ja sen synnyttämässä
musiikkimaailmassa. Syynä tälle on se, että ahdistuksen ilmiö – sellaisena kuin se
tässä tutkimuksessa määritellään – on erityisesti postmodernin ja läpeensä teknologisoituneen ajan tunnusmerkki (ks. esim. luvut 4.5 ja 6.3). Näin ollen tämän
tutkimuksen pohjalla oleva musiikkikäsitys rakentuu kaikesta kolmannen vuosituhannen vaihteen länsimaisesta taide- ja pop/jazz-musiikista – toisin sanoen vaikuttavimmasta musiikista siinä kulttuurissa, jossa tämä tutkimus toteutetaan.
Työn musiikintutkimuksellista merkitystä korostaa se, että tutkimuksen kohteet ovat joko aikaisemmin vähäisessä määrin tutkittuja (esim. Erik Bergman, kitaranhajottaminen, Heideggerin ja musiikin suhteet) tai niitä ei ole tarkasteltu tässä
sovellettavasta näkökulmasta (esim. teoskäsite, nykymusiikki). Voidaan sanoa, että
sellaista teoriaa, joka vastaisi tämän tutkimuksen tulkintaa musiikista ahdistuksen
taitona, ei ole aikaisemmin luotu. Lisäksi musiikkiteoksen käsitteestä luvussa 5
esitetty tulkinta on musiikintutkimuksellisesti uusi. Edelleen, vaikka kitaranhajottamisen ilmiöllä on rock-musiikin kentällä yhtä näkyvä rooli kuin Erik Bergmanilla suomalaisessa nykymusiikissa, yhdistää näitä tutkimuskohteita se, että niitä
on tutkittu asemaansa nähden yllättävän vähän. Aivan näin tyhjältä pöytä ei näytä
tutkimukseni teoreettisten alueiden, eli fenomenologisen musiikintutkimuksen
ja Heideggerin ajatusten musiikkisovellusten suhteen. Näitä luonnehtii kuitenkin
varsin huomattava jäsentymättömyys ja yhteisten tutkimuksellisten kokoavien linjojen puuttuminen, mikä koskee myös suomalaisia alan sovelluksia. Tämä työ sisältääkin laajan katsauksen fenomenologisen musiikintutkimuksen kenttään ja pyrkii
hahmottamaan sen ydinteemoja (ks. luvut 2 ja 3).
Mainittujen fenomenologia- ja Heidegger-kytkösten kautta tutkimus antaa
musiikkitieteellisen panoksen viime vuosikymmeninä Suomessa yleistyneeseen
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taiteentutkimukselliseen keskusteluun, jossa on enenevässä määrin siirrytty kohti mannermaisen ajattelun tarjoamia mahdollisuuksia. Myös musiikintutkimuksen
kentällä työ osallistuu moniin ajankohtaisiin keskusteluihin; siinä otetaan suoraan
tai epäsuorasti kantaa muun muassa musiikintutkimuksen eri paradigmojen suuremman keskustelutarpeen ja metodologisen pluralismin puolesta. Tämä moniarvoisuuden sekä uusien menetelmien ja tulkintojen tarpeen korostaminen näkyy
työssä erityisesti musiikkianalyysiin kohdistuvien huomioiden kohdalla. Työssä korostetaan, kuinka musiikkianalyysin tulee jatkaa aloittamaansa liikettä kohti luovaa
tulkinnallisuutta niin tutkimusmenetelmien käytön kuin analysoitavan musiikin
valinnan osalta. Näin ollen tämä tutkimus on musiikin teoriaa termin nykyisessä,
laajassa merkityksessä: teoretisointi tarkoittaa kaikkea musiikkia koskevaa käsitteellistämistä ja teoria kaikkea musiikkia käsitteellistäviä systeemejä. Vaikka tutkimus asettuu tiedeyhteisöön ja tapahtuu tiedeyliopiston piirissä, tämä laaja tulkinta
teoriasta tarkoittaa työssä myös kädenojennusta taiteellisen tutkimuksen suuntaan,
sillä kaikkien nykyaikana musiikkia tutkivien ja käsitteellistävien lähestymisien
taustalla on pohjimmiltaan sama filosofinen kysymys musiikin merkityksestä ihmiselle ja kulttuurille.
1.3 Huomioita tutkimuksen fenomenologisesta lähtökohdasta
Tutkimukseni filosofinen perusorientaatio nojaa fenomenologiseen filosofiaan.
Fenomenologisen filosofian ja musiikintutkimuksen luonteeseen palataan tarkemmin luvuissa 2 ja 3. Tässä vaiheessa esitän kuitenkin muutamia aiheeseen liittyviä
alustavia huomioita. Näkemykseni fenomenologiasta nojaa enemmän Martin Heideggerin kuin fenomenologian ”perustajan” Edmund Husserlin ajatteluun. Erityisesti asetun Heideggerin teoksessaan Sein und Zeit (1927; suom. Oleminen ja aika
2000; ks. Heidegger 2000a) tekemän fenomenologian ja ontologian yhdistämisen
kannalle: ilmiöt, asiat ja objektit ovat olemassa vain sen kautta ja sellaisina, millaiseen suhteiden kokonaisuuteen ne maailmassamme asettuvat. Tämän suhteiden
kokonaisuuden – ja siis ko. ilmiön, asian tai objektin ”olemuksen” – tarkastelu on
mahdollista vain fenomenologian menetelmällä, joka tutkii sitä, millaisin tavoin
todellistumme maailmassa ja maailmana (ks. luku 2.1).
Tutkimuksessani fenomenologia ei näyttäydy tarkkaan määriteltynä menetelmänä vaan enemmän tutkimuksellisia ratkaisuja ohjaavana asenteena. Lähestyn
fenomenologiaa kolmella tasolla. Ensinnäkin fenomenologia määrää tutkimusta
ohjaavan käsityksen ihmisestä, musiikista ja musiikintutkimuksesta toisiinsa kietoutuneina kokonaisuuksina. Tähän viittaan tutkimuksessani erityisesti lokaalin
ontologian käsitteellä (ks. luku 3.2). Toisaalta työni hahmottaa erilaisia fenomeno-
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logisesta perinteestä nousevia tutkimuksen kohdentamisen muotoja. Nämä konkretisoituvat neljällä tavalla: luvun 4 teoreettisina (eksistentiaalis-ontologisina) kehittelyinä, luvun 5 musiikki(teos)ontologisena hahmotteluna, luvun 6 kulttuuri- ja
metafysiikkakriittisenä tarkasteluna sekä luvun 7 omakohtaisesta tutkimuksellisesta lähtökohdasta tehtynä musiikkitulkintana. Erilaisten fenomenologisen filosofian
antamien tutkimusmahdollisuuksien ohella nämä konkretisoitumat kertovat myös
sen, että fenomenologia ei ole monoliittinen oppi vaan liike, jonka sisällä on useita alasuuntauksia ja erilaisia painotuksia. Tähän seikkaan pureudutaan tarkemmin
luvussa 2.
Kolmannen tason fenomenologisessa lähtökohdassani muodostaa tieteenfilosofinen ja tutkimuspoliittinen kannanotto, joka korostaa tutkimuksen ja sen tulosten
liitettävyyttä suoraan elämismaailman kysymyksiin. Tässä painotuksessaan fenomenologia asettui jo syntyvaiheissaan reaktioksi luonnontieteiden positivistisia menetelmiä ja objektiivisuusihanteita vastaan. Siksi fenomenologian perinteessä on
myös korostettu näistä perinteistä poikkeavia kokemisen ja ymmärtämisen muotoja, kuten kehollisuutta, affektiivisuutta tai kokemuksellista (yksilöllistä) ainutkertaisuutta. Toisin sanoen argumentatiivisen tiedon rinnalle on tuotu muita tapoja
hahmottaa maailma: koska olemme joka tapauksessa ihmisinä aina paitsi tietäviä
myös muun muassa tuntevia, tahtovia, uskovia ja kehollisia, tulisi näiden kaikkien
ulottuvuuksien merkitys huomioida myös tutkimuksellisessa kontekstissa.
On oltava kuitenkin tarkkana, ettei tässä fenomenologisessa ideaalissa ajauduta toiseen ääripäähän, liian suureen subjektiivisuuteen. Kaikki tutkimus tapahtuu
maailmassa, joka määrittää tutkijaa itseään ja johon tutkimus tutkimuksena pyrkii
jollain tavalla vaikuttamaan. Tutkimuksen saattaminen ymmärrettäväksi mahdollistuu osoittamalla henkilökohtaisten lähtökohtien – kiinnostus, mielihalut, uskomukset, arvot jne. – ohella myös se konteksti ja yhteys, johon oma työ asettuu ja
jota se puolustaa, myötäilee, kritisoi tai vastustaa. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tutkimuksen tulee huomioida paitsi aikaisempi tutkimus myös koko ympäröivän maailman moninaisuus; fenomenologinen pyrkimys ainutkertaisten ilmiöiden
osoittamiseen ei mielestäni onnistu, ellei myös osoiteta missä suhteessa kyseinen
ilmiö on ainutkertainen. Pitäytyminen vain henkilökohtaisessa kokemuksessa ja
omakohtaisissa vaikutelmissa perustuu pahimmillaan vain itsestäänselvyyksiin tai
sitten tutkimuksesta tulee yhtä merkityksetöntä ja ”ei-kenenkään” kuin mitä positivistinen luonnontiede fenomenologian oman kritiikin mukaan on.
Aikaisemman tutkimuksen huomiointi on siis olennaista myös fenomenologisessa tutkimuksessa. Ensinnäkin jonkin yksittäisen musiikkikappaleen tutkimisen
yhteydessä muiden ko. kappaleeseen liittyvien tutkimusten sekä oman tutkimus. Elämismaailman käsitteestä ks. luku 2.1.
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alan huomioiminen on tärkeää eettisesti: en voi väittää, että jokin ajatus olisi omani, ellen osoita, ettei sellaista ole ennen esitetty. Samalla tapaa en voi laittaa nuottipaperille Smoke on theWaterin kaltaista kitarariffiä ja väittää sitä omakseni sellaisille,
jotka eivät ko. riffiä ennestään tunne. Toisaalta – ja ennen kaikkea – oman tutkimuksen asettaminen eksplisiittisesti tutkimuksellisiin konteksteihin on subjektiivisen tutkijaposition aukikerimistä ja määrittelemistä: ”olen tutkijana tällainen, tutkin näistä lähtökohdista tässä historiallis-kulttuurisessa tilanteessa”. Tämä on oman
näkemykseni mukaan fenomenologisen asenteen täydellistämistä. Kyseessä on husserlilaisen fenomenologisen reduktion jälkihusserlilainen muotoilu: en voi irtautua
kokemustani määräävistä ennakko-oletuksista, joten minun on tultava niistä mahdollisimman hyvin tietoiseksi. Ja ennen kaikkea: tämän tietoisuuden saattaminen
myös muiden luettavaksi mahdollistaa sen, että tutkimus on ylipäänsä toisten ihmisten
ymmärrettävissä – siis että tutkimus voi saavuttaa yhteisesti merkityksellisen luonteen. (Esimerkiksi lukijan on vaikea ymmärtää tämän tekstin funktiota, jos hän
ei tiedä, että tarkoituksenani on oman tutkimuksellisen fenomenologiakäsitykseni
artikulointi osana väitöskirjatutkimusta.)
Postmodernina, suurten kertomusten kaatumisen aikana tutkimus on aina tulkintaa joistain lähtökohdista joitain päämääriä varten jossain tietyssä tilanteessa.
Tässä suhteessa fenomenologia asettuu kiinteäksi osaksi nykyistä laajempaa musiikintutkimusparadigmaattista käymistilaa. Oma näkemykseni fenomenologiasta
on näin ollen, että se on tutkimusta ja tulkintaa henkilökohtaisesti ainutkertaisesta lähtökohdasta käsin tavalla, joka saattaa tämän ainutkertaisuuden yhteisesti ymmärrettävään
muotoon ja siten osaksi yhteistä elämismaailmaa.
1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Kuten aikaisemmin mainittiin, musiikki viittaa tässä tutkimuksessa ilmiöön, joka on
ontologiselta kannalta ihmisestä riippuvainen ja joka hahmottuu kulttuuris-esteettiseltä kannalta länsimaiseksi populaari- ja taidemusiikiksi. Tämä on siis se kohde,
johon käsillä oleva musiikkitieteellinen tutkimus laajasti ottaen pureutuu (vaikka
joiltain osin tutkimuksen tulokset voivat olla sovellettavissa myös ei-länsimaisten
kulttuurien konteksteihin). Tässä suhteessa kyseessä ei ole kuitenkaan varsinaisesti
musiikin käsitteen määrittely vaan enemmänkin tutkimusta ohjaavan musiikkikäsityksen avaaminen – toisin sanoen sen osoittaminen, millaisiin olemassa oleviin
ilmiöihin termi ”musiikki” tässä tutkimuksessa viittaa. Seuraavassa on määritelty
tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet.
Ontologia. Käsite ’ontologia’ viittaa tutkimuksessa yleisen filosofisen merkityksensä mukaan olevaa sekä olemisen tapaa ja muotoa koskevaan tarkasteluun. Esi-
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merkiksi musiikkiteoksen kohdalla ontologia tarkoittaa sitä, miten, milloin, missä
ja millä ehdoin musiikki on olemassa nimenomaan teoksena. Heideggerin ajatusten
kautta tutkimuksessani on implisiittisesti tärkeää myös niin sanottu ontologinen
ero olevan ja olevan olemisen välillä.
Eksistentiaalinen. Käsite ’eksistentiaalinen’ viittaa tutkimuksessa kaikkeen ihmisen olemassaoloa ja sen tapaa koskevaan erityiseen ja ominaiseen. Näin ollen,
edelliseen ontologia-määritykseen liitettynä, yhdistelmä eksistentiaalis-ontologinen korostaa osaltaan, kuinka ihmisen olemassaolo ei ole erotettavissa yleisistä ontologisista kysymyksistä.
Ahdistus. Kuten on käynyt ilmi, ahdistus (saks. angst, engl. anxiety) ei viittaa tässä
tutkimuksessa ensisijaisesti psykologiseen tai psykoanalyyttiseen ilmiöön ja kategoriaan vaan edellisen määritelmän mukaisesti eksistentiaalis-ontologiseen ilmiöön.
Se on luonteeltaan eksistenssin perusvirittyneisyys, joka viittaa ontologiseen tilaan
ilman merkityksellisiä suhteita. Eksistentiaalis-ontologisena ahdistus on siis filosofinen kategoria, ja yksilöllisen kokemusmaailman tasolla esiintyvä ahdistus on sen
mahdollinen mutta ei välttämätön psykologinen vastine. (Ks. luku 4.)
Affektiivisuus. Affektiivisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista tunteenomaista kokemuksen muotoa, joka on kokonaisvaltainen virittyneisyys, mentaalinen tunnelma. Toisin sanoen affekti on mieliala, joka ei välittömällä tasolla
”kiinnity” mihinkään tiettyyn tai yksittäiseen maailmalliseen tai tajunnansisäiseen
ilmiöön, objektiin tai tapahtumaan vaan koskee koko olemassaolon kunkinhetkistä
tilaa ”värittäen” siihen liittyviä tapahtumia ja ilmiöitä.
Teknologia. Termiä ”teknologia” käytetään tutkimuksessa hieman tavanomaisesta
poikkeavassa merkityksessä. Ellei toisin mainita, termi viittaa heideggerilaisittain
tiettyyn olemisenymmärrykseen ja länsimaisen metafysiikan historian vaiheeseen.
Tällaisena käsite viittaa ihmisen ajattelua määrittävään puitteeseen, joka heijastuu
kaikilla elämänaloilla, eikä ilmene siis vain teknisinä laitteina tai niiden käyttönä.
(Ks. luvut 4.5 ja 6.3.)
1.5 Aiemmasta tutkimuksesta
Kuten edellä mainittiin, kysymyksenasettelultaan tätä tutkimusta vastaavaa musiikin ja eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen liitosta ei ole aikaisemmin tehty
musiikintutkimuksen kentällä. Tutkimuksen aihepiiriä lähelle tulee kuitenkin esimerkiksi Bernhard Müssgensin tutkimus Musik und Angst: Studien zur Ästhetik vuodelta 1999. Otsikkonsa mukaisesti tutkimus hahmottelee 1900-luvun musiikin ja
musiikkiteatterin esteettisiä tapoja kuvata ja ilmentää ahdistusta käytännöissään,
tekstuureissaan ja (mielen)liikkeissään (saks. Bewegung). Lähtökohtana Müssgen-
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sillä on toisaalta oletus, jonka mukaan taide heijastaa 1900-luvulle tyypillistä eksistentiaalista ahdistusta sekä toisaalta psykoanalyysin synnyn ja Arnold Schönbergin ekspressionistisen musiikin ajallinen yhteys (Müssgens 1999: 2−3). Erityisesti
irtautuminen perussävelten ja tonaalisuuden ”painovoimasta” tekee 1900-luvun
musiikista tehokkaan ahdistuksen ilmaisijan, koska musiikin jäsentämistehtävä jää
enimmäkseen kuulijalle (Müssgens 1999: 20). 1900-luvun musiikin kyky kuvata
ahdistusta perustuu tällöin muun muassa epävakaaseen tila- ja aikakokemukseen
(Müssgens 1999: 22−23). Müssgens tarkastelee musiikin ja ahdistuksen yhteyksiä ihmissubjektin itseyteen kohdistuvan ahdistuksen (saks.Angst vor dem Selbst) ja
kuolemaan kohdistuvan ahdistuksen (saks. Angst vor dem Tode) muodoissa. Koska
Müssgensin tutkimus on lähinnä esteettinen tarkastelu, se eroaa kuitenkin tämän
tutkimuksen eksistentiaalis-ontologisista (siis filosofisista) päämääristä. Lisäksi tapa tarkastella ahdistusta usein merkityksessä ”pelko” on seikka, joka erottaa Müssgensin tutkimusta tämän työn tavoitteista (ks. Müssgens 1999: 159−160; vrt. luku
4).
Yksi alue, jolla musiikin ja ahdistuksen yhteyksiä on tarkasteltu filosofiselta kannalta, on esiintymisen ja siihen liittyvien pelkojen, jännitysten ja ahdistusten tutkimus. Esimerkiksi Dale Reubartin kirja Anxiety and Musical Performance: On playing
the Piano from Memory (1985) pureutuu tähän tematiikkaan esiintyjän näkökulmasta
perehtyen samalla lyhyesti myös ahdistuksen ilmiön psykologis-filosofiseen taustaan. Tuoreempi samaan aihepiiriin liittyvä tutkimus, jonka tekijöinä ovat Yaroslav
Senyshyn ja Susan A. O’Neill (2001), keskittyy puolestaan kysymykseen monitieteisesti ja myös eksistentialistisen filosofian näkökulmasta sekä korostaa samalla
tässä tutkimuksessa keskeistä ahdistuksen ”positiivista” puolta (ks. luku 4.2).
Musiikin ja Heideggerin ajattelun yhteyksiä on tutkittu viime vuosina suhteellisen runsaasti ja monipuolisesti mutta myös vaihtelevan tasoisesti. Perusteellisin
tutkimus tältä alalta lienee Eduardo Marxin Heidegger und der Ort der Musik (1998),
joka tutkii nimensä mukaisesti musiikin ”paikkaa” Heideggerin ajattelussa. Marx
osoittaa, kuinka Heideggerin kirjoituksissa on vahvoja, sekä sisältöön että esitystapaan liittyviä musiikillisia yhteyksiä, vaikka Heidegger kirjoitti eksplisiittisesti
musiikista varsin vähän. Keskeistä Marxin tarkastelussa on osoittaa Heideggerin
runouskäsitykseen liittyvät ”musiikilliset” aspektit. Runouden ja musiikin erot ja
yhtäläisyydet ovat lähtökohtana myös Günther Pöltnerin (1992) laajassa artikkelissa, joka keskittyy Heideggerin musiikkisuhteen pohtimiseen lähinnä Taideteoksen alkuperä -kirjoituksen pohjalta (Heidegger 1998 [1950]). Pöltnerin (1992: 137) mukaan runous eroaa musiikista siinä, että se avaa ”maailmasuhteen” (saks. Weltbezug)
. Tiettyä käsitteellistä epätäsmällisyyttä aiheuttaa se, että sanat ”pelko”, ”jännitys” ja ”ahdistus” ovat
kaikki englannin ”anxiety”-sanan mahdollisia suomennoksia.
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suoraan, kun taas musiikissa avautuu ”maailmasuhteen objektittomuus/kohteettomuus” (Ungegenständlichkeit desWeltbezug). Pöltnerin tulkinnan voi ajatella perustuvan esteettiseen näkemykseen musiikin absoluuttisuudesta, mutta toisaalta se voi
perustua myös hiukan yksinkertaistavaan tulkintaan Heideggerin runouskäsityksestä (Marx 1998: 10). Joka tapauksessa Pöltner näkee musiikin ”inhimillisimpänä
taidemuotona” (saks. die menschlichste der Künste), koska siinä oleminen puhuttelee
ihmistä suoraan ilman olevan (objektien) välitystä (ks. Pöltner 1992: 142). Musiikin erityisluonteen painottaminen luonnehtii myös Bernhard Schleiserin (1998)
tutkimusta Musik und Dasein, joka analysoi musiikkia Heideggerin Oleminen ja aika
-teoksen eksistentiaalianalytiikan kautta. Heideggerin ”fundamentaaliontologian”
(ks. luku 2.2.2) avulla Schleiser korostaa, kuinka musiikki ei ole objekti vaan ihmisen eksistenssin ja maailmassa-olemisen tapa. Tässä suhteessa Schleiser asettuu
edustamaan näkemystä, jota ovat aikaisemmin puolustaneet muun muassa Victor
Zuckerkandl (1973) ja Heideggerin oppilas Heinrich Besseler (1978 [1926]) sekä
suuri osa etnomusikologisesta tutkimuksesta.
Suomessa Heideggerin ajattelua on soveltanut musiikintutkimuksellisiin tarkoituksiin muun muassa Kari Kurkela. Tämän tutkimuksen kannalta keskeiseksi
nousee erityisesti artikkeli ”Musiikki reflektiona” (Kurkela 1998), jossa Kurkela
pohtii tiiviisti musiikin ymmärtämisen taustoja filosofiaa ja psykologiaa yhdistävällä tutkimusotteella. Erityisesti projektio-käsitteen analysoinnin ja soveltamisen
suhteen Kurkelan artikkeli on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava (vrt. luku
5.4). Heideggerin ajattelu on yhtenä keskeisenä taustafilosofiana myös Kurkelan
laajassa musiikin, luovuuden ja esittämisen psykologiaa tutkivassa Mielen maisemat
ja musiikki -teoksessa (Kurkela 1993).
Luvussa 3 paneudutaan tarkemmin fenomenologisen musiikintutkimuksen
alueeseen ja historiaan. Tämän alueen keskeisistä kirjoituksista voi tässä vaiheessa kuitenkin mainita ainakin Thomas Cliftonin laajan mutta ilmeisen keskeneräiseksi jääneen (postuumin) Music as Heard -teoksen (Clifton 1983), joka pureutuu
fenomenologisen filosofian tarjoamin eväin musiikin ontologisiin ja analyyttisiin
kysymyksiin. Kuten luvussa 3 osoitetaan, Cliftonin työllä on ollut vahva uudemman fenomenologisen musiikintutkimuksen luonnetta määrittävä vaikutus. Cliftonin angloamerikkalaiselle taustalle tietyssä mielessä vastakkainen – ja samalla
varhaisempi – on Ranskassa vaikuttaneen Vladimir Jankélévitchin teos Music and
the Ineffable, joka ilmestyi alun perin ranskaksi vuonna 1961. Jankélévitchin näkemys musiikkiin on ontologinen ja korostaa musiikin tarjoamaa erityistä ja vain sille
ominaista luonnetta olla aina selitysyritystemme tavoittamattomiin jäävää, sanoinkuvaamatonta hurmaa.
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Myös suomalaisen musiikintutkimuksen kentällä on viime vuosina kiinnostuttu
fenomenologiasta. Esimerkkinä voi mainita Anneli Arhon väitöskirjan Tiellä teokseen: fenomenologinen tutkimus muusikon ja musiikin suhteesta länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa (2004). Arhon tutkimuksellisena lähtökohtana on lähes laajin mahdollinen kysymys (muusikon ja musiikin suhde länsimaisessa kulttuurissa), jota hän
lähestyy sellaisena kuin se näyttäytyy hänen omien (muusikon, säveltäjän ja musiikintutkijan) kokemustensa kautta. Tutkijan omakohtaisten kokemusten luonteen ja
tutkimuksessa kohtaamien muutosten selvittäminen on esimerkki yhdestä mahdollisesta tavasta tehdä fenomenologista (musiikin)tutkimusta. Samalla Arho haluaa
muun muassa hahmottaa musiikkia koskevan kokemuksellisen tiedon ja ulkopuolelta tarkkaillen saadun tiedon laadullista eroa (ks. Arho 2004: 41). Muita Suomessa
tehtyjä fenomenologiavaikutteisia musiikintutkimuksia ovat tehneet muun muassa
Marko Aho (2004 & 2005), Auli Karra (2005), Anne Tarvainen (2005), Eero Tarasti
(2006) sekä tämä tutkimuksen tekijä (Torvinen 2006a & 2006b).
Tässä mainittu ja esitelty aikaisempi tutkimus on luonnollisesti vain pieni osa
siitä, mitä tutkimukseni koskettelemilta alueilta on löydettävissä. Aikaisempaa tutkimusta niin musiikin ja ahdistuksen yhteyksistä, musiikin fenomenologiasta kuin
Heideggerin ajattelun ja musiikin suhteesta käsittelen laajemmin tutkimukseni
kuluessa. Myös musiikkiteoksen käsitteen, kitaranhajottamisen ilmiön sekä Erik
Bergmanin musiikin kohdalla relevanttiin aikaisempaan tutkimukseen paneudun
näille tutkimuskohteille varatuissa luvuissaan.
1.6 Tutkimuksen kulku
Tutkimuksen keskeisimpänä filosofisena taustana oleva Heideggerin ajattelu on jakaantunut työssä tasaisesti eri lukuihin. Tämä on tietoinen ratkaisu, sillä näin Heideggerin ajattelun heuristiikka on musiikin ja musiikintutkimuksen kannalta helpommin ymmärrettävissä. Kuitenkin tutkimukseni kolme ensimmäistä lukua ovat
painottuneet enemmän filosofisiin ja teoreettisiin kysymyksiin. Luvussa 2 luon
tiiviin katsauksen sekä fenomenologisen filosofian luonteeseen, että Heideggerin ajattelun ydinteemoihin. Luku toimii näin ollen koko tutkimukseni filosofisen
perustan hahmotuksena. Korostan erityisesti fenomenologian luonnetta toisaalta
vaikeasti määriteltävänä ja toisaalta olennaisesti ontologisena filosofisena liikkeenä
(luku 2.1). Ontologinen perusasennoituminen on keskeistä myös Heideggerin olemiseen keskittyvässä ajattelussa, jonka varhais- ja myöhäisvaiheen eroja sekä suhdetta fenomenologian perinteeseen tarkastelen luvussa 2.2.
Luku 3 siirtää fenomenologian ja Heideggerin ajattelun musiikin ja musiikintutkimuksen kontekstiin. Tarkastelen aluksi fenomenologisen musiikintutkimuk-
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sen historiaa ja filosofiayhteyksiä. Luvussa 3.2 esitän oman tulkintani fenomenologian roolista nykyisen musiikintutkimuksen kentällä. Tarkastelen fenomenologian
tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti uuden musiikkitieteen ja kulttuurisen musiikintutkimuksen konteksteissa. Pyrin osoittamaan, kuinka fenomenologian anti nykyiselle musiikintutkimukselle ja musiikkimaailmalle laajemminkin on sekä
tulkinnallisuuden merkityksen korostamisessa että ennen kaikkea musiikin ontologisen lokalisoitumisen nostamisessa tutkimuksen keskiöön. Musiikin ontologia
on laajassa mielessä johtoajatuksena myös Heideggerin etäisen mutta samalla hyvin
runsaita tutkimus- ja tulkintamahdollisuuksia avaavan musiikkisuhteen pohtimisessa (luku 3.3).
Tutkimuksen kaksi ensimmäistä lukua luovat ne teoreettis-filosofiset koordinaatit, joiden puitteissa tartutaan luvussa 4 tutkimuksen pääasialliseen tavoitteeseen, musiikkia ahdistuksen taitona tulkitsevan teorian muotoiluun. Alaluvuissa
4.1 ja 4.2 määritellään tätä tutkimusta johdattava filosofinen (eksistentiaalis-ontologinen) ahdistustulkinta sekä erityisesti sen ero tavanomaisempaan, psykologiseen
käsitykseen ahdistuksen ilmiöstä. Luku 4.3 vie tämän määritelmän musiikin kontekstiin keskittymällä musiikin akustis-ontologiseen rajautumiseen hälyn ja hiljaisuuden väliin sekä pohtimalla musiikin suhdetta affektiivisuuteen. Koko neljännen
pääluvun tavoitteena on esittää, kuinka musiikin ahdistusta ilmentävä ja kanavoiva
ominaisuus on pohjimmiltaan sen kyvyssä osoittaa erilaisia järjestymisen ja merkityksellistymisen liikkeitä niin akustisella, yhteisöllisellä kuin yksilön affektiivisen kokemuksen tasoilla. Heideggerin ajattelun ohella luvun kehittelyt perustuvat
muun muassa JacquesAttalin, René Girardin ja Vladimir Jankélévitchin teorioihin.
Kolmen ensimmäisen luvun teoreettisuuden vastapainoksi luvut 5, 6 ja 7 muodostavat tutkimuksen kolme tapaustutkimusta, joissa tutkimuksen teoreettisessa
osassa kehiteltyjä teemoja sovelletaan konkreettisiin musiikintutkimuksellisiin
ilmiöihin. Näiden lukujen tehtävänä ei ole kuitenkaan ainoastaan havainnollistaa
kehitettyä teoriaa vaan myös – ja ennen kaikkea – kehittää teoriaa eteenpäin ja
osoittaa siitä puolia, jotka jäisivät ilman esimerkkianalyyseja havaitsematta. Luku 5
tarkastelee musiikin suhdetta eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen ihmisyksilön, Daseinin ja musiikkiteoksen historiallisuuden leikkauspisteeessä. Luvussa hahmotetaan neljä erilaista tapaa, joilla teoksen käsitettä voidaan musiikintutkimuksellisissa yhteyksissä lähestyä. Näistä lähestymistavoista neljäs on tämän tutkimuksen
kokonaisuuden kannalta merkittävin. Siinä esitetään, että musiikki hahmottuu aina
välttämättä teoksina nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa johtuen muun muassa
muuttuneista musiikin tekemisen rooleista. Musiikki on tässä näkemyksessä kaksinkertainen projekti: se on sekä ihmisen projisoivaa, merkityksellistävää toimintaa
että oma historiallinen tekeytymisen projektinsa. Paitsi erilaisia ahdistuksen taidon
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aspekteja, luku havainnollistaa myös fenomenologisen musiikintutkimuksen luonnetta peilaamalla sitä erilaisia teoskäsityksiä vasten.
Luku 6 käsittelee musiikin ja ahdistuksen suhdetta yhteisöllisellä tasolla. Tulkitsen rock-musiikissa 1960-luvulla yleistyneen sähkökitaranhajottamisen kollektiivisen ahdistuksen kanavoinniksi. Tulkinnan pohjustamiseksi perehdytään Heideggerin teknologiatulkintaan sekä René Girardin uhraamisen yhteiskunnallista
merkitystä korostaviin näkemyksiin. Näiden yhdistämisen myötä nykyinen kyberneettis-teknologinen aikakausi näyttäytyy kollektiivisen ahdistuksen ja piilevän
väkivallan sävyttämänä kulttuurina. Kitaranhajottamisen esitetään kanavoivan tätä
kulttuurista kaaosta. Luvun aluksi, alaluvuissa 6.1 ja 6.2, tarkastellaan myös kitaranhajottamisen ilmiön historiaa sekä mahdollisia tulkinnallisia konteksteja.
Luku 7 on luonteeltaan musiikkianalyyttinen ja keskittyy Erik Bergmanin orkesteriteokseen Colori ed improvvisazioni op. 72 (1973). Bergmanin teos nähdään peilinä, joka heijastaa rakenteissaan ahdistuksen luonnetta ja mekanismeja niin yksilön
(eksistentiaalisuuden) kuin kulttuurin tasoilla. Ahdistukseen liittyvät mekanismit
eivät ole kuitenkaan jotain, joista Bergmanin teoksen ajatellaan koostuvan. Ahdistuksen mekanismien oletetaan sen sijaan heijastuvan kulttuurista kyseiseen teokseen niin Bergmanin sävellystyön, reseptio- ja tulkintahistorian kuin myös tutkijan
tulkitsevan toiminnan kautta. Analyysin tarkoitus on osoittaa musiikin yleinen kyky
heijastaa kulttuuria tasolla, joka ei ole riippuvainen musiikin materiaalista tai yksittäisten ihmisten intentioista vaan musiikin kyvystä sopeutua muuttuviin kulttuurisiin konteksteihin. Tämän havainnollistamisessa luku kokoaa samalla yhteen tutkimuksen teoreettisia teemoja konkreettisessa musiikillisessa ympäristössä. Lopulta
voidaan sanoa, että kyseessä ei ole varsinainen Bergmanin teoksen analyysi vaan
tämän tutkimuksen ja oman (tutkijan)positioni tarjoaman näkökulman mukainen
tulkinta, joka havainnollistaa luvussa 3 hahmoteltuja lokaalin ontologian ja tulkinnallisuuden yhteisyyden ajatuksia.
Luku 8 muodostaa työni päätöksen, jossa kootaan tiiviisti yhteen tutkimuksen
ehdottamat kolme keskeistä ”ajattelun muutosta”.

Kysymykset ovat teitä vastaukseen.
Jos vastaus joskus myönnettäisiin,
sen pitäisi olla muutos ajattelussa,
eikä jotakin asiantilaa koskeva väite.
Martin Heidegger 1969

2
Elämismaailmasta olemisen totuuteen:
fenomenologisen menetelmän luonne
ja historiallinen tausta

Seuraavassa hahmottelen fenomenologisen liikkeen keskeisimpiä painotuksia, ominaispiirteitä ja lähtökohtia (luku 2.1) sekä tarkastelen Martin Heideggerin ajattelun suhdetta fenomenologiaan (luku 2.2). Kokonaisuutena luku 2 toimii paitsi
koko tutkimuksen filosofisen taustan historiallisena kartoituksena myös lähtökohtana seuraavan pääluvun (luku 3) teoreettisille kehittelyille, jotka hahmottelevat
fenomenologian ja Heideggerin ajatuksien sovellusmahdollisuuksia nykyisen musiikintutkimuksen kentällä.
2.1 Mitä on fenomenologia?
Maurice Merleau-Ponty (1908−1961) aloitti vuonna 1945 ilmestyneen teoksensa
Phénoménologie de la perception (suom. Havainnon fenomenologia) esipuheen kysymällä ”Mitä on fenomenologia?” (Merleau-Ponty 2000: 170; 2003: vii). Edmund
Husserlin aloittama filosofinen liike oli jo tuolloin kymmenien vuosien iässä mutta
edelleen vailla selkeää identiteettiä. Kysymys on pysynyt relevanttina, vaikka vas. Heidegger 2002: 55. Suomennos Luoto & Backman 2006: 9.
. Fenomenologia-termi juontaa juurensa 1700- ja 1800-luvuille muun muassa J. H. Lambertin,
Immanuel Kantin ja G. W. F. Hegelin kirjoituksiin (Moran 2000: 6−7; Orth 1982; Spiegelberg
1982: 11−19). Husserlin aloittama suuntaus on kuitenkin se, johon termi nykyisin liitetään (vrt.
Heidegger 2000: 51, 62−63). Muita keskeisiä fenomenologeja ovat Heideggerin ohella Max Scheler ja Merleau-Ponty. Fenomenologian vaikutus näkyy puolestaan esimerkiksi Jean-Paul Sartren,
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tauksia on annettu vuosien saatossa lukuisia: fenomenologia on ”ilmiöiden” tiedettä
(Husserl 2002 [1913]: 1); fenomenologia on oppi olemuksista (ks. Merleau-Ponty
2000: 170); fenomenologia on deskriptiivistä filosofiaa; fenomenologia on paluuta
”asioihin itseensä”; fenomenologia on ”radikaali, anti-traditionaalinen filosofoinnin
tapa”, joka pyrkii ”välttämään kaikkia kokemukseen ennalta asetettuja vääristäviä
tulkintoja ja rasitteita” ja joka palauttaa filosofian ”elävän ihmissubjektin elämään”
(Moran 2000: 4−5).
Moninaiset ja kryptiset määritelmät kertovat fenomenologian epäyhtenäisyydestä ja heterogeenisyydestä. Historiallisesti tarkasteltuna suuntaus muodostuukin
poikkeuksellisen kirjavasta joukosta ajattelijoita (Moran 2000: xiv), joiden välillä
vallitsee lähinnä perheyhtäläisyys (vrt. Spiegelberg 1982: 5). Fenomenologialla ei
ole myöskään mitään määrättyjä tutkimuskohteita (Heidegger 2000: 50, 58; von
Herrmann 1998: 107) eikä sen määrittely ole helppoa tarkastelemalla fenomenologisen tutkimuksen tuloksia, sillä esimerkiksi keskeinen intentionaalisuuden
käsite on tulkittu eri fenomenologien toimesta hyvin eri tavoin (Spiegelberg
1982: 678−679). Sama monitulkintaisuus koskee myös muita alan termejä, kuten
”reduktio”, ”olemus”, ”asia itse” (saks. die Sache selbst) tai ”eletty kokemus” (saks.
Erlebnis).
Jonkinlaisena ytimenä fenomenologiassa on pidetty sitä, että fenomenologia
on ennen kaikkea metodikäsite. Tässäkään suhteessa ei kuitenkaan ole kyse mistään
määrätystä tutkimusmallista vaan enemmänkin yleisestä orientoitumisesta. Vaikka
selkeästi eri vaiheisiin jakautuvia fenomenologisen menetelmän muotoiluja löytyy jo Husserlilta (ks. esim. Husserl 1995) ja vaikka muita menetelmämalleja on
kehitelty useilla eri tahoilla (ks. esim. Heidegger 1982: 19−23; Ihde 1977; Klemola 2005: 43−71; Sokolowski 2000; Spiegelberg 1982: 675−719; Varto 1990:
86−90), ei tämänkään yhteisen tekijän kokoavuus ole alan kirjavuudesta johtuen
kovin selvää (ks. Moran 2000: 3). Kuten Himanka (1995: 9) huomauttaa, fenomenologian epämääräisyys ja heterogeenisyys tekee vaikeaksi uskoa, että sillä lopulta
olisi mitään yhdistäviä tekijöitä. Tätä taustaa vasten on hyvin ymmärrettävää, että
fenomenologiasta puhutaan yleisesti liikkeenä eikä koulukuntana tai suuntauksena.
Puhe yhdestä fenomenologisesta liikkeestä edellyttää kuitenkin edes joitain kokoavia tekijöitä. Ensinnäkin voidaan erottaa liikkeen lähtökohta, joka hahmottuu reaktioksi länsimaisen (luonnon)tieteen synnyttämää maailmankuvaa vastaan. Merleau-Ponty (siteerattu Varto 1995: 24) kirjoittaa: ”Fenomenologiaa ei olisi koskaan
voinut tulla ennen tieteen konstruoitumista. Se mittaa välimatkaa kokemuksemme
ja tämän tieteen välillä. [−−] Kuinka se voisi olla olemassa ennen sitä?” Varton
Hans-Georg Gadamerin, Hannah Arendtin, Emmanuel Levinasin ja Jacques Derridan tuotannoissa.
Fenomenologian eri suuntauksista ks. Embree et al. 1997: 1−10; Spiegelberg 1982; Moran 2000.
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(1995: 14−15) mukaan fenomenologian kritiikin kärki kohdistui siihen, että ihmisen kokemuksellinen maailmankuva ja (luonnon)tieteellinen maailmankuva eivät
aina kohdanneet. Tiede oli irtautunut omaan abstraktiin, koetilanteiden ja idealisaatioiden todellisuuteensa ja sivuuttanut kysymyksen omasta perustastaan eli kysymyksen siitä, mitä merkitystä sillä lopulta on ihmisten kannalta (ibid.).
Kritiikin pääkohde oli naturalistinen näkemys ja erityisesti sen kulminoitumina nähdyt newtonilais-galileinen luonnontiede sekä logiikan ja aritmetiikan lakien
mentaaliseen perustaan luottava psykologismi (Husserl 1981; Embree & Mohanty
1997: 1; Varto 1995: 13−44; Moran 2000: 101−104). Erityisesti jälkimmäinen oli
keskeinen kritisoitava ilmiö, sillä psykologismi tarkasteli myös subjektiivista objektiivisesti eli ”naturalisoiden” psykologian muodossa (Husserl 1981: 23; Himanka
1995: 16). Samalla naturalismissa kuitenkin nähtiin unohtuvan se inhimillisen kokemuksellisuuden erityislaatuisuus, joka synnyttää tarpeen, ehdot ja mielekkyyden
tieteen kaltaiselle toiminnalle. Myöhäisfilosofiassaan Husserl korosti tähän liittyvää
elämismaailman (saks. Lebenswelt) käsitettä. Elämismaailma viittaa esiteoreettiseen
kokemuksellisuuden alueeseen, joka on lähtökohta kaikelle kulttuuriselle toiminnalle. Toisin sanoen elämismaailman tarkastelu kysyy sitä, kuinka maailma on annettu meille ennalta kaiken inhimillisen toiminnan horisonttina. Samalla elämismaailma on perusstruktuuri, joka yhdistää erilaisia kulttuureja ja niiden erilaisia
käsityksiä olevasta ja luonnosta. Onkin ymmärrettävää, että elämismaailma näyttäytyy Husserlin myöhäisajattelussa perimmäisenä motivaationa ja perustana myös
länsimaiselle tieteelle. (Moran 2000: 181−183.) Merleau-Ponty (2000: 171) on
viitannut samaan asiaan toteamalla, että ”[k]aiken, minkä tiedän maailmasta, jopa
tieteen kautta, tiedän itse näkemäni ja kokemani perusteella”.
Tieteen antama maailmankuva kulminoituu Husserlin mukaan länsimaiselle
ihmiselle tyypillisessä ”luonnollisessa asenteessa” (ks. esim. Husserl 2002; 1995:
33−44), jossa maailma nähdään pääasiassa argumentatiivisen tiedon vastineeksi.
Fenomenologiassa ei pyritä tieteen saavutusten etujen kieltämiseen mutta siinä halutaan osoittaa se naiivius, joka liittyy luonnollisen asenteen itsestään selväksi muodostuneeseen luonteeseen: se ei kysy omaa alkuperäänsä tai kohdallisuuttaan eikä
myöskään huomaa kyseenalaistaa tiedostuksen itsensä mahdollisuutta edetessään
”loputtoman hedelmällisenä alati kehittyvissä ja uusissa tieteissä keksinnöstä keksintöön” (Husserl 1995: 35). Husserlin mukaan tähän on syynä juuri elämismaa. Tähän liittyen voi pohtia myös erilaisten tutkimusinstrumenttien, kuten kaukoputken tai mikroskoopin merkitystä siten, että etäännyttäessään tutkijan tutkimuskohteesta ne tekevät kohteesta
samalla hiljaisen. Onko siis ajateltavissa, että tutkimuskohteen muuttuminen äänettömäksi on yksi
merkki sen irtautumisesta elämismaailman kontekstista (vrt. Ihde 1976: 5−6)? Ja edelleen, tarkoittaako musiikin tutkiminen ilman auditiivista ulottuvuutta – jos sellainen on mahdollista – aina sitä,
että tämä tutkimus on irti ihmisen elämismaailmasta?
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ilman lähtökohdan unohtaminen, mikä voi johtaa tieteen ja muiden kulttuuristen
toimintojen luonteen vääristymiseen ja irtautumiseen ihmiselle merkityksellisestä
(vrt. Moran 2000: 182−183).
Luonnollisen asenteen käsitettä selventää toinen fenomenologiaa luonnehtiva
piirre: halu purkaa kaikkia itsestään selviksi muodostuneita, vääristäviä tai kokemusta ennalta ohjaavia tottumuksia ja käsityksiä kokemuksellisuuden redusoitumisen tai ohentumisen välttämiseksi (vrt. Heidegger 1982: 19−23; Spiegelberg
1982: 679−681). Tutkimuksen kohteen tai tavan sijaan fenomenologian kohdalla
voikin puhua yhteisestä päämäärästä (vrt. Embree & Mohanty 1997: 1−2), joka
ilmenee haluna palata mahdollisimman välittömään, intuitiiviseen (vrt. luku 2.1.1)
kokemukseen ”ennen” esimerkiksi tieteen, uskonnon tai kulttuurin muokkaavaa
vaikutusta, jolloin olisi mahdollista tavoittaa näiden konventioiden kokemuksellinen alkuperä ja motivaatio. Samalla olisi mahdollista saavuttaa ilmiöt paremmin
osana ”elävän ihmissubjektin elämää”, millä olisi myös eettinen merkityksensä erilaisten kokemustapojen lisääntyneen ymmärryksen muodossa.
Esimerkiksi tieteen menestyksenä ja edistyksenä saatetaan pitää sitä, että Cduurikolmisoinnun synnyttämä elektrokemiallinen aivotila kyetään kenties jonain
päivänä täydellisesti kuvaamaan, paikantamaan tai jopa ”keinotekoisesti” tuottamaan. Tällä saavutuksella ei ole kuitenkaan mitään merkitystä tai mielekkyyttä ilman kokemusta C-duurikolmisoinnusta. Pelkkä aivotilan tunteminen ei anna aihetta
olettaa, että tuohon tilaan liittyisi jokin tajunta, tiedostus tai kokemuksen muoto
(vrt. Himanka 2002: 14). Kokemus on tapa, jolla sointu ensisijaisesti todellistuu (ks.
Himanka 2002: 13), ja tarve tutkia tai selittää sointua esimerkiksi tieteen keinoin
voi syntyä vasta tämän jälkeen. Paitsi mahdollisuuden ehto, kokemus on myös
tieteen mielekkyyden ehto: vain kokemuksessa – siis elämismaailmassa – todellistunut ilmiö on sellainen tieteenulkoinen perusta, josta käsin tutkimuksen merkitys
on arvioitavissa.
Kolmas ja kenties tärkein yhdistävä piirre fenomenologiassa on paradoksaalisesti edellä mainittu liikkeen määrittelemättömyys. Esimerkiksi Martin Heidegger
toteaa varhaisissa luennoissaan Die Grundproleme der Phänomenologie, että ”[e]i ole
olemassa yhtä fenomenologiaa” (Heidegger 1982: 329). Samoin Merleau-Ponty
esittää, kuinka hänen yllä esittämäänsä kysymykseen ei ole lopulta vastausta, sillä
filosofia on – ja sen tulee olla – olennaisesti ”ennakoimaton hanke” (Heinämaa
2000: 167; Merleau-Ponty 2000: 182). Radikaali ennakoimattomuus on johtanut
myös siihen, että fenomenologiassa on haluttu suhtautua varoen myös filosofian
. Vrt. myös Himangan (2002) esimerkki Aretha Franklinin suhteesta soul-musiikkiin. Himanka
viittaa Franklinin TV-haastatteluun, jossa tältä haetaan vastausta kysymykseen, mitä soul on. Lopulta Franklin vastaa: ”Soul lauletaan”. Historiallisella tai musiikkitieteellisellä tiedolla ei siis ole tässä
käsityksessä sijaa.
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itsensä perinteeseen (Husserl 2002: § 18; ks. myös Bachelard 2003: 470; vrt. luku
2.2.2). Toimiakseen omien radikaaliutta ja ennakko-oletuksettomuutta painottavien lähtökohtiensa mukaan fenomenologian onkin oltava tavallaan välttämättä määrittelemätön alue.
2.1.1 Fenomenologian neljä ydinteemaa
Merleau-Pontyn edellä mainittua kirjoitusta on sanottu yhdeksi parhaista fenomenologiaa kuvaavista teksteistä (ks. Heinämaa 2000: 167). Seuraavassa hahmotellaan
fenomenologian yleisiä piirteitä seuraamalla Merleau-Pontyn kirjoituksessaan tekemää luokittelua fenomenologian ydinteemoista. Ne ovat: (1) fenomenologian
kuvaileva luonne, (2) fenomenologinen reduktio, (3) fenomenologia olemusten
tutkimisena ja (4) intentionaalisuuden käsite.
(1) Fenomenologia on kuvailevaa filosofiaa. Husserlin fenomenologisen menetelmän ensimmäisen vaiheen perustana on ”periaatteiden periaate” (saks. Das Prinzip
aller Prinzipien):
[k]aikki alkuperäisesti annetut välittömät kokemukset toimivat tiedostamisen oikeuttajina, kaikki
mitä meille tarjoutuu alkuperäisesti ”intuitiossa” (niin sanotusti elävänä todellisuutena), on yksinkertaisesti hyväksyttävä sellaisena kuin se ilmenee mutta vain niissä rajoissa kuin se ilmenee,
jolloin mikään ajateltavissa oleva teoria ei voi johtaa harhaan. (Husserl 2002: § 24.)

Intuitio (saks. Anschaung) ei viittaa fenomenologisessa kontekstissa mihinkään mystiseen tai maagiseen elementtiin vaan korostaa välittömyyttä, jossa jokin olio on
läsnä ”elävänä todellisuutena” vastakohtana esimerkiksi kuvittelun, muiston tai teoretisoinnin muodoissa ilmenevälle poissaololle (Sokolowski 2000: 34; Spiegelberg
1982: 68). Intuitiossa on pyrkimys erottaa, mitä kaikkea kokemukseen todella kuuluu ja mitä ei, jolloin koettava saavutetaan ”niissä rajoissa kuin se tavoitetaan” eikä
”mikään teoria voi johtaa harhaan”. Tämä on tärkeää, sillä luonnollisen asenteen
kaltainen tottumus saattaa (1) peittää jotain olennaista kokemukseen kuuluvaa tai
(2) näyttää jonkin kokemuksen lajin toisia ensisijaisempana. On myös mahdollista,
että (3) jonkin tottumuksen mukainen tarkastelu tuo esille ”enemmän kuin mitä
itse kokemuksessa on” (vrt. Klemola 2005: 11).
Esimerkiksi välittömään kokemukseen C-duurikolmisoinnusta kuuluu, että se
on ääni, se syntyy ja häviää ajassa, se värähtelee fyysisesti kehossa, se synnyttää ehkä
. Tässä on päätetty seurata Merleau-Pontyn jaottelua, vaikka on selvää, että fenomenologian
ydinteemoja voisi esitellä myös toisenlaiseen luokitteluun perustuen. Esimerkiksi osin tässäkin
tutkimuksessa mainittavat käsitteet ’elämismaailma’, ’luonnollinen asenne’, ’maailmallisuus’, ’kehollisuus’ ja ’noema/noesis’ voisivat olla muita mahdollisia väyliä fenomenologian kokonaisluonteen kartoittamiseksi.
. Kursivointi alkutekstissä.
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jonkin emootion jne. Intuitiiviseen kokemukseen ei sen sijaan kuulu esimerkiksi nimitys ”C-duurikolmisointu”, jokin harmoninen tai representationaalinen funktio,
jotain äänilähdettä koskeva tulkinta tai muu vastaava selitys. Selityksinä ja tulkintoina nämä jälkimmäiset ovat fenomenologian mukaan ”kuten maantiede verrattuna
maisemaan, jossa liikkuessamme olemme ensin oppineet, mitä metsä, preeria tai
joki ovat” (Merleau-Ponty 2000: 171).
On kuitenkin epävarmaa, missä määrin voidaan päästä intuition kaltaiseen ”puhtaaseen” tai ”koskemattomaan” kokemisen tilaan, sillä varsinkin Husserlin jälkeisen
fenomenologian mukaan sellainen on ontologis-epistemologisesti mahdotonta.
Voisi esimerkiksi ajatella, että ilmiön (tieteellisessä) selittämisessä on kyseessä aina
kahden tai useamman kokemuksellisen alueen, tutkittavan ilmiön ja selittävän teorian tai menetelmän yhtäaikainen todellistuminen. Tässä mielessä intuitioon pyrkiminen on pyrkimystä ymmärtää, mitä muuta ilmiön ohella todellistuu (esimerkiksi
teoriat, tottumukset, menetelmät, affektit), mitä muuta sen ohella mahdollisesti
voisi todellistua ja mitä ilmiö mahdollisesti olisi ilman näitä rinnakkaisia todellistumisia.
Fenomenologian kutsuminen ”deskriptiiviseksi filosofiaksi” viittaa pyrkimykseen saavuttaa luovan ja tulkitsevan kuvailun avulla ”intuitiivisia” teitä kokemuksen
ja ilmiön luonteeseen ilman ennalta päätettyjä valmiita selitysmalleja: fenomenologia
ei selitä vaan kuvailee. Husserl (2002: § 70) korosti tässä kohtaa fantasian, mielikuvituksen (saks. Phantasie) tärkeyttä (ks. myös Heinämaa 2000: 168; Varto 2001:
54−55), mikä yhdessä fiktion (saks. Fiktion) kanssa muodostaa Husserlille (ibid.)
keskeisen kuvaamisena ilmenevän intuitiivisen tarkastelun elementin. Spiegelberg
(1982: 694) ehdottaa kuvailun apuvälineiksi esimerkiksi negaatiota, metaforia ja
analogioita. Max van Manenin (siteerattu teoksessa Aho 2004: 35) mukaan myös
anekdoottien käyttö on fenomenologisessa kuvailussa havainnollista.
(2) Fenomenologinen reduktio. Intuitiiviseen kuvailuun liittyy Husserlin keskeinen
ajatus reduktiosta, mitä hän muotoili tuotannossaan monin tavoin (Husserl 2002: §
56 − § 62; 1995: 62−73; ks. myös Himanka 1995: 21−22; Moran 2000: 146−147).
Reduktion perustana on toiminto, jota Husserl kutsui termillä epochē. Se viittaa
luonnolliseen asenteeseen kuuluvien väitteiden sulkeistamiseen (saks. Einklammerung), jolloin tavoitteena on kaikista olemassaoloa koskevista uskomuksista riisuttu
absoluuttisen annettu puhdas ilmiö (Husserl 1995: 62−63). On keskityttävä vain
kokemuksessa ilmenevään aktuaalisesti immanenttiin. Minkään olemassaolon pä. Husserl sanoo: ”die ’Fiktion’ das Lebenselement der Phänomenologie, wie aller eidetischen Wissenschaft,
ausmacht, daß Fiktion die Quelle ist, aus der die Erkenntnis der ’ewigen Wahrheiten’ ihre Nahrung
zieht.”
. Vrt. luvun 7 musiikkiteosanalyysissa käytetty musiikin ja ahdistuksen suhteita kartoittava kuvaileva kieli.
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tevyyttä ei saa olettaa sellaisenaan (Husserl 1995: 100−101, 104−105). Fenomenologia ei siis ota kantaa tosiasiakysymyksiin eikä nojaa lähtökohdissaan mihinkään
idealistiseen tai realistiseen teoriaan.
Reduktiolla Husserl pyrki kiertämään edellä mainitun tieteen perustan ongelman keskittymällä transsendentin subjektiviteetin konstitutiiviseen toimintaan (ks.
Himanka 1995: 23), mikä puolestaan tarjoaisi varman perustan tiedolle osoittaessaan kokemuksen universaalin, transsendentaalin rakenteen. Tämän myötä tieto
ei perustuisi ”positiivisiin” tosiasioihin (luonnontiede) eikä empiirisiin havaintosisältöihin (psykologismi) vaan siihen tajunnallisuuden struktuuriin, joka tekee
nämä molemmat mahdollisiksi. Husserlin ratkaisu on kuitenkin nähtävissä vain
ongelman siirtymisenä: siinä missä esimerkiksi luonnontiede luotti naturalistisesti
luonnon ehdottoman varmaan olemassaoloon, husserlilainen transsendentaalinen
fenomenologia asettaa perustaksi inhimillisen kokemuksen perimmäisen rakenteen. Ongelma on, että tässä kartesiolaisuutta lähestyvässä näkökulmassa (ks. Moran 2000: 138) jää kuitenkin edelleen jäljelle jokin perusta, jota mikään kokemus
ei voi kritisoida (ks. Hannula – Suoranta –Vadén 2003: 26). Kenties voimakkain
fenomenologiaan suuntautunut kritiikki onkin kohdistunut juuri reduktion mahdollisuuteen/mahdottomuuteen (ks. esim. Moran 2000: 160−161).
Husserlin jälkeinen fenomenologia muutti pian näkemyksiään reduktiosta.
Heidegger (2000a) esittää yhtenä keskeisistä väitteistään, että ihminen määrittyy
ihmisenä aina suhteessa maailmaan – ihminen on maailmallinen olento; maailmallisuus on yksi ihmisen olemisen tapaa luonnehtiva tekijä. Tätä ideaalis-konkreettista
suhteisuutta Heidegger halusi korostaa kutsumalla ihmisen olemassaolon tapaa termillä Dasein, jolla on tarkoitus korostaa ihmisen määrittymistä olemisessaan (Sein)
aina ”sijoittumisensa” (Da) kautta.10 Husserlilainen fenomenologinen reduktio on
tämän mukaan mahdotonta siksi, että äärimmillään se tarkoittaisi olemassaolomme rakenteen purkamista, jolloin ei jäisi jäljelle ketään reduktion suorittajaakaan.
Merleau-Ponty (2000: 176) huomauttaakin, kuinka ”reduktion tärkein opetus on
täydellisen reduktion mahdottomuus”.
Onkin huomattava, että reduktion tehtävä ei ole irrottaa meitä kokemustamme
ohjaavista tottumuksista ja ennakkoehdoista vaan niiden valaiseminen ja samalla
kokemuksen konstituoitumisen ja merkitysten muodostumisen prosessin parempi
ymmärtäminen (Asknes 2002: 29; Himanka 1995: 16−21; vrt. myös Ferrara &
Behnke 1997). Edelleen reduktiolla kuitenkin etsitään sitä, mikä ohjaa kokemusta. Adjektiivi ”maailmallinen” on erotettava adjektiivista ”maailmansisäinen”, joka puolestaan viittaa
ihmisestä erottuvan olevan olemisen tapaan (Heidegger 2000a: 92−93; ks. luku 2.2.1).
10. Termi Dasein on suomennettu eri yhteyksissä muodoissa ”täällä-oleminen”, ”täällä-olo” tai ”paikalla-oleminen”, joista kaikki kuvaavat omilla tavoillaan alkuperäisen termin vivahteita. Tässä tutkimuksessa termi jätetään kuitenkin yhden osuvan suomennoksen puuttumisen takia kääntämättä.
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ni, miten voisin kokea toisin, mitkä totunnaisuudet ohjaavat kokemuksiani tai mitä
nämä totunnaisuudet mahdollisesti ilmiöissä peittävät. Nämä kysymykset on kuitenkin mahdollista esittää vain siinä kontekstissa, konstruktiossa ja olemisen tavassa, joka ihmisenä olen. Olen ihmisenä suhde maailmaan, jolloin reduktio tarkoittaa
tämän ”tuttuuden” siirtämistä hetkeksi sivuun (Merleau-Ponty 2000: 176−177).
Samalla fenomenologinen reduktio muuttuu yhtä lailla ontologiseksi ja eksistentiaaliseksi operaatioksi (ks. Merleau-Ponty 2000: 176; vrt. luku 2.1.2).
(3) Fenomenologia on olemusten tutkimista. Olemuksien etsimisen kohdalla kiinteä
yhteys edellisiin kokonaisuuksiin on ilmeinen. Merleau-Ponty (2000: 176) huomauttaa, kuinka olemuksien etsimistä saattaa uhata sama väärinymmärtämisen vaara kuin reduktiota; olemus ei ole epistemologinen abstraktio tai platoninen idea,
eikä olemuksiin pyrkiminen ole essentialismia. Merleau-Pontyn (ibid.) mukaan
olemuksissa on kyse asioiden luonteista ja laaduista, jolloin olemus ei ole päämäärä
vaan väline.
Mitä tämä tarkoittaa? Husserl käytti olemuksesta saksankielistä termiä Wesen,
jonka muita käännöksiä ovat muun muassa ”luonne” tai ”olio”. Termi kantaa mukanaan myös historiallisen yhteyden olla-verbiin: ”Wesen” viittaa olemuksen ohella
myös ja ennen kaikkea olemisen tapaan. Se kuvaa, kuinka jokin ilmenee kokemuksessa omana itsenään (vrt. Bartholomew 1989: 6). Ratkaisevaa on, että kokemuksessamme on paljon eri tyyppisiä elementtejä: olemme maailmassa sekä kehollisina
että tajunnallisina olentoina; tiedämme, tunnemme, tahdomme; koemme asiat selkeinä tai hämärinä, paradoksaalisina tai ristiriidattomina. Näillä kaikilla on merkityksensä ja funktionsa siinä tavassa, jolla maailman ilmiöt ja ihminen maailmassaan
todellistuvat.
Esimerkiksi koemme C-duurikolmisoinnun aina tajunnallisina merkityksinä ja
kehollisina koskettavuuksina; suhtaudumme siihen tiedollisesti ja affektiivisesti; se
voi esiintyä eri sointiväreissä; se voi kuulostaa oudolta, tutulta, etäiseltä, läheiseltä, miellyttävältä, ärsyttävältä, tarkoituksenmukaiselta, irralliselta. Näiden kaikkien yhtä aikaa muodostama kokonaissitoutuminen on se, jota tulee ymmärtää,
sillä se määrää ja edeltää kaikkia käsitteellisiä erottelujamme (vrt. Merleau-Ponty
2000: 176). Olemus on siis se analysoimaton moninaisuus, jonka kautta maailmasuhteemme ja maailmamme ilmiöt tulevat esille erilaisina mahdollisina kokemisen
laatuina. Siksi olemus on väline.
Olemuksen välineluonteen soveltamisessa (musiikin)tutkimukselliseen kontekstiin voisi käyttää Tere Vadénin (2001; 2004a; ks. myös Hannula – Suoranta – Vadén
2003) käyttämää käsitettä ”kokemuksellinen demokratia”, jota Vadén on kehitellyt
erityisesti taiteellisen tutkimuksen metodologiaan liittyen. ”Kokemuksellinen demokratia” viittaa maailmasuhteeseen, jossa minkään kokemuksellisuuden alueen ei
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anneta peittää toisia alleen eikä olla kolonialistisessa tai imperialistisessa suhteessa
muihin (vrt. Vadén 2001 & 2004a). Koska ”maailma ei ole se, mitä ajattelen, vaan
se, minkä elän” (Merleau-Ponty 2000: 178), koskee sama periaate myös tutkimusta: jonkin kokemuksen lajin näkeminen ensisijaiseksi on lähtökohtaoletus, joka on
kulttuurinen mutta jota kokemus ja elämismaailma eivät voi itse perustella.
(4) Intentionaalisuus. Tietoisuuden intentionaalisen rakenteen paljastaminen oli
Husserlin fenomenologian keskeisiä päämääriä (von Herrmann 1998: 109). Husserlin opettajaltaan Franz Brentanolta (1838−1917) adoptoima käsite ’intentionaalisuus’ koskee tajunnallisuuden aktien ominaisuutta viitata aina johonkin, tarkoittaa
jotain. Me tiedämme, tunnemme, tahdomme, uskomme jne. jotain tai johonkin.
Tämä jokin voi olla esimerkiksi itsemme ulkopuolinen ”objekti” tai immanentti
tajunnallinen tila.11
Vaikka tajunnallisuutemme rakentuu näissä intentionaalisissa akteissa, ei tässä
ole kyse kannanotosta idealismin tai solipsismin puolesta siinä mielessä, että varsinaisesti todellista olisivat vain tajunnalliset (merkitys)kokemukset. Tämä havainnollistuu viimeistään Martin Heideggerin tavassa erottautua oppi-isästään Husserlista. Husserlille fenomenologia oli pyrkimystä paljastaa epokhēn ja reduktion
kautta tietoisuuselämän intentionaalinen rakenne ja hakea tiedolle (ja siten myös
tieteelle) varma perusta. Heideggerille pyrkimys vapautua kokemuksen ennakkooletuksista tarkoitti kuitenkin radikaaleimmillaan vapautumista myös Husserlin
fenomenologialle antamasta muotoilusta. Heideggerin päämääränä oli näin ollen
fenomenologinen fenomenologiakäsite (von Herrmann 1998: 111; ks. luku 2.2.1).
Heideggerin Olemisessa ja ajassa määrittelemä fenomenologia muodostuukin, ei tietoisuuden rakenteen analyysiksi, vaan koko ihmisen, Daseinin, olemassaolon tavan
eksplikoinniksi. Vain tämän analyysin pohjalta voidaan osoittaa Heideggerin mukaan se olemisen muoto, joka ylipäänsä on kykenevä kysymään esimerkiksi tietoisuuden tai muiden vastaavien ilmiöiden olemusta. Tässä suhteessa fenomenologia
on Heideggerista eteenpäin olennaisesti eksistentiaalis-ontologinen ja entistä radikaalimmin antipsykologistinen liike.
Laajasti ottaen intentionaalisuuden käsite liittyy siihen maailmalliseen suhteissa olemiseen, joka muodosti yhden Heideggerin filosofian kulmakivistä (ks. Varto
1995: 72).12 Kirjoituksessaan Kirje humanismista Heidegger (2000b: 71) toteaa ole11. Tähän liittyy epistemologisesti tarkastellen mahdollisuus loputtomaan intentionaalisten kokemusten ketjuun, jossa tajunnallisuuden intentionaaliset aktit saavat aina uuden, jollakin tavalla edellisiä alkuperäisemmän aktin (ks. esim. Asknes 2002: 30; myös Klemola 2005: 32). Jokin
intentionaalinen akti voi olla tarkoite toiselle intentionaaliselle aktille, joka voi puolestaan olla
kolmannen intentionaalisen aktin tarkoite jne. ad infinitum. Tämän reflektioketjun katkaisemisesta
zen-tyylisen ajattelun keinoin ks. Klemola 2005.
12. Heidegger itse puhuu intentionaalisuudesta varsin vähän, mutta se – kuten kehollisuuskin – on
kuitenkin ”sisäänrakennettuna” hänen näkemyksissään (ihmisen) maailmassa-olemisen tavoissa. Ks.
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misesta, keskeisimmästä ajattelunsa teemasta, kuinka ”[o]leminen itse on suhde”. Ihminen toteutuu ”intentionaalisessa” suhteiden kokonaisuudessa, eikä minkään pysyvän ytimen, kuten husserlilaisen transsendentaalisen egon, ympärille punoutuvana
verkkona. Ihmisen rajaaminen vain subjektiivisiin tajunnan tiloihin on intentionaalisuuden näkökulmasta mieletöntä, sillä subjektiivisuus on itsessäänkin mahdollista
vain maailman suhdeverkostossa. Kuten Merleau-Ponty (2000: 178−180) toteaa,
intentionaalisuudessa tietoisuus tunnistaa itsensä maailman projektiona. Tähän liittyvä äärimmäisen objektiivisuuden ja subjektiivisuuden eron murtaminen on yksi
fenomenologian tärkeimmistä päämääristä (Merleau-Ponty 2000: 181; ks. myös
Vadén 2001: 102). Fenomenologisessa ajattelussa kaikki kokemus nähdään loogisesti ja historiallisesti ensin asubjektiivisena ja aobjektiivisena (Hannula – Suoranta
– Vadén 2003: 40). Subjektiivisuus ja subjekti syntyvät vasta tämän jälkeen. Vadén
(2004a: 51) kirjoittaa havainnollisesti, kuinka tämä liittyy edellä käsiteltyihin teemoihin: ”Asubjektiivinen, ei-länsimainen kokemus ei ole luonnollinen [so. luonnollisen asenteen mukainen], se ei tule itsestään, eikä varsinkaan yksilöstä. Se vaatii
teknologisten kokemustapojen purkua, ja uusien kokemistapojen luomista.”
Jo Husserl erotti aktiivisen intentionaalisuuden – arvostelmat, tiedostetut ja
tahdonalaiset kannanotot – operatiivisesta intentionaalisuudesta, joka puolestaan
liittyy esipredikatiiviseen, -käsitteelliseen ja -objektiiviseen alueeseen, joka ”tarjoaa sen tekstin, jonka tiedolliset arvostelmamme pyrkivät kääntämään täsmälliselle
kielelle” (Merleau-Ponty 2000: 180). Operatiivinen intentionaalisuus voidaan nähdä hyvin konkreettisessa ympäristössä siten, että se liittää myös kehollisuutemme
intentionaaliseksi maailmasuhteeksi. Viimeistään Merleau-Pontyn (2003 [1945])
myötä fenomenologiaan liittynyt kehollisuuden tematiikka on nähtävissä tämän
laajennetun intentionaalisuuden käsitteen avulla ”sopivuutena” maailmaan. Erityisesti jo Husserlin ja Max Schelerin tekemä ero objektikehon (saks. Körper) ja
eletyn kehon (saks. Leib) välillä nousee tässä tärkeäksi (ks. Klemola 2005: 77−81).
Jälkimmäinen muodostaa tietoisuudellemme välttämättömän esipredikatiivisen
tason ja asettaa meidät tilallisiksi olioiksi maailmaan. Näin ollen se on myös ehto
sellaisille käsitteille kuin ”objektikeho”. ”[K]ehomme ei ole ensisijaisesti tilassa: se
on tilaa.” (Merleau-Ponty 2003: 171.)
Kehollisuuden ja kehollisen kokemuskanavan merkitys on suuri musiikin ja
musiikintutkimuksen kannalta. Keho muodostaa kanavan, jonka kautta olemme
maailmassa konkreettisesti tilassa ja tilana. Tämän tason kokemusten kuvaaminen
niiden ainutlaatuisuus säilyttäen on paitsi tarpeellinen myös haasteellinen tehtävä,
jossa fenomenologinen vakiintuneita ajattelumalleja karttava kuvailu on erityisen
hedelmällinen. Kehollisuuden välittömyyden ja esipredikatiivisuuden korostamiDreyfus 1991: 175.

28 — Musiikki ahdistuksen taitona

nen ei viittaa niinkään suurempaan yleispätevyyteen pyrkimiseen vaan enemmän
esipredikatiivisuus-predikatiivisuus akseliin liittyvien epistemologisten kysymysten ymmärtämiseen. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että keho on tajunnallisuuden
tapaan historiallinen ja konstruoitunut (se muokkautuu ainakin geenien, liikunnan,
onnettomuuksien, sairauksien ja ehdollistavien kokemusten kautta), joten kehollisuuden kautta ei saavuteta välttämättä sen suurempaa yhteisyyttä kuin tajunnallisten kokemusten ja tulkintojenkaan tasolla.
Yksi lisäaspekti intentionaalisuuden problematiikassa on muun muassa Heideggerin filosofiaan implisiittisesti kuuluva ajatus epäintentionaalisista kokemuksista.
”Tarkoitteettomuudesta” tai ”suuntautumattomuudesta” näissä on kyse kuitenkin
vain siinä mielessä, että ne eivät liity mihinkään yksittäiseen kohteeseen, objektiin
tai asiaan. Sen sijaan ne koskevat ja ”värittävät” koko kunkinhetkistä olemassaoloa.
Epäintentionaaliset kokemukset ovatkin perusluonteeltaan ontologisia affektiivisia
tiloja: ne paitsi luonnehtivat olomassaolon kokonaisuutta myös avaavat senhetkisen
olemassaolon kokonaisuuden. Heidegger (2000a: 174−180) nimitti tätä ilmiötä
termillä Befindlichkeit, virittyneisyys. Kyseessä on yksi keskeinen eksistentiaali, ihmisen olemisen tapaa määrittävä ominaisuus, joka ilmenee jokapäiväisyyden tasolla
”virittyneinä” mielialoina (saks. Stimmungen).13
Epäintentionaalisiksi luonnehdittavista olotiloista käsitellyin lienee tämän tutkimuksen kannalta tärkeä ahdistus (saks. Angst) (ks. luku 4). Maailma on merkityssuhteiden kokonaisuus, mutta ahdistuksessa maailma on kokonaisuutena ilman
merkityksiä (Heidegger 2000a: 232−239). Michel Henrya (1992: 355) mukaillen
tämä ahdistuksen transsendoiva ominaisuus koskee tavallaan kaikkia affektiivisia
tiloja, sillä esimerkiksi pelko on hänen mukaansa sitä, että eksistenssiin kuuluva
ahdistus projisoi itsensä johonkin olevaan (Henry 1992: 357).Virittyneisyydet ovat
näin ollen paitsi ontologisesti myös epistemologisesti ensisijaisia: ne ilmaisevat tietyn olemisen ymmärryksen, vaikka käsitteet vielä puuttuisivatkin (Henry 1992:
358). Heideggerin (2000a: 177, kursiivi alkup.) mukaan virittyneisyyden virittämä
mieliala avaa ihmisen olemisen ”aina jo kokonaisena ja tekee kaiken kaikkiaan mahdolliseksi suuntautumisen johonkin”. Mielialassa ihmisen oleminen on avautunut ”ennen
mitään tietämistä ja tahtomista” (Heidegger 2000a: 176).14 On ajateltavissa, että
fenomenologisella reduktiolla ja intuitiivisella kuvauksella voidaan tunnistaa juuri
virittyneisyyden ontisen – eli (vielä) käsitteellistämättömän välittömän kokemuksellisuuden tason – vastineen eli mielialan ontologis-epistemologinen merkitys
(ks. myös Henry 2005: 40). Samalla virittyneisyyden eksistentiaali kokoaa kuvailun, reduktion, olemusten ja intentionaalisuuden teemat yhteen.
13. Virittyneisyys- ja mieliala-käsitteistä tarkemmin luvussa 2.2.1.
14. Epäintentionaalisista tiloista ks. myös esim. Rauhala 2005a: 196–197.
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2.1.2 Fenomenologian ontologinen perusluonne
Edellä mainitut kuvailun, reduktion, olemusten ja intentionaalisuuden teemat
tiivistyvät Merleau-Pontyn käsittelyssä kahteen tekijään, joita Merleau-Ponty ei
kuitenkaan sellaisenaan kirjoituksessaan mainitse: toisaalta on edellä esitelty elämismaailman käsite ja toisaalta väite, jonka mukaan fenomenologia on olennaisesti ontologiaa. Merleau-Ponty (2000: 181−182) kirjoittaa:
Fenomenologinen maailma ei ole ennalta olevan eksplikaatiota vaan olemisen perusta; filosofia ei ole olevan totuuden pohdintaa, vaan taiteen tavoin totuuden todelliseksi tekemistä. [−−] Fenomenologia on maailman paljastamista, ja sellaisena se nojaa itseensä tai jopa
muodostaa perustan itselleen. [−−] Fenomenologian keskeneräisyys ja sen epäjärjestelmällinen luonne eivät ole epäonnistumisen merkkejä, ne ovat välttämättömiä [−−].

Fenomenologia on siis olemisen perustan, maailman paljastamista. Fenomenologinen maailma on tässä suhteessa nimenomaan elämismaailma Husserlin tarkoittamassa merkityksessä. Se on maailma, joka on kokemustemme perusta, eikä jonkin
ennalta asetetun järjellisyyden määrittämä kokonaisuus. Peruskokemusten alueena
tämä maailma murtaa äärimmäisen subjektivismin ja objektivismin (ks. MerleauPonty 2000: 181); emme ole subjektiivisia, sillä olemme olemuksellisesti riippuvaisia tästä perustavasta kokemuksellisesta maailmasta. Maailma ei ole vastaavasti
objektiivinen, sillä se on aina keskeneräinen ja odottaa ”täydentäviä” tekojamme ja
ajatuksiamme (ibid.). Esimerkiksi mainittu C-duurikolmisointu on aina jo olemassa akustis-fysikaalisena ilmiönä ja kehollis-tajunnallisen kokemuksen lähtökohtana.
Sellaisena sointu on kuitenkin aina ”keskeneräinen” ja vaatii ”täydentämistä”, joka
asettaa soinnun merkityksellisiin yhteyksiin kulloinkin relevanttien kehollisuuden,
tajunnallisuuden ja kulttuurin muotojen kanssa (vrt. luku 3.2.3).
Keskeneräisyyden täydentäminen tekee fenomenologiasta ontologiaa varsin radikaalilla tavalla; itse asiassa fenomenologia ja ontologia muodostuvat identtisiksi.
Heideggerin (2000: 59−61, kursivointi alkup.) sanoin: ”Fenomenologia on tapa
lähestyä sitä, minkä on määrä olla ontologian teemana. Ontologia on mahdollista
vain fenomenologiana. [−−] Fenomenologia on tiedettä olevan olemisesta – ontologiaa.” Ontologiana fenomenologia pyrkii hahmottamaan maailman kehkeytymistä
erilaisten kokemuslaatujen kokonaisuutena sekä sitä, kuinka ennen kokemustottumuksia maailma ei ole staattinen tai eksplikoitava ”ennalta oleva”. On selvää, että
tällaisesta tutkimuksesta ei synny ”tuloksia” termin positivistisessa mielessä vaan,
kuten Heidegger (1998: 90) toteaa omista päätelmistään kirjoituksessa Taideteoksen
alkuperä, ”[v]astaukselta vaikuttava on vain opastusta kysymiseen”. Tulosten tuottamisen sijaan fenomenologia onkin jatkuvasti alkuun kiertyvää kysymisen (hermeneuttista) kehää, jonka myötä ala aina ”nojaa itseensä” ja pakenee määritelmiä.
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Fenomenologia on elämismaailman tarjoaman perustan ontologista täydentämistä,
ihmisen ja maailman päättymätöntä dialogia. Radikaaleimmillaan tämä ”totuuden
todelliseksi tekeminen” voi tarkoittaa jopa luovaa ja intuitiivista (termin fenomenologisessa merkityksessä) täysin uuden ilmiön rakentamista, kuten esimerkiksi
Bachelardin (2003: 465−480) suorastaan herkullinen fenomenologinen analyysi
elämän pyöreydestä osoittaa. Fenomenologian ”luova” ontologisuus on yksi syy siihen, että fenomenologiaa on kutsuttu usein tutkimukselliseksi asenteeksi (vrt. Husserl 2002: 3; Himanka 1995: 9; Arho 2004: 17).15
2.2 Martin Heidegger ja fenomenologinen liike
Heideggerin ajattelun keskeisin teema aina varhaistuotannon pääteoksesta Oleminen ja aika viimeisiin kirjoituksiin asti oli olemisen problematiikka.Vaikka Heidegger
lähestyi kysymystä tuotantonsa eri vaiheissa hyvin eri tavoin – esimerkiksi suhteessa aikaan, totuuteen, ihmiseen, kieleen ja taideteokseen –, pysyi kysymys ajattelun varioitavana perusteemana. (Vrt. Luoto & Backman 2006: 10.) Perinteinen
metafysiikka on Heideggerin mukaan pyrkinyt hahmottamaan aina olevaa. Se on
puhunut läsnäolevasta, olioista, todellisuudesta. Tämä lähtökohtainen asennoituminen jättää samalla kuitenkin kysymättä, mitä on tämän olevan oleminen. Mitä
tarkoittaa, että jokin oleva on? Kysymyksen tekee erityiseksi se, että oleminen ei
itse ”ole” mitään olevaa, vaan oleminen määrittää olevaa olevana − oleva on aina
ymmärretty olemisensa suhteen (Heidegger 2000a: 26). Olemista ei voi siis palauttaa johonkin yksittäiseen olevaan (i.e. asiaan, objektiin, esineeseen tms.) tai
sitä koskevaan metafyysiseen tulkintaan. Tällainen ”olemisen unohtuneisuus” (saks.
Seinsvergessenheit) luonnehtii Heideggerin mukaan erityisesti nykyistä länsimaista
kulttuuria, jossa tieteellinen maailmankuva on vallitseva metafysiikan muoto. Olemisen unohtuneisuuden fenomenologinen tutkiminen johti Heideggerin erityisesti
myöhäistuotannossaan pohtimaan koko länsimaisen filosofian juuria ja luonnetta
(Moran 2000: 195−196).
2.2.1 Ihminen olemisen kysyjänä: Heideggerin fundamentaaliontologia
Olemisessa ja ajassa Heideggerin ratkaisu olemisen kysymisen kohdalliseksi asettamiseksi oli hänen tulkintansa fenomenologian perustajan Edmund Husserlin
(1859−1938) muotoilemasta maksiimista ”asioihin itseensä” (saks. zu den Sachen
selbst). Jotta fenomenologia voisi välttää perinteisen ontologian tulkintamallit ja
näin ollen jatkaa länsimaisen metafysiikan destruktiota, se ei voi määrätä ennalta
15. Ranskalaisessa ajattelussa tätä fenomenologian luovaa ontologisuutta on korostettu samastamalla fenomenologia taiteeseen (Haapala & Lehtinen 2001: xxxi–xxxii).
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”näkökantaa” tai ”suuntausta”. Sen sijaan fenomenologian on oltava Heideggerin
mukaan liikkeen yleisiä painotuksia seuraten ensisijaisesti metodikäsite (Heidegger
2000a: 50). Mutta koska fenomenologia ei voinut kiinnittyä ”näkökantoihin” tai
”suuntauksiin”, Heidegger irtautui myös siitä muodosta, jonka Husserl oli fenomenologialle antanut – nimittäin pyrkimyksestä tavoittaa tietoisuuselämän intentionaalinen rakenne. Tästä oli seurauksena fenomenologinen fenomenologiakäsitys,
jossa menetelmää ei deformalisoida kohti jotain olevaa, kuten husserlilaisittain tietoisuuselämän toimintaa, vaan nimenomaan kohti olevan olemista.16 Perusteellisella kreikan kielen etymologisella analysoinnilla Heidegger (2000a: 58) määrittää
fenomenologian pyrkimykseksi saattaa ”nähtäväksi itsestään lähtien se, mikä näyttäytyy niin kuin se itse itsessään näyttäytyy”. ”Itse itsessään näyttäytyvä” on tässä
siis oleminen. Olemisen mieleen kurottavana kysymisenä ontologia on Heideggerin mukaan mahdollista vain fenomenologiana. Vain fenomenologisella metodilla
voidaan tavoittaa ensi sijassa ja enimmäkseen näyttäytyvän (i.e. oleva) perustana ja
mielenä oleva kätkeytynyt (i.e. oleminen). (Ks. Heidegger 2000a: 59.)
Olemisen ja ajan fenomenologia lähestyy olemisen kysymystä pääasiassa kahdelta suunnalta. Toisaalta Heidegger korostaa kirjoituksessaan ajallisuuden merkitystä
perinteisen metafysiikan lähtökohtien murtajana, toisaalta hän tarkastelee olemisen problematiikkaa ihmisen olemassaolon kannalta. Tässä keskitytään erityisesti
jälkimmäiseen aspektiin.
Ihminen on olemisen suhteen erityinen olio, sillä ihminen on ainoa oleva, jolla
on mahdollisuus ymmärtää olemisen ilmiö; ihmisen olemisessa on kyseessä tämä
oleminen (Heidegger 2000a: 32). Heidegger viittaa ihmisen olemisen tapaan termillä eksistenssi ja siihen olevaan, joka ihminen on, termillä Dasein. Kuten mainittiin, ihminen määrittyy Heideggerille oman olemisensa ymmärtävänä paikkana
(Da), jossa oleminen (Sein) avautuu ja jossa oleva tulee kohdattavaksi (vrt. Luoto
& Backman 2006: 15). Näin ollen on mahdotonta kysyä, mitä eksistenssi on, sillä
eksistenssi on juuri Daseinille itselleen välttämättä kuuluva oleminen (Heidegger
2000a: 32−33). Toisin sanoen eksistenssi ei ole olevan muoto. Keskeistä on, että
olemisensa ymmärtävänä paikkana ihminen antaa kuitenkin mallin kaiken muun
maailmansisäisen olevan ontologiselle analytiikalle. Tämä voi perustua vain sille
olemisen yleistä luonnetta koskevalle käsitykselle, jonka Dasein ymmärtää eksistenssistään käsin (Heidegger 2000a: 33−34). Daseinia luonnehtii Heideggerin mukaan näin ollen kaksi asiaa: eksistentia on ennen essentiaa ja sen olemisessa on aina
kyse ”minäkohtaisuudesta” (Heidegger 2000a: 67).
16. Heideggerin fenomenologisen menetelmän eroista ja yhtäläisyyksistä Husserliin ks. von Herrmann 1998. Vrt. myös tämän tutkimuksen sivu 26.
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Edellisen vuoksi Daseiniin keskittyvästä ajattelusta tuli Olemisessa ja ajassa ”fundamentaaliontologiaa”. Dermot Moranin (2000: 197) muotoilun mukaisesti fundamentaaliontologia tutkii olemisen struktuuria siten kuin se ilmenee inhimillisen
eksistenssin struktuurin kautta. Samalla se on pyrkimystä irtautua olevaa olevana
lähestyvästä ajattelusta kohti olevan olemisen ymmärtävää ajattelua. Toisin sanoen
fundamentaaliontologia tavoittelee sitä, joka on jo ymmärretty ennen kuin voimme kohdata jotain olevaa (ks. Luoto & Backman 2006: 14−15). Tällainen tutkimus
nojaa heideggerilaiseen, fenomenologiseen fenomenologia-muotoiluun (vrt. edellä), joka eksistenssilähtöisenä muotoiluna saa myös vahvoja hermeneuttisia sävyjä
(Moran 2000: 197).
Millaista sitten on tämä olemisen ymmärtämisen lähtökohtana oleva ihmisen
olemisen tapa, eksistenssi? Heidegger erottelee useita ihmisen eksistenssiä luonnehtivia eksistentiaaleja, jotka ovat ”aina [Daseinille] mahdollisia tapoja olla ja vain
tätä” (Heidegger 2000a: 66). Eksistentiaalit ilmenevät siis Daseinin olemisen struktuurissa ja tavassa a priori; ne luonnehtivat ihmistä ja vain ihmistä. Termi ”eksistentiaalinen” voi viitata tässä yhteydessä paitsi ihmisen olemassaolon tapaan yleensä
myös rajatummin näihin ihmisen olemista luonnehtiviin tekijöihin.17 Lisäksi eksistentiaalit erottuvat olemuksellisesti kategorioista, jotka määrittävät sellaista olevaa,
joka ei ole Daseinin kaltainen. Heidegger kirjoittaa:
Eksistentiaalit ja kategoriat ovat olemispiirteiden kaksi perusmahdollisuutta. Niitä vastaavat olevat vaativat kumpikin erilaista ensisijaista olevia koskevaa kysymisen (saks. Befragen)
tapaa: oleva on joko kuka [−−] tai mikä[.] (Heidegger 2000a: 70; suomennos Haapala 2001:
122.)

Heidegger erottaa Olemisessa ja ajassa lukuisia eksistentiaaleja. Näitä ovat esimerkiksi puhe (saks. Rede), huoli (saks. Sorge; olemisen tapaan kuuluu välttämättä tämän
olemisen huomioiminen ja siitä huolehtiminen), maailmallisuus ja maailmassa-oleminen (saks. Weltlichkeit, In-der-Welt-Sein; ihminen määrittyy olemisessaan aina ja
välttämättä suhteessa maailmana ilmenevään merkitys- ja suhdekokonaisuuteen),
lankeaminen (saks. Verfallen, ihminen on lähtökohtaisesti ”kuka tahansa”, Das Man,
joka unohtaa itsensä ja mukautuu muihin)18 ja ymmärtäminen (saks. Verstehen).
Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin eksistentiaali on ”virittyneisyys” (saks.
Befindlichkeit). Virittyneisyys on ontologinen määre sille, mikä on ontisella eli vä17. Lauri Rauhala on käyttänyt termin ”eksistentiaali” tilalla muotoa ”eksistentiaalio”, joka vanhahtavasta sävystään huolimatta kykenee häivyttämään ”eksistentiaalinen”-adjektiivimuotoon liittyvää
sekaannusvaaraa. Olen pitäytynyt kuitenkin yleisemmin käytetyssä muodossa ”eksistentiaali”.
18. ”Me nautimme ja huvittelemme, kuten kuka tahansa nauttii; me luemme, näemme ja arvioimme
kirjallisuutta ja taidetta, kuten kuka tahansa näkee ja arvioi; mutta myös vetäydymme ’suurista laumoista’ syrjään, kuten kuka tahansa vetäytyy; pidämme kuohuttavana sitä, mitä kuka tahansa pitävää
[sic] kuohuttavana.” (Heidegger 2000a: 166.)
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littömän kokemuksen tasolla ihmiselle kaikkein tutuinta: ihminen on aina jollain
mielellä, jossain mielialassa, jonkin affektiivisen tilan vallassa. Virittyneisyys määrittää sitä olevaa, jonka olemistapa on maailmassa-olemista eli se määrittää juuri
Daseinia. Näin ollen virittyneisyys tarkoittaa sitä olemisen modusta, jossa Dasein
olemisessaan kulloinkin on ja josta tämä löytää itsensä. Heidegger (2000a: 176)
toteaa, kuinka Dasein on virittyneisyydessä ”tuotu itsensä eteen, se on aina jo löytänyt itsensä, ei sellaisena, joka pääsee itsestään perille tekemällä havaintoja itsestään,
vaan mielialan täyttämänä oleskelemisena”.
Virittyneisyys ilmenee jokapäiväisyydessä, ontisella tasolla, vaihtelevina mielialoina (saks. Stimmung), jotka kertovat kuinka ihminen on ”virittynyt” (saks. gestimmt) omaan olemiseensa. Mieliala kuvaa koko maailmassa-olemisen ”sävyä” (vrt.
Dreyfus 1991: 169). Olennaista on, että Daseinin virittyneisyys tulee ilmi vain
mielialan kautta. Virittyneisyys on kokonaisuus, jolloin siitä syntyvä mieliala on
Daseinin ”alkuperäinen olmistapa, jossa se on avattu itselleen ennen mitään tietämistä ja tahtomista” (Heidegger 2000a: 176). Samoin mielialalla ei ole mitään
tekemistä sen kanssa, mihin Dasein kulloinkin uskoo, mitä se tietää tai mitä se tuntee (ibid.). Päinvastoin vasta tietty ontologinen virittyneisyys mahdollistaa nämä
tajunnalliset toiminnot ja vasta tietty mieliala motivoi ja kannustaa niihin tai tekee
ne epäkiinnostaviksi, sillä mieliala avaa maailmassa-olemisen aina kokonaisena ja
tekee ylipäänsä mahdolliseksi suuntautumisen johonkin jollain tavalla (Heidegger
2000a: 177). Näin ollen vaikka mieliala on yksilön kokemus, sillä on kuitenkin
yleinen luonteensa: virittyneisyyden ontisena vastineena se on myös vastine koko sille paikalle, mikä Dasein kulloinkin on. Se ”ei tule ’ulkoa’ tai ’sisältä’, vaan
maailmassa-olemisen tapana kohoaa tästä itsestä” (Heidegger 2000a: 177; ks. myös
Dreyfus 1991: 170−173). Ontologisena määreenä virittyneisyys ei ole näin ollen
vain yksityinen mentaalinen tila (Dreyfus 1991: 168). Virittyneisyyden ja mielialan
kysymyksiin sekä erityisesti ahdistuksen ”perusvirittyneisyyteen” (saks. Grundbefindlichkeit) palataan myöhemmin tässä tutkimuksessa.
Eksistentiaalisuuteen – ja siis myös virittyneisyyteen – liittyy aina myös ontologis-epistemologinen kehämäisyys, joka on hermeneuttinen perustavassa mielessään. Heidegger (2000a: 196) toteaa: ”[k]aiken tulkitsemisen, jonka on määrä olla
ymmärryksen apuna, täytyy jo olla ymmärtänyt, mitä tulkitsee”. Jonkin käsittäminen jonakin edellyttää esiymmärrystä (saks. Vorverständnis) siitä, minkä suhteen tämä
jonakin-oleminen määrittyy. Esimerkiksi tuolin tulkitseminen tuoliksi on mahdollista vain, mikäli on ennalta hahmotettu sellainen merkityssuhteiden ja viittausyhteyksien mukautuvuuskokonaisuus (saks. Bewandtnisganzheit), jossa tuoli näyttäytyy
juuri tuolina eikä esimerkiksi pöytänä. Heidegger (2000a: 197) huomauttaa, kuinka
kehämäisyyden näkeminen jotenkin puutteena tai virheenä osoittaa, että koko ym-
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märtämisen ilmiö on käsitetty väärin. Kehämäinen ymmärtäminen kuuluu mielen
ja koko ihmisen olemisen rakenteeseen. Daseinina ihmisellä ei ole mahdollisuutta
astua häntä määrittävien suhteiden, viittaus- ja merkityskokonaisuuksien ulkopuolelle, jonkinlaiseen ”jumalan näkökulmaan”. Hän voi suuntautua maailmaan vain
sen pohjalta ja niissä puitteissa, jonka ja jotka hän on jo ”ymmärtänyt”. Niin ollen,
”[r]atkaisevaa ei ole päästä kehästä ulos, vaan oikea tapa tulla kehään. [−−] [Kehä
on] eksistentiaalisen ”esi”-rakenteen ilmaus [−−]. Kehään kätkeytyy alkuperäisimmän
tiedon positiivinen mahdollisuus” (Heidegger 2000a: 197).19
Ymmärtäminen on siis virittyneisyyden tapaan eksistentiaali, joka luonnehtii
sitä olemista, joka itse olemme. Kuten Daniel Charles (1988: 157−158) on huomauttanut, myös tämä tekijä itsessään voidaan nähdä kehänä: perustamme käsityksemme olemisesta yleensä siihen olemiseen, joka itse olemme. Kuitenkin se,
että ”ennen” tätä olemista ei ”ole” mitään, tekee kehäajatuksen mahdottomaksi.
Ontologisella tasolla ei ole kehää, sillä oleminen muodostaa kaiken lähtökohdan. Se
ei ole olevaa, jota voisi verrata muihin oleviin, vaan jotain, johon aina jo olemme
suhteessa, jotain joka itse asiassa ei ”ole” muuta kuin tämä suhde itse (Charles 1988:
158). Vuoden 1946 kirjoituksessaan Kirje humanismista Heidegger valaisee asiaa viitaten samalla siihen, kuinka vaikeaa olemiseen kohdistuva kysyminen länsimaisessa
olevaan keskittyvän ajattelun ja metafysiikan perinteessä on:
Miten oleminen sitten suhtautuu ek-sistenssiin, jos näin ylipäätään voidaan kysyä? Oleminen itse on suhde. [−−] Ihminen on eksistoivana suhteessa, jollaisena oleminen lähettää
itsensä, siten että hän kestää suhdetta ekstaattisesti, ottaa sen huolekseen. Tämän vuoksi
ihminen ei kuitenkaan tunnista lähintä, vaan pysyy lähinnä seuraavassa ja luulee usein sitä lähimmäksi. Kuitenkin lähintäkin lähempänä ja samalla tavanomaiselle ajattelulle kauempana
kuin kaukaisin on läheisyys itse: olemisen totuus. (Heidegger 2000b: 71−72.)

Heideggerin mainitsema kehämäisyys liittyykin ontiseen tasoon ja siinä ilmenevään ymmärtämisen struktuuriin: tulkinta perustuu jo tulkitulle, ymmärtäminen jo ymmärretylle – seikka, jonka Heideggerin oppilas Hans-Georg Gadamer
(1900−2002) otti oman hermeneutiikan kehittelynsä lähtökohdaksi.
2.2.2 Taideteos, olemisen totuus ja filosofian loppu
Mitä tarkoittaa edellisen sitaatin päättävä ilmaus ”olemisen totuus”? Se liittyy Heideggerin ajattelussa pian Olemisen ja ajan jälkeen tapahtuneeseen käänteeseen (saks.
Die Kehre), jota luonnehti ennen kaikkea irrottautuminen fundamentaaliontologian
ihmiskeskeisyydestä: polttopisteessä ei ollut enää olemisen mielen ilmitulo Daseinin ”täällä-paikan” kautta vaan olemisen totuus, historiallinen tapahtuma, joka koi19.Ymmärtämisestä ja tulkinnasta ks. erityisesti Heidegger 2000a: § 31 ja 32.
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tuu ihmisen osaksi (ks. Luoto 2002: 37). Heidegger näki olemisen nyt aukeamana
(saks. Lichtung), joka ei nouse ihmisen eksistenssistä vaan on jotain, johon ihminen
astuu sisään ja osallistuu (Luoto & Backman 2006: 23). Ihminen tulkkiutui nyt ”paimeneksi”, jota oleminen tarvitsee tullakseen ilmi eri muodoissa. Samalla ihmisen
ominaisuudet eivät ole enää lähtöisin ihmisestä itsestään; ihminen ei ole omien kykyjensä alullepanija eikä olevan luoja. (Luoto & Backman 2006: 30−31.) Ihminen
ei ole olemisen ymmärtämisen keskipiste. Tähän liittyen John Sallis (1990) puhuu
Heideggerin ajattelun käänteeseen sisältyvästä ”ymmärtämisen uhraamisesta”.20
Muutos Heideggerin ajattelussa on esillä jo kirjoituksessa Taideteoksen alkuperä
(Der Ursprung des Kunstwerkes, 1. versio 1935) ja hallitsevana viimeistään kirjoituksessa Kirje humanismista (1946), jossa Heidegger viittasi tähän käänteeseen myös
itse. Uutta käänteessä on erityisesti edellä mainittuun ilmaisuun ”olemisen totuus”
liittyvä tulkinta totuudesta. Perinteisesti totuus on totuttu näkemään tiedon yhtäpitävyytenä asian kanssa: lause on tosi, jos se vastaa asioiden tilaa. Heideggerille
(1998: 52) tämäntyyppinen lauseen totuus on kuitenkin enemmän ”oikeellisuutta”
(saks. Richtichkeit). Vuonna 1930 ja siis jo ennen käännettä pitämässään luennossa ”Vom Wesen der Wahrheit” (suom. Totuuden olemuksesta) Heidegger (1961b:
9) kysyy oikeellisuuden suhdetta totuuteen. Luennon mukaan totuuden olemus
on vapaus (saks. Das Wesen der Wahrheit ist die Freiheit), jossa oleva on vapautunut
itsekseen, sen annetaan olla (saks. Seinlassen) (ks. Heidegger 1961b: 12, 16). Totuus vapautena on ”das stimmende Seinlassen von Seiendem” – olevan virittäytyvää
jättä(yty)mistä omaan olemiseensa (Heidegger 1961b: 18). Totuus ei ole näin ollen
kysymys siitä, missä määrin käsityksemme vastaavat ”todellisuutta” vaan siitä, missä
määrin kykenemme antamaan olevalle mahdollisuuden ilmetä omassa olemisessaan
ennen käsitystemme ja tottumustemme muokkaavaa vaikutusta. Vaikka tämä on
edelleen varsin ”fenomenologinen” piirre Heideggerin ajattelussa, ei päämääränä
ole kuitenkaan enää puhdas kokemus tai sen transsendentaalit ehdot vaan se, miten
olemisen totuus ehdollistaa oikeellisuuskäsityksiämme kulloisessakin historiallisessa vaiheessa. Olemisen kokonaisuuteen liittyvä ”harmonia” määrää ja mahdollistaa
sen tavan, jolla ihminen voi ylipäänsä suuntautua kohti olioita, olevaa (ks. Vycinas
1961: 158−159).
Perustavampaan totuuden olemukseen Heidegger viittaa termillä ”kätkeytymättömyys” (saks. Unverborgenheit).21 Huomion ydin on siinä, että mikäli lause on tietoa
– eli vastaa asioiden tilaa – tulee sekä asian tilan, sitä koskevan lauseen ja lauseen
20. Tämän tutkimuksen aiheena oleva ahdistus-käsitys on kuitenkin tulkittavissa tekijäksi, joka jo
Oleminen ja aika -teoksen kohdalla ennakoi Heideggerin myöhäisajattelussa korostuvaa ihmisen alisteista suhdetta olemisen totuuteen. Samalla eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen ilmiö on yksi
silta Heideggerin varhais- ja myöhäisajattelun välillä.
21. Kyseessä on Heideggerin käännös kreikan kielen sanalle alētheia.

36 — Musiikki ahdistuksen taitona

esittäjän olla samassa avoimessa piirissä, jotta totuus oikeellisuutena olisi ylipäätään
mahdollinen. Vain avatun alueen sisällä voi syntyä representaatiosuhteita.22 Representaatio itse ei voi luoda tätä kenttää, vaan sen täytyy omaksua kenttä eräänlaisena
”viitealana” (Luoto & Backman 2006: 22). Kätkeytymättömyyden alueeseen Heidegger viittaa siis termillä aukeama (saks. Lichtung). Totuuden tapahtuminen perustavassa merkityksessään on tämän aukeaman avautumista ja siten kulloisellekin
tilanteelle ominaisen olevan kokonaisuuden ilmenemistä. Vasta tämän perustavan
totuuden kautta olevan (asioiden, objektien, ilmiöiden, esineiden, ihmisten) kohtaaminen tulee mahdolliseksi: ”Ainoastaan tämä aukeama lahjoittaa ja takaa meille
ihmisille sekä kanavan olevaan, jota emme itse ole, että pääsyn olevaan, jota itse
olemme” (Heidegger 1998: 54).
Totuuden tapahtumisen olemuksessa on siis kyse ihmisen tahdosta riippumattomasta aukeaman syntymisestä ja muuttumisesta. Kätkeytymättömyytenä totuuden
aukeama tuo kuitenkin esille myös kysymyksen sen vastakohdasta, kätkeytyneisyydestä. Näiden välistä suhdetta Heidegger kutsuu alkukiistaksi (saks. Urstreit). Kätkeytyminen on kahtalaista. Se on samaan aikaan sekä ”kieltämistä” (saks. Versagen)
että ”naamioimista” (saks. Verstellen). (Heidegger 1998: 54−55; Luoto 2002: 192.)
Edellinen on paljastuneen aukeaman alku ja raja, josta emme voi sanoa mitään
mutta joka samalla on totuuden tapahtuman ehto aukeaman muuttumisen mielessä; se on ikään kuin tuntematon pimeys, joka jää liikkuvan valokeilan rajaaman
alueen ulkopuolelle. Kyseessä on olevan kokonaisuuden kätkeytyminen ihmisen
asettuessa olevan avattuun ja paljastuneeseen alueeseen (Marx 1997: 147). Jälkimmäinen vallitsee puolestaan paljastuneen alueen keskellä eräänlaisena erehtymisen
mahdollisuutena: olevan pitää ensin ”olla”, ennen kuin siitä voi jotenkin ”erehtyä”
(vrt. Marx 1997: 148−149). Ensimmäinen kätkeytymisen muoto on siis varsinainen totuuden kysymys. Tällaisena kätkeytyneisyys jäsentää implisiittisesti kaikkea
paljastunutta: kätkeytymättömän piiri vaihtelee mutta kätkeytyneisyys itsessään
pysyy (Luoto & Backman 2006: 23). Totuus on kätkeytymättömyyden tapahtuma
itse.
Olemisen totuuden paljastumisella – siis kätkeytymättömän aukeaman syntymisen tapahtumalla – on historialliset vaiheensa, jotka heijastavat eri aikoina vallitsevia olevaa koskevia kokonaistulkintoja, olemisenymmärryksiä. Tätä Heidegger pohtii muun muassa kirjoituksessaan ”Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des
22. Kiinteimmin tämä Heideggerin muotoilu asettuu ns. totuuden korrespondenssiteoriaa (uskomus on tosi, jos se vastaa asioiden tilaa) vastaan. Samalla se erottuu kuitenkin myös muista keskeisistä totuusteorioista, kuten koherenssiteoriasta (uskomus on tosi, jos se on koherentti muiden
uskomusten kanssa) tai pragmaattisesta totuusteoriasta (uskomus on tosi, jos se on toimiva tai hyödyllinen). Nämäkin edellyttävät avatun piirin, jonka sisällä uskomuksen vertaaminen muihin uskomuksiin (koherenssiteoria) tai toimintaan (pragmaattinen teoria) on mahdollista.
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Denkens” (suom. Filosofian loppu ja ajattelun tehtävä) vuodelta 1969. Siinä Heidegger tarkastelee erityisesti filosofian roolia teknologian hallitsemalla aikakaudella. Heideggerin (2002: 55−56) mukaan filosofia on aina väistämättä luonteeltaan
metafysiikkaa, sillä filosofian tehtävä on pohtia sitä kokonaisuutta, jossa ihminen,
maailma ja Jumala asettuvat yhteiseen suhteeseen olemisen kanssa. Metafysiikkana
filosofia etsii tälle kokonaisuudelle syitä ja selityksiä osoittamalla erilaisia tulkintoja
olemisesta. Oleminen on tulkkiutunut esimerkiksi olevan välisinä kausaalisuhteina
(luonnontiede), absoluuttisen hengen dialektisina liikkeinä (Hegel), historiallisina
tuotantosuhteina (Marx) tai vallanhaluna (Nietzsche) (ks. myös Heidegger 1976:
365−366). Olennaista on, että nämä vaihtelevat tulkinnat eivät kuulu olemiseen
itseensä vaan metafyysinen ajattelu re-presentoi, eteen-asettaa (saks. Vor-stellen) olevan eri tavoin (Heidegger 2002: 55−56).23 Re-presentointi-termin merkitys on
ymmärrettävä tässä oikein (minkä vuoksi se on kirjoitettu väliviivalla): ”Perustava
re-presentointi” tarkoittaa eteen-asettamista, jossa eteen asetettu luo metafysiikkana oman perustansa. Itseriittoisena siitä tulee samalla hallinnan kohde. Olennaista
on kuitenkin, että mainitut re-presentaatiot eli vaihtelevat metafyysiset näkemykset ovat koskeneet olevaa, mutta kuitenkin siten, että olevan oleminen on otettu
itsestään selvänä. Metafysiikkojen perustavuus on näin ollen ollut mahdollista
vain, koska ne ovat itse perustuneet itsestään selvästi ja kyselemättä olemiseen. Tämän vuoksi Heidegger saattoi todeta toistuvasti, että länsimainen filosofia on aina
kreikkalaisista ajattelijoista lähtien toiminut ”olemisen unohtuneisuudessa”. (Marx
1997: 138−139.) Mikä tässä unohtuneisuudessa unohtuu, on se, mikä ”vaatien”
puhutteli yhtä lailla Platonia, Hegeliä, Marxia, Nietzscheä kuin nykyisiä teknologian aikakauden ihmisiä. Heidegger (1994: 35) kirjoittaa: ”Ei ole Platonin syytä,
että todellisuus on näkynyt hänen ajoistaan idean valossa. Ajattelija on vain vastannut siihen, mikä häntä puhutteli.”
Mainitun kirjoituksensa otsikon mukaisesti Heidegger esittää, että filosofia on
nykyisin saattanut tehtävänsä päätökseen ja tullut samalla loppuunsa. Kuten Samuel IJsseling (1990: 383−385) huomauttaa, Heidegger asettuu väitteellään vahvasti dialogiin hegeliläisen ajattelun kanssa. Filosofialla ei ole Heideggerin mukaan
käyttöä 1900- ja 2000-luvun ihmiselle, jota oleminen puhuttelee tieteellis-teknologisen asenteen muodossa eli kehotuksena hallitsemaan, laskemaan, re-presentoimaan (eteen-asettamisen mielessä), järjestämään ja pitämään olevaa varantona aina
jotain varten ja johonkin tarkoitukseen (ks. luku 6.3). Filosofian roolin olemisen
puhutteluun vastaajana sekä olemassa olevaa koskevien selitysten etsijänä onkin
ottanut nykyisin tiede: länsimainen tieteellinen maailmankuva, nykyisin vallitseva
olemisenymmärrys, täyttää kattavuudessaan tehtävän, joka on aikaisemmin kuulu23. Heideggerin tulkinta re-presentaatiosta ks. Heidegger 2000b: 27.
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nut filosofian yhtenäisteorioille. Näin ollen myös se, joka nykyisin kulkee filosofian
nimellä, on pohjimmiltaan tieteellis-teknologista ajattelua (IJsseling 1990: 386;
vrt. Varto 2001: 110−121; vrt. luku 6.3).
Kuten mainittu, Heidegger liitti taideteoksen kiinteästi uuden totuustulkintansa yhteyteen. Keskeisimmässä taidetta koskevassa kirjoituksessaan Taideteoksen alkuperä Heidegger siirtää olemisen avautuneisuuden Daseinista taideteokseen: teos
on nyt paikka, jossa oleminen avautuu erityislaatuisella ja uudella tavalla (ks. Luoto
2002: 37). Taide oli myös yksi mahdollinen alue, jossa olemisen totuuden ajattelu
ilman valitsevan metafysiikan ohjausta oli mahdollista (Heidegger 1994: 40).
Taideteoksen käsittelyn lähtökohtana on Heideggerilla pyrkimys purkaa niitä olevaa koskevia metafyysisiä tulkintatapoja, jotka ovat hallinneet länsimaisessa
ajatteluperinteessä myös taidetta koskevaa keskustelua. Erityisesti platonistiseen
metafysiikkaan perustuvat erottelut aistimelliseen ja järjelliseen, aineelliseen ja
henkiseen sekä muotoon ja sisältöön ovat tämän destruktion kohteena (ks. Heidegger 2000a: § 6; ks. myös Luoto 2002: 12−13). Olemisen totuuden alkuperäisen
tapahtumisen paikkana taideteos ei luonnollisesti voi myöskään representoida
mitään (Heidegger 1998: 35−36). Heidegger (1998: 16) kritisoikin tottumusta
nähdä ”taideteos” länsimaisen estetiikan ja filosofian perinteessä joko allegoriana,
symbolina tai metaforana, jossa teoksen ”taiteellisuuden” ajatellaan syntyvän pelkän oliomaisuuden lisänä olevasta ”jostain muusta”, siis jostain teoksessa aistittavan ylittävästä tekijästä. Samoin teoksen perustana olevan oliomaisuuden tulkinnat
ovat hänen mukaansa noudattaneet kolmea vakiintunutta kaavaa: se on nähty joko
1) tuntomerkkejä ja ominaisuuksia kannattelevana perustana – aksidenssien substanssina, 2) aistimuksissa annetun ykseytenä tai 3) muotoiltuna aineena. Näistä
erityisesti viimeinen on merkittävä, sillä se on ”erilaisin muunnelmin yksinkertaisesti kaiken estetiikan ja taideteorian käsitteellinen malli” (Heidegger 1998: 24). Samalla nämä tulkintamallit ovat muodostaneet koneiston, joka on tehokas mutta joka
myös peittää, sillä ”niistä syntyy ajattelutapa, jonka mukaan me ajattelemme paitsi
oliota, tarviketta ja teosta erityisesti, myös kaikkea olevaa yleisesti” (Heidegger
1998: 28). Tästä Heideggerin 1930-luvun näkökulmasta tarkasteltuna taide on totuttu näkemään länsimaissa joko käsitteellisen hallinnan kohteena tai erityyppisten
elämysten lähteenä.24
Taideteoksen olemukseltaan muista valmistamisen tuotteista erottava tekijä
on Heideggerille taide itsessään. Taide erottaa taideteoksen pelkästä valmistamisen
tuotteesta – taide itse on taideteoksen alkuperä. (Ks. Luoto 2002: 27−28.) Vas24. Heidegger toteaa teoksessaan Einführung in die Metaphysik, että nykyaikana yleinen tapa tulkita
taiteeseen liittyvä kauneus joksikin nautittavaksi tarkoittaa, että taide kuuluu enemmän sokerileipurin toimialaan (siteerattu Haapala 1986: 15).
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taavasti teos kuuluu vain siihen alaan, joka sen kautta avautuu (Heidegger 1998:
40). Se ei tuo paikalle mitään muuta kuin itsensä ja taiteen, sillä ”sitä, mitä taiteessa
säädetään, ei voi koskaan punnita eikä korvata käsiteltävissä tai käytettävissä olevan avulla. Säätäminen on ylijäämää, lahjoitus” (Heidegger 1998: 78). Avautuminen taiteessa siis ilmenee kehässä, joka muistuttaa Olemisen ja ajan hermeneuttista
kehää mutta joka ei nouse Daseinin ymmärtämisstruktuurista vaan on tila, jonka
ihminen kohtaa ja jonka vallassa hän on. Kehämäisyyden ajatus tiivistyy Taideteoksen
alkuperän alussa:
Meidän pitäisi voida päätellä teoksesta, mitä taide on. Vain taiteen olemuksesta voimme
puolestaan selvittää mitä teos on. Jokainen huomaa helposti, että tässä liikutaan kehässä.
[−−] Paitsi että tärkein askel teoksesta taiteeseen muodostaa kehän askeleena taiteesta
teokseen myös jokainen yksittäinen yrittämämme askel kiertää tässä kehässä. (Heidegger
1998: 14.)

Teoksessa tapahtuu siis jotain perustavaa ja jotain ikään kuin ensimmäistä kertaa.
Jokin ponnistaa hyppyyn, liikkeelle – saksan kielen termi Ursprung, alkuperä, on
suomennettavissa myös ”alkuhypyksi” (Ur-sprung). Tämä on teoksen totuutena
avautuva olemisen tapa. Heideggerin (1998: 64−65) luettelemia muita totuuden
tapahtumisen alkuperäisiä tapoja ovat muun muassa valtion perustaminen, ajattelijan kyseleminen sekä sen läheisyys, ”joka ei ole mikään oleva, vaan olevista olevin”.
Taideteoksen alkuperä ei etsi määritelmää taiteelle, koska sellaista ei voida kyseisen
tekstin mukaan antaa. Heidegger (1998: 90) toteaa: ”’Mitä taide on?’ Vastaukselta vaikuttava on vain opastusta kysymiseen.” Samoin vastaus kysymykseen taiteen
olemuksesta on vain ”pitkän kysymysten sarjan viimeisen askeleen jatke. Jokainen
vastaus pysyy vastauksena voimassa vain niin kauan kuin se on juurtunut kysymiseen” (Heidegger 1998: 74). Taiteen ja teoksen määrittelemisen sijaan Heidegger
etsii olemisen totuuden tapahtumisen paikkaa ja muotoa, joka kykenee kiinnittämään historiallisen ihmisen maailman. Tällainen kiinnittäminen on Heideggerin
mukaan mahdollista taiteelle. Heidegger ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki taide
olisi totuuden tapahtumista. Pikemminkin tämä on tulkittavissa niin, että sellainen
valmistamisen tuote, joka kykenee toimimaan olemisen totuuden tapahtumisen
paikkana, voidaan nähdä taiteeksi.
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•••
Edellä käsitellyn valossa voidaan sanoa, että Heideggerin suhde fenomenologiaan
on samanaikaisesti sekä etäinen että tiivis. Heidegger ei kokenut fenomenologiaa
minään seurattavana ”oppina” vaan ainoastaan lähtökohtana, joka antaa ajattelulle mahdollisuuden muuttua ajan myötä ja ajateltavan vaativalla tavalla (Heidegger
1986: 110−111; Luoto & Backman 2006: 11; Moran 2000: 218, 243−244). Tässä
suhteessa Heidegger korostaa omalla panoksellaan edellä mainittua fenomenologian määrittelemättömyyttä. Fenomenologian tapaan Heidegger halusi kuitenkin
aina etsiä jotain ”perustavaa” tai ”olemuksellista”. Tämä edelleen redusoitumaton ei
ollut kuitenkaan husserlilainen transsendentaalinen ego eikä lopulta edes oleminen
sellaisena kuin se ilmeni Daseinin kautta. Kaikki ihmislähtöisyys, siis humanismi
laajasti ymmärrettynä, oli Heideggerille lopulta ajattelua, joka ei ollut riittävän
perustavaa tai alkuperäistä. Tällainen ajattelu on aina ihmisen näkökulman ja mittakaavan ohjaamaa; se minkä merkitystä Heidegger korosti Olemisessa ja ajassa näyttäytyi ”käänteen” jälkeisissä kirjoituksissa ajattelua rajoittavana tekijänä. Heideggerin radikalisoidussa metafysiikan (fenomenologisessa) destruktiossa purettaviin
totunnaisiin ajattelumalleihin – siis metafysiikan muotoihin – kuului näin ollen
myös kaikki ihmislähtöiset ”humanismit”.
Lopulta myöskään filosofia ei ollut Heideggerille riittävän alkuperäistä vaan
metafysiikkana se heijasti aina vain vallitsevaa olemisenymmärrystä. ”Metafysiikka
sulkee itsensä siltä yksinkertaiselta olemukselliselta totuudelta, että ihminen on
olemuksessaan vain, jos oleminen puhuttelee häntä” (Heidegger 2000b: 62). Koska filosofia on nykyisin luonteeltaan näin rajoittunutta, tarvitsemme ”vähemmän
filosofiaa mutta enemmän ajattelun tarkkaavaisuutta” (Heidegger 2000c: 106).
Heideggerin radikaalius fenomenologina on lopulta siinä, että vapautuminen ajattelua hallitsevista metafyysisistä oletuksista olemisen ajattelun hyväksi edellytti irtautumista filosofiasta. Vain tällainen olennainen/olemuksellinen ajattelu (saks. das
wesentliche Denken) kykenee vastaamaan olemisen haasteeseen (saks. der Anspruch
des Seins) (Heidegger 1976: 309). Hannah Arendt (2002 [1958]: 172−173) korostaa tällaisen ajattelun vapautta ja eroa ”tietämisen” rajoittuneisuuteen toteamalla,
kuinka ajattelulla ei ”ole muuta loppua tai päämäärää kuin se itse, eikä se edes
tuota tuloksia. [−−] Se on itse asiassa yhtä hyödytöntä kuin taideteokset, joita se
innoittaa”.

Musiikkia ei ole luotu,
jotta siitä puhuttaisiin
vaan jotta sitä tehtäisiin.
Vladimir Jankélévitch 1961

3
Fenomenologia ja musiikintutkimus

Yli sadan vuoden ikään ehtineen fenomenologian filosofisen liikkeen sisällä pohdittiin alusta alkaen myös musiikin, kuvataiteen ja kirjallisuuden kaltaisia ilmiöitä.
Kuten J. Claude Evans, Elisabet Behnke ja Edward S.Casey (1997: 16) toteavat, jo
varhaista fenomenologista estetiikkaa luonnehti havaitsijan ”osallistuvuuden” korostaminen. Kyse oli tietyssä mielessä uudelleenherätetystä aisthesis-ajatuksesta eli
pyrkimyksestä korostaa pelkän reseptiivisen aistikokemuksen sijaan havainnon aktiivisuutta ja konstituoivaa luonnetta (ibid.; ks. myös Haapala & Lehtinen 2001).
Fenomenologisen musiikintutkimuksen varhaisvaiheita ei ole systemaattisesti
tutkittu. Tunnettuja ovat kuitenkin esimerkiksi fenomenologian perustajan Edmund Husserlin (1859−1938) kiinnostus Carl Stumpfin (1848−1936) musiikkia
ja Tonverschmelzung-ilmiötä (ks. tämän luvun alaviite 14) koskevia havaintopsykologisia tutkimuksia kohtaan sekä Husserlin tietoisuuden ajallista konstituoitumista
koskevat luennot, joissa musiikilla (tai melodialla) oli tärkeä havainnollistava funktio (ks. Husserl 1966). Muita varhaiseen musiikin fenomenologiaan liittyviä nimiä
ovat muun muassa Paul Bekker, Heinrich Besseler, Waldemar Conrad, Herbert
Eimert, Gustav Güldenstein, August Halm, Ernst Kurth ja Hans Mersmann (ks.
esim. Ferrara & Behnke 1997: 468; Mersmann 1923; Rothfarb 1993: 470; Schäfke
1964: 393, passim; Spiegelberg 1982: 167).
Pitkästä historiastaan huolimatta fenomenologinen musiikintutkimus on pysynyt varsin hajanaisena alueena (ks. Bent & Pople 2006). Joseph Kerman liittikin
vielä vuonna 1985 fenomenologian alueisiin, joihin vain ”rohkeimmat” musiikkitieteilijät kurottavat (Kerman 1985: 17).Tässä kurottamisessa on kuitenkin ollut tois. Jankélévitch 2003 [1961]: 78−79.
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tuvia painotuksia, joita Lawrence Ferrara ja Elisabeth Behnke (1997: 471) erottavat
neljä: 1) keskittyminen soivaan musiikilliseen ääneen ja sen synnyttämään kokemukseen
esimerkiksi partituurianalyysin sijaan, 2) musiikin ajallisen luonteen painottaminen, 3)
kehollisuuden ja kinesteettisyyden merkityksen korostaminen musiikissa ja sen tekemisessä
sekä 4) musiikin sijoittaminen ympäröivän maailman kontekstiin. Kokonaisuutena kääntyminen fenomenologiaan on usein seurannut halua löytää adekvaatimpia menetelmiä musiikin elämyksellisyyden ja redusoitumattoman omakohtaisen musiikkikokemuksen merkityksen tavoittamiseksi sekä musiikin elämismaailmallisen funktion ymmärtämiseksi. (Vrt. myös Bartholomew 1989: 38−40.) Tässä suhteessa
fenomenologinen musiikintutkimus on yhdistynyt niihin (uuden) musiikkitieteen
suuntauksiin, jotka ovat kritisoineet positivistisesti ja formalistisesti orientoituneita musiikkianalyyseja yksipuolisuudesta. Samalla fenomenologisen musiikintutkimuksen painotukset ovat seuranneet fenomenologisen filosofian synnyn yleisiä
tieteenfilosofisia lähtökohtia (ks. luku 2.1). Näistä painotuksista ja lisääntyneestä
tutkimuksesta huolimatta fenomenologista musiikintutkimusta luonnehtii kuitenkin edelleen huomattava konsensuksen puute.
Yhteisen linjan puuttuminen on luonnehtinut myös viime aikoina suomalaisen
musiikintutkimuksen piirissä virinnyttä fenomenologiakiinnostusta.Yhtäällä on sovellettu vanhoja fenomenologisen musiikintutkimuksen menetelmiä uudenlaiseen
musiikilliseen ympäristöön (Karra 2005), toisaalla fenomenologiaa on käytetty jo
olemassa olevien teorioiden edelleen kehittelyssä (Tarasti 2004 & 2006). Kolmannella suunnalla on tarkasteltu yksittäisen fenomenologian perinteeseen liittyvän
filosofin ajatuksia musiikin kannalta (Siisiäinen 2006; Torvinen 2004 & 2005). Näiden lisäksi fenomenologiasta on haettu eväitä myös kokonaan uudenlaiseen tutkimisen tapaan esimerkiksi kehollisuuden tai taiteellisen kokemuksen konteksteissa
(Aho, M. 2004 & 2005; Arho 2004; Arho et al. 2002; Tarvainen 2005). Fenomenologista lähtökohtaa on sovellettu myös käytännön musiikin ja musiikinopetuksen
ilmiöiden hahmottamiseen osana laadullisen tutkimuksen yleistä metodologiaa (ks.
esim. Vuori 2002).
Hahmottelen seuraavissa luvuissa fenomenologisen musiikintutkimuksen perusteita. Hahmotuksen konteksteina ovat alan historia, filosofinen tausta ja musiikintutkimuksen nykyiset painotukset. Lähestyn tematiikkaa erityisesti musiikkianalyysin kautta. Esittämäni koskee tästä huolimatta musiikintutkimusta myös
laajemmin, sillä viittaan termillä ”musiikkianalyysi” kaikenlaiseen soivan tai kirjoitetun musiikin erittelyyn ja tulkintaan eli musiikin teoretisointiin laajassa merki. Lukuisista esimerkeistä voi mainita ainakin Thomas Cliftonin (1975; 1983), F. Joseph Smithin
(1979), David B. Greenen (1982; 1984), David Lewinin (1986), Lawrence Ferraran (1984; 1991),
Judy Lochheadin (1989; 1998) ja Bruce Ellis Bensonin (2003) tutkimukset.
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tyksessään. Käsittelyni ulkopuolelle rajautuu puolestaan fenomenologian sovellukset tapauksissa, joissa musiikkia tutkitaan ”välillisesti” esimerkiksi osana kasvatusta,
yhteiskuntaa tai vaikkapa taiteellista toimintaa.
Tarkasteluni perustuu seuraaville lähtökohtaoletuksille:
1) Fenomenologian musiikintutkimuksellinen heuristiikka perustuu sen ominaisuuteen tuoda ontologia tutkimuksen keskiöön.
2) Fenomenologia tarjoaa tieteenfilosofisen perusluonteensa myötä musiikintutkimukselle kiinnostavan (itse)reflektioperspektiivin, yhden mahdollisen ”paradigman ylittävän eettisen tilan”.
3) Fenomenologinen musiikkianalyysi (musiikintutkimus) ei ole mahdollista
ankarana, operationalisoitavissa olevana menetelmänä vaan ainoastaan tutkimusta suuntaavana tieteenfilosofisena lähtökohtana.
Painotun nimenomaan filosofiseen fenomenologiaan pohjautuvaan musiikintutkimukseen. Jollen toisin mainitse, viittaan termeillä ”fenomenologia” ja ”fenomenologinen” näin ollen aina luvussa 2 hahmoteltuun filosofiseen taustaan. Sekaantumisen välttämiseksi käytän toisinaan myös ilmausta ”filosofis-fenomenologinen”.
Määrittely on tarpeen, sillä ”musiikin fenomenologia” on ollut usein luonteeltaan
enemmän ”vulgaarifenomenologiaa” eli musiikin ilmenemisen tarkastelua ilman
suoranaista fenomenologisen filosofian mukaista orientaatiota.
Luon seuraavassa ensin katsauksen fenomenologisen musiikintutkimuksen historiaan. Vaikka painopisteeni on enemmän musiikkianalyyttisissa kirjoituksissa,
nostan esille kahtalaisuuden, joka ilmenee fenomenologisen musiikintutkimuksen historiassa jakaantumisena toisaalta musiikkianalyysiin painottuviin ja toisaalta
musiikin ontologisia kysymyksiä korostaviin kirjoituksiin. Tämän jälkeen, luvussa 3.2 jatkan fenomenologisen musiikintutkimuksen käsittelyä esittämällä oman
tulkintani fenomenologisen musiikintutkimuksen keskeisiksi metodologisiksi lähtökohdiksi. Jaan nämä lähtökohdat neljään teemakokonaisuuteen, jotka nojaavat
. Ilmaus on peräisin Susanna Välimäeltä (2004: [2]). On huomattava, että aidosti kriittinen tutkimuksellinen itsereflektio ei voi rajautua vain yksittäisiin metodeihin tai tutkimuksiin vaan sen on
kohdistuttava myös erilaisiin reflektioperspektiiveihin. Kuten Raymond Monelle (1996: 256) on
todennut, mikään ideologia ei voi omia musiikkia itselleen.
. Ankaran menetelmän käsitettä ei tule sekoittaa fenomenologialle keskeiseen vaatimukseen ”ankarasta tieteestä”, jolla viitataan adekvaatin ja kohdallisen eli kohteensa luonteen mukaisesti orientoituneen tutkimuksen ideaaliin ja jonka mukaisena Husserl näki filosofian olemuksellisen luonteen
(Husserl 1981; Heinämaa 2006: 9; Varto 1992: 14−15). ”Ankaralla menetelmällä” tarkoitan tässä
yhteydessä tutkimusproseduuria, joka määrää tutkimustulosten luonteen pitkälti jo ennalta.
. Näitä musiikin ”fenomenologioita” yhdistää kuitenkin filosofiseen fenomenologiaan esimerkiksi pyrkimys tehdä tutkimusta ilman jotain ennakkokäsitystä tutkimuskohteen luonteesta. Vastaava
tilanne on monien muiden ”fenomenologioiden” kohdalla (ks. Embree & Mohanty 1997: 10). ”Eifenomenologisista” fenomenologioista ks. myös Spiegelberg (1982: 6−19).
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edellä esitettyyn oletukseen, ettei fenomenologia ole mahdollista rajattuna ja tarkkaan määriteltynä tutkimusmenetelmänä. Näin ollen teemat eivät pyri esittämään
konkreettisia tutkimuksellisia ohjeita vaan pysyvät tutkimuksellisella metatasolla
hahmotellen fenomenologis-ontologisen musiikintutkimuksen yleisiä, ”opastavia”
(vrt. von Herrmann 1998) metodologisia suuntaviivoja. Käsittelemäni teemakokonaisuudet keskittyvät fenomenologisen reduktion, musiikin ontologian lokaaliuden, musiikkikokemuksen yhteisyyden sekä deskriptiivisyyden ja tulkinnallisuuden
musiikintutkimuksellisen roolin pohtimiseen. Tulkintani johtoajatuksena on fenomenologialle ominainen ontologisuus (ks. luku 2.1.2). Esitän, että ontologia ilmenee nykyisen musiikin(tutkimuksen) kohdalla ennen kaikkea lokaalina ilmiönä.
3.1 Fenomenologisen musiikintutkimuksen historiaa
Fenomenologia on muodostunut nykyisessä musiikintutkimuksessa eräänlaiseksi
kattokäsitteeksi, joka sulkee allensa hyvin monenlaisia tutkimuksellisia tavoitteita.
Fenomenologinen musiikintutkimus on tarkoittanut käytännössä sitä, että tutkimus on voinut keskittyä musiikin ajallisuuteen (esim. Greene 1982 & 1984; Lippman 1990b & 1992; Lochhead 1989), ei-partituurilähtöiseen musiikkianalyysiin
(esim. Batstone 1969; Dasilva & Hunchuk 1989; Ferrara 1984 & 1991; Schäfke
1964 [1934]; Thoresen 1987), musiikintutkimuksen ja musiikkianalyysin tieteenfilosofisiin ja metodologisiin kysymyksiin (esim. Bartholomew 1989; Clifton 1975;
Lochhead 1998; Smith 1979; Tarasti 2006; Thoresen 1981), musiikin ontologisiin
tai metafyysisiin kysymyksiin (esim. Ansermet 1965; Benson 2003; Clifton 1983;
Ingarden 1986; Jankélévitch 2003 [1961]; Torvinen 2004; Zuckerkandl 1973),
musiikin kehollisuuteen (esim. Aho, M. 2004 & 2005; Tarvainen 2005), omakohtaisen musiikkisuhteen analysoitiin (esim. Arho 2004; Mali 2004) ynnä muuhun.
Lisäksi suuri osa musiikin ”fenomenologisesta” tutkimuksesta on ollut tosi asiassa
psykologista tutkimusta. Tarkastelen seuraavaksi fenomenologisen musiikintutkimuksen (musiikkianalyysin) historiaa ja erityisesti tämän historian hajanaisuutta.
Teen tämän toisaalta osoittaakseni sen historiallisen yhteyden, josta alan käsitteellinen sekavuus johtuu, sekä toisaalta pohjustaakseni omaa tulkintaani siitä, mitä
fenomenologisen musiikintutkimuksen tulisi olla.
3.1.1 Fenomenologisen musiikintutkimuksen hajanaisuus
Fenomenologisen musiikintutkimuksen historian hajanaisuus ilmenee muutamalla
toisiinsa liittyvällä tavalla. Keskeisintä on vaihteleva ja epäselvä suhde fenomenologiseen filosofiaan. Esimerkiksi otsikkonsa mukaisesti fenomenologinen musiikki-
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analyysi ei ole aina filosofis-fenomenologista, vaikka useimmiten jakaakin sen kanssa
samoja piirteitä ja pyrkimyksiä, kuten keskittymisen ajallisuuteen, auditiivisuuteen
ja yleiseen kokemuksellisuuden redusoitumisen välttämiseen. Päinvastainenkin tilanne on yleinen, sillä usein implisiittisesti hyvin filosofis-fenomenologinen tutkimus ei ilmoita itseään sellaiseksi. Esimerkiksi Lasse Thoresenin (1987) auditiivinen
analyysi Franz Schubertin pianosonaatista op. 42 on lähellä fenomenologista tutkimusmetodologiaa, vaikka ei mainitse kertaakaan tätä filosofian suuntausta tai sen
edustajia (vrt. Thoresen 1981). Vain muutamia viittauksia filosofiaan löytyy Fabio
B. Dasilvan ja Allan M. Hunchukin artikkelista ”Musical Spaces: A Phenomenological Analysis of John Cage’s Variations IV” (1989). Vähemmässä määrin musiikkianalyyttisiin esimerkkeihin kuuluu muun muassa Victor Zuckerkandlin (1973), Ernst
Ansermetin (1965) ja Vladimir Jankélévitchin (2003) kirjoitukset, joissa niissäkään
viittaukset fenomenologiaan eivät ole pääosassa. Mikäli fenomenologinen tapa
lähestyä musiikkia käsitetään riippumattomaksi samannimisestä filosofisesta liikkeestä, voitaisiin koko alan synty palauttaa aina Aristoksenoksen (370−300 eaa.)
musiikinteoreettisiin käsityksiin tai kirkkoisä Augustinuksen (354−430) pohdintoihin musiikista ja ajan olemuksesta (Lippman 1990a: 323; 1992: 437).
Fenomenologia-termin käyttö ilman filosofista yhteyttä on lähellä Heideggerin
muotoilemaa ”tavallista” tai ”vulgaaria” fenomenologia-käsitettä, jonka kohteena
on ei-inhimillinen oleva positiivis-tieteellisen tutkimuksen alueella ja jonka vastakohtana on filosofinen, olemisen tutkimiseen kohdistuva fenomenologia (von Herrmann 1998: 113−123; Heidegger 2000: 58−63). Hieman yleistäen voi todeta,
että ”vulgaarifenomenologisia” musiikintutkimuksia luonnehtii fenomenologialle
olennaisen ontologisen ulottuvuuden sivuuttaminen. Epäselvä yhteys filosofiaan
ei ole ollut ongelmallista niinkään yksittäisten tutkimusten onnistumisen kannalta
vaan siksi, että koko fenomenologisen musiikkianalyysin määritteleminen on tullut
sen myötä hankalammaksi. Samalla alan sekavuus on ruokkinut itseään.
Musiikin ja fenomenologian yhteyksiä koskeviin käsityksiin on vaikuttanut vahvasti Rudolf Schäfken musiikin estetiikan yleisesitys (Schäfke 1964; alkup. 1934),
jossa fenomenologia asetetaan keskeisimmäksi 1900-luvun alun musiikinesteettiseksi taustafilosofiaksi. Filosofisina vaikuttajina Schäfke mainitsee muun muassa ni. Esimerkkeinä voi mainita Lars Bisgaardin artikkelin ”Musikalsk hermeneutik på hierarkisk
grundlag – Bidrag til en musikalsk faenomenologi” osat I ja II (1985 & 1986). Eksplisiittisen filosofis-fenomenologisia eivät ole myöskään Raymond Courtin artikkeli ”Phénoménologie du mouvement musical” (1987) ja Peter Benaryn kirjoitus ”Komplementarität als musikalisches Prinzip:
Ein Beitrag zur Phänomenologie der Musik” (1976) vaikka eri tavoin musiikin ilmenemisen tapoja
hahmottelevatkin. (Vrt. tämän luvun alaviite 5)
. Tämän voi sanoa myös siten, että vulgaarifenomenologiset musiikintutkimukset keskittyvät musiikkiin olevana, ei olemisena.
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met Husserl, Stumpf ja Alexius Meinong (1853−1920) (Schäfke 1964: 394, 410).
Musiikin alalla fenomenologia ilmenee Schäfken mukaan ”energetiikkana” ja protestina esimerkiksi formalismia ja hermeneuttista affektioppia kohtaan (Schäfke 1964:
393−; Benestad 1978: 342; ks. myös Dahlhaus 1980: 104−105), ja laajemminkin vastaliikkeenä musiikkia objektivoivalle tutkimusotteelle (vrt. Abbate 2004).
Lisäksi selkeän fenomenologinen piirre on Schäfken tapa painottaa musiikin olemuksia. Olemus-kysymyksen suhteen Schäfke näkee yllättäen Heinrich Schenkerin keskeisimmäksi musiikin fenomenologian edustajaksi. Yllättävää tämä on siksi,
että Schenker-vaikutteiseen analyysiin kuulu olennaisena osana reduktiivinen musiikin ”ytimen”, Ursatzin paljastaminen kun taas fenomenologiassa olemus on löydettävissä pikemminkin kokemuksen redusoimista välttämällä. Olemus näyttäytyy
Schäfken musiikin fenomenologiassa päämääränä eikä filosofis-fenomenologisesti
määriteltynä välineenä (vrt. luku 2.1.1). Tätä ristiriitaisuutta selittää ensinnäkin
fenomenologian monitulkintaisuus olemuksien suhteen, toisaalta Schenkerin päämäärä, joka oli ainakin Cookin (1987: 54, 220) tulkinnan mukaan paljastaa, kuinka
musiikin perusrakenne liittyi ennen kaikkea musiikin kuulemiseen – vaikkakin vain
kompetentin kuulijan kuulemiseen. On tietysti myös huomioitava, että Schäfken
kirjan kirjoittamisen ajankohtana fenomenologia oli vielä nuori ala.
Schäfken teoksen kirjoittamisajankohdan jälkeenkin fenomenologista filosofiaa luonnehtinut määrittelemättömyys on varmasti yksi vahvimpia syitä vastaavaan
kirjavuuteen musiikin fenomenologian alueella. Lisäksi fenomenologiseen musiikkianalyysiin liittyvää tutkimusta on tehty suurelta osin englanninkielisillä alueilla,
joissa fenomenologian, hermeneutiikan ja eksistentialismin kaltaiset mannermaisen filosofian suuntaukset eivät ole olleet filosofista valtavirtaa.10
Toinen näkökulma musiikin fenomenologian hajanaisuuteen liittyy tähän maantieteellis-kielelliseen huomioon. Suomen kielessä termi ”fenomenologia” viittaa
lähes automaattisesti johonkin erikoisalaan, sillä kantasana ”fenomeeni” ei ole yleiskielen ilmaus. Koska monissa muissa kielissä tällaista eroa ei ole ja kantasana ”fenomeeni” on lähempänä arkikieltä,11 on termin soveltaminen mahdollista hyvinkin
monenlaisen ”ilmenemistutkimuksen” yhteydessä. Esimerkiksi englanninkieliselle
Philip Batstonelle (1969: 110) ”fenomenologinen” tarkoittaa yhtä kuin ”havaittava”.
. Schäfken vaikutuksesta fenomenologisen musiikintutkimuksen luonnetta koskeviin tulkintoihin
ks. esim. Benestad (1978: 342−343).
. Tästä poikkeavan tulkinnan esittää Gottfried Scholtz (1981: 453), jonka mukaan fenomenologia
perustuu autonomiaestetiikkaan.
10. Esimerkiksi Clifton (1969: 58−59) tuntuu yhdessä varhaisessa kirjoituksessaan sekoittavan fenomenologian ja fenomenalismin.
11. Termin ”fenomenologia” vastineiden käyttö on monissa kielissä luultavasti jotakuinkin samanlaista kuin jos suomen kielessä käytettäisiin sanaa ”ilmiöoppi” tai ”ilmiötiede”.
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Kolmas näkökulma liittyy jälleen edellisiin. Monet varhaisemmista ja osin myöhäisemmistäkin ”fenomenologisista” musiikkianalyyseistä sekoittavat alaan psykologisia, useimmiten hahmopsykologisia elementtejä. Ehkä tästä johtuen Nicholas
Cook asettaa vielä 1980-luvulla musiikkianalyysin oppikirjassaan fenomenologiset
analyysit psykologisten lähestymistapojen joukkoon – vaikkakin tiedostaa tähän
sijoittamiseen liittyvät ongelmat (Cook 1987: 67−70).12 Myös Charles Warren
Foxin jo vuonna 1948 kirjoitettu artikkeli, joka otsikkonsa mukaan soveltaa fenomenologista lähestymistapaa nykyaikaiseen kontrapunktiin, on lähestymistavaltaan itse asiassa hahmopsykologinen. Yksi ensimmäisiä musiikkianalyysin alan artikkeleita, jossa on viittauksia filosofiseen fenomenologiaan, on Batstonen ”Music
analysis as Phenomenology” (1969). Artikkeli hyödyntää kuitenkin varsin vähän
filosofista lähdekirjallisuutta sisältäen sitä vastoin paljon hahmopsykologisia näkökulmia. Batstone pyrkii kuvaamaan ”havaittavia olioita” (Batstone 1969: 94) ja
erityisesti ”havaittavia suhteita ja yhteyksiä” (Batstone 1969: 103). Edelleen termi
”fenomenologinen” tarkoittaa Batstonelle myös ”kuvailevan psykologian”13 mukaista (Batstone 1969: 109; hahmops. kytköksestä ks. myös Silliman 1976: 216). Sama
hahmopsykologinen painotus on Erkki Huovisen (2006: 117−118) mukaan myös
James Tenneyn vuonna 1961 kirjoittamassa ”20. vuosisadan musiikillisten materiaalien fenomenologiaan” tähtäävässä Meta–hodos-tutkielmassa. Myös Ira Brausin
(2000) tuore ”fenomenologinen” (Braus 2000: 329) artikkeli Claude Debussyn
Nuages-teoksesta nojaa Carl Stumpfin Tonverschmelzung-käsitteen14 kautta enemmän
hahmopsykologiseen koulukuntaan.15
Stumpfin läheinen yhteys (ja ystävyys) Husserliin ja siten fenomenologian syntyyn sekä Aron Gurwitschin (1901−1973) ja Merleau-Pontyn filosofioiden hahmopsykologiayhteydet (vrt. Merleau-Ponty 2003: 55−59) selittävät osaltaan näitä
vaikutteita myös musiikintutkimuksen alueella. Tämä psykologiakytkös on kuitenkin siinä suhteessa yllättävä, että fenomenologia syntyi alun perin nimenomaan
psykologismia vastustavana filosofisena liikkeenä. Kuten Husserl (1995: 62) kir12. Vielä vuonna 2005 ilmestyneessä Musicology: Key Concepts -teoksessa (Beard & Gloag 2005) fenomenologia mainitaan vain lyhyesti ”Psychology”-hakusanan alla. Omaa ”Phenomenology”-hakusanaa ei kirjasta löydy.
13. Sikäli tässä on tosin yhteys fenomenologian alkuaikoihin, että Husserl aloitti fenomenologiansa kutsumalla sitä osin Brentanoa seuraten ”deskriptiiviseksi psykologiaksi” (ks. Moran 2000:
65−66).
14. Tonverschmelzung (suom. sävelten sulautuminen) tarkoittaa ilmiötä, jossa kaksi yhtä aikaa soivaa
säveltä synnyttävät vaikutelman yhdestä sävelestä siinä määrin, missä sävelet ovat konsonoivia keskenään. Esimerkiksi oktaavi kuullaan usein unisonona (ks. esim. Embree 1997: 277).
15. Vrt. myös Faltin 1979. Finn Benestad liittää musiikin fenomenologien joukkoon myös Leonard
B. Meyerin, joka on tutkimuksissaan huomattavassa määrin musiikkipsykologi mutta tuskin lainkaan fenomenologi (vrt. myös Pike 1970). Epäselvää fenomenologia-termin määrittelyä suhteessa
filosofiaan ja psykologiaan on ilmennyt myös suomalaisessa musiikkikirjoittelussa (ks. Utriainen
2005).
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joittaa, ”[o]n varottava perustavaa virhettä, jossa sekoitetaan puhdas ilmiö fenomenologian mielessä ja luonnontieteellisen psykologian objektina oleva psykologinen
ilmiö”.
Psykologiset piirteet eivät luonnollisesti tarkoita, ettei jokin yksittäinen tutkimus voisi olla olennaisilta osiltaan samalla myös fenomenologinen. Psykologiayhteyksien – ja toki myös muiden mainittujen fenomenologisen musiikintutkimuksen hajanaisuuden syiden – kohdalla on kuitenkin korostettava, että etsittäessä
nimenomaan ja leimallisesti filosofis-fenomenologisia piirteitä musiikintutkimuksessa
on päähuomion oltava muualla kuin näissä psykologisissa elementeissä.
3.1.2 Thomas Cliftonin sovellus
1980-luvun alkuun mennessä kenties systemaattisin yritys soveltaa fenomenologista filosofiaa musiikin tutkimiseen oli Thomas Cliftonin (1935−1978) postuumisti julkaistu teos Music as Heard: a Study in Applied Phenomenology (1983) (Lippman 1992: 464). Kirja on säilyttänyt asemansa yhtenä alan avainteoksena, sillä se
hahmottelee monia fenomenologian tarjoamia mahdollisuuksia musiikin teorian,
ontologian ja analyysin filosofisten perusteiden käsittelyyn. Teos päätti Cliftonin
pitkän projektin (ks. esim. Clifton 1969; 1970; 1973; 1975; 1976a), jonka keskeisen tutkimuksellisen tavoitteen hän muotoili jo vuonna 1969:
Musiikin teoria on, ja sen tulee olla, olennaisesti filosofista toimintaa. Tämän lähtökohdan
mukaan vaikuttaisi tarkoituksenmukaiselta, että nykyaikana vaikuttava musiikin teoreetikko
ei tutkisi ainoastaan musiikin luonnetta vaan myös omaa tietämystään koskien niin musiikkia kuin itseäänkin. (Clifton 1969: 38.)

Kyseessä on varsin universaali tieteenfilosofinen kysymys tutkijan ja tutkittavan
suhteesta, jonka Clifton (1975: 73) näkee länsimaisen musiikkianalyysin formalistisissa ja positivistisesti orientoituneissa suuntauksissa ajautuneen liialliseen objektivismiin. Filosofinen ote tulee hänen mukaansa suunnata musiikin objektiivisen
luonteen ja musiikillisen kokemuksen subjektiivisuuden välisen vastavuoroisuuden
pohtimiseen. Music as Heard -teoksen viimeisillä sivuilla Clifton mainitsee päämääräkseen ”osallistua yritykseen yhdistää musiikin teoria musiikillisen kokemuksen
kanssa” (Clifton 1983: 296). Tässä suhteessa Cliftonin on nähty jopa ennakoineen
musiikintutkimuksen paradigmaattista muutosta 1900-luvun lopulla (Agawu
1996).
Varhaisemmissa kirjoituksissaan Clifton aloitti ongelmakentän käsittelyn musiikin kokemisen ja ymmärtämisen a priori -tasojen tarkastelulla pyrkimyksenään
löytää jotain, joka ei ole ”lähtökohtaoletus musiikin ymmärtämiselle vaan kaiken
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ymmärtämisen perusta” (Clifton 1973: 69). Siirtyessään kirjoituksissaan lähemmäksi fenomenologiaa musiikillisen kokemuksen a priori -tasot muuttuivat samalla
musiikillisen kokemuksen ”konstitutiivisiksi akteiksi” (Clifton 1976a) tai ”kokemuksen olemuksellisiksi taustoiksi” (Clifton 1983).16 Subjekti–objekti-jaottelun
kyseenalaistamisen ohella konstituution ja olemusten pohtiminen on yksi Cliftonin
teorioiden vahvimpia fenomenologisia teemoja, vaikkakin sisältää myös huomattavia kantilaisia piirteitä.
Vaikka Clifton viittaa toistuvasti muun muassa Mikel Dufrenneen, Heideggeriin ja Husserliin ja vaikka hän soveltaa lukuisia fenomenologian käsitteitä kuten
”olemus”, ”intuitio” ja ”intentionaalisuus”, hän ei ennen pääteostaan kytkenyt itseään eksplisiittisesti fenomenologisen suuntauksen edustajaksi (vrt. Greer 1984).
Edelleen, vaikka Music as Heard on jo tietoisen fenomenologinen tutkimus, on siinä
silmiinpistävää varsin vähäiset viittaukset aikaisempiin ”musiikkifenomenologeihin”. Teoksen lähteistä puuttuvat kokonaan esimerkiksi Ernst Ansermetin, Roman
Ingardenin, Alfred Schützin ja F. Joseph Smithin kirjoitukset. Erityisesti Ingardenin
kirjoitusten puuttuminen liittyy siihen, että kaikesta musiikin määrittelemiseen
käyttämästään tilasta huolimatta Clifton ei käsittele kysymystä musiikkiteoksesta
ja sen statuksesta.17 Kuten Klaes-Göran Jernhake (1999: 87) huomauttaa, Clifton
jättää erittelemättä erityisesti nuottikirjoituksen roolin sävellyksessä, teoksessa ja
musiikkikokemuksessa.
On myös epävarmaa, onnistuuko Clifton fenomenologisessa pyrkimyksessään
korostaa vastavuoroisuutta subjektiivisen ja objektiivisen välillä vai johtaako hänen
käsittelynsä paradoksaalisesti tämän dualismin vahvistumiseen ja tiettyyn minäkeskeisen lähestymistavan mukanaan tuomaan subjektivismiin. Kuten Wayne D. Bowman (1998: 281) on huomauttanut Lawrence Ferraraan nojaten, musiikin kuuntelija on Cliftonille ”eristäytynyt yksilö, joka on omituisella tavalla irtautunut muusta
maailmasta” (vrt. myös Kim 1989: 431). Vaikka Clifton ei suoranaisesti toteuta fenomenologista reduktiota, tulee hänen tapansa korostaa intuitiivisuutta ja välitöntä
kokemuksellisuutta kuitenkin toiminnallisesti sitä lähelle.18 Samalla tämän husserlilaisen orientoitumisen voi ajatella tuovan mukanaan myös implisiittisen oletuksen
jonkinlaisesta transsendentaaliseen egoon rinnastuvasta kokemuksen perustasta ja
toimivan näin syynä Cliftonin teorioiden subjektivistisiin sävyihin (vrt. Bowman
1998: 281−282). Näin ollen Kimin (1989: 431−432) tarjoama ratkaisu subjek16. Music as Heard -teoksessa (1983) nämä ovat aika (engl. time), tila (engl. space), leikki (engl. play)
ja tunne (engl. feeling).
17. Musiikki on Cliftonille tiivistetysti sanottuna spatio-temporaalinen objekti, joka konstituoituu
kehollisen ihmisen eletyssä kokemuksessa ja jonka kokeminen on olennaiselta luonteeltaan leikinkaltaista ja tunteenomaista (ks. Bowman 1998: 282).
18. Clifton ei käytä myöskään termiä ”reduktio” vaan puhuu samassa merkityksessä ”neutralisaatiosta”.
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tivismin poistamiseksi edellistä ankarammalla husserlilaisella reduktiolla ei poista
ongelmaa vaan pikemminkin pahentaa sitä.
Taustalla tässä on se aikaisemminkin mainittu seikka, että reduktiolla pyritään
tutkimuksen ontologis-epistemologisen lähtökohdan parempaan tunnistamiseen.
Vaikka Clifton (1983: 19) myöntää esimerkiksi koulutuksen vaikutuksista irtautumisen mahdottomuuden ja nojaa myös ”perinteiseen” musiikin teoriaan esimerkiksi Bachin a-molli-fuugan analyysissaan (1983: 128−129; ks. Tenney 1985: 207), on
post-husserlilainen käänne reduktion tulkinnassa alue, jota Clifton ei subjektiivisuus–objektiivisuus-kysymysten käsittelyssä juurikaan hyödynnä.
Cliftonin Music as Heard (1983) nostaa esille kiinnostavia ja keskeisiä fenomenologisen musiikintutkimuksen teemoja. Cliftonin teorioissa analyysit eivät nojaa
ankaraan menetelmään vaan pyrkivät musiikin olemuksiin ja musiikkikokemuksen
rikastuttamiseen keinoilla, joissa on selvästi esillä fenomenologialle ominainen ontologinen perusvire yhdessä subjekti–objekti-jaon murtamisyrityksen kanssa. Tämä toteutuu myös siinä, että Clifton nojaa suoraan fenomenologialle ominaiseen
lähtökohtaan: fenomenologian luonne selviää teoreettista käsittelyä paremmin tekemällä suoraan fenomenologista tutkimusta (ks. Clifton 1983: vii, 18).
3.1.3 Fenomenologia ja musiikin ontologiset kysymykset
Clifton käyttää suuren osan Music as Heard -teoksen alkusivuista tutkimustaan ohjaavan musiikkikäsityksen määrittelemiseen. Tässä suhteessa ajatus henkilökohtaisen
osallistumisen välttämättömyydestä on erityisen tärkeä: musiikin erottaa pelkistä
äänistä se, mitä kokija tekee ja miten hän käyttäytyy (Clifton 1983: 1−5). Musiikki
onkin Cliftonille aina äänten ja inhimillisen osallisuuden vuorovaikutuksessa syntynyt ilmiö: ”Musiikki on sitä, mitä minä olen musiikin kokiessani” (Clifton 1983:
297).
Tällä painotuksella Clifton liittyy paitsi fenomenologisen filosofian perusajatuksiin myös – viittausten puutteesta päätellen ainakin osittain tietämättään – siihen
keskeiseen fenomenologisen musiikintutkimuksen juonteeseen, joka on painottanut musiikin ontologisia kysymyksiä. Tässä perinteessä ei ole keskitytty niinkään
yksittäisiin sävellyksiin tai teoksiin vaan on pohdittu laajempia kysymyksiä musiikkiteoksen olemisen tavasta, musiikin merkityksestä ja musiikin suhteesta ihmiseen
ja yhteiskuntaan, jolloin musiikki(analyysi)esimerkit ovat toimineet enemmän teorian vahvistajina kuin varsinaisena tutkimuksen kohteena.
”Ontologisen” – joskus jopa metafyysisen – musiikin fenomenologian keskeisiä edustajia ovat olleet muun muassa Roman Ingarden (1986), Vladimir Jankélévitch (2003 [1961]) ja Victor Zuckerkandl (1973). Myös F. Joseph Smithin (1976
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[toim.]; 1979; 1989 [toim.]) laaja tuotanto on keskittynyt pohtimaan musiikin ja
fenomenologisen lähestymistavan yhteyksiä pääasiassa muuten kuin teosanalyyseihin keskittyen.19 Ernst Ansermet, jonka järkälemäisessä musiikillisen tietoisuuden
tutkimuksessa musiikin fenomenologian kohteeksi määrittyy ”tietoisuuden ilmiöt,
jotka tulevat olemassa oleviksi sävelissä ilmenevän musiikin kautta ja jotka selittävät tämän ilmenemisen” (Ansermet 1965: 21), asettuu tavallaan ontologisen ja
analyyttisen suunnan väliin.
Fenomenologisen estetiikan perusjuonteiden mukaisesti Roman Ingarden
(1986) korostaa musiikin kokevan ja vastaanottavan ihmisen merkitystä teoksen ja
esteettisen kokemuksen konstituoitumisessa. Ingardenin paljon kommentoitujen
näkemysten – jotka hän kirjoitti ensimmäisen kerran jo vuonna 1928 – mukaan
musiikkiteos on ontologisesti intentionaalinen objekti, joka toteutuessaan teoksena vaatii ihmisen osallistuvaa otetta. Pelkkä nuottikirjoitus ja partituuri eivät ole
vielä teos, sillä niihin liittyy suuri määrä esimerkiksi dynamiikkaan ja agogiikkaan
liittyviä epätarkkuuksia, ”eksistentiaalisesti potentiaalisia” tekijöitä, jotka toteutuvat esittäjän tai kuulijan realisoivien ja konkretisoivien aktien kautta. Partituuri
muodostaa vain teoksen skeeman, jolla on lukemattomia erilaisia ilmenemistapoja yksittäisestä ihmisestä, kulttuurista ja historiallisesta tilanteesta riippuen.20
Zuckerkandlin (1973) näkemyksissä ontologinen musiikin tarkastelu puolestaan
laajenee yleisemmälle tasolle, joka antaisi Heideggerin terminologiaa soveltaen
aiheen kutsua musiikkia eksistentiaaliksi, sillä musiikki näyttäytyy Zuckerkandlille
ihmisen olemassaolon tapaa konstituoivana tekijänä (vrt. Schleiser 2003). Epämusikaalinen ihminen on Zuckerkandlille ristiriitainen käsite: ihminen on olennaisesti
homo musicus. Kiinnostava tapaus on myös saksalainen musiikkitieteilijä Heinrich
Besseler, joka oli Heideggerin oppilas 1920-luvulla ja sai tältä vaikutteita omaan
työhönsä (ks. Besseler 1978 [1926]: 53, loppuviite 8). Myös Besselerille (1978
[1926]: 45) musiikillisuus on inhimillisen olemassaolon muoto (saks. Weise menschlichen Daseins),21 jonka tutkiminen uudesta näkökulmasta oli Besselerille (1978
[1959]: 110) mahdollista Heideggerin kehittelemän ”Daseinin fundamentaalianalytiikan” myötä. (Vrt. myös Schleiser 2003.)
Myös Vladimir Jankélévitch (2003 [1961]) on anti-saksalaisesta asenteestaan huolimatta (esim. Krumm 1998: 66; Migliaccio 2000: 197; Abbate 2003:
xvi−xvii) vahva fenomenologisen musiikintutkimuksen edustaja (vrt. Tarasti
2005a: 157−159). Jankélévitch on erityisen hyvä esimerkki kirjoittajasta, jonka
19. Ks. tähän suuntaukseen liittyen myös Dahlhaus (1980: 99−110) ja Burrows (1990).
20. Ingardenin (1986) teoriasta tarkemmin ks. luku 5.4.2.
21. Andrew Bowie (1999: 10) on huomauttanut, kuinka tässä on kiinnostavaa termin ”Weise” moninainen merkitys. Se tarkoittaa paitsi (olemisen) ”tapaa” myös laulua, laulelmaa ja melodiaa. Maailmassa-oleminen olisi siis aina jonkin ”melodian” mukaista. Ks. luku 3.3.2.
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teksti on (musiikki)fenomenologista ilman suoranaisia viittauksia filosofiaan.Tarastia (2005a: 157) seuraten voi korostaa, että Jankélévitchin kaltaisten ajattelijoiden
kirjoituksissa musiikkia ei tarkastella ulkopuolelta eikä musiikkifilosofinen aspekti
näyttäydy kovinkaan selkeästi luokiteltuna systeeminä vaan avautuu itse teksteissä
”musiikin metafyysistä prosessia” myötäillen. Thomas H. Krumm (1998: 67) kutsuu tätä Jankélévitchin kirjoitusten ominaisuutta ”tekstinsisäiseksi musikaalisuudeksi” (vrt. luku 3.3.2).
Ontologisten aspektien merkitys näyttäytyy musiikin yhteydessä kahdella tavalla: paitsi että tutkiminen ja analysointi perustuvat aina jollekin ontologiselle lähtökohdalle, on myös tutkiminen itsessään ”ontologiaa”, sillä se on yksi niistä tavoista,
joilla musiikki kulttuurisesti ilmenee, todellistuu ja vaikuttaa.22 Voikin sanoa, että
tutkimus on musiikille esimerkiksi kuuntelun tai esittämisen tavoin komplementaarista (Mantere 2005: 16). Filosofiaan pohjautuva fenomenologinen musiikintutkimus (musiikkianalyysi) korostaa näitä molempia ontologisia aspekteja, jolloin
myös tässä kontekstissa voidaan todeta Jankélévitchin (2003: 78−79) tavoin: ”musiikkia ei ole luotu, jotta siitä puhuttaisiin vaan jotta sitä tehtäisiin”. Erityisesti tämän musiikkianalyysin ontologisen sitoutuneisuuden suhteen edellä käsitelty Cliftonin työ on erityisen uraauurtava ja samalla tärkeä tämän tutkimuksen kannalta.
3.2 Kohti musiikin ontologista lokaaliutta: fenomenologinen metodologia ja nykyinen musiikintutkimus
3.2.1 Ontologinen ratkaisu tutkimuksen lähtökohtana
Musiikkiin liittyvät ontologiset kysymykset saattavat tuntua arkielämän kontekstissa tarpeettomilta. Myös musiikintutkimuksen käytännön tasolla ontologisten kysymysten tarkempaan selvittämiseen ryhdytään suhteellisen harvoin: vaikka musiikin
monipuolisuus ja metaforinen luonne mahdollistavat lukemattomia tutkimuksellisia lähestymistapoja, kohteen luonteesta katsotaan yleensä vallitsevan riittävä, intuitiivinen yhteisymmärrys (vrt. Hubig 1988: 85; Moisala 1998: 7). Useimmiten
ontologisen erittelemisen tarvetta ei edes tiedosteta.
Tieteellisissä ja tutkimuksellisissa yhteyksissä ontologisilla kysymyksillä on
kuitenkin varsin ratkaiseva rooli, sillä kaikki tutkimus perustuu aina väistämättä joillekin tutkimuskohdetta koskeville edellytyksille ja ennakko-oletuksille. Ne
määrittävät pitkälle paitsi tutkimuksen suunnan, kontekstin ja etenemistavan myös
paljon sitä, millaisia tuloksia tutkimus voi tuottaa. On huomattava, että mahdol22. Näiden lisäksi on luonnollisesti olemassa lukuisia tutkimuksia, jotka ovat musiikin ontologiasta
eli pyrkivät hahmottelemaan analyyttisesti sitä, mitä musiikki tai musiikkiteos on (ks. esim. Levinson 1990; Kivy 1993; Wolterstorff 1980).
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linen eksplikoimattomuus ei poista ontologisen sitoutuneisuuden olemassaoloa,
sillä jonkinlainen sitoutuneisuus tulee aina asetetuksi jo metodeissa, taustateorioissa ja koulukuntaideologioissa (vrt. Arho 2004: 253). Itse asiassa hypoteesien
asettaminen ja menetelmien valinta on mahdollista vain, mikäli tutkimuskohteesta
on olemassa joku enemmän tai vähemmän tiedostettu ennakkokäsitys. Tutkimusta
ohjaa aina tietty ontologinen ratkaisu, johon kuuluu paitsi tiedostetut tutkimuskohdetta koskevat oletukset myös menetelmät ja teoriat sekä kulttuuris-ideologiset
käsitykset (musiikin) tutkimisen luonteesta ja päämääristä. Selvitän seuraavassa,
miten nämä ilmenevät tutkimuksessa ja mikä suhde niillä on fenomenologiseen
käsitykseen tutkimuksesta.23
Esimerkiksi akustiikka tarkastelee musiikkia fysikaalisena ilmiönä ja semiotiikka
lähestyy sitä merkkeinä. Vastaavasti muotoanalyysi käsittää musiikin rakenteiksi ja
harmonis-melodisiksi suhteiksi. Erilaisista käsityksistä seuraa myös, että esimerkiksi musiikkiantropologia ei tuota tuloksenaan Schenker-graafia eikä sävelluokkajoukkojen teoria kerro musiikin kasvatuksellisesta merkityksestä. Mahdollisten
erilaisten lähtökohtien kirjo näkyy jo musiikintutkimuksen suuntausten ja erityisalojen nimityksissä, jotka kertovat, millaiseksi musiikki kussakin suuntauksessa lähtökohtaisesti käsitetään.
Tutkittavaa ilmiötä koskevien ontologisten käsitysten perusta on vahvasti kulttuurinen ja ideologinen. Esimerkkinä voi mainita Heideggerin kritisoimat länsimaisen metafysiikan oliollisuuden määritelmät (ks. luku 2.2.2), jotka voidaan
siirtää mutatis mutandis myös musiikkianalyysin ja musiikintutkimuksen alueelle.
Ensimmäisen tulkintakaavan – olio ominaisuuksien perustana – selkein ilmentymä
lienee schenkeriläinen analyysi, jossa analyysitoiminta tähtää etukäteen oletetun
musiikin ”ytimen” kaltaisen Ursatzin paljastamiseen. Toinen tapaus – aistimusten
ykseys – on lähellä esimerkiksi Leonard B. Meyerin informaatioteoriasta ja hahmopsykologiasta vaikutteita saaneita lähestymisiä (ks. esim. Meyer 1956, 1971 ja
1973). Kolmas tapaus – olevan käsittäminen muotoiltuna aineena – saa puolestaan
selkeän musiikintutkimuksellisen ilmaisun (sävelluokka)joukkoteoriassa. Nämä
menetelmät harvoin kuitenkaan pohtivat ontologis-epistemologisia tai metafyysisiä lähtökohtiaan eli sitä, mille perustavalle maailmankuvalle ne perustuvat.24
Kuten edellä esitetyistä Heidegger-huomioista kävi ilmi, kulttuuriset (metafyysiset) ajattelutavat ovat tottumuksia, jotka määräävät millaisena todellisuus
23. Kuten Lauri Rauhala (2005a: 14) ilmaisee, ”kannanottoa, jossa empiirisen [ja myös muunlaisen] tutkimuksen kohteeksi rajoitettu olevainen edellytetään jonkinlaiseksi ja johon kannanottoon
tutkijan tutkimussysteemin kehittely sitten perustuu, kutsutaan ontologiseksi ratkaisuksi”. Rauhalan
kehittelemä ontologisen ratkaisun käsite on täysin sovellettavissa myös musiikintutkimukseen.
24. Eri analyysimenetelmistä ja niiden luonteesta ks. esim. Cook (1987); Murtomäki – Suurpää
– Koivisto – Henriksson (2003); Bent (1987).
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näyttäytyy. Tutkimuksellisissa yhteyksissä tämä voi kuitenkin pahimmillaan johtaa
siihen, että tutkimusta ohjaava musiikkikäsitys (eli ontologinen ratkaisu) mahdollisine teorioineen ja metodeineen asettuu epäsuhtaan tutkittavan olevan osan eli
tässä tapauksessa musiikin kanssa. Hyvä esimerkki tästä on muun muassa Martin
Wegeliuksen kirjoittama ensimmäinen suomalainen musiikinhistorian yleisesitys,
joka nojaa itsestään selvästi patriarkaalis-kolonialistiseen, länsimaisen taidemusiikin ylivertaisuutta korostavaan ajattelutapaan. 1800-luvun viimeisinä vuosina
kirjoittamassaan musiikinhistorian kokonaisesityksessä Wegelius (1904: 4) äityi
julistamaan, kuinka ”Euroopan ulkopuolella asuvien kansojen musiikki on joko
jäänyt alemmalle, kehittymättömälle asteelle (Arabia, India), tahi kehittynyt nurjaan, luonnottomaan suuntaan (Kiina, Jaappani)”. Kyseessä on musiikin lajit, jotka
Wegeliuksen (ibid.) mukaan saattoivat tarjota vain ”kansatieteellistä, vaan ei elävää
asiallista mielenkiintoa”. Vastaavan kaltainen tilanne on Theodor W. Adornon tavassa suhtautua torjuvasti populaarimusiikkiin (ks. Järviluoma & Rautiainen 2003:
173−174). Yleisesti ottaen myös esimerkiksi taidemusiikin tutkimiseen kehitettyjen analyysimenetelmien kritiikitön soveltaminen populaarimusiikin tutkimuksessa saattaa sivuuttaa populaarimusiikin olennaiset piirteet, kuten sointi-ihanteen,
esityskäytännöt, grooven sekä sosiaalisen tai kulttuurisen merkityksen (ks. Murtomäki – Suurpää – Koivisto – Henriksson 2003: 46).
Musiikintutkimuksen viime vuosina lisääntynyt itsereflektio on kiinnittänyt
huomiota erityisesti juuri tutkimuskohteen ja tutkimusmetodologian välisiin ”epäsopivuuksiin”. On kysytty entistä hanakammin, millaisin tutkimusmenetelmin voidaan tavoittaa musiikillinen todellisuus mahdollisimman vääristymättömänä niin
kulttuurisessa kuin kokemuksellisessa ulottuvuudessa. Lisääntynyt itsereflektio ei
ole kuitenkaan poistanut ontologisten lähtökohtien erittelyn tarvetta. Päinvastoin
kysymykset siitä, mitä musiikki milloinkin on ja miten se missäkin tilanteessa käsitetään, ovat nousseet tutkimuksen keskiöön. Tämä paradigmanvaihdos ja siihen
liittyvä pluralisoituminen on näkynyt ainakin kahdella tasolla: tutkittavien repertoaarien ja musiikkiin liittyvien ilmiöiden joukon laajentumisena sekä lisääntyvänä
kiinnostuksena teorioihin25 ja niiden merkitykseen tutkimuksessa (Williams 2001:
vii). Jälkimmäinen tekijä nousi keskeiseksi viimeistään Joseph Kermanin (1985)
kritisoitua musiikkitiedettä yksipuolisesta positivistis-formalistisesta tutkimusotteesta, mikä synnytti tarpeen koko tieteenalan uudelleenkartoitukselle erityisesti uudenlaisten analyyttisten ja metodologisten välineiden pohtimisen muodossa
(Cook & Everist 1999: ix). Kyse on postmodernista käänteestä, joka lyotardilaisittain yksinkertaistettuna tarkoittaa ennen kaikkea ”suurten kertomusten” kaa25. ”Teoria” viittaa tässä yhteydessä laajasti tutkimuksessa käytettyihin teorioihin ja teoretisointiin
yleensä, ei siis suppeammin vain perinteiseen musiikin teoriaan.
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tumista. Yhtenäisyyden, koherenttiuden, totaalisuuden, yleisyyden ja struktuurin
kaltaiset ideat ovat menettäneet autoritaarisen asemansa ymmärtämisen perustoina: postmoderni tiede on poikkitieteellinen ja moniarvoinen eikä siihen liittyvä
ajattelu ole systeemi vaan enemmän eetos, jonka strategiat ovat aina lokaaleja, heterogeenisiä ja kiistanalaisia. (Kramer 1995: 5−6.) Postmodernin ajan kaltaisen
”aatehistoriallisen ylimenokauden” kohdalla onkin aina suuri tarve ”ontologian ontologialle” (Hubig 1988: 89−90; vrt. myös Moisala 1998: 6).
Kulttuurisen musiikintutkimuksen synty tai fenomenologista musiikintutkimusta koskevan kiinnostuksen kasvu ovat hyviä esimerkkejä pyrkimyksestä uudenlaisten, paremmin tutkimuskohteensa luonnetta vastaavien menetelmien kehittämiseen. Tässä kohtaa on kuitenkin aihetta varovaisuuteen, sillä voimakas usko
”uusien” tutkimusmenetelmien hedelmällisyyteen tai kumouksellisuuteen ei ole
aina ongelmatonta. Esimerkiksi Anneli Arhon (2002: 168; 2004: 49) kirjoituksissa etsitään fenomenologian pohjalta sellaista ainutkertaista ”teoretisointia, jonka
pätevyys ei riipu institutionaalisesti vakiintuneista ajattelun kaavoista”. Tämä on
toki kannatettava ideaali, mutta tulee aina kysyä, voidaanko kulttuurisista ajattelutapojen perinteistä koskaan täysin irrottautua, toisin sanoen, onko vakiintuneista
ajattelun kaavoista vapaa teoretisointi mahdollista. Samoin esimerkiksi toteamus
”[k]ulttuurinen musiikintutkimus on osoittanut musiikintutkimuksen menetelmien
ja kohdevalintojen arvolatautuneisuuden ja kyseenalaistanut nämä tutkimuksen tekemistä suuntaavat arvot” (Leppänen & Moisala 2003: 72) asettuu varsin rohkeasti
yhden tutkimussuuntauksen ylivertaisuuden kannalle. Mielestäni tulisi kuitenkin
aina huomioida, että (1) myös fenomenologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen kaltaiset suuntaukset asettavat ajattelun aina väistämättä joihinkin ”kaavoihin”,
perustuvat joihinkin kulttuurisesti määrittyneisiin uskomuksiin ja perinteisiin sekä
ovat aina jollain tavalla ”arvolatautuneita” ja että (2) näidenkään suuntausten erityisyys ei voi tulla ilmi muuten kuin vertailussa ja keskustelussa muiden mahdollisten
näkökulmien ja tutkimussuuntausten kanssa. Jonkin uuden menetelmän näkeminen
tutkimukselliseksi ”viisasten kiveksi” on aina ongelmallista (ks. Torvinen 2003).
Kaiken kaikkiaan on helppo yhtyä Moisalan (1998: 6) näkemykseen siinä, että ontologisen lähtökohdan kysyminen on yksi musiikintutkimuksen vaikeimmista
tehtävistä. Vaikeaksi sen tekee muun muassa se, että ontologiset kysymykset ovat
perinteisesti filosofian alaa, ja säilyttääkseen oman erityisyytensä musiikintutkimus
ei voi muuttua liikaa filosofiaksi. Toisaalta uuden musiikkitieteen (engl. new musicology) korostama musiikin ja muun kulttuurin erottamattomuus on tehnyt vaikeammaksi määrittää, missä musiikki loppuu ja missä ”jokin muu” alkaa sekä missä
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määrin musiikintutkijan tulisi tunkeutua tälle ”jonkin muun” alueelle.26 (Williams
2001: viii.) Edelleen on kysyttävä, missä tämä ”muu” sijaitsee ja mitä se lopulta on.
Kuka määrittää sen kulttuurin, jonka osa musiikki on? Kyse on siitä, mitä kaikkea
todellistuu ilmiön ”musiikki” yhteydessä.
Musiikin kytkeytyminen kulttuurisiin ja ideologisiin konteksteihin on tuonut kaikkien musiikintutkijoiden eteen saman ongelman, johon Susan McClary
(1991: 19) tunnetusti viittasi jo viisitoista vuotta sitten: ”En ole enää varma, mitä
MUSIIKKI on”. Musiikin rajojen määrittelemisen ohella ontologisia kysymyksiä
vaikeuttaa siis myös se, että musiikintutkimus on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut entistä tasa-arvoisemmin koskemaan myös sellaisia länsimaisen
taidemusiikin ulkoisia alueita kuin populaarimusiikki, kansanmusiikki, vieraiden
kulttuurien ”taidemusiikki” ja jopa eläinten ”musiikki”.27 Taidemusiikin menetetyn
yksinvaltiuden näkökulmasta voisi sanoa, että koko länsimainen musiikkitiede on
siirtynyt ”postmusiikilliseen” aikaan (Subotnik 1996: xix). Mutta musiikin monikoituminen ei rajoitu vain länsimaihin vaan koskee muitakin kulttuureja. Philip V.
Bohlmanin (1999: 26) sanoin ”ei ole vain niin, että Sri Lankalla on musiikkinsa.
Sillä on ’klassisia musiikkeja’, ’populaarimusiikkeja’, ’kansanmusiikkeja’, ’uskonnollisia musiikkeja’”.
Tutkimusta ohjaavan ontologisen ratkaisun erittelemisen kannalta tilanne on
siis seuraava: aikaisempi musiikintutkimus ei kaivannut tutkimuskohteen ontologista analyysia, sillä kohteen luonne oli itsestään selvä – länsimaisen taidemusiikin
esteettisesti ja kulttuurisesti autonomiset teokset. Musiikintutkimuksen nykyinen
käsitys, jonka mukaan musiikki kokonaisuutena on diffuusi, heterogeeninen, kontekstiriippuvainen ja alati muuttuva ilmiö sen sijaan suorastaan vaatii ontologisen
ratkaisun erittelyä. Musiikki/musiikit on niin kompleksinen kokonaisuus, että ontologisen ratkaisun erittelemättömyyden myötä voi jäädä epäselväksi, mitä tutkimuksessa saatu tieto koskee vai koskeeko se lainkaan oletettua tutkimuskohdetta
(vrt. Rauhala 2005b: 15−16). Kysymys on laajasti ottaen siitä, onko tutkimus kohdallinen eli tutkiiko se sitä, mitä se ilmoittaa tutkivansa. Ehkä yksi tämän hetken
musiikintutkimuksen suurimpia ongelmia piilee siinä, että koko tieteenala etsii omaa
ontologista ratkaisuaan. Voidaan myös kysyä, onko tässä kyse ongelmasta vai itse asiassa tavasta, jolla musiikintutkimus vain voi olla olemassa (vrt. jatkossa hahmoteltava lokaalin ontologian käsite).
26. Tämä ajatus musiikin ja muun kulttuurin erottamattomuudesta on näkynyt uudessa musiikkitieteessä ja kulttuurisessa musiikintutkimuksessa ennen kaikkea vastaliikkeenä romanttis-modernistiselle musiikkikäsitykselle, taidemusiikin kanonisoituneisuuden, universaalin estetiikan ja
patriarkaalisten ja etnosentristen tulkintojen ideologisena kritiikkinä sekä erilaisten musiikillisten
systeemien välisten erojen suhteellistamisena (Middleton 2003: 2−3).
27. Muiden eläinten kuin ihmisen musiikista ks. esim. Martinelli 2002.
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Tietoinen ontologisen ratkaisun eli tutkimuskohdetta koskevien ennakko-oletusten sekä tutkimuksen metodologisten, kulttuuristen ja ideologisten lähtökohtien erittely on itse asiassa fenomenologisen reduktion toteuttamista.28 Asiaa voi
purkaa tarkastelemalla vaikkapa sitä, onko musiikintutkimuksesta löydettävissä
joitain ”luonnollisen asenteen” piirteitä eli itsestään selviksi muodostuneita tapoja
kohdata tutkittava musiikki. Yllä mainitut ajatustottumukset ovat tästä esimerkkejä. Sellaiseksi voidaan myös nähdä jako tutkivaan subjektiin ja tutkimukselliseen
objektiin, minkä vaikutuksia erityisesti musiikkianalyysille on tarkastellut John Covach (1994 & 1995). Tämä asetelma on luonnehtinut myös monia fenomenologisia
analyyseja, jolloin kyse on ollut enemmän husserlilaisen fenomenologian soveltamisesta eikä heideggerilaisesta subjekti–objekti-jakoa purkavasta fenomenologiasta (Covach 1994: 3−4).29 Musiikin teoriaa ja musiikinhistoriaa – ainakin ennen uuden musiikkitieteen tuomaa paradigman muutosta – luonnehtinut positivistinen ja
faktaorientoitunut tutkimusote voidaan myös nähdä osana musiikintutkimuksellista ”luonnollista asennetta” (ks. Smith 1989: 211; vrt. myös Sadai 1980: xxiii−xlii;
Lochhead 1998). Myös F. Joseph Smithin (1979: 27−64; ks. myös Jankélévitch
2003 [1961]: 91; Ihde 1976: 5−8; Ferrara & Behnke 1997: 469) korostama musiikkia koskevan kielenkäytön läpikotaisin visuaalinen metaforiikka on muodostunut varsin itsestään selväksi tavaksi käsitellä musiikkia.30
Nämä ovat vain muutamia hyvin yleisen tason esimerkkejä siitä, minkälaisiin
kulttuurisiin lähtökohtiin musiikintutkimus on pitkään nojannut. Olennaista on
huomata se, että tutkimuksessa todellistuu aina tutkimuskohteen ohella myös jotain muuta: teorioita, ideologioita, uskomuksia, tottumuksia – siis viime kädessä
koko kulttuuri. Musiikkikokemustamme rakentavina tekijöinä näistä ollaan usein
vain osittain tietoisia, sillä kokemustamme rakentavina tekijöinä ne ovat läpinäkyviä (vrt. Covach 1994: 16). Huomaamattomuuden ohella ne ovat musiikkikokemuksen kannalta kuitenkin usein myös välttämättömiä. Tämä on tilanne esimerkiksi monien musiikinteoreettisten käsitysten kohdalla (Covach 1994: 11). Tietyt
ennakko-oletukset muodostavatkin sen esiymmärtäneisyyden tason, jonka kautta on mahdollista vastaanottaa esimerkiksi tietyn aikakauden musiikkia (Ferrara
28. Myös konkreettisessa musiikin kuuntelemistilanteessa ja kuulonvaraisessa analyysissä fenomenologisen reduktion kaltainen omien tottumusten reflektointi saattaa tuottaa uusia, virkistäviä tapoja
kohdata tuttu musiikki (vrt. esim. Silliman 1977). Lawrence Ferrara (1984 & 1991) taas painottaa
erilaisiin merkityslajeihin (semanttiset, syntaktiset, ontologiset) erikseen keskittyvien ”avointen
kuuntelujen” heuristisuutta omassa fenomenologiavaikutteisessa analyysiproseduurissaan.
29. Husserlilaisittain orientoituneista musiikkianalyyttisista tutkimuksista ks. esim. Lochhead
(1989) ja Lewin (1986).
30. F. Joseph Smith (1979: 31) on pohtinut myös mahdollisuutta puhua musiikin kohdalla fenomenologian sijaan ”akumenologiasta” (vrt. akustinen + fenomenologia), joka jo terminologian tasolla
johdattaisi kohti akustisuutta.
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& Behnke 1997: 471). Lisäksi, kuten Clifton (1983: 32−35; ks. myös Ferrara &
Behnke 1997: 471) on huomauttanut, musiikissa nämä ennakko-oletukset eivät ole
vain intellektuaalisia tai ideologisia vaan vahvasti myös kehollisia: esimerkiksi ilmiö
nimeltä ”tonaalisuus” on olennaisesti myös kehollinen tottumus.
Fenomenologisen reduktion tehtävä musiikintutkimuksessa on etsiä kaikkea sitä, joka todellistuu musiikissa ja musiikkina. Tällöin se on yhtä kuin tutkimusta ohjaavan ontologisen ratkaisun erittely, jolloin ideaalinen päämäärä on saavuttaa parempi tietoisuus siitä, mikä on tutkimuksen lähtökohtainen motiivi ja millä tavoin
mainittu ”muu” vaikuttaa musiikin todellistumisen tapaan. Ilmaus ”parempi tietoisuus” on olennainen, sillä kuten edellä on käynyt ilmi, fenomenologisen reduktion
kautta ei voi irrottautua tutkimuksellisten lähtökohtien vaikutuksesta. Sen kautta
voidaan kuitenkin pyrkiä tunnistamaan näitä kokemuksemme rakentumiseen välttämättä vaikuttavia tekijöitä.Tällaisena reduktio ei ole tulkintani mukaan musiikintutkimuksessa niinkään husserlilainen vaan enemmän heideggerilainen (ks. Heidegger
1982: 19−23) fenomenologisen reduktion, konstruktion ja destruktion muodostama kokonaisuus.Tässä kokonaisuudessa reduktio purkaa totunnaisia musiikin tarkastelun tapoja, konstruktio paljastaa musiikin olemisen (kulloinkin kyseessä olevan
tutkimuksen kontekstissa eli musiikin merkityssuhteiden ja tulkintojen potentiaalina) ja destruktio suhtautuu tähän toimintaan itsekriittisesti ehkäisten tarkastelun
juuttumista perinteisiin, totunnaisiin musiikintutkimuksellisiin ja filosofisiin (myös
fenomenologisiin) käsitteisiin ja kategorioihin. Nämä toisiinsa kietoutuvat vaiheet
ovat osa fenomenologista tutkimusasennetta, joka parhaimmillaan kykenee korostamaan sitä ainutkertaista tilannetta, jossa musiikki asettuu tutkimuksen kohteeksi
ja siten osaksi elämismaailmaa.
3.2.2 Kokemuksellinen ainutkertaisuus ja musiikin ontologian lokaali luonne
Nicholas Cook (1987: 69) on huomauttanut, kuinka fenomenologinen analyysi
voi saada musiikkianalyysin ammattilaisen levottomaksi tai kärsimättömäksi, sillä fenomenologisen musiikkianalyysin tulokset saattavat vaikuttaa liian itsestään
selviltä, vaivalloisilta tai suurpiirteisesti esitetyiltä verrattuna esimerkiksi Schenker-analyysin tarkkuuteen ja ekonomisuuteen. Cookin (ibid.) mukaan tähän ei ole
syynä fenomenologisten analyysien mahdolliset heikkoudet vaan fenomenologisen
ja esimerkiksi Schenker-analyyttisen tutkimuksen erilaiset pyrkimykset: fenomenologien päämääränä ei ole analysoida niinkään yksittäistä teosta vaan musiikillista
kokemusta kyseisen teoksen kautta (ibid.). Cookin toteamusta voisi täydentää siten,
että fenomenologinen analyysi käsittelee teosta koettuna. Se ei siis unohda yksittäisen musiikkiteoksen tai -kappaleen erityisyyttä eikä ole näin ollen menetelmä,
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jonka kriteerinä olisi toistettavuus, verifioitavuus tai falsifioitavuus. Samalla fenomenologinen analyysi on kuvailevuudessaan monilta osin myös subjektiivinen ja
tuottaa tutkijasta riippuen erityyppisiä tuloksia (ks. Clifton 1983: viii−ix, 3−7;
Bent & Pople 2006).
Subjektiivinen asemointi yhdistää fenomenologista musiikintutkimusta tiettyihin uuden musiikkitieteen painotuksiin (vrt. Agawu 1996). Viime aikoina musiikintutkimuksessa on korostettu subjektiuden, omakohtaisen kokemuksen, identiteetin ja tutkijan position merkitystä ja riippuvuutta esimerkiksi sukupuolesta,
rodusta, etnisyydestä, iästä ja yhteiskuntaluokasta.31 Modernin ajan subjektille langettamat ominaisuudet, kuten pysyvä identiteetti, rajautuneisuus ja autonomisuus
nähdään postmodernissa ajattelussa fiktioina: subjekti on päinvastoin epäkoherentti, fragmentaarinen ja erilaisten signifikaatioprosessien myötä jatkuvasti muuttuva
ja konstruoituva.
Kuten Lawrence Kramer (1995: 10) on todennut, postmodernin eetoksen mukainen subjektiviteetin irtautuminen pysyvän identiteetin kaltaisista keskuksista
ei kuitenkaan tarkoita, että siirryttäisiin pois rationaalisesta, kommunikatiivisesta
subjektiviteetista. Keskusten puuttuminen on päinvastoin tämän subjektiviteetin
mahdollisuuden ehto: inhimillinen toiminta hahmottuu liikkuvuutena erilaisten
diskurssien ja yhteiskunnan tarjoamien positioiden joukossa (ks. myös Kramer
2003; vrt. Foucault 2005 [1969]: 152). Toisaalla Kramer (2002: 3) nostaa esille tähän liittyvän dilemman: itseyden ja oman subjektiuden kokemus asettuu aina
ainutkertaisen itseyden läsnäolon ja sattumanvaraisen sosiaalisen konstruoituneisuuden välimaastoon. Monet erityisesti kehollisen perustan omaavat kokemukset
kuten nälkä, rakastuneisuus, tuska jne. näyttäytyvät välittömässä varmuudessaan
kaikkea muuta kuin relatiivisina tai sattumanvaraisina. Vaikka ne ovat aina osa jotain yksilöllistä elämäntilannetta, näiden partikulaaristen kokemusten voimakkuus
antaa niille universaalin luonteen. Kuten Kramer (ibid.) jatkaa, musiikki on tässä
suhteessa erityinen ilmiö: varma, ei-kontingentti32 subjektiviteetti ja historialliskulttuuris-sosiaalisesti rakentunut subjektiviteetti ovat molemmat musiikissa ja
musiikkia koskevassa keskustelussa relevantteja (ks. myös Kramer 2003: 126).
31. Lukuisista esimerkeistä mainittakoon Susan McClaryn jo klassikoksi muodostunut Feminine Endings (1991) sekä Rose Rosengard Subotnikin Deconstructive Variations (1996). Philip Brettin, Elizabeth Woodin ja Gary C. Thomaksen toimittama Queering the Pitch -antologia (1994) on myös
huomattava päänavaus tähän suuntaan. Antologiaan sisältyvällä Suzanne G. Cusickin artikkelilla ”On
a Lesbian Relationship with Music: A Serious Effort Not to Think Straight” lienee jonkinlainen epävirallinen ennätys ”I”-pronominin käytössä. Suomessa omakohtaisen musiikkikokemuksen merkitystä ovat viime aikoina korostanee muun muassa Marko Aho (2004 & 2005), Anneli Arho (2004),
Anne Tarvainen (2005) ja Taina Riikonen (2005).
32. Ei-kontingentilla tarkoitetaan ei-sattumanvaraista; vrt. kontingentti eli ei-välttämätön, ei-mahdoton.
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Kramerin kirjoitukset ovat vain yksi esimerkki musiikkia ja subjektiviteettia
koskevasta teoretisoinnista. Kokonaisuutena subjektiuden kysymykseen voi tutkimuksellisesti suhtautua karkeasti ottaen kahdella tapaa, jotka jossain määrin heijastavat Kramerin dilemman eri puolia. Toista tapaa kuvaa Kramerin (2003: 126)
toteamus, jonka mukaan kulttuurinen musiikintutkimus vastaa musiikin merkityksellisyyden ja subjektiviteetin haasteeseen ”ottamalla subjektiviteetin itsensä tutkimuksen kohteeksi”. Tällöin subjektiudesta ja subjektiivisuudesta tulee tutkimuksen
kohde eikä tutkimuksen tavan tarvitsee välttämättä muuttua tai irtautua tieteen
perinteeseen kuuluneesta subjekti–objekti-jaosta.33 Fenomenologian näkökulma
subjektiuden kysymykseen sen sijaan kannattaa näkemystä, jonka mukaan subjektiivisuus on tutkimuksen tekemisen välttämätön lähtökohta ja väline – tosin sillä
täsmennyksellä, että ”subjekti” ymmärretään fenomenologiassa paikkana, maailmassa-olemisen muotona.
Oli näkökulma subjektiuteen mikä tahansa, nykyisessä musiikintutkimuksessa
ei voi sivuuttaa kysymystä subjektiivisesta, yksilöllisestä ja paikallisesta näkökulmasta. Se on nähtävissä osana sitä ”todellista maailmaa”, jonne jo Joseph Kerman
(1985: 18) halusi siirtää musiikkianalyysin, joka sai Treitlerin (1989: 6) pohtimaan
tunteiden roolia tutkijan työssä ja joka innosti Simon Frithiä (2003: 98) viittaamaan ”itseyden teknologiaan” musiikin identiteettiä rakentavan funktion tarkastelun yhteydessä – vain muutama esimerkki mainitakseni. Tässä on kyse viimeaikaisen tutkimuksen painottamasta musiikin kiinteästä suhteesta identiteettiin:
toisaalta musiikkiin liittyvät valinnat ja mieltymykset heijastavat jo olemassa olevaa
identiteettiä, toisaalta musiikki(suhde) on keskeinen identiteetin rakentamisen ja
uudelleenmuotoutumisen keino. Tämä identiteettien rakenta(utu)minen koskee myös musiikin tutkijoita. Tilanne on hiukan sama kuin mihin Roland Barthes
(1985a [1980]: 14) törmäsi valokuvaa käsittelevässä tutkielmassaan:
Oli kerta kaikkiaan parempi kääntää yksilöllisyytensä vastalause hyveeksi, yrittää tehdä ”minän muinaisesta kaikkivaltiudesta” (Nietzsche) heuristinen periaate. [−−] Sinänsä varsin tavanomaisessa kiistassa tieteen ja subjektiivisuuden välillä olin päätynyt seuraavaan merkilliseen käsitykseen: eikö voisi olla eräällä tapaa uutta tiedettä jokaista uutta kohdetta kohden?
Mathesis singularis (eikä enää universalis)?

Postmodernin tieto- ja musiikkikäsityksen yhdistyessä fenomenologiseen näkökulmaan voidaan sanoa, että paitsi tietämisemme ehdot myös ontologia itsessään on
heterogeenistä ja muuttuvaa. Philip V. Bohlman on todennut artikkelissaan ”Ontologies of Music” (1999), että ”kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa on kysyttävä mitä
musiikki on”, jolloin ”moninaiset musiikin ontologiat esiintyvät sekä yksilöllisellä
33. Tällaiseen näkemykseen voi kohdistaa vastaavaa kritiikkiä kuin mitä Husserl kohdisti psykologismiin (ks. luku 2.1).
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ja paikallisella että globaalilla tasolla” (Bohlman 1999: 17). Tässä kohtaa haluan
nostaa esille käsitteen lokaali ontologia: nykyisessä tilanteessa vaikuttaa siltä, että
jokaisessa yksittäisessä ja yksilöllisessä eli ainutlaatuisessa tapauksessa määrittyy
erikseen, mitä musiikki on. Tämä tulee lähelle Juha Varton (vrt. luku 7.4) hahmottelemaa, nykyiselle kulttuurille ominaista inspektiivistä näkemyksen tapaa ja siihen
perustuvaa tietämisen muotoa, jossa olennaista on, että paitsi maailma myös tietäminen itse on koko ajan muuttuvaa. Tällaisen tietämisen ”kohde ei ole erotettavissa selvällä leikkauksella tietäjästä, tietäjällä ei ole koherenttia subjektiutta, johon
nähden hän tietää”. (Varto 2000: 39.) Kramerin (2003: 126) mukaan kulttuurinen
musiikintutkimus käsittää subjektiviteetin sosiaalisesti konstruoituneeksi positioksi, joka tulee saavutettavaksi musiikin kautta. Fenomenologisella lisäotteella asia
on ajateltava myös toisin päin: musiikki on konstruoitunut positio, joka tulee olemassa
olevaksi osana Daseinin maailmaa.
Edellä esitettyä vasten kysymys siitä, missä musiikki loppuu ja missä jokin ”muu”
alkaa, ei tarkoita fenomenologisesti ajateltuna ”objektiivista” musiikin ja kulttuurin suhdetta, sillä sellainen edellyttää aina jonkinlaisen etukäteisen määritelmän
musiikille, joka sitten tämän kulttuurin osaksi asettuu. Olennaista on, että ”muu”
tulee näkyväksi tai olevaksi ennen kaikkea musiikin kohtaavan yksilön ontologisesti
konstruoivan toiminnan myötä.
Samalla musiikin monikoituminen saavuttaa radikaalin asteen: musiikki ei ole
olemassa vain erilaisina kulttuurisina ilmiöinä vaan myös lukemattomina lokaaleina
musiikin ontologioina. Bohlmanin (1999: 34) toteamusta voi soveltaa kuvaamaan
tilanteen vastavuoroisuutta: ”[y]ksilöllinen musiikin ontologia [−−] kartoittaa globaalin musiikillisen maiseman lokaaleista perspektiiveistä ja hahmottelee sen, mitä
musiikki on noita lokaaleja perspektiivejä määrittävien ehtojen puitteissa”. Lokaali
musiikin ontologia muodostuu näin ollen kolmen tekijän kombinaationa. Nämä
tekijät ovat:
1) akustis-fysikaalinen taso, johon kuuluu äänet ja ihmisen kehollinen kokemuskanava,
2) yksilöllinen tajunnallinen kokemuksellinen perspektiivi, ymmärryshorisontti, ja
3) perspektiivin mahdollistavat ehdot eli kulttuuri laajassa mielessä.34
34. Lauri Rauhalan (ks. 2005a; 2005b) eksistentialistis-fenomenologisen ns. monopluralistisen
ihmiskäsityksen kontekstissa nämä kolme lokaalin ontologian tekijää hahmottuvat seuraavasti: ihminen (musiikki) on aina kehollisuuden (fysikaalisen ääni-ilmiön), tajunnallisuuden (yksilöllisen
ymmärrysperspektiivin, johon ääni-ilmiö asettuu) ja situationaalisuuden eli elämäntilanteeseen
kietoutuneisuuden (ymmärrysperspektiivin mahdollistavien maailmallisten ehtojen) muodostama
kokonaisuus.
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Musiikin ja musiikintutkimuksen lokaalius näyttäytyy hienoisessa ristiriidassa suhteessa tieteen instituution perinteeseen, joka on useimmiten pyrkinyt selvittämään
yleistä ja pysyvää (mathesis universalis). Ehkä yksi tämän hetken musiikkitieteen suurimpia haasteita on siinä, että hitaasti muuttuva institutionaalinen perinne vaatii
julkista ja siten jossain määrin objektiivista käsittelyä musiikille, joka on ratkaisevilta osiltaan ontologisesti lokaalia, yksityistä ja identiteetin kannalta merkityksellistä.
Tämä lienee yksi selitys sille, että koulukuntakiistat ovat olleet varsin voimakkaita
viimeaikaisen musiikintutkimuksen kentällä. Samalla se tekee ymmärrettäväksi esimerkiksi Suzanne G. Cusickin (1994: 67−68) ilmaiseman pelon: oman lesbouden
nostaminen tutkimustyön polttopisteeseen tarkoittaa, että yksi kaikkein henkilökohtaisimmista tekijöistä (seksuaalinen identiteetti) asettuu vastatusten – ainakin
perinteisesti – kaikkein objektiivisimmaksi mielletyn tekijän (tiede) kanssa.
3.2.3 Miten ontologisesti lokaali voi olla yhteisesti merkityksellistä?
Fenomenologian syntyyn läheisesti liittynyt kysymys tieteen lähtökohdista korostaa tieteen tarvetta perustua elämismaailmaan ja kokemukseen, jotta tutkimuksen
mielekkyys ja kohdallisuus olisi arvioitavissa. Musiikintutkimuksessa ontologinen
lokaalius on askel tämän vaatimuksen täyttymiseen. Samalla tämä johtaa kuitenkin
seuraavanlaiseen ongelmaan: miten lokaaliin ontologiaan rakentuva musiikintutkimus voi edelleen säilyttää tieteen vaatiman yliyksilöllisyyden muuttumatta kuitenkaan sellaiseksi yleiseksi ”ei-kenenkään” ontologiaksi, jota fenomenologia on
luonnontieteissä kritisoinut?
Kyseessä on ongelma, koska lokaali ontologia ja yleispätevyys ovat jo määritelmällisesti ristiriitaisia käsitteitä. Apuna yliyksilöllisen etsimiseksi lokaalista musiikkimääritelmästä voi käyttää erottelua, jota Tere Vadén (2001: 95−106) käsittelee Suomessa viime vuosina yleistyneen taiteellisen tutkimuksen metodologian
kehittelyn yhteydessä (ks. esim. Kiljunen & Hannula 2001; Hannula – Suoranta
– Vadén 2003; Varto – Saarnivaara – Tervahattu 2003). Kyse on pyrkimyksestä
tuoda esille jonkin yleispätevän sijaan jotain yhteisesti jaettavaa.Yhteiseen siirtyminen ei tarkoita tutkimuksen muuttumista ”kaikkia” koskevaksi, mutta pyrkii silti
koskemaan yksilöä laajempaa joukkoa; se pyrkii säilyttämään ainutkertaisuuksia ja
yksilöllisyyksiä mutta yhteisesti ja merkityksellisesti pohdittavassa muodossa (vrt.
Vadén 2001: 101).
Seuraavassa sivutaan luonnosmaisesti neljää tutkimuksellista aluetta, jotka voivat fenomenologisen musiikintutkimuksen kontekstissa olla ”yhteisen” alueita.
Alueet ovat auditiivisuus, kehollisuus, ajallisuus ja affektiivisuus. Näistä erityisesti
musiikin affektiivisuudella on ratkaiseva merkitys tutkimuksen ontologisessa suun-
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tautumisessa (ja erityisesti tämän tutkimuksen kokonaisuuden kannalta). Alueet
ovat osin samat kuin ne painotukset, jotka ovat luonnehtineet fenomenologista
musiikintutkimusta (ks. Ferrara & Behnke 1997: 471; vrt. edellä). Samalla nämä
yhteisen alueet – tai yhteiset tekijät – koskevat sitä ei-kontingenttia musiikillisen
kokemuksen piiriä, johon viittasin edellä Kramerin (2002 & 2003) musiikkia ja
subjektiivisuutta koskevien näkemysten yhteydessä.
Kenties keskeisin näistä yhteisistä tekijöistä on musiikin auditiivisuus. On kiinnostavaa, kuinka Heinrich Besseler, joka oli yksi ensimmäisiä fenomenologiaa
musiikintutkimukseen soveltaneita tutkijoita (ja Heideggerin oppilas), pohti jo
vuonna 1926 nimenomaan musiikillisen kuulemisen (saks. Hören) perusteita ja lähestyi musiikinhistoriaa kuulemisen muutosten kautta. Besselerin (1978 [1926]:
30) mukaan kuulemisessa on kysymys siitä, ”millä tavoin musiikki ylipäänsä tulee
tai voi tulla kohdattavaksi” ja kuinka näiden kohtaamisten mahdollisuuksien täytyy
”luonnollisesti tulla ilmi myös yhteiskunnallisissa muodoissa”. Edelleen Besseler
(Besseler 1978 [1928]: 42) kysyy, kuinka ”musisointi [Musizieren] on yhteydessä
yksittäisen ihmisen [Dasein] jokapäiväisyyteen”. (Vrt. myös Besseler 1978 [1959].)
Auditiivisuus on siis yksi vanhimpia fenomenologisen musiikintutkimuksen teemoja. Samalla se sisältää implisiittisen kannanoton siihen, että ääni on musiikin universaali elementti – joko kuuluvana elementtinä tai viittauksen kohteena, kuten John
Cagen 4’33’’-teoksessa. Ääni ei kuitenkaan ole musiikin riittävä ehto, sillä musiikin
voi – ei vain teoksena vaan myös kokonaisuutena – ajatella vaativan Roman Ingardenin (1986) musiikkiteoksen tarkasteluissaan painottamia realisoivia ja konkretisoivia akteja (vrt. luku 5.4.2). Auditiivinen lähestymistapa on ollut keskeinen useissa
fenomenologiasta vaikutteita ottaneissa musiikkianalyyseissä (esim. Batstone 1969;
Ferrara 1984 & 1991; Thoresen 1987; Lochhead 1989; ks. myös Flechsig 1977).
Fenomenologian perustelut auditiiviselle lähestymistavalle musiikintutkimuksessa
ja erityisesti musiikkianalyysissä ovat seuraavat:
1) Auditiivinen lähestymistapa tarkastelee kaikkea musiikkia samalla tavalla saman mediumin, äänen välityksellä.
2) Auditiivisuus on musiikin ilmenemisen tapa, joka on saavutettavissa ilman
erityistaitojen kuten teorioiden, nuottikirjoituksen tai soittotaidon hallintaa tai
todellistumista.
3) Auditiivisesti orientoituneen tutkimuksen mielekkyyttä voidaan arvioida ihmisen elämismaailman kontekstissa, millä voidaan ehkäistä se vaara, että tutkimus näyttäytyisi vain asiantuntijoiden pelinä tai ”tiedon estetiikkana” (vrt.
Cook 1987: 220; Subotnik 2002: 250; Mantere 2005: 19−20).
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4) Musiikissa on tekijöitä – kuten sointiväri, dynamiikka, agogiikka, groove,
affektiivisuus, aleatoriikka jne. – jotka eivät hahmotu muuten kuin soivassa
muodossa.
5) Auditiivinen lähestyminen on erityisesti nykymusiikin (ks. Clifton 1983: x),
elektronimusiikin (ks. Ferrara & Behnke 1997: 470), populaarimusiikin ja kaiken ilman kirjoitettua traditiota välittyneen musiikin kohdalla lähes ainoa kohdallinen tutkimuksen tapa (ks. myös Thoresen 1981: 105−106).
6) Auditiivinen lähestyminen ei ole lähtökohdissaan reduktiivista vaan mahdollistaa kaikkien musiikkikokemuksen tekijöiden ja musiikin kuultavissa olevien
parametrien piirteiden esiintulon.
Näiden lisäksi auditiivisuus tuo tutkimuksellisissa yhteyksissä mukanaan – ainakin
periaatteellisella tasolla – mahdollisuuden siihen, että musiikki motivoi käytetyt
tutkimusmenetelmät eikä toisinpäin ja että tutkimuksessa todellistuu ensisijaisesti
musiikki eikä joki ”muu” (vrt. Cook 1987: 2−3). Tämä kuitenkin edellyttää luvussa 2.1.1 käsitellyn Husserlin ”periaatteiden periaatteen” mukaisen intuitiivisen
tarkastelun onnistumista. Voidaan nimittäin aina kysyä, eikö juuri intuitiivinen
tarkastelu – vaikka fenomenologinenkin – ole omiaan jättämään kokemustamme
ohjaavat ennakko-oletukset huomiotta. Jos auditiivisuus nähdään takeena musiikin
analysoinnin ja muun tutkimisen kohdallisuudelle, on tämän auditiivisen lähestymisen minimivaatimuksena tietoinen ja aktiivinen tutkimusta ohjaavan ontologisen
ratkaisun erittely. Silti fenomenologisen reduktion mahdollisuus/mahdottomuus
pysyy vaikeasti ratkaistavana kysymyksenä.35
Auditiivisuutta voi pitää joka tapauksessa karakterisoivana kattokäsitteenä hyvin monenlaisille fenomenologisille musiikintutkimuksille, jotka ovat keskittyneet
muun muassa mainittujen kolmen yhteisen alueen kysymyksiin – musiikin ajallisuuteen, kehollisuuteen ja affektiivisuuteen. Näistä kolmesta ajallisuus on muodostanut ylipäätään musiikintutkimuksessa keskeisen musiikkifilosofisen ja -analyyttisen ongelmakokonaisuuden. Se on ollut myös yksi fenomenologisen musiikintutkimuksen keskeisimpiä teemoja (ks. esim. Clifton 1983: 81−136; Greene 1982
& 1984; Lewin 1986; Lochhead 1989; Lippman 1990b; Gavalchin: 2000), mihin
on varmasti osaltaan vaikuttanut Husserlin aikatietoisuutta käsittelevien luentojen
sisältämät viittaukset musiikkiin.36
35. Auditiivisuuden kohdalla on huomattava, että musiikkianalyysi on harvoin, jos koskaan täysin auditiivista. Hyvä esimerkki ehdottomaan auditiivisuuteen pyrkivästä analyysimenetelmästä on
Alan Lomaxin kantometriikka (kiitän Alfonso Padillaa huomioni kiinnittämisestä kyseiseen menetelmään tässä mielessä).
36. David B. Greenen (1982 & 1984; vrt. myös Smith 1993) fenomenologiset tutkimukset musiikin
ajallisuudesta keskittyvät pääasiassa musiikin ”laajemman tason” ajallisten kokonaisuuksien hahmot-
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Kehollisuus muodostaa musiikin tuottamisessa, kokemisessa ja tutkimisessa
alueen, jonka konkreettinen, akustis-fyysinen perusluonne mahdollistaa kommunikoinnin yhteisesti merkityksellisellä, ylilyksilöllisellä tavalla (vrt. Clifton 1983:
7). Vaikka kehollisuus on toisaalta myös yksilöllistä ja historiallisesti (sosio-kulttuurisesti) konstruoitunutta, liittyy siihen näin ollen edellä mainittu kiinnostava
piirre: Clifton (1983: 33−34) kirjoittaa, että vaikka ”tonaalisuuden historiallinen
ilmeneminen voidaan selittää formaalina skeemana, tämä skeema tulee mielekkääksi vain sen mukaan, kuinka keho käyttäytyy sen läsnä ollessa”. Tonaalisuus on
näin ollen paitsi formaali, intellektuaalinen käsite myös aistimellinen ja materiaalinen käsite (Clifton 1983: 34). Tämä on nähtävissä fenomenologisen musiikintutkimuksen kehollisuutta painottavan suunnan ehkä kiinnostavimmaksi alueeksi:
eikö kaikissa musiikillisissa tyyleissä ja genreissä ja niiden erottamisessa toisistaan
ole pohjimmiltaan kyse erilaisesta kehollisesta tottumuksesta samaan tapaan kuin
osaamme muutenkin asettua ja mukautua kehollisesti ympäristöömme ja sen muutoksiin? Näin ollen esimerkiksi Erik Bergmanin ja The Who -yhtyeen musiikkityylit
tai vaikkapa C-duurisoinnun ja c-mollisoinnut erot olisivat ensisijassa kehollista
reagointia ääniin. Yhteisyys nousee tässä siitä, että esimerkiksi Bergmanin sävellys
Colori ed improvvisazioni on akustis-fysikaalisilta ominaisuuksiltaan lähtökohtaisesti
kaikille samanlainen riippumatta yksilöllisen ja eletyn kehon historiallisen konstruoituneisuuden eroista ja kokemusta muokkaavasta vaikutuksesta.
Yksi käsitellyimpiä musiikkifilosofisia aiheita on musiikin ja tunteiden suhde.
Tässä yhteydessä kiinnostava on jo edellä fenomenologian käsittelyn ja intentionaalisuuden yhteydessä mainittu ”virittyneisyys” ja siihen liittyvä virittynyt mielialaisuus. On kiinnostavaa, että vaikka Heidegger tiedosti musiikin affektiivisuuteen ja
tunteisiin liittyvän vaikuttavuuden (ks. Heidegger 1961a: 92−108; Torvinen 2005:
92−93), ei tähän liittyvää edelleen kehittelyä ole löydettävissä Heideggerin kirjoituksista (vrt. luku 3.3.2). Liitoksen on sen sijaan tehnyt muun muassa Heideggertutkija Joseph J. Kockelmans (1989 & 1999; ks. myös Clifton 1983; Pelt 1983).
Musiikkiin liittyvien affektiivisten tilojen voidaan nähdä osoittavan tietyn virittyneisyyden, jolla on Heideggerin ajattelussa ontologinen, ihmisen maailmallisuuden
kokonaisuutta ilmentävä ja subjekti–objekti-jaottelua edeltävä funktio. Mikäli tämä ontologinen virittyneisyys voitaisiin saavuttaa sellaisenaan, olisi kyseessä myös
ideaali fenomenologisen reduktion päämäärätila. Virittyneisyyden primaariuden
huomioiminen auttaa tutkimusta ainakin välttämään musiikkikokemuksen redusoitelemiseen heideggerilaisesta filosofisesta näkökulmasta. Judy Lochheadin (1989) lähestymistapa
on puolestaan enemmän husserlilainen soveltaessaan Don Ihden (1976 & 1977) muotoilemaa fenomenologista tutkimusmenetelmää nykymusiikin ajallisen konstituoitumisen analysointiin. Myös
David Lewin (1986) on lähempänä Husserlin kuin Heideggerin ajattelua. Musiikin ajallisuudesta
fenomenologisessa perspektiivissä ks. myös Bartholomew 1989; Asknes 2002.

66 — Musiikki ahdistuksen taitona

tumista, sillä mielialassa oleminen ilmenee ”ennen mitään tietämistä ja tahtomista”
(Heidegger 2000a: 176).
Mainittujen tekijöiden – auditiivisuuden, ajallisuuden, kehollisuuden ja affektiivisuuden – yhteisyys edellyttää, että ne liittyvät kaikkiin musiikin lokaaleihin
ontologioihin. Siten niissä voisi sanoa olevan kyse musiikkikokemuksen olemuksista.
Olemuksista puhuttaessa on kuitenkin oltava tietoinen reduktonismiin tai essentialismiin sortumisen vaarasta. Fenomenologian pyrkimyksenä ei ole kokemuksen
perustekijöihinsä riisuminen tai kaikkia koskevaan yleispätevään keskittyminen.
Sen sijaan se pyrkii löytämään niitä laatuja ja luonteita, joissa musiikkikokemus
ilmenee. Tällöin (musiikkikokemuksen) olemus on Merleau-Pontyn (2000; ks.
luku 2.1.1) määritelmää seuraten väline, joka johdattaa yksilöllisen musiikkikokemuksen ja musiikin lokaalin ontologian intuitiiviseen lähtökohtaan. Tämä ei tarkoita, että musiikki on aikaa, kehoa tai affektiivisuutta vaan että musiikki on läsnä
ajallisuutena, kehollisuutena ja virittyneisyytenä vastakohtana teoreettisen lähestymisen poissaololle. Mainitut tekijät muodostavat siis ikään kuin yhteisen, kaikkien
jakaman pohjan musiikilliselle kokemukselle sanomatta mitään musiikin tai musiikintutkimuksen sisällöistä.37
3.2.4 Fenomenologinen kuvailu ja tulkinnallisuus yhteisyytenä
Musiikin filosofian ja estetiikan keskeisiin edustajiin kuuluva Roger Scruton pohtii
musiikin estetiikan yleisesityksessään sitä, kuinka puhuminen musiikista on lähestulkoon mahdotonta ilman metaforia (Scruton 1999: 92−93). Scruton (1999: 235)
toteaa, kuinka esimerkiksi Eduard Hanslick kaikesta musiikin sisältöihin kohdistuneesta torjunnastaan huolimatta joutuu kuitenkin turvautumaan liikkeen metaforaan. Greenen (1982: 5) mukaan musiikkianalyytikot ja -kritisistit työskentelevät
metaforien suhteen pääosin kahteen suuntaan: toisaalta pyritään valitsemaan sanoja
sen kuvaamiseen, kuinka musiikki koetaan (eli pyritään luomaan metaforia musiikille), toisaalta pyritään hakemaan suhteita musiikin ja muiden kokemusalueiden
välille (eli etsimään sitä, mille musiikki on metafora).
Ensimmäisessä Greenen mainitsemassa muodossa metaforat voivat liittyä anekdoottien, analogioiden, negaatioiden ja fantasian ohelle yhdeksi fenomenologisen
kuvailun keinoksi. Fenomenologisen tutkimuksen merkityksen ja mielekkyyden
kannalta ongelma ei ole siinä, kuinka näillä – tai muilla kuviteltavissa olevilla – kuvauskategorioilla voi kuvata omaa lokaalia musiikin ontologiaa. Haaste on enemmän siinä, että kuinka tällainen kuvaus täyttää tieteelliseen tutkimukseen kuuluvan
37. En ota kantaa siihen, mitä musiikki on, eli että ovatko nämä mainitut olemukselliset tekijät
musiikin konstitutiivisia elementtejä tai että onko näitä elementtejä enemmänkin kuin tässä esittämäni.

3 Fenomenologia ja musiikintutkimus — 67

kommunikoivuuden vaatimuksen – eli vaatimuksen siitä, miten sanottava suhtautuu
jo aiemmin sanottuun ja mitä lisää tai uutta se tähän tuo. Ilman tätä suhteuttamista
on olemassa vaara, että lokaalista ponnistava tutkimus jää vain tutkijan subjektiiviseksi introspektioksi ilman laajempaa merkitysyhteyttä. Jotta tutkimus olisi merkityksellistä myös yksilöllisen kokemusmaailman ulkopuolella, on auditiivisuuden,
kehollisuuden, ajallisuuden ja virittyneisyyden ulottuvuudet nähtävä ikään kuin tilana musiikkia koskevan metaforisen kuvailun liikkumiselle ja samalla tutkimuksen
konkreettiseen elämismaailmaan kiinnittävinä tekijöinä. Kysyttäväksi kuitenkin jää
edelleen: miten tämä laadullinen yhteisyyden tila on kommunikoitavissa?
Viimeaikaisessa musiikintutkimuksessa yleistynyt tulkinnallisuus kokoaa yhteen
paljon siitä, mikä on pyrkimyksenä myös fenomenologisessa deskriptiivisyydessä.
Tulkinnallisuus toimii erinomaisesti esimerkkinä yhteisestä: sisällöllisesti puhutaan
enää harvoin lopullisista totuuksista, siis yleisestä, mutta silti tutkimuksellinen diskurssi ei ole tullut mahdottomaksi. Vaikka tulkinnat ovat usein sisällöllisesti hyvinkin toisistaan poikkeavia, ainutkertaisia, subjektiivisia ja jopa ristiriitaisia, voidaan
niistä merkityksellisesti keskustella, sillä tämä keskustelu tapahtuu yhteisöllisesti
ja yhteisen elämismaailman ilmiön, musiikin äärellä. Samoin lokaalin ontologian
muodossa tapahtuva musiikin identiteettiä rakentava merkitys on kaikille yhteistä,
kuten myös tietyt teoreettiset ja menetelmälliset käytännöt. Auditiivisuus, kehollisuus, ajallisuus ja affektiivisuus tarjoavat ikään kuin kaikille yhteisen skeeman, jonka
realisoitumia tulkinnallisuus yhteisenä toimintana tuottaa – Ingardenin terminologiaa soveltaen.Yhteisenä skeemana ne myös luovat perustan, joka estää musiikin ja
tulkinnan suhdetta kääntymästä ylösalaisin: kohdallisen musiikintutkimuksen tulee
olla varma, että tulkinta (tutkimus) on musiikin hahmottamisen väline – ei toisinpäin. Tulkinnallisuus on musiikintutkimuksen ontologista yhteisyyttä.
Susan McClary (1991: 21−22) on pohtinut tätä kysymystä omasta näkökulmastaan kirjoittamalla, kuinka ”työhöni on aina suuresti vaikuttanut omat havaintoni.
[−−] Lähden aina liikkeelle luottamuksesta, että omat reaktioni musiikkiin ovat
oikeutettuja”, mutta jatkaa:
[en] hyväksy syytöstä, että luentani ovat ”subjektiivisia” siinä mielessä, että ne heijastaisivat
vain omia oikkujani. Sen sijaan koen reaktioni olevan suurelta osin sosiaalisesti konstituoituneita. [−−] Pelkät vaistonvaraiset reaktiot (omani tai muiden) ovat vain lähtökohta [−−].
Pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni on [−−] näiden reaktioiden oikeuttamisessa musiikkianalyysin, sosiaalihistorian, kriittisen teorian ja monen muun avulla. (McClary 1991: 22.)

McClarylle subjektiivinen lähtökohta ei siis tarkoita kommunikatiivisuuden katoamista, sillä konstruoitumisen ehdot ovat vahvasti yhteiset kulttuuris-sosiaaliset
olosuhteet. Samoin lokaalin ontologian synnyttämä tulkinta on kommunikoitavis-
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sa asettamalla se auditiivisuuden ei-kontingentin lähtökohdan ohella aikaisemman
tutkimuksen ja tieteen tulkintojen perinteeseen. Yksittäisen tulkinnan erityisyys
on ymmärrettävissä vain purkamalla auki se tutkimuksellinen subjektipositio, josta
käsin ko. tulkinta syntyy. Subjektiposition purkaminen pyrkii osoittamaan, kuinka
yksittäinen tulkinta on lähtökohdissaan aina muiden tulkintojen tapaan kulttuurissosiaalisesti konstruoitunut.
McClary ei varsinaisesti liity fenomenologisen musiikintutkimuksen perinteeseen. Kuitenkin on huomattava, että hänen edustamansa uusi musiikkitiede on
kohdistanut musiikintutkimukseen hyvin samanlaista kritiikkiä, kuin mitä fenomenologinen näkökulma tarjoaa. Esimerkiksi Kermanin (1985: 18) edellä mainittu,
musiikkianalyysin todelliseen maailmaan palauttamista peräänkuuluttava lausuma olisi saattanut tulla vaikka Husserlin kynästä – mikäli tämä olisi musiikintutkimuksen metodologiaa pohtinut. Kuten Kofi Agawu (1996) on huomauttanut,
fenomenologinen lähestymistapa – monien muiden lähestymistapojen ohella – on
kuulunut niihin musiikkianalyysin alueisiin, joihin uusi musiikkitiede ei ole juuri
viitannut (siitäkin huolimatta, että fenomenologia kuuluu Kermaninkin [1985] aikoinaan musiikintutkimukseen kaipaamiin yleishumanistisiin teorioihin). Tämä on
yllättävää muun muassa siksi, että esimerkiksi Cliftonin tutkimukset pyrkivät ”antiformalismiin” jo ennen uuden musiikkitieteen syntymistä (Agawu 1996).
Lokaalista ontologiasta nousevat tulkinnat eivät tarjoa ”objektiivisia” totuuksia. Sen sijaan tulkinnat tarjoavat kysymyksiä, uusia ajatuksia ja vastaväitteitä, jotka
tuovat uusia tulkintoja, vahvistavat olemassa olevia tulkintoja, uudelleentulkitsevat
jo tulkittua tai ravisuttavat uudenlaisilla näkökulmillaan. Fenomenologian kautta
hahmottuva lokaalin ontologian huomioiva musiikintutkimus onkin nähtävissä ennen kaikkea erilaisten tutkimuksellisten ontologisten ratkaisujen dialogina, jossa
yksittäinen tulkinta näyttäytyy esimerkkeinä yhteisestä (ks. Spiegelberg 1982: 697).
Silloin ne ovat esimerkkejä siitä, mitä musiikki potentiaalisesti voi olla ja mitä potentiaalisesti on se ihminen, joka tätä musiikkia tulkitsee. Säilyttääkseen esimerkkiluonteensa – eli toisin sanoen toimiakseen tutkimuksellisesti kiinnostavana ja innovatiivisena – tulkintojen tulee pyrkiä murtamaan olemassa olevia käsityksiä musiikista kieltojen ja pelottavuuden uhallakin (vrt. Bataille 1998: 187−188). Tällaisen
tutkimuksellisen transgression välttämisen motiivina voi olla korkeintaan modernistis-ideologinen tarve säilyttää vakiintunut tieteellinen koulukuntakonsensus.
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3.2.5 Musiikki (lokaalina) ontologiana
Fenomenologinen tutkimus on aina luonteeltaan induktiivista ja teoriaa luovaa
– olennaisesti tässä järjestyksessä. Se on toisin sanoen etenemistä yksilöllisestä,
ainutkertaisesta kokemusmaailmasta lokaaliin musiikin ontologiaan, jonka synnyttämät tulkinnat ilmenevät yhteisesti merkityksellisinä musiikkia koskevina teoretisoivina käsitteellistämisinä.Tässä teoretisointitavoitteessaan fenomenologia asettuu
yhteiseen rintamaan viimeaikaisen musiikintutkimuksen suuntausten (musiikkisemiotiikka, kulttuurinen musiikintutkimus, feministinen musiikintutkimus, psykoanalyyttinen musiikintutkimus) kanssa vaihtoehdoksi muun muassa formalistista
musiikkianalyysia ja analyyttista musiikkiestetiikkaa luonnehtiville deduktiivisille
tai reduktionistisille lähestymisille.
Altti Kuusamo (1996: 5; vrt. myös Välimäki 2005a: 44−45) on jakanut uuden
tieteellisen suuntauksen syntymisen kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa
uusi suuntaus korostaa radikaaliuttaan ja erottumistaan vallalla olevista suuntauksista. Toisessa vaiheessa aletaan etsiä uuden suuntauksen ennakoijia. Kolmannessa
vaiheessa huomataan, että näitä ennakoijia on niin paljon, että ”uusi” suuntaus asettuu mielekkäästi tutkimustradition osaksi.
Fenomenologisen musiikintutkimuksen nykyisellä kentällä on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan ala voitaisiin liittää oikeastaan kaikkiin näihin vaiheisiin.
Olen pyrkinyt osoittamaan edellä implisiittisesti, kuinka fenomenologinen musiikintutkimus on kuitenkin jo ainakin vaiheessa kaksi ja kuinka sen tulisi hiljalleen
myöntää saapuneensa jo kolmanteen vaiheeseen eli osaksi laajempaa tutkimustraditiota. Fenomenologisen musiikintutkimuksen korostamat teemat ja päämäärät
ovat nimittäin monilta osin lähellä yleisempiä musiikintutkimuksen nykyisiä korostuksia.
Fenomenologia on tuonut kuitenkin myös uusia painotuksia. Se korostaa ensinnäkin auditiivisuuden, kehollisuuden, ajallisuuden ja affektiivisuuden muodostaman intuitiivisen, ei-kontingentin tason merkitystä muita suuntauksia voimakkaammin. Toiseksi fenomenologia korostaa, kuinka musiikin tutkiminen ja kuuntelu eivät ole vain olevan (musiikin) tarkkailua vaan myös sen (musiikin) tekemistä.
Jankélévitchia (2003 [1961]: 11) seuraten musiikki on luonnostaan tällaisen luovan
ja merkityksellistävän ontologisen toiminnan alue:
Itsessään musiikki ei signifioi mitään, paitsi konvention ja assosiaation kautta. Musiikki ei
merkitse mitään mutta merkitsee kuitenkin kaikkea. Sävelten voi antaa sanoa mitä tahansa
ikinä halutaan, niille voi antaa minkä tahansa analogian voiman: sävelet eivät protestoi.
[−−] Musiikilla on leveät hartiat. Musiikin hermeneutiikassa kaikki on mahdollista[.]
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Musiikin avoimuus erilaisille tulkinnoille ja merkityksille tekee siitä erityisen hyvän kohteen fenomenologiselle kuvailulle. Merleau-Pontyn (2000: 181) toteamus
fenomenologian luonteesta sopii näin hyvin siirretyksi musiikin ja sen tutkimisen
konteksteihin: ”Mikään selventävä hypoteesi ei ole selvempi kuin se teko, jolla
tavoitamme [−−] keskeneräisen maailman täydentääksemme ja ajatellaksemme
sitä.” Musiikki, jos mikä on tässä mielessä ”keskeneräinen” ja vaatii tutkimuksellisia ja tutkimuksenulkoisia tulkintoja realisoituakseen. Jotta fenomenologinen
musiikintutkimus säilyttäisi tämän ontologisen luovuuden, on kenttää luonnehtiva
konsensuksen puute itse asiassa kiitollinen tila: vakiintuneena analyysi- tai tutkimusmenetelmänä fenomenologia kadottaisi oman tavoitteensa tarkastella asioita
avoimesti ja jokaisessa tapauksessa uudella tavalla. Näin ollen, vaikka fenomenologia sulautuisikin osaksi laajempaa tutkimustraditiota, sen soisi säilyttävän oman
heterogeenisyytensä, ristiriitaisuutensa ja määrittelemättömyytensä.
Näihin ontologian ja tieteenfilosofian kysymyksiin liittyvien lähtökohtaoletusten ohella esitin luvun 3 alussa, kuinka fenomenologia ei ole johdettavissa ankaraksi musiikin tutkimusmenetelmäksi. Fenomenologisen musiikintutkimuksen muotoutumista onkin ehkä päinvastoin haitannut halu nähdä se suljettuna tutkimusproseduurina (ks. esim. Ferrara 1984; Lochhead 1989). Ontologiana fenomenologia
liikkuu kuitenkin tasolla, joka tutkii menetelmien edellytyksiä. Näin ollen alan
heuristisuus ilmenee parhaiten silloin, kun fenomenologinen asenne on tutkimuksessa liittyneenä muihin tutkimus-, analyysi- ja tulkintamenetelmiin eräänlaisena
meta-analyyttisena itsereflektion muotona.38 Jonkinlainen merkki tästä on esimerkiksi Lawrence Ferraran tutkimukset, joissa fenomenologinen musiikkianalyysin
menetelmä (1984) muuttuu kehittelyn myötä ”eklektiseksi” menetelmäksi (1991).
Samalla tapaa fenomenologiaa hyödyntää myös Eero Tarastin (2006) uusi musiikin
eksistentiaalisuuteen ja transsendentaaleihin elementteihin keskittyvä analyysimenetelmä. Tarastilla fenomenologinen kuuntelu muodostaa analyysimenetelmän ensimmäisen vaiheen, jonka päämääränä on musiikin ”attraktiopisteiden” (vrt. luku
7) hahmottaminen. Menetelmän muut vaiheet tuovat mukaan puolestaan laajemman, tässä tapauksessa (eksistentiaali-)semioottisen analyysimenetelmien kontekstin (ks. Tarasti 2006: 235−237).
Väljästi määritellen voidaan ajatella, että kaikki tulkinnallisuutta korostava musiikkianalyysi on implisiittisesti fenomenologista, sillä se on ontologista toimintaa,
joka rakentaa musiikkia ja näin ”täydentää keskeneräistä maailmaa”. Ankarammin
määriteltynä voidaan puolestaan esittää, että fenomenologinen musiikintutkimus
38.Vaikka fenomenologia olisi määritetty Heideggerin tapaan fenomenologisena, on tähänkin määrittelyyn suhtauduttava fenomenologisesti: on aina kysyttävä, onko fenomenologia itsessään rajoittunut näkökanta, joka rajaa kohteen perusväitteidensä tarjoamalla tavalla. Jatkuvan itsereflektion on
siis oltava myös fenomenologiaan itseensä kuuluva piirre.
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edellyttää (1) auditiivis-kehollis-ajallis-affektiivisen intuitiivisen tason lähtökohdan
ja (2) tietoisen tutkimuksen lähtökohtien eli ontologisen ratkaisun erittelyn. Jälkimmäisen päämääränä on paljastaa, missä määrin tutkimuksessa todellistuu musiikki ja missä määrin jokin ”muu” sekä edelleen se, mitä tämä ”muu” on: liittyykö ”muu” ensisijaisesti musiikkiin, musiikkia tutkivaan subjektiin vai tutkimisen
välineisiin ja edelleen, voidaanko näitä ylipäänsä erottaa toisistaan. Ankaramman
määritelmän mukaan musiikintutkimus on aina välttämättä tulkintaa lokaalista
ontologiasta käsin, sillä lokaalius on ainoa tapa, jolla musiikki voi olla olemassa
nykyisessä (länsimaisessa) kulttuurissa. Musiikista voi siis sanoa samoin kuin fenomenologiasta itsestään: sen ”ykseyden ja todellisen mielen löydämme itsestämme”
(Merleau-Ponty 2000: 17).
3.3 Musiikki totuuden tapahtumana:
Heidegger, musiikki ja musiikintutkimus
Heideggerin etäistä suhdetta musiikkiin on kommentoitu varsin usein (ks. esim. Lacoue-Labarthe 1994: 91−92; Marx 1998: 31; Young 2001: 169−170). Heidegger
viittaa kirjoituksissaan toistuvasti musiikkiin, ääneen ja kuulemiseen, mutta vuosina 1936−1940 pidettyjen Nietzsche-luentojen sisältämä muutaman sivun mittainen Wagneria koskeva jakso hahmottuu kuitenkin ainoana laajempana musiikkia
koskevana pohdintana (ks. Heidegger 1961a). Näin ollen Heideggerin tekstit antavat sellaisenaan hyvin vähän suoria ”ohjeita” tai ”vinkkejä” mahdollisia musiikkisovelluksia varten (vrt. Heidegger 1997a: 99−100; Marx 1998: 17; Pöltner 1992:
123). 39 Voidaankin todeta Hartmut Flechsigin (1977: 30) tavoin, että Heideggerin
ajattelun ansio musiikintutkimukselle on enemmänkin sen antamassa ”sysäyksessä”
tai ”kannustimessa” (saks. Anstoss) aivan erityisten kysymysten esittämiseen. Samalla Heideggerin vaikeneminen musiikista voidaan nähdä musiikintutkimukselliseksi
mahdollisuudeksi, sillä se tarjoaa varsin laajan tulkinta- ja sovellusmuotojen potentiaalin. Tarkastelen seuraavassa kahta oman tutkimukseni kannalta relevanttia ”kannustinta”, joita Heideggerin ajattelu voi musiikintutkimukselle antaa. Ensimmäisen
taustalla on kirjoitus Taideteoksen alkuperä sekä erityisesti siihen liittyvät ”maan” ja
”maailman” käsitteet. Toinen puolestaan ponnistaa mainitusta Nietzsche-luentoihin
sisältyvästä ja siis Heideggerin ainoasta laajemmasta musiikkia koskevasta pohdinnasta.
39. Heideggerin ajatuksia on toki sovellettu musiikitutkimukseen muiden kirjoittajien ja tutkijoiden
toimesta varsin runsaasti. Ks. esim. Charles 1988; Clifton 1983; Di Scipio 1997; Ferrara 1986 &
1991; Frings 1989; Greene 1982 & 1984; Kockelmans 1989 & 1999; Luckner 2000; Lysaker 2000;
Marx 1998; Pöltner 1992; Schleiser 2003; Smith 1993; Torvinen 2004. Viittaan näihin ja muihin
Heideggerin ajatusten musiikkisovelluksiin tutkimukseni kuluessa.
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3.3.1 Taideteoksen alkuperä ja kysymys musiikin maasta
Kirjoitus Taideteoksen alkuperä (1998) keskittyy enimmäkseen maalaus- ja rakennustaiteisiin sekä runouteen. Musiikkiin teksti viittaa vain ohimennen ja lähinnä
kohdissa, joissa on tarkoitus luetella eri taiteen lajeja: siinä missä esimerkiksi ”puumaisuus” kuuluu ”veistotyöhön”, kuuluu ”soinnillisuus sävelteokseen”, musiikkiteos on ”sävelessä” (Heidegger 1998: 15). Vastaavasti teos asettuu ”äänen sointiin” ja
antaa äänen ”kaikua” (Heidegger 1998: 46). Näin ollen kiven, puun, metallin, värin
ja sanan paikan ottaa musiikin tapauksessa ääni tai sävel, joka soi ja kaikuu.
Tässä kohtaa tulee relevantiksi teokselle ominainen maan (saks. Erde) ja maailman (saks. Welt) välinen kiista: Heidegger kirjoittaa kuinka ”[m]aailman pystyttäminen ja maan asettaminen esiin ovat teoksen teoksena olemisen kaksi olemuksellista
piirrettä” (Heidegger 1998: 48). Heidegger käyttää näitä käsitteitä normaalista
poikkeavassa merkityksessä. Vaikka ”maa” viittaa osin myös teoksen materiaaliseen
ulottuvuuteen, se ei tarkoita Heideggerille (1998: 42) planeettaa tai ainesta. Sen sijaan maa on sellainen esiintuleva-kätkevä (saks. Hervorkommende-Bergende) (Heidegger
1998: 46), joka ilmaisee erityisyytensä estämällä kaiken tunkeutumisen itseensä.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jonkin esineen mittaaminen, punnitseminen,
paloittelu tai luokittelu ei varsinaisesti kerro, kuinka jonkin koko on vaikuttava,
paino raskas tai kokonaisuus voimakas. Heideggerin (1998: 47) sanoin
[v]äri leimahtaa ja haluaakin vain loistaa. Se katoaa heti jos järkeilevä mittauksemme hajottaa sen spektriksi.Väri näyttäytyy vain jäädessään paljastumatta [unentborgen] ja selittämättä.
Näin jokainen yritys tunkeutua maahan särkyy siihen itseensä. Maa antaa kaiken pelkästään laskevan tunkeutumisen päätyä hävitykseen. Vaikka laskennallisuus tuokin herruuden
ja edistyksen tuntua teknis-tieteellisen esineellistämisen muodossa, niin tämä herruus jää
kuitenkin tahdon voimattomuudeksi.

On toki selvää, että järkiperäinen lähestyminen kertoo meille aina jotain kyseessä
olevasta ilmiöstä: saamme joitain tuloksia, tietoa ja ehkä tunteen teknisestä hallinnasta. Mutta näissä tapauksissa on kyse eri asiasta kuin varsinaisesta kiven jykevyydestä ja raskaudesta, puun kiinteydestä ja taipuisuudesta, metallin kovuudesta ja
kiillosta tai värien kirkkaudesta ja tummuudesta. Nämä tulevat esiin vain, jos maata
ei pyritä selittämään ja vain jos maan annetaan pysyä itseensä sulkeutuneena (Heidegger 1998: 46−47.) Bruns (1989: 37) on todennut, kuinka koko Taideteoksen
alkuperän keskeisin tavoite on irrottaa meidät siitä teosta kohtaan osoittamastamme
analyyttisesta ja instrumentaalisesta intressistä, jossa teos näyttäytyy arvokkaana
ja järjellisenä esteettisen ja (jälki)strukturalistisen yhteisön (engl. condominium)
puitteissa. Vain teoksessa maa voi esittäytyä ennen hallintaan ja välineellistämiseen
pyrkivien lähestymisiemme tulkintaa. Taideteoksen materiaalisuus maana on näin
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ollen sitä, että vasta teoksen myötä ”metallit alkavat välkkyä ja hohtaa, värit loistaa
ja ääni kaikua sekä sana sanoa” (Heidegger 1998: 46). ”Teos antaa maan olla maa”
(Heidegger 1998: 46).40
Samanaikaisesti maa on kuitenkin perusta, jolle historiallinen ihminen pohjaa
asumisensa (Heidegger 1998: 42, 46). Tämä tuo kuvaan mukaan maan kiistakumppanin, maailman. Maailma ei ole kokoelma eri tavoin käsitettäviä ja tunnistettavia
olioita tai näihin lisättävä ”mielen muodostama kehikko”. Se ei ole mikään havaittava kokonaisuus. Se ei ole olevaa tai sen osa. Heideggerin ajattelua johdattavan olevan ja olemisen ontologisesta erosta seuraa, että tarkkaan ottaen maailma ei ”ole”
vaan maailmoi (saks. DieWelt weltet). (Heidegger 1998: 44.) Heidegger kirjoittaa:
Maailma maailmoi ja se on olevampi kuin se, minkä voimme tavoittaa ja kuulla ja missä luulemme olevamme kuin kotonamme. Maailma ei ole koskaan edessämme mahdollisena havainnon kohteena. [−−] Maailman avautuessa jokainen olio saa joutohetkensä ja kiireensä,
läheisyytensä ja kaukaisuutensa sekä avaruutensa ja ahtautensa. (Heidegger 1998: 44−45.)

Maailma on se yhteyksien ja merkityssuhteiden kokonaisuus, joka ilmenee olevan
avoimuutena ja joka on yksittäistä ihmistä ja hänen eksistenssiään perustavampi
tekijä. Ihminen astuu avautuvaan maailmaan – ei luo sitä kuin ehkä välillisesti kulttuurin kautta. Myös maailma-käsitteen kohdalla näkyy aiemmin mainittu käänne
Heideggerin ajattelussa. Oleminen ja aika -teoksessa maailma näyttäytyi ensisijaisesti ihmisen, Daseinin kautta. Nyt maailman maailmointi on muuttuvaa vallitsemista,
jonka kautta inhimillinen toiminta saa merkityksensä ja samalla historiallisen ulottuvuutensa (vrt. Luoto 2002: 174).
Maailman ja maan välinen kiista on keskinäistä riippuvuutta. Maa näyttäytyy
perustana suhteessa maailmaan: maa on itseensä sulkeutuva ulottuvuus, josta maailma nousee ja johon se perustuu. Kuten Bruns (1989: 30) muotoilee, maa olisi yksinään kuin itseensä sulkeutuva musta aukko ja maailma haihtuisi ilman maata kuin
pilvi jokaiseen mahdolliseen suuntaan. Maan ja maailman välinen kiista on ominaista juuri taideteokselle. Tämä kiista on – kuten taide kokonaisuudessaan – arvoitus
(Sallis 1990: 180−181; Luoto 2002). Teos avaa tämän kiistan ja osoittaa arvoituksellisuudessaan sen olemassaolon ja merkityksen (vrt. Sallis 1990: 181). Teoksen
teoksena oleminen on juuri sitä, että se on epäselvä, epämääräinen, selittämätön
ja samalla selitettävissä lukuisin tavoin, joista mikään ei kuitenkaan ole tyhjentävä.
Näin esimerkiksi Julian Youngin (2001: 49) esittämä kritiikki, jonka mukaan Heideggerin maa-käsitys johtaa ”esteettisen” ja ”intressittömän” vastaanoton kannattamiseen, ei ole täysin osuva, sillä se unohtaa maan ihmisen olemassaoloa perustavan
40. Maan perimmäisen selittämättömyyden suhteesta pyhään ja kunnioitettavaan ks. Young 2001:
41−46.
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tehtävän eikä ota huomioon, että maan sulkeutuvuus ei ole itsessään havaittava (esteettinen) ilmiö. Se, että teos antaa maan olla omassa sulkeutuvuudessaan ei viittaa
aistittavaan arvoituksellisuuteen vaan mainitun ontologisen kiistan esilläoloon sekä
maailman maailmoimisen, kulttuuristen ja historiallisten ”olemuksellisten ratkaisujen” ilmenemiseen teoksessa (vrt. Heidegger 1998: 44). Heideggerille taideteos
on olevan laji, jossa tämä kiista pysyy esillä.
Monet maan ja maailman käsitteiden tulkinnat musiikintutkimuksen alueella
osoittavat juuri analyyttista tai instrumentaalista lukutapaa. Esimerkiksi maan tulkitseminen ainoastaan musiikin materiaaliin – siis fysiikkaan, akustiikkaan, ääneen,
harmoniaan, rytmiin jne. – viitaten mahdollistaa Heideggerin näkemysten asettamisen tieteenalan perinteen kontekstiin varsin mutkattomasti. Samoin jos maailma
samastetaan tapaan, jolla tämä materiaali on kunkin teoksen tapauksessa järjestetty, ei jouduta juurikaan välienselvittelyyn eri tutkimusparadigmojen kesken vaan
saatetaan päinvastoin nähdä, että Heideggerin näkemykset vahvistavat sellaisen
musiikkianalyysin asemaa, joka luottaa musiikkiteoksen autonomiaan.41 Mutta jo
pelkästään maan kaksoismerkityksen huomioiminen murtaa tämän liitoksen. Maa
on myös ihmisen olemassaolon, totuuden historiallisen tapahtumisen perusta eikä
näin ollen vain itseriittoisen materiaalisuuden alue. Vastaavasti maailma ei ole materiaalinen kompositio vaan historiallinen suhteiden verkosto, joka avautuu teoksen
itsensä kautta. Teos on itseriittoinen vain tässä mielessä. (Ks. Fynsk 1986: 140.)
Edelliselle autonomiaestetiikkaa muistuttavalle lukutavalle tietyssä mielessä
vastakohtainen on sellainen maailman käsitteeseen liittyvä tulkinta, jonka mukaan
Heidegger korostaisi (musiikki)teoksen kantavan merkityksiä referentiaalisessa mielessä. Esimerkiksi Lawrence Ferraran (1986; 1991) fenomenologiasta vaikutteita
ottaneessa ”eklektisessä” musiikkianalyysimenetelmässä Heideggerin ajatukset sijoittuvat hermeneuttisen tulkinnan vaiheeseen, jonka pyrkimyksenä on paljastaa
säveltäjän maailma ontologisine ja historiallisine piirteineen. Vaikka Ferrara toisaalta korostaa myös analyytikon oman maailman kontekstin merkitystä tulkinnassa,
on hän tässä suhteessa lähempänä esimerkiksi Friedrich Schleiermacherin tai Wilhelm Diltheyn hermeneutiikkaa kuin Heideggeria. (Ks. Ferrara 1986: 357−358.)
Ferraran tulkinta on erikoinen, sillä Heidegger korostaa painokkaasti paitsi taiteen
esittämistä vieroksuvaa luonnetta myös erityisesti teoksen luojan merkityksettömyyttä taiteen ja teoksen kannalta (ks. Heidegger 1998: 68−69; vrt. myös Kockelmans 1999: 185).
41. Tällaisen tulkinnan esittää esimerkiksi Maria Rika Maniates (1966). Samalla tavalla ”vallitsevan
metafysiikan” mukaisen tulkinnan esittää Michael Albert Pelt (1988), joka liittää maan ja maailman
kaksinaisuuden muoto–sisältö-jaotteluun.
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Heidegger nimeää siis musiikin materiaaliksi ”sävelen” (saks. Ton): musiikki antaa sävelen kaikua.Toisin sanoen musiikki antaa sävelen olla sävel. Sävel on olemassa
sävelenä erotukseksi äänestä siten, että se kuuluu johonkin järjestykseen. Sävel siis
kantaa aina mukanaan jotain järjestystä, organisaatiota, musiikillista ”voimakenttää”, jonka me intentionaalisesti kuulemme pelkkien äänien sijaan (Scruton 1997:
17−21). Miten tähän tulkintaan voidaan liittää maan kaksinaisluonne toisaalta itseensä sulkeutuvana materiaalisuutena ja toisaalta ihmisen olemassaoloa perustavana tekijänä? Voisiko yksi selitysmahdollisuus aueta saksan kielen merkityksistä, sillä
Stimmung-termin tapaan saksan kieli voi olla myös musiikin maa-aspektin kohdalla
tarkempi ja ontologisempi (vrt. luku 4.3.4): Ton tarkoittaa paitsi säveltä myös sävyä. Musiikin maa olisi näin ollen paitsi akustinen sävel myös olemassaolon ”sävy”.
Edelleen, erilaisilla ”tonaliteeteilla” (saks. Tonalität) ei näin ollen viitattaisi vain musiikin järjestykseen objektiivisena seikkana vaan myös siihen eksistentiaalis-ontologisen olemassaolon virittyneisyyden muotoon, jota jokin tonaliteetti ja musiikin
muodot laajemminkin ilmentävät.42
3.3.2 Heideggerin kuulumaton musiikki
Kuten mainittu Heideggerin laajin musiikkia koskeva käsittely on osa Nietzscheluentoja. Jakso on merkittävä sikäli, että se osoittaa Heideggerin suhtautuvan –
Nietzschen avulla – musiikkiin torjuvasti, jopa tuomitsevasti: musiikki oli puhdasta
”estetiikkaa” merkityksessä, jonka Heidegger itse termille antaa, eli ”tietoa ihmisen
aistisuudesta, aistimukseen ja tunteeseen perustuvasta suhtautumisesta sekä siitä,
mikä määrittää tätä suhtautumista” (Heidegger 1961a: 92; suom. Luoto 2002: 18).
Musiikki näyttäytyy näin ollen affektiivisuuden, elämyksellisyyden ja passiivisen
vastaanoton alueena. Ja koska musiikilla oli 1800-luvun taiteessa määräävä funktio, oli kiinnittyminen tunteeseen myös taiteita kokonaisuutena hallitseva tekijä
(Heidegger 1961a: 103). Samasta syystä myös Wagnerin pyrkimys luoda taiteesta
esisokraattisen tragedian mukainen ihmisen absoluuttinen tarve oli tuomittu epäonnistumaan: Gesamtkunstwerk-idea pyrki sulauttamaan eri taiteenlajit toisiinsa vastavuoroiseen sopusointuun mutta tosiasiassa musiikki otti itselleen valta-aseman,
ja ihmisten suhde taiteeseen muuttui puhtaasti esteettiseksi. (Heidegger 1961a:
101−108; Lacoue-Labarthe 1994: 98−105; Luoto 2002: 53−56; Young 2001:
168; Siisiäinen 2006: 350.)
42. Voisiko jopa ajatella, että jonkin musiikin nimittäminen a(-)tonaaliseksi sisältää ideologisen torjunnan, koska se sisältäisi ajatuksen, että vain ”tonaalinen” musiikki voi olla eksistentiaalis-ontologisesti merkityksellistä sävyisän virittyneisyytensä myötä. Kaikki atonaalinen olisi tätä taustaa vasten
torjuttua, ”sävytöntä”, ei-olemassaolevaa.
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Heideggerin mukaan musiikki oli siis syynä yhteistaideteoksen liukenemiseen
”nestemäiseen, joustavaan ja muovailtavaan tilaan, uiskenteluun ja räpiköintiin, mitattomuuteen, laittomuuteen ja rajattomuuteen vailla kirkkautta ja selkeää erottumista” (ks. Siisiäinen 2006: 349). Lauri Siisiäinen (2006: 350−351) osoittaa,
kuinka Heideggerin mukaan musiikki ei voi näiden ominaisuuksiensa vuoksi antaa totuuden aukeamalle (saks. Lichtung) mittaa tai järjestystä; musiikki ei kykene
hahmotteluun, muotoiluun tai figuraatioon (saks. Gestaltung). Tarkemmin sanoen,
musiikki ei kykene ilmaisemaan ontologista rytmiä (vrt. Luckner 2000). Tässä suhteessa musiikki ei ole ainoastaan vajavainen, vaan se on tulkittavissa myös uhaksi.
Se kykenee ”liuottamaan” aidon runouden kielen ja todellisen rytmin sekä lopulta
koko taiteessa tapahtuvan totuuden aukeaman rajat. (Siisiäinen 2006: 351−352.)
Heideggerin kritiikki kohdistuu kaikkein voimakkaimmin niin kutsuttuun absoluuttiseen musiikkiin, jolla ei ole maailman avautumisen ja totuuden aukeaman
syntymisen edellyttämiä kiinnekohtia, ”rantoja” (Siisiäinen 2006: 357;Young 2001:
169).43 Musiikin hallitsevuus Gesamtkunstwerkissa oli Heideggerille peruste tulkita
myös Wagner tässä suhteessa ”absoluuttisen” musiikin säveltäjäksi.
Runous oli Heideggerille tärkein taidemuoto, jonka olemukseen kaikki muut
taidemuodot palautuvat (Heidegger 1998: 75). Runouden olemus on puolestaan
sen kyvyssä nimetä. Kuten Heidegger (1996: 36) kirjoittaa vuonna 1936 julkaistussa tekstissään ”Hölderlin ja runouden olemus”, nimeäminen ei ole nimen antamista
jollekin ennestään tutulle vaan sitä, että ”kun runoilija puhuu olemuksellisen sanan,
oleva tulee tämän nimeämisen myötä nimetyksi siksi, mitä se on. Näin se tulee tunnetuksi olevana”. Nimeäminen on siis runouden luovaa kykyä. ”Kun kieli nimeää
ensi kertaa olevan, niin vasta tämä nimeäminen saa olevan sanaksi ja ilmenemään.”
(Heidegger 1998: 76−77.) Vaikka Heidegger erottaa nimeämään kykenevän alkuperäisen ja olemuksellisen runouden (saks. Dichtung) runo- ja sanataiteesta (saks.
Poesie), on runotaiteella kuitenkin tässä suhteessa erityinen funktio: runotaide on
kielen selkein ilmenemisen paikka, jolloin se on myös runouden tärkein paikka.
”Runotaide tapahtuu kielessä, koska tämä säilyttää runouden alkuperäisen olemuksen” (Heidegger 1998: 77−78). Nimeämisenä tämä olemus ei ole ”mitä tahansa
sanomista, vaan sellaista sanomista, jonka myötä vasta kaikki se astuu avoimeen,
mistä me arkikielessä puhumme ja mitä me siinä käsittelemme” (Heidegger 1996:
37). Runotaiteella, runoudella ”ahtaassa” mielessä, on siis erityinen asema taidemuotojen joukossa.
43. Tämän vahvistaa käänteisesti se, että ne musiikkiteokset, joita Heideggerin tiedetään arvostaneen, olivat ”ohjelmallisia” – kuten Carl Orffin Carmina Burana ja Antigone-musiikki sekä Stravinskin
Persephone ja Psalmisinfonia (Young 2001: 169).
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Pohjimmiltaan Heideggerin peruste musiikin tuomitsemiselle oli lopulta se, että
musiikki on absoluuttisena ja mitattomana uiskenteluna kyvytön runoudelle ominaiseen nimeämiseen (vrt. Pöltner 1992: 136−138). Kuten Heidegger (1996: 36)
edellä mainitussa Hölderliniä käsittelevässä kirjoituksessaan muotoilee, ”[m]itta ei
ole mitattomassa. Perustaa emme milloinkaan löydä perustattomasta”. Käsityksellä musiikista absoluuttisena ilmiönä ja puhtaana hallitsemattomana, mitattomana ja
kaaosmaisena tunnevaikutuksena Heidegger seuraa Hegelin ja lopulta myös platonilaisen musiikkifilosofian kehityslinjoja (vrt. Lindberg 2005); sikäli kun Heideggerin kohdalla voidaan puhua musiikkifilosofiasta, se on asetettavissa osaksi tämän
tutkimuksen johdannossa mainittua musiikin eettisiä ja affektiivisia piirteitä (so.
musiikin vaarallisuutta) pohtinutta musiikkifilosofian kehityslinjaa. Musiikin absoluuttisuutta koskevan perusoletuksen vuoksi Heideggerin musiikkitulkinta ei kuitenkaan kestäisi nykyisen (kulttuurisen) musiikintutkimuksen kritiikkiä – etenkin
kun Heidegger ajatteli erikoisella tavalla Wagnerin musiikin ”hahmottomuuden”
koskevan automaattisesti länsimaista musiikkia yleensä (ks. Young 2001: 170). On
kuitenkin vahvoja perusteita sille, että Heideggerin Nietzsche-luentojen musiikkikäsitys ei olisi kestänyt myöskään hänen oman ajattelunsa kautta esitettyä kritiikkiä
– mikä puolestaan olisi yksi osasyy musiikkia koskevan käsittelyn puuttumiselle
Heideggerin teksteistä.
Onkin erityisen kiinnostavaa, että vaikka Heidegger tiedosti musiikin affektiivisuuteen ja tunteisiin liittyvän vaikuttavuuden, hän ei kehitellyt eteenpäin siitä
avautuvaa ja hänen omaan filosofiaansa pohjautuvaa mahdollisuutta (vrt. Young
2001: 169−170). Kyseessä on seikka, joka on tämän tutkimuksen perusajatuksena:
musiikin affektiivisuus ja sen ilmentämä ontologinen mitattomuus ja rytmittömyys
ovat samalla mahdollisuus erilaisten ”rytmien” kehkeytymiselle. Musiikin affektiivisuudesta rakentuva yhteys virittyneisyyden (saks. Befindlichkeit) eksistentiaaliin
ja ontisen tason mielialoihin (saks. Stimmung) voidaan nähdä väylänä olemisen totuuden kokonaisuuden perustilaan, Grundstimmungiin (vrt. Lysaker 2000). Näiden
aspektien kautta musiikissa ei avaudu mikään ”käsitettävä” vaan erityisesti jotain,
mitä Günther Pöltner (1992: 137) kutsuu maailmasuhteen kohteettomuudeksi
(saks. Ungegenständlichkeit des Weltbezug). Tässä mielessä musiikkia voi John Lysakeria (2000) seuraten kutsua kylläkin ”absoluuttiseksi”, muttei perinteisessä mielessä
itseriittoiseksi, kaikkea ”ulkomusiikillista” kaihtavaksi ilmiöksi. Absoluuttisuus viittaa sitä vastoin tässä yhteydessä sen aukeaman avautumiseen, joka toimii paikkana
näille tulkinnoille. Tällöin kyseessä on Lysakerin (2000) sanoin Ur-music, alku-musiikki. Musiikki ei ehkä anna mittaa tai ontologista rytmiä mutta kykenee osoittamaan näiden syntymisen mahdollisuuden.
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Vai korostiko Heidegger sittenkin tätä teemaa, mutta epäsuorasti? Eduardo
Marx (1998: 25−26, 32−33) on korostanut tutkimuksessaan Heidegger und der Ort
der Musik (1998), kuinka Nietzsche-luennoista on löydettävissä musiikin tuomitsemisen ohella myös toinen musiikkia koskeva ajattelusuunta: Heidegger puhuu
Nietzschen kautta ”uudesta laulusta” (saks. neue Lied) ja ”laulamisesta” (saks. Singen),
jotka voivat avata ”kirkastuneen” (saks. verklärte) maailman. Musiikkikytkös on siis
selvänä ”vinkkinä” olemassa (Marx 1998: 26, 33). Myöhäistuotannossaan Heidegger viittasi usein tähän todellisen, so. totuutta ja historiaa perustavan runouden
(saks. Dichtung) laulavaan luonteeseen (Bowie 1999: 10; Marx 1998) sekä käytti
toistuvasti termejä ja ilmauksia, jotka ovat ajateltavissa musiikillisiksi: Heidegger
puhui laulamisen ohella muun muassa ajattelun muodoista sävel-, ääni- tai sävylajeina (saks. Tonart) ja korosti kuulemisen tärkeyttä ajattelun lähteenä (ks. esim.
Heidegger 1991; 1997: 75−86; ks. myös Marx 1998). Runouden – ja siis ajattelun
– laulavaa luonnetta voidaan Daniel Charlesia (1988: 163−165) seuraten hahmotella seuraavasti: Nimeävä sanominen (saks. Sage) – siis alkuperäinen runous – on
kiinni kielessä. Kielen ulkopuolelle ei voida kuitenkaan astua tarkastelemaan, mistä
tässä nimeävässä sanomisessa on kyse. Toisaalta nimeäminen ei kiinnity yksittäisiin
lausumiin eikä sitä siis voi tavoittaa sellaisenaan kielessä. Siksi on tarpeen kuunnella
myös sitä, mikä ei ole vain kieltä mutta tulee kielessä ilmi: tulee kuunnella kieltä kehystävää hiljaisuutta, totella nimeävän sanomisen käskyä. (Ibid.) Heideggerin
korostama ”äänettömän” äänen (saks. Stimme) kuuleminen kuultavassa on ihmisen
olemuksellista määrittymistä (saks. Be-stimmung), jolloin kuuleminen (saks. Gehör)
ei liity vain korviin vaan suoraan tähän ihmisen ja hänen olemustaan määrittävän
tekijän yhteen-kuuluvuuteen (saks. Zugehörigkeit) itseensä (Heidegger 1997a: 75).
Tässä kohtaa musiikki astuu mukaan ääneen. Nimeävänä sanominen ei ole koskaan vain oikeellisten lauseiden esittämistä (vrt. Heideggerin tulkinta totuudesta).
Nimeävä sanominen, runous, on kielen ilmitulon modus, tapa, melodia tai laulu
– kaikki nämä ovat termin Weise mahdollisia käännöksiä (vrt. Charles 1988: 164).
Nimeävä sanominen ilmenee näin ollen paitsi sanoissa myös ajattelun muodossa
ja esittämisen tavassa, sisäisessä virittäytyneisyydessä, perustunnelmassa (saks.
Grundstimmung), joka on kielen ohella olennaisesti laulua, ”musiikkia”. Heidegger
puhuu useimmissa Hölderliniä koskevissa teksteissään ”laulusta” ja ”laulamisesta”,
mikä ehdottaa yleisesti ottaen runouden ”musikaalista” lukemista (Marx 1998: 42).
Heidegger esittää, kuinka ”laulun runoilija on laulaja. Runous on laulamista” (sit.
Marx 1998: 43). Heidegger ei kuitenkaan tarkoita ”laululla” tai ”laulamisella” musiikillisia tapahtumia, jotka liittyisivät johonkin tekstiin jälkikäteen ja irrallisena
osana – esimerkiksi sävellyksenä – vaan alkuperäinen runous, nimeävä sanominen
on sellaisenaan laulua (Marx 1998: 43−44). Alkuperäiseen runouteen kuuluu ole-
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muksellisena osana tämä virittävä (saks. stimmende) ulottuvuus, tunnelma tai mieliala (saks. Stimmung). Erillinen ”musiikillinen” tulkinta ei siis ole runouden kohdalla
mahdollista.
Luultavasti sellainen kieli, johon ei liity nimeävän sanomisen ”musiikkia” oli
Heideggerille taiteena yhtä epäilyttävää kuin absoluuttinen musiikki, josta puuttui
puolestaan kielen tuoma mitta. Ehkä 1900-luvun taidemusiikin maailmaa hallinnut
autonomiaestetiikka ja absoluuttisen musiikin ihanne esti Heideggeria käyttämästä
sanaa ”musiikki” tavalla, joka olisi ollut linjassa runoutta lauluna koskevan perusnäkemyksen kanssa – vaikka termin ”musiikki” alkuperäinen merkitys mousikē tätä
näkemystä lähellä olikin (ks. Marx 1998: 50). Tämän tulkinnan vahvistukseksi voidaan lukea se, että 1900-luvun musiikista Heidegger mainitsi kirjoituksissaan vain
ohjelmallisen tai vokaalimusiikin edustajia, kuten Stravinskin teokset Perséphone ja
Psalmisinfonia tai Orffin teoksen Antigone. Kiinnostava on kuitenkin myös tulkinta,
johon Michael Eldred (2006/1995) viittaa. Eldred asettaa Heideggerin ”runoilijoiden runoilijan” Hölderlinin sijalle John Cagen ja erityisesti tämän mullistavan
4’33’’-teoksen. Kuten tiedetään, erityisesti Hölderlinin runous tarjosi Heideggerille esimerkin taiteesta alkuperäisenä runoutena, joka avasi totuuden aukeaman ja
tarjosi siten määrätyn ”mitan”. Jos nyt oletetaan, että tietyt ”musiikilliset” elementit tekevät runotaiteesta alkuperäistä, nimeämään kykenevää runoutta, voidaan
ajatella Cagen teoksen kykenevän osoittamaan tämän runoudeksi tekevän voiman
puhtaimmillaan. Säveltäjän ennalta määräämien äänten puuttuminen johtaa Cagen
teoksen kohdalla siihen, että musiikki ei osoita ontologista rytmiä muttei myöskään
vaivuta affektiiviseen ”uiskenteluun”. Näin ollen Cagen äänetön teos olisi musiikillisinta musiikkia, joka ei rakennu nimeävälle sanomiselle eikä runouden ”musiikillisille” tekijöille vaan osoittaa totuuden tapahtumisen mahdollisuuden sellaisenaan.
4’33’’ osoittaisi siis tavan, jolla aukeama on aukeama.
”Musiikki” on runouteen liittyvässä mielessään sisäänrakennettu osa myös Heideggerin omaa ajattelua ja omia kirjoituksia. Tämä ilmenee muun muassa Heideggerin pyrkimyksessä kirjoittaa aina vallitsevista akateemisista käytännöistä poikkeavalla tavalla. Keskeistä on kirjoituksen muoto ja sävy, joita voidaan pitää sanomisen musiikillisina elementteinä. Ennen kaikkea juuri ne kiinnittävät huomion
uudenlaisen ajattelun mahdollisuuteen ja ennen kaikkea niitä seuraamalla meidän
on mahdollista oppia ylipäänsä ajattelemaan aikana, jolloin olemme Heideggerin
mukaan ”paossa” ajattelemista. (Ks. Babich 2002: 178.) Heideggerin kirjoituksissa
toteutuu sama, jota myös Jankélévitch korosti omien musiikkifilosofisten tekstiensä kohdalla. Jankélévitch ei halunnut kirjoittaa musiikista vaan musiikilla, ajatella
musiikillisin keinoin ja samalla musiikin mysteerin ”liittolaisena” pysyen (Jankélévitch 2003: 101; Krumm 1998: 67).
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Jo aikaisemmin siteerattu lause Heideggerin kirjoituksesta ”Zeit und Sein”
(1969) toimii esimerkkinä Heideggerin kirjoitusten sisäisestä ”musiikista”: ”tärkeää ei ole niinkään kuunnella väitelauseiden ketjua vaan seurata osoittamisen liikettä” (Heidegger 2002: 2). Esimerkkeinä Heideggerin tavasta huomioida kielen
”musiikillisuuden” ja sisällön yhteys ovat tässäkin tutkimuksessa myöhemmin siteeraamani katkelmat ”Die Wissenschaft will vom Nichts nichts wissen” (suom. ”tiede
ei ole kiinnostunut ei-mistään”; ks. luku 3.3.2) (Heidegger 1976: 106) tai ”von der
lautlosen Stimme gestimmte Stimmung” (suom. ”kuulumattoman äänen virittämä mieliala”; ks. luku 4.4) (Heidegger 1976: 306−307). Nämä lausumat viittaavat siihen,
kuinka ei vain sanotun sisältö vaan sanotun sointi, sävy ja vire (saks. Stimmung) on
osa ajattelua. Niin Heideggerin kohdalla kuin filosofian lopun aikakautena yleensä
on olennaista kuunnella tekstien musiikkia – siis sitä, mitä sanojen ohella myös
sanojen välit sanovat. Babette E. Babich (2002: 178) on mielestäni oikeassa siinä,
että Heideggerin tekstien lukeminen edellyttää myös musiikillista virittäytymistä,
jotta näiden kirjoitusten ”viettelevästä resonanssista” ja ”kognitiivisesta vaikeaselkoisuudesta” voitaisiin selvitä hedelmällisellä tavalla.44
Musiikilla on Heideggerin ajattelussa näin ollen kahtalainen paikka. Toisaalta
se on taidemuoto, joka ei itsenäisenä tavoita alkuperäisen runouden perustavaa,
mitan antavaa luonnetta. Toisaalta juuri musiikilliset elementit tekevät puheesta,
runoudesta ja ajattelusta perustavaa. Musiikilta siis puuttuu olennainen, samalla
kun se on runouden yhteydessä tämä olennainen itse.45 (Marx 1998: 67.) Musiikin
absoluuttisuutta – mikä Heideggerille siis tarkoitti kyvyttömyyttä antaa ontologinen rytmi – koskeva taustaoletus sai Heideggerin kuitenkin karttamaan musiikkitermin käyttöä. Samalla tämä taustaoletus esti Heideggeria ajattelemasta musiikkia
totuuden aukeaman avaamiseen kykenevänä taidemuotona. Heidegger ei nähnyt
mahdollisena, että musiikin affektiivisuudessa ilmenevä suhde virittyneisyyteen –
ominaisuus, jonka olemassaolon hän siis voimakkaan torjuvasti huomioi – voisi olla
avaavaa itsessään; että affektiivisuus voisi olla ”kuulumattoman äänen” virittämää
ja että musiikki voisi olla olemuksellisesti tätä lähimpänä oleva taidemuoto; aivan
samalla tapaa kuin sanataide on kielellisenä taidemuotona lähimpänä alkuperäistä
runoutta. Eikö voi olla niin, että Wittgenstein erehtyi? Kuten Victor Zuckerkandl
(1973: 66; vrt. Jankélévitch 2003: 119) ehdottaa: ”mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava” on muutettava muotoon ”mistä ei voi puhua, siitä on laulettava”.
44. Kuten Babich (2006: 111) huomauttaa George Steineriin viitaten, Heideggerin ajattelun musiikillinen energia voidaan kuulla lukemalla tämän tekstejä ääneen. Babich käsittelee tässä mainittuja
Heideggerin ajattelun ”musiikillisia” aspekteja laajemmin tutkimuksessaan Words in Blood, Like Flowers (2006). Teos ilmestyi vasta tutkimukseni viimeistelyvaiheessa enkä voinut tästä syystä huomioida sitä tutkimuksessani laajemmin.
45. Arveluja tämän kenties jopa ristiriitaiselta vaikuttavan tilanteen syistä ks. Marx (1998: 71).

Das Lautlose zu hören,verlangt ein Gehör,
das jeder von uns hat und keiner recht gebraucht.
Dieses Gehör hängt nicht nur mit dem Ohr zusammen,
sondern zugleich mit der Zugehörigkeit des Menschen zu dem,
worauf seinWesen gestimmt ist.
Martin Heidegger 1955–1956

4
Musiikki ahdistuksen taitona

Ahdistuksen ilmiötä on tutkittu useiden eri tieteenalojen ja tutkimussuuntauksien
piireissä. Se on ollut keskeinen pohdinnan kohde muun muassa psykologian, psykoanalyysin, eksistentialismin, fenomenologian, uskonnonfilosofian ja teologian
sekä jossain määrin myös semiotiikan kentillä. Seuraavassa käsittelen oman tutkimukseni kohteen eli musiikin ja eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen suhteen
kannalta tärkeimpiä näillä aloilla kehiteltyjä näkemyksiä ahdistuksen luonteesta ja
erityispiirteistä. Pyrkimyksenäni on hahmotella ennen kaikkea Martin Heideggerin
ajatuksiin nojaava eksistentiaalis-ontologinen ahdistustulkinta, jota voidaan soveltaa musiikin tarkasteluun. Ellei asiayhteys muuta osoita, viittaan termillä ”ahdistus”
aina ensisijaisesti juuri sen filosofiseen, tarkemmin sanottuna eksistentiaalis-ontologiseen tulkintaan. Rajaus on tutkimukselleni tärkeä, sillä filosofisesti tulkittuna
ahdistus eroaa ratkaisevilta osin tavanomaisemmasta psykologis-psykoanalyyttisesta ahdistuskäsityksestä; näiden kahden sekoittaminen saattaisi johtaa tutkimukseni kontekstissa väärinymmärryksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käsitellessäni
seuraavassa Heideggerin lisäksi myös esimerkiksi psykologisia ja psykoanalyyttisia
ahdistustulkintoja, käsittelen niitä sellaisilta osin ja sellaisin painotuksin, jotka ovat
relevantteja ahdistuksen käsitteen eksistentiaalis-ontologisen tulkinnan ymmärtämiseksi. Filosofiset ja psykologiset/psykoanalyyttiset näkemykset ahdistuksesta
eivät ole kuitenkaan toisilleen välttämättä mitenkään vastakohtaisia tai ristiriitaisia vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Kuitenkin niiden painotusero on tut. Heidegger 1997a: 75.
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kimukseni kannalta tärkeä filosofisen ahdistustulkinnan viitatessa yksilöllistä kokemusmaailmaa ja kokemussisältöjä laajempaan ja perustavampaan olemassaolon
rakenteelliseen tekijään. Siinä missä psykologisen tarkastelun tärkeimpänä päämääränä on yleensä lopulta ymmärtää yksilön ainutlaatuisia ahdistuksen syitä ja siten
kehittää välineitä ahdistuksen poistamiseen, filosofinen näkökulma tarkastelee ahdistusta perustavanlaatuisena ihmistä määrittävänä ilmiönä, joka ei ole edes teoriassa poistettavissa.
4.1 Ahdistuksen yleinen luonne epäsuotuisana
ja epäintentionaalisena tajunnan tilana
Ahdistuksen ilmiötä keskittyneesti käsittelevistä kirjoituksista yksi varhaisimpia on
Søren Kierkegaardin Ahdistus (1964; alkuteos Begrebet angest 1844), jossa ilmiötä
käsitellään lähinnä teologisessa ja uskonnonfilosofisessa kontekstissa. Kierkegaardin kristillis-teologisen näkökulman mukaan ahdistus palautuu Aatamiin ja perisyntiin. Tämä merkitsee Kierkegaardille (1964: 73) hänen aikansa näkökulmasta
kahta asiaa: laadullista muutosta ihmisessä synninteon seurauksena sekä yhteisöllistä määrällistä muutosta yksittäisen synninteon lisätessä synnin kokonaismäärää
maailmassa. Tähän jakoon Kierkegaard viittaa myös subjektiivisen ja objektiivisen
ahdistuksen käsitteillä (Kierkegaard 1964: 73−82).
Ahdistusta oli tarkasteltu perisynnin näkökulmasta kuitenkin jo paljon ennen
Kierkegaardia esimerkiksi kirkkoisä Augustinuksen (354−430), Martti Lutherin
(1483−1546) ja Blaise Pascalin (1623−1662) toimesta (ks. Drewermann 2000:
35; vrt. myös Heidegger 2000a: 180, 239, alaviite 181). Eugen Drewermannin
(2000: 59) mukaan Kierkegaardin erityisyytenä oli pyrkimys ”ajankohtaistaa” perisyntioppi ahdistuksen psykologisen kokemuksen avulla eli saada perisyntioppi vaikuttamaan uudella tavalla relevantilta Kierkegaardin oman ajan elämälle ja
ihmiselle. Kierkegaardin ahdistusta koskevien ajatusten merkitys myöhemmille
ajattelijapolville onkin aivan ilmeisesti ollut uskonnonfilosofis-teologisia aspekteja
enemmän psykologisissa (ja myös filosofisissa) ulottuvuuksissa, jotka nostavat esille
yleisiä ihmisen olemassaoloon ja elämään liittyviä kysymyksiä. Samalla Kierkegaardin ajattelu on tarjonnut pohjaa muun muassa psykoanalyyttisille, eksistentialistisille ja dasein-analyyttisille ahdistuspohdinnoille (vrt. ibid.). Erityisen selvästi Kierkegaardin ahdistusta koskevien ajatusten vaikutus näkyy Heideggerin ja Jean-Paul
Sartren filosofioissa (Dreyfus & Rubin: 1991: 304−305; Saarinen 1983: 182).
Kierkegaardin pyrkimys käsitellä ahdistusta ihmisen reaalisena kokemuksena
korostaa osaltaan ilmiön yleisinhimillistä merkitsevyyttä; arkipäivän kontekstissa
ahdistus ilmenee ennen kaikkea psyykkisenä kokemuksena. Nykyaikainen psykolo-
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gia määrittelee ahdistuksen esimerkiksi kokemukselliseksi tilaksi, joka on ”jonkin
uhkaavan mutta epämääräisen tapahtuman jännittynyttä ja rauhattomaksi tekevää
ennakointia; levotonta epätietoisuuden tunnetta” (Rachman 2004: 3). Paitsi erilaiset psykologiset tulkinnat myös psykoanalyyttiset, eksistentialistiset ja semioottiset
näkökulmat korostavat lisäksi sitä, että ahdistus on nimenomaan yksilön kokemus.
Yksilön näkökulma korostuu erityisesti siinä, että ahdistus nähdään merkiksi itseyden olemassaolosta, koska ahdistuksena koettu uhka on juuri itseyteen kohdistuva
uhka (vrt. Tarasti 1996: 71; Tähkä 2001: 75−77). Psykoanalyysin teoriaa kehittänyt psykiatri Veikko Tähkä (2001: 76) toteaakin, että ”[a]hdistus näyttää edustavan
itsen alkuperäistä affektiivista vastetta omaan olemassaoloonsa ja/tai tasapainoonsa
kohdistuvaan uhkaan”.
Yksi keskeisesti ahdistuksen kokemuksen psykologista luonnetta kuvaava tekijä
on pelon tuntemus, mikä tuli ilmi jo edellä esitetyssä ahdistuksen yleisessä psykologisessa määritelmässä ”uhkaavan tapahtuman ennakointina” (vrt. Heidegger 2000a:
234, 412). Psykologian näkökulmasta ahdistuksen ja pelon kokemuksia yhdistää
rauhattomuus, negatiivissävyinen affektiivisuus, suuri kiihtyneisyys ja ennakoiva
asennoituminen johonkin epämiellyttävään asiaan tai uhkaavaan vaaraan (Rachman
2004: 5). Myös psykoanalyysin perustajan Sigmund Freudin ahdistusta koskevat
näkemykset tuovat esille ahdistuksen ja pelon kokemuksen yhtäläisyydet (ks. esim.
Freud 1964). Freudin mukaan realistinen ahdistus ilmenee jonkin tiedostetun ulkoisen uhan edessä ja on siten käytännössä pelon kaltainen tila. Signaaliahdistus taas
ilmenee ennakoivana merkkinä jonkin uhkaavan tai pelottavaksi koetun – ja ainakin potentiaalisesti tunnistettavan – mielensisällön aktivoitumisesta. (Ks. Moore
et al. 1990: 24−25; Laplance & Pontalis 1973: 48, 379, 422; Tähkä 2001: 77.)
Pelkomainen sävy on erotettavissa myös Eero Tarastin (1996: 72) A. J. Greimasin
strukturalistisesta semantiikasta vaikuttuneessa semioottisessa ahdistustulkinnassa:
ahdistuksen ”pateeminen” tila voi muodostua siten, että subjekti on vaarassa joutua
kytketyksi johonkin dysforiseen objektiin tai tulla erotetuksi euforisesta objektista.
Ahdistuksen luonteen ymmärtämisen kannalta ratkaisevaa on kuitenkin ahdistusta ja pelkoa erottavat tekijät. Jo Kierkegaard (1964: 55) tunnisti olennaisimman
eron ahdistuksen ja pelon kokemusten välillä kirjoittaessaan ahdistuksen olevan
”jotakin täysin muuta kuin pelko tai sentapaiset käsitteet, jotka viittaavat johonkin
tiettyyn kohteeseen”. Ahdistuksen kokemuksen yleiset luonnehdinnat nimittäin
korostavat juuri sen kohteettomuutta ja tähän tilaan liittyvää epätietoisuuden ja
määrittelemättömyyden kokemusta.Tässä mielessä ahdistus on tyypillisesti nimenomaan affekti eli sellaisen tunteen muoto, joka ei ole suoraan liitettävissä johonkin
selkeästi identifioitavaan kohteeseen vaan värittää koko subjektin kunkinhetkistä
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olemassaolon tilaa. Edellä mainittua Tarastin teoriaa soveltaen voisi sanoa, että ahdistus johtuu kyvyttömyydestä tunnistaa, minkä euforisen objektin menettäminen
tai mihin dysforiseen objektiin liittyminen subjektia ahdistuksen muodossa uhkaa
(vrt. Tarasti 1996: 72). Toisin kuin pelon kokemuksessa, ahdistuksen kokemuksessa uhkaavan vaaran tarkkaa luonnetta ei siis tiedosteta (Moore et al. 1990: 24)
eli ahdistuksen ”kohde” tai ”syy” on löydettävissä vasta filosofisen, uskonnollisen/
teologisen, terapeuttisen tai muun (psyko)analyyttisen työstön jälkeen. (Ks. esim.
Rachman 2004: 1−26; Heidegger 2000a: 181−184, 234; Heidegger 1976: 111;
Saarinen 1983: 182−184; Tähkä 2001: 149; vrt. myös Henry 1992: 357.)
Tutkimuksellisesta näkökulmasta riippuen ahdistuksen kohteettomuus voidaan
selittää ja tulkita eri tavoin. Heideggerin (2000a: 235) eksistentiaalis-ontologisen
näkökulman mukaan ahdistuksessa ahdistaa maailman kokonaisuuden merkityksettömyys. Eksistentialistina Sartre (1957 [1943]: 29) puolestaan korostaa yksilön
vapautta ahdistuksen tuottajana: ulkoinen uhka aiheuttaa pelon, mutta ahdistus
nousee silloin, kun ihminen ei luota itseensä ja omiin reaktioihinsa pelottavassa tilanteessa. Psykoanalyysin mukaan ahdistuksen lähtökohta on taas varhaislapsuuden
kehitysvaiheessa, jossa kehkeytyvän psyyken kokemus heiluu eriytyvyyden (itseyden) ja eriytymättömyyden (symbioottisen toiseen sulautumisen) välillä; eriytymättömyydestä tulee eksistentiaalinen uhka itseyden (minän) jäsentyneisyydelle.
Koska eriytymättömyyden tila ei voi representoitua eli koska sillä ei voi eriytymättömyydestään johtuen olla mitään ideasisältöä, se näyttäytyy koko subjektin
olemassaoloon kohdistuvana uhkana ja ahdistuksena. Tästä varhaisesta tilasta juontuu ihmisen tapa reagoida ahdistuksella kaikkiin sellaisiin vaaratilanteisiin, joilta
puuttuu idea-ja tunnerepresentaatiot. (Tähkä 2001: 149−150.) Näin ollen ahdistuksen kokemuksellinen sisällöttömyys johtuu joko ”primaarisesta representaatioiden puutteesta” tai ”niiden tietoisuuteen pääsyn sekundaarisesta estymisestä [so.
torjunnasta]” (Tähkä 2001: 151).
Ahdistuksessa on näin ollen kaiken kaikkiaan kyse olemassaolon kannalta epäsuotuisasta ja uhkaavan luonteen omaavasta tajunnallisesta kokemuksesta, joka on
olennaisesti epäintentionaalinen (vrt. esim. Rauhala 2005b: 196−197). Epäintentionaalisena ahdistuksen kokemus ei sisällä mitään tiettyä identifioitavaa kohdetta,
eikä sen tarkoitteena ole mitään yksittäistä ilmiötä, asiaa tai objektia. Ahdistus värittää koko olemassaolon senhetkisen tilan määrittelemättömällä ja epämiellyttävällä rauhattomuudella.

4 Musiikki ahdistuksen taitona — 85

4.2 Ahdistus filosofisena (eksistentiaalis-ontologisena) käsitteenä
Edellä mainitut ei-representationaalisuus, epäintentionaalisuus, subjektiuteen kohdistuva uhka ja kokemuksellinen kokonaisvaltaisuus ovat piirteitä, jotka tekevät
ahdistuksesta olennaisilta osiltaan filosofisen kysymyksen. Tämän tutkimuksen
kannalta on tarpeen tarkemmin selvittää sitä, mitä ahdistuksen filosofisuus (eksistentiaalis-ontologisuus) lopulta on sekä miten tämä filosofinen näkemys eroaa psykologisesta ahdistustulkinnasta. Seuraavassa asiaa tarkastellaan lähinnä Heideggerin
ajatuksiin pohjautuen.
Heideggerille ahdistus on virittyneisyyden eksistentiaalin perusmuoto. Kuten
aikaisemmin tuotiin ilmi, kaikkia virittyneisyyksiä yhdistää niiden kyky avata maailmassa-oleminen kokonaisuutena ”ennen mitään tietämistä ja tahtomista” (Heidegger 2000a: 176−177). Dasein ei ilmene itselleen kokonaisena havainnoinnin kautta
vaan mielialan (Stimmung) täyttämänä oleskelemisena (Heidegger 2000a: 176).
Mieliala on ontisen tason, välittömän kokemuksellisuuden vastine ontologiselle
virittyneisyydelle, jonka radikaali affektiivinen luonne on Michel Henryn (1992:
356) sanoin sitä, ettei se paljasta olioita tai niiden ”asuttamaa” maailmaa vaan sen
voiman, jolla maailma alkuperäisesti ja kokonaisuutena tulee esille.
Virittyneisyyksien joukossa ahdistuksella on erityinen asema, sillä se on Heideggerin kirjoituksissa kaikkein perimmäisin mahdollisuus, jolla Dasein eli ihmisen oleminen ”täällä-paikalla” voi ilmetä (Heidegger 2000a: 230−231, 234). Ahdistus on siis perusvirittyneisyys, Grundbefindlichkeit, ja maailmassa-oleminen on
aina latentisti ahdistuksen määrittämää. Kuten Heidegger (1976: 117) ilmaisee,
”[a]hdistus on täällä. Se vain nukkuu.” Ahdistuksen eksistentiaalis-ontologisen perusluonteen vuoksi ihmisen on myös mahdotonta päästä siitä irti. Samaten muut
maailmassa-olemiseen liittyvät virittyneisyyksien ja mielialojen modukset, kuten
pelko, toivo tai ilo, voivat nousta vain ahdistuksen tarjoamasta affektiivisesta potentiaalista. (Vrt. Heidegger 2000a: 238−239.)
Heideggerin filosofisella ahdistustulkinnalla on monia yhtäläisyyksiä aiemmin
mainittujen psykologisten ja psykoanalyyttisten näkemysten kanssa. ”Ahdistavan”
luonne ei ole Heideggerin tulkinnassa kuitenkaan määrittämätöntä siksi, ettei sitä osattaisi tunnistaa, se olisi piilossa, se olisi unohtunut tai että se olisi torjuttu
tiedostamattomaan. Tässä tulkinnassa ahdistava ei ylipäänsä voi olla mikään maailmansisäinen oleva, joka olisi edes potentiaalisesti identifioitavissa tai kiinnitettävissä johonkin yksittäiseen ilmiöön, asiaan tai objektiin. Ahdistava ei kuulu maailman
mukautuvuuskokonaisuuteen (saks. Bewandtnisganzheit). Näin ollen ahdistuksen
. Kuten Hubert L. Dreyfus (1991: 181−182) esittää, pohtiessaan ahdistuksen ja pelon suhdetta
Heidegger ajattelee joiltain osin päinvastoin kuin Freud (freudilaisesta ahdistustulkinnasta ks. esim.
Moore et al. 1990: 24−25; Laplance & Pontalis 1973: 48, 379, 422; Tähkä 2001: 77). Oikeastaan
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paradoksaaliseen luonteeseen kuuluu, että siinä ahdistaa se, ettei voida tietää, mikä
ahdistaa. Ahdistuksessa ”uhkaava” on niin lähellä, että se ”ajaa ahtaalle” ja ”salpaa
hengityksen”, muttei silti ole ”missään”. (Heidegger 2000a: 235.)
Se että ahdistava ei ole ”missään” tarkoittaa, että ahdistava ilmiö on maailma ja
maailmassa-oleminen sellaisenaan; maailma avautuu juuri maailmana, ei asioiden tai
ilmiöiden joukkona tai summana. (Heidegger 2000a: 235−236.) Mutta miksi tämä
kokonaisuus sitten näyttäytyy juuri ahdistuksena eikä esimerkiksi euforisena onnellisuutena? Ahdistuksessa kohdataan Heideggerin mukaan se, että maailmallinen
mukautuvuuskokonaisuus on itsessään ja kokonaisuutena merkityksiä vailla. ”Normaalin” (ei-ahdistuneen) olotilan vallitessa tiedostetut ja tiedostamattomat, tunnetut ja tuntemattomat, pelottavat ja turvalliset ilmiöt saavat merkityksensä osana
sitä maailmaa, joka ihmisen olemisen (Dasein) ”täällä-paikan” (Da) kautta avautuu.
Ahdistuksessa tämä maailma kuitenkin vetäytyy. Maailmassa-olemisena määrittyvä
ihminen kokee menettävänsä tämän häntä olemuksellisesti määrittävän viittaussuhteiden kokonaisuuden (maailman). Ahdistuksen syynä on näin ollen maailman
olemassaolon täydellinen perustelemattomuus; maailman maailmallisuus itsessään
tunkee esille ahdistavassa merkityksettömyydessään. (Heidegger 2000a: 235, 411.)
Siksi ahdistuksen kokemus on pohjimmiltaan ”kodittomuuden” (saks. Un-heimlichkeit) kokemus; puhe ahdistukseen liittyvästä ”outoudesta” tarkoittaa, että ihminen
joutuu ”kodittomuuden eksistentiaaliseen ’modukseen’” (Heidegger 2000a: 238; vrt.
Heidegger 2000a: 237; 1976: 111; Vattimo 1989: 60; Dreyfus 1991: 178−179).
Ahdistus ”transsendoi” maailman näyttäessään maailman ja olemisen kokonaisuutena. Olennaista on se, että koska ahdistava kokonaisuus on tila ilman merkityksellisiä suhteita, ei tähän suhteettomuuteen voi kuulua myöskään mitään subjektin
kaltaista keskusta: ”[k]aikki oliot ja myös me itse vaivumme yhdentekevyyteen”
(Heidegger 1976: 111). Voin esimerkiksi sanoa, että ”olen ahdistunut”, mutta olen
ahdistunut juuri siksi, että olen kadottanut tai kadottamassa sen ”minän”, joka on
ahdistunut (vrt. Heidegger 1976: 112). Tämän vuoksi Heidegger ei lopulta puhu
ihmisen, subjektin tai Daseinin ahdistuksesta vaan kirjoittaa, kuinka ahdistus ahdistuu
(ks. esim. Heidegger 2000a: 236−237). Ahdistumisen ”subjekti” on siis ahdistuktämä tarkoittanee sitä, että Heideggerin ajattelussa freudilainen realistinen ahdistus on mahdoton tai
vähintäänkin epärelevantti käsite.
. Freudille (2003: 26) taas unheimlich (Mirja Rutasen käännöksenä ”kammottava”) on ”sellainen
kauhistuttava, joka palautuu johonkin meille vanhastaan tuttuun ja tiedettyyn” ja joka on kuitenkin samalla torjuttua: ”kammottava, unheimlich on siis jotakin aikoinaan tuttua, kodikasta, heimisch.
Kieltävä etuliite un on torjunnan merkki” (Freud 2003: 34). Freudille unheimlich nousee siis tiedostamattomasta ja on jotakin tuttua, jonka torjunta on muuttanut vieraaksi. Heideggerin näkemyksessä näin ei voi olla, sillä eksistentiaalis-ontologisena ahdistus ei voi merkityksettömyydessään sisältää
edes sellaisia kategorioita kuin tietoisuus tai tiedostamaton.
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sen virittyneisyys itse, mikä näyttäytyy sekä maailman että maailmassa-olemisen
merkityksellisyyden totaalina kyseenalaistumisena.
Luopuminen yksilön, ihmissubjektin kokemuksen näkökulman määräävyydestä on yksi seikka, jossa heideggerilainen ahdistustulkinta eroaa psykologi(sti)sista
näkemyksistä. Samalla heideggerilainen tulkinta tukee ajatusta, että myös psykologian, psykoanalyysin ja teologian on otettava ahdistuksen käsittelyssä huomioon
ilmiön filosofiset ulottuvuudet. Esimerkiksi Julia Kristeva (1992: 194, 199−200)
huomauttaa Yves Brés’hen viitaten, kuinka turvautuessaan kammottavan (saks.
unheimlich) tarkastelussa taideteoksiin Freud ikään kuin myöntää ahdistuksen psykoanalyyttisen käsittelyn mahdottomaksi ja tulee siten omalla tahollaan samaan
johtopäätökseen kuin Heidegger: ahdistavan/kammottavan kohdalla ollaan tekemisissä ”eksistentiaalisen a priorin” kanssa.
Ahdistuksen filosofista, eksistentiaalis-ontologista luonnetta voidaan edelleen
tarkentaa tarkastelemalla kahta siiihen keskeisesti liittyvää ominaisuutta: ahdistuksen suhdetta ”ei-mikyyteen” sekä virittyneisyyden ajallisuutta.
Ahdistus on kiinteässä yhteydessä ei-mikyyden (Das Nichts) teemaan, jota Heidegger käsitteli pian Olemisen ja ajan jälkeen luennossaan ”Was ist metaphysik?”.
Heidegger huomauttaa, että tämä kysymys ”ei-mistään” on varsin vaikea lähestyä.
Esimerkiksi logiikkaan perustuva tiede ajattelee ei-mikyyttä joko olevana (saks.
Seiende) tai kieltona (saks. Verneinung). Ensimmäisessä tapauksessa koko kysymys
kääntyy vastakohdakseen ja siten ristiriitaiseksi, sillä ”ei-mikään” ei voi ”olla” jotain.
Jälkimmäinen tapaus puolestaan kadottaa ei-mikyyden ilmiön alkuperäisyyden rajoittaessaan sen kieltämiseen. (Heidegger 1976: 106−108.) Heideggerin mukaan
onkin lopulta niin, että ”tiede ei halua tietää mitään ei-mistään” (saks. ”Die wissenschaft will vom Nichts nichts wissen”; Heidegger 1976: 106; ks. myös Luoto & Backman 2006: 20). Mitä tämä ei-mikään sitten on ja mikä on sen suhde ahdistukseen?
Heideggerin mukaan ei-mikyyden olemus on sen epäämisen (saks. Nichtung) kyvyssä. Ei-mikyys ei ole olevaa, se ei ole kieltämistä eikä se ole myöskään alue, joka
”sisältää” olevaa. Kuitenkin se mahdollistaa olevan: ei-mikään osoittaa, kuinka oleva
on sen sijaan, että se ei ole (ks. Sallis 1990: 149). Tämä paradoksi tulee ilmi juuri
ahdistuksen virittyneisyydessä. Ahdistukselle relevantteja kysymyksiä ovat esimerkiksi ”mikä on maailman maailmallisuuden perusta?”, ”mikä määrittää maailmassa-olemista?” tai ”mikä ahdistuksessa uhkaa?”. Ahdistuksen vastaus kaikkiin näihin
kysymyksiin on: ”Ei mikään”.
Ahdistus siis osoittaa, että ei-mikyys on olevan kokonaisuuden absoluuttinen
toiseus. Toisin kuin luonteeltaan aina jotenkin rajautunut oleva, ei-mikyyden epäys
on totaalia; se on kokonaisuus ilman rajautumisia. Ei-mikyys kykenee osoittamaan
olevan olemisen, koska se on ainoa asia mikä yhdistää kaikkea olevaa eli minkä
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suhteen kaikki oleva on samaa: kaikki oleva voi altistua epäämiselle. Näin ollen
ahdistuksessa kohdattava ei-mikään tarjoaa transsendenssin, jonka perustalta oleva voidaan saavuttaa kokonaisuutena omassa olemisessaan (Heidegger 1976: 115,
118). Heidegger kirjoittaa, että ainoastaan ”alkuperäisesti epäävä ei-mikyys” (saks.
der ursprünglich nichtenden Nichts) kykenee olemuksessaan tuomaan olevan kokonaisuutena ja sellaisenaan Daseinin eteen. (Heidegger 1976: 113−114; vrt. Marx
1997: 142; Luoto & Backman 2006: 20.) Tuodessaan ei-mikyyden esille, ahdistuksen perusvirittyneisyys kykenee näin osoittamaan sen, että oleva on pikemminkin
kuin ei ole. Heidegger lainaa tässä kohtaa Hegeliä, jolle puhdas oleminen ja puhdas
ei-mikään on sama asia. Vastaavalla tavalla myös Heideggerin mukaan oleminen voi
ilmetä sellaisenaan ei-mikyyden tarjoamassa transsendenssissa (Heidegger 1976:
120).
Ei-mikyyden ohella toinen ahdistuksen eksistentiaalis-ontologista muotoa määrittävä tekijä on virittyneisyyden ajallisuus. Heidegger toteaa Olemisessa ja ajassa,
kuinka virittyneisyyden eksistentiaali perustuu ensi sijassa olleisuuteen – toisin sanoen siihen, että ihminen on paitsi nykyisyydessä elävä ja tulevaisuuteen suuntautuva myös aina oma olleensa. Dasein määrittyy aina oman historiansa perusteella.
Näin ollen mieliala on virittyneisyyden eksistentiaalin ontis-psyykkisen tason korrelaattina aina perusluonteeltaan palauttamista johonkin (saks. Zurückbringen) (Heidegger 2000a: 408). Mielialojen ”merkitsevyys” syntyy vain tästä, eivätkä mielialat
ole ylipäänsä mahdollisia muuten kuin tämän ajallisuuden perusteella (Heidegger
2000a: 409). Esimerkiksi pelon mieliala ei suhtaudu niinkään tulevaan uhkaan, jota
odotetaan ja johon valmistaudutaan, vaan jonkin kokeminen uhkaavana on kokemista suhteessa johonkin jo olevaan, johonkin olleeseen. Pelon mielialan olemus
on siinä, että se pelkää aina jonkin tähden (Heidegger 2000a: 409). Pelossa on uhattuna se, joka jo olen − eli oma olleisuudesta koostuva olemassaoloni. Jonkin tulevan uhkaavan objektin tai tilanteen sijaan pelossa paljastuu oma olemassaolomme,
jota jokin uhkaa (Henry 1992: 356−357). Mikäli tuleva ei ole suhteessa siihen
kokonaisuuteen, joka ihminen jo oman menneisyytensä konstituoimana on, ei tulevasta voisi ylipäänsä sanoa, onko se uhkaavaa tai pelottavaa, mutta ei myöskään sitä,
onko se kiehtovaa, kiinnostavaa tai jotain muuta positiivissävytteistä. Tästä johtuen
samanlaiset ”ulkoiset” olosuhteet ja tapahtumat voivat näyttäytyä eri ihmisille hyvin erilaisina affekteina: esimerkiksi tuleva duoesiintyminen voi synnyttää toisessa
muusikossa pelkoa, kauhua ja paniikin, mutta toisessa iloa, innostusta ja positiivisen
odotuksen. Näitä affektiivisia reagointitapoja erottaa ne erilaiset henkilökohtaiset
olleisuuden muodot, joihin kyseinen tuleva tapahtuma mielialan muodossa palautuu.
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Ahdistus on siis perusvirittyneisyys, jossa kohdataan maailman merkityksettömyys ja maailmassa-olemisen outous ja kodittomuus. Ihminen ei löydä mitään,
minkä kautta voisi ymmärtää itseään tai maailmaa, ja tarttuu kiinni tähän ei-mikyyteen (vrt. Heidegger 2000a: 411). Ajallisuuden kysymyksen kannalta ahdistus on Heideggerin mukaan erityinen virittyneisyyden muoto siksi, että se on
(perus)virittyneisyyden muoto, joka on mahdollista toistaa (Heidegger 2000a: 412).
Tämä on nähdäkseni ymmärrettävissä seuraavalla tavalla: Koska mieliala perustuu
ihmisen olleisuuteen, ei mieliala voi tarkkaan ottaen toistua koskaan täsmälleen samanlaisena, sillä toistumisen hetkellä ihmisen ”ollut” on muuttunut ja on jo vähän
”enemmän” kuin ensimmäisellä kerralla. Ajallisuus on kasvattanut ja muuttanut olleisuutemme muotoa, jolloin myös mielialaa määrittävä palautumisalue on muuttunut. Koska ahdistus ei määritelmällisesti ”voi kadottaa itseään huolehdittavan
ääreen”, se ei myöskään voi riippua olleisuuden muodosta. Ahdistus vain ahdistuu
(vrt. Heidegger 2000a: 411−412). Ahdistus on luonteensa vuoksi kenties ainoa
virittyneisyyden muoto, joka toistuu muuttumattomana ja jonka eksistentiaalinen
mieli on aina samanlainen. Tässä on ahdistuksen ajallisuuden ydin: myös ahdistus
perustuu olleisuuteen mutta olleisuuteen, joka muodostuu sen itsensä sellaisenaan
toistumisen mahdollisuudesta. ”Ahdistuksen virittyneisyyttä konstituoivan olleisuuden
ekstaattinen modus on tuominen toistettavuuteen” (Heidegger 2000a: 412). Ahdistus
on näin ollen virittyneisyys, joka palautuu aina itseensä, samaan perustavaan filosofiseen (eksistentiaalis-ontologiseen) kysymykseen kaiken merkityksellisyydestä/
merkityksettömyydestä.
Jo ei-mikyyden käsittelyn yhteydessä kävi implisiittisesti ilmi, kuinka ahdistuksella on filosofisesti analysoituna myös ”positiivisia” puolia. Tällaiset ahdistuksen
ulottuvuudet saivat esimerkiksi Kierkegaardin (1964: 55−56) kirjoittamaan ahdistuksesta ”potentiaalisena mahdollisuutena” ja ”sympaattisena antipatiana” sekä
esittämään kollektiivisen tason huomion, jonka mukaan ”mitä syvällisempi on ahdistus, sen huomattavampi on kansakunta”. Ajatus ahdistuksen positiivisuudesta
(potentiaalista) viittaa siihen, että merkityksellisistä suhteista riisuttuna kokonaisuutena ahdistava maailma on aina myös mahdollisuus merkityksille (vrt. Heidegger
2000a: 235). Filosofisesti ottaen ahdistuksessa kohdattava todellisuuden vetäytyminen, sen ymmärrettävyyden perustan katoaminen, tarjoaa mahdollisuuden uuden paljastumiselle (vrt.Vadén 2004b: 95) sekä mahdollisuuden punnita ratkaisuja,
arvoja ja maailmaan sitoutumisen luonnetta ei-mikyyden transsendenttia toiseutta
vasten. Heideggerin (2000a: 413) mukaan ahdistus voi vapauttaa sellaisista ”tyhjistä” mahdollisuuksista, joihin Dasein voi jokapäiväisyydessään juuttua; ahdistus
. Tähän liittyvä erottelu varsinaisen (saks. eigentlich) ja epävarsinaisen (saks. uneigentlich) olemisen
välillä on fundamentaaliontologian aspekti, jonka käsittely on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuo-
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”tuo mielialaan, jossa päätös on mahdollinen” eikä se oikein ymmärrettynä ”estä eikä
hämmennä” (Heidegger 2000a: 412−413). Tämän rajoittamattoman mahdollisuuden kentän ansiosta ahdistuneesta Daseinista voi tulla Hubert L. Dreyfusin sanoin
jopa ”riemukas” (ks. Vadén 2004b: 95).
Tietyt psykoanalyyttiset tulkinnat tulevat lähelle filosofista näkemystä ahdistuksen ”positiivisiin” puoliin liittyen. Esimerkiksi Tähkä näkee ahdistuksen olevan itsen
ja persoonallisuuden kehittymisen, rakentumisen ja differentoitumisen taustalla
vaikuttava motivoiva yllyke ja voima (Tähkä 2001: 76−77, 148). Lamauttavanakin
tilana ahdistus on Tähkän (2001: 77) mukaan itseä säilyttävä voima vastakohtana
primitiiviselle aggressiolle. Ahdistus on ikään kuin ”paluuta alkuun” (vrt. Tähkä
2001: 150) tavalla, jossa maailmassa-olemisen struktuuri voidaan koota uudelleen.
Yksi ahdistuksen positiivisen potentiaalin aspekti avautuu rinnastettaessa Heideggerin ahdistustulkinta husserlilaiseen transsendentaaliin (fenomenologiseen)
reduktioon, jolloin Heideggerin ahdistuksen käsite vertautuu Husserlin transsendentaalisen egon käsitetteeseen. Ensinnäkin nämä molemmat teoriat viittaavat itsestään selvän ja arkipäiväisen eli luonnollisen asenteen naiivien käsitysten sivuun
siirtämiseen (Dreyfus 1991: 177). Toiseksi Husserl luonnehtii reduktion jälkeistä
tilaa hyvin samankaltaisin sanakääntein kuin miten edellä käsiteltiin ahdistuksen
merkityspontentiaa Heideggeriin näkemyksiin pohjautuen. Husserl esimerkiksi
kirjoittaa: ”absoluuttisen eli transsendentaalisen subjektiviteetin alue kattaa aivan
erityislaatuisella tavalla, todellisen ja mahdollisen ’intentionaalisen konstituution’
mielessä, koko reaalisen maailmakokonaisuuden eli kaikki mahdolliset reaaliset maailmat” (ks. Kauppinen 2004: 19). Tässä yhteydessä on kuitenkin Dreyfusin (1991:
177) tavoin huomattava, että tilana (heideggerilainen) ahdistus eroaa husserlilaisesta transsendentaalisesta egosta paljastaessaan Daseinin riippuvuuden sellaisista
julkisista merkitysrakenteista, joita se ei ole itse tuottanut. Dasein on osa maailman
kokonaisuutta eikä sen ”ulkopuolinen” tarkkailija kuten Husserlin transsendentaalinen ego tietyssä mielessä on.
Koska virittyneisyys on eksistentiaali, täytyy kaikilla virittyneisyyksillä olla jokin yhteinen eksistenssin kannalta merkityksellinen piirre. Kaikkia virittyneisyyklelle.
. Senyshyn ja O’Neill (2001) ovat hahmotelleet ahdistuksen positiivista merkitystä muusikkojen
esiintymispelon ja -jännityksen (-ahdistuksen) kannalta. Heidän mukaansa esiintymisen aiheuttama
”ahdistus” riippuu soittajan omaa muusikko-itseyttä koskevasta näkemyksestä. Tähän kohdistuva uhka aiheuttaa kirjoittajien mukaan esiintymiseen liittyvän ahdistuksen. Joustavamman ja muutoksille
alttiin itsen käsityksen omaksuminen valjastaisi kirjoittajien mukaan ahdistuksen esiintyjän käyttöön nimenomaan positiivisena potentiaalisuutena.
. Kursivointi J.T.
. Tai sitten husserlilainen fenomenologia on aina huomaamattaan ahdistunutta…
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siä yhdistää edellä käsitellyn olleisuuden ohella niiden kokonaisvaltainen ja transsendoiva luonne (vrt. Henry 1992: 355, 359). Siinä missä ahdistuksessa paljastuu
maailmassa-olemisen kokonaisuus sellaisenaan, muissa virittyneisyyden moduksissa paljastuu eksistenssi eli Daseinin ”täällä-paikka” sellaisenaan. Tämä kokonaisvaltaisuus on myös yksi ahdistuksen positiivisista aspekteista: paitsi erilaiset merkitykset myös erilaiset virittyneisyydet on tulkittavissa ahdistuksen potentiaalin pohjalta
kehkeytyviksi tiloiksi.
Edellä on käsitelty neljää eri tekijää, jotka luonnehtivat filosofista (eksistentiaalis-ontologista) ahdistuksen käsitettä: subjektittomuus (ahdistus on ahdistumisen
subjekti), toistettavuus (ahdistus palautuu itseensä), ei-mikyys (epäävä transsendenssi osoittaa olevan olemisen) sekä positiivinen potentiaalisuus (ahdistus on tila
merkityksille ja virittyneisyyden moduksille). Kaiken kaikkiaan tämä filosofinen
tulkinta korostaa ensinnäkin sitä, että ahdistuksen lähtökohtana on eksistentiaalinen
peruskysymys olemassaolon perustelemattomuudesta ja kyseenalaistumisen mahdollisuudesta sinänsä. Toisaalta filosofiseen tulkintaan liittyy ontologinen peruskysymys yleisestä merkityksettömyyden ja merkityksellisyyden, kaaoksen ja järjestyksen, mukautumattomuuden ja mukautuvuuden välisestä suhteesta. Fundamentaaliontologisena perusvirittyneisyytenä ja eksistentiaalina ahdistus on näin ollen ehto
sille, että koko kysymys merkityksettömyyden ja merkityksellisyyden tai kaaoksen
ja järjestyksen suhteesta voi ylipäänsä tulla kysymisen kohteeksi. Tätä on viime
kädessä ahdistuksen eksistentiaalis-ontologisuus: se viittaa maailman perustattomuuden, kaaoksellisuuden ja merkityksettömyyden ilmiöihin sinänsä. Samalla eksistentiaalisontologinen ahdistus osoittaa ei-mikyyteen liittyvänä, kuinka oleva pikemminkin
on kuin ei ole; ahdistuksessa koettava olevan epääminen on olemisen positiivinen
mahdollisuus. Filosofinen ahdistustulkinta viittaa näin ollen myös psykologisen ahdistusmääritelmän mahdollisuusehtoihin.
Jos ahdistus on potentiaalisesti kaikki merkitykset, voidaan ahdistuksen virittyneisyyden luonne ontisena mielialana eli faktisena affektiivisena kokemuksena
ymmärtää siten, että se on ikään kuin samalla kertaa kaikki mahdolliset virittyneisyyden modukset, jotka vastaavat kaikkia mahdollisia maailmassa-olemisen muotoja.Tämän vuoksi ahdistus on ”kaoottinen” myös suoraan kokemuksellisella, affektiivisen mielialan tasolla. Tämä kaoottisuus on kuitenkin mahdollisimman ”täyttä”
affektiivisuutta, joka syntyy reaktiona ei-mikyyden täydelliselle tyhjyydelle. Tätä
taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi eksistentiaalis-ontologista ahdistuskäsitystä vastaavat kokemukset ovat Heideggerin mukaan harvinaisia. Kokemuksellinen
harvinaisuus ei kuitenkaan tarkoita, ettei ahdistuksella olisi ratkaiseva filosofinen
merkitys eksistentiaalisessa ja ontologisessa analytiikassa. (vrt. Heidegger 2000a:
239; 1976: 117−118.)
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4.3 Musiikki ja eksistentiaalis-ontologinen ahdistus
Musiikin kiinteä yhteys affektiivisuuteen – minkä otan tutkimuksessani annettuna
– luo suotuisan lähtökohdan ahdistuksen ja musiikin yhteyden käsittelylle. Ahdistuksen ja musiikin suhde voidaan ymmärtää kuitenkin hyvin monella tavalla. Seuraavassa on hahmoteltu kuusi mahdollista tapaa, joilla musiikki ja ahdistus voivat
yleisesti ottaen olla toisiinsa yhteydessä. On huomattavaa, että hahmottelemani
kategoriat eivät ole ehdottomia eli vaihtoehtoisia – saati ainoita mahdollisia. Ne
voivat siis olla musiikillisesta tilanteesta ja tarkastelutavasta ym. kontekstuaalisista
tekijöistä riippuen myös limittäisiä eli toisiinsa sekoittuneita. Lisäksi musiikin ja
ahdistuksen yhteyksiä hahmottelevia kategorioita voitaisiin erotella ja määritellä
enemmänkin ja toisenlaisin perustein. Erilaisia ahdistuksen ja musiikin kytkeytymistapoja ovat aiemmin hahmotelleet esimerkiksi Eero Tarasti (1996: 73−75)
ja Bernhard Müssgens (1999). Tässä esittämieni kategorioiden tarkoituksena on
havainnollistaa nimenomaan omalle tutkimukselleni ominaista tulkintaa musiikin
ja ahdistuksen yhteydestä eli valaista sitä, miten se eroaa joistakin muista mahdollisista musiikin ja ahdistuksen suhteen tarkastelutavoista. Tämän pyrkimykseni
takia olen sijoittanut oman eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen perustuvan
tulkintani hahmottelemieni kategorioiden luettelossa viimeiseksi eli kuudenneksi
kohdaksi.
(1) Sävellys kuvaa tai representoi ahdistusta. Jokin sävelteos voi ilmentää ahdistusta
aiheensa kautta. Tämä on tilanne esimerkiksi P. H. Nordgrenin TV-oopperassa Alex,
jossa keskeisenä teemana on Välimäen (2005a: 328−352) analyysin mukaan päähenkilön tyhjyyden ja merkityksettömyyden eksistentiaalinen kokemus. Vastaavasti
Leonard Bernstein sävelsi vuonna 1949 pianokonserton – joka oli samalla myös
hänen toinen sinfoniansa – otsikolla The Age of Anxiety. Teos perustui W. H. Audenin samannimiseen runoon. Ahdistus voi representoitua myös puhtaan tekstuaalisesti eli rajatummin musiikin kudoksen tasolla esimerkiksi musiikillisen subjektin
(kuten teeman tai motiivin tms.) käyttäytymisenä ja ”kohtalona”. Tätä tilannetta
havainnollistaa hyvin Anne Sivuoja-Gunaratnamin (1996: 69−78) analyysi Einojuhani Rautavaaran jousiorkesterisävellyksestä Canto I (1960). Teoksen alussa esitelty ”pateettinen” ele vakiintuu Sivuoja-Gunaratnamin mukaan teoksen musiikillismaskuliiniseksi subjektiksi, joka joutuu myöhemmin ”ahdistavaan” kohtaamiseen
(feminiinisen) tremolokentän kanssa oman identiteettinsä menettäen (ibid.). Edelleen musiikki voi representoida ahdistusta topostensa kautta. Esimerkiksi luvussa 7
tarkemman tarkastelun kohteen oleva pianto-ele ja varsinkin kromaattisesti laskeva
passus duriusculus -kuvio ovat viitanneet aina renessanssista lähtien moniin surun,
kuoleman, huokausten ja kyyneleiden kaltaisiin ”ahdistaviin” merkityksiin.
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(2) Musiikin kokemuksellinen luonne synnyttää ahdistuksen kuulijassa. Ahdistuksen
representointi musiikin tekstuurin tai sävellyksen aiheen tasolla ei tarkoita, että
kuvattu ahdistus siirtyisi välttämättä kokemuksena musiikkia kuuntelevaan tai esittävään ihmiseen. Ihmisen reaktio voi olla päinvastoin vaikka huvittuneisuutta tai välinpitämättömyyttä (vrt. Tarasti 1996: 74). Sen sijaan toinen, Tarastinkin erottama
musiikin ja ahdistuksen mahdollinen yhteys korostaa nimenomaan tätä musiikin
emotionaalista vaikutusta riippumatta siitä, mitä musiikki konventionaalisten toposten (symboloinnin) tai muiden eksplisiittisesti ahdistukseen viittaavien tekijöiden (aihe, tekstuurin käyttäytyminen) tasolla kuvaa. Esimerkkinä tehokkaasti ahdistuneisuutta synnyttävästä musiikista Tarasti (1996: 74) mainitsee sellaiset nykymusiikin muodot, joista puuttuu selkeä aktoriaalisuus ja musiikillinen subjekti, eli
jokin tunnistettava, toistuva ja kuuntelutapahtumaa jäsentävä musiikillinen teema,
aihe tai motiivi. Tällaista musiikkia edustavat Tarastin (ibid.) mukaan muuan muassa György Ligetin (1923−2006) Apparitions (1958/1959) ja Atmosphères (1961),
joita luonnehtii varsin erikoislaatuinen staattisuus. Staattisuuden suhteen vieläkin
selkeämpiä tapauksia voisi löytää minimalismista, jolle luonteenomainen musiikillisten tapahtumien vähyys voi luoda helposti vaikutelman merkityksettömyyden
tilasta. Yhtenä tapauksena tulee mieleen Philip Glassin (s. 1937) Akhnaten-oopperan (1984) alkusoiton epävaiheinen toisteisuus. Vastaava vaikutus voi olla myös
(näennäisesti) täydellisesti kontrolloidun täyssarjallisen musiikin kohdalla, kuten
Pierre Boulezin (s. 1925) pianoteoksessa Structures Ia (1952).
(3) Musiikkiin liittyvät (ala)kulttuuriset ja/tai ideologiset yhteentörmäykset synnyttävät ahdistusta. Kolmas tapa, jolla musiikki ja ahdistus voivat liittyä toisiinsa, on
yhteydessä edellisen kohdan (2) tapaukseen korostaen kuitenkin vielä vahvemmin
(musisoivan tai kuuntelevan jne.) yksilön henkilökohtaista historiaa ja mieltymyksiä. (Ala)kulttuuristen ja/tai ideologis-esteettisten yhteentörmäyksien muodoissa
esimerkiksi Sex Pistolsin punk-rock saattaa ”ahdistaa” vannoutunutta barokkimusiikin ystävää samoin kuin oopperalaulu iskelmäentusiastikkoa. Lisäksi jokin musiikki
saattaa olla ”ahdistavaa” myös toisenlaisista henkilökohtaisista psykohistoriallisista
syistä johtuen, kuten esimerkiksi jonkin trauman seurauksena. Esimerkiksi läheisen hautajaisissa soitettua kappaletta voi olla myöhemmin vaikea kuunnella ”ahdistumatta”.
(4) Musiikin hallinnan menettäminen pelottaa. Musiikki voi olla ”ahdistavaa” myös
siten, että se herättää kokemuksen (rationaalisesta) hallitsemattomuudesta. Musiikki voi olla liian kompleksista tai periaatteiltaan (tyyliltään) liian vierasta, jotta
. Glassin Akhnaten-oopperasta ks. Richardson 1999. Steve Reichin Different Trains -teoksessa (1988)
taas minimalistinen toisteisuus yhdistyy teoksen ahdistavaan aiheeseen (holokausti) (ks. esim.
Cumming 1997).
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kuulija kykenisi sitä hahmottamaan. Tämä on saattanut olla yksi motiivi sellaisten
formalististen tai positivististen musiikkianalyysimenetelmien käytölle, jossa keskittyminen esimerkiksi musiikin rakenteisiin, harmonisiin funktioihin tai säveltaso-organisaatioon on yhdistynyt musiikin emotionaalisen puolen poissulkemisen ja
nykymusiikin kompleksisoitumisen kanssa (vrt. luku 4.3.5). Nykymusiikin kompleksisoituessa siitä on tullut usein yhä vaikeampaa kuunnellen hallita. Psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen näkökulmasta kyse on arkaaisen tason reaktiosta, jossa
hahmoton ja jäsentymätön ääni koetaan minuuden uhkana (ks. Välimäki 2005a:
88−89; 2006b: 6; vrt. Kohut & Levarie 1990 [1950]).
(5) Dynaaminen tai soinnillinen voimakkuus ahdistaa. Musiikki voi ahdistaa puhtaalla (äänen)voimakkuudellaan, ärsyttävällä sointivärillään tai muulla tunkeilevalla luonteellaan. Tämä liittyy läheisesti erityisesti kohtaan (3), sillä johonkin musiikin lajiin tai alakulttuuriin voi lajipiirteenä kuulua erittäin voimakas soinnillinen
dynamiikka ja poikkeuksellinen äänenvoimakkuus. Musiikilla voi myös olla suoraan
sellainen ruumiillisen tason vaikutus, joka koetaan ahdistavaksi, kuten esimerkiksi
voimakas ääni voi tuntua kipuna.
Luvuissa 4.1–4.2. esitetyn eksistentiaalis-ontologisen ahdistustulkinnan kontekstissa voidaan kuitenkin kysyä, onko näissä mainitsemissani musiikin synnyttämän ahdistuksen tapauksissa kuitenkin kyse ”vain” jonkinlaisesta pelon kokemuksesta; koska musiikki on olevaa ja koska ahdistus syntyy ilman suhdetta olevaan,
eivät edellä mainitut tapaukset voisi viitata varsinaiseen (eksistentiaalis-ontologiseen) ahdistukseen. Näin ollen musiikki ei voisi itsessään olla ahdistavaa. Mutta mitä
musiikissa sitten pelättäisiin? Voidaan ajatella, että musiikki ei saata suoraan ahdistuksen tilaan, mutta se voi muistuttaa siitä ja synnyttää siten pelon eksistentiaalis-ontologisesta ahdistuksesta. Syynä voi olla vaikka kohdan (2) mukainen musiikin ”merkityksettömyys” tai kohdan (4) mukainen hallinnan menettämisen uhka; tämän
ajatuksen voi liittää eri tavoin kaikkiin edellä mainittuihin ahdistuksen ja musiikin
yhteyden muotoihin. Tietynlainen musiikki muodostaa pelon, joka pohjimmiltaan
juontuu omaan olemassaoloomme kohdistuvasta alituisesta merkityksettömyyteen
– latenttiin ahdistukseen – vaipumisen uhkasta. Tässä valossa ymmärrettynä musiikin ”ahdistavuus” ilmentää tarvetta kanavoida ahdistuksen uhka projisoimalla se
pelkona johonkin olevaan (vrt. Henry 1992: 355−357). Näin ollen voidaan väittää,
että se musiikin kuulijassa tai tekijässä syntyvä affekti, jota luullaan ahdistukseksi,
on ahdistukseksi luultua pelkoa, joka kohdistuu olemassaolon peruskysymyksiin ja
siten eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen itseensä.
Tämä ajatuskulku on taustalla perusväitteessäni, joka voidaan liittää edellä olevan ahdistuksen ja musiikin suhteita hahmottavan listan kuudenneksi kohdaksi:
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(6) Musiikki on ahdistuksen taitoa. Musiikki on sekä ihmiselle kuuluva taito kanavoida eksistentiaalis-ontologista ahdistusta että ahdistukselle kuuluva taito ilmetä
kulttuurissa. Väitteessäni musiikista ahdistuksen taitona on tärkeää huomioida ”ahdistuksen taito” -ilmaisun (sen genetiivimuotoon liittyvä) kaksimerkityksisyys, minkä
toin esiin jo tutkimukseni johdannossa: ahdistus voidaan ymmärtää sekä taidon
objektina että subjektina.
Seuraavassa analysoidaan tarkemmin, miten musiikin voidaan nähdä ilmentävän
tätä perusasetelmaa. Tosin sanoen pureudun tarkemmin kysymykseen siitä, miksi
musiikki on eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen taitoa. Perusasetelmaa tarkastellaan suhteessa musiikkiin yhteisöllisenä, akustisena ja affektiivisena ilmiönä. Pääpaino on kahdessa viimeksi mainitussa. Erityisesti musiikin affektiivisen luoteen
yhteydessä nousevat virittyneisyyden ja mielialaisuuden kysymykset ovat tarkastelun kannalta ratkaisevassa asemassa. Samalla pyritään perustelemaan, miksi juuri
musiikki on ahdistuksen taitoa. Eikö samankaltainen suhde ahdistuksen perusvirittyneisyyteen olisi kuviteltavissa liittyväksi myös moniin muihin elämänalueisiin
kuten esimerkiksi gastronomiaan, jalkapalloon, elokuvaan tai ihmissuhteisiin?
4.3.1 Hiljaisuus ja häly musiikin akustis-ontologisina rajoina
Jacques Attalin kirja Noise (1985; alkuteos Bruits [1977]) on yksi kiinnostavimmista ja samalla epätavanomaisimmista musiikin poliittis-yhteiskunnallista merkitystä
analysoivista teksteistä. Attalin (1985: 9−10) mukaan eri musiikkityylejä yhdistää
se, että ne antavat erilaisten syntaktisten struktuurien ja koodien mukaisen muodon
hälylle. Vastaavasti musiikki voidaan määritellä aina jonkin kuulijan teoreettisesti
saavutettavissa olevan koodin mukaan muotoiltuna hälynä (Attali 1985: 25). Tässä
suhteessa musiikin perustava funktio on eroja luovien struktuurien hahmottaminen
hälyn kaaoksesta (Waksman 1999: 10−11). Kuten Susan McClary (1987: 17) on
huomauttanut, musiikki ei voi olla kuitenkaan ainoastaan järjestystä, sillä tällöin se
olisi pysähtynyttä ja epäkiinnostavaa eikä sillä olisi niin suurta roolia yhteiskunnissa
kuin mihin olemme tottuneet. Niinpä musiikin tulee aina jossain määrin myös irtautua totutusta järjestyksestä, rikkoa sen rajoja. Tämä on Attalin toinen musiikille
antama funktio: musiikki ei vain heijasta yhteiskuntaa vaan ennakoi sitä. Musiikki
. Kirjan kiinnostavuutta ei vähennä Attalin erikoinen persoona. Tämä ranskalainen, plagioinnistakin syytetty intellektuelli ja taloustieteilijä on toiminut muun muassa Ranskan entisen presidentin
François Mitterandin taloudellisena neuvonantajana, taloustieteen professorina ja Euroopan kehityspankin perustajana ja johtajana. Nykyisin hän johtaa kansainvälisiä konsultti- ja hyväntekeväisyysrahoitusyhtiöitä sekä istuu noin 30 yrityksen hallituksessa. Hän on julkaissut neljäkymmentä kirjaa
aina taloustieteestä elämäkertoihin (mm. Blaise Pascal, Karl Marx), romaaneihin, muistelmiin, lastenkirjoihin ja näytelmiin. Noise on Attalin ainoa musiikkia käsittelevä teos. (Ks. www.attali.com;
Collins 1994: 10.)
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on yhteiskuntien suhteen profeettista: sosiaalisen organisaation muutokset näkyvät
ensimmäisenä siinä tavassa ja niissä koodeissa, joiden mukaisesti musiikki järjestää
hälyä; musiikki kykenee ”materiaalista” maailmaa nopeammin paljastamaan jonkin
koodin tarjoamat mahdollisuudet (ks. Collins 1994: 16). Näin ollen musiikin on
mahdollista kertoa tulevista yhteiskunnallis-ekonomisista muutoksista.
Esimerkiksi Bach ja Mozart heijastivat ennalta 1800-luvun porvarillisen poliittisen teorian harmoniaunelmia ja Janis Joplin, Bob Dylan ja Jimi Hendrix kertovat
enemmän 1960-luvun vapausunelmista kuin mikään kriisiteoria. Vastaavasti musiikin profeetallisuus on syy sen usein kohtaamalle sensuurille vaikkapa Platonin
utopian ja Neuvostoliiton kaltaisissa totalitäärisissä yhteiskunnissa. Edelleen Luigi
Russolon teesi ”hälyn taiteesta” hiukan ennen ensimmäistä maailmansotaa sekä orkesterien koon suunnaton kasvu voimakkaan teollistumisen alla ovat muita Attalin
mainitsemia esimerkkejä musiikin ennakoivasta ja ennustavasta funktiosta. Myös
nykyisen massatuotantoon perustuvan musiikkimaailman voi ajatella heijastavan
kapitalistisen järjestelmän vaikeuksia. Tämä johtuu Attalin korostamasta kapitalismin sisäisestä ristiriidasta: kapitalismi voi toimia vain, jos kaikki ihmiset ovat
samanlaisia massakuluttajia, mikä johtaa kuitenkin yhteiskunnan heikentymiseen,
sillä erojen katoaminen ihmisten väliltä kadottaa samalla yhteiskunnan koossapysymisen edellyttämät sosiaaliset struktuurit. (Attali 1985: 4−12, 25.)
Edellisen ymmärtämiseksi on huomioitava kaikki termin ”noise” (ransk. bruits)
eri merkitykset. Suomennettuna termi tarkoittaa paitsi hälyä myös melua, kohinaa
ja ääntä sinänsä. Ensinnäkin merkityksessä ”häly” termi viittaa johonkin systeemiin
liittyvään akustiseen häiriötekijään. Tietyn musiikin lajin ja sen konstruoivan systeemin rajojen tunnistaminen edellyttää erontekoa siihen kuuluvien (ei-häly) ja
kuulumattomien (häly) äänten ja äänenkäyttötapojen välillä. Toiseksi merkityksessä ”melu” termi viittaa yksilön ja yhteisön tasolla ilmenevään auditiiviseen – ja
usein poliittiseen – häiritsevyyteen (ks. Siisiäinen 2005). Kolmanneksi suomennos
”kohina” tuo termiin puhtaasti akustis-fysikaalisen ulottuvuuden: kaikki mahdolliset taajuudet sisältävänä ilmiönä kohina on myös kaiken musiikin akustinen raja
ja potentia, josta musiikki järjestyksenä irtautuu ja kiteytyy. Musiikki siis järjestää
hälyn kuten piparimuotti piparitaikinan. Huomattavaa on erityisesti se, että häly ei
ole tässä tutkimuksessa esteettinen vaan (musiikin)ontologinen kategoria. Se viittaa mihin tahansa musiikillisen tai yhteisöllisen järjestyksen akustiseen häiriötekijään. Tilanteesta riippuen tämä häiriötekijä voi olla yhtä hyvin puhetta, katuporan
ääntä, Bachin sävellyksiä kuin varsinaista ”hälymusiikkiakin”. Toinen huomioitava
tekijä on termin noise (bruits) eri suomennosten kietoutuminen toisiinsa. Käytän
jatkossa pääsääntöisesti suomennosta ”häly” mutta asiayhteyden vaatiessa viittaan
myös kahteen muuhun edellä mainittuun merkitykseen.
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Näkemys hälyn merkityksestä musiikin ja yhteiskuntien kannalta tiivistyy Attalilla (1985: 26−31) kahteen teesiin. Ensinnäkin häly on väkivaltaa. Se häiritsee,
keskeyttää, irrottaa. Se ei ole koskaan olemassa itsenään vaan aina suhteessa johonkin systeemiin. Musiikkiin nähden häly on häiriötila (vrt. Ihde & Slaughter 1970:
236−237). Mutta häly ei ole vain musiikillinen kategoria esimerkiksi dissonanssin
muodossa vaan liittyy yhtä paljon musiikin tekemiseen ja kokemiseen sekä myös
musiikkiin itseensä: kuten mainittu, jokin musiikki voi muodostua meluksi tai olla hälyä suhteessa johonkin toiseen musiikkiin ja sen ilmentämään järjestykseen
(Waksman 1999: 11; vrt. myös Joyce 1997: 48). Myös ihminen voi näyttäytyä tällaisena ”systeeminä”, jolloin termin suomennos ”melu” osoittautuu osuvimmaksi:
melu voi aiheuttaa tuskaa, fyysisiä vammoja, jopa tappaa. Ei ole siis yllättävää, että väkivaltaan liittyvän ominaisuutensa vuoksi häly on Attalille murhan simulakrum.
Tämän yhteisöllisen ja yksilöllisen vaikuttavuuden vuoksi se on poliittinen ”ase”.
Musiikki taas on tämän ”aseen” muotoilua, kotouttamista ja ritualisoimista.10 (Attali 1985: 4, 23−26; Collins 1994: 14.)
Ääneen – ja sen myötä myös musiikkiin – liittyvää välitöntä ja tungettelevaa
luonnetta on pohdittu varsin paljon musiikkitieteellisessä ja filosofisessa kirjallisuudessa (ks. esim. Ihde & Slaughter 1970; Ihde 1976; Burrows 1990; Varto 2001b;
Kramer 2002: 2−3; Välimäki 2005a: 43−44). Auditiivisuudessaan musiikki synnyttää välittömän läsnäolon tunnun, mikä on saattanut olla yksi peruste modernin
musiikintutkimuksen yleiselle taipumukselle ohittaa musiikin semantiikkaan, sisältöihin ja representaatioihin liittyvät kysymykset (Välimäki 2005a: 43−44, ks. myös
luku 4.3.5). Äänen välitön läsnäolo on ilmennyt myös vastakohtana visuaalisuuden
implikoimalle välimatkalle, mikä on puolestaan näkynyt esimerkiksi luonnontieteissä tutkimuskohteiden vaientumisena: esimerkiksi teleskoopin ja mikroskoopin
laajentama maailma on samalla hiljennetty maailma (ks. Ihde 1976: 5−6; ks. myös
luku 2.1). Käänteisesti ajatellen visuaalisuuden puuttuminen – esimerkiksi pimeys
– tekee äänen tungettelevuuden entistä intensiivisemmäksi (vrt. Heidegger 2000:
238). David Burrows (1990: 21) ilmaisee metaforisesti, kuinka ”näkeminen on
kuin koskettamista, kuuleminen kuin kosketetuksi tulemista” ja kuinka me ”näemme maailman substantiivina, kuulemme sen verbinä”. Kenties vahvin syy äänen
tungettelevuuteen on auditiivisuuteen kuuluva (konkreettinen) kehollisuus, joka
Don Ihden (1976: 45) sanoin kattaa musiikin ja hälyn (noise) muodoissa kaikki sub10. Attalin ajatusten taustalla vaikuttaa vahvasti René Girardin näkemykset uhrauksen ja rituaalin
merkityksestä yhteiskuntia ja kulttuureja koossapitävänä ja perustavana voimana. Girardin ajatuksista ks. luvut 4.3.6 ja 6.3. Girardin ohella Attalin kirjalle keskeinen teoreetikko on Theodor W.
Adorno (ks. Collins 1994: 10−14; McClary 1985: 153). Ranskalaisintellektuelleille tyypilliseen
esseistiseen tapaan Attali kuitenkin mainitsee lähteensä vain ohimennen olettaen lukijan tuntevan
ne entuudestaan (vrt. Attali 1985: 26).
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jektiiviset tilat aina rauhoittuneesta mielihyvästä mielipuolisuuden partaalle. Tätä
taustaa vasten Attalin tapa tulkita hallitsematon häly väkivallaksi tulee varsin ymmärrettäväksi.
Attalin toinen teesi on, että hälyn kanavointina musiikki on uhrauksen simulakrum
(Attali 1985: 26). Metaforisena ja konkreettisena väkivallan muotona hälystä tulee
erityisesti meluna keskeinen vallankäytön ja vallanpitäjien huolenaihe. Kuten Siisiäinen (2005: 7−8) on selventänyt, kuulo ja ääni on mielletty modernissa diskurssissa usein vastarinnan ja epäjärjestyksen paikkana; melu on vaara ja uhka poliittiselle
kurinpidolle, sillä korva on ”valikoimaton” ja altis aistin. Rinnastamalla musiikki
yhteiskunnan kannalta tärkeään uhrauksen rituaaliin Attali nojaa Girardin teorioihin, joiden mukaan uhritoimituksen ja syntipukkimekanismin funktio on väkivallan kanavoiminen pois yhteisöstä (ks. luku 6). Hälyn hallinta musiikin muodossa on
analoginen ilmiö väkivallan hallinnalle yhteiskunnassa. Näin ollen Attali (1985: 27)
voi sanoa, että ”koko perinteinen musiikkitiede analysoi musiikkia kontrolloidun
paniikin organisointina, ahdistuksen muuttamisena iloksi”. Musiikin kehkeytyminen hälystä simuloi Attalille yhteiskunnallisen järjestyksen kehkeytymistä väkivallan kaaoksesta, jolloin musiikin koodit simuloivat vastaavasti yhteiskunnan sääntöjä
(Attali 1985: 29−30). Mikäli tilannetta tarkastellaan musiikinontologis-akustisesti,
nousee termin noise suomentaminen ”kohinaksi” polttopisteeseen: kaikki mahdolliset taajuudet sisältävänä ilmiönä kohina on ikään kuin potentiaali, josta kaikki musiikki järjestyksineen ja koodeineen nousee (vrt. Attali 1985: 33). Kuten mainittu,
tämä musiikin uhraamista heijastava luonne on Attalin teorian mukaan musiikin
”alkuperäisin” tehtävä.
Hälyä vasten tarkasteltuna musiikista voidaan näin ollen erottaa aspekti, jonka mukaan se voi akustis-ontologisella tasolla heijastaa filosofiseen ahdistuskäsitykseen liittyvää yleistä eksistentiaalis-ontologista perusasetelmaa, kaaoksen ja
järjestyneisyyden vuoropuhelua. Musiikki on siis ahdistuksen taitoa muun muassa
siksi, että se nousee ahdistusta vastaavasta akustisesta kaaoksesta ja merkityssuhteita vailla olevasta kokonaisuudesta, jonka kutsuminen ”kohinaksi” korostaa ilmiön
akustista ulottuvuutta ja jonka kutsuminen ”hälyksi” puolestaan korostaa sen musiikillista ulottuvuutta viitatessaan äänien ja jonkin niitä jäsentävän ja järjestävän
koodin suhteeseen. Kuten edellisestä on käynyt implisiittisesti ilmi, puhe musiikista järjestyksenä suhteessa hälyyn, kohinaan tai meluun ei kuitenkaan tarkoita vain
konkreettista akustista, materiaalista tai spatiaalista organisoitumista. Musiikin
”järjestys” voi näyttäytyä myös yhteisön tasolla poliittisena, symbolisena ja metaforisena käsitteenä.
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4.3.2 Hiljaisuus musiikin tilana
Musiikin tarkastelu hälyn järjestämisenä on kuitenkin tämän tutkimuksen näkökulmasta vain laajemman, musiikin akustiseen järjestymiseen liittyvän kysymyksen toinen puoli. Attalin Noise-kirjassa on yksi kiinnostava lause, joka viittaa tähän:
”musiikki kaivertuu hälyn ja hiljaisuuden väliin, avaamansa sosiaalisen kodifikaation
tilaan”11 (Attali 1985: 19). Attali ei kuitenkaan keskity hiljaisuuden ilmiöön, vaikka se on hälyn ohella musiikin toinen raja; hiljaisuudella voi perustellusti ajatella
olevan täysin hälyä vastaava ontologinen funktio musiikin olemassaolon kannalta.
Seuraavassa osoitetaan, kuinka hiljaisuus ja häly/kohina ovat musiikinontologisessa
mielessä vastakohtaisia mutta silti analogisia ilmiöitä. Olennaista on se, että hiljaisuus on tässä mielessä ”kaikkien äänten poissaoloa”, ei ”kaikkien äänten äänettömyyttä”. Korostan siis hiljaisuuden kvantitatiivista ulottuvuutta kvalitatiivisen
sijaan – jos nyt näin asia voidaan ilmaista.
Hiljaisuuden ilmiötä on käsitelty musiikintutkimuksessa varsin paljon (ks. esim.
Jankélévitch 2003 [1961]: 130−155; Cage 1961; Ihde & Slaughter 1970; Clifton
1976; Burrows 1990: 22; Goehr 1998: 27−34; Kahn 1999: 158−240; Littlefield
2001: 58−73; Sivuoja-Gunaratnam 2005).12 Tätä hiljaisuutta koskevaa keskustelua voidaan jäsentää sen mukaan, onko hiljaisuus kuultu vallitsevana tilana, josta
musiikki nousee esille, vai onko hiljaisuus koettu poikkeuksena äänen jatkuvassa
läsnäolossa (vrt. Jankélévitch 2003 [1961]: 132−136).
Ensimmäisen näkökulman mukaan hiljaisuus on jotain sellaista, johon suhteessa
tai jota vasten musiikin äänet syntyvät (ks. Ihde & Slaughter 1970: 238) tai ontologis-aistillinen tausta, josta musiikki tulee esille. Kuten Jankélévitch (2003 [1961]:
136) ilmaisee, ”musiikki voi hengittää vain, jos se saa hiljaisuuden happea”. Hiljaisuuden käsittäminen musiikin taustaksi, tilaksi ja olemassaolon edellytykseksi
voidaan jakaa edelleen kahteen aspektiin: voidaan puhua (1) hiljaisuudesta musiikin
”sisäisinä” äänettöminä hetkinä (esim. tauot ja fraasien rajat) tai (2) hiljaisuudesta
musiikin kudosta rajaavana tekijänä (musiikin alku ja loppu, osien välit).
Ryhmään (1) kuuluvat hiljaisuudet toimivat yhtenä musiikin kudosta määrittävänä tekijänä, jolla on objektiivinen säveliä, fraaseja yms. musiikillisia eleitä erotteleva merkitys (Brelet 1958: 106−107). Ne ovat osa musiikkia itseään eivätkä siis
voi sulautua samaan kategoriaan musiikkia rajaavien hiljaisuuksien kanssa. Musiikin
sisäiset hiljaisuudet onkin usein nähty äänille ja sävelille alisteisiksi. Esimerkiksi
erilaisissa musiikin määritelmissä hiljaisuuksilla ei ole juuri ollut sijaa vaan niissä
on keskitytty tarkastelemaan musiikkia lähinnä äänien ja niiden järjestäytymisen
kautta (Sivuoja-Gunaratnam 2005: 400). Toki tauot ja muut musiikin sisäiset hil11. Kursivointi J.T.
12. Hiljaisuudesta filosofiselta ja ei-musiikilliselta kannalta ks. esim. Dauenhauer 1980.
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jaisuudet on otettu huomioon, mutta ne on ymmärretty usein äänen poissaoloksi,
ei hiljaisuuden läsnäoloksi (vrt. Nattiez 1990: 67). Merkkinä tästä voidaan pitää
esimerkiksi Zofia Lissan (ks. Sivuoja-Gunaratnam 2005: 401−402) tapaa kutsua
musiikin sisäisiä äänettömiä hetkiä tauoiksi (saks. Pause) musiikin ”reunoille” kuuluvien hiljaisuuksien (saks. Stille) sijaan. Vastaavana merkkinä voidaan nähdä se
yleinen musiikkianalyyttinen tendenssi, joka ei ole kiinnittänyt huomiota musiikin
hiljaisuuksiin huolimatta hiljaisuuksien keskeisestä funktiosta esimerkiksi monissa Erik Bergmanin, György Ligetin, Luigi Nonon, Arvo Pärtin, Kaija Saariahon,
Toru Takemitsun tai Anton Webernin sävellyksissä (vrt. Littlefield 2001: 71−72;
Sivuoja-Gunaratnam 2005; vrt. kuitenkin Clifton 1976). Ehkä selvimmin musiikin sisäiset hiljaisuudet on huomioitu silloin, kun niille on annettu jokin selkeä
esittävä, esimerkiksi kuoleman kuvaamiseen liittyvä funktio (ks. esim. Cumming
1997: 147−148). Omassa tutkimuksessani yhdyn Sivuoja-Gunaratnamin (2005:
402) tapaan olla erottamatta taukoja musiikkia rajaavista äänettömistä hetkistä siinä mielessä, että vaikka näiden kahden hiljaisuuden lajin musiikillinen funktio on
erilainen, niitä kuitenkin yhdistää vahvasti ja kiistattomasti soivien sävelten puuttuminen (vrt. Brelet 1958).
Musiikin ”tilana” hiljaisuus siis kattaa musiikin sisäisten hiljaisuuksien ohella
myös ryhmän (2) tyyppiset hiljaisuudet eli hiljaisuuden musiikkia rajaavana tekijänä. Kenties arkiymmärryksenkin yleisimmin koskettelema musiikin ja hiljaisuuden
suhde koskee juuri musiikin alkua ja loppua. Brelet’n (1958: 103−105) mukaan
musiikkia ympäröivän hiljaisuuden funktio on suojella musiikkia ulkomaailman
ääniltä sekä niiden sekoittumiselta musiikkiin. Etenkin musiikkia edeltävä, odotuksen- ja tarkkavaisuudentäyteinen hiljaisuus on jotain, mitä musiikki Brelet’n
mukaan edellyttää. Konserttitilanteessa niin esiintyjien, kuulijoiden kuin esitystilankin suhteen ideaalitilanteena pidetään musiikkiin kuulumattomien äänten mahdollisimman täydellistä poissaoloa. Käsiohjelmien rapistelu, liikenteen melu, myöhästyneiden askeleet, kuorsaaminen, puhuminen, yskiminen – kaikki nämä ovat
epätoivottuja ääniä, jotka uhkaavat rikkoa musiikin olemassaoloa ”suojaavan” hiljaisuuden. (Vrt. Sivuoja-Gunaratnam 2005: 407−410; Littlefield 2001: 64.)
Suojaavan hiljaisuuden ajatus on kuitenkin (ideologisesti) ongelmallinen. Jos
musiikin ajatellaan edellyttävän hiljaisuuden suojaa, ei rockin kaltaiset musiikin lajit voi olla musiikkia lainkaan. Siinä missä taidemusiikin konserteissa esitettävää
teosta edeltävän hiljaisuuden syvyys on usein suoraan verrannollinen esitettävän
kappaleen tunnettuuteen (ks. Sivuoja-Gunaratnam 2005: 403), rock-konserttikäytäntöjä koskee pikemminkin periaate ”mitä tutumpi kappale, sitä kovempi meteli”. Rock-konserttien kohdalla voitaisiinkin puhua suojaavan hiljaisuuden sijaan
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suojaavasta melusta. Se, ettei rock tämän perusteella olisi musiikkia, on kuitenkin
absurdi johtopäätös.13 Hiljaisuuden näyttäytyminen musiikin edellytyksenä johtunee siitä, että suuri osa musiikin ja hiljaisuuden suhteita teoretisoivasta kirjallisuudesta liikkuu taidemusiikin kontekstissa, jossa esitykset ovat perinteisesti alkaneet
hiljaisuudessa (ks. esim. Jankélévitch 2003 [1961]; Clifton 1976b; Brelet 1958;
Sivuoja-Gunaratnam 2005). Onko kuitenkin niin, että ajatus musiikkia ”kehystävästä” (vrt. Littlefield 2001: 58−73, erit. 69) hiljaisuudesta on yksi 1800-luvulla
kehittyneen autonomiaestetiikan ja konsertti-instituution jäänne, joka haluaa tehdä
materiaalisen eron musiikin ja ei-musiikin välille sekä säilyttää näin jotain ”teoksen”
koskemattomuudesta (vrt. luku 5.2)?
4.3.3 Hiljaisuus ja häly kuulumattoman läsnäolona
Hiljaisuuden tarjoaman ”tilan” ohella toinen edellä mainittu näkökulma musiikin
ja hiljaisuuden suhteeseen on hiljaisuuden itsensä käsittäminen (illusoriseksi) poikkeustilaksi. Kuten Jankélévitch (2003 [1961]: 136, 139) huomauttaa, täydellinen
hiljaisuus on mahdoton saavuttaa. Tunnettu on myös John Cagen (1961: 8, 13−14)
esimerkki: mikäli pyrimme täysin äänettömään tilaan, törmäämme lopulta ääniin,
joista emme voi enää päästä eroon, nimittäin oman verenkiertomme ja hermostomme aiheuttamaa huminaan ja kohinaan korvissa.14 Jos luotetaan täydellisen hiljaisuuden mahdottomuuteen, on kaikki hiljaisuudeksi luultu vain joidenkin äänien
vaikenemista. Silloin myös musiikki on lopultakin vain sitä, että muut äänet ovat
hiljaa. Jankélévitchin (2003 [1961]: 139) mukaan musiikki onkin tämän perusteella yksi hiljaisuuden muoto; se vaatii akustista itsenäisyyttä ja edellyttää kaiken
muun äänellisyyden vaikenemista. Musiikki on ”salaperäinen hiljaisuus” (Jankélévitch 2003 [1961]: 154). Itse asiassa tämä on myös Attalin teorian ydin: musiikki
ilmentää järjestystä pyrkimällä kaikkien muiden mahdollisten järjestysten – siis
myös äänien ja niiden järjestäytymisen muotojen – vaientamiseen.15
Vaikuttaa siis siltä, että musiikin suhde hiljaisuuteen ja toisaalta hälyyn on varsin moniselitteinen ilmiökenttä. Esimerkiksi taidemusiikin konserttiin kuuluu
musiikin alkaminen hiljaisuudessa alkuaplodien päättymisen ja kapellimestarin tai
muusikkojen valmistavien eleiden myötä. Tällä alkuhiljaisuudella voi tulkita olevan
monia merkitysulottuvuuksia: ikoninen suhde musiikin hiljaisuuksiin, symbolinen
suhde taidemusiikin konserttirituaaleihin ja indeksaalinen suhde musiikin ajallisuu13. Tosin luultavasti on todella ihmisiä, joiden mielestä rock ei ole musiikkia.
14. Cage (1961: 7−8) päätyikin esittämään, että musiikki on ääntä, josta vain osa on notatoitu ja
loppu muodostuu ympäristön äänistä. Hiljaisuuden olemattomuudesta ks. myös historioitsija Peter
Englundin essee ”Hiljaisuuden historiasta” (Englund 2003: 13−30).
15. Musiikista filosofisena hiljaisuuden muotona erityisesti romantiikassa ks. Goehr 1998: 27−33.
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teen (Littlefield 2001: 65). Näiden konserttikäytäntöjen tehtävänä on varmistaa
musiikille jo edellä mainittu hiljaisuuden suojaava tila. Samalla ne tekevät mahdolliseksi havaita sellaisetkin sävellykset, jotka alkavat vaivihkaa tai hyvin hiljaisin äänin. Ääriesimerkkinä voisi mainita György Ligetin orkesteriteoksen Lontano
(1967), joka alkaa useiden sekuntien mittaisella tauolla. Kuitenkin jos tarkastellaan
erilaisia konserttikäytäntöjä, vaikuttaa siltä, että hiljaisuudella ja melulla/hälyllä
ei ole periaatteellista eroa sen suhteen, millainen merkitys niillä on musiikin alkamisen ja päättymisen kannalta. Rock-konsertissa esiintyjiä ja esitettäviä kappaleita
edeltää ja säestää yleensä jatkuva suosionosoitusten ja yleisön eläytyvän osallistumisen synnyttämän äänivyöryn suojaava melu. Hiljaisuutta ei edellytetä sen paremmin musiikin kuin esittäjienkään taholta – ehkä joitain poikkeuksellisen herkkiä
kappaleita lukuun ottamatta.
Pitääkin lopulta kysyä: eikö edellä mainitut huomiot osoita hiljaisuuden ja hälyn (musiikin)ontologisen vastaavuuden? Eikö kaikkia ennen musiikin alkamista
esiintyviä akustisia ilmiöitä yhdistä se, että ne ovat akustisen ”maaperän” luomista
musiikille? Toisaalta rock-konsertin meteli sekä yleisön keskustelun, käsiohjelmien
rapistelun, aplodien ja orkesterin viritysäänien synnyttämä kakofonia ja toisaalta
soittajien valmistavien eleiden ja kapellimestarin tahtipuikon kohottamisen aikaansaama hiljaisuus ja odotuksen atmosfääri (vrt. Brelet 1958: 109−110; Jankélévitch
2003 [1961]: 133) – kaikki nämä ilmiöt rakentavat yhtä lailla sitä akustis-auditiivista kaaosta, jonka potentiaalista musiikki voi nousta esille omaa järjestystään ilmentämään. Brelet (1958: 105) kirjoittaa: ”[Ä]änten todellisuus nousee juuri hiljaisuuden voimista. Hiljaisuus on näin ollen mahdollisuuden symboli [−−]. Voisi sanoa,
että hiljaisuus on musiikin todellinen substanssi, sillä siinä yksittäiset äänet sulautuvat kaikkien äänten mahdollisuuteen.” Vastaavasti Günter Pöltner (1992: 140)
kirjoittaa, kuinka hiljaisuus on kuulumattoman läsnäoloa, josta kaikki kuuluva nousee. Sama koskee siis mutatis mutandis hälyä. Lopulta voidaan esittää, että musiikin
olemassaolon edellytys tai tila ei ole hiljaisuus vaan akustinen merkityksettömyys
ja kaaos, joka voi ilmetä paitsi hiljaisuutena myös hälynä. Hiljaisuus ja häly ovat
molemmat ei-vielä-jäsentynyttä musiikkia. Ne ovat molemmat kuulumattomuuden muotoja, joissa kuulumattomana on järjestys. Ne eivät ole vain olosuhteiden
tai sattuman tuotosta vaan välttämättömiä tekijöitä siksi, että vain niistä kumpuavana
musiikki voi ilmetä järjestyksenä.
Edellä käsittelin hiljaisuutta lähinnä esityksen alun kannalta, mutta mainittu hiljaisuuden hälyä vastaava merkitys suhteessa musiikin olemassaoloon koskee
myös esityksen päättymisrituaaleja. Esimerkiksi taidemusiikin konsertissa sävellyksen päättymisen jälkeinen hiljaisuus ja sitä seuraava aplodimyrsky eivät ole
(musiikin)ontologisesti erillisiä ilmiöitä vaan saman asian kaksi variaatiota. Mo-
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lemmat ovat musiikin imaginäärisen järjestyksen ja uhritoimituksen simulakrumin
päättäviä eleitä (ks. Attali 1985: 28), joiden tehtävä on silloittaa musiikin ”maailma” tavallisen maailman järjestykseen (vrt. Littlefield 2001: 65). Tässä mielessä
rock-konsertti eroaa taidemusiikin konsertista vain siinä, että kappaleen jälkeinen
hiljaisuus (usein) puuttuu ja että aplodit voivat alkaa jo vähän ennen kappaleen
loppumista. Nämä erot ilmentävät lähinnä (ala-)kulttuurisia konventioita – eivätkä
jotain olemuksellista eroa musiikin lajeissa tai niiden perustavissa merkityksissä.
Jokin esitys päättyy suosionosoitushälyyn ilman hiljaisuutta, jokin poikkeuksellisen ”koskettava” esitys taas saattaa päättyä pelkkään hiljaisuuteen ilman aplodeja.
Jokin erityisen ansiokkaana koettu esitys saattaa saada päätöksekseen sekä pitkän
hiljaisuuden että sitä seuraavat aplodit, mikä sekin osaltaan korostaa hiljaisuuden
ja hälyn läheistä sukulaisuutta. Lisäksi esimerkiksi yleisön hiljaisuus muistokonserteissa tai muissa vastaavissa seremonioissa on muisteltavan tai juhlittavan henkilön
tai asian ”järjestyksen” korostamista.
Myös suosionosoitusten voimakkuuseroja voidaan ymmärtää tässä kontekstissa. Taputtaminen, tömisteleminen, huutaminen ja muu ääntely eivät ole suoranaisesti onnistuneeseen esitykseen suunnattuja suosionosoituksia vaan tarvetta luoda
mahdollisimman suuri kontrasti korostamaan kuultua musiikkia, sen ilmentämää
järjestystä ja kykyä synnyttää normaalista jokapäiväisestä elämästä ja maailmasta
poikkeava virittyneisyys. Suosionosoitusten vaimeus vahvistaa tulkinnan käänteisesti. Niiden syynä ei ole ensisijaisesti huono esitys tai sävellys vaan se, ettei kyseinen musiikkiesitys kykene siirtämään vastaanottajaa riittävästi irti jokapäiväisestä
virittyneisyydestä. Tällöin esitys ei siis myöskään vaadi akustisia rajoja: taputamme
innottomasti, jolloin klassisen musiikin kulttuuriin kuuluvaa esitystä seuraava hiljaisuus muuttuu vangitsevuudesta kiusallisuudeksi ja ahdistavuudeksi.
Esitystä edeltävien ja seuraavien aplodien ja hiljaisuuden funktio on siis korostaa
akustisesti musiikin järjestyksen eroa jokapäiväisyydestä (vrt. Clifton 1983: 88)
aivan samaan tapaan kuin tarkoituksella tuotettu kakofoninen ääni, anakrousis toimi
antiikin tragedian akustisena esirippuna (ks. Varto 2001b: 72). Tämän tutkimuksen
näkökulmasta tarkasteltuna musiikkia edeltävä hiljaisuus/häly/melu on symboli,
metafora tai simulakrum sille ahdistuksen tyhjyydelle, joka eksistenssiämme jatkuvasti uhkaa. Musiikki tarvitsee tällaisen tyhjyyden tilan, jota vasten sen tarjoama
järjestys voi toimia uhrauksen tai ahdistuksen jäsentymisen simulakrumina.16 Samalla tämä hiljaisuus/häly ei ole kuitenkaan täyttä tyhjyyttä vaan kiinni tulevassa/
16. Myös arkipäivän ympäristön äänet tai äänettömyys voidaan ajatella tällaisena akustisena kaaoksena, jota vastaan musiikki tuo (kaivatun) tilapäisen järjestyksen. Näin ollen myös konserttitilanteiden ulkopuolella tapahtuvassa musiikin kuuntelussa musiikki näyttäytyy akustisena järjestyksenä.
Voidaan kuitenkin ajatella, että konserteissa tämä ulottuvuus korostuu aivan erityisellä tavalla ja että
konsertteihin mennään nimenomaan kuuntelemaan musiikin järjestystä.
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olleessa musiikissa ja sen järjestyksessä. Se ei ole varsinaista ahdistusta vaan todellakin vain ahdistuksen akustinen representaatio. Brelet (1958: 111) huomauttaa, kuinka tähän liittyy aina myös oman yksinäisyyden kohtaamisen mahdollisuus
hetkellä, jolloin musiikin kudos lakkaa pitämästä meitä otteessaan. Musiikin alku
ja loppu ovat pelottavia hetkiä, joissa subjektius ja eksistenssi on vaarassa joutua
epävakaaseen tilaan. ”Hiljaisuus on symbolisaation kieltoa, sen kumoamista. Se on
representoitavaan kuuluvan aukon hyväksymistä” (Cumming 1997: 147). Tämän
vuoksi esimerkiksi musiikin päättävä hiljaisuus ei jatku koskaan pitkään vaan alkaa
väkisinkin purkautua arkipäiväiseen eksistenssiin palauttavaan ääntelyyn.
Edellä esitettyä tulkintaa tukee se tosiasia, että hiljaisuus on ollut kuitenkin
suhteellisen vähän käsitelty alue musiikkianalyysissa. Tälle tilanteelle voidaan esittää ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin, kuten edellä on tullut ilmi, hiljaisuus on hälyä
suhteutettuna johonkin hyväksyttyyn (musiikin) järjestykseen. Toisin sanoen hiljaisuus uhkaa rikkoa musiikin edustaman järjestyksen. Jos musiikin järjestys on attalilaisittain yhteiskunnallisen järjestyksen simulakrum, hiljaisuuden ja hälyn kaoottisuus kykenee vastaavasti osoittamaan vallitsevan järjestyksen arbitraarisuuden.
Ehkä juuri tämän vuoksi hiljaisuutta ei ole tutkittu sellaisenaan vaan aina suhteessa
musiikkiin ja ääneen (vrt. edellä) – eli jonkin järjestyksen näkökulmasta. Onko
sama syy taustalla taidemusiikkikäytäntöjen mukaisessa konserttihiljaisuudessa?
Onko siinä kyse tarpeesta hiljentää muut järjestykset ja ideologiat paitsi se, jonka
annetaan tulla häiriöttä esille esityksen muodossa? Tämän tapainen musiikin yhteiskunnallinen funktio ja käyttötapa saa Attalin (1985) teoriassa nimen representaatio.
Se on hallinnut kulttuuria 1800-luvulla (ja hallitsee osittain edelleenkin), ja sille
on ominaista kannustaminen uskomaan jonkin yhden järjestyksen absoluuttisuuteen.17
Toinen hiljaisuuden tutkimista ehkäissyt tekijä on kenties sen – samoin kuin
hälyn/kohinan – kaoottisuudesta johtuva ahdistuksen perusvirittyneisyys; hiljaisuuden tutkiminen saattaa olla paitsi metaforisella myös konkreettisella tasolla
”ahdistavaa”. Hiljaisuus voi synnyttää kaoottisena tyhjyytenä pelon, joka kohdistuu
eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen – aivan samaan tapaan kuin edellä esiteltyjen musiikin ja ahdistuksen yhteyksien kohta (2) ehdottaa. Burrowsin (1990: 9)
mukaan ihmisen käsitteellisen ajattelun juuret ovat nimenomaan ääntelyn kautta
17. Kuten musiikinhistoriallinen tutkimus on tuonut ilmi, taidemusiikin konserttikäytäntöihin
kuuluva ”suojaava” hiljaisuus on historiallisesti suhteellisen tuore ilmiö. Vielä 1700-luvulla ei ollut
lainkaan itsestään selvää, että musiikkia – ainakaan hovien ulkopuolella – tulisi kuunnella hiljaa
paikallaan parhaisiinsa pukeutuneena. Sama historiallinen muutos koskee myös kirkoissa käyttäytymistä. Myöskään kirkkoja ei pidä kuvitella historiallisesti ”erityisen hiljaisiksi paikoiksi, [sillä] ne
olivat pitkään kokousten, uutistenvaihdon ja seurustelun tyyssijoja, niissä jopa flirttailtiin, juopoteltiin ja käytiin kauppaa, ja alituiseen toistuvat valitukset mekastuksesta osoittavat miten tavallista
tällainen tavattomuus oli”. (Englund 2003: 27.)
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saavutetussa spatiaalisista objekteista irtautumisessa, jolloin hiljaisuus pelottaa ollessaan tämän olemassaolon jäsennystavan ulkopuolella. Ääni edustaa liikettä ja elämää, hiljaisuus kuolemaa (Burrows 1990: 22−23). Vastaavasti Brelet (1958: 106)
toteaa, kuinka ”hiljaisuudessa olemassa oleva samastuu omaan vapauteensa [−−],
hiljaisuus on heilumista tyhjyyden ja olemassaolon välillä”.
Tulkintani hälyn ja hiljaisuuden merkityksestä musiikin olemassaolon kannalta
on pyrkinyt valaisemaan kysymystä siitä, miksi juuri musiikki on ymmärrettävissä
ahdistuksen taidoksi. Kuten on tullut ilmi, musiikki on hahmotettavissa hiljaisuuteen ja hälyyn suhtautuvana järjestyksenä paitsi akustisessa ulottuvuudessa myös
ajallisessa dimensiossa. Musiikki ei tuo esille ainoastaan järjestystä vaan myös kaikkien järjestysten puuttumisen. Musiikin olemassaolo on riippuvaista akustisesta
kaaoksesta, epäjärjestyksestä, kaikkien mahdollisten äänten, taajuuksien ja sointien
olemisesta tilassa ilman akustisia eroja. Mikään ääni tai ääniryhmä ei nouse toisen edelle, minkäänlaisen koodin mukaista järjestystä ja hierarkiaa ei ole olemassa.
Ikään kuin hiljaisuudessa kaikki äänet olisivat vaientaneet toisensa ja ikään kuin
hälyssä/kohinassa kaikki äänet yrittäisivät olla muita kuuluvampia. Tähän taustaan
piirtyvänä järjestyksenä musiikki kykenee korostamaan eksistentiaalis-ontologisen
ahdistuksen peruspiirrettä eli kysymystä merkityksettömyyden ja merkityksellisyyden, kaaoksen ja järjestyksen suhteesta; musiikissa voidaan seurata ahdistuksen
jäsentymistä merkityksellisen maailman suuntaan. Tässä suhteessa musiikki ei ole
ehkä ainutkertainen mutta kuitenkin poikkeuksellisen tehokas eksistentiaalis-ontologinen ilmiö. Seuraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan musiikkia ahdistuksen
taitona affektiivisuuden, ontisen kokemuksen näkökulmasta.
4.3.4 Ahdistus, virittyneisyyden eksistentiaali ja musiikin affektiivisuus
Musiikin tunnevaikutuksilla on yksilötasolla monenlaisia muotoja ja sävyjä, jotka
johtuvat paitsi kulloinkin kyseessä olevasta musiikista ja siihen liittyvästä musiikillisen koodin ja järjestyksen muodosta myös subjektin fysiologisista ja psykologisista ominaisuuksista, kokemustaustasta ja historiasta – siis olleisuudesta – sekä
musiikin kuuntelun ympäristöllisistä sosiokulttuurisista olosuhteista (vrt. Ingarden
1986: 153). Tämän tutkimuksen filosofisen analyysin puitteissa ei ole relevanttia
pureutua sisällöllisesti tähän musiikin tunne-, emootio- ja affektivaikutusten kirjoon. Kokemussisältöjen sijaan päämääränä on keskittyä musiikin affektiivisuuden
eksistentiaalis-ontologiseen merkitykseen, jonka ajatellaan olevan erilaisten yksilöllisten tunnekokemusten pohjalla (ks. Schleiser 1998: 102−103). Tarkastelen seuraavaksi, kuinka musiikin affektiivisuus näyttäytyy tästä perspektiivistä tarkasteltuna
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virittyneisyyden eksistentiaalia vastaavana esikäsitteellisenä mielialana (saks. Stimmung).
Havainnollistin aiemmin, kuinka mielialaisuus on ihmisen ontologisesti alkuperäinen olemisen tapa, jossa ihminen ”on avattu itselleen ennen mitään tietämistä ja
tahtomista ja niiden avaamisulottuvuuden tuolle puolen” (Heidegger 2000a: 176).
Heideggerin ajattelusta ammentava Michel Henry (1991: 354) liittää Heideggerin
virittyneisyyden ja mielialan käsitteet affektiivisuuteen ja kirjoittaa affektiivisuuden suuresta merkityksestä seuraavasti:
Se tosiasia, että affektiivisuudelle ominaisen avaavan voiman fundamentaaliontologinen ja
poikkeuksellisen ratkaiseva merkitys jää useimmiten huomaamatta ja kyseenalaistamatta,
osoittaa ainoastaan sen, että tämä voima on periaatteellisesti riippumaton siitä tavasta, jolla
ajattelu ymmärtää ja totunnaisesti tulkitsee sitä.

Miten Henryn argumentti affektiivisuuden voiman pysymisestä ”ymmärryksen”
tavoittamattomissa näyttäytyy musiikin alueella? Ainakin se ehdottaa, että vaikka
musiikkia voidaan ”selittää” ja ”ymmärtää” esimerkiksi semioottisesti, musiikinteoreettisesti, sosiologisesti, kulttuurisesti, akustisesti jne. (vrt. Kockelmans 1999:
187−188), mikään näistä selitystavoista ei kuitenkaan kosketa suoraan musiikin
affektiivisuutta välittömänä kokemuksena. Toisaalta se ehdottaa, että affektiivisen
kokemuksen syntyminen ei edellytä tietoisuutta tai tietoon perustuvaa tulkintaa ja
”ymmärrystä” musiikin sisällöistä tai semanttisista merkityksistä. Henryn (1992:
360−361) tapaan voidaan huomauttaa, että tulkinnan kautta affektiivisuus itsessään
saattaa jopa jäädä syrjään (vrt. luku 4.3.5), ja affektit muuntuvat vain tutkimuksen
objekteiksi ja ajatusten tai toiminnan korrelaateiksi. Tällaisina niiden kokemuksellisesti avaava ja transsendoiva luonne siirtyy sivuun. Puhumme esimerkiksi musiikin syntaktisista ja sisällöllisistä merkityksistä unohtaen, että näiden merkitysten
kenttä on aina jo avautunut alkuperäisesti affektiivisuudessa.
Edellisen perusteella musiikin tavalla tai toisella kuvaama tai representoima
affektiivisuus ei ole affektiivisuutta ontologisesti avaavassa virittyneisyyden ja
mielialan merkityksessä. Esimerkiksi barokin affektioppia ei voida pitää musiikin
kokemuksellisena affektiivisuutena, vaan musiikki toimii siinä affektiivisuuden
sovittuina merkkeinä, representaatioina, tunteiden objektiivisena esittämisenä
(Dahlhaus 1983 [1977]: 21).18 Affektiopissa affektiivisuudesta tulee toiminnan tai
ajatusten korrelaatti.19 Mutta mitä selitysten ja ”ymmärryksen” tavoittamattomiin
18. Toisaalta barokin affektioppi oli – aivan kuten varhaisrenessanssin ars subtilior -tyyli ja myöhäisempi musica reservata -käytäntökin – ilmausta uudella tavalla koetusta musiikin ja tunne-elämän
yhteydestä, joka syntyi keskiajan jälkeen.
19. Saman huomion voidaan nähdä pätevän myös paljon siteerattujen Susanne Langerin (1967
[1953]) näkemysten kohdalla. Langer (1967 [1953]: 31) tosin kieltää, että musiikki olisi tunteiden
kieli, ja korostaa, että musiikin emotionaalinen vaikutus perustuu sen sijaan musiikin ja tunne-elä-
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jäävä, maailman avaava affektiivisuus sitten musiikissa on? Ainakin se on tulkittavissa hallitsemattomuutensa ja voimakkuutensa takia syyksi musiikkia koskevaan
varovaisuuteen esimerkiksi Platonin, Aristoteleen ja Augustinuksen kirjoituksissa.
Samalla se on musiikin tunnevaikutuksen muoto, joka saavutti ”itsetietoisuutensa”
viimeistään 1800-luvulla Arthur Schopenhauerin (1788−1860) ja Friedrich Nietzschen (1844−1900) kirjoituksissa. Myös viime vuosikymmeninä asiaa on teoretisoitu monin tavoin. Yksi kiinnostavimmista avauksista tähän suuntaan on Vladimir
Jankélévitchin (2003 [1961]) puhe musiikin hurmasta (ransk. charme). Hurma on se
musiikin ominaisuus, joka vangitsee, kiehtoo ja houkuttelee sekä tulkitsemaan että
jättäytymään musiikin vietäväksi. Carolyn Abbate (2004) korostaa – Jankélévitchiin viitaten – musiikin drastisen elementin tärkeyttä: musiikki on olemassa musiikkina vain ajallisena, auditiivisena ja kehollis-materiaalisena tapahtumana (vrt. Abbate 2004: 505−506, 529; ks. myös luku 3.2.3).Thomas Clifton (1983: 272−298)
puolestaan nimittää musiikin kokemisen perusaffektia termillä possessio (engl. possession), mikä viittaa musiikille luonteenomaiseen kykyyn saada kuulijan valtaansa,
omistaa ja hallita tätä. Jankélévitchin tapaan Clifton korostaa kuinka musiikki tulee
kokea ”omaksi” ennen kuin sitä on mahdollista lähestyä erilaisin käsitteellisin kategorioin (Clifton 1983: 273, 275, 290).
Ontologisen merkityksen ohella affektiivisuudella on siis myös epistemologinen
ulottuvuutensa: affektiivinen kokemisen taso on virittyneisyyden eksistentiaaliin
liittyvänä kokemuksena edellytys sille, että musiikista yleensä voidaan tai halutaan
sanoa jotain. Esimerkiksi Jankélévitchille musiikin hurma ruokkii ajattelua ja spekulaatiota loputtomasti ja tyhjentymättä (Jankélévitch 2003 [1961]: 83). Musiikin hurmassa on aina mukana jokin riittämättömyyden ja epätäydellisyyden tuntu;
hurma ei tarjoa ratkaisuja ongelmiin. Se on ääretön, hedelmällisen hämmennyksen
tuottava aporia (Jankélévitch 2003 [1961]: 96). Vastaavasti voidaan käänteisesti todeta, että ilman hurmaa kaikki musiikilliset ”täydellisyyden” muodot saavat aikaan
vain ”tylsyyttä ja välinpitämättömyyttä” (Davidson 2003: xi).
Kuten tässä tutkimuksessa on tuotu esille, Heidegger suhtautui musiikin affektiivisuuteen torjuvasti. Torjunnan syynä oli sama tekijä, jota Jankélévitchin ja
Cliftonin kaltaiset kirjoittajat pitävät musiikin olennaisimpana aspektina: musiikin
mitattomuus ja järjestyksettömyys oli Heideggerille merkki rappiosta mutta esimerkiksi Jankélévitchille se oli merkki musiikin positiivisesta erityisyydestä. Seumämme morfologiseen vastaavuuteen; musiikki on ”tunne-elämän sävelten tason analogia” (engl.
tonal analogue of emotive life) (Langer 1967 [1953]: 27). Victor Zuckerkandl (1973: 153) on kuitenkin kritisoinut Langeria psykologismista, sillä Langer olettaa musiikin ”objektiivisesti” muodoksi,
symboliksi tai ilmaisuksi, joka vastaa ”subjektiivisen” eli psyyken muotoa ollen sen symboli tai ilmaus. Musiikki on siis myös Langerin filosofiassa tunne-elämän välittömästä kokemusmaailmasta
etäännytettyä.
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raavaksi tulee kysyä, mitä musiikin affektiivisuuden fundamentaali, ”ymmärryksen”
tavoittamattomiin jäävä ja avaava luonne tarkoittaa, silloin kun musiikki tulkitaan
ahdistuksen taidoksi? Kysymykseen liittyy myös seikka, mihin viittasin jo luvussa
3.3.2: millä tavoin musiikin affektiivisuuden avaava luonne on perusteltavissa Heideggerin ajattelun pohjalta ja huolimatta siitä, että Heidegger itse suhtautui musiikin affektiivisuuteen varsin epäluuloisesti? Lisäksi on kysyttävä, että minkä vuoksi
se musiikin affektiivinen ulottuvuus, joka on edellytys selityksille ja ymmärrykselle
mutta joka ei koskaan kuitenkaan tyhjene niihin, on jäänyt musiikintutkimuksessa
lopulta usein vähälle huomiolle.
Heidegger-tutkija Joseph J. Kockelmans (ks. 1989 & 1999) on yksi niistä, jotka
ovat tarkastelleet musiikkia ja siihen liittyvää affektiivisuutta Heideggerin virittyneisyys- ja mieliala-käsitteiden näkökulmasta (ks. myös Clifton 1983; Pelt 1988;
Schleiser 2003). Kockelmans (1989: 367) esittää, että mielialan kaltainen musiikin affektiivinen voima ei paljasta maailmaa ja eksistenssiä toisistaan eristäytyneinä
(Kockelmans puhuu eksistenssin sijaan ”itseydestä”, engl. ”self ”) vaan sen, miten
eksistenssi musiikin myötä transsendoi, ”ylittää” oliot ja liikkuu kohti maailmaa
(vrt. Kockelmans 1999: 181). Kockelmans puhuu tässä yhteydessä musiikin tarjoamasta ”mahdollisesta maailmasta”, johon musiikki virittää ihmisen ja joka sallii
hetkittäisen poistumisen totunnaisesta arkipäivästä (Kockelmans 1989: 367−368;
1999: 181−182). Tätä ei tietenkään pidä ymmärtää konkreettisena siirtymänä jonnekin muualle. Kockelmansin tulkinnan ydin on sen sijaan siinä, että musiikin synnyttämä affektiivinen tila on luonteeltaan ikään kuin jonkin maailman avaava voima. Toisin sanoen on kuviteltavissa jokin maailma, joka mahdollisesti avautuisi musiikin
ilmentämän affektiivisuuden muodossa. Näin ollen musiikin synnyttämä affektiivinen
tila edustaisi ontisella tasolla jotain virittyneisyyden modusta.
Kockelmansin mukaan musiikin affektiivisuus täyttää siis virittyneisyyden eksistentiaalin määreet. Jos musiikin affektiivisuuteen liittyvä kokonaisvaltainen,
possessiivinen voima ajatellaan tällä tavalla eksistentiaalisesti mielialana, täytyy sen
luonteeseen kuulua, että se on avaavaa vain itsenään eli se voidaan vain ”kokea”
tai ”tuntea” (vrt. Henry 1992: 360−362). Tässä suhteessa musiikin affektiivisuusden voidaan nähdä olevan selkeässä yhteydessä virittyneisyyden eksistentiaaliin ja
ontiseen mielialaisuuteen: musiikin drastinen ”hurma” on kokonaisvaltainen kokemuksellinen tila, joka hallitsee koko senhetkistä eksistenssiä ja maailman tilaa
sellaisenaan ilman kiinnittymistä olevaan. Se on lisäksi – kuten edellä on tullut
ilmi – olennainen motivaatio ja mahdollisuus musiikin tiedolliselle ymmärtämiselle. Mikel Dufrennen (2000: 29) tavoin voidaan ajatella, että tämänkaltaisessa
kokemuksessa tapahtuu fenomenologinen reduktio puhtaimmillaan (vrt. Haapala
& Lehtinen 2001: xlix). Dufrennen mukaan taiteessa (musiikki mukaan lukien)
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ollaan yhteydessä ontologiseen, inhimillisen todellisuuden konstituoivaan affektiiviseen a prioriin. Tällä on Dufrennelle Kantin ymmärryksen kategorioita vastaava
perustava rooli ihmisen kokemuksessa ja tiedonmuodostuksessa. (Bonsdorff 2001:
184−185.) Lisäksi on kiinnostavaa, kuinka saksan kielen mielialaa ja tunnelmaa
tarkoittava sana ”Stimmung” osoittaa suoraan tämän musiikin ja affektiivisten tilojen
eksistentiaalis-ontologisen yhteyden. Termin ”Stimmung” yksi merkitys on nimittäin ”viritys”, ja sen kantasana ”Stimme” tarkoittaa puolestaan ”ääntä”. Voi sanoa,
että ihminen on mielialassaan aina ”äänittynyt” tai ”äänten virittämä”. Ehkä saksan
kieleen on tallentunut jotain siitä arkaaisesta merkityksestä, joka äänillä on ihmisen
olemassaolon kannalta.
Poststrukturalistisen ajattelun mukaan subjektilla ja subjektiviteetilla ei ole
kiinteää perustaa, ydintä tai muuttumatonta identiteettiä. Pikemminkin subjektius
hahmottuu liikkuvuutena erilaisten diskurssien kentässä. Poststrukturalistista subjektiajattelua luonnehtii siirtyminen stabiilista subjektiviteetista subjektiin positiona.20 Michel Foucault’n (2005 [1969]: 152) sanoin subjekti ”ei suinkaan ole puhuva
tietoisuus, [lausuman] muotoilun tekijä, vaan paikka, jonka ketkä tahansa voivat
tietyillä ehdoilla omaksua”. Välimäki (2005a: 136−137) on kehittänyt Foucault’n
näkemysten ja Kaja Silvermanin subjektin ja tekstin suhdetta tarkastelevien ajatuksien pohjalta käsitteen ”soitettu subjekti” (engl. played subject), joka tarkoittaa
subjektia (musiikin kuulijaa), joka syntyy tekstin (musiikin) merkitsijöiden aktivoitumisessa kuulijan tulkitessa ja omaksuessa musiikin diskurssin tarjoamat positiot.
Välimäen psykoanalyyttisessa tarkastelussa tällä käsitteellä on musiikkia ja minuutta yhdistävä merkitys.21 Soitetun subjektin käsitettä voisi kehittää myös filosofiseen
(eksistentiaali-ontologiseen) suuntaan: koska Stimmung ja affektiivisuus kuuluvat
heideggerilaisesssa ajattelussa eksistentiaalisuuteen ja siis jo määritelmällisesti ihmisen olemiseen, ovat musiikin Stimmungit (esi)subjektipositioita par excellence.
Tämä johtuu siitä, että musiikissa positiot rakentuvat ennen kaikkea suoraan affektiivisina Stimmungeina. Subjektin sijaan eksistenssin ja maailmassa-olemisen roolia
korostaen voidaankin puhua musiikin Stimmung-positioista, jolloin musiikki tekee
kuulijasta (soittajasta, säveltäjästä) esikäsitteellisellä tasolla ontologis-musiikillisaffektiivisesti viritetyn subjektin (saks. gestimmte Subjekt).
Stimmung-positioiden keskeinen piirre on siinä, että virittyneisyyden eksistentiaalin moduksina niillä on eksistenssin kannalta ahdistuksen kaltainen funktio.
Ne ovat affektiivisia tiloja, joille on vaikea, ellei mahdotonta löytää mitään yksiselitteisiä korrelaatteja olioiden, ilmiöiden tai merkitysten tasolla. Kuten on tullut
20. Sama ajatus liittyy Heideggerin tapaan kutsua ihmisen olemassaoloa termillä Dasein, joka myös
viittaa ihmisen määrittymiseen ”paikkana”, siis positiona.
21. Musiikillisen subjektiuden eri muodoista ks. Välimäki 2005a: erit. 123−128.

110 — Musiikki ahdistuksen taitona

ilmi, Jankélévitchille juuri tämä on musiikin ominaispiirre ja vahvuus. Musiikin
tehtävänä on ”ilmaista loputtomasti sitä, mitä ei voi selittää” (Jankélévitch 2003
[1961]: 71). Musiikin mysteeri on Jankélévitchille sanoinkuvaamatonta, koska on
olemassa ääretön määrä eri tapoja puhua musiikista ja samalla ei mitään yhtä oikeaa
(Jankélévitch 2003 [1961]: 74; Abbate 2004: 534). Juha Varto (2001b: 33−62) on
painottanut tätä mysteeriluonnetta korostamalla musiikille ominaista käsitteellisen
ja välittömästi kokemuksellisen kokonaisyhteyttä, jota kumpikaan puoli ei yksin
kykene selittämään. Musiikin synnyttämän affektiivisen kokemuksen välittömyyttä
luonnehtii näin tarkkaan määrättyjen representaatioiden puuttuminen aivan psykoanalyyttisen ahdistusmääritelmän mukaan (ks. Tähkä 2001: 149) sekä filosofisen
ahdistustulkinnan ”positiivisuuden”, merkityspotentiaalin mielessä.
Yksi edellä käsitellystä aukeava näennäinen ristiriita kykenee valottamaan musiikin affektiivisuuden ontologista merkitystä: Jos lähtökohtana on se, että musiikin
affektiivisuuden voimakkuuteen ei liity välittömällä tasolla määrättyjä merkityksiä
ja että musiikki avaa ”maailman”, jota ei ”ole” olioiden, ilmiöiden tai merkityssuhteiden tasolla, tulee kysyä seuraavaa: miten musiikin synnyttämillä affektiivisilla
tiloilla voi olla yhtä aikaa ahdistuksen kaltainen epäintentionaalinen, kokonaisvaltainen ja epäilyksetön luonne mutta kuitenkin selvä liittyminen ja viittaaminen kulloinkin kyseessä olevaan musiikkiin ja sen Stimmung-positioihin?
Näennäistä ristiriitaa häivyttää hiukan se, ettei näiden kahden tekijän tarvitse
olla toisensa poissulkevia: jokin kokemus voi olla epäintentionaalinen ontisella tasollaan mutta ontologisesti analysoiden sille voidaan löytää jokin ”syy” tai lähtökohta. Musiikin affektiivisuus on sen kaikista vaikutuksista eittämättä yleisin, kattavin
ja voimakkain – siis drastisin – ja siinä suhteessa se on samankaltainen ilmiö kuin
esimerkiksi onnellisuus: jokin ilmiö voidaan kyllä nähdä ”syynä” onnellisuuden
mielialaan, mutta silti onnellisuus värittää koko olemassaolon tilaa.
Toinen ristiriitavaikutelmaa häivyttävä tekijä on haastavampi ja kiinnostavampi, sillä se liittää musiikin virittyneisyyden eksistentiaalin ajalliseen luonteeseen.
Kuten mainittu, ahdistus on siinä suhteessa poikkeava virittyneisyys, ettei se voi
palautua olleisuuden tarjoamaan järjestykseen vaan virittyneisyytenä se palautuu
aina itseensä. Mitä tämä tarkoittaa musiikin kannalta?
Kuten on tullut ilmi, hiljaisuus ja häly vastaavat eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen merkityksellisistä suhteista irtautunutta luonnetta. Musiikki piirtää järjestyksensä näiden rajaamaan tilaan, jäsentää niiden ”ahdistuksen”. On toki ajateltavissa, että musiikki piirtyy pikemminkin kulttuurin rajaamaan tilaan ja kulttuurin
järjestyksen ehdoin, kuten esimerkiksi Attali sanoisi. Piirtyminen kulttuuriin tapahtuu kuitenkin musiikin tapauksessa aina akustisessa materiaalissa ja on järjestyksenä koettavissa ontisesti vain akustisen materiaalin järjestyksen affektiivisena virit-
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tyneisyytenä. Edellä käsitellyn mukaan musiikki on akustisena hiljaisuuden ja hälyn
kaaokseen piirtyvänä järjestyksenä harvoja ilmiöitä, jossa järjestys voidaan kokea
järjestyksenä sinänsä, mikä tarkoittaa järjestyksen kokemista kokonaisuutena, eksistentiaalisesti ja virittyneisyyden erilaisina moduksina. Jankélévitch (2003 [1961]:
120) toteaa saman muotoilemalla, kuinka ”musiikki on hurmaa, joka ei ole tehty
mistään, joka ei vaadi mitään ja joka ei kenties ole mitään – ainakaan niille, jotka
uskovat löytävänsä siitä jotain ilmeistä ja yksiselitteistä”. Tässä mielessä musiikki
todella avaa uuden maailman, mutta keskeistä ei ole tämän avatun maailman ”sisältämä” oleva vaan avaamisen liikkeen itsensä synnyttämä voima ja virittyneisyys.
Paitsi että musiikin piirtyminen hälyn ja hiljaisuuden tilaan kertoo ahdistuksen
jäsentämisestä, se kykenee osoittamaan tämän jäsentymisen liikkeen nimenomaan
ajallisena tapahtumana. Musiikin affektiivisuus on näin puhdasta virittyneisyydelle ominaista avaamisen voimaa ilman määrättyä korrelaattia objektien, asioiden ja
ilmiöiden (eli olevan) tasolla (vrt. Henry 1992). Musiikki on lopulta ahdistuksen
taitoa, koska siihen liittyvä perustavan tason affektiivisuus vastaa virittyneeltä luonteeltaan ahdistuksen kokonaisvaltaisuutta ja on sen eksistentiaalis-ontologista alkuperäisyyttä vastaavaa. Musiikin synnyttämä mieliala on ikään kuin maailman avaava
voima, ja koska tällä mielialalla ei ole määrättyä maailmaa korrelaattinaan, se on
ikään kuin ahdistuksen tarjoama merkitysten tila.22 Samalla musiikin affektiivisuus
on erikoisella tavalla ”intentionaalista”: virittyneisyyden mahdollisina moduksina musiikin mielialat palautuvat ahdistukseen ja sen loputtoman merkityksellistämisen potentiaaliin. Musiikin Stimmungien tarkoitteena on ahdistus itse. Ne ovat mimeettisessä
suhteessa ahdistukseen ja siinä ilmenevään olevan epäämiseen (vrt. luku 4.2).
Termi mimesis suomennetaan useimmiten ”jäljittelyksi” tai ”imitaatioksi”, mutta sisällöltään tämä antiikkiset juuret omaava käsite on huomattavasti moniulotteisempi kuin mitä nämä suomennokset antavat ymmärtää. Jo Aristoteles erotti
Runousopissaan jäljittelevät taidot toisistaan sen perusteella millä, miten ja minkä suhteen mimesis tapahtuu. Aristoteles osoitti samalla, kuinka termi oli moniulotteinen jo antiikin maailmassa (Aristoteles 1447a−1448b; Kockelmans 1985:
11−12). Aristoteles oli ensimmäinen siinä länsimaisen ajattelun traditiossa, jonka mimesistulkinnat ovat seuranneet Platonia. Myös mimesis-käsitteen kohdalla on
näin ollen relevantti se A. N. Whiteheadin kuuluisa lausuma, jonka mukaan koko
länsimaisen filosofian historia on vain reunahuomautuksia Platonin teksteihin (vrt.
Girard 1987: 8). René Girardin (1987: 8) mukaan nämä platonilaiset mimesistulkinnat ovat keskittyneet pääasiallisesti representaation kysymyksiin, toisin sanoen
erilaisiin käyttäytymisen, tapojen ja puhumisen muotoihin (vrt. luku 4.3.6).
22. Tämä ajatus on lähtökohtana luvun 5.4 teoskäsitteen tulkinnassa.
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Taideteoksen alkuperässä Heidegger esittää, ettei taide jäljittele mitään. Se ei ole
allegoria, symboli tms. eikä siis jäljittele mitään toista olevan muotoa. Mutta Heideggerille taide ei jäljittele myöskään mitään olioiden yleistä olemusta, kuten esimerkiksi platonilaista ideaa. Heidegger (1998: 35) kysyy: ”Miten ja missä tämä
yleinen olemus on, jotta taideteokset voisivat olla sen kanssa yhtäpitäviä? Millaisen
olion – ja millaisen olemuksen – kanssa kreikkalainen temppeli voisi olla yhtäpitävä?” John Sallis (1990: 175) huomauttaa Friedrich Wilhelm von Herrmanniin
viitaten, kuinka taideteokselle ominainen totuuden tapahtuminen (ks. luku 2.2.2)
on Heideggerille luonteeltaan ontologista tapahtumista erotuksena olevan sisällä ilmenevästä interaktiosta. Jos taide on paikka, jossa totuus tapahtuu alkuperäisesti,
mitä teos silloin ylipäänsä edes voisi jäljitellä? Jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa: 1) taide
ei jäljittele mitään eli taide ei ole mimeettistä lainkaan, tai 2) myös mimesis tulee
tulkita ontologisesti (ibid.). Jälkimmäinen vaihtoehto on haastavampi, ja se on ollut keskustelun aiheena myös muilla tutkimuksellisilla tahoilla. Eero Tarasti (2004)
hahmottelee omassa eksistentiaalisemiotiikassaan erilaisia mimesiksen muotoja
Paul Ricoeuriin (ks. Ricoeur 1984: 52−87) viitaten. Myöskään Tarastille mimesis
ei ole vain vastaavuutta elämismaailman ilmiöiden kanssa – eli toimimista merkkinä, representaationa – vaan siihen kuuluu myös merkin tuottaminen ja sen hajoaminen eli merkin siirtyminen transsendenssista elämismaailman piiriin ja toisaalta
haihtuminen takaisin tähän ”ei-merkkien tilaan”. (Tarasti 2004: 72−80.)
Ahdistuksen filosofisten aspektien käsittelyn yhteydessä korostettu ei-mikyyden kysymys tarjoaa tässä kohtaa yhden kiinnostavan tulkintamahdollisuuden.
Onko siis niin, ettei teos ylipäänsä jäljittele mitään? Onko niin, ettei se jäljittele
mitään olevaa, mutta on kuitenkin samalla ontologisesti tulkittuna mimeettisessä suhteessa ei-mikyyteen (vrt. Sallis 1990: 184)? Taide ei jäljittele avoimen piirin
sisällä, vaan avaamalla tuon piirin taide – näin Heidegger ehkä sanoisi – imitoi eimitään ja jäljittelee totuuden tapahtumista. Musiikin transgressiivinen nouseminen
hiljaisuuden, hälyn ja kohinan merkityksettömyydestä ja ahdistavasta ei-mikyyden
transsendenssista antaa aiheen ajatella, että musiikki nimenomaan on ei-mikyyden
mimesistä. Kuten Don Ihde ja Thomas Slaughter (1970: 238) kirjoittavat ”kenties
missään muussa kuin musiikillisessa todellisuudessa ei ole mahdollista luoda jotain tyhjästä [engl. nothing]”. Musiikilla (musiikkiteoksella) on kiinteä mimeettinen
linkki ahdistuksessa nousevan olemisen kokonaisuuden ja epäävän ei-mikyyden
alueeseen. Ahdistuksen positiivisena muotona musiikki on Jankélévitchia (2003
[1961]: 137) soveltaen potentiaalisuutta vastaavaa olemattomuutta. Tarastin (2004:
52) mukaan transsendenssi voi ilmetä muotoutumassa olevien merkkien valaistuksena tai sävynä. Näin ollen musiikin virittyneisyyksiä voidaan pitää muotoutumassa
olevina merkkeinä – Tarastin termein esi-merkkeinä − eli erilaisina ei-mikyyden il-
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menemisen tapoina ja tiloina ennen virittyneisyyden avaavan voiman kiinnittymistä
olioihin ja olevaan. Nykyisen musiikintutkimuksen synnyttämä ajatus merkityksen
etsimisestä musiikin varsinaisena merkityksenä (ks. Kramer 2002: 2) liittyy tähän
siten, että jo erilaisten merkitysten mahdollisuus on jotain, jokin potentiaalisuuden
tila ja ”artikuloinnin paikka” (vrt. Kockelmans 1989: 370).
4.3.5 Musiikintutkimus ja emootioiden torjunta
1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä musiikintutkimuksen kentällä, ja ehkä vahvimmin sen feministisessä suuntauksessa, alettiin tunnustaa ja tunnistaa,
kuinka musiikin emotionaalisen, aistimellisen ja kehollisen puolen torjuminen tai
sivuuttaminen on luonnehtinut pitkään modernia musiikintutkimusta (ks. McClary 1991; Treitler 1989: 6; Välimäki 2005a: 40−44).23 Tämä erityisesti musiikin
teoriaa ja musiikin ”sisäisiin” formaaleihin ja syntaktisiin aspekteihin keskittynyttä
musiikkianalyysia leimannut torjunta on jäljitettävissä aina antiikin Kreikan pythagoralais-platonistiseen traditioon. Vaikka musiikin sosiaaliset ja aistimelliset puolet
– sekä myöhemmin musiikin luonne ”taiteena” – on toki aina tunnustettu, musiikin
oletettu yhteys jumalallisuuteen ja kosmoksen rakenteisiin teki siitä pääsääntöisesti
matemaattisen kysymyksen läpi koko keskiajan. Samalla tämä oletettu yhteys oli
perustana musiikin kulttuuris-sosiaalis-aistimellisen ulottuvuuden leimaamiselle
vähemmän tärkeäksi, epäilyttäväksi, vaaralliseksi ja synnilliseksi. (Vrt. McClary
1985: 150; Jankélévitch 2003 [1961]: 10−11.)
Sekularisoituneessa muodossaan tendenssi on vaikuttanut viime vuosikymmeniin asti. Susan McClary (1985: 150) huomauttaa, kuinka taipumus käsitellä musiikkia akustiikan, matematiikan ja mekanististen mallien mukaan säilyttää musiikin
jonkinlaisena mysteerinä, jonka saloihin on pääsy vain koulutetulla ”papistolla”.
McClaryn mukaan tämä on hiljentämistä, joka unohtaa musiikin kokemuksellisesti
merkitykselliset ulottuvuudet.
Tämä ”mystifiointi” voidaan nähdä tarkemmin analysoiden kaksinkertaisena hiljentämisenä. Ensiksikin se haluaa viestittää, että musiikin ”ymmärtäminen” vaatii
asiantuntijatietoja ja -kykyjä, jolloin kaikkien muiden, eli ei-asiantuntijoiden, esittämät musiikkia koskevat näkemykset hiljennetään. Musiikin ilmaisullisesti, sosiaalisesti, ja affektiivisesti moninaiset vaikutukset ihmisiin siirretään syrjään toisarvoisina ja luodaan illuusio, ettei musiikista voi tietää mitään olennaista ilman kyseisiä matemaattisperustaisia erityistaitoja. ”Papiston” ulkopuolella olevien ihmisten
kuulokulmat siis vaiennetaan. (Vrt. ibid.)
23. Myös fenomenologiavaikutteisessa musiikintutkimuksessa on kiinnitetty huomio musiikin emotionaalisen, aistimellisen ja kehollisen puolen unohtamiseen musiikintutkimuksessa. Ks. luku 3.
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Toinen hiljentäminen on ilmennyt musiikin itsensä hiljentämisenä esimerkiksi
partituuri- ja nuottianalyysin, kriittisten editioiden laatimisen tai yleensä ”paperimusiikin puolustamisen” (vrt. Dahlhaus 1980: 22) muodoissa. Kyseessä on ollut
toinen tapa varmistaa tutkijan erityisasema. Auditiivisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä musiikki olisi kenen tahansa saavutettavissa ja arvioitavissa. Hiljennettynä musiikki on sen sijaan vain nuotinlukutaitoisten, musiikin teoriaa hallitsevien
ja musiikin analyysimenetelmiä tuntevien saavutettavissa. Syy musiikin emotionaalisen ulottuvuuden leimaamiselle irrelevantiksi on näin ollen tulkittavissa osaltaan
ideologis-elitistiseksi. Ilmiö perustuu ”suljetun”, paikallisen ajattelun periaatteeseen: se on pienen ryhmän ainutlaatuista kokemusta mutta samalla kokemusta, joka
olettaa olevansa jollain tapaa universaali. ”Avoimen” paikallisen ajattelun vastaisesti
tämä kokemustapa luottaa ”kokemukselliseen diktatuuriin” (vrt. käsite ”kokemuksellinen demokratia” luvussa 2.1.1) eikä ota huomioon muita mahdollisia kokemuksen muotoja (vrt. Vadén 2004a). Kulttuuriteoreettisin termein voi sanoa, että
kyseessä on pohjimmiltaan halu säilyttää musiikintutkimuksellis-myyttinen kudos,
haluttu ”ylivoiman talismaani”, vallan ja maineen aineeton merkki, jonka hallitsija
uskoo oman mahtinsa suuruuteen. Tämä tapahtuu kuitenkin tasa-arvoisuuden ja
yhteisymmärryksen kustannuksella, sillä – René Girardin (2004: 204−205) sanoin
– ”niin kauan kuin on kudosta, toisin sanoen korkeinta ja olematonta pelipanosta,
jota ihmiset lakkaamatta toisiltaan riistävät, ei ole tehokasta transsendenssia, joka
palauttaisi rauhan”.
Kuten Välimäki (2005a: 40−45) on selventänyt, musiikintutkimuksen emootiovastainen trendi on kulkenut käsi kädessä musiikin semantiikan poissulkemisen
kanssa. Varsinkin modernistisesti orientoitunut musiikintutkimus on keskittynyt
musiikin muotoihin, syntaksiin ja muihin kvantitatiivisesti jäsennettäviin osatekijöihin nostamatta esille kysymystä musiikin representoivasta luonteesta, sillä modernistisen orientaation esteettis-ideologisiin lähtökohtiin on kuulunut musiikin
mieltäminen ei-representoivaksi taidemuodoksi. Välimäki (2005a: 41−42) esittää
kuitenkin kiinnostavasti, kuinka tässä on taustalla ajatusharha: musiikin ei-esittävyyden lähtökohtaoletus ei ole poistanut musiikin semanttista ulottuvuutta, sillä
modernistinen musiikki representoi ei-representoivuuden ideaa itseään − ”absoluuttinen musiikki” on itsessään yksi musiikillinen topos, kuten Välimäki (2005a:
42) Raymond Knappiin viitaten toteaa. Myöskään musiikin kokeminen mediuminsa luonteen perusteella poikkeuksellisen abstraktiksi ei poista musiikin semanttista ulottuvuutta. Päinvastoin: oletetun abstraktiutensa vuoksi musiikki representoi
”ei-esittävyyttä” poikkeuksellisen tehokkaasti (ibid.). Musiikintutkimuksen viimeaikainen kääntyminen kohti semiotiikkaa, (uus)hermeneutikkaa, poststrukturalistismia, dekonstruktivismia, psykoanalyysia ja myös fenomenologiaa on tuonut mu-
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siikin semantiikan, representaatioiden ja sisältöjen kysymykset jälleen tutkimuksen
keskipisteeksi. On osoitettu, kuinka musiikki on aina merkityksiltään kiinni kulttuurissa ja subjekteissa niitä muokkaavana ja samalla itse niiden kautta muokkautuvana. Musiikki ja muu kulttuuri eivät ole erillisiä saarekkeita. Musiikki ei ole
absoluuttinen ja abstrakti ”taide”. Vain tietty romanttis-modernistinen ideologia ja
sen määräämä tutkimustapa näkee sen sellaisena. (Vrt. luku 5.2.)
Musiikintutkimuksellisen painopisteen siirtyminen kohti musiikin sisältöjä poistaa ainakin jälkimmäisen edellä mainituista hiljentämisistä: musiikkia ei voi tutkia
vain partituuriin tuijottaen tai muuten irrallaan siitä ympäristöstä, jossa se äänellisenä vaikuttaa. Musiikki on kulttuurisesti, sosiaalisesti ja kokemuksellisesti vaikuttava auditiivis-akustinen ilmiö, jonka merkitykset kulttuurissa kiinnittyvät valtaosin juuri sen auditiivisuuteen. Mutta kyetäkseen poistamaan myös ensimmäisen
edellä mainituista hiljentämisistä, semantiikan korostamisen tulisi kyetä esittämään
vakuuttava vastaus McClaryn (1985: 152) esittämään kysymykseen: ”Mitä merkitystä todellisessa musiikin tuottamisen ja kuuntelemisen maailmassa on sillä, mitä
musiikin teoreetikot [tai tutkijat ylipäätään] sanovat toisilleen?” Sisältöjä koskevan
keskustelun tulisi kyetä osoittamaan, missä määrin musiikin sisällöt ovat vain historiallisia ja missä määrin ne koskevat myös nykypäivän maailmaa. Koska musiikin
merkityksisyys ja representatiivisuus voi itsessäänkin muodostua kyseenalaistamattomaksi ennakko-oletukseksi (vrt. Jankélévitch 2003 [1961]: 25; Kramer 2002:
1), tulisi kyetä määrittämään myös, missä määrin nämä sisällöt koskevat myös
muuta kuin tutkijan maailmaa ja (ala)kulttuuria eivätkä ole vain tutkijan maailman
korostamista ja vahvistamista. Carolyn Abbate (2004: 515) on huomauttanut tähän
liittyen, kuinka nykyinen musiikin sisältöihin keskittyvä (uus)hermeneuttinen tutkimusote on kulttuurisesti varsin kontingentti. Se on tulkittavissa klassisen musiikin 1900-luvulla alkaneen hidastetun kuolemisen sivutuotteeksi, jonka taustalla on
nostalginen kaipuu porvarilliseen aikaan.24
On kuitenkin huomioitava se, että musiikin sisällöt eivät ole aina sattumanvaraisia vaan ovat myös vahvasti kulttuurisesti rakentuneita sekä nimenomaan historiallisuutensa perusteella merkityksellisiä myös nykykulttuurissa. Lisäksi on huomi24. Abbate (2004: 517) huomauttaa myös, kuinka musiikin hermeneutiikka pyrkiessään sijoittamaan teoksen aina johonkin tiettyyn sosiaalisen kontekstiin ja näin poistamaan teoksilta mysteerisyyden tai sanoinkuvaamattomuuden piirteet saattaa itse sortua tiettyyn mystisismiin. Tämä näkyy
Abbaten mukaan siinä, että hermeneuttisen tukinnan myötä ”löydetyt” musiikin merkitykset tulevat
musiikin merkitseminä autoritäärisemmiksi kuin jonkin muun median merkitseminä. Toisin sanoen
jos musiikin tulkitaan merkitsevän jotain, tämä jokin nousee banaalista suuruuteen, tavallisuudesta
löydökseksi (Abbate 2004: 517−518). Eli musiikille annetaan edelleen jokin mystinen voima; jokin
idea tai totuus saa musiikin kautta tietyn auran ja monumentaalisen luonteen (Abbate 2004: 520).
Hermeneutiikka nojaa musiikkiin mysteerinä, koska tämä mysteeriys tekee musiikin sisällöistä kiinnostavia (Abbate 2004: 521).

116 — Musiikki ahdistuksen taitona

oitava, että tutkijoiden – eli asiantuntijoiden – esittämät sisällölliset tai formaalit
tulkinnat musiikista eivät ole automaattisesti vain asiantuntijuuden pönkittämistä
vaan myös mainitun historiallis-kulttuurisen sitoutuneisuuden avaamista ja valaisemista tavalla, johon ei-asiantuntijalla ei ole teoreettisia välineitä. Näin ollen, vaikka edellä esitetty kritiikki musiikintutkimuksen kaksinkertaisesti ”hiljentävästä”
luonteesta on otettava vakavasti, sitä ei voi yleistää koskemaan kaikkea tutkimusta;
asiantuntijuus ei aina rakenna musiikkia tietynlaiseksi vaan auttaa myös ei-asiantuntijaa ymmärtämään sitä.
Puuttumatta tarkemmin formalistisen tai hermeneuttisen, syntaktisen tai semanttisen lähestymistavan vahvuuksiin ja heikkouksiin musiikintutkimuksessa, haluan korostaa tässä yhteydessä yhtä niitä yhdistävää piirrettä, johon Abbate (2004:
530) viittaa: näennäisen vastakkaiset formalistinen ja hermeneuttinen musiikkianalyysi ovat kaksosia siksi, että niillä on yhteinen vastapooli, nimittäin konkreettinen
elävän musiikin tapahtuma, jolla ei ole sellaisenaan mitään tekemistä abstraktien
formaalien muotojen tai hermeneuttisten tulkintojen kanssa. Tämä konkreettinen
musiikillinen tapahtuma on fenomenologinen alue par excellence, johon liittyy keskeisesti affektiivisuus avaavassa, drastisessa hurma-merkityksessään. Pitääkin kysyä,
onko keskittyminen niin musiikin syntaksiin (muotoihin) kuin semantiikkaan (sisältöihin) lopulta molemmat tapoja torjua, ei niinkään musiikin tunne- ja emootiovaikutukset kokonaisuutena vaan nimenomaan musiikin affektiivisuus välittömänä
maailman avaavana voimana, Stimmung- ja virittyneisyys-merkityksessään?25 Onko
tämän torjunnan taustalla se, että tällainen virittynyt mielialaisuus ja affektiivisuus
muistuttaa kokonaisvaltaisessa luonteessaan liikaa ahdistusta? (Vrt. Abbate 2004:
530.)
Jankélévitch yhdistää musiikin affektiivisuuden torjunnan koko olemassaoloomme kohdistuvaan pelkoon. Hän korostaa, kuinka kaikki ”tekninen” analyysi
on yksinkertaisesti keino välttää musiikin hurman kosketusta eli kieltäytymistä sen
armoille jättäytymisestä. Pelko, joka kohdistuu ”osallistumiseen” tai jonkin valtaan
antautumiseen, on Jankélévitchille sosiaalisen vieraantumisen muoto ja ”maaninen antihedonismi on teknikon merkki” (Jankélévitch 2003 [1961]: 102). Abbate
(2003: xviii) puolestaan toteaa, kuinka Jankélévitchille kaikki pyrkimykset antaa
musiikille jälkikäteen joitain määrättyjä sosiaalisia tai symbolisia merkityksiä representoivat hurman vaikutuksien torjunnan ohella myös ahdistuksen manifestaatiota ja eksistenssin ajallisuuden kieltämistä (vrt. Davidson 2003: ix). Kuten luvussa
25. Kuten on edellä tullut mainituksi, musiikin affektiivinen vaikutus ei ole sama asia kuin affektiivisuus musiikin sisältönä, sillä ensimmäinen syntyy välittömästi kokemuksessa ja jälkimmäinen
on rationaalisen analyysin kautta tavoitettu merkityssuhde, jolla ei ole välttämättä mitään kokemuksellista vaikutusta – paitsi tietysti tämän hahmottamisen itsensä synnyttämä tyydytys. Musiikin
representoima affektiivisuus ei siis välttämättä ole musiikin affektiivisuutta.
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4.3.4 hahmottelin, Jankélévitchin korostama musiikin hurma on jäsentyneen ahdistuksen affektiivinen ilmentymä. Sellaisena hurma jää aina jo määritelmällisesti
analyysiin tavoittamattomiin.
Pelosta syntynyt pyrkimys ahdistuksen peittämiseen eksistenssin tasolla on ymmärrettävää, sillä ahdistus näyttää oman olleisuuden, eksistenssin ja virittyneisyyden moduksen sattumanvaraisena ja perusteettomana. Esimerkiksi Robert Fink on
kutsunut ankarinta musiikintutkimuksellista formalismia ”ahdistuksen ruokkimaksi torjuntamekanismiksi” (ks. Välimäki 2005a: 43; vrt. myös McClary 1987: 18).
Toisaalta Jankélévitch puhuu ”ekspressionistisesta ennakko-oletuksesta”, jonka mukaan musiikin oletetaan lähtökohtaisesti representoivan jotain. Eikö sekä formalismissa että ”representationalismissa” ole kyse musiikin affektiivisuuden siirtämisestä
johonkin muualle, joko musiikin rakenteiden käyttäytymiseen tai johonkin representoitavaan? Eikö molemmissa ole kyse näin viime kädessä merkityksettömyyden
tilan torjumisesta? Ja eikö tämä torjunta perustu pelkoon, jonka mukaan musiikin
affektiivisuus on luonteeltaan liian lähellä eksistentiaalis-ontologista ahdistusta,
jotta se voisi tulla kohdatuksi sellaisenaan (vrt. luvun 4.3 alku)? Yksi tulkinta musiikin affektiivisuuden torjunnan syyksi avautuu seuraavassa luvussa, jossa ihmisen
ja musiikin suhdetta tarkastellaan René Girardin mimeettisen halun käsitteen avulla.
4.3.6 Ekskurssi: mimeettinen halu ja musiikki
Miksi musiikki on ”ahdistavuudestaan” huolimatta sekä yksilöllisesti että kulttuurisesti merkityksellinen ilmiö? Yksi mahdollinen vastaus liittyy ajatukseen, että musiikki perustuu mimeettiseen haluun. Käsitteen ”mimeettinen halu” (engl. mimetic desire) on esitellyt kulttuuriteoreetikko René Girard.26 Hänen mukaansa siinä on kyse
ratkaisevimmasta yksittäisestä tekijästä kulttuurien ja yhteiskuntien syntymisessä
ja säilymisessä (ks. Girard 1987: 3−47, 283−297; 1996a; 1996b; 2004). Mimeettisen ja siihen liittyvän metafyysisen halun käsitteillä voidaan valaista myös sitä,
miksi musiikki ahdistuksen taitona kiehtoo ihmisiä tai on ylipäänsä niin olennainen osa
inhimillisiä kulttuureja? Girard (1987: 8, 15−17; 1996a: 9) esittää, kuinka jäljittelyä
koskeva tutkimus on keskittynyt Platonia seuraten vain erilaisiin representaation
variaatioihin ja unohtanut olennaisimman jäljittelyn kohteen. Tämä Girardin mukaan kulttuurisesti merkittävin jäljittely − siis mimesis – kohdistuu käyttäytymisen
26. Girard käyttää sekä termiä ”mimesis” että ”halu” (engl. desire) tietyin varauksin. Kreikan kielen
”mimesis”-termin käytöllä hän haluaa tuoda mukaan jäljittelyyn liittyvän konfliktuaalisen aspektin,
joka Girardin mukaan puuttuu nykyisistä imitaatiotulkinnoista (Girard 1987: 16−18). Termin ”halu” suhteen Girard (1996: 268) haluaa puolestaan varoittaa siihen liittyvistä freudilaisista seksuaaliseroottisista konnotaatioista, joihin hän ei halua viitata.
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muotoihin, joita Girard kutsuu termeillä ”hankkiminen” (engl. acquisition) ja ”omiminen” (engl. appropriation).
Girardin mimeettinen teoria on tiivistetysti seuraavanlainen (vrt. Girard 1996a:
9−10; 1987: 283−298, 296). Henkilö A haluaa jotain objektia tai omistaa jonkin
objektin, jonka hän haluaa säilyttää itsellään. Tämä herättää henkilössä B mimeettisen halun. Henkilö B ei halua objektia sen itsensä vuoksi vaan siksi, että henkilö A haluaa sitä. Henkilö A ymmärtää henkilön B halun ja sen, että tämä haluaa nyt samaa
objektia kuin hän itse. Seurauksena on, että henkilöistä tulee kilpailijoita suhteessa
objektiin. Molemmat imitoivat molempia, sillä henkilössä B heränneestä halusta
tulee vastaavasti henkilön A jäljittelyn kohde. Objekti näyttäytyy myös A:lle entistä haluttavampana henkilön B halun ilmaantumisen jälkeen. Seurauksena on vastavuoroinen jäljittely, jossa molemmat yrittävät syrjäyttää toisensa (Girard 1987:
299). Syntyy väkivalta, tilanne, jossa kaksi henkilöä (tai useampi henkilö) yrittää
erilaisin keinoin estää toisiaan saavuttamasta objektia (Girard 1996a: 9). Väkivalta
on näin ollen mimeettisen halun synnyttämän kilpailun sivutuote (Girard 1996a:
12). Kaiken lähtökohtana on objekti, siihen liittyvä kateus ja sen omistamisen tai
omistamiseen pyrkimisen ilmiö (ks. Girard 1987: 16, 294). Kilpailun kiihtyessä ja
viedessä päähuomion sen alkuperäinen lähtökohta, haluttava objekti, saattaa siirtyä
toisarvoiseen tai jopa merkityksettömään asemaan (Girard 1996b: 13).
Mimeettinen halu ja sen synnyttämä kilpailun ja väkivallan tila on Girardin teorian mukaan kaikkien kulttuurien ja yhteiskuntien syntymisen ja koossapysymisen
taustalla. Samoin mimeettinen kilpailu ilmenee kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa,
joita ”kutsumme ’yksityisiksi’ aina erotisismista ammatillisiin ja intellektuaalisiin
ambitioihin” (Girard 1987: 288). Girard (1987: 290) antaa yksinkertaisen esimerkin tilanteesta, jossa mimeettinen kilpailu saattaa nousta esille:
Opettaja on tyytyväinen nähdessään paljon oppilaita ympärillään ja on myös tyytyväinen,
että häntä pidetään mallina [engl. model]. Kuitenkin jos imitointi on liian täydellistä ja imitoija uhkaa ohittaa mallinsa, opettaja muuttaa täysin asennettaan alkaen osoittaa kateutta,
vihamielisyyttä ja epäluottamusta. Hän joutuu houkutukseen tehdä kaikki voitava [oppilaidensa] väheksymiseksi ja lannistamiseksi.

Samasta asiasta on kyse myös niissä kaoottisissa epäjärjestyksen tiloissa, joita monien myyttien alkutilat kuvaavat. Eri uskontojen asettamat rajoitukset ja kiellot, kuten myös kaikki lainsäädäntö yleensä, on nähtävissä yrityksiksi estää mimeettinen
kilpailu ja sen synnyttämä väkivalta. Ehkä keskeisin Girardin käsittelemä kollektiivinen mekanismi mimeettisen halun synnyttämän väkivallan ehkäisemiseksi on uhraaminen ja siihen liittyvä syntipukkiajattelu: mimeettisen halun synnyttämän kilpailun tuoma väkivalta siirretään pois kilpailijoiden väliltä johonkin ulkopuoliseen
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syyllisenä pidettävään tahoon. Syntipukki eli uhri muodostaa kohteen, johon kaikki
kilpailevat tahot voivat suunnata väkivaltansa ilman, että tämä väkivalta heijastuisi
takaisin, kuten mimeettisessä kilpailutilanteessa. Girardin teoriassa uhraaminen on
selkein ja yleisin sellaisen rituaalisuuden muoto, joka mimeettisen kilpailun jäljittelemisen kautta muodostuu yhteiskuntia koossapitäväksi voimaksi (ks. Girard
1987: 24; 1996; 2004). Girardin teoriaan uhraamisen merkityksestä palataan tarkemmin kitaranhajottamista käsittelevässä luvussa 6.
Mimeettisen halun mekanismi sisältää Girardin mukaan kolme osatekijää: subjektin, objektin sekä mallin (engl. model) eli mediaattorin (engl. mediator) (Girard
1996b).27 Mallina mediaattori on se, joka tekee omalla halullaan jonkin objektin
subjektille haluttavaksi eli on jo edellä mainittu kilpailija. Mediaattori on kuitenkin
myös välittäjä subjektin ja objektin välillä, sillä kilpailu ei ole halujen yhteentörmäystä samassa objektissa, vaan subjekti haluaa objektia juuri siksi, että kilpailija haluaa
sitä (Girard 2004: 196). Todellisissa tilanteissa tämä mekanismi jää kuitenkin piiloon: subjekti tekee loogisen ja kronologisen käännöksen uskoessaan, että hänen
oma halunsa on kilpailijan haluun nähden primaarimpi, jolloin alkuperäinen haluaja näyttäytyy uhkana (Girard 1996b: 40).
Väite, jonka mukaan musiikissa on kyse mimeettisestä halusta, tarkoittaa seuraavaa: musiikilla on jokin ominaisuus, joka herättää ihmisessä halun tuohon ominaisuuteen tai johonkin siihen liittyvään objektiin. Lienee tärkeää korostaa uudelleen,
että tässä ei ole kyse mimesiksen käsitteestä siinä mielessä, kuin sitä on aina antiikin
ajoista lähtien taidetta ja musiikkia koskevissa filosofisissa pohdinnoissa käsitelty:
nyt ei puhuta musiikin jäljittelevistä, imitoivista tai representoivista ominaisuuksista vaan fokuksessa on ihmisen halu jäljitellä musiikkia. Tätä taustaa vasten voidaan
ajatella, että ihmisen ja musiikin suhde – ja samalla musiikin suuri rooli yhteiskunnissa ja kulttuureissa – perustuu siihen, että ihminen subjektina haluaa jotain, mitä
musiikilla on. Voidaan siis sanoa, että ihmisen halun kohde on musiikin kyky jäsentää
ahdistusta. Musiikki toimii malli-mediaattorina ja herättää kaaoksen jäsentämisen
muodoillaan ihmisessä halun vastaavaan ahdistusta torjuvaan kykyyn.
Mutta eikö musiikin liittäminen mimeettisen halun mekanismiin tarkoittaisi
edellä mainitun perusteella, että ihminen ja musiikki olisivat ”kilpailijoita”? Pitääkö
siis olettaa, että musiikki on jollain mystisellä tavalla ”tietoinen” olio, jota vastaan
kilpailemme ahdistuksen jäsentämisessä?
Girard (1996b: 33−44) erottaa kaksi mediaation muotoa: Sisäisessä mediaatiossa subjektin ja mediaattorin mahdollisuuksien piirit leikkaavat toisensa. Ulkoisessa
mediaatiossa osatekijöiden välinen ero estää kaiken kontaktin niiden välillä (Girard
27. Girard on käyttänyt termejä ”malli” ja ”mediaattori” eri painotuksin eri vaiheissa tuotantoaan
(ks. Girard 1996b: 33).
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1996b: 39). Edellä esitetty malli henkilöiden A ja B välisestä kilpailusta kuvaa lähinnä sisäisen mediaation mukaista tilannetta ja on näin sovellettavissa lukuisiin
arkipäivän tilanteisiin ja kahden tai useamman ihmisen välisiin suhteisiin. Sen sijaan
ulkoisessa mediaatiossa subjektin ja mediaattorin välillä on ero tai etäisyys, joka on
luonteeltaan henkinen, historiallinen, ontologinen tai muu vastaava ja joka estää
objektia koskevan kilpailun syntymisen (Girard 1996b: 39; 1996: 291). Yksi Girardin analysoimista esimerkeistä on Don Quijoten ja Sancho Panzan hahmot Cervantesin kuulussa romaanissa. Sancho Panzalle on Quijoten seurassa syntynyt haave
omasta saaresta, jolla hän olisi kuvernöörinä. Quijote toimii Sancholle mediaattorina. Huolimatta fyysisestä läheisyydestään heidän sosiaalinen ja intellektuaalinen
eronsa saa kuitenkin aikaan sen, ettei mitään halujen kilpailua voi heidän välilleen
syntyä. Sancho on kiintynyt Quijoteen muun muassa siksi, että tämä ruumiillistaa
hänen positiiviset unelmansa. (Girard 1996b: 33−39.)
Musiikissa on ilmiselvästi kyse enimmäkseen juuri ulkoisesta mediaatiosta. Ihmisen ja musiikin välille ei näytä syntyvän ”kilpailutilannetta” mimeettisestä halusta huolimatta, sillä musiikki on ”materiaalisesti” ja ontologisesti erilainen kokonaisuus kuin ihminen. Musiikki toimii kuitenkin ihmiselle malli-mediaattorina, mutta
tämä suhde on luonteeltaan esirepresentationaalinen (vrt. Girard 1996: 268, 290;
2004: 197). Ihminen ei tiedosta olevansa jäljittelevässä suhteessa musiikkiin eikä
ihminen tiedosta omaa vajavaisuuden kokemustaan verrattuna musiikin ahdistusta kanavoivaan kykyyn. Ihminen ei myöskään useimmiten tiedosta – tai ainakaan
huomioi – musiikin kulttuuria ja yhteiskuntaa peilaavaa kykyä hahmottaa ahdistusta subjektin tahdosta riippumattomilla tavoilla. Tässä asetelmassa alkaa hahmottua
mimeettisen halun suhde musiikin ontologisesti avaavaan virittyneisyyteen.
Girard (2004: 196) kirjoittaa: ”Heti kun ihmisen perustarpeet on tyydytetty,
hän haluaa intensiivisesti jotain mutta tietämättä tarkkaan mitä, sillä hänen halunsa
etsii olemista, joka häneltä itseltään tuntuu puuttuvan ja joka jollakin toisella näyttää olevan”.28 Musiikin tapa heijastaa ahdistuksen jäsentymistä on kyky, joka on halumme
kohde sen jälkeen, kun hengissä pysymisemme on turvattu. Tämä kyky ”tuntuu
puuttuvan” meiltä jatkuvasti, sillä ahdistus on aina ontologinen raja-arvo omalle
olemassaolollemme ja näin ollen se on aina läsnä vaatimassa jäsentämistä. Kuten on
tullut ilmi, Heideggerin mukaan ahdistus on perusvirittyneisyytenä perimmäinen
eksistentiaali, jonka myötä asetumme ei-mikyyden (vrt. luku 3.3.2) ja olemisen
sellaisenaan eteen (vrt. Henry 1991: 354). Musiikki nousee kaaoksesta, tyhjyydestä ja merkityksettömyydestä – jonka affektiivinen vastine ahdistus on. Musiikilla on
ikään kuin kyky luoda ex nihilo eli irtautua ahdistuksen kaaoksesta osoittamalla liike
kohti jäsentynyttä maailmaa. Tämä on puolestaan subjektin eksistentiaalinen pe28. Kursivointi J.T.
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rustoive ja näin ollen siihen johtava kyky on aina halun kohde. Tämä voi näin ollen
olla myös yksi syy musiikin kiehtovuudelle ja kulttuuriselle merkitykselle.
Miten tämä liittyy luvussa 4.3.5 käsiteltyyn affektiivisuuden torjuntaan musiikintutkimuksessa? Musiikilla on kyky jäsentää ahdistusta tavalla, jota ihminen
perimmältään haluaa eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen perusvirittyneisyyden latentin mutta jatkuvan läsnäolon puristuksessa. Kuten virittyneisyyden eksistentiaali myös mimeettinen halu itsessään on aina tiedostamatonta, esirepresentationaalista ja esirationaalista (Girard 1996: 268, 290; 2004: 197). Sillä on
myös vahva biologinen perustansa, minkä vuoksi se on myös kulttuurisella tasolla
ei-päätöksenvarainen primitiivisen tason ilmiö (Girard 1996: 269; 1987).Tähän alkuperäiseen imitaatioon liittyvä ”mekaaninen” luonne johtaa Girardin (1987: 295)
mukaan siihen, että subjekti saattaa tulkita siihen liittyvän kilpailuasetelman väärin
asettamalla malli-mediaattorin ja itsensä väliseen suhteeseen merkityksiä, jotka eivät siihen varsinaisesti kuulu (ibid.). Samoin myös musiikin yhteydessä puhumme
tietoisella tasolla ”jäsentyneesti” teosten muodoista, rakenteista, syntaksista, representaatioista, semantiikasta ja merkityksistä ilman, että yleensä ajateltaisiin tämän
olevan jonkin perustavamman peittymistä. Kuten Girardin mukaan usein käy, mimeettisen halun synnyttämässä vastakkainasettelussa koko halun varsinainen syy,
haluttava objekti – tässä tapauksessa siis musiikin kyky jäsentää ahdistusta – muuttuu toisarvoiseksi ja irrelevantiksi. Tilanne korostuu siinä, että musiikissa on kyse,
kuten on jo mainittu, pääasiallisesti ulkoisesta mediaatiosta.
Musiikin ja ihmisen ontologis-materiaaliset eroavaisuudet saavat aikaan paitsi
tämän ulkoisen mediaation myös toisen ilmiön. Girard (1987: 296) kirjoittaa voimakkaasta vajavaisuuden ja tyhjyyden kokemuksesta, joka saattaa vaivata mimeettisen kilpailun subjektia. Malli-mediaattori näyttäytyy kaikkitietävänä ja itseriittoisena omistaessaan jonkin objektin tai olleessaan sitä lähempänä. Subjekti kokee
itsensä kyvyttömäksi ja riittämättömäksi; mallista tulee näin vastus (engl. obstacle),
joka tulee kaikin keinoin voittaa, sillä se uhkaa subjektin olemassaoloa ja identiteettiä omalla erinomaisuudellaan. Tässä vaiheessa mimeettinen halu muuttuu Girardin mukaan metafyysiseksi haluksi: subjekti alkaa haluta sitä täydellisempää olemisen
muotoa, joka mallilla on. Subjekti sulautuu malliin, ei huomaa enää eroa itsensä
ja mallin välillä, ja tulee näin toisen ”omistamaksi”. Ulospääsy tästä tilanteesta on
Girardin mukaan joko itsemurha, vastustaja-mallin murhaaminen, skitsofrenia, uuden identiteetin omaksuminen tai – positiivisemmalta kannalta – rakkauden tai
anteeksiannon tuoma vapautus. (Girard 1996: 290.)
Onko musiikin affektiivisuuden torjunta siis lopulta alemmuudentunnon torjumista? Ihminen ei halua olla musiikkia heikompi eikä halua myöntää, että musiikilla
olisi sellainen ahdistusta jäsentävä kyky, joka ihmiseltä puuttuu. Ihminen alkaa ha-
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luta mimeettisen kilpailun mukaisesti musiikin ”täydellisempää” olemisen muotoa
ja ryhtyy yksipuoliseen kilpailuun musiikin kanssa. Ihminen haluaa peittää musiikin
ontologisesti primaarin ahdistusta jäsentävän kyvyn joko analysoimalla musiikkia
puhtaasti rakenteellisesti (jolloin musiikki representoi inhimillistä rationaalisuutta) tai asettamalla se jonkin muun edustajaksi, representaatioksi (semantiikka, sisällöt). Eikö tämä ”hiljentävä murhaaminen” voida ajatella merkkinä mimeettisen
halun subjektin vajavaisuuden ja riittämättömyyden kokemuksesta, joka hakee purkautumistietään malli-mediaattorin peittoamisyritysten kautta?
4.4 Yhteenveto: musiikki ahdistuksen
taitona ja järjestysten törmäyksenä
Edellä esitettyjen musiikkia ahdistuksen taitona hahmottelevien näkemysten havainnollistamiseksi ja kokoamiseksi voidaan luoda seuraava analogioihin perustuva
rinnastus kolmen puheena olleen vastakohtaparin välille: (1) häly suhteessa musiikin
järjestyksen muotoihin ja (2) kollektiivinen (väkivaltainen) epäjärjestys suhteessa
yhteiskunnalliseen organisoitumiseen29 heijastavat samaa kaaoksen ja järjestyksen
dialogia kuin (3) eksistentiaalisella tasolla ilmenevä ahdistuksen virittyneisyyden
suhde erilaisiin maailmassa-olemisen virittyneisyyksiin ja mielialojen muotoihin.
Kaikkien perustana on filosofinen kysymys merkityksettömän kaaoksen ja merkityksellisistä suhteista muodostuvan järjestyksen välisestä vastavuoroisuudesta.
Kaavio 1. havainnollistaa rinnastusta.
Merkityksellisten
suhteiden puuttuminen

Merkityksellisten
suhteiden järjestys

Ääni

Häly, melu,
kohina, hiljaisuus

Musiikki koodattuna
järjestelmänä

Yhteisö

Väkivalta, kaaos,
rakenteiden puuttuminen

Yhteiskunnan/yhteisön
järjestys, säännöt, lait

Yksilö,
eksistenssi

Ahdistus,
maailmassaolemisen
merkityksettömyyden
kokemus

Maailmassaolemisen
merkityksellisyys
virittyneisyyden moduksena

Kaavio 1. Merkityksellisten suhteiden olemassaolo
ja puuttuminen äänen, yhteisön ja yksilön tasoilla.
29. Viittasin tähän alueeseen aiemmin Attalin ajatusten yhteydessä. Tarkemmin kaaoksesta ja jär
jestyksestä yhteisön tasolla ks. luku 6.3.
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Kaavion 1 hahmottamat vastakohtaparit ja niiden toisiinsa kietoutuneisuus havainnollistuu erinomaisen terävällä tavalla Elem Klimovin ohjaamassa elokuvassa
Tule ja katso (Neuvostoliitto, 1985). Toisen maailmansodan aikaiselle, saksalaisten
miehittämälle Valko-Venäjälle sijoittuvat tapahtumat seuraavat teini-ikäistä Fljorania hänen liittyessään miehittäjiä vastustaviin partisaaneihin. Elokuvassa ovat rinnan
SS-joukkojen kaoottiset hirmutyöt (yhteisö), Fljoranin ahdistava kokemusmaailma
(yksilö, eksistenssi) tolkuttoman tappamisen, raiskaamisen ja hävittämisen todistajana sekä elokuvan äänimaailma, joka koostuu pääasiassa säveltasottomasta hälystä,
kuten lentokoneen ääntä muistuttavasta pörinästä tai Fljoranin kuuroutumista kuvaavasta huminasta (ääni). Kaoottisen äänimaiseman alta nousee hetkittäin lyhyitä, usein varsin epäselviä musiikkikatkelmia, jotka kuvaavat ikään kuin toivoa jonkinlaisen yhteisöllisen järjestyksen syntymisestä. Huomattavaa on kuitenkin, että
musiikkikatkelmat ovat varsin usein saksalaisia sotilasmarsseja tai natsien suosimaa
Wagneria. Niiden voi tulkita kuvaavan sitä, että sodan kaoottisessa ympäristössä
miehittäjä-natsien tarjoama yhteiskunnallinen ”järjestys” olisi sillä hetkellä ainoa
tarjolla oleva. Musiikkikatkelmien lyhyys ja ohimenevyys on ymmärrettävissä Fljoranin näkökulman kautta: saksalaisten musiikki ei voi edustaa sitä järjestystä, jota
venäläinen lapsipartisaani haluaa. Tämän vuoksi musiikki muuttuu aina pian takaisin päähenkilön totaalia ahdistusta kuvaavaksi huminaksi, kohinaksi tai pörinäksi.30
(Ks. kuvat 1−3.)

Kuvat 1–3. Elem Klimov, Tule ja katso. Elokuvan päähenkilö Fljoran natsien
järjestyksen (yhteisö), trauman (yksilö) ja sisäisten äänten (ääni) armoillla.

Nämä kolme näkökulmaa korostavat kaikki samaa perusrakennetta, jonka mukaisesti ahdistus määrittyy eksistentiaalis-ontologisena ilmiönä. Sama kaaoksen ja
järjestyksen suhde voi näyttäytyä äänen tasolla, yhteisöllisellä tasolla sekä yksilön
kokemusmaailman tasolla. Vain viime mainitun kohdalla – ja siinäkin vain tietyissä
tapauksissa, joihin tosin Tule ja katso -elokuvan Fljoran eittämättä lukeutuu – ahdistuksen psykologinen tai lääketieteellinen muoto voi olla relevantti. Vastaavasti,
30.Tule ja katso -elokuvan ääntä ja musiikkia on analysoinut Välimäki 2006b.
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kuten edellä on osoitettu, musiikki voi ahdistuksen taitona liittyä kaikkiin nähin
kolmeen alueeseen. Kysymys on aina kaaoksen järjestymisestä akustis-affektiivisesti.
Tämän tutkimuksen johdannossa viitattiin Susan McClaryn (1987: 18) toteamukseen, jonka mukaan tavat, joilla kuuntelemme, sävellämme, esitämme ja
tulkitsemme musiikkia nousevat pohjimmiltaan joko tarpeesta luoda järjestystä tai
tarpeesta vastustaa sitä. McClary (ibid.) hahmottelee, osin Attalin ajatusten pohjalta, kaksi erilaista tapaa sille, kuinka tämä ilmenee ihmisten asenteissa. Toiseen
ryhmään kuuluvat ihmiset uppoutuvat musiikkiin, koska haluavat paeta todellisessa elämässä kokemaansa kaaosta musiikin oletettuun puhtaaseen järjestykseen.
Toiseen ryhmään kuuluvat puolestaan ne, jotka haluavat kokea musiikin vapaana,
normaaliin elämään kuuluvaa rajoittavaa järjestystä vastustavana ilmiönä. Nämä
kaksi näkökulmaa eivät ole toisensa pois sulkevia, sillä järjestyksen vastustaminen
tapahtuu usein juuri uuden järjestyksen esittämisen muodossa – kuten Attali sanoisi. Musiikin puoleen voidaan kääntyä uuden järjestyksen löytämisen tai luomisen
toivossa vastaavalla tavalla kuin musiikista voidaan hakea vahvistusta vallitsevalle
järjestykselle tai torjuntakeinoa olemassa olevaan järjestykseen kohdistuvaan uhkaan. Musiikilla on siis, kuten mainittu, olennainen järjestykseen liittyvä eksistentiaalis-ontologinen merkitys: musiikki merkitsee toisaalta maailmassa-olemisen
ilmenemistä merkityksellisinä suhteina ja kokonaisuutena, toisaalta ahdistuksen
muuttumista erilaisiksi virittyneisyyden moduksiksi eksistentiaalisella tasolla. Tämä erottelu vastaa ahdistuksen näkökulmasta jo johdannossa hahmotettua jakoa
ahdistukseen sekä taidon subjektina että objektina. Samalla kyse on kahdesta Daseinia konstituoivasta eksistentiaalis-ontologisesta liikkeestä. Kuten Henry (1992:
358−359) huomauttaa, maailman ja eksistenssin paljastuminen ovat subjektin kannalta ontologisesti homogeenisia ilmiöitä: molemmissa tapauksissa on kyse affektiivisuuden transsendoivasta voimasta.
Kokemusmaailman kannalta tarkasteltuna musiikin affektiivisuus on järjestystä
välittömällä avaavalla tasollaan, ja musiikissa tämä järjestys ilmenee olennaisesti
juuri affektiivisuutena – eikä esimerkiksi syntaktisen struktuurin tai semanttisten
sisältöjen muodossa. Bernhard Schleiserin (1998: 102−103) tapaan on painotettava, että musiikin herättämä affektiivinen kokemus ei ole mahdollista, ellei musiikki ole lähtökohtaisesti Daseinin ja sen virittyneisyyden osa. Schleiserin (1998:
102) esimerkin mukaan Mozartin aarian iloisuus tai Debussyn liedin eroottisuus
eivät ole vain musiikissa itsessään vaan ne tulevat ilmi Dasein-perustaisena faktisena musiikillisena tapahtumana. Vastaavasti Dufrennelle (2001: 35) affektiivinen
apriorisuus on sekä yksilön että maailman ominaisuus, jolla on eksistentiaalisen
merkityksen ohella kosmologinen merkitys: affektiivinen ominaisuus ei kuulu vain
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tarkastelijaan vaan myös esteettiseen objektiin. Samalla affektiivisuus a priori on
ainoa apriorisuuden laji, jota luonnehtii tällainen subjektin ja objektin yhdistävä
kaksoistehtävä (Bonsdorff 2001: 193−196).31 Tähän liittyy Dufrennen kuuluisa
ajatus esteettisestä objektista melkein-subjektina (ks. Bonsdorff 2001: 190). Aiemmin esitettyä Kockelmansin ajatusta siitä, että musiikki siirtää ihmisen tilapäisesti
”uuteen maailmaan”, on näin ollen hieman muokattava.Yksi askel tässä on Kockelmansin itsekin esittämä vaihtoehto musiikin affektiivisuuden merkitykselle: musiikki ei siirrä meitä ”toiseen maailmaan” vaan voi tarjota uuden perspektiivin siihen
maailmaan, jossa elämme (Kockelmans 1999: 185; 1989: 367).
Musiikin affektiivisuudessa onkin ehkä olennaisesti kyse törmäyksestä, jossa musiikin oma, hiljaisuuden ja hälyn väliin piirtynyt järjestys törmää Daseinin, maailmassa-olemisen (kulttuuriseen) järjestykseen ”virittäen” tämän hetkeksi uudella
tavalla. Astuessaan musiikin Stimmung-positioon Dasein astuu tilaan, jossa on mahdollista esittää erilaisia tulkintoja ja artikulaatioita tapahtumista, olioista, ihmisistä
ja yhteisöstä. Nämä tulkinnat eivät kuitenkaan koske mitään musiikin esille saattamaa mystistä uutta maailmaa vaan sitä samaa maailmaa, jossa yksilö jo on. Musiikki
saa tämän maailman vain hetkellisesti näyttäytymään uudessa muodossa. Musiikki
”itsessään” ei ole affektiivista vaan affektiivisuus syntyy formaalis-akustisen järjestyksen ja kulttuuris-yhteiskunnallisen järjestyksen törmäyksenä Daseinissa.32 Tämä
törmäys voi arkipäivän tasolla saada monia muotoja. Se voi kääntyä kohti maailmaa,
jolloin musiikkia lähestytään symbolisena tai representoivana järjestelmänä, tai se
voi kääntyä kohti musiikki ”itseään”, jolloin musiikki tulkkiutuu formaalis-akustisena systeeminä. Törmäys voi myös pysytellä musiikin hurmassa, joka edeltää kaikkia
jakoja sisäiseen ja ulkoiseen, subjektiin ja objektiin (vrt. Clifton 1983: 275−276;
Bonsdorff 2001: 194, 196). Samoin törmäys voi ilmetä miellyttävänä kokemuksena (jos musiikin ja subjektin maailman järjestykset sopivat yhteen eli ovat hyvässä
vireessä [Stimmung] keskenään) tai luotaantyöntävänä kokemuksena (jos musiikin
ja kuulijan maailman järjestykset ovat liian kaukana toisistaan).33 Lienee huomauttamattakin selvää, että tämä ei tarkoita vain musiikin esteettis-formaalis-akustista
järjestystä vaan myös ideologista, kulttuurista ja ”psykologista” järjestystä.
Järjestysten törmäyksessä musiikki virittää virittyneisyytemme ja mielialamme
ottamalla hetkellisen ”vastuun” ihmistä jatkuvasti uhkaavan eksistentiaalis-ontolo31. Dufrenne rinnastaa apriorisuus-analyysinsa heideggerilaiseen eksistantiaalianalytiikkaan. Ks.
Dufrenne 2001: 37, loppuviite 6.
32. Esimerkiksi Roman Ingarden vaikuttaa ajattelevan, että musiikissa itsessään olisi joitain tunnekvaliteetteja varoittaessaan siitä, että musiikkiteokseen saattaa joissain olosuhteissa tulla asetetuksi
emootioita, joita siihen ei kuulu (ks. Ingarden 1986: 153−154). Ingardenin ajattelua rajoittaa tässä
hänen lähtökohtansa, joka rajaa musiikin klassis-romanttiseen taidemusiikkiin ja siihen liittyviin
käsityksiin teoksesta ja konserttikäytännöistä. Ingardenista enemmän ks. luku 5.4.2.
33. Vrt. musiikin ja ahdistuksen erilaiset yhteydet luvussa 4.3.
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gisen ahdistuksen jäsentämisestä. Musiikki tekee tämän suoraan ahdistuksen omalla alueella: affektiivisuudessa, mielialaisuudessa ja virittyneisyyden eksistentiaalissa. Tämän vuoksi musiikki on ahdistuksen taitoa. Koska törmäyksessä affektiivisuus syntyy musiikin ja maailman järjestyksen kohtaamisesta eikä suoraan musiikin
äänien kontemplatiivisesta vastaanotosta, voidaan Heideggerin (1976: 306−307)
”ontologista” saksaa soveltaen esittää: musiikin ei-mikyydestä nouseva ”epäävä” (ks.
luku 4.2) järjestys on kuultavan musiikin ”kuulumaton ääni” (lautlose Stimme), joka virittää (stimmen) ihmisen eksistentiaalis-ontologiseen mielialaan (Stimmung) ja
kykenee osoittamaan olevaa ympäröivän olemisen kokonaisuuden. Musiikin synnyttämä eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen suhtautuva affektiivisuus on näin
ollen ”kuulumattoman äänen virittämä mieliala”, saksaksi ”von der lautlosen Stimme
gestimmte Stimmung”.
4.5 Musiikki ja eksistentiaalis-ontologinen
ahdistus ajankohtaisena kysymyksenä
Luvussa 2.2.2 tuotiin esille, kuinka Heidegger irrottautui 1930-luvulla ajattelussaan tapahtuneen käänteen myötä niitä Olemisen ja ajan tulkinnoista, joiden mukaan ahdistus on eksistentiaalisuudessaan pääasiallinen kanava olemassaolon merkityksettömyyden ilmenemiseksi. Vuonna 1943 kirjoittamissaan jälkisanoissa sekä
vuonna 1949 kirjoittamassaan uudessa johdannossa luentoon ”Was ist Metaphysik?” (1929) ahdistus on kuitenkin edelleen kodittomuuden ja outouden kokemus,
mutta ilmiön tulkinta on irtaantunut yksittäisen ihmisen näkökulmasta – Heideggerin ajattelun yleisen painopisteen muutoksen mukaisesti – kohti olemisen totuuden ajattelua (ks. Heidegger 1976: 303−312, 365−383). Ahdistus näyttäytyy
Heideggerin myöhäisfilosofian perspektiivissä modernille ajalle ominaisena merkkinä siitä, että ihminen elää ”olemisen unohtuneisuudessa”. Tässä tilanteessa ahdistus on merkki teknologisen maailman juurettomuudesta, merkki sen totaalisesta
nihilismistä. (Dreyfus & Rubin 1991: 336−338.) Lähtökohtainen alkukokemus,
merkityksettömyyden kaikkeus, ei olisi ahdistava, ellei se ilmentäisi jäännöksettömästi ja välittömästi ihmisen nykyistä historiallista metafysiikan vaihetta ja siihen liittyvää olemisenymmärrystä. Teknologisena tämä maailma on luonteeltaan
kaoottinen. Ahdistus syntyy siitä, ettei ole mitään torjuntakeinoja tätä teknologista
maailmaa vastaan. Maailma, joka rakentuu teknologiselle olemisenymmärrykselle, tunkeutuu meihin sellaisenaan eikä (länsimainen) ihminen voi vaikuttaa tähän
tunkeutumiseen. Näin ollen ahdistus on suurelta osin myös kulttuurinen kysymys.
Yksittäisen ihmisen kokemuksena se on vain heijastumaa koko kulttuurin tilasta
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– eli Heideggerin mukaan länsimaista kulttuuria ja ihmistä luonnehtivasta teknologisesta olemisenymmärryksestä. (Vrt. Dreyfus & Rubin 1991: 340.)
On olennaista painottaa, että Heideggerille teknologia ei tarkoittanut mitään
tiettyä teknisten laitteiden tyyppiä tai tekniikan kehittymisen historiallista vaihetta. Heideggerille teknologia on, kuten mainittu, olemisenymmärryksen muoto ja
olemisen paljastumisen tapa, joka hallitsee koko kulttuuria ja ajattelutapoja riippumatta siitä, ollaanko tekemisissä teknisten laitteiden kanssa vai ei. Näin ollen se
oli relevantti asia yhtä hyvin 1930-luvulla Heideggerin puhuessa konetekniikasta
(ks. Heidegger 2000c) kuin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa filosofin pohdinnan
kohdistuessa kybernetiikkaan (ks. Heidegger 2002). Heideggerin ajatukset teknologiseen maailmaan implisiittisestä kuuluvasta ahdistuksesta on helposti nähtävissä
relevantteiksi myös tämän päivän kontekstissa. Lopulta voidaan kärjistää, ettei Heideggerin käsitys teknologiasta ole lainkaan tulkittavissa minkään tietyn teknisen
kehityksen vaiheen tai muodon kautta. Teknologia viittaa Heideggerin ajattelussa
metafysiikan muotoon, jota luonnehtii kaikkinainen organisointi, järjestäminen,
ja tehokkuustavoittelu kohdistettuna niin luontoon, kulttuuriin kuin ihmisiinkin.
Kuten Heidegger (1994) ilmaisee, tässä kulttuurin metafyysisessä vaiheessa kaikki
näyttäytyy ensi sijassa ”varantona” (saks. Bestand). Hiukan yksinkertaistaen ilmaistuna: Heideggerin teknologiatulkintaa seuraten voidaan kuvitella maailma, jossa ei olisi
lainkaan teknisiä laitteita mutta joka olisi silti teknologinen.
Tässä kohtaa on kuitenkin huomautettava, että ahdistuksen kysymys on seikka,
joka luo vahvan linkin Heideggerin varhaisen ja myöhäisen ajattelun välille, sillä
– kuten mainitsin luvun 2 lopussa – Olemisen ja ajan yksilöä haihduttava ahdistustulkinta ennakoi Heideggerin myöhäisajattelua ja sen tapaa alistaa ihminen olemisen tapahtumiselle. Ahdistus on kuitenkin myös myöhäis-Heideggerin ajattelussa
edelleen ontologisesti merkityksellinen virittyneisyys, mutta kuten Dreyfus ja Rubin (1991: 337) huomauttavat, ahdistuksella on nyt paljastava funktio vain, jos sille
annetaan jokin tulkinta. Tämä tulkitsemisen tarve viittaa eräänlaiseen ”kollektiiviseen” käänteeseen Heideggerin ahdistusajattelussa: ahdistus ei ole (vain) eksistenssin vaipumista merkityksettömyyteen vaan viime kädessä seurausta teknologisesta
olemisenymmärryksestä. Jatkossa palataan tarkemmin siihen, millainen tämä teknologinen, erojen katoamisen ja nihilismin maailma tarkemmin on ja missä määrin
tulkinta musiikista ahdistuksen taitona on tässä kontekstissa relevantti.

Ehdotukseni on hyvin yksinkertainen:
keskittyä ajattelemaan sitä,
mitä me teemme.
Hannah Arendt 1958

5
Musiikki ja projektiivinen ahdistus:
musiikkiteoksen käsitteen ekSISTENtiaalis-ontologinen merkitys

Musiikkiteoksen ontologia on ollut yksi keskeisimpiä musiikkifilosofisia ongelmakokonaisuuksia (ks. esim. Ingarden 1986; Seidel 1987; Hubig 1988; Levinson
1990; Goehr 1992a; Kivy 1993; Huttunen 1995; Davies 2001 & 2003). Onko
teos ääniaaltoja, partituuri, esitys vai säveltäjän ajatus? Mikä määrää musiikkiteoksen identiteetin? Kuka on teoksen tekijä? Onko se säveltäjä, esittäjä, kuulija vai
ehkä tuottaja? Miksi musiikista puhutaan teoksina? Sopiiko teoksen käsite kaikkiin
musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin vai onko se vain länsimaisen taidemusiikkikulttuurin muodoste? Tämä luku tarkastelee näitä kysymyksiä tutkimukseni lähtökohdan, musiikin eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen yhdistävän teorian
näkökulmasta.
Christoph Hubigin (1988: 85) tapaan voidaan todeta, että käytännön tasolla
kysymys musiikkiteoksen ontologisesta statuksesta on usein sivuutettu joko tarpeettomana tai anakronismina. Tarpeettomuudesta on kyse silloin, kun jonkin
tutkimussuuntauksen lähtökohtien katsotaan olevan riittäviä teoksen ontologisen
statuksen määrittämiseksi ja siis ikään kuin tekevän sen pohtimisen turhaksi. Anakronismi ilmenee puolestaan siten, että puhuminen kaikkien aikakausien kohdalla
teoksista ei tee välttämättä oikeutta niille muutoksille, joita musiikissa ja siihen
liittyvissä käsityksissä on historian kuluessa esiintynyt. Jälkimmäinen aspekti on
. Arendt 2002 [1958]: 13.
. Tutkimusta ohjaavan ontologisen ratkaisun artikuloimisen tarpeeseen perehdyttiin tarkemmin
luvussa 3.2.1.
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kiinnostava sikäli, että se on muodostanut yhden vilkkaimmista viime vuosien
suomalaisessa musiikintutkimuksessa käydyistä keskusteluista. (Ks. Aho, K. 2004;
Huttunen 2001; Rojola 2001; Sarjala 2000 & 2001.)
Teoksen käsite on sisällöllisesti hyvin moninainen ja jopa epämääräinen. David
Horn (2000) on erotellut kaiken kaikkiaan yhdeksän erilaista ”mieltä” tai ”merkitystä”, jotka ovat liittyneet tapaan käyttää termiä ”musiikkiteos”. Hornin mukaan
teos on ollut tai teokseen on kuulunut (1) kappale (engl. piece) – erillinen, tunnistettava musiikillinen objekti, (2) identiteetti (engl. identity) – jollain perusteella muista teoksista erottuva, (3) saavutus (engl. achievement) – tarkoituksellisen ja
tietoisen toiminnan tulos, (4) tunnistettava tekijä (engl. author), (5) originaalisuus
(engl. originality) – luovan työn tuottama ainutlaatuisuus, (6) originaalisuudesta
seuraava status ja mahdollinen kanonisoituminen (engl. canonisation) länsimaisessa
kulttuurissa, (7) originaalisuuden ja kanonisoituneisuuden synnyttämä ”taiteellinen pyhyys”, aura, (8) omaisuutta (engl. property) tekijänoikeudellisine seurannaisineen sekä (9) ohjeistus, malli tai tallenne (engl. blueprint) alkuperäisestä tekijästä
riippumattomien esitysten ja teoksen olemassaolon varmistamiseksi.
Horn (2000: 18) huomauttaa, että hänen muotoilemansa lista ei ole tyhjentävä.
Lisäksi voidaan ajatella teoksia, joihin kaikki mainitut merkitykset ovat liitettävissä
(esimerkiksi tyypillinen klassis-romanttisen musiikin ”mestariteos”) mutta myös
tapauksia, joissa vain osa niistä on relevantteja (kaikkia teoksia ei pidetä ”originaaleina”, kaikkien teosten ”omistajaa” ei tunneta). Siinä missä Hornin lista on luettelo mahdollisista musiikkiteoksen ominaisuuksista, filosofian kielellä ilmaisten
aksidensseista, Michael Talbot (2000: 3−4) on puolestaan etsinyt musiikkiteoksen
välttämättömiä ehtoja vertailemalla erilaisia niin musiikillisen, historiallisen kuin
filosofisen perspektiivin tarjoamia käsityksiä teoksen ontologisesta luonteesta.
Näitä ehtoja on Talbotin mukaan erotettavissa kolme. Teos on jollakin tapaa
1) Erottuva (engl. discrete) – teos on suljettu kokonaisuus. Sillä on määrätty alku
ja loppu sekä kyky erottua muista teoksista.
2) Toistettavissa (engl. reproducible) – teos pysyy samana teoksena esityksestä tai
partituuri- ja äänitekopiosta toiseen.
3) Jonkin/jonkun tekemä (engl. attributable) – teos on syntynyt jonkun tunnistettavan tai tunnistamattoman tahon tarkoituksellisena tuotoksena.
Nämäkään kategoriat eivät ole ongelmattomia tai yksiselitteisiä (ks. Talbot 2000:
3−5): Hornin ominaisuuslistan tavoin ne eivät sano juuri mitään esimerkiksi musiikkiteoksen sosiaalisesta konstruoituneisuudesta tai aistimellisesta ulottuvuudesta.
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Musiikkiteoksen ominaisuuksien tai välttämättömien ehtojen etsimisen sijaan
lähestyn tässä luvussa teoksen käsitettä neljän diskursiivisen näkökulman mukaan.
Viittaan tällä siihen, että musiikkiteoksen käsitteen sisältö voi muotoutua neljällä
toisistaan poikkeavalla tavalla sen mukaan, kuinka tutkimuksellinen diskurssi teoksen käsitteen lähtökohtaisesti rakentaa – toisin sanoen, että millaiselle teosontologian ontologiselle ratkaisulle nämä diskursiiviset näkökulmat perustuvat. Luvussa
3.2.1 toin esille Christoph Hubigin toteamuksen, jonka mukaan ”ontologian ontologia” on tyypillinen postmodernin ajan kaltaiselle aatehistorialliselle ylimenokaudelle. Musiikin sekä musiikin tekemisen, vastaanottamisen ja kuluttamisen luonne
on viime vuosikymmeninä muuttunut rajusti eikä tämä tekijä voi olla vaikuttamatta siihen, millaisena musiikki(teos) ontologisesti käsitetään.
Parina viime vuosikymmenenä musiikkiteoksen ontologiaa koskeva keskustelu
on asettunut lähinnä kahdeksi päärintamaksi, joita voidaan Lydia Goehrin (1992a)
tapaan nimittää termeillä analyyttinen ja historiallinen suuntaus (ks. myös Huttunen 1995: 212; Goehr 1992b). Nämä muodostavat myös oman lähestymiseni kaksi
ensimmäistä diskursiivista näkökulmaa. Aloitan tarkasteluni analyyttisella näkökulmalla – johon myös edellä mainitut Hornin ja Talbotin erittelyt on laskettavissa. Esitän, että analyyttisen näkökulman mukainen lähtökohta ”eteen-asettaa”,
representoi musiikkiteoksen objektina, logiikan sääntöjen puitteissa määriteltävänä
käsitteenä ja oliona. Historiallis-kulttuurisen näkökulman kautta teos rakentuu
puolestaan usein abjektina, jonain vääristyneenä, torjuttavana ja jopa uhkaavana.
Kolmas erottamani diskurssin muoto tuo musiikkiteoksen käsitteen esille epistemologisesta näkökulmasta: ”teos” toimii kokoavana ja välttämättömänä subjektina,
jonka ympärille musiikin ja erityisesti musiikinhistorian tutkimus voi kiinnittyä
ollessaan nimenomaan musiikin tutkimusta. Samalla tämä näkökulma osoittaa käsitteen heuristisen tehtävän esimerkiksi musiikkianalyysissa, sillä ”teos” hahmottaa
kokonaisuuden, jonka struktuuria, muotoa tai sisältöä voidaan mielekkäästi käsitellä (ks. Butterfield 2002: 330).
Pääasiallinen kiinnostukseni kohde on puolestaan eksistentiaalis-ontologinen näkökulma, joka asettaa musiikkiteoksen käsitteen projektina.Tämä diskursiivinen näkökulma kytkee teos-tarkastelun tutkimustani johdattavaan teoriaan ahdistuksen ja
musiikin yhteyksistä. Nyt teokset ovat jotain, joiden kanssa olemme ”tekemisissä”
ja jotka itsessään ”tekeytyvät”. Oletukseni mukaan tämä tapahtuu ennen kaikkea
lokaalina ontologiana (vrt. luku 3.2), musiikin tulkitsemisena ja merkityksellistämisenä yksilöllisessä ja ainutlaatuisessa tilanteessa. Musiikkiteos näyttäytyy projektina sanan kahdessa merkityksessä. Teos on toisaalta jatkuvasti käynnissä oleva,
ajasta ja kokijasta toiseen etenevä prosessi. Toisaalta teos rakentuu ennen kaikkea
. Heidegger 2000c: 27.
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”projisoituina” tulkintoina ja merkityksellistämisinä, joiden perimmäinen motiivi
on tarve jäsentää musiikin virittyneisyydessä ilmenevä eksistentiaalis-ontologinen
ahdistus ja merkityspotentia. Projektina musiikkiteos on siis ahdistuksen taitoa sekä ahdistukselle että ihmiselle kuuluvana ominaisuutena.
Esitän, että musiikista voi ja jopa tulee puhua edelleen teoksina. Nykyisessä tilanteessa tämä teosmaisuus voi kuitenkin rakentua hyvin monin tavoin. Seuraavissa
luvuissa olen käsitellyt mainittuja neljää näkökulmaa varsin laajasti, vaikka varsinaisesti vain viimeinen on eksplisiittisesti tutkimukseni peruslähtökohdan ja teorian
mukainen. Tähän on muutamia perusteita. Ensinnäkin teoksen käsite on musiikintutkimuksellisesti siinä määrin ajankohtainen teema, että uuden teosta koskevan
tulkinnan ymmärtämiseksi on tarpeen hahmottaa se keskustelun kenttä, johon
tämä uusi tulkinta asettuu. Kolme esitettyä tulkintaa – musiikkiteos objektina,
abjektina ja subjektina – siis ikään kuin kohdentavat projekti-tulkinnan oikeaan
paikkaan ja yhteyteen sekä osoittavat, kuinka myös fenomenologisesti orientoituneessa tutkimuksessa aikaisemman tutkimuksen ja muiden tutkimussuuntausten
tunteminen on olennaista esitetyn (fenomenologisen) näkökulman erityisyyden
hahmottumiseksi lukijoille. Kolmella ensiksi mainitulla on myös sisällöllinen yhteys musiikkiteoksen kaksinkertaiseen projektimaisuuteen: niiden voidaan ajatella
edustavan erilaisia muotoja, joita musiikkiteos voi projektina kulttuurissa saada.
Musiikkiteoksen tulkitseminen projektiksi on siis paitsi vaihtoehtoinen tulkinta
mainittujen kolmen tulkinnan rinnalla myös laajuutensa vuoksi kykenevä sulkemaan ne sisäänsä.Tällöin musiikkiteos muodostaa objektina, abjektina ja subjektina
kolme eri aspektia musiikkiteoksen projektimaisessa eksistentiaalis-ontologisessa
luonteessa. Tästä käy ilmi, että ajattelen musiikkiteoksen projektimaisuuden tietyssä mielessä perustavampana määrityksenä ja siten ”ontologisempana” musiikkiteoksen ontologiana: musiikkiteoksen kaksinkertainen projektimaisuus mahdollistaa lukuisia (lokaaleja) ontologisia ratkaisuja koskien paitsi musiikkia yleensä myös
musiikkiteoksen luonnetta.
Lisäksi neljän eri teostulkinnan laajahko tarkastelu havainnollistaa implisiittisesti fenomenologisen metodologian eri ulottuvuuksia musiikintutkimuksellisessa
ympäristössä. Näin ollen (1) musiikkiteos projektina korostaa musiikin funktiota
ahdistuksen taitona sekä kulttuurin ja olemisen (ahdistus taidon subjektina) että
yksilön ”virittymisen” ja merkityksellistävän toiminnan (ahdistus taidon objektina) tasoilla; (2) musiikkiteos objektina kiinnittää huomion elämismaailman lähtökohdan merkitykseen ja tarpeellisuuteen; (3) musiikkiteos abjektina osoittaa
tutkimuksellisten ennakkoasetelmien vaikutuksen ja fenomenologisen reduktion
. Tietysti musiikkiteoksen käsitteen eri tulkintojen hahmottaminen on sinänsäkin kiinnostavaa ja
tarpeellista.
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tarpeellisuuden ja (4) musiikkiteos subjektina kertoo osaltaan fenomenologisen
reduktion täydellisen suorittamisen mahdottomuudesta.
5.1 Musiikkiteos objektina: teos-käsite ja analyyttinen filosofia
Analyyttisen filosofian ja estetiikan mukainen lähestymistapa on pyrkinyt ennen
kaikkea etsimään määritelmää musiikkiteoksen käsitteelle. Tässä tehtävässään analyyttiset lähestymistavat ovat perustuneet sellaiseen tutkimuksellis-metafyysiseen
lähtökohtaan, joka ilmenee esimerkiksi pohdintana universaaleista, lajeista ja tyypeistä sekä pyrkimyksenä etsiä teoksen identiteetin ja yksilöimisen ehtoja (ks. Goehr 1992a: 19−20). Mainittua metafyysistä lähtökohtaa on luonnehtinut kolme
tekijää: essentialismi eli oletus, että teoksella on joku tietty yksi olemus; objektivismi
eli uskomus teoksen määriteltävyyteen ”ulkopuolelta” käsin; sekä logisismi eli keskittyminen teorian loogisen aukottomuuden tavoittamiseen.
Analyyttisen suuntauksen sisällä on hahmotettavissa useita alasuuntauksia (ks.
esim. Haapala 1987: 129−132; Goehr 1992a; Sharpe 1995; Davies 2001: 37−43;
Davies 2004). Seuraavassa keskitytään pääasiassa ”universalistisiin” kantoihin, jotka
voidaan Goehrin (1992a) tapaan jakaa edelleen platonistisiin ja aristotelisiin näkökulmiin. Näistä kahdesta päähuomio on ensimmäisessä, sillä se kuvastaa nähdäkseni
parhaiten sitä metafysiikkaa, joka ohjaa analyyttisiä teorioita kokonaisuudessaan.
5.1.1 Analyyttisen teosontologian suuntauksista
Kaikkia universalistisia teorioita yhdistää se, että niissä teos nähdään pohjimmiltaan abstraktina ilmiönä. Kenties vahvin versio platonistisista kannoista on muun
muassa Nicholas Wolterstorffin (1980) edustama objektiivinen idealismi (ks. Haapala 1987: 130−131). Tämän näkemyksen mukaan musiikkiteokset ovat Platonin
ideoiden kaltaisia abstrakteja kokonaisuuksia, lajeja (engl. kind), jotka ovat olemassa ikuisesti yksittäisestä teoksen esiintymisestä ja soivasta musiikista riippumatta.
Äkkiseltään tämä saattaa vaikuttaa jopa mystiseltä, mutta kyse on siitä, että kaikki
mahdolliset musiikkiteokset ovat ikään kuin jo abstraktisti olemassa niin kauan kuin
kaikki mahdolliset äänien kombinaatiot ylipäänsä ajatellaan mahdollisiksi. Sävellystyö on tästä näkökulmasta tarkasteltuna luonteeltaan enemmän löytämistä kuin
varsinaisesti uuden luomista. (Wolterstorff 1980: 62−73; ks. myös Goehr 1992a:
14.) Myöskin vahvaa platonismia lähelle tulevan – ja sen metafyysisen painolastin
tunnistavan – Peter Kivyn mukaan säveltäminen on ”sellaisen paljastamista [−−],
joka on aina ollut olemassa mutta jonka havaitsemiseen ei kenelläkään ole tähän
. Puhe analyyttisista teorioista tai analyyttisesta näkökulmasta jne. viittaa tässä luvussa aina analyyttiseen filosofiaan ja estetiikkaan – ei musiikkianalyysiin.
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mennessä ollut nerokkuutta ja luovaa mielikuvitusta” (Kivy 1993: 35, 43). Kyseessä on siis löytäminen, mutta sen originaali ja luova muoto.
Koska luovan työn panos ja originaalisuus ovat kuitenkin musiikkiin ja sävellystyöhön liittyviä määreitä, on vahvan platonismin mukaista abstraktia lähtökohtaa
myös kritisoitu intuitioomme ja muuttuviin historiallisiin tilanteisiin sopimattomana (ks. esim. Cox 1985; Fisher 1998). Toisaalta, kuten Davies (2001: 42) huomauttaa, esimerkiksi Wolterstorffin näkemys ei tee säveltäjän panosta merkityksettömäksi, sillä säveltämisessä on kyse abstraktin universaalin lajin muuttamisesta
käytännössä vaikuttavaksi normatiiviseksi lajiksi (engl. norm kind), jolla voi olla
enemmän tai vähemmän onnistuneita instansseja (esityksiä). Säveltäjä valitsee eri
äänet ja niiden ominaisuudet luodakseen normit teoksen universaalin lajin eri instanssien arvioimiselle (Wolterstorff 1980: 62).
Kaikkia platonistisia teorioita yhdistää teoksen samastaminen universaaliin äänistruktuuriin, vaikka eroja on ainakin siinä, nähdäänkö tämän koostuvan pelkästään
äänien korkeuksista ja kestoista vai lasketaanko mukaan esimerkiksi sointiväri, sävellajit tai esitystavat (ks. Davies 2001: 43). Näin ollen platonistiset teoriat kannattavat essentialismia: musiikkiteoksella ajatellaan olevan jokin muuttumaton ydin,
jota teoksen yksittäiset esitykset pyrkivät jäljittelemään. Se sijaan äänistruktuurin
suhde sävellystoimintaan on jakanut platonistisia teorioita.
Esimerkiksi Jerrold Levinsonin (1990) paljon siteerattu näkemys voidaan ajatella tähän liittyen sekä platonistiseksi (ks. Goehr 1992a; Sharpe 1995) että vaihtoehtoista näkökulmaa edustavaksi (ks. Davies 2004). Levinson eroaa vahvasta
platonismista vastustamalla näkemystä, jonka mukaan äänistruktuurit olisivat ikuisesti olemassa olevia. Levinsonin ”kontekstuaalisen ontologian” mukaan teoksen
äänistruktuuri syntyy vasta sävellystoiminnan kautta, ja sen identiteettiin vaikuttavat myös eri musiikillis-historialliset kontekstit sekä teokselle määrätyt esitystavat
ja -välineet. Musiikkiteos on ääni- ja esityskeinostruktuuri sellaisena kuin joku
säveltäjä sen jonain tiettynä historiallisena aikana ”indikoi” (1990: 79). Tässä ”modifioidussa” platonismissa teokset ovat olemassa eri esitysten ja partituurien ylä- ja
ulkopuolella, mutta niiden syntyminen säveltäjän luovan toiminnan kautta tekee
niistä – Goehrin (1992a) sanoin – ”kvasi-platonistisia” kokonaisuuksia. Näin ollen
Levinsonin teorian platonistisuus on sitä, että teoria säilyttää platonismin ”rakenteen” ilman oletusta abstraktista ideoiden todellisuudesta. Teoksen ”idea” syntyy
säveltäjän työssä ja tallentuu partituuriin, nuottiin, äänitteeseen, estetiikkaan tai
muihin ko. musiikkia koskeviin ohjeistuksiin saaden näiden perusteella enemmän
tai vähemmän epätäydellisiä instansseja.
. Nämä ovat tekijöitä, joiden unohtamisesta platonistista musiikkiteoskäsitystä on usein kritisoitu
(ks. esim. Cox 1985; Sharpe 1995).
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Levinsonin teorian essentialistisen peruslähtökohdan yhdistäminen mainittuun
”kontekstuaaliseen” ontologiaan johtaa ainakin sellaiseen terveen järjen vastaiseen implikaatioon, että saman teoksen eri sovitukset ovat eri teoksia (ks. Levinson 1990a: 87). Eikö samalla logiikalla myös erilaiset tulkinnalliset ratkaisut ja
esityksessä tapahtuvat virheet tuota uuden teoksen? Missä menee raja sille, että
kyseessä on vielä saman teoksen esitys eikä kokonaan uusi ko. kontekstissa luotu
äänistruktuuri ja teos? Tämä ongelma yhdistää Levinsonin teoriaa Nelson Goodmanin (1969) nominalistiseen näkemykseen.
Universalististen platonististen teorioiden yksi suuri ongelma on siinä, että ne
eivät tarkkaan ottaen kerro, mikä tietyistä äänistruktuureista tekee nimenomaan
musiikkiteoksia eikä esimerkiksi puhelimen pirinää tai muuta vastaavaa, yleensä eimusiikilliseksi ymmärrettyä ääntä. Scruton (1997: 115) on argumentoinut tähän
liittyen, ettei musiikkia kuulla äänissä vaan äänissä kuultavissa sävelissä, sillä äänet
ovat vain musiikillisen kokemuksen välittäjä (engl. vehicle). Musiikillisena kokemus
sisältää paljon muitakin tekijöitä kuin äänet, kuten esimerkiksi historiallista tietoa
ko. teoksen vaiheista (ibid.). Toisaalta käytännön kannalta ei ole merkitystä sillä,
oletetaanko äänistruktuuri teoksen esiintymisistään riippumattomaksi ilmiöksi.
Kuten Scruton (1997: 114) toteaa, lajin historiallisuus ilmenee vain esiintymissä,
ja vain näillä esiintymillä on meille merkitystä. Esimerkiksi uhanalaisen tiikerin
suojelemisen tarve ei poistu sillä, että keskitytään universaalin, ikuisesti säilyvän
tiikerin idean varjelemiseen (ks. ibid.).
Tällainen ajattelu suuntaa kohti aristoteelista näkökulmaa, joka on platonismin
tapaan universalistinen mutta jossa teokselle ei anneta abstraktia olemassaoloa esitysten ja partituurien ulko- tai yläpuolella. Teos on ne välttämättömät ehdot, jotka
muodostavat eri esiintymien – partituurien, esitysten – yhteisen olemuksen. Samoin
nämä teoksen universaalit tekijät syntyvät vasta teoksen ensimmäisen esiintymän
yhteydessä (Davies 2003: 32), mikä antaa aiheen liittää Levinsonin edellä esitelty
kanta myös osittain aristoteliseen perinteeseen. Goehrin (1992a: 16) mukaan aristoteelisesti tulkittuna teokset ovat tietyssä mielessä reseptien, mallien tai algoritmien kaltaisia.
Universalististen teorioiden vaihtoehtona musiikkiteoksia voidaan tarkastella
myös abstrakteina partikulaareina. ”Abstrakti partikulaari” on Joseph Margolisin
käyttöön ottama käsite, joka tavallaan tuo Margolisin näkemyksen lähelle modifioidun platonismin kantaa (ks. Goehr 1992a: 17). Margolisin mukaan taideteos on
partikulaari ensinnäkin, koska se on valmistettu ja mahdollisesti tuhoutuva entiteetti sekä toisaalta siksi, että sillä on aineellisia ja aistein havaittavia ominaisuuksia
(Margolis 1987: 163). Hän ei kuitenkaan kannata puhtaan materialistista ajatusta, jonka mukaan musiikkiteokset – ja kaikki taideteokset – olisivat ensisijaises-
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ti aineellisia objekteja. ”Aineellisen objektin hypoteesia”, jota Richard Wollheim
(1987) on analysoinut, olisi vaikea pelastaa siirryttäessä plastisista taiteista musiikkiin ja kirjallisuuteen: onko musiikkiteos aineellisesti notaatio, esitys, ääniaallot,
tallenne vai mikä? Lisäksi se ei suoraan kerro, mikä tekee jostain aineellisesta objektista nimenomaan taidetta. Margolis (1987: 164) näkeekin taideteokset ”kulttuurisesti emergentteinä entiteetteinä”, jotka abstrakteina partikulaareina esiintyvät aina aineellisiin objekteihin yhdistyneinä ja tuovat esiin sellaisia funktionaalisia ja
intentionaalisia ominaisuuksia, joita näillä itsellään ei voi olla.
Margolis käyttää hyväkseen Charles Sanders Peircen tyyppi–esiintymä-jaottelua. Tässä mielessä musiikkiteos on tyyppi, jonka esiintymiä yksittäisen esitykset ja
partituurit ovat. Tyyppi ja esiintymä eivät Margolisin mukaan ole koskaan toisistaan erillään, vaan teoksen tekijä valmistaa aina tyypin yhden esiintymän (Margolis
1987: 160). Siksi teos on aina partikulaari. Myös Robert Martin (1993) soveltaa
tyyppi–esiintymä-jaottelua antamatta sille kuitenkaan vahvaa ontologista funktiota, sillä hänen mukaansa kukaan ei luo tyypin kaltaista abstraktia objektia. Jaottelu
kuvaa kuitenkin sitä tapaa, jolla kuulijat käyttävät termiä ”musiikkiteos”. Kyseessä
voikin olla käytännön tasolla havainnollinen erottelu.
Haapalan (1987: 132) mukaan Margolis luovii kahden ääripään välillä. Näistä
toisena on mainittu materialismi. Toisena on puolestaan Benedetto Crocen ja Roger Collingwoodin kannattama ”subjektiivinen idealismi”, jonka mukaan teos on
olemassa vain säveltäjän mielensisäisinä ideoina – esitykset ja partituurit ovat näiden ideoiden objektivaatioita (Goehr 1992a: 18). Kuten Goehr (1992a: 19) jatkaa,
tämäntyyppiset idealistiset teoriat eivät ole saaneet kovin hyvää vastaanottoa analyyttisessa traditiossa. Esimerkiksi Kivy (1993: 58) puolustelee platonistista (so.
objektiivisen idealismin mukaista) näkökulmaansa sillä, että subjektiivisen idealismin mukainen teoksen olemassaolo edellyttää aina jonkin tekijän, josta kyseinen
mielensisäinen ”esitys” on. Tämä on Kivylle juuri platoninen laji tai universaali.
Edellä mainittujen universalististen ja partikularististen teorioiden rinnalla voidaan tarkastella lyhyesti vielä yhtä analyyttista näkökulmaa teoksen käsitteeseen.
Kyseessä on Daviesin (2001: 37−43) erottama teoriaryhmä, jonka mukaan musiikkiteos ei ole olemassa irrallaan esityksistään. Tähän ryhmään kuuluvista eniten
kommentoitu teoria lienee Nelson Goodmanin nominalistinen näkökulma, jonka
hän on esittänyt teoksessaan Languages of Art (1969). Siinä teoksille ei anneta missään
suhteessa abstraktia olemassaoloa. Vain partituurien kopiot ja esitykset ovat olemassa: teoksesta puhuminen on puhumista ainoastaan ikään kuin teoksena (Goehr
1992a: 16). Teos on esitysten luokka, joka vastaa partituuria. Näkökulman eduksi
voidaan laskea ainakin se, että luokaksi käsitettynä musiikkiteos voidaan määritellä
yhtenä kokonaisuutena, vaikka se käytännön tasolla ilmenee lukemattomina esi-
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tyksinä ja partituurien kopioina (Price 1982: 326). Toisaalta suhde musiikilliseen
käytäntöön on Goodmanin teoriassa myös kompastuskivi. Koska esimerkiksi sanalliset esitysohjeet eivät määritä soivaa lopputulosta absoluuttisen tarkasti, ne eivät
voi olla Goodmanin mukaan teosta määrittäviä tekijöitä (Goodman 1968: 185).
Toisin sanoen tempolla, dynamiikalla tai esitysohjeen ilmaisemalla tunnelmalla ei
olisi mitään tekemistä teoksen identiteetin kanssa. Yleisen käsityksen vastainen on
myös Goodmanin väite, jonka mukaan yksikin virhe esityksessä johtaa siihen, että
kyseessä ei ole enää sama teos (Goodman 1969: 186).
5.1.2 Kritiikkiä: objektivismista elämismaailman unohtumiseen
Lydia Goehr (1992a: 69−70) on huomauttanut, kuinka analyyttisen filosofian ja
estetiikan mukaisissa lähestymisissä problemaattisimmiksi koetut seikat esiintyvät
enimmäkseen teoreettisilla, tutkimuksen taustametafysiikkaan tai koulukuntakysymyksiin liittyvällä tasolla. Ensimmäisenä näistä voidaan nostaa esille ongelmat
liittyen logisistiseen asennoitumiseen. Kärjistäen voidaan esittää, että eri teoriat ja
argumentaatiot vaikuttavat usein keskittyvän vain siihen, mitä loogisia epäkohtia
jostain toisesta teoriasta tai argumentaatiosta on löydettävissä – eivät siihen, miten nämä teoriat suhtautuvat käytäntöön tai valaisevat jotain kulttuurista tai kokemuksellista ilmiötä –, jolloin keskeisin päämäärä tuntuu siis olevan suoriutuminen
loogisista mutkikkuuksista. Goodmanin teoria lienee selkein esimerkki tällaisesta
logisistisesta ajattelutavasta musiikkiteoksen ontologian piirissä. Sharpen (1995:
43) mukaan Goodmanin teoria on kerta kaikkiaan epämusikaalinen/-musiikillinen. Goodmanin teorian implisiittinen ajatus vaikuttaa olevan, että mikäli tämä
teoria ei sovi musiikkiin, sen pahempi musiikille.
Tavallaan kaikki mainitut analyyttiseen traditioon asettuvat musiikkiteoksen ontologiaa koskevat teoriat ovat essentialismissaan luonteeltaan platonistisia. Tämä johtuu siitä, että ne asettuvat sellaiseen metafyysis-tieteenfilosofiseen perinteeseen,
jossa tieto voi koskea vain muuttumatonta. Analyyttisen teos-käsitteen määrittelyn
traditiot joko olettavat teoksen muuttumattomaksi lajiksi, luokaksi tai tyypiksi tai
sitten pyrkivät löytämään aukottoman (muuttumattoman) määritelmän teoksen
käsitteelle. Teoksilla oletetaan olevan erityisesti identiteettiin liittyvä ideaalinen
olemus (Benson 2003: 6). Sharpe (1995: 41−42) on tarkastellut tämän platonistisen kytköksen ideologisia taustoja. Ensinnäkin musiikin liittäminen suurten
(kauno)taiteiden (engl. fine arts) joukkoon edellytti jonkin muuttumattoman tekijän, joka voisi vastata plastisten taiteiden teoksia.Tähän platonistinen ajatus abstrak. Ks. Esimerkiksi Kivyn (1993) ja Levinsonin (1990) keskustelu tai Anderssonin (1982) kommentti Levinsonin teoriaan.
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tista teoksesta esitysten ja tulkintojen takana sopi mainiosti. Toisaalta analyyttisen
estetiikan teos-teorioiden platonismi jatkaa sitä yli kaksituhatvuotista perinnettä,
joka alkoi jo Platonia (427−347 eaa.) ennen Pythagoraan (500-luvun loppupuoli
eaa.) koulukunnasta ja jonka mukaan musiikissa on aina mukana jokin ei-kuultava,
joka on usein suoraan aistittavaa (kuultavaa, laulettavaa, tanssittavaa) ensisijaisempi
ja arvokkaampi. Pythagoralais-platonistisen tradition ajatus sfäärien harmoniasta
ja musiikin kyvystä paljastaa maailmankaikkeuden perustana olevat lukusuhteet
suodattui keskiajalle Boëthiuksen (480−524) kolmen musican muodossa. Musica
instrumentalis vastasi lähinnä sitä, mitä nykyisin kutsutaan musiikiksi. Seuraavana
oli musica humana, joka viittasi sielun ja ruumiin harmoniaan ihmisessä. Kaikkein
korkein ja samalla tärkein oli musica mundana, maailmankaikkeuden harmoninen
kokonaisuus. Tämä ajattelusuuntaus oli varsinkin uusplatonismin muodossa helposti sovitettavissa myös kristinuskon dogmeihin. Sisällöt ovat muuttuneet, mutta
perusideologialtaan analyyttis-filosofiset musiikkiteoksen käsitteen analyysit ovat
liitettävissä tähän tiedon muuttumattomuuteen pyrkivään perinteeseen.
Logisismin ja essentialismin ohella kolmas analyyttisen filosofian kritikkiä saanut lähtökohta on objektivismi. Goehr (1992a: 81) toteaa, kuinka teoksen käsittämistä lähtökohtaisesti objektiksi ei yleensä tarkemmin pohdita analyyttisen filosofian lähestymistavoissa. Vaikka esimerkiksi Wollheim (1987: 156) erittelee lyhyesti, mitä taideteoksen nimittäminen objekteiksi tarkoittaa, hän vastaa vain, että
kysymys koskee muun muassa identiteetin kriteereitä, universaaleja, luokkia tai
partikulaareja. Eli Wollhein puhuu hiukan tautologisesti. Small (1998: 5−8) on
erottanut neljä erilaista seurausta sille, että teosta lähestytään objektina. Ensinnäkin esittämisen rooli luovassa prosessissa unohdetaan. Esitys ja esittäjä ajatellaan
vain väylänä, jonka kautta teos tulee esiin. Tämä esittäjää koskeva unohtaminen on
koskenut myös kuulijaa (ks. Leppänen 1996: 43−49, 62−64). Toiseksi esitystä pidetään aina yksisuuntaisena kommunikaationa, jossa kuulija vastaanottaa säveltäjän
luomat merkitykset. Nämä kaksi objektivismin seurausta olivat selkeästi esillä yllä
esitellyissä teorioissa. Kolmanneksi teoksen pitämisestä objektina seuraa Smallin
mukaan sellainen intuition ja todellisuuden vastainen ajatus, että esitys ei voi koskaan olla itse teosta parempi. Davies (2003: 35) ihmettelee tähän liittyen, kuinka
ko. teorioissa teokset ja niiden ontologia on ajateltu aina elävän esityksen kannalta,
vaikka läheskään kaikkia musiikkiteoksia ei ole edes tehty ihmisten esitettäviksi
(Davies 2003: 35−38). Lisäksi tämä näkyy teorioiden säveltäjäkeskeisyydessä sekä
esimerkiksi Levinsonin suhtautumisessa sovituksiin ja Goodmanin tavassa tulkita
esityksessä tapahtuvat virheet.
Neljäntenä objektimaisuus edellyttää Smallin mukaan sitä, että teos on olemassa
autonomisesti, sosiaalisista, uskonnollisista, poliittisista, rituaalisista jne. konteks-
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teista irrallaan – toisin sanoen irrallaan elämästä ja siitä maailmasta, jossa musiikki
historiallisuudessaan todellistuu. Teoksen käsittäminen lähtökohtaisesti objektiksi,
jolla on jokin olemus ja jonka määrittäminen onnistuu loogisesti ristiriidattomalla
teorialla, onkin käytännön tasolla tarkoittanut keskittymistä hyvin rajattuun alueeseen: klassis-romanttiseen taidemusiikkiin ja tieteenfilosofian kannalta platonismiin variaatioineen. Näistä rajatuista lähtökohdista on samalla kuitenkin kuviteltu
voitavan luoda ylihistoriallinen ja ylikulttuurinen perspektiivi. Tämä uskomus heijastuu muun muassa siinä, millaisia musiikkiesimerkkejä valitaan ja lopulta siinä,
millaiseen päämäärään analyysi tähtää (ks. Treitler 1993: 484; Sharpe 1995: 40).
J. A. Fisher (1998: 110; ks myös Arho 2004: 253) viittaa mainittujen teorioiden
implisiittiseen lähtökohtaan: ontologisen teorian oletetaan soveltuvan samalla tavoin kaikkeen musiikkiin siitäkin huolimatta, että ko. teoriat käyttävät yleisimmin
esimerkkiaineistonaan vain klassisen musiikin kaanoniin kuuluvia, vuosien 1700 ja
1950 välillä sävellettyjä teoksia.
Kysymys kuuluukin, voidaanko analyyttisen filosofian ja estetiikan menetelmin löytää sellaista teoksen määritelmää, joka vastaisi koko sitä monipuolisuutta
ja kirjavuutta, mikä teoksen käsitteeseen käytännön elämän tasolla liittyy. Syntyy
vaikutelma, että tämän alan teorioiden motiivina on musiikillista todellisuutta useammin halu osoittaa jokin looginen epäkohta kollegan teoriassa. Samalla ei usein
kuitenkaan osoiteta, miksi teorian looginen aukottomuus automaattisesti vastaisi
musiikkia todellisena, kulttuurisen ja yksilöllisen elämismaailman moninaisena ilmiönä. Ääritapauksissa analyyttisiin lähestymisiin voisi soveltaa samanlaista kritiikki kuin mitä Hannah Arendt (2002 [1958]) kohdistaa kokeelliseen luonnontieteeseen: ”Tiedemiehet järjestävät kokeensa omien hypoteesiensa mukaan ja käyttävät
sitten kokeita hypoteesiensa todistamiseen. Koko tämän hankkeen ajan he ovat ilmiselvästi tekemisissä hypoteettisen luonnon kanssa.” Kuten Arho (2004: 253) on
esittänyt, musiikkiteoksen käsitteen ongelma onkin lähinnä kielellinen ja ilmentää
esineellistävän (hypoteettisen) käsitejärjestelmän, musiikillisten kokemusten ja
kokemuksessa konstituioituvien ”musiikkiteosten” laadullisen moninaisuuden yhteensopimattomuutta. Morris Weitz puolestaan kuvaa tilannetta siten, että heti
kun taidefilosofit ovat määritelleet taiteen, taiteilija luo sellaista, joka ei sovi tähän
määritelmään (ks. Saarnivaara 2003: 12). Vaikka Stephen Davies (2003: 35−36)
ei ole fenomenologiaan suuntautunut musiikkifilosofi, hän esittää edelliseen liittyvän fenomenologisen, elämismaailman merkitystä korostavan huomion: todellisen maailman on oltava aina musiikkiteosta koskevan teoretisoinnin lähtökohta,
.Tästä näkökulmasta voi tosin kritisoida monia muitakin kuin tässä mainittuja teorioita, esimerkiksi
fenomenologiaa lähellä olevaa Roman Ingardenin (1986) näkemystä musiikkiteoksen olemassaolon
tavasta (ks. myös Lissa 1975). Käsittelen Ingardenin teoriaa tarkemmin luvussa 5.4. Objektivismikritiikistä musiikkiteoksen käsitteen määrittelyyn liittyen ks. myös Schleiser 1998: 120−134.
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mikäli teoretisointi haluaa ”pysyä asiassa”. Davies (2001: 9) haluaa näin ollen viedä
musiikillista ontologiaa pois hermeettisyydestä ja kohti musiikillisen todellisuuden
rikkautta:
Jos ontologia haluaa olla muutakin kuin vain filosofien peliä, sen tulee reflektoida niitä
”mitä”- ja ”miksi”-kysymyksiä, jotka kertovat siitä arvostuksesta, jolla suuntaudumme taideteoksiin. Musiikillisen ontologian tulisi reagoida tapoihin, joilla olemme yhteydessä musiikkiin ja musiikkiteoksiin sekä tapoihin, joilla keskustelemme niistä.

Edellisen perusteella on hyviä syitä olettaa, että analyyttisen filosofian mukaisesti orientoituneita teos-käsitteen erittelyjä on luonnehtinut sama piirre, joka on
luonnehtinut myös suurta osaa viime vuosikymmenien musiikintutkimuksesta:
emotionaalisen ulottuvuuden poissulkeminen (vrt. luku 4.3.5). Kuten edellä argumentoitiin, affektiivisuuden huomiotta jättäminen heijastaa samalla tiettyä eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen kohdistuvaa pelkoa. Onko musiikkiteoksen
käsitteleminen objektina lopulta seurausta tarpeesta valmistaa jokin keinotekoinen
ja muuttumaton todellisuuden osa, jota vasten heijastettuna ihminen voi löytää
samuutensa ja identiteettinsä jatkuvasti muuttuvan ja katoavan luonnon keskellä
(vrt. Arendt 2002 [1958])?
Yksi dimensio musiikkiteos-käsitteen saattamisessa lähemmäksi elämismaailman kontekstia on sen historiallisen sitoutuneisuuden korostaminen. Tämä on seuraavan luvun (5.2) aiheena.
5.2 Musiikkiteos abjektina: teoksen käsitteen
historiallinen ja kulttuurinen sitoutuneisuus
Kysymys teos-käsitteen historiallisesta sitoutuneisuudesta on ollut polttava puheenaihe viimeaikaisessa musiikkitieteessä (ks. Beard & Gloag 2005: 189−192).Yhtäältä voidaan ajatella esimerkiksi Victor Zuckerkandlin (1976) tavoin, että musiikin
käsittäminen teoksiksi osoittaa, kuinka nykyaika on länsimaisen (taide)musiikin
huipentuma, ”kulminaatiopiste”. Toisaalta ankarimman, erityisesti feministisesti
orientoituneen kritiikin puitteissa teoskeskeisyys on nähty merkkinä valkoihoisen
miehen kolonialismista, jossa länsimainen taidemusiikki on asetettu muiden aikojen ja (ala)kulttuurien musiikkien yläpuolelle. Teoksellisuuden vahva ideologis-historiallis-kulttuurinen latautuneisuus on näin ollen nähtävissä musiikin historian ja
musiikinhistoriankirjoituksen sukupuolittuneisuuden, imperialismin ja rasismin
kivettäjänä. Kysymys teoksen käsitteestä on tullut siis uudella tavalla ajankohtaiseksi. Kysytään, koostuuko musiikki itseriittoisista ja autonomisista teoksista vai määrittyykö musiikki aina enemmän kulttuuristen ja sosiaalisten kontekstien kautta,
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jolloin kiteytyminen teoksiksi olisi vain yhden historiallisen vaiheen ja ideologian
tuote. Tarkastelen seuraavassa tämän kritiikin lähtökohtia ja historiallista perusteltavuutta sekä sen suhdetta musiikintutkimuksen menetelmiin liittyviin ideologisiin
kysymyksiin. Ehdotan, että tässä kontekstissa teoskäsitteen sisältö rakentuu sellaisen diskursiivisen näkökulman mukaan, jota voidaan kutsua abjektiiviseksi.
5.2.1 Autonominen musiikkiteos historiallisena käsitteenä
Musiikin ja teoksen välinen suhde on kokenut historian kuluessa monia muutoksia.
Dahlhausin (1980: 19) mukaan nykyään vallalla oleva käsitys musiikista teosten
joukkona palautuu 1500-luvulle ja erityisesti saksalaisen kanttorin Nikolaus Listeniuksen (n. 1510−?) muotoilemaan käsitykseen ”täydellisestä ja absoluuttisesta
teoksesta” (lat. opus perfectum et absolutum). Tämä edelleenkin käytännön musiikkielämässä vahvasti vaikuttava käsitys tuli vallitsevaksi suunnilleen vuoden 1800
tienoilla. Tuolloin musiikin voidaan sanoa muuttuneen taiteeksi ja autonomisiksi
teoksiksi; teos vaihtui funktionaalisesta lajinsa edustajasta yksilöllisyyttä ja ainutkertaisuutta tavoittelevaksi kokonaisuudeksi, joka oli aikaisempaa irrallisempi ulkomusiikillisista uskonnollisista, sosiaalisista tai tieteellisistä kytköksistä (ks. esim.
Besseler 1978 [1959]: 110−113; Dahlhaus 1980: 24−25; McClary 1987: 15; Goehr 1992a: 1).
Esimerkiksi vielä Listeniuksen aikaan 1500-luvulla teokset ”säilyivät” usein siten,
että toiset säveltäjät käyttivät niitä omien sävellystensä materiaalisina perustoina
(Huttunen 1995: 213); teoreetikko ja säveltäjä Johannes Tinctoris (n. 1435−1511)
kirjoitti 1400-luvun lopulla, kuinka tuolloin yli neljäkymmentä vuotta vanhempi
musiikki ei ollut enää käyttökelpoista (ks. Benson 2003: 21). 1800-luvulle tultaessa
luovan työn, esittämisen ja esityksen sekä kuuntelemisen muuttuneet merkitykset
ja arvostukset näkyivät muun muassa porvarillisen konsertti-instituution kehittymisenä, kotimusisoinnin lisääntymisenä sekä säveltäjän yhteiskunnallisen aseman
muuttumisena. Samalla musiikin pääasiallinen paikka yhteiskunnissa alkoi siirtyä
kirkon ja hovin instituutioiden ulkopuolelle. Esimerkiksi Mozart toimi viimeisinä
vuosinaan osittain vapaana säveltäjänä. Beethoven oli jo käytännössä kokonaan itsenäinen, mesenaattien tukien varassa elävä taiteilija.
Mainittu muutos näkyi erityisesti Werktreuen, teosuskollisuuden ajatuksessa.
Werktreuen ideassa teos nähtiin säveltäjän attribuutiksi, tämän objektivoituneeksi
ilmaisuksi sekä julkiseksi, pysyväksi tuotteeksi, joka oli olemassa esitystensä ulkopuolella. Esittämisestä – ja kuuntelemisesta – tuli tässä uskomuskontekstissa
uskollisuuden harjoittamista säveltäjää ja tämän intentioita kohtaan, eräänlaista
. Tästä kertovat monet hänen teoksiinsa liittämät omistukset.

5 Musiikki ja projektiivinen ahdistus — 141

”eksegetiikkaa”, jonka päämääränä oli paljastaa säveltäjän tahto. Kantilainen ajatus
taiteilijasta nerona, mitä Schopenhauer erityisesti musiikin suhteen hiukan myöhemmin vahvisti, toimi tämän näkemyksen filosofisena perustana. (Ks. Mantere
2006: 50−51, 62.) Tämä tekijyyteen liittyvä hierarkkisuus – säveltäjän ensisijainen
asema suhteessa esittäjään ja kuulijaan – yhdistää Werktreuen ajatuksen moniin edellä esiteltyihin analyyttisen filosofian mukaisiin musiikkiteospohdintoihin.
Kuten Wolterstorff (1986: 126) huomauttaa, Dahlhausin edellä mainitulle Listenius-viittaukselle ei kuitenkaan saa antaa liian suurta painoarvoa, sillä teoksia ja
säveltäjiä on ollut olemassa ennen 1500-lukuakin. Tietyssä mielessä ajatus absoluuttisesta teoksesta on sovellettavissa jopa antiikin musiikkiin (ks.Wiora 1988: 3).
Musiikin autonomisuuden suhteen tilanne on tulkittavissa samoin, sillä läpi koko
länsimaisen historian aina pythagoralaisen koulukunnan lukusuhdetutkimuksista
alkaen musiikkiin on liitetty myös sosiaalisista käytännöistä riippumaton, usein
metafyysinen aspekti (McClary 1987: 15; ks. myös Jankélévitch 2003: 10−13).
Onkin vaikea kuvitella, ettei musiikkiin olisi ennen vuotta 1800 keskitytty koskaan
puhtaasti sen itsensä vuoksi. Reinhard Strohm (2000: 139) toteaa, että ”[v]iimeinen
ajankohta, jolloin musiikilla ei ollut muuta kuin seremoniallinen tai muuten funktionaalinen tehtävä, ei ole 1700-luku vaan neoliittinen aika”. Historiallisia esimerkkejä ”musiikin itsensä” vaikutuksista voi osoittaa heti aakkosten alkupäästä.
Aristoteleen oppilaista Aristoksenos (350− ? eaa.) oli ensimmäisiä systemaattisen
musiikin teorian kehittelijöitä, jonka huomio keskittyi juuri niihin musiikin piirteisiin, jotka voidaan nykynäkökulmasta katsoen ajatella puhtaasti musiikillisiksi tai
esteettisiksi (Aristoxenus 1987; ks. myös Katz & Dahlhaus 1987). Kirkkoisä Aurelius Augustinus (354−430) puolestaan koki ”puhtaasti musiikillisen” vaarallisen
aisti-ilon muodossa: ”[J]os, niin kuin useasti tapahtuu, laulun sävel liikuttaa minua
enemmän kuin sen sisältö, silloin tunnustan avoimesti tekeväni rangaistuksen ansainneen synnin” (Augustinus 2003: 381).
Kaikesta huolimatta autonomisuuden idea korostui valistuksen jälkeiseen 1800luvun porvarillisen yhteiskunnan aikaan tultaessa. Se oli kiinteästi yhteydessä moniin muihin ilmiöihin, kuten sinfonian ja sonaatin kaltaisiin sävellysmuotoihin sekä absoluuttisen musiikin, formalismin, länsimaisen klassisen musiikin ja taiteen
käsitteisiin (Clarke 2003: 161−162). Myös säveltäjän erikoisasema luovan työn
tekijänä, porvarillisen konserttikulttuurin syntyminen sekä esteettisen intressin itseisarvoistuminen kuuluivat tähän uuteen kulttuuriseen ilmastoon yhdessä muun
muassa konservatorioiden perustamisen ja lisääntyneen musiikin painamisen ja julkaisutoiminnan kanssa (Mantere 2006: 51; vrt. Scruton 1997: 97). Attalin (1985:
46 passim) mukaan kyse oli siirtymisestä sellaiseen sosiaalis-ekonomiseen järjestykseen, jota hän kutsuu termillä ”representaatio”. Representaation yhteiskunnalli-
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sen järjestyksen vaiheessa muusikot ja yleisö erkanivat toisistaan. Musiikkia alettiin
kuunnella hiljaisuudessa, kontemploiden, mikä vahvisti musiikin spektaakkeliluonnetta ja toimimista symbolisena porvarillista yhteiskuntajärjestystä (harmoniaa)
tukevana käytäntönä (Attali 1985: 47). Musiikista tuli ”porvariston korvike uskonnolle, idealisoidun ihmisyyden inkarnaatio, kuva harmonisesta, ristiriidattomasta
ja abstraktista ajasta, joka edistyy ja etenee kulussaan, kuva kontrolloitavasta ja
ennustettavasta historiasta” (Attali 1985: 61−62).
Musiikin kannalta tarkasteltuna mainitut tekijät muodostavat kokonaisuuden,
jota David Clarke (2003: 162) kutsuu vahvaksi autonomia-käsitteeksi.10 Juuri tämän vahvan autonomisuuden piirissä syntynyt teos-käsitteen sisällön historiallinen
sitoutuneisuus – joka on tullut esille muun muassa Carl Dahlhausin (1980; 1983),
Lydia Goehrin (1992a; 1992b) Wilhelm Seidelin (1987) ja Walter Wioran (1988)
kirjoitusten myötä – on ollut viimeaikaisen teoksen käsitettä koskevan keskustelun
pääasiallinen kritiikin kohde (vrt. myös Besseler 1978 [1959]: 110−113).
Edellä mainittu kantilaisen nero-käsityksen vaikutus viittaa siihen, että teosta ja musiikkia laajemminkin koskevan ajattelun muutokset näkyivät myös musiikin merkitystä koskevissa filosofis-esteettisissä teorioissa. Kuten Goehr (1992b)
on huomauttanut, perinteisten mimesis- ja katharsis-perustaisten teorioiden tilalle
ilmaantui 1800-luvulle tultaessa transsendentalismi ja formalismi. Ensimmäinen
irrotti musiikin ”tavallisesta” maailmasta siirtämällä sen merkityksen universaaliin,
henkiseen ulottuvuuteen. Esimerkiksi Schopenhauerille musiikki ilmensi suoraan
Tahtoa, kaiken olemassa olevan taustalla olevaa sokeaa perusvoimaa. Muut taiteet
olivat vain tämän perusvoiman objektivaatioita. Säveltäjä näyttäytyi nerona, joka eroaa pelkästään lahjakkaasta henkilöstä: ”Lahjakas on kuin ampuja, joka osuu
muille tavoittamattomaan maaliin; nero kuin se, joka osuu maaliin, jonne muut
eivät edes voi nähdä” (Schopenhauer 1945: 93). Formalismi puolestaan siirsi musiikin kauneuden kriteerit tunnevaikutuksista – Hanslickin sanoin – ”soivasti liikkuviin muotoihin”, lähinnä älyllisesti arvioitaviksi. Taustana sekä transsendentalistisessa että formalistisessa suuntauksessa oli kantilainen ajattelutapa, jonka mukaan
esteettisesti arvokkaaseen liittyi intressittömyys ja ”tarkoituksenmukaisuus ilman
tarkoitusta” (Zweckmässigkeit ohne Zweck) sekä usko esteettisen kokemuksen universaalisuuteen erityisesti taideteoksen muotoon liittyvissä kysymyksissä. Tämä
ilmeni siirtymisenä pois jokapäiväisestä arkitodellisuudesta joko irrationaaliseen
metafysiikkaan tai rationaaliseen abstraktioon.
Vaikka ”teos” oli ehkä esteettiseltä kannalta vallitseva, jopa itsestään selvä musiikkiin liittyvä näkökanta 1800-luvulla, ei tällä näkökannalla ollut käytännön musiikin
10. Vastakohdaksi Clarke (2003) asettaa ”autonomisen hetken” käsitteen, jonka merkitykseen palaan myöhemmin.
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ja musiikkielämän tasolla ihan näin suurta roolia. Merkkeinä musiikin epäautonomisuudesta voidaan Dahlhausin (1987: 221) tapaan pitää muun muassa yleistä
käytäntöä etsiä musiikista ”piileviä” ohjelmia tai instrumentaalimusiikin tulkitsemista ”sävelpuheeksi” eli vokaalimusiikiksi ilman sanoja. Esimerkkinä voi mainita
monet tuon ajan hermeneuttiset musiikkianalyysit.11 Niin ikään laulu-, ooppera- ja
ohjelmamusiikit eivät suinkaan hävinneet musiikin absolutisoitumisen myötä vaan
niiden merkitys päinvastoin korostui (Sivuoja-Gunaratnam 2004: 67; vrt. Mantere
2006: 50−51). Lisäksi vuosisadan puolivälin paikkeilla syntynyt ”emotionaalinen
realismi” oli varsin lähellä barokin affektioppia pyrkimyksessään kuvailla musiikin
keinoin erilaisia tunteita ja muita musiikinulkoisia tapahtumia ja näkymiä (Lippman
1992: 239), kuten myös klassis-romanttinen toposten käyttö (Sivuoja-Gunaratnam
2004: 67). Suuntaukseen voidaan liittää esimerkiksi Richard Wagner, joka muotoili siihen sopivia ajatuksia muun muassa Ring-tetralogian sävellystyön aloittamisen
aikoihin sijoittuvissa kirjoituksissaan Das Kunstwerk der Zukunft (1849) ja Opern und
Drama (1851) (Lippman 1992: 243−244). Jo tätä varhaisemmista esimerkeistä voi
mainita ainakin Hector Berlioz’n musiikin ohjelmallisuuden, jonka idée fixe -ajatuksesta ei ole pitkä matka Wagnerin johtoaiheisiin. Myös Liszt-tyylinen ohjelmamusiikki sopii autonomisen teoksen käsitettä murtamaan. Anne Sivuoja-Gunaratnam
(2004: 67) onkin korostanut, että on varsin likinäköistä samastaa autonomiaestetiikka ja länsimaisen taidemusiikin traditio. Autonomisen teoksen ja absoluuttisen
musiikin korostaminen muodostaa lopulta vain yhden, vaikkakin vaikuttavan juonteen 1800-luvun musiikissa.
5.2.2 Autonomisen teoskäsityksen kritiikin lähtökohdista
Teoksen käsitettä koskevan keskustelun kiihtyminen on osa laajempaa postmodernia aatehistoriallista käännettä. Romanttis-modernistinen usko länsimaisen
rationaliteetin kulttuuriseen, maantieteelliseen, rodulliseen ja ideologiseen ylivertaisuuteen alkoi natista liitoksissaan toisen maailmansodan jälkeen. Natina ilmeni
myös modernismin kokonaisideologian sisällä perusarvojen ja -uskomusten murenemisena. Esimerkiksi musiikin ja musiikintutkimuksen alueilla modernin ajan
luokittelut, raja-aidat ja kategoriat menettivät merkityksensä tai ainakin merkitystään: kaupallisuus ja markkinointi koskevat nykyisin yhtä lailla taide- kuin populaarimusiikkia; musiikin historiaa on mahdotonta kirjoittaa yhtenä, lineaarisena ja
”edistykseen” ja ”kehitykseen” perustuvana kulkuna; eri musiikin lajien, erityisesti
populaarin ja ”vakavan”, väliset erot ovat muuttuneet häilyviksi; musiikin tyylilliseen universaaliuteen ja autonomisuuteen luottava ”taidetta taiteen vuoksi” -ajatte11. Havainnollinen kokoelma näitä analyysejä löytyy esimerkiksi teoksesta Bent (toim.) 1994.
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lu on korvautunut musiikin sosiokulttuuristen kontekstien korostamisella; tekijyyden ja teoksen määritteleminen on tullut vaikeammaksi. (Vrt. Scott 1998.)
Seuraavassa kiinnitän lyhyesti huomiota kolmeen alueeseen, jotka ovat motivoineet teoskäsitteen kritisointia. Tarkastelen samalla käsitteen kulttuuris-ideologista
värittyneisyyttä. Alueet ovat taidemusiikin muutokset toisen maailmansodan jälkeen, populaarimusiikin suhde teoksellisuuteen sekä jälkistrukturalismi.
Taidemusiikin perinne. Taidemusiikin perinteeseen liitettävissä olevan musiikin
alueella tapahtui 1950-luvulta alkaen muutoksia, jotka asettivat perinteisen teoskäsityksen puntariin. Ensinnäkin sarjalliset sävellystekniikat voidaan nähdä tekijän
merkitystä vähentävinä ilmiöinä. Tämä johtuu siitä, että ankaran deterministiset
sävellystekniikat jättivät radikaaleimmillaan säveltäjän enemmän puhtaaksikirjoittajan kuin luojan rooliin siitäkin huolimatta, että käytettävissä olevat menetelmät ja
tekniikat olivat luonnollisesti säveltäjän vapaan valinnan ja luovuuden tulosta. Viimeistään aleatoriikka, erilaiset happeningit, fluxus-liike, lisääntynyt improvisoinnin
rooli sekä kaikki poikkitaiteelliset ja crossover-projektit asettivat – enemmän tai
vähemmän tarkoituksellisesti – paitsi tekijän myös teoksen ja itse musiikin rajat ja
olemassaolon uuteen valoon. Teoksista tuli ontologisesti ”ohuempia”: vaikka teokset kykenivät ehkä edelleen säilyttämään identiteettinsä, saman teoksen yksittäiset
esiintymät/esitykset saattoivat erota toisistaan radikaalisti (ks. Davies 2003: 39).
Kiinnostavaa on, että vaikka säveltäjän vaikutus musiikin soivaan lopputulokseen oli monessa tapauksessa lähes olematon ja vaikka teoksen identiteetin kriteereitä oli musiikin tasolla vaikea määritellä, edelleen puhuttiin ja kirjoitettiin teosja säveltäjäkeskeisesti: 4’33” on John Cagen sävellys, Karl-Heinz Stockhausen on
Aus den sieben Tagen -teoksen tekijä. Kyseessä on ehkä oire jonkinlaisesta tarpeesta
pitää yllä romanttis-modernistisen taidemusiikin lineaarista paradigmaa ja ideologiaa, jossa säveltäjän tuotokset halutaan nähdä erottuvina esteettisinä objekteina ja
säveltäjä teoksen luojana siitäkin huolimatta, että teos muuttui usein ratkaisevasti
esityskerrasta toiseen ja että se saattoi olla enemmän esittäjän tai kuulijan kuin
säveltäjän ”tekemää”. Toisaalta säveltäjän korostamisella on myös epistemologinen
tehtävä. Michel Foucaultin (1979) mukaan tekijän nimen käyttäminen puheessa ei
ole vain yksi diskurssin elementti vaan sisältää myös luokittelevan funktion: nimi
– esimerkiksi John Cage – antaa kriteerit erilaisten tekstien ryhmittelemiselle.
Tekijä-funktio siis luonnehtii tietyn yhteiskunnan sisäisen diskurssin olemisen tapaa (Foucault 1979: 147−148). Ilmaus ”John Cage” on tapa saattaa jokin yksittäinen teksti, esimerkiksi identiteetiltään hämärä sävellys, sellaiseen yhteyteen, jonka
kautta se asettuu osaksi laajempaa diskurssia. Tällaisena yhteytenä voi toimia muun
muassa Cagen aikaisemmat sävellykset, kaikki muu musiikki, toiset säveltäjät, Cagea koskeva puhe jne. Ehkä tämä säveltäjän epistemologinen ja luokitteleva tehtävä
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vain korostui tilanteessa, jossa teoksen oma identiteetti alkoi hämärtyä (vrt. Mäkelä 2005: 455−456; vrt. luku 5.3).
Populaarimusiikin haasteet. Taidemusiikin perinteen ohella populaarimusiikin
kenttä on muodostunut toiseksi teoksellisuuden kritiikin keskeiseksi kannustimeksi. Populaarimusiikin vahvat afro-amerikkalaiset juuret sekä tietoisena ja tarkoituksellisena säveltäjä- ja teoskultin vastustamisena näkyvä ideologinen erottautuminen
muodostavat keskeiset syyt taidemusiikista poikkeavaan näkemykseen musiikin tekijöistä ja tekemisen tuloksesta. Lisäksi teoksen käsite on sopimaton populaarimusiikille tyypillisiin lyhyisiin musiikillisiin kokonaisuuksiin (Horn 2000: 14−15). Sen
sijaan puhutaan joko ”musiikista” (engl. music), ”laulusta” (engl. song), ”kappaleesta”
(engl. piece), ”numerosta” (engl. number)12 tai ”raidasta” (engl. track) mutta harvoin
”teoksesta” muuten kuin ironiseksi ymmärrettävässä mielessä (ks. myös Tagg 2000:
153−154). Hornin (2000) mukaan teoskeskeinen ajattelu populaarimusiikissa
ponnistaakin kokonaan vääristä lähtökohdista, sillä teosmaisuuden kontekstin sijaan
populaarimusiikin käytännöt nousevat nimenomaan (taidemusiikki)teoksen käsitteen haastavasta esittäjän, esityksen ja esitettävän muodostamasta verkostosta.
Tästä verkostosta on kuitenkin mahdollista erottaa kokonaisuus, joka äkkiseltään
näyttäisi sopivan teos-käsitteen vaatimusten alle: äänite. Äänitteellä on identiteetti,
se on tietoisen (sävellys)toiminnan tulosta, se voi kanonisoitua jne. (Horn 2000:
31−34; ks. myös Fisher 1998.) Esimerkiksi J. A. Fisher (1998) näkee äänitteen
nimenomaan populaarimusiikin alueelle kuuluvana teoksena – vaikka puhuu rajatummin vain rock-musiikin kontekstissa. Fisher yhtyy Wolterstorffin esittämään
platonistiseen kantaan (vrt. edellä), jonka mukaisesti äänite-teos on normilaji, joka
syntyy artistin julkaistessa tai ainakin auktorisoidessa masternauhan (Fisher 1998:
113).13 Näkökantaansa tarkentaakseen Fisher (1998: 115) tekee eron todenmukaisen (engl. veridic) ja konstruktiivisen (engl. constructive) äänitteen välille. Ensimmäinen ryhmä kattaa erityisesti klassisen musiikin, etnisen ja kansanmusiikin, perinteisen jazzin sekä rock-musiikin livetaltioinnit, joiden pyrkimyksenä on tallentaa
musiikillinen tapahtuma mahdollisimman alkuperäisessä muodossa (ibid.). Toiseen
ryhmään sen sijaan kuuluu suurin osa rock-musiikin studioäänitteistä, jotka eivät
koostu vain musiikin tallentamisesta vaan myös materiaalin miksaamisesta, jälkikäsittelystä ja masteroinnista. Ne siis ”konstruoituvat” useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena. Fisherin erottelu todenmukaiseen ja konstruktiiviseen
äänitteeseen ei kuitenkaan ehkä vastaa täysin todellisuutta: nykyisin myös klassisen
musiikin äänittämisessä käytetään erilaisia studiotekniikoita, kuten kaikuefektejä,
12. Suomenkielisenä tämä on harvinaisempi ja kömpelö ilmaus.
13. Nykyisin nauhasta puhuminen alkaa olla jo vanhanaikaista, mutta ajatus pysyy samana, vaikka
kyseessä olisi vaikka ”masterkovalevy” tms.
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jälkieditointia, useita ottoja ja miksei moniraitatekniikkaakin. Vastaavasti rock-musiikin livetaltiointeja muokataan usein jälkikäteen poistamalla virheitä tai lisäämällä
esimerkiksi parempia sooloja. Näiden ”todenmukaisuus” ei siis ole lainkaan yksiselitteistä.
Kaikkiaan on suodatettavissa kolme tapaa, jolla populaarimusiikki haastaa teoksen käsitteen romanttis-modernistisen sisällön. Nämä tavat liittyvät edellä mainittuihin Talbotin (2000: 3−4) hahmottelemiin eri teoskäsityksiä yhdistäviin tekijöihin, jotka ovat erottuvuus, tekijyys ja toistettavuus.
(1) Teos ei ole välttämättä yksi sulkeutuva musiikillinen kokonaisuus vaan voi
koostua useista lyhyemmistä kappaleista, joiden välillä ei ole välttämättä ratkaisevaa musiikillista yhteyttä. Kokonaisuuden erottuvuus voi siis määrittyä monin
tavoin, joista musiikillisen tekstin taso tarjoaa vain yhden mahdollisuuden (mikä
puolestaan oli, kuten edellä toin ilmi, yksi David Hornin mainitsema perustelu
sille, ettei teos-käsite sovi populaarimusiikin kontekstiin).
(2) Teoksella ei ole välttämättä vain yhtä tekijää. Sävellys-, sanoitus- ja sovitustyö voi tapahtua kollektiivisesti, ja esimerkiksi äänitteen kokonaisuuden synty
vaatii perinteisen soittotaidon lisäksi paljon muidenkin erikoistaitojen hallitsijoita
(Fisher 1998: 116−117).14 Tässä kohtaa myös tuottajilla15 ja äänittäjillä on oma
roolinsa tekijöinä. Populaarimusiikkiin usein liittyvä kaupallisuus ja tuotteistaminen lisäävät tekijöiden joukkoon myös markkinointiin ja imagon luomiseen keskittyvät tahot (ks. Ahonen 2004). Näin ollen valmiin ja ”artistin auktorisoiman” teoksen takana on aina suurempi tekijöiden joukko, joka on suurelta osin teknologian
kehittymisen synnyttämien vaatimusten seurausta. Olennaista on, ettei nykyaikana
teknologian vaikutus kuitenkaan rajoitu vain populaarimusiikkiin vaan on olennainen osa kaikkia musiikin lajeja. Markus Mantere (2005) on huomauttanut, kuinka

14. Esimerkiksi käy heavy rockin pioneeriyhtyeisiin lukeutuvan Deep Purplen basistin Roger Gloverin kuvaukset yhtyeen levyn Bananas (2003) tekovaiheista: ”We have a writing session and we
have a recording session, it’s all pretty much the same thing. [−−] The writing session was a lot of
jamming going on, out of which we got various songs. The recording session was those songs. [−−]
Just sit and let Steve [Steve Morse, yhtyeen kitaristi] and Paicey [Ian Paice, yhtyeen rumpali] wail
away for half an hour. How about Don [Don Airey, yhtyeen kosketinsoittaja] and Steve wail away for
half an hour. How about all of us play some blues, play anything, play some riffs. Then you’ve got a
whole bunch of stuff on tape that you can use. [−−] The filter through which ideas pass, this collective Deep Purple filter, says, “no, that’s too much in that direction”. I can’t tell you what it is, how
we reach that process, it’s just an instinctive feeling. Does it feel right? If it feels right, you do it. If
it doesn’t feel right, you don’t do it. There are no guidelines, really.” (Ks. <www.thehighwaystar.
com/interviews/glover/rg2003-2.html>.)
15. Donald Meyer (siteerattu Fisher 1998: 110) on todennut: ”tuottaja on nykyisin rock-musiikin
ensisijainen tekijä (auteur)”. Esimerkiksi Beatles-yhtyeen tuottajaa, Sir George Martinia on tavattu
kutsua yhtyeen viidenneksi jäseneksi.

5 Musiikki ja projektiivinen ahdistus — 147

internet vie tekijyyden monistumisen äärimmilleen,16 sillä se mahdollistaa virtuaalisen musiikin ja ”teokset”, jotka ovat loputtoman monistettavuuden ja muunneltavuuden kohteita ja joissa tekijyys voi olla kollektiivista ja samalla anonyymiä.17
(Vrt. Straw 1999.)
(3) Toistettavuus ei ole teoksen mahdollisuus vaan edellytys. Populaarimusiikin olemassaolo on sekä kulttuurisesti että historiallisesti vahvasti riippuvaista äänentallennuksen keksimisestä ja sen tuomasta toistettavuuden mahdollisuudesta.
Äänentallennuksen mahdollistama reproduktio ja sen tuoma musiikin riippumattomuus elävästä esityksestä teki mahdolliseksi ajatuksen musiikin ”kuluttamisesta”
(ks. esim. Attali 1985: 87−88, passim; Toynbee 2000: 69). Samoin kuin tekijyysroolien monistumisessa, myös tässä kohtaa teknologialla on siis ratkaiseva merkitys. Stephen Davies (2001: 6−36; ks. myös Davies 2003: 35−38) on erottanut
kaksi ontologista musiikkiteoksen pääkategoriaa tavalla, joka huomioi teknologian
vaikutuksen: toisaalta on teoksia, jotka on tarkoitettu ihmisten esitettäviksi, sekä
toisaalta teoksia, joita ei ole tarkoitettu ihmisten esitettäviksi. Ensimmäinen ryhmä jakaantuu Daviesin mukaan ensisijassa live-esityksiin tarkoitettuihin teoksiin,
kuten tyypillisiin klassisen musiikin sävellyksiin sekä studioesityksenä ilmeneviin
teoksiin, kuten tyypillisiin rock-kappaleisiin. Toiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi elektronimusiikkiteokset ja varhaisemmilla ”koneilla”, kuten posetiivilla, soittorasialla tai pianolalla tuotettu musiikki.18 Kuten Mantere (2005) huomauttaa,
teknologian kehittymisen aiheuttama musiikin medioituminen ja uusintaminen
(reproduktio) on yksinkertaisesti muuttanut taidemusiikin luonnetta joustavammaksi, jolloin perinteinen tapa käsittää teos autonomiseksi ja itseriittoiseksi objektiksi on nykyaikana vain yksi mahdollinen tapa lähestyä musiikkia. Perinteinen
taidemusiikin romanttis-modernistinen teoskäsitys on siis vain osittain sopiva nykyiseen musiikilliseen todellisuuteen.
Jälkistrukturalismi, teos ja tekijän kuolema. Teoksen käsitteeseen vaikuttavaa ja
populaarimusiikin ilmentämää tekijyysroolien muutosta on korostettu myös jälkistrukturalistisessa ajattelussa. Alun perin kirjallisuudentutkimuksen kontekstissa
16. Mantere (2005: 193−196) mainitsee esimerkkeinä Music Hall 2000 -yhtiön verkossa tarjoaman globaalin musiikintekemisen foorumin sekä katalonialaisen Le Fura dels Baus -teatteriryhmän
F@ust 3.0 -näytelmään tilaaman musiikin, joka tehtiin anonyyminä kollektiivisävellyksenä internetin välityksellä.
17. Tekijyys on ollut yksi keskeisiä musiikintutkimuksellisia keskustelunaiheita viime vuosia. Ks.
esim. Ahonen 2004; Leppänen 1996; Mantere 2006; Mäkelä 2005; Riikonen – Tiainen – Virtanen
(toim.) 2005; ks. myös Barthes 1993; Foucault 1979; Straw 1999.
18. Jos populaarimusiikin teokseksi ajatellaan äänite, se asettuu lähinnä Daviesin toiseen kategoriaan. Tämä johtuu siitä, että vaikka esimerkiksi autenttisuuteen ja persoonallisuuteen pyrkivien populaarimusiikin muotojen tapauksessa äänitteet on saatettu nähdä kokonaisuuksina, niitä on harvoin
tarkoitettu esitettäväksi kokonaisuuksina. Sen sijaan niistä on esitetty osia (kappaleita). Poikkeuksiakin toki on, kuten The Whon ”rock-ooppera” Tommy (1969).
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virinnyt teoretisointi kiteytyy Roland Barthesin kuuluisan kirjoituksen ”Tekijän
kuolema” (1993: 111−117 [1968]) otsikkoon.Tarkkaan ottaen jälkistrukturalismin
kritiikin kohteena oli romanttisesta nerokäsityksestä ja modernistisesta yksilöllisyyttä painottavasta ajattelusta syntyvä tekijätyyppi, joka nähtiin autoritäärisenä
suhteessa teokseen ja jonka ajateltiin takaavan ja määräävän teoksen merkitykset.
Jälkistrukturalismissa tällainen autoritäärisyys nähtiin yksipuolisena sekä tulkintoja
ja merkityksiä rajoittavaksi: jos kirjailija (tai säveltäjä) ajatellaan kirjansa (sävellyksensä) ”menneisyytenä”, kirjoitusta (sävellystä) tarkastellaan vain rekisteröinnin,
toteamisen, esittämisen tai ”maalailun” toimintojen näkökulmasta, kuten Barthes
(1993: 114) toteaa. Nyt haluttiin osoittaa, kuinka tekijällä ei ole autoritääristä asemaa. Kirjailija ei ole Barthesille (1993: 114) ”subjekti, jonka predikaatti hänen
kirjansa olisi”. Teksti19 ei synny kirjoittajan kautta vaan päinvastoin kirjoittaja syntyy
tekstinsä mukana (ibid.).
Jälkistrukturalismi viittaa tämänkaltaisilla argumenteillaan intertekstuaalisuu20
den väistämättömään ilmiöön: yksittäinen teksti on aina lukemattomien muiden
tekstien ja kulttuuristen ilmiöiden kasautuma. Mikään ei synny tyhjästä vaan jo
olemassa olevan diskurssin puitteissa. Säveltäjäkin on kaikkien häntä ympäröivien
musiikillisten ja ei-musiikillisten tekstien muuttuva kasautuma.Yksittäinen sävellys
on vain yksi diskurssin ilmenemisen muoto. Kuten kirjallisuudentutkija Terry Eagleton (1997: 172) toteaa, kaikki
tekstit on kudottu toisista [−−] teksteistä, mutta ei siinä tavanomaisessa mielessä, että ne
kantaisivat jälkiä vaikutuksista, vaan siinä radikaalimmassa mielessä, että jokainen sana, ilmaus tai kappale on toisten, yksittäistä teosta edeltävien tai sitä ympäröivien kirjoitusten
työstämistä uudelleen.

Tekijä – taidemusiikin kohdalla siis säveltäjä – on vain yksi mahdollinen eikä mitenkään erityinen tekstin konteksti. Teokselle suodaan näin ollen – Michel Foucault’n
(1979: 142) sanoin – oikeus tappaa, oikeus olla tekijänsä murhaaja.
Intertekstuaalisuus ei kuitenkaan rajoitu vain tekstin syntymisen hetkeen ja ehtoihin.Yksittäinen teksti jatkaa syntymisensä jälkeen olemassaoloaan muiden tekstien verkostossa ja koko ajan niiden määrittämänä. Sitä ei voi ajatella niistä irrallisena missään historiallisuutensa vaiheessa. Kuten Eagleton (1997: 172−173) jatkaa,
[a]ikaisemmin suljetuksi, tarkasti määrätyn merkityksen omaavaksi ja tutkijan tulkintaa
vaativaksi yksiköksi ymmärretty teksti mielletään nyt signifioijien pelkistymättömän moninaiseksi, loputtomaksi leikiksi, jota ei voi koskaan kiinnittää yhteen ainoaan keskukseen,
olemukseen tai merkitykseen.
19. ”Teksti” on tässä kohtaa ymmärrettävä laajassa mielessä kaikkia tulkintaa vaativia kokonaisuuksia
koskevaksi nimikkeeksi – ei vain kirjallisiin teksteihin viittaavaksi termiksi.
20. ”Intertekstuaalisuus” on Julia Kristevan käyttöön ottama käsite.
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Tekstien ja kulttuurien monimuotoisuus kasaantuu Barthesin (1993: 117) mukaan
lukijassa. Mutta tekstin ”elämä” ei pysähdy tähänkään, sillä lukijakin on ”vain joku,
joka on koonnut samaan kenttään kaikki ne jäljet, joista kirjoitettu teksti on koottu” (ibid.). Myös lukija syntyy – ainakin osaksi – lukemansa tekstin mukana. Painotuksen muuttuminen romantiikasta juontuvaan tekijäkeskeisyyteen verrattuna
on kuitenkin selvä: ”Kirjailijan kuolema on lukijan syntymän väistämätön hinta”
(ibid.). Samalla lukijoista (kuulijoista, esittäjistä jne.) tulee tekstin tekijöitä ja jatkuvasta uudelleentulkittavuudesta tekstin (sävellyksen) olemus.
Miten sitten teksti ja tekstin käsite eroaa teoksesta ja teoksen käsitteestä? Eikö
kuitenkin ole olemassa selkeästi erottuvia teoksia, joista musiikki koostuu ja joita
kuuntelemme ja esitämme? Eikö esimerkiksi äänitteille ja partituureihin tallentunut ja konserteissa soiva Brucknerin 9. sinfonia ole kuitenkin se sama teos, jota
on vastaanotettu ja tulkittu jo yli sadan vuoden ajan? Kirjoituksessaan ”Teoksesta
tekstiin” (1993: 159−168 [1971]) Barthes esittää, kuinka teos todellakin on juuri
tällainen aineellinen, erottuva ja äärellinen olio. Mutta tällaisena se on myös aina tekijässään kiinni (vrt. Monelle 1996: 249). ”Teos” on vain yksi mahdollinen
tekstin tulkinnan modus. Se on kuvitteellinen tekstin leikin jatke. Sama teksti voi
kulkea useamman teoksen läpi, sillä ”teos” on olemassa vain diskurssissa. (Barthes
1993: 161; vrt. luku 5.3.)
5.2.3 Ideologiakriittisyydestä teos-abjektiin
Edellä käsitelty historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa sijoittuva vahvan autonomian idea on siis toiminut kimmokkeena voimakkaalle teoksen käsitteen kritisoimiselle. Esimerkiksi Gary Tomlinson (1993: 23) on argumentoinut, kuinka käsite ”teos” itsekin on kulttuurinen, tietyn historiallis-maantieteellisen kontekstin (so.
länsimaisen romantiikan ja modernismin) muodoste, joka nykyisessä muodossaan
sopii huonosti muuhun kuin 1800- ja 1900-lukujen maailmaan. Sillä ei siis olisi
ainakaan sellaisenaan sijaa nykyisessä musiikissa. Samansuuntaisia ajatuksia on esittänyt toinen postmoderni musiikintutkija José A Bowen (ks. Mantere 2006: 59).
Koko esteettinen intressi ei ylipäätään ole kaikkien näkemysten mukaan universaali
inhimillinen tekijä – kuten esimerkiksi Scruton (1997: 97−98) Pierre Bourdieau’n
ajatuksiin viitaten toteaa – vaan ilmenee vain tässä porvarillisen kulttuurin ideologisessa kontekstissa. Vain siinä musiikkiteokset, ja musiikki yleensäkin, on käsitetty autonomisina (esteettisinä) objekteina. Näin ollen voidaan ajatella, että tällainen objektin käsite, Matthew Butterfieldin (2002: 327) sanoja soveltaen, ”koteloi
länsimaisen yhteiskunnan epäkohdat”. Näihin epäkohtiin voidaan laskea sovinismi
ja patriarkaalisuus (”kaikki suuret säveltäjät ovat miehiä”), imperialismi (muiden
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kulttuurien musiikit nähdään kolonialistisessa hengessä vähempiarvoisiksi) ja rasismi (”vain valkoihoiset voivat tuottaa tasokasta taidemusiikkia”).
Reinhard Strohm (2000:132) on suodattanut näistä musiikkiteos-käsitteen kohtaamista hyökkäyksistä kolme peruslinjaa: Modernin teoksen kategorian nähdään
ensinnäkin syntyneen varsin kontingenteista lähtökohdista rajoitetussa ja verrattain
viimeaikaisessa kulttuuriympäristössä. Sen yleistämiselle ei siis ole kovin vahvoja
perusteita. Toisaalta se nähdään jonkinlaisena elävän kulttuurin esineellistymisenä
ja kivettymisenä (ks. myös Dahlhaus 1987: 225). Tämän voi tulkita tarkoittavan
teoksen kategorian ideologista sitoutuneisuutta ja tätä ideologiaa ylläpitävää funktiota. Kolmanneksi käsitteellä on kritisoijien mukaan kohtuuttoman suuri valta
nykypäivän inhimillisessä kulttuurissa. Nämä peruslinjat osoittavat sen, millaiseen
teos-käsitteen sisällölliseen tulkintaan kritiikki kohdistuu.
Strohm (2000: 132) on kuitenkin pyrkinyt osoittamaan, kuinka mainitunkaltaiset (autonomisen) teoksen käsitteeseen kohdistetut hyökkäävät argumentit olivat ominaisia jo modernistisen avantgarden poleemisille keskusteluille.21 Kyseessä
ei siis ole vain viime vuosikymmenien postmodernin diskurssin keksintö vaan jo
edellisten sukupolvien ylläpitämä debatti. Kuten Sivuoja-Gunaratnam (2004: 67)
on osoittanut, tutkimuksellisesti tämä näkyi muun muassa saksalaisen hermeneutiikan, psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen ja musiikkisemiotiikan (ja fenomenologisen musiikintutkimuksen) alueilla teoksen autonomisuuden kyseenalaistumisena jo ennen kulttuurisen musiikintutkimuksen autonomiateoriaan kohdistamaa
kritiikkiä. Näistä suuntauksista vaikeneminen kulttuurisen musiikintutkimuksen
piirissä on ymmärrettävää, koska siten saadaan pidettyä yllä vaikutelmaa siitä, että
kulttuurinen musiikintutkimus olisi ensimmäinen autonomiateorian kaataja (Sivuoja-Gunaratnam 2004: 68). Mutta esimerkiksi Heinrich Besseler kirjoitti jo vuonna 1926 autonomiakriittisesti 1800-luvulle tyypillisen konserttimusiikkikäytännön
historiallisesta rajoittuneisuudesta ja epäuniversaaliudesta muun muassa korostamalla musiikin yhteisöllisyyttä konserttikäytäntöjä luonnehtivan passiivisen kuuntelun sijaan (Besseler 1978 [1926]: vrt. Besseler 1978 [1959]: 110−113). Kaiken
kaikkiaan nykyinen teos-käsitteen kohtaama kritiikki ei siis ole uusi asia eikä sen
pääsiallinen kohde, autonominen musiikkiteoksen käsite, ole niin itsestään selvästi
taidemusiikkikulttuurissa vallitseva tekijä kuin mitä tämä kritiikki usein antaa ymmärtää.
Autonominen teoskäsitys ei ole yksiselitteinen varsinkaan nykyajan perspektiivissä. Esimerkiksi 1800-luvun länsimainen maailma oli kokonaisuudessaan rasistinen,
imperialistinen, patriarkaalinen jne., joten myös ajan taidemusiikki ilmensi luon21. Strohm viittaa tässä kohtaa Peter Bürgerin artikkeliin ”Die Negation der Autonomie der Kunst
durch die Avant-garde”, teoksessa Theorie der Avantgarde. Frankfurt am Main: Suhrkamp (1974).

5 Musiikki ja projektiivinen ahdistus — 151

nollisesti tätä ideologiaa. Näin ei voi kuitenkaan samassa määrin sanoa nykyisestä
moniarvoisemmasta maailmasta. Musiikki, yleisö ja musiikin tekijät eivät ole enää
niin voimakkaasti tyylilaji-, sukupuoli- tai maantieteellisten rajojen kahlehtimia.
Vaikka 1800-luvun porvarillisen ideologian ja sen puitteissa syntyneen teoskäsitteen vaikutuksia olisi havaittavissa vielä tänäänkin, voidaan kysyä, ovatko kritisoijat
liioitelleet näitä vaikutuksia oman tutkijaidentiteettinsä tukemisen tai muista tutkijoista ja koulukunnista erottautumisen vuoksi. Pyrkimyksessään oikeuttaa oma
olemassaolonsa teoskäsitteen kritisoijat ovat saattaneet paradoksaalisesti olla voimakkaimpia kritisoitavan ideologian ylläpitäjiä; diskurssin jatkuvuus ja diskurssin
aihe ovat joutuneet dialektiseen suhteeseen (ks. Strohm 2000: 132).22 Toisin sanoen
torjuttu asia vahvistuu torjunnan myötä (vrt. Foucault 1979: 143−145).
Onko siis puutteellisesti – tai pikemminkin valikoidusti – eriteltyyn musiikkiteos-käsitteen sisältöön kiinnittyminen oire tarpeesta korostaa jotain sopivaa
hyökkäyksen kohdetta, jotta oman lähestymistavan olemassaololle olisi ikään kuin
jatkuvasti osoitettavissa oikeutus? Sivuoja-Gunaratnam (2004: 63−66) on osoittanut neljän etnomusikologisen esimerkkitutkimuksen avulla (tekijöinä Bruno Nettl,
Christopher Small, Henry Kingsbury ja Georgina Born), kuinka taidemusiikin epäkohtina esitetyt tekijät, kuten uskonnonkaltaisuus ja säveltäjien palvonta tai jäykät
sosiaaliset (konsertti)käytännöt, ovat usein seurausta tutkijan lähtökohtaisista ennakkoasenteista ja arvoista – eivät niinkään tutkimuksen myötä ilmenneitä kulttuurisia tosiasioita. Länsimainen taidemusiikki halutaan torjua, siitä halutaan irtautua, se objektivoidaan Sivuoja-Gunaratnamin (2004: 65) sanoin ”eriytymättömäksi
möykyksi”. Länsimaisesta taidemusiikista voi tulla musikologille eriteltävän ja jopa
haluttavan objektin sijaan torjuttava abjekti (ibid.).
Soveltaessaan abjektin käsitettä musiikintutkimuksen käytäntöihin SivuojaGunaratnam haluaa korostaa kuinka torjuttu ilmiö – Sivuoja-Gunaratnamin esimerkeissä siis ”länsimainen taidemusiikki” – näyttäytyy tämän torjunnan myötä
hahmottomana kokonaisuutena, jonka sisäiset moninaisuudet ja erilaiset kulttuuriset merkitykset jäävät piiloon (ks. Sivuoja-Gunaratnam 2004: 65−66). Taidemusiikki oletetaan kolonialisoivaksi käytännöksi, joten sen torjumisella tutkija välttää
”tahraamasta itseään kolonialistiseen likaan” (Sivuoja-Gunaratnam 2004: 66).
Mitkä ovat tämän torjunnan perimmäiset motiivit ja miten se näkyy teos-käsitteen yhteydessä? Abjekti on psykoanalyytikko Julia Kristevan (1993) luoma käsite.
Kristevan mukaan
22. Strohm (2000: 134) toteaa myös, kuinka ”[m]usiikkiteos ei ehkä ole vielä mennyt asia, mutta
musiikkiteoksen käsite on ollut pitkään väline menneisyyden uudelleenmäärittämiseksi pyrkimyksessämme selvitä nykyajan vaikeuksista”.
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[a]bjektio on jotakin kuvottavaa. Näet esimerkiksi jotakin mätänevää ja haluat oksentaa.
Tunne on hyvin vahva ja samanaikaisesti somaattinen ja symbolinen. Se on ennen kaikkea
kapinaa ulkoista uhkaa vastaan, josta halutaan etääntyä mutta joka synnyttää vaikutelman,
että se voi uhata sisältä. (Ks. Sivenius 1993: 15.)

Tämän sitaatin viimeinen lause on erityisen merkittävä. Se nimittäin korostaa,
kuinka abjektiossa torjuttava voi tulla torjujasta itsestään. Kristeva osoittaa vastaavan kaltaisen asetelman Freudin tavassa tulkita ahdistuksen ja kauhun lähtökohdat;
nämäkin ovat pohjimmiltaan oudolla tavalla tuttuja, subjektin omasta tiedostamattomasta kumpuavia torjuttuja ilmiöitä, jotka voivat kiinnittyä johonkin ulkoiseen
asiaan tai objektiin (Kristeva 1992: 187−191; Välimäki 2005a: 271). Näin ollen
abjektin käsite liittyy laajemmin tämän tutkimuksen ahdistusta koskeviin pohdintoihin – ainakin niiden psykologisten yhteyksien suhteen.
Säveltäjä Kalevi Aho (2004) on tuonut tähän liittyen esille havainnollisen paradoksin: On ymmärrettävää, että länsimaista taidemusiikkia ja sen teoskeskeisyyden imperialistisuutta ja halua peittää alleen muut musiikkikulttuurit on kritisoitu
sellaisten musiikkien kautta, joissa teoksen käsitteellä ei ole hallitsevaa funktiota.
Näihin voi laskea esimerkiksi populaarimusiikin laajan kentän. Ei ole ilmeisesti tultu ajatelleeksi, että teosmaisuuteen liittyvää imperialismia, rasismia tai sovinismia
voi esiintyä myös muilla musiikin alueilla, sillä erilaisia säännöstöjä ja valtahierarkioita löytyy varmasti myös niistä (vrt. Sivuoja-Gunaratnam 2004: 66). Kalevi Aho
(2004: 105) esimerkiksi kirjoittaa:
Suurimpana uhkana ulkoeurooppalaisille musiikkikulttuureille ja alkuperäiselle eurooppalaiselle kansanmusiikille ei ole ollutkaan teoskeskeinen länsimainen taidemusiikki vaan angloamerikkalainen populaarimusiikki. Jos kulttuurin yhteydessä pitää puhua imperialismista,
niin länsimainen kaupallinen viihde [−−] edustaa sitä kaikkein puhtaimmin.

Länsimainen taidemusiikki ei siis olisi tässä mielessä mitenkään poikkeuksellinen
kokonaisuus. Se on kuitenkin länsimaisille musiikintutkijoille ”omin” perinne, koska
sillä on pisimmät juuret omassa kirjallisesti tallentuneessa kulttuurissamme; sitä
on ollut olemassa paljon ennen populaarimusiikin23 syntyä, ja vielä muutama vuosikymmen sitten koko musiikintutkimuksen ala oli vielä vahvasti länsimaisen taidemusiikin määrittämä. Teos-käsitteeseen kohdistunut kritiikki voidaankin nähdä
siten, että kokonaisuuden ”länsimainen taidemusiikki” tapaan käsitteestä ’teos’ on
tullut puolustuskyvytön kohde tutkijoiden omien kulttuuristen ja tiedostamattomien lähtökohtien projisoinnille.
Voidaan siis sanoa, että abjektin määritelmän mukaisesti myös teoksen käsitteessä torjutaan osin sellaista, joka tulee tutkijasta itsestään. Ensinnäkin koko musiikin23. Siinä merkityksessä kuin tämä termi nykyisin ymmärretään.
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tutkimuksen ja musiikkitieteen instituutio on syntynyt samassa kolonialisoivassa
ideologisessa perinteessä kuin ”länsimainen taidemusiikki” teoksineen. Toiseksi
tutkimustoimintaa johdattaa monessa suhteessa täsmälleen ne samat periaatteet,
joita se haluaa teoskäsitteessä kritisoida: teos-käsitteen kritiikki peittää tutkijan
oman ideologisen varautuneisuuden, asenteellisuuden ja tendenssimäisyyden, mikä ilmenee muun muassa älyllisenä rasismina (vain tutkijan uskotaan voivan todella
”ymmärtää” tutkittavia ilmiöitä), kokemuslajien kolonialismina (”länsimaiseen” tapaan vain argumentatiivinen tieto on hyväksyttävä kokemuslaji) ja institutionaalisena ideologisena värittyneisyytenä (on olemassa tietyt, hyväksyttävät tutkimisen
ja tieteen käytännöt ja periaatteet). Onko siis niin, että 1800-luvun kolonialistispatriarkaalis-rasistisen ideologian jäänteet nykymaailmassa eivät heijastu enää niinkään musiikin tasolla vaan (musiikki)tieteen toimintatavoissa itsessään?
•••
Tämän luvun (5.2) päämääränä on ollut ehdottaa, että musiikkiteos voi tutkimuksellisesti rakentua abjektiivisesti ja että tämän kaltainen rakentuminen on
ominaista juuri sille tutkimukselle, joka tarkastelee teoksen käsitteen kytkeytymistä 1800-luvun kolonialisoivaan kulttuuri-ilmastoon. Samalla on implisiittisesti
pyritty osoittamaan yksi esimerkki siitä, millaisia seurauksia luvussa 3 esitetyllä
ontologisen ratkaisun erittelyllä ja fenomenologisen reduktion ideaalilla voi käytännön tasolla olla. Vaikka teos-käsitteen historiallisen sitoutumisen tarkastelu olisi
mainitulla tavalla abjektiivista, yhdyn Goehrin (1992a) tutkimuksen The Imaginary
Museum of Musical Works perusajatukseen, jonka mukaan historiallinen näkökulma
musiikkiteoksen käsitteeseen kykenee paikkaamaan edellisessä luvussa esiteltyihin
analyyttisen filosofian ja estetiikan teorioihin liittyviä puutteita. Puutteista suurimpana Goehr näkee apriorisen ja ahistoriallisen asenteen, jonka mukaan musiikkiteoksen luonteesta olisi mahdollista saavuttaa riittävä filosofinen ymmärrys ilman
tietoa siitä, millaisessa funktiossa teos-käsite on käytännön tasolla toiminut (Goehr
1992a: 5). Jos analyyttis-filosofiset teoriat pyrkivät tekemään musiikkiteoksesta
suljetun käsitteen, kykenee historiallinen näkökulma hiukan avaamaan tätä sulkeutuneisuutta.
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5.3 Musiikkiteos subjektina: epistemologinen teos-käsitteen tulkinta
Tämä alaluku käsittelee musiikkiteosta subjektina. Termi ”subjekti” ei viittaa tässä
yhteydessä siihen, että musiikkiteos olisi yhtäkkiä jollain tavalla tietoinen toimija
eikä siihen, että joku ihmisyksilö olisi nyt erikoisesti musiikkiteoksen kaltainen.
Sen sijaan viittaan musiikkiteoksen subjektiudella teoksen toimimiseen ”diskursiivisena yksikkönä”. ’Subjekti’ tarkoittaa tässä heideggerilaisittain ”esillä-olevaa, kaiken itseensä kokoavaa perustaa, [jolla] ei ole ensisijaisesti mitään erityistä suhdetta
ihmiseen eikä minkäänlaista suhdetta minään” (Heidegger 2000a: 23). Musiikkiteos on musiikin ja musiikinhistorian subjekti, historialliset merkitykset kokoava ja
kiinnittävä tekijä, jolla on ontologisen merkityksen sijaan tutkijan ja tutkimuksia
lukevan ei-tutkijan kannalta olennainen diskurssia jäsentävä epistemologinen funktio.
Jos ahdistus ymmärretään luvussa 4 esitetyn mukaisesti kaaoksena, voidaan teoksen käsite nähdä epistemologisesti yhdeksi musiikinhistorian kaaoksen jäsentämisen välineeksi.
Ontologian ja epistemologian ero suhteessa musiikkiteoksen käsitteeseen on
yksi tämän luvun keskeisistä aiheista. Kyseessä on Goehrin (1992: 90) tapaan
muotoiltu metodologinen transitio, jossa siirrytään teoksen objektiluonteen kysymisestä teos-käsitteen itsensä luonteen kysymiseen. Tarkastelen aluksi lyhyesti
ja esimerkinomaisesti kulttuurisen musiikintutkimuksen suhdetta ontologian ja
epistemologian erotteluun, minkä jälkeen pohdin musiikkiteos-käsitteen mahdollisia ideologianeutraaleja sisällöllisiä elementtejä. Lopuksi teen lyhyen, toivoakseni
havainnollistavan ekskurssin 2000-luvun ensimmäisinä vuosina suomalaisessa musiikintutkimuksessa käytyyn musiikkiteos-keskusteluun.
5.3.1 Epistemologia, ontologia ja kulttuurinen musiikintutkimus
Teos-käsitteen keskeisenä kritisoijana kulttuurinen musiikintutkimus korostaa nimensä mukaisesti musiikin sosiaalista ja kulttuurista määräytyneisyyttä.24Ympäröivänä todellisuutena ”kulttuuri” tarkoittaa koko laajaa yhteiskunnallista, poliittista ja
sosiaalista merkitysten ja niiden muotoutumisen verkostoa, josta musiikkia tai musiikkiteosta on mahdotonta erottaa irralliseksi saarekkeeksi. Tai ainakin tällainen
tekstin erottaminen kontekstista on vain yksi tapa lähestyä musiikkia; toki musiikin
olemassaolo lukemattomissa merkitysverkostoissa mahdollistaa myös lukemattomia ontologisia näkökulmia (ks. luku 3.2; Moisala 1998; Moisala 2001: 375−376).
Radikaaleimmillaan näkemyksen voi ajatella johtavan täydelliseen irrottautumiseen
niistä rajoista, jotka musiikin ja muun kulttuurin välillä vallitsee, jolloin musiikki
erillisenä ilmiönä lakkaa olemasta (ks. Moisala 2001: 376, alaviite). Tämän kal24. Kulttuurista musiikin määrittäjänä ks. esim. Middleton 2003.
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tainen ääritilanne on saanut esimerkiksi Alfonso Padillan (2003: 126) kärjistäen
kysymään, että ”[o]lemmeko tulleet siihen pisteeseen, jossa pitäisi nyt toivoa, että
musiikintutkijat ja -tutkimukset olisivat myös ’musiikkisensitiivisiä’”.
Jos musiikin ja muun kulttuurin rajat häivytetään, voidaan kysyä, onko vaatimus, jonka mukaan kaiken musiikintutkimuksen tulisi tutkia koko kulttuuria,
lopulta toteutettavissa. Eikö koko kulttuurin tutkiminen olisi laajuudessaan niin
iso tehtävä, että on vaikea kuvitella yhdenkään tutkijan resurssien siihen riittävän?
Samalla voitaisiin sanoa hyvästit musiikintutkimukselle, sillä ei olisi enää mitään
erillistä musiikkia tutkittavaksi. Myös puheen tasolla kaikki aikaisemmin musiikkia
koskeviksi tarkoitetut väitteet koskisivat nyt koko kulttuuria ja päinvastoin.
Tässä keskustelussa tuntuu esiintyvän yksi epätarkkuus, joka aiheuttaa tarpeettomia ongelmia ja sekaannuksia. Esimerkiksi musiikin kulttuuris-sosiaalista määräytyneisyyttä painottaessaan Moisala (2001: 376, alaviite) asettaa vastakkain oman
väitteensä ”musiikki ja kulttuuri ovat yhtä” ja Padillan (1999: 145) kysymyksen
”pitääkö tutkia aina koko kulttuuria, jotta voisi selvittää musiikin, runouden tai
ruokakulttuurin luonnetta”. Moisala perustelee vastakkaisuutta sillä, että koska Padillan kysymyksessä musiikki näyttäytyy kokonaiskulttuuria rajatummaksi alueeksi,
Padilla ei näin osoittaisi ymmärrystä musiikin kulttuuriselle määräytyneisyydelle.
Tästä ei nähdäkseni kuitenkaan ole kyse, sillä Moisalan väite on ontologinen eli
koskee musiikin olemassaolon tapaa ja Padillan väite on epistemologinen eli koskee
sitä, kuinka musiikista voidaan saavuttaa tietoa. Kyseessä on siis lopulta kaksi eri asiaa,
joiden asettaminen vastakkain heijastaa ontologisten ja epistemologisten tekijöiden
sekoittamista toisiinsa. (Vrt. myös Davies 2001: 39.)
5.3.2 Teoksen käsitteen ideologianeutraalit tekijät
Arkipäivän tasolla suhtaudumme teoksen käsitteeseen yleensä varsin neutraalisti
ja problematisoimatta. Käsite muodostaa musiikkia ja taidetta koskevan diskurssin olennaisen ja elimellisen osan: kuuntelemme, soitamme ja tutkimme teoksia,
laadimme ja luemme teosluetteloita. Säveltäjille maksetaan teoksista tekijänoikeuskorvauksia jne. ”Teos” on musiikillisen (arki)ymmärryksemme kategoria. Lisäksi
teoksilla on aivan ilmiselvästi ominaisuuksia, jotka ylittävät niiden syntykontekstin
ja kykenevät saamaan aikaan vaikutuksia aikakaudesta ja ideologiasta riippumatta.
Kalevi Ahon (2004: 103) esimerkki tästä on havainnollinen: jos Brahmsin sinfonia edustaa porvarillista 1800-luvun ideologiaa mutta kuitenkin aiheuttaa unohtumattoman elämyksen myös vuosisata myöhemmin eläneelle kuulijalle, pitääkö
ajatella, että tämä kuulija on jotenkin mystisesti tuon menneen aikakauden mukaan
muovautunut? Näinhän ei tietysti ole. Jonkin yksittäisen teoksen arvioiminen sen
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syntykontekstista käsin – määrittämällä esimerkiksi Brahmsin musiikki porvarillisaristokraattisen maailman edustajaksi (ks. Aho, K. 2004) – on ikään kuin jäänne
romanttisesta Schleiermacher-tyyppisen hermeneutiikan psykologisesta tulkintamallista, jonka tehtävänä on selvittää ”kuinka [säveltäjän] ratkaisu on ymmärrettävissä [säveltäjän] elämän, tuotannon ja teoksen taustoja vasten” (ks. Kusch 1986:
36).
Yleinen vasta-argumentti näihin huomioihin korostaa, kuinka käsitteiden ideologisuus on kulttuurisesti niin sisäänrakentunutta, ettemme ole ajattelumme ja
kielenkäyttömme tasolla niistä tietoisia. Edellisessä luvussa puheena ollut kritiikki
olettaa, kuinka viimeisen 200 vuoden ajan on ollut vallalla romanttis-modernistinen teoskäsitteen sisältö, joka siis poikkeaa käsitteen aikaisemmista (ja mahdollisesti myöhäisemmistä) sisällöistä. Puhuessamme teoksista ja tekijästä pitäisimme
näin ollen tahtomattamme yllä tätä ”kertomusta”, tiettyä musiikin olemisen tapaa
koskevaa, historiallisesti määrittynyttä diskurssia (vrt. Leppänen 1996: 28). Mutta mikä määrää teoksen käsitteen sisällön juuri tietynlaiseksi moniarvoistuneessa postmodernissa maailmassa? Millä perusteella tämä sisältö vaikuttaisi aina ko.
käsitteen aktivoituessa kielenkäytössä? Teos-käsitteen epistemologista funktiota
painotettaessa onkin tarpeen kysyä, onko teoksen käsite aina välttämättä ideologisesti latautunut vai voidaanko siitä erottaa neutraaleja sisällöllisiä tekijöitä. Toisin sanoen
onko mahdollista korostaa samaan aikaan teoksen käsitteen sisältöjen kontingenttia alkuperää ja käsitteen ”metahistoriallista merkitystä” (ks. Strohm 2000: 134)?
Miksi teoksista ei voisi puhua myös 1500-luvun kohdalla kunhan vaan muistetaan,
ettei kyseiseen aikakauteen sovelleta esimerkiksi 1800-luvun teoskategoriaa (vrt.
Huttunen 1995: 213).
Lydia Goehr (ks. 1992a: 89−119) esittää tutkimuksensa The Imaginary Museum
of Musical Works perusväitteissä, että noin vuonna 1800 ilmaantunut teoksen käsite
on luonteeltaan regulatiivinen, säätelevä. Tämä tarkoittaa, että se osoittaa yleisen
ymmärryksen tavan, jolla hahmotamme musiikin, sen tekemisen, esittämisen, arvioimisen ja analysoimisen ilman eksplisiittistä tietoisuutta käsitteen ontologisesta
struktuurista (Goehr 1992a: 89). Tähän sisältöön liittyy edellisessä luvussa käsiteltyjen 1800-luvun teoskäsityksen piirteiden ohella luonnollisesti myös tiettyjen
säveltäjien ja heidän teostensa kanonisoituminen (ks. myös Strohm 2000: 129; Butterfield 2002: 330). Mutta huomattavaa on, että tämän lisäksi ”teos” on Goehrin
(ibid.) mukaan myös avoin käsite. Avoimien käsitteiden luonteeseen kuuluu, että (1)
ne eivät viittaa staattisiin tai määrättyihin olemuksiin, (2) niihin ei liity riittävien tai
välttämättömien ehtojen kaltaisia absoluuttisia määritelmiä, (3) ne ovat olemukseltaan epätäydellisiä ja kyseenlaistettavia ja (4) ne kuitenkin eroavat epämääräisistä
(engl. vague) käsitteistä (Goehr 1992a: 91−92). Avoimia käsitteitä luonnehtii lisäk-
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si se, että niiden määritelmät voivat muuttua ilman niiden identiteetin katoamista
esimerkiksi käsitteisiin liittyvien käytäntöjen vaihtuessa. Tällainen jatkuvuus on
avoimien käsitteiden olennaisimpia piirteitä. (Goehr 1992a: 93.)
Teoksen käsitteen avoimuuden perusteella voidaan esittää, että sen sisältöön
liittyy tekijöitä, jotka eivät ole ideologisesti latautuneita ja joiden tarjoamat rajat
estävät teoksen käsitettä olemasta ”epämääräinen”. Samalla nämä tekijät osoittavat käsitteen ”metahistoriallisen merkityksen”. Ehdotan, että nämä teos-käsitteen
ideologisesti neutraalit tekijät voidaan hahmotella edellä esittelemäni, Talbotin
erottamien kolmen eri teos-käsitteen esiintymistapoja yhdistävän piirteen avulla.
Haluan kuitenkin tuoda mukaan kaksi lisätekijää, jotka voidaan nähdä neutraaleiksi
käsitteeseen liittyviksi tekijöiksi. Näin ollen teos on aina
1) erottuva,
2) toistettavissa,
3) syntynyt jonkin tai jonkun teon tai tapahtuman myötä,
4) tallentunut jossain muodossa ja
5) ajallisesti erottuva kokonaisuus, ”autonominen hetki”.
Tämä lista ei ole suinkaan tyhjentävä eikä siinä ole kyse varsinkaan teoksen käsitteen välttämättömien tai riittävien ehtojen luettelosta. Kyse on ainoastaan siitä,
miten musiikin kaltainen oleva hahmottuu teoksen käsitteessä.Tämä viiden kohdan
lista huomioiden tulisikin puhua ”teoksesta” kategoriana, joka hahmottaa musiikkia
koskevaa ymmärrystämme.25 Puhuessamme teoksesta puhumme ensinnäkin aina
jostain, jolla on ajalliset ja/tai materiaaliset ja/tai merkityksiin liittyvä identiteetti
ja rajat; erityisesti nykymusiikki on hälventänyt teoksen ajallisia ja materiaalisia
rajoja mutta merkitysulottuvuus on edelleen relevantti identiteettiin liittyvä dimensio. Toiseksi viittaamme johonkin, joka on ainakin periaatteessa toistettavissa.
Tämäkään ei ehkä onnistu aina ajallisesti tai materiaalisesti (so. musiikillisesti, ää25. Tällaisena ’teos’ muistuttaa jopa kantilaisia ymmärryksen kategorioita. Filosofi Immanuel Kant
erotti kaikkiaan kaksitoista kategoriaa, jotka kuuluvat ymmärryksemme rakenteeseen a priori. Näitä ovat muun muassa kausaliteetti, ykseys, moneus, kaikkeus, mahdollisuus, satunnaisuus, välttämättömyys ja substanssi. Kyseessä ovat kaiken havainnon ja ajattelun ylittävät periaatteet, jotka
vasta tekevät nämä toiminnot mahdollisiksi. Kantin mukaan mikään ei ole sinänsä, an sich, ykseys
tai kaikkeus, mahdollinen tai välttämätön, vaan ymmärryksemme rakenne hahmottaa asiat tällaisina. Muussa tapauksessa koko kokemusmaailmamme olisi käsittämätön. (Ks. Kant 1997 [1783]:
108−109.) En luonnollisesti väitä, että kategorialla ”teos” olisi vastaava universaali epistemologinen funktio, sillä se rajoittuu tässä kohtaa vain musiikin alueelle ja – jos haluaa ajatella kantilaisesti
– edellyttää Kantin muotoilemat ymmärryksen kategoriat. Vrt. myös Heideggerin määritelmä kategorialle luvussa 2.2.1.
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nellisesti, akustisesti) identtisellä tavalla, mutta samasta teoksesta puhuminen perustuu aina vähintäänkin merkitysten tai funktioiden muodostamalle yhteydelle.
Edelleen sana ”teos” viittaa etymologisesti tekemiseen ja tekemisen tuotokseen.
Teoksesta puhuminen hahmottaakin aina olevan, joka on olemassa tarkoituksellisen
tekemisen kautta. Jos jollekin musiikkikappaleelle ei voida osoittaa säveltäjää, siis
tekijää perinteisimmässä mielessään, jäävät sen tekijöistä jäljelle esimerkiksi esittäjät (ks. esim. Leppänen 1996; luku 5.4) ja kuulijat. Näiden lisäksi puhuminen teoksesta tuntuu edellyttävän yhdeksi neutraaliksi tekijäksi sen, että teos on jotenkin
ja jossain muodossa ”säilöttynä” tämän puhumisen hetken ulkopuolella. Totutummassa mielessä tämä tallentuminen on tapahtunut tutkimuksessa tietoisena kiinnittymisenä partituureihin, nuotteihin ja erilaisiin äänitallenteisiin. Teos voi toki olla
tallentuneena myös (kollektiiviseen) muistiin ja myös ilman tarkoituksellisuutta.
Viidennen kohdan mukaan teos viittaa aina ajallisesti erottuvaan kokonaisuuteen. Tällä on sekä epistemologinen että sosiaalinen ulottuvuutensa. David Clarke
(2003) on argumentoinut, että vastakohtana romanttis-modernistisen aikakauden
musiikkia koskevalle vahvalle autonomiakäsitteelle voitaisiin puhua nykyajan kontekstissa musiikin tarjoamasta autonomisesta hetkestä. Kyse on ikään kuin erillisestä
signifikaation saarekkeesta laajempien sosiaalisten ja kulttuuristen koodien vuorovaikutuksessa – koodien, jotka antavat lopulta merkityksen myös tälle autonomiselle hetkelle. Tämän ajatuksen neutraalius mahdollistaa autonomisen hetken
löytämisen musiikista kulttuuriin tai lajiin katsomatta. (Clarke 2003: 166−167.)
Autonomisena hetkenä teos on kulttuurinen positio, ikkuna kulttuuriin ja musiikillisen signifikaation verkostoihin. Musiikin kulttuurisen ei-autonomisuuden
ja kontekstisidonnaisuuden tajuaminen ja näihin liittyvän merkityspotentiaalin
havaitseminen edellyttää ”pysähtymistä” musiikin äärelle. Teos on tässä suhteessa
heuristinen kategoria, jonka kautta musiikki erottuu erilaisten lähestymis- ja tulkintatapojen kohteeksi ja muusta kulttuurista erottuvaksi yksiköksi (ks. myös Butterfield 2002).
Kuten mainitsin, esittämäni viiden kohdan lista ei varmaankaan ole tyhjentävä teos-käsitteen kategorisuuden ja/tai epistemologisen funktion analysoinnissa.
Vastaavasti on kuviteltavissa muita, ei-musiikillisia ilmiöitä, joita voisi määritellä
näiden viiden kriteerin mukaan – esimerkiksi elokuva. Nämä viisi kohtaa joka tapauksessa kertovat, kuinka teos-käsite hahmottaa jonkin erottuvan, tallentuneen,
toistettavan ja ajallisesti erottuvan tekemisen tuloksen, mutta eivät ota kantaa siihen, millä tavoin tai millä perusteella joku on näitä. Ne eivät siis kanna mukanaan
sisällöllisiä olettamuksia (vrt. Huttunen 2001: 81). Sen vuoksi niitä voi pitää ideologisesti ja historiallisesti neutraaleina teos-käsitteen piirteinä, jotka määrittävät
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yhden mahdollisen ja länsimaisessa perinteessä keskeisen musiikkia koskevan diskurssin elementin.
5.3.3 ”Teos” ja ”kappale”: sama käsite – eri nimet?
Käsitteistä puhuttaessa on erotettava aina kolme tekijää: käsitteen sisältö, ala ja nimi. Esimerkiksi käsitteen ’pöytä’ sisältöä voidaan hahmotella määritelmillä, joiden
mukaan se on muun muassa huonekalu, jonka päällä työskennellään, syödään ja pelataan shakkia tai joka on tarkoitettu tavaroiden säilytykseen ja esille panoon. Käsitteen ala on puolestaan ne kaikki ilmiöt, objektit tai asiat, joihin kyseistä käsitettä
sovellamme. Pöytä on usein tasosta ja sitä kannattavista jaloista (jalasta) rakentuva
olio, mutta joskus pöytänä voi toimia vaikkapa pahvilaatikko tai mikä tahansa tasaisen pinnan omaava esine.
Käsitteen nimi on kuitenkin vielä oma kysymyksensä. Sana ’pöytä’ on nimi pöydän käsitteelle. Sana, kirjainyhdistelmä, ei ole kuitenkaan yhtä kuin käsite, sillä samansisältöinen käsite voi saada eri nimiä. Nimen funktion merkitys näkyy arkipäivän tilanteessa esimerkiksi väärinymmärtämisen muotoina: kaksi ihmistä käyttää
samaa nimeä sisällöllisesti erilaisista käsitteistä tai nimeävät sisällöllisesti samanlaisen käsitteen eri nimellä. Tätä taustaa vasten on kysyttävä, miksi musiikin kohdalla
tulisi käyttää termiä ”teos” etenkin, jos sen sisältämät metahistorialliset tekijät ovat
edellä esitetyn tapaan sisällöllisesti arvoneutraaleja eivätkä välttämättä rajoitu vain
musiikin alueelle. Esimerkiksi populaarimusiikki, kuten edellä kävi ilmi, selviää
varsin hyvin ilman teos-termiä.
Populaarimusiikin alueella on kuitenkin käsitteitä, joiden ”neutraali” sisällöllinen osuus vastaa edellä esitetyn teoksen neutraalien tekijöiden viisikohtaista listaa.
Tällaisia ovat esimerkiksi ”kappale”, ”raita” tai ”laulu”. Kyseessä on ilmiö, joka yhdistää eri musiikin lajeja ja jonka Philip Tagg (2000: 153) kiteyttää seuraavasti:
Ongelma on siinä, että kuinka viitata johonkin, joka hahmotetaan yleisesti tietyn musiikillisen kulttuurin tai alakulttuurin sisällä määrätyn keston ja riittävän sisäisen koheesion
omaavana musiikillisena jatkumona, jotta se ymmärretään äänellisesti itsenäisenä suhteessa
mihin tahansa sitä seuraavaan tai edeltävään tai suhteessa muihin samaan tapaan peräkkäisten musiikillisten äänten muodostamiin kokonaisjoukkoihin.

Bruce Ellis Benson (2003: 132−133) on ehdottanut tässä kohtaa filosofista liikettä, joka on vastakkainen teos-käsitteen siirtämiselle populaarimusiikin kontekstiin. Hänen mukaansa myös taidemusiikin kohdalla voitaisiin puhua teosten sijaan
populaarimusiikin tapaan ”kappaleista” (engl. piece). Bensonin perusteena ei ole
kuitenkaan populaarimusiikin käytännöt vaan se, että kappale on hänen mukaansa
ensinnäkin vanhempi termi, jonka musiikillinen käyttö juontuu ainakin 1500- ja
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1600-lukujen taitteeseen (Benson 2003: 132). Tällöin ei syntyisi ainakaan terminologisen tason liitosta 1800-luvun porvarilliseen ideologiaan. Toisaalta termi
”kappale” sisältää Bensonin mukaan aina ajatuksen olemisesta jonkin osana – eli se
toisi mukanaan musiikille nykykäsityksen mukaan olennaisen kontekstisidonnaisuuden (ibid.).
Termille ”teos” ja termeille ”kappale”, ”raita”, ”laulu” jne. vaikuttaa olevan yhteistä se, että niihin kuuluu käsitteellisiä kategorisia tekijöitä, jotka ovat ”musiikillisen ymmärryksemme” kannalta olennaisia, jopa välttämättömiä. On vaikea
kuvitella, millainen suhteemme musiikkiin olisi ilman tätä kategoriaalisuuteen
liittyvää karakteristiikkaa. Vaikka kulttuurinen musiikintutkimus on osoittanut
musiikkiteoksen tai -kappaleen autonomisuuden vahvasti kyseenalaiseksi, on musiikillisen diskurssin kuitenkin pidettävä yllä joitain epistemologisia kategorioita,
jotta tämä diskurssi olisi mahdollista. Jonkin on oltava se erottuva tai erottamaton
osa, jonka suhdetta kokonaiskulttuuriin käsitellään. ”Teos” ja ”kappale” ovat juuri
tällaisia kategorioita samalla tapaa kuin Foucault (1979; vrt. edellä) liittää luokittelevan funktion tekijän nimen diskursiiviseen elementtiin. Tekijä-funktion tapaan
myös teos-funktio luonnehtii tietyn diskurssin olemisen tapaa (vrt. Foucault 1979:
147−148). Näin ollen voidaan siis ajatella, että diskurssi itsessään asettaa ”teoksen”
subjektiksi, joka on välttämätön erityisesti tutkimuksen muodossa ilmenevän diskurssin olemassaolon kannalta.
Miksi tätä subjektia sitten kutsutaan juuri teokseksi? Uskon, että taidemusiikin
alueella kyseessä on enimmäkseen historiallinen tottumus, mutta toisaalta edellä
esittämieni viiden teos-käsitteen neutraalin sisällöllisen tekijän kolmas, teoksen
tehtyä luonnetta korostava kohta perustelee osaltaan, miksi puhumme ennemmin
”teoksista” kuin ”kappaleista” tms.26 Sana ”teos” tuo siis mukanaan ajatuksen tekemisestä ja näin ollen myös ajatuksen inhimillisestä osallisuudesta. Samasta syystä
teos-termin käyttö olisi myös populaarimusiikin alueella sopivaa. Teos-termin käytön puolesta argumentoin myös luvussa 5.4, jossa käsittelen teosta eksistentiaalisontologisena projektina. Ennen siirtymistä tähän teen kuitenkin lyhyen ekskurssin
teos-käsitteen epistemologiseen rooliin musiikinhistoriankirjoituksessa.
26. Tämä näkyy myös puhtaasti kielellisinä yhteyksinä; useissa kielissä sanan ”teos” käännökset
avautuvat moneen suuntaan. Esimerkiksi englannissa substantiivi ”work” tarkoittaa paitsi toiminnan tulosta eli teosta myös tekemistä, työskentelyä ja työtä. Verbinä se saa monia työskentelyyn,
toimimiseen, harjoittamiseen, vaikuttamiseen jne. liittyviä merkityksiä. Samantyyppinen verkosto
avautuu myös saksassa (”Werk” ja ”werken”) tai ruotsissa (”verk” ja ”verka”). Sen sijaan nimenomaan
musiikillisissa yhteyksissä esimerkiksi ilmaus ”musical work” ei viittaa juuri koskaan säveltäjän tai
esittäjän työprosessiin vaan nimenomaan tämän prosessin tulokseen, saavutukseen (ks. Tagg 2000:
156) – vaikka edellinenkin merkitysyhteys olisi mahdollinen. Suomen kieli saattaa vaikuttaa tässä
suhteessa hienoiselta poikkeukselta – sanaan ”teos” ei liity suoraan verbimuotoa. Silti ”teos” viittaa
sanana aina kuitenkin johonkin tehtyyn, tekemisen tulokseen, saavutukseen. (Vrt. myös Mäkelä
2005: 451.)
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5.3.4 Esimerkki: teoskategorian heuristisuus musiikinhistoriankirjoituksessa
Teoksen käsitteen epistemologista funktiota voi tarkastella viimeaikaisessa suomalaisessa musiikintutkimuksessa käydyn musiikinhistoriantutkimuksen menetelmiä
ja lähtökohtia koskevan keskustelun tarjoaman esimerkin kautta. Keskeistä tässä on
ollut Jukka Sarjalan (2000 & 2001; ks. myös Rojola 2001) kulttuurisen musiikintutkimuksen näkökulmasta esittämä kritiikki, joka on kohdistunut lähinnä 1900luvun merkittävimpiin musiikkitieteilijöihin kuuluvan saksalaisen Carl Dahlhausin
näkemyksiin perustuvaan musiikinhistoriankirjoituksen metodologiaan. Dahlhausin näkemyksiä puolustavalle kannalle on debatissa asettunut Matti Huttunen
(2001) sekä omalla tavallaan myös Kalevi Aho (2004).
Sarjalan esittämän kritiikin lähtökohta on Dahlhausin kannattama teoskeskeinen lähestymistapa musiikinhistoriaan ja tämän aiheuttamat seuraukset musiikinhistoriankirjoitukselle. Sarjala keskittyy erityisesti siihen, että ”Dahlhausille niin
keskeinen teosestetiikka ja teosten tekemiseen keskittyvät tarkastelut loukkaavat
musiikille ominaisia aistimellisia ulottuvuuksia”. (Sarjala 2000: 199.) Musiikin
käyttö, kulutus ja sen synnyttämät mielihyvän muodot ovat niin ikään tekijöitä,
joiden historiallisen merkityksen unohtamisesta Sarjala kritisoi Dahlhausia. Samalla Dahlhaus liittyy Sarjalan (2000: 209) mukaan siihen (platonistis-aristoteliseen)
filosofiseen traditioon, jonka mukaan tieto voi koskea vain jotain pysyvää. Teosestetiikan voi nähdä palvelevan länsimaisen ihmisen pyrkimystä kontrolliin, rationaalisuuteen, selkeyteen ja hallittavuuteen. (Sarjala 2000: 219.)
Jos teoksen kategoria nähdään torjuttavana, pitää kysyä, millä se voitaisiin korvata, jotta musiikinhistorian tutkimus ja kirjoitus olisivat edelleen mahdollisia.
Sarjala puhuu mainittujen käytön, kulutuksen ja mielihyvän lisäksi muun muassa
kuuntelusta, esittämisestä ja sanallisesta arvioinnista. Luonnollisesti näitä kaikkia
voidaan tutkia ja erikseen näiden kaikkien varaan voidaan kirjoittaa kokonainen
musiikinhistoria. Mutta mistä tiedetään, minkä kuuntelemisesta, esittämisestä tai
sanallisesta arvioinnista on kyse, jollei etukäteen oleteta musiikin olemassaoloa?
Jos tutkitaan esimerkiksi mielihyvää, täytyy senkin olla jonkin synnyttämää. Mistä
muuten tiedettäisiin, että kyseessä on juuri musiikin synnyttämä mielihyvä? Edelleen jollei oleteta, että kaikki musiikki synnyttää samanlaisen mielihyvän muodon,
pitäisi musiikkia erotella jollain tapaa erilaisia reaktioita synnyttäviin kokonaisuuksiin: kovin havainnollista musiikinhistoriaa ei voi kirjoittaa puhumalla aina vain musiikista ilman joitain jäsentäviä systeemejä ja musiikillisia erittelyjä. Tässä kohtaa
teoksen kategorisuus osoittaa merkityksensä. Teosten tutkiminen ei esimerkiksi
ole välttämättä mitenkään ristiriidassa mielihyvän kanssa (ks. Huttunen 2001: 83).
Erilaiset mielihyvän muodot – kuten vaikkapa Sarjalan (2001: 90) mainitsemat
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kontrollin tarpeen tyydyttämisestä syntyvä ilo ja suora alistuminen musiikin voimalle – ovat täysin mahdollisia myös teoksiin keskittyvässä tarkastelussa.
Dahlhaus on kieltämättä helppo nähdä ”valkoisen miehen ideologian” jatkajana. Luottaminen lähes yksinomaan saksalaisen taidemusiikin kaanoniin – Dahlhaus ei mainitse kirjoituksissaan juuri lainkaan muita kuin saksankielisiä säveltäjiä
– voidaan puolestaan nähdä kolonialistisen ajattelutavan heijastuksena. Näiden
ideologisten tekijöiden voidaan katsoa kulminoituvan juuri uskona teoksen autonomisuuteen. Onkin totta, että Dahlhausin metodologisia lähtökohtia – joita hän
hahmottelee erityisesti teoksessaan Grundlagen der Musikgeschichte (1977) – luonnehtii halu keskittää musiikinhistoriallinen tutkimus ensisijaisesti teoksiin. Dahlhausin tapa painottaa teoksellisuuden merkitystä on kuitenkin monessa suhteessa
epistemologinen. Dahlhausille teokset ovat esteettisiä objekteja, joita erottaa esimerkiksi poliittisista historiallisista tapahtumista se, että ne ovat sellaisina jatkuvasti
läsnä myös nykyhetkessä. Ne vaikuttavat meihin edelleen ja jatkuvasti ja vasta toissijaisesti viittaavat menneisiin tapahtumiin. Tämän seurauksena musiikinhistorian
kulmakivenä on ”teoksen”, ei ”tapahtuman” käsite, poiesis eikä praksis. Laajempiin
yhteyksiin teos puolestaan kytkeytyy muun muassa syntyhistoriansa (Entstehungsgeschichte) ja vaikutushistoriansa (Wirkungsgeschichte) kautta (Dahlhaus 1983 [1977]:
3–4). Vaikutus- ja syntyhistoriakäsitteiden ohella Dahlhausin rakennehistoriallinen
lähestymistapa tekee autonomisen musiikkiteoksen puolustamista koskevista syytöksistä hänen kohdallaan vähemmän oikeutettuja (ks. Huttunen 2001).
Kuten Huttunen (2001: 81) toteaa, tutkimuksen teoskeskeisyys kertoo suoraan
varsinaisesti vain sen, että kulttuuriin kuuluu teosten kaltaisia abstrakteja entiteettejä, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen kohteita. Tästä ei seuraa loogisesti mitään sisällöllistä määritystä (vrt. ibid.): 1800-luvun kaltainen teos-käsitteen sisältö on
yhtä mahdollinen kuin joku muukin. Myös historiantutkimuksessa on siis oltava
tarkkana ontologian ja epistemologian erojen suhteen: jos tutkimuksen perustana
on ’teos’, johon jo tutkimuksen lähtötilanteessa liittyy joitain ominaisuuksia, on
mahdollista – ja oikeutettua – kritisoida tutkimusta ideologisesta värittyneisyydestä ja tutkimusta ohjaavan ontologisen ratkaisun puutteellisesta erittelystä. Jos
tutkimus sen sijaan lähtee liikkeelle ’teoksesta’, johon vasta tutkimuksen myötä
kytkeytyy ominaisuuksia, toimii ’teos’ enemmänkin tutkimuksen kaoottisuutta(ah
distusta) estävänä ja kohdentumista parantavana epistemologisena kategoriana.
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5.4 Musiikkiteos projektina: eksistentiaalisontologisuus teoskäsityksen perustana
Teos-tarkasteluni neljäs ja viimeinen näkökulma liittää teos-aihepiirin tiiviimmin
koko tutkimukseni tematiikkaan eli musiikin tulkitsemiseen ahdistuksen taidoksi. Tämä neljäs näkökulma tulkitsee teoksen objektin, abjektin ja subjektin ohella
projektiksi. Teoksen ymmärtäminen eksistentiaalis-ontologisesti merkitykselliseksi
projektiksi on luonnollisesti sekin vain yksi mahdollinen muoto, jollaisena teoskäsite voi tutkimuksellisessa diskurssissa määrittyä. Silti pidän tätä tapaa edellä
mainittuja kolmea ontologisesti perustavampana ja uskon, että tämän vuoksi teos-käsite on edelleen musiikillisen diskurssin relevantti osa niin tutkimuksellisella
kuin arkipäivän tasolla.
Kuten tämän pääluvun alussa mainitsin, termillä ”projekti” on käyttötavassani
kahtalainen merkitys. Toisaalta se viittaa prosessinomaisuuteen, jatkuvasti etenevään kulttuuriseen tapahtumaan, joka on ontologisesti irrallinen yksittäisten ihmisten – jopa mahdollisen säveltäjän – toiminnasta. Projektina teos on ”eräs totuuden tapa tulla ja tapahtua” (Heidegger 1998: 63). Se ei synny ihmisten satunnaisten
päämäärien ja halujen myötä vaan liittyy teoksen luojan tavoin perustavampaan
tekijään, joka on Heideggerin mukaan ”totuuden asettumista teokseen tekeille”
(Heidegger 1998: 75). Projektina teos on siis irti yksittäisen ihmisen määräävästä
funktiosta teoksen tekijänä; teoksessa ihminen vain vastaa olemisen puhutteluun.
Samalla teoksesta tulee tila, johon ihminen astuu, tapahtuma, johon ihminen osallistuu. Voidaan sanoa, ettei teos ole tästä näkökulmasta katsottuna jotain ihmisen
tekemää vaan jotain historiallisesti tekeytyvää. Teos ei ole ”inhimillinen” projekti
vaan muodostaa itse oman projektinsa.
Heideggerin filosofian esittelyn yhteydessä mainittiin, kuinka oleminen tarvitsee ihmistä. Tällaisena ”olemisen paimenena” ihminen on näin ollen kanava, jonka
kautta myös teoksen projekti voi tulla ilmi. Teoksen projektimaisuudessa on siis
kokonaisuutena kyse myös projektiosta heijastamisen, jonnekkin-asettamisen mielessä: teos on ihmiselle ominainen ”eteen-heittävän” merkityksellistämisen ja representaation alue, jolla on eksistentiaalinen merkitys.27 Tällaisessa merkityksessä
projektio liittyy Heideggerin Oleminen ja aika -teoksessa ymmärtämisen eksistentiaaliin: projektio (saks. Entwurf) on ymmärtämisen tulkitsema maailmassa-olemisen
mahdollisuus, luonnos.28 Filosofisesti katsoen projektio on projisoivaa luonnoste27. Tässä kohtaa luen Heideggeria ikään kuin taaksepäin, sillä yhdistän varhaisempia Olemisen ja ajan
eksistentiaalis-fenomenologisia näkemyksiä Taideteoksen alkuperän Dasein-keskeisyydestä irtautuneisiin ajatuksiin. Tämä on sikäli huomattavaa, että Heideggerin kohdalla on useimmiten korostettu
varhaisen ja myöhäisemmän ajattelun eroja kuin niiden yhtäläisyyksiä.
28. Reijo Kupiainen (ks. Heidegger 2000a) on käyttänyt termille Entwurf juuri suomennosta luonnos.

164 — Musiikki ahdistuksen taitona

lua, jossa ymmärrys tulkitsee maailman aina kussakin tilanteessa relevanttien eksistentiaalisten lähtökohtien mukaisesti (vrt. Kurkela 1993: 98, alaviite). Heidegger ei itse kuitenkaan siirrä tätä projektion muotoa taiteen tai varsinkaan musiikin
yhteyteen. Sen sijaan Kari Kurkela (1998) on tarkastellut sitä musiikin kannalta
ja samalla psykologisiin projektioluonnehdintoihin rinnastaen. Kurkela huomauttaa, kuinka psykologisten projektioiden kenttänä musiikki on voimakas ”itseyden
peilikuva”, mutta myös puhtaasti filosofisesti analysoiden musiikkiin voi Kurkelan
(1998: 357−358) mukaan projisoitua ”äänikokemus, musiikin kohtaamisen kokemus, musiikin koetut rakenteet ja merkityssisällöt”. Olemisen totuuden tapahtumana (vrt. luku 2.2.2) musiikkiteos siis ilmenee aina ihmisen eksistenssissä eikä
ole ”autonominen” sanan riippumattomuutta ja itsenäisyyttä korostavassa mielessä.
Taideteoksen alkuperän lopussa Heidegger (1998: 90) viittaa ihmisen ja teoksen väliseen yhteyteen:
Ilmaisu ”totuuden asettuminen teokseen”, jättää epämääräiseksi, mutta määriteltävissä olevaksi ketä tai mitä ”asettaminen” milläkin tavalla koskee. Siihen kätkeytyy olemisen ja ihmisolennon välinen suhde.29

Musiikkitieteelliseen kontekstiin asetettuna teoksen käsittäminen kaksimerkityksiseksi projektiksi tarkoittaa teos- ja tekijyyskysymyksen radikalisointia: (1) ontologisella tasolla teos on ihmisen eksistenssiä perustavampi tekeytymisen prosessi ja
(2) ontisella tasolla teos on potentiaalisesti rajattoman tekijäjoukon tuotos ja moninaisten käsitysten, lokaalien ontologioiden kenttä. Anneli Arho (2004: 254−255)
viittaa samantyyppiseen jaotteluun puhumalla teoksesta (1) yhteisöllisenä diskursiivisena muodosteena ja (2) kokemukseen perustuvana käsityksenä.30
Seuraavassa perustelen mainittuja argumentteja musiikin ja ahdistuksen yhdistämisen teoreettisessa viitekehyksessä. Palaan ensin lyhyesti Heideggerin käsityksiin
ihmisen roolista taideteoksen totuuden tapahtumassa. Tämän jälkeen tarkastelen
aikaisempia tekijyyden kvantitatiivista ja kvalitatiivista radikalisoitumista koskevia
näkemyksiä, jotka osoittavat, että teoksen projektimaisuus ja eksistentiaalis-ontologinen merkitys on ollut implisiittinen musiikintutkimuksellinen aihe jo pitkään.
Kytköstä teoksen problematiikkaan ei ole kuitenkaan aikaisemmin tehty. Esitän,
että teoksen projektimaisuus on molemmissa mainituissa muodoissaan pohjimmil29. Samassa yhteydessä Heidegger huomauttaa kuitenkin, kuinka tämä asetelma tuo mukanaan subjekti–objekti-jaon, minkä vuoksi ihmisen ja olemisen suhde tulee ”ajatelluksi asiaa vastaamattomalla
tavalla”. Heidegger on tässä kohtaa kiinni kielen rajoituksissa: ”Kirjoittajalle itselleen jää väistämättömäksi pulmaksi se, että hänen on käytettävä etenemisen eri vaiheissa kulloinkin sopivaa kieltä”
(Heidegger 1998: 91).
30. Tosin Arho korostaa teoksen yhteisöllisyyden kohdalla sen käsitteenomaista ideaalista objektiluonnetta aiemmin mainitun historiallisen tapahtuman sijaan. Arhon ”diskursiivisen muodosteen”
kategoria olisi siis liitettävissä myös luvun 5.3 pohdintoihin.
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taan virittyneisyyteen liittyvä ontologinen kysymys ja liittyy siten tiiviisti tutkimukseni kokonaisteemaan, musiikkiin ahdistuksen taitona.
5.4.1 Heideggerin käsitteet ”luominen” ja ”todellistaminen”
Heideggerin Taideteoksen alkuperän lopussa esiintyy ”kaksimielisyys”, joka keskittyy
siihen, miten ja kenen toimesta teokselle olennainen totuuden asettuminen tapahtuu.
Taiteen määrittäminen totuuden asettumisena teokseen tarkoittaa yhtäältä, että tämä asettuminen
tapahtuu luomisessa, joka on olevan kätkeytymättömyyden esiintuomista. Toisaalta määrittely tarkoittaa kuitenkin teoksena olemisen ja sen tapahtumisen käynnistymistä. Tämä
tapahtuu todellistamisena. Taide on siis totuuden luovaa todellistamista teoksessa. Silloin se
on totuuden tulemista ja tapahtumista. (Heidegger 1998: 74−75; suomennosta muutettu.)

Teos ja siihen asettuva totuus saa näin ollen alkunsa luomisessa, joka on ”esiintuomista”. Tässä kohtaa Heidegger yhtyy laajempaan taidefilosofian perinteeseen: teos
ei voi olla teos ilman luojia – teos vaatii tekijän ollakseen nimenomaan teos. Tällaisena luominen on teoksena avautuvan olemisen totuuden kätkeytymättömyyden
synnyttämistä. Heidegger toteaa kuitenkin toisaalla, että tämä esiintuominen on
”pikemminkin saamista ja vastaan ottamista yhteydessä kätkeytymättömyyteen”
(Heidegger 1998: 65), jolloin ”teos mahdollistaa luojat olemuksessaan” (Heidegger 1998: 74). Olemisen totuuden ”paimenena” myös luova taiteilija on näin ollen
alisteinen olemisen tapahtumiselle teoksessa. Tässä kohtaa Heideggerin teokseen
ja teoksen käsitteeseen liittyvä ajattelu ennakoi osittain jälkistrukturalistista näkemystä tekijän kuolemasta (vrt. luku 5.2.2): tekijä syntyy tekstin myötä. Luominen
ei siis ole ainoastaan ihmislähtöistä toimintaa, vaan taiteen kyky ylittää tuottamisen
piiri tekee luomisesta aina olennaisesti myös vastaanottamista.
Kuten edellisestä sitaatista ilmenee, totuuden asettuminen teokseen tekeille
tarkoittaa, että teoksena olemisen tapahtuminen ”käynnistyy”. Jotta teoksen tapahtuma käynnistymisensä jälkeen myös pysyisi käynnissä, edellyttää teos luomisen
ohella myös todellistamista (saks. Bewahrung).31 Todellistaminen tarkoittaa olemista
31. Hannu Siveniuksen suomentamana termi ”Bewahrung” esiintyy Taideteoksen alkuperä -kirjoituksessa muodossa ”vaaliminen”. Tämä on sikäli omaa ratkaisuani parempi, että siinä korostuu, kuinka
ihminen altistuu teoksessa tapahtuvalle totuudelle, kuinka ihminen pysyy ”aukeamassa tapahtuvassa
olemuksellisessa erojen synnyssä” (Heidegger 1998: 70) ja kuinka ihminen vaalivana pitää yllä teoksen avaamaa totuutta: ”Teoksen oma vaalimistapa tulee luoduksi ja luonnostelluksi vasta itse teoksen myötä ja yksinomaan sen ansiosta” (Heidegger 1998: 71). Suomennos ”todellistaminen” (vrt.
Himanka 2002) ei ehkä tavoita suoraan tätä yhteyttä. Valinnalla olen halunnut kuitenkin korostaa
yhteyttä teoksellisuuden kannalta olennaiseen totuuden (saks. Wahrheit) ilmiöön, jonka varjelevaa
säilyttämistä teoksen olemassaolo vaatii. ”Todellistaminen” tarkoittaa siis teoksen avaaman totuuden
ylläpitoa ja sisältää sellaisena myös vaalimisen ajatuksen.
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yhteydessä teokseen ja sen esiintuomaan kätkeytymättömyyteen, ”pysyttäytymistä
[teoksessa] tapahtuvassa olevan avoimuudessa” (Heidegger 1998: 70). Todellistaminen on edellytys sille, että teos näyttäytyy nimenomaan historiallisena totuuden
tapahtumana. Samoin todellistaminen on edellytys sille, että teosta voi kutsua tässä
esitetyn tulkinnan mukaan monissa tekemisen muodoissa ilmeneväksi tekeytymisen projektiksi.
Heidegger (1998: 71) korostaa, kuinka teoksen todellistaminen ei ole ”asiantuntijuutta”, taideharrastusta, elämyksiin eristäytymistä tai ”herkuttelua” teoksen
muoto- ja laatuseikoilla. Nämä edellyttävät teoksen oliona sekä teosta eri keinoin
lähestyvän ”kokijan” – toisin sanoen jaottelun subjektiin ja objektiin. Teoksen todellistaminen on sen sijaan ”suostumista” ja ”alttiutta” teoksessa tapahtuvalle totuudelle, tapahtumaan osallistuvaa yhteenkuuluvuutta (Bruns 1989: 48). Heidegger
(1998: 69) puhuu myös ”viipymisen tilasta”. Kuitenkin, vaikka Heidegger (1998:
70) toteaa, kuinka ”teoksen todellistaminen tarkoittaa pysyttäytymistä siinä tapahtuvassa olevan avoimuudessa”, ei tätä tule ymmärtää niin, että todellistaja ainoastaan ottaisi vastaan teoksen ja sen luojan avaaman totuuden. Näin ollen ei voida
ajatella, että esimerkiksi säveltäjällä olisi täydellinen ja horjuttamaton auktoriteetti
suhteessa teokseensa, jolloin kaikki teoksen reseptio keskittyisi Werktreue-ajattelun
tapaan siihen, kuinka hyvin säveltäjän tarkoitusperät ja tahto toteutuvat. Tällöinhän
teoksen kanssa tekemisiin joutuvien ihmisten kohdalla ei voitaisi puhua totuudesta
vaan ainoastaan oikeellisuudesta (ks. luku 2.2.2). Teoksessa ei ole kyse yksisuuntaisesta kommunikaatiosta, viestin siirtymisestä luojalta vastaanottajalle. Teoksen
tapahtumaan osallistuvat voidaan tulkita ”kommunikoijiksi” vain sinä mielessä, että heidän yhteytensä perustuu teoksessa yhteisesti koettuun vierauden ja outouden muodossa näyttäytyvään toiseuteen (Fynsk 1986: 134−135; vrt. myös Luoto
2002: 197). Historiallisena tapahtumana teoksella ei ole ”omistajia”, sillä jokaisella
teoksen avaamassa totuudessa oleskelevalla on teoksen suhteen todellistava ”tekijänoikeus”, jokainen on teoksen ”osatekijä”.32 Toisin sanoen jokainen astuu teoksen
tarjoamaan erojen avoimuuteen.
5.4.2 Teoksen tekeytyminen vs. moninainen tekijyys:
Roman Ingardenin teoria suunnanantajana
Roman Ingardenin näkemys musiikkiteoksen ontologisesta luonteesta (ks. luku
3.1.3) lienee yksi kommentoiduimpia kyseisen alan teorioita.33 Tämä johtuu muun
muassa siitä, että Ingarden on tulkittavissa monien eri traditioiden edustajaksi.
32. Tähän suomen kielelle ominaiseen ilmaukseen liittyen ks. Mäkelä 2005: 451.
33. Ingardenin musiikkiteosta koskevan teorian ensimmäiset versiot on kirjoitettu 1920-luvun lopussa. Tässä on ollut käytössä kirjoituksesta vuonna 1986 tehty englanninnos (ks. Ingarden 1986).
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Esimerkiksi vaikka Ingarden liittyy filosofina ja Husserlin oppilaana vahvasti fenomenologiseen tutkimusasenteeseen (vrt. Ingarden 1986: 1), olisi Ingardenin tapaa
painottaa teoksen identiteetin kriteereitä voitu käsitellä jo luvun 5.1 analyyttisen
filosofian näkemysten yhteydessä. Tätä puoltaa se, että fenomenologian liikkeen
sisällä Ingarden edustaa haaraa, jossa on korostettu reaalisesti olemassa olevien olemusten etsimistä ja jossa ei ole kannatettu Husserlin ajattelun transsendentaaleja
ja idealistisia puolia. Realistisen fenomenologian suuntauksella onkin ollut joitain
yhtäläisyyksiä analyyttisen filosofian traditioon. (Ks. Embree & Mohanty 1997: 2;
Smith 1997; Rieser 1986: 161; vrt. myös Benson 2003: x; Kurkela 1985: 119).
Ingardenin musiikkiteosteorian pääajatus on, että musiikkiteos on intentionaalinen objekti, jota reunustaa nuottikuvan ”reaalinen objekti” (Kurkela 1985: 94).
Musiikkiteoksen identiteetti on kiinni partituurissa; partituuri on teoksen välttämätön ontinen alkuperä (Ingarden 1986: 117), joka viime kädessä takaa teoksen
identiteetin (Huttunen 1995: 200; Kurkela 1985). Suhteessa teokseen partituuri
– tai nuottikuva yleensäkin – on kuitenkin vain skeema, joukko imperatiivisia ohjeita, jotka sisältävät runsaasti esimerkiksi sointiväriin, agogiikkaan ja dynamiikkaan
liittyviä epätarkasti ilmaistuja, ”eksistentiaalisesti potentiaalisia” tekijöitä (Ingarden
1986: 116; ks. myös Kurkela 1985: 95; Benson 2003: 80). Teoksen esittäminen on
näiden ”eksistentiaalisesti potentiaalisten” tekijöiden aktualisoimista, realisoimista.
Esitys ja nuottikuva eivät siksi ole varsinaisesti teoksen osia vaan sen materiaalisia korrelaatteja (Kurkela 1985: 95). Olennaista on, että skeemana nuottikuva
mahdollistaa lukuisia realisoitumia eikä toisaalta voi itse tulla koskaan sellaisenaan
esitetyksi. Musiikkiteos transsendoi nuottikirjoituksen (Nattiez 1990: 69: Benson
2003: 79−80). Tämän päättelyn lopputuloksena onkin määritys, jonka mukaan
musiikkiteoksen kokonaisuus on ikään kuin partituuri yhdistettynä kaikkiin mahdollisiin realisoitumismahdollisuuksiinsa, jolloin teoksen identiteetin rajat muodostuvat niistä ideaalisista puitteista, joiden sisällä erilaiset realisoitumat voivat todellistua esittämisessä ja kuuntelemisessa. (Ingarden 1986: 40, 119, 150; Benestad
1978; 344; vrt. myös Kurkela 1985: 95−96.) Samat rajat määrittävät myös säveltämistä, sillä vaikka säveltäjä on teoksen ”eksistentiaalinen alkuperä” (Ingarden
1986: 117), hänenkin henkilökohtainen näkemyksensä on tulkittavissa vain yhdeksi
teoksen realisoitumaksi (Ingarden 1986: 150; ks. myös Benson 2003: 69−70).
Ingardenin teorian heikkoudeksi on laskettava ainakin se, että teorian lähtökohtana on monien analyyttisen filosofian traditioon kuuluvien teorioiden tapaan
klassis-romanttisen musiikin maailma ja erityisesti siihen kuuluva yksisuuntainen
asetelma säveltäjä–partituuri–esittäjä–kuulija. Zofia Lissan (1975) esittämä Ingarden-kritiikki pureutuu juuri tähän. Lissan mukaan Ingardenin teoria ei sovi sellaisenaan (1) modernin, esimerkiksi elektronisen ja aleatorisen musiikin ympäristöön,
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(2) varhaiseen, ennen kirjoitettua traditiota tehtyyn musiikkiin, (3) ulkoeurooppalaiseen kansan- ja taidemusiikkiin, (4) eurooppalaiseen kansanmusiikkiin eikä
(5) vokaalimusiikki–instrumentaalimusiikki-erottelun pohtimiseen. Toisin sanoen
Ingardenin teoria on historiallisesti, maantieteellisesti, sosiaalisesti ja formaalisesti
rajoittunut. (Lissa 1975: 129−130.) Scruton (1997: 108) puolestaan on kritisoinut Ingardenin teoriaa siitä, että se sijoittaa musiikkiteoksen intentionaalisena objektina jonnekin ”toiseen maailmaan”, ”toiseen dimensioon” tai ”toiseen olemisen
tasoon”.
Näistä heikoista kohdista huolimatta Ingardenin teoria on kuitenkin ”rakenteellisesti” joustava, ja siitä voidaan suodattaa musiikkiteoksen kaksinkertaiseen projektimaisuuteen kohdistuvan tarkastelun kannalta kaksi relevanttia aspektia. Ensinnäkin nimenomaan intentionaalisena objektina musiikkiteos on kiinni ihmisen realisoivissa akteissa samaan tapaan kuin Carl Dahlhaus (1980: 22) toteaa, että ”musiikin
merkitys on ’intentionaalista’, olemassa vain sillä edellytyksellä, että joku kuulija
sen tajuaa”.34 Tämä tarkoittaa, että teos todellistuu intentionaalisena objektina realisoitumissaan, siis ihmisen toiminnassa ja merkityksellistämisessä. Hedelmällistä on
erityisesti se, että Ingardenin teorian rakenteellinen heuristisuus antaa mahdollisuuden siihen, ettei teoksen kysymyksen tarkastelussa tarvitse rajoittua vain klassis-romanttiseen käsitykseen teoksesta, vaan realisoitavaksi skeemaksi voidaan ottaa koko musiikillinen teoksen ja tekijyyden diskursiivisiin kategorioihin jäsentynyt
traditio. Tämä traditio voi välittyä meille kirjallisena, partituureina, suullisena tai
auditiivisena. Olennaista on, että teoksina tämän tradition osat elävät vain ihmisen
projisoivan tekemisen tuloksina. Musiikin riippuvuus moninaisista, aina romanttisen
säveltäjäneron luomistyöstä modernin hissimatkustajan passiiviseen kuunteluun
ulottuvista tekemisen muodoista on osa teoksen historiallisuutta.
Tästä avautuu toinen Ingardenin teorian kiinnostava aspekti tutkimukseni kannalta. Kuten Ingarden (1986: 143−147) kirjoittaa, jokaisella historiallisella epookilla on omat tapansa tulkita – siis realisoida – teos eli toisin sanoen omat tapansa
löytää ja toteuttaa nuottikuvan sisältämät potentiaaliset tekijät (Ingarden 1986:
143−147; Kurkela 1985: 96).Yhtenä tätä radikalisoivana vaihtoehtona on sellainen
Dahlhausinkin käsittelemä – tosin ei ilmeisesti kuitenkaan sellaisenaan kannattama
– ”ääri-ingardenilainen” (ks. Mäkelä 453) näkökulma, jonka mukaan teos muotoutuu viime kädessä reseptiohistoriansa perusteella (Dahlhaus 2000 [1978]: 237;
Mäkelä 2005: 453; vrt. myös Huttunen 1995: 199−200). Kysymys teoksen identiteetistä voidaan ajatella itsessään historiallisena, jolloin teos on Bensonin (2003:
127−128, 147) tulkintaa seuraten elävä ja kasvava kokonaisuus. Benson siis siirtää
musiikintutkimuksessa yleisen organismi-metaforan koskemaan teoksen historial34. Dahlhausin suhteesta Ingardeniin, teosontologiaan ja fenomenologiaan ks. Huttunen 1995.
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lisuutta teoksen sisäisen rakenteen ja muodon sijaan. Näin ollen voidaan ajatella,
että vaikka partituurin muodostama skeema muodostaisi sävellyshetkellä vain rajatun määrän realisoitumismahdollisuuksia, teoksen esitykset (realisoitumat) tuovat näihin mahdollisuuksiin lisätekijöitä, jotka nousevat paitsi tästä esitystraditiosta
itsestään myös teosta ympäröivästä, ajan myötä muuttuvasta kulttuurista. Teoksen
historiasta tulee sen vastaanoton historiaa (vrt. Benson 2003: 128−130). Samaa
ajatusta seuraa myös Huttusen (1995: 213) ehdotus teoksiin keskittyvän musiikinhistoriankirjoituksen muodoksi, joka fenomenologian ja reseptiohistorian avulla
voisi yhdistää musiikkianalyyttiset ja historiallisuutta painottavat teoskategorian
tulkinnat. Tällaisessa tutkimuksessa ”kiinnostuksen kohteeksi otettaisiin kysymys,
miten sävellykset ylipäänsä ovat konstituoituneet eri aikoina” ja tutkittaisiin ”miten tarkastelun kohteena oleva yhteisö ylläpiti musiikkiteoksia” (Huttunen 1995:
213).
Mainitut kaksi Ingardenin teoriasta nousevaa aspektia – musiikki on teoksena
riippuvainen tekemisestä (projektiosta, realisoitumista) ja musiikkiteos on historiallinen tekeytyminen eli erilaisten realisoitumien jatkumon projekti – ovat erottamattomia ja toisistaan riippuvaisia. Ei voida määritellä ontologisesti, että teos on
objekti ja ihminen subjekti. Aivan Heideggerin näkemysten mukaan voidaan myös
tässä musiikintutkimuksellisessa kontekstissa todeta, että teos on historiallisena
potentiaalisten merkityksien järjestelmänä ihmistä laajempi tapahtuma ja totuuden
paikka. Ihminen astuu teoksen tilaan ”asuttaen” sen maailmaa ja olennaisesti tämän
maailman tarjoamin ehdoin (vrt. Arho 2004: 258). Keskeistä on, että ihmisen projektiivinen toiminta pitää teoksen projektia yllä ”viljelevänä” toimintana. Musiikki
ei ole koskaan pelkkä valmis ”kappale” tai ”biisi”, johon vain passiivisesti tartutaan. Sama teos, joka 1800-luvun maailmassa tarkoitti originaalia, autoritääristä
ja passiivisesti vastaanotettavaa sävellystä, osoittaa nykykulttuurissa musiikin, joka
toteutuu ja tekeytyy moninaisena toimintana, monien roolien kautta ja monissa
rajoiltaan häilyvissä genreissä. Hannah Arendtilta (2002: 142) lainattua metaforaa
voi käyttää kuvaamaan teoksen ja sen todellistamisen keskinäistä riippuvuutta:
Jos maa halutaan pitää viljeltynä, sen eteen täytyy tehdä työtä aina uudelleen. Toisin sanoen
todellista esineellistämistä, jossa tuotettavan esineen olemassaolo turvataan lopullisesti, ei
ole koskaan tapahtunut: pelto täytyy työstää aina uudelleen, jotta se ylipäänsä säilyisi ihmisten maailmassa.
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5.4.3 Musiikki ja tekemisen monet muodot
Viimeaikaisen musiikintutkimuksen tekijyyskeskustelu on korostanut karkeasti ottaen kahta seikkaa.Yhtäältä on kritisoitu sitä rajoittuneisuutta, joka liittyy romanttis-modernistiseen käsitykseen säveltäjästä teoksen pääasiallisena (ainoana) tekijänä. Toisaalta on korostettu säveltämisestä poikkeavia musiikin tekemisen muotoja,
kuten esittämistä. Tämän tutkimuksen kontekstissa voidaan edellä esitetyn mukaisesti sanoa, että musiikki syntyy teoksena projisoivassa merkityksellistämisessä, jonka muodot ovat länsimaisessa nykykulttuurissa niin moninaiset, että puhuminen
erilaisista tekijyysrooleista on menettänyt lähestulkoon relevanttiutensa. Musiikki
on ymmärrettävissä riippuvaiseksi yhtä lailla säveltäjästä kuin esittäjästä, kuulijasta,
tanssijasta, käsiohjelman kirjoittajasta, roudarista tai hissimatkustajasta.
Yksi keskeinen tausta mainituille uusille painotuksille on löydettävissä etnomusikologisen tutkimuksen korostamasta musiikin universaaliudesta: musiikkia on ollut kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikoina (ks. esim. Blacking 1976: 7, 108−111;
Knepler, siteerattu Födermayr 1998: 92; Moisala 1998: 6; Zuckerkandl 1976: 11).
Musiikin havaitseminen universaaliksi inhimillisyyteen kuuluvaksi ilmiöksi35 on
puolestaan oikeuttanut ajatuksen, että siinä itsessään olisi joitain universaaleja tekijöitä (Födermayr 1998: 92; musiikin universaaleista ja universaaliudesta ks. esim.
Padilla 1995: 320−321; Födermayr 1998: Lång 2003: 94; Varto 2001: 39−40;
Tarasti 2003: 269−276). Mutta koska näitä universaaleja ei ilmeisesti ole löydettävissä musiikin ja musiikkikulttuurien ”materiaaliselta” pintatasolta (Padilla 1995:
321),36 on universaaleja etsitty enemmän musiikillisen toiminnan, aktiivisuuden
ja käyttäytymisen muotojen alueilta. Tämä kulttuurisen musiikintutkimuksen perusorientaatio (ks. Mantere 2006: 46) on näkynyt myös musiikkifilosofien kirjoituksissa (ks. esim. Levinson 1990: 273; Scruton 1997: 96) ja semioottisen mu35. Musiikin universaaliuden ajatuksen zoömusikologinen radikalisointi, joka siirtää musiikin kos
kemaan myös muita eläimiä, on kuitenkin ongelmallista, sillä me ihmiset voimme tulkita eläinten
äänimaailman ja ääntelyn musiikiksi vain ”ulkoa” käsin, etisistisesti. Valaiden ”musiikkia” tutkinut
Dario Martinelli (2002: 147) pitää kuitenkin vääränä sitä tutkijoiden suhteellisen suurta yksimielisyyttä, jonka mukaan musiikki olisi tyypillisesti vain inhimillinen ilmiö (vrt. myös Herndon &
McLeod 1981: 4). Ongelma on vain siinä, että musiikin määrittelyn suorittaa aina ihminen omasta
näkökulmastaan. Vaikka on mahdollista, että eläimillä on ”musiikkia”, me emme voi tunnistaa sitä
muuten kuin omaa musiikkiamme muistuttavana ilmiönä. Eläimillä itsellään ei ole mitään sanavaltaa
tässä tulkinnassa. (Ks. Padilla 1995: 327; Nattiez 1990: 57−58.)
36. Tiedetään esimerkiksi, ettei läheskään kaikissa kulttuureissa ole meidän musiikki-termiämme
vastaavaa sanaa. Jos vastaava termi löytyy, sen semanttinen dimensio voi vaihdella suurestikin. Samoin monissa kulttuureissa on ilmiöitä, joita länsimaisesta näkökulmasta kutsuttaisiin musiikiksi
mutta joita nämä kulttuurit itse eivät siksi kutsu (ks. Padilla 1995: 312); jonkin kulttuurin jokin
akustinen ilmiö voi olla musiikkia ulkopuolisille, mutta ei tälle kulttuurille itselleen (Padilla 1995:
327). Nattiez (1990: 41) kysyykin, onko meillä oikeutta soveltaa länsimaisia analyysin ja ajattelun
kategorioita sellaisiin ilmiöihin, joiden vain uskomme olevan musiikkia (ks. myös Arho 2004: 79).
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siikkianalyysin painotuksissa (ks. Nattiez 1990: 66−67). Musiikkia ei nähdä enää
objektina, vaan se on ihmisen tapa toimia, olla olemassa.37
Christopher Smallin kirja Musicking (1998) on esimerkki etnomusikologisen
tutkimusasenteen ankkuroitumisesta myös taidemusiikin tutkimukseen (ks. Small
1998: 14; vrt. myös Mantere 2000 & 2006). Small korostaa etnografisen ”tiheän
kuvauksen” avulla (ks. Sivuoja-Gunaratnam 2004: 64), kuinka taidemusiikin kontekstissa pätevät samantyyppiset musiikkia ja ihmisen musiikillista aktiivisuutta koskevat tekijät kuin mitä etnomusikologia on havainnut muiden musiikkikulttuurien
yhteydessä. Small kritisoi toisaalta sinfoniakonserttia ylläpitäviä rituaaleja ja niihin
liittyviä jäykkiä käyttäytymis- ja toimintarooleja (kuten ankaraa jakoa säveltäjiin,
esiintyjiin ja kuulijoihin) sekä toisaalta omaa ulkopuolisuutta ja ambivalenssia ilmentävien konserttikokemustensa avulla koko taidemusiikkikulttuuria elitismistä ja sosiaalisesta marginaalisuudesta (ks. Small 1998: 15).38 Smallin tutkimuksen
yhtenä ansiona voi pitää jo kirjan nimestä ilmenevää ajatusta. Termillä musikointi39
Small korostaa vaihtoehtoista ja vapauttavaa käytäntöä, joka ei olisi enää riippuvainen taidemusiikkitradition jakautumisesta ankarasti eri toimintarooleihin. Small
(1998: 9) määrittelee musikoinnin seuraavasti:
Musikoiminen tarkoittaa osallistumista musiikin esittämiseen missä ominaisuudessa tahansa: esittämällä, kuuntelemalla, harjoituttamalla, harjoittelemalla, tuottamalla materiaalia
esitettäväksi (eli säveltämällä) tai tanssimalla.

Smallin tapa laajentaa ja radikalisoida musiikin tekemisen määritelmä on osa laajempaa viimeaikaisen musiikintutkimuksen tendenssiä, jossa on haluttu toisaalta
”demokratisoida” eri musiikin tekijyyden muotoja ja toisaalta tuoda niitä etnomusikologisesti lähemmäksi inhimillisen musiikillisen todellisuuden moninaisuutta.
37. Musiikin universaaliuden ilmeneminen toiminnallisissa ulottuvuuksissa tarkoittaa, että musiikki
on aina jollain tavalla funktionaalista. Alan Merriam (1964: 219−227) on erottanut kymmenen
funktiota, jotka musiikilla voi yhteiskunnassa olla. Funktiot hän ymmärtää laajimmassa mahdollisessa mielessä vastauksina kysymyksiin, mitä musiikki tekee tai mitä varten se on – riippumatta siitä,
missä suhteessa ihmiset nämä funktiot tiedostavat. Merriamin luettelemat musiikin funktiot ovat
(1) emotionaalinen ilmaisu, (2) esteettisen nautinnon synnyttäminen, (3) viihdyttäminen, (4) kommunikointi, (5) symbolinen representointi, (6) fyysinen reagointi, (7) yhteiskunnallisten normien
vahvistaminen, (8) yhteiskunnallisten instituutioiden ja uskonnollisten rituaalien vahvistaminen, (9)
kulttuurin jatkuvuuden ja pysyvyyden vahvistaminen ja (10) yhteisöllisen integraation tukeminen.
38. Sivuoja-Gunaratnam (2004: 64) on kritisoinut Smallia siitä, että tämä näkee taidemusiikkikulttuurin liian yksipuolisena ja todellisuuden tason moninaisuuden unohtavana perustaessaan
argumentaationsa kuvitteelliseen, universaaliin sinfoniakonserttiin ilman empiirisen tason dokumentointia mistään konkreettisesta konserttitapahtumasta. Kritiikki on mielestäni oikeutettua siitäkin huolimatta, että Small pyrkii vastaamaan tällaiseen kritiikkiin kirjansa johdannossa (Small
1998: 15).
39. Suomennoksen ”musikointi” on lanseerannut Erkki Pekkilä (2001).Thomas Clifton (1983: 281)
puhui musiikille välttämättömästä musikoivasta itseydestä (engl. music-ing self) jo ennen Smallia.
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Esimerkiksi Bruce Ellis Benson (2003) yhdistää kaikki perinteiset länsimaisen musiikin tekemisen lajit – säveltämisen, esittämisen, kuuntelemisen – tulkitsemalla
ne pohjimmiltaan improvisoinnin muodoiksi. Kulttuuris-historiallinen sitoutuneisuus
saa aikaan sen, että esimerkiksi säveltäjät eivät luo koskaan tyhjästä vaan ”improvisoivat” tradition pohjalta. Samoin esittäjät eivät koskaan vain toista nuotteja vaan
”improvisoivat” nuottien ja perinteen tarjoamissa puitteissa; on vain aste-ero siinä, onko kyseessä taidemusiikki vai jazz, sillä molemmissa soittajan täytyy ”valita”
tietyistä mahdollisista esittämisen tavoista. Bensonille musiikin jo-olemassa-oleva
on heideggerilaisittain teoksessa avautuva maailma, jonka musiikkia tekevä ihminen – säveltäjä, esittäjä, kuulija – ”asuttaa”. Benson nojaa improvisointi-termin
latinankieliseen juureen, joka ei viittaa mihinkään tyhjästä luomiseen vaan jo-olemassa-olevan työstämiseen ja hyödyntämiseen sekä erityisesti maan tekemiseen
arvokkaammaksi viljelyn avulla (vrt. engl. verbi ”improve”: ”parantaa”, ”kehittää”,
”edistää”). Improvisointina musiikkiteoksen asuttaminen on teoksen maailman parantamista ja uudelleenluomista.40 (Benson 2003: 25−32.)
Jos Bensonin näkökulma on lähinnä filosofinen, painottaa Attalin (1985) näkemys ilmiön poliittis-ekonomis-yhteiskunnallista ulottuvuutta. Attalin mukaan
nykyiseen länsimaiseen poliittis-ekonomiseen tilanteeseen liittyy kokonaan uusi
musiikin tekemisen tapa, kompositiointi (engl. composing).41 Termin composing tavanomainen suomennos olisi ”säveltäminen”. Suomennos ”kompositiointi” korostaa Attalin pyrkimystä riisua termi sen ideologisesta, 1800-luvun perua olevasta sävystä
ja palauttaa sille alkuperäinen neutraali merkitys ”yhteen-kokoaminen” (kom-positiointi); musiikillinen kompositiointi ei ole nykyisin enää vain säveltäjien tai muiden spesialistien mystinen taito vaan koskee kaikkia yhteiskunnan jäseniä (McClary
1985: 156). Tässä historiallisessa vaiheessa musiikki eletään kompositiona – epäkaupallisuutena, omakohtaisena nautintona, mielihyvänä ja autokommunikaationa
(Attali 1985: 32). Musiikki kompositiona ja musiikin tekeminen kompositiointina
on yksilöllisen merkityssuhteiston hahmottamista, subjektin (kom-)positioitumista ja – tämän tutkimuksen kontekstissa – musiikin lokaalia ontologiaa.
Kompositiointi on aktivoitunut Attalin mukaan sellaisessa yhteiskunnallisessa
ja kulttuurisessa tilanteessa, jossa yhteisten koodien häviäminen on vaikuttanut
ratkaisevasti ihmisten välisen kommunikaation luonteeseen ja mahdollisuuteen.
Jokaisen on pakko muodostaa itse oma maailmasuhteensa ja pyrkiä sitomaan muut
40. Arhon (2004) tutkimus on yritys selvittää, kuinka tämä teoksen ”asuttaminen” näyttäytyy yhden
säveltäjän/muusikon/tutkijan kautta. Ks. erit. Arho 2004: 251−293.
41. Kuten aikaisemmin olen selventänyt (ks. luku 4.3) Attalin (1985) teoriassa musiikin tekemisen
tavat – myös kompositiointi – itse asiassa edeltää ja ennustaa erilaisia poliittis-ekonomisia olosuhteita. Koska Attalin teos on kirjoitettu alun perin vuonna 1977, on tämän päivän perspektiivissä
mahdollista tarkastella, missä määrin kompositoinnin ennustus on käynyt toteen.
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ihmiset tästä syntyviin merkityksiin; kehitämme viestin samalla kun kehitämme
kielen. (Attali 1985: 134.) Seurauksena vanhat musiikkiin liittyvät roolimääritelmät murtuvat. Douglas Collins (1994: 17−18) on kritisoinut Attalia siitä, että tämä näkee kompositioinnin vaiheen erottuvan liian yksioikoisesti sitä edeltävästä,
äänentallennuksen myötä syntyneestä repetition vaiheesta, jossa musiikkia hallitsee
massatuotanto ja sen tuoma musiikkikokemuksen yksityistyminen. Collinsin (1994:
18) on vaikea ymmärtää, miten kompositiointi voisi muuttaa musiikkisuhteen yksityisemmäksi, koska se on sitä vahvasti jo repetitio-vaiheessa. Collins on eittämättä
oikeassa ainakin siinä, että kompositioinnin vaiheen voidaan ajatella esiintyvän yhtä
aikaa repetition vaiheen kanssa (ks. ibid.; ks. myös Kohl 1997: 6). Kompositiointi
tarkoittaa Attalille kuitenkin myös siirtymistä kokonaan uudenlaiseen musiikin tekemisen tapaan, ja tässä suhteessa juuri teknologian kehityksellä on ratkaiseva erottava funktio. Repetition aikakausi kesti äänitallennuksen keksimisestä ja musiikin
kuluttamisen ja kaupallistumisen syntymisestä 1900-luvun lopulle. Viime vuosikymmeninä kehittynyt (tietokone)teknologia on kuitenkin tehnyt musiikin kuuntelun lisäksi myös musiikin tuottamisen entistä vähemmän erityistaitoja (soittamista, säveltämistä) vaativaksi toiminnaksi. Seurauksena on tilanne, jossa musiikin
kulttuurinen luonne ei ole enää vain ammattilaisten määritettävissä. Ranskalainen
(musiikki)sosiologi Antoine Hennion (1999) onkin puhunut osuvasti länsimaista
musiikillisen toiminnan kenttää nykyisin luonnehtivasta ”amatöörin paluusta”.42
Edellä esitetyissä teorioissa musiikillinen todellisuus ei jakaannu enää selkeisiin
ja erilaisiin tekijä- ja vastaanottajarooleihin ja niiden väliseen hierarkiaan vaan teoriat korostavat, kuinka roolien väliset erot ovat alkeneet länsimaisessa nykykulttuurissa hajota uudenlaisen, vanhat kategoriat murtavan musiikkisuhteen tieltä.
Kirjoittaessaan, kuinka esimerkiksi musiikin kuuntelu on sen uudelleenkirjoittamista, Attali (1985: 135) tulee asettuneeksi samalle kannalle Jankélévitchin kanssa:
”Musiikin säveltäminen, soittaminen ja laulaminen, jopa musiikin kuunteleminen
sen uudelleenluomisessa – eivätkö nämä ole kolme tekemisen muotoa.” (Jankélévitch 2003 [1961]: 77−79); vrt. myös Davidson 2003: x.) Myös Small (1998: 2)
painottaa, kuinka musiikki ei ole olio, asia tai objekti vaan jotain, mitä tehdään.
(Vrt. myös Mantere 2006: 46.) Tekeminen on siis kaikkea musiikillista toimintaa,
musikointia luonnehtiva piirre.
42. Markus Mantere (2006) osoittaa, kuinka pianisti Glenn Gould (1932−1982) korosti jo varhain
teknologian merkitystä sekä musiikin tekemisen että vastaanottamisen luonteen muuttumisen kannalta. Mantereen mukaan Gould näki musiikin kokijan ja tekijän roolin sulautuvan tulevaisuudessa
toisiinsa ja ajatteli, että musiikista tulee entistä enemmän sähköisten viestimien mahdollistamaa
yksityistä toimintaa. Gould näki jopa, että julkiset konsertit tulevat menettämään funktionsa. Seikka, jota Gould korosti erityisesti – niin kirjoituksissaan, puheissaan kuin varsinkin soittaessaan – on
muusikon ja kuulijan tulkitseminen jopa säveltäjää tärkeämmäksi musiikkiteoksen tekijäksi. (Ks.
erit. Mantere 2006: 80−86, 101−103).
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5.4.4 Musiikkiteos virittyneisyyden historiallisuutena
Edellä mainitun perusteella on motivoitua muokata Ingardenin teoriaa ja kutsua
musiikkiteoksen historiallista projektia kokonaisuutena – ei vain sen partituuria
– skeemaksi. Teoksen (reseptio)historia näyttää meille ”järjestyksen” muodon,
joka on tulkittavissa ensisijaisesti tiettynä virittyneisyyden historiallisena muotona. Ihmisen osallistuminen teoksen historialliseen tapahtumaan voidaan nähdä
tämän järjestyksen tarjoaman virittyneisyyden asuttamiseksi. Kuten Gianni Vattimo (1989: 61) omassa taideteoksen nykyfunktion analyysissaan toteaa, modernina aikana esteettinen kokemus pyrkii ”kodittomuuden säilyttämiseen elämässä”,
ja teos tuottaa ”jatkuvan kodittomuuden vaikutuksen, jota ei voida koskaan koota
lopulliseksi turvallisuudeksi” (Vattimo 1989: 63). Teoksen kodittomuus voidaan
nähdä Vattimon tulkinnassa paitsi irtautumisena esimerkiksi säveltäjän määräävästä
asemasta myös ja ennen kaikkea kokemuksena kodittomuudesta – eli toisin sanoen
ahdistuksen kokemuksena (vrt. luku 4.2). Kodittomuuden (ahdistuksen) kokemus
viittaa siihen, ettei musiikki ole mitään määrättyä eikä kiinnity mihinkään lukkoon
lyötyihin merkityksiin tai representaatioihin. Ideologiat, alakulttuurit ja säveltäjien
intentiot eivät voi enää kolmannen vuosituhannen alussa määrätä teoksen luonnetta vaan teos näyttäytyy kokemuksena, jota määrittää kehoitus täydentämään,
rakentamaan, tekemään. Teoksen historialliseen projektiin astuminen motivoi meidät merkityksellistämään musiikkia eri tavoin: tutkimalla, nauttimalla, puhumalla,
analysoimalla, tanssimalla, esittämällä, kuvailemalla jne. Kyseessä on improvisointi
siinä sanan etymologisessa merkityksessä, joka viittaa viljelyyn ja erityisesti jonkin
paikan hyödyntämiseen asumista varten (Benson 2003: 149−150).
Sellaisenaan teokseen ei siis liity mitään ennalta määrättyjä merkityksiä tai representaatioita, vaan nämä merkitykset vaihtelevat ajan kuluessa suurestikin – kuten monen kanonisoituneen teoksen reseptiohistoriaa tutkimalla saattaa havaita.
Totuuden tapahtumana teos näyttää vain virittyneisyyden ”viitealan”, johon eksistenssi voi projisoida omia merkityksiään omasta kulttuuris-historiallisesta situaatiostaan käsin. Tällaisen laajan tulkinta- ja merkityksellistämispotentiaalin vuoksi
Jankélévitch puhuu musiikista ”positiivisen mysteerinä”, sanoinkuvaamattomana.
Musiikki ei ole ei-ekspressiivistä siksi, että se ei ilmaisisi mitään vaan siksi, koska se ei ilmaise mitään etuoikeutettua maisemaa, sitä tai tätä asetelmaa, joka sulkisi muut asetelmat pois.
Musiikki on ei-ekspressiivistä, koska se tuo mukanaan lukemattomia tulkintamahdollisuuksia ja koska se antaa meidän valita niiden välillä. (Jankélévitch 2003 [1961]: 74.)

Jankélévitchin ajatuksissa ”positiivisuus” ei siis tarkoita myönteistä asennoitumista
tai muuta vastaavaa vaan sitä, että musiikkia voi kuvata loputtomasti. Sanoinkuvaamattomuus ei ole tulkinnan mahdottomuutta vaan mahdottomuutta osoittaa
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jokin tulkinta toista relevantimmaksi. Jankélévitch luonnehtii mainittua sanoinkuvaamattomuuden ja ”positiivisen mysteerin” ilmiötä myös toteamalla, että musiikissa on kyseessä merkityksen merkitys (ks. esim. Jankélévitch 2003 [1961]: 72−73).
Jankélévitch (2003 [1961]: 53) kirjoittaa: ”merkityksen merkitys – hurma – on
aina totaalia; se joko on olemassa tai ei ole. Se ei ole kokonaisuus joka rinnastuisi
osiensa summaan vaan jakamaton ja aineeton kokonaisuus” (vrt. myös Jankélévitch
2003: 110). Näin ollen Jankélévitch (2003 [1961]: 46) saattaa todeta: ”musiikki
paljastaa merkityksen merkityksen kätkemällä merkityksen”. Miten tämä on ymmärrettävissä?
Jos merkitys määritellään laajassa mielessä siten, että jokin asettuu suhteeseen
jonkin toisen kanssa tätä edustaen, on merkityksen merkitys tämä suhteeseen asettuminen itsessään. Kuten luvussa 4.3 esitin, musiikki kykenee affektiivisuudessaan
nostamaan tämän suhteeseen asettumisen sellaisenaan esille. Jos musiikki on kokonaisuutena ahdistuksen taitoa, voidaan yksittäinen musiikkiteos ajatella yhdeksi
mahdolliseksi ahdistuksen hahmottamisen muodon historiaksi; olemme tekemisissä teoksen historiallisuuden kanssa, jolloin olemme suhteessa tiettyyn musiikilliseen tapaan hahmottaa ahdistus. Tässä mielessä on myös niin, ettemme koskaan
sävellä, esitä, kuuntele, tanssi tms. jotain teosta sinänsä vaan pikemminkin kyseisen teoksen tarjoamaa järjestystä, sen tapaa jäsentää ahdistus. Astumme teoksen
tapahtumaan, sen avaamaan maailmaan ja virittyneisyyteen. Ja antamalla oman
maailmamme järjestyksen törmätä teoksen järjestykseen (vrt. luku 4.4) tulemme
samalla osallisiksi siitä projektista, joka teos historiallisena on.
Musiikkiteoksen historiallisuutta korostaa se Bensonin (2003: 150−151) huomio, jonka mukaan musiikkiteoksen asuttaminen on aina sen rajoilla asumista, jolloin asuttaminen myös tutkii ja siirtää näitä rajoja. ”Musiikkikappaleen olevaksi-tulemisen historia on monipuolista ja jatkuvaa keksintää aina sävellysprosessin ensimmäisistä vaiheista tilanteeseen, jossa kappaletta ei ainoastaan enää esitetä vaan jossa
kaikki sen jäljet ovat häipyneet muistista” (Benson 2003: 151). Olennaista on, että
musiikkiteoksen historiallisen projektin jatkuminen ei välttämättä edellytä kognitiivisia tai konkreettisia tekemisen muotoja. Teos voidaan asuttaa puhtaan affektiivisesti, ikään kuin nauttien merkityksellistämisen mahdollisuudesta itsestään.43
Teoksen pakottama asuttava rakentaminen perustelee sen, miksi musiikki hahmottuu teoksina myös länsimaisessa nykykulttuurissa. Musiikki on toisaalta tekeytymistä, toisaalta moninaista tekemistä. Näiden tuloksena se on aina jotain tehtyä, siis
teos. Tässä asettuu keskinäiseen riippuvuussuhteeseen kaksi projektia: ontologinen
teoksen historiallinen tapahtuma ja ontinen ihmisen ahdistusta välttävä projisoiva
toiminta. Kokonaisuutena on kyseessä teoksen jatkuva itsensä uudelleenkeksintä
43. Tämä on tapa, jolla suurin osa ihmisistä musiikkiin suhtautuu – uskallan väittää.
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ja mukautuminen uusiin kulttuuris-historiallisiin tilanteisiin (ks. Young 2001: 59);
teos tarvitsee todellistajia ja käyttää ihmisiä oman tekeytymisensä välineinä. (Vrt.
myös Benson 2003: 147; Heidegger 1998: 70.) Musiikki voi kytkeytyä esimerkiksi
ideologioihin tai muihin merkityksiin vain koska se on loogisesti ja ontologisesti
ensin teos – toisin sanoen tehty tavalla, joka kytkee sen ideologioihin. Musiikkiteos
on lopulta tulkittavissa musiikin fenomenologiseksi olemukseksi, ei päämääräksi sinänsä (vrt. Benson 2003: 126). Teoksen nimittäminen musiikin olemukseksi
viittaa siihen luvussa 2.1.1 käsiteltyyn fenomenologiseen ajatukseen, jonka mukaan olemus on varsinaisesti väline. Olemuksena teos on väline musiikin luonteen
ymmärtämiseksi, luonteen, joka on edellä määrittynyt toiminnaksi ja tekemiseksi.
Teos on tämän tekemisen tulos.
Tässä on syytä palauttaa mieliin luvun 3.2 lokaalin ontologian käsite. Musiikki
määrittyy jokaisessa yksilöllisessä tapauksessa erikseen. Musiikista on tullut yksi
”paikallisen ajattelun” muoto (vrt. Vadén 2004a). Musiikin toteutuminen teoksina
on asubjektiivista (vrt. luku 2.2.7) par excellence sillä ihmisen astuminen teoksen
virittyneisyyden tilaan on tapahtuma, jossa ei ole ontologisesti relevanttia puhua
subjekti–objekti-jaosta. Edellä käsitellyn valossa voidaan nyt sanoa, että historiallisena tekeytymisen projektina teos pysyy yllä todellistamisena, joka on erilaisten
lokaalin ontologian määritysten kokonaisuus. Lokalisoituminen ei kuitenkaan estä
kommunikaatiota, sillä kaksinkertaisena projektina teos ei ole vain omien projektioidemme tulos vaan aina jo jotain valmiina olevaa ja aina jotain muidenkin koettavissa olevaa. Sosiaalisen järjestyksen takaavan uhrauksen ja rituaalimurhan simulakrumina (vrt. Attali 1985) toimimisen lisäksi musiikin uhritehtävä on siirtynyt
yksilön järjestyksen eli identiteetin tasolle: musiikkia kompositioiva yksilö on sekä
uhraaja että uhri, jolle musiikin tekeminen on keino erojen luomiseksi (ks. Attali
1985: 143). Musiikissa ei ole määrättyjä vastauksia, mutta musiikin merkityksellistäminen kuitenkin aina jotenkin on kaaoksen jäsentämistä ja siksi eksistentiaalisontologisesti välttämätöntä. Kuten Girard (2004: 421) muotoilee: ”Vastauksettomuus tarkoittaa sitä, että kysymys on rituaalinen”.44

44. Tutkimukseni luku 7 on yksi esimerkki siitä, kuinka musiikkiteos voi rakentua lokaalisti.

The guitar became,
when it was electrified,
in my case,
an instrument of control,
aggression, latent violence.
Pete Townshend 2004

6
Musiikki ja kollektiivinen ahdistus:
Kitaranhajottaminen
KULTtuurisena emansipaationa

Musiikki voi näyttäytyä ahdistuksen taitona myös kollektiivisella tasolla. Tämän
havainnollistamiseksi analysoin seuraavassa rock-yhtyeiden piirissä tunnettua (sähkö-)kitaranhajottamisen ilmiötä. Samalla tutkimukseni siirtyy spesifisti populaarimusiikin kontekstiin. Tarkemman analyysini kohteena on kitaranhajottamiskohtaus
Michelangelo Antonionin elokuvassa Blow-Up (1966) sekä kitaristi Ritchie Blackmoren esiintyminen ja kitaranhajottaminen osana Deep Purple -yhtyeen konserttia California Jam -festivaalilla vuonna 1974. Näiden lisäksi sivuan myös Ritchie
Blackmore’s Rainbow -yhtyeen esiintymistä Münchenissä vuonna 1977 sekä Pete
Townshendin, Eric Claptonin ja ehkä kuuluisimman yksittäisen kitaranhajottamisen suorittaneen Jimi Hendrixin suhdetta tutkittavaan ilmiöön. On huomattava,
että puhuessani kitaranhajottamisesta viittaan soittimen tietoiseen ja tarkoitukselliseen rikkomiseen osana esiintymistä. Lisäksi vältän termiä ”kitaransärkeminen”,
jottei syntyisi vaaraa sekoittaa soittimien hajottaminen rock-musiikille tavanomaiseen äänen särkemiseen.
Esittämäni tulkinta kitaranhajottamisen ilmiöstä on luonteeltaan ontologinen,
kulttuurikriittinen ja ei-psykologi(sti)nen. Lähtökohtanani on oletus, jonka mukaan musiikki kykenee ahdistuksen taitona kanavoimaan, kokoamaan, ilmentämään
ja häivyttämään modernille ajalle tyypillistä kollektiivisen tason ahdistusta. Tämä
. Townshend 2004.
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oletus jakaantuu filosofis-kulttuurikriittiseen ja musiikillis-esteettiseen puoleen:
esitän, että (1) kitaran hajottaminen rock-konsertin päätteeksi on tulkittavissa tiedostamattomaksi pyrkimykseksi purkaa teknologiseen maailmankuvaan ja kyberneettiseen ihmiskuvaan liittyvä latentti väkivalta ja kollektiivinen ahdistus rituaaliseen uhraukseen ja että
(2) sähkökitaran merkittävyys rock-musiikin instrumenttina riippuu vahvasti siitä, että soitinta on hajotettu – ei toisinpäin.
Analyysieni yhtenä teoreettis-filosofisena taustana on René Girardin (esim.
2004) tulkinnat väkivallan ja uhrauksen merkityksestä kulttuurien ja yhteiskuntien
syntymisen ja koossapysymisen kannalta sekä toisaalta Martin Heideggerin (1994,
alkup. 1949) tulkinnat teknologiasta ja siihen liittyvästä kybernetiikasta nykyisen
länsimaisen kulttuurin historialliselle vaiheelle ominaisena olemisenymmärryksenä. Keskeisen viittaus- ja tulkintakontekstin muodostaa lisäksi Jacques Attalin
(1985) ajatukset musiikin yhteiskunnallis-poliittisesti profeetallisesta luonteesta.
Ennen siirtymistä varsinaisiin analyyseihin (luku 6.4) hahmottelen kitaranhajottamisen historiaa (luku 6.1) ja mahdollisia tulkintakonteksteja (luku 6.2) sekä
luon Heideggerin ja Girardin ajatusten pohjalta tulkintojeni teoreettisen kehyksen
(luku 6.3). Tämän suhteellisen laajan teoreettisen pohjustamisen tarkoitus on määritellä ennen kaikkea sitä, mitä tarkoitan (eksistentiaalis-ontologisen) ahdistuksen
kollektiivisuudella sekä sitä, miksi tämä kollektiivisuus vaatii kitaranhajottamisen
kaltaisten ilmiöiden olemassaoloa.
6.1 Kitaranhajottamisen historiaa: Pete
Townshend ja auto-destruktiivinen taide
Sähkökitaran hajottaminen rock-yhtyeiden esiintymisen osana on ilmiö, jota on
yleisyyteensä nähden tutkittu hämmästyttävän vähän (ks. kuitenkin esim. Davies
2003: 108−118; Kuljuntausta 2006: 125−126;Waksman 1999: 188, 204; ks. myös
tämän luvun alaviite 10). On todennäköistä, että turhautumisen, harmistumisen tai
vahingon seurauksena kitaroita on hajotettu niin kauan kuin niitä on ylipäänsä ollut
olemassa. Tietoiseksi konsertin osaksi ja huipentumaksi ilmiö vakiintui kuitenkin
vasta 1960-luvulla The Who -yhtyeen ja sen kitaristin Pete Townshendin toimesta.
Rolling Stone -lehden haastattelussa vuodelta 1968 Townshend kertoo sittemmin usein toistetun anekdootin siitä, kuinka kitaranhajottaminen syntyi vahingon
kautta: The Who konsertoi loppuvuodesta 1964 Lontoossa Harrow & Wealdstone
Railway Hotel -nimisessä paikassa. Townshend löi kitaraansa esiintymistilan matalalla olevaan kattoon siitä syntyneen erikoisen ääniefektin vuoksi. Jossain vaiheessa lyönti kuitenkin mursi soittimen kaulan. Yleisön hiukan huvittunut reaktio sai
Townshendin rikkomaan soittimensa kokonaan, jotta hajottaminen näyttäisi tar-
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koitukselliselta ja suunnitellulta. Tämä kiinnitti yleisön huomion siinä määrin, että
Townshendilta alettiin odottaa ja suorastaan vaatia kitaranhajottamista. (Wenner
1968; vrt. myös Atkins 2000: 38; Cawthorne 2005: 37; Friedlander 1996; Marsh
1983: 124.)
Mainitussa haastattelussa Townshend kertoi myös kokevansa itsensä soittajana
vajavaiseksi, minkä johdosta esiintymisen visuaalisuudesta tuli hänelle merkittävä
ilmaisukanava (vrt. myös. Cawthorne 2003: 37). Yhtyeen esiintyminen amerikkalaisessa The Smothers Brothers Comedy Hour -TV-ohjelmassa vuonna 1967 osoittaa
hyvin, kuinka soittimien hajottamisella, särkemisellä ja polttamisella oli selkeästi
puhdas performanssiluonne: pyrotekniikan tehostamien soittimien hajottamisen
jälkeen Townshend hajottaa muun muassa myös – etukäteen suunnitellusti – ohjelman juontajan (akustisen) kitaran.
Toisaalta kitaranhajottamisen synnyllä on myös puhtaasti musiikillis-esteettiset
juurensa, sillä monet sähkökitaran sointia koskevat keksinnöt toisen maailmansodan jälkeen olivat itse asiassa ”hajottavien” sattumien tai onnettomuuksien tulosta.
Esimerkiksi kaiutinkartioiden vaurioituminen tai pääteasteputkien tahaton irtoaminen olivat lähtökohtina niille sointia muuntaville ja etenkin säröyttäville efekteille,
joista sittemmin muodostui sekä soittajien että vahvistin- ja kitaranrakentajien keskeinen tutkimuskenttä. (Waksman 2003: 109−111.) Erityisesti juuri Townshendin
rooli erilaisia ”hajottamisia” sisältävien sointikokeilujen kehittäjänä oli merkittävä
(ks.Waksman 1999: 245; 2003: 116−117;Walser 1993: 77). Kitaran hajottaminen
toi yhden uuden ja vaikutukseltaan järisyttävän lisäaspektin Townshendin soinnillisiin kokeiluihin. Kitara nimittäin säilyi hänellä – kuten myöhemmin muillakin kitaranhajottajilla – koko hajottamisen ajan vahvistimeen kytkettynä, jolloin tuloksena
oli varsin voimakas ja kaoottinen äänimassa.
Vuoden 1968 haastattelussaan Townshend piti kitaranhajottamista suhteellisen
merkityksettömänä, performanssiluonteisena ja hetken mielijohteesta syntyneenä
tapahtumana. Toisaalta Townshend piti The Whon musiikkia ja esiintymistä kuiten. Myös Jimi Hendrix (anon. 1996: 13−14) kertoi vuonna 1967, kuinka hänenkin kohdallaan kitaranhajottaminen alkoi ”vahingon” seurauksena. Townshendin kohdalla ilmiön syntyyn liittyy myös
edellä mainittua varhaisempi tarina, jonka hän on kertonut ainakin vuonna 1994 Playboy-lehden
haastattelussa. Sen mukaan hän hajotti ensimmäisen kitaransa järkyttääkseen isoäitiään, joka moitti
Townshendia liian lujaa soittamisesta (Sheff 1994).
. Omista vaikutelmistaan huolimatta Townshend asetettiin 1960-luvulla eturivin kitaristien joukkoon. Esimerkiksi englantilainen journalisti Chris Welch liitti Townshendin vuonna 1967 kitaristien
”mahtavaan seitsikkoon” (engl. ”Magnificent seven”) Eric Claptonin, Jimi Hendrixin, Jeff Beckin, Jimmy Pagen, Peter Greenin ja Steve Winwoodin (sic) rinnalle (ks. Waksman 2003: 114). Ilmiselvästi
Welchin innoittajana oli joko ”mahtava” venäläinen säveltäjäviisikko, Akira Kurosawan Seitsemän
samuraita -elokuva (1954) tai – ehkä todennäköisimmin – John Sturgesin Kurosawan elokuvasta
vuonna 1960 ohjaama westernversio.
. Hajottamisen soinnillisen puolen merkityksestä ks. luku 6.4.2.
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kin alusta alkaen nimenomaan taiteena (Atkins 2000: 10). Tämä näkemys on ymmärrettävä muun muassa siksi, että John Lennonin, Eric Claptonin, Ray Daviesin
(Kinks-yhtyeen jäsen) ja monien muiden englantilaisten pop- ja rockmuusikkojen
tapaan Townshend oli taidekoulun kasvatti. Kuten John Atkins (2000: 7) esittää,
tämä brittien joukko oli tavallaan ensimmäinen pop-muusikkojen sukupolvi, joka
saattoi kutsua itseään taiteilijoiksi ja samalla valita ilmaisunsa kanavaksi perinteisempien taidemuotojen sijaan rock-musiikin. Kitaranhajottamisen kannalta merkittäväksi muodostui erityisesti Townshendin Ealing Art College -taidekoulusta
saamat vaikutteet Gustav Metzkerin ”auto-destruktiivisista” taideteorioista (ks. Atkins 2000: 10). Auto-destruktiivisen taiteen teoria pohjautui lähtökohdalle, jonka
mukaan kaikki materiaalinen maailma on arvotonta. Metzker toteutti tätä ideologiaa muun muassa mekaanisissa veistoksissaan, jotka oli rakennettu niin, että ne
hajosivat pian itsestään. Vastaavasti Townshend saattoi tukeutua auto-destruktiivisuuden teorioihin puolustautuessaan häneen ja The Who -yhtyeeseen kohdistuneita vandalismi- ja nihilismisyytöksiä vastaan. (Atkins 2000: 18−19, 38−39.) Vielä
vuonna 2004 antamassaan haastattelussa Townshend (2004) muisteli asiaa analyyttisesti korostaen kitaranhajottamista edelleen ”auto-destruktiivisena taiteena” sekä
hänen omana 1960-luvun lopun halunaan tuhota ”porvarillisen lapsuudenkaipuunsa instrumentti”.
Ei voi tietysti unohtaa sitä, että koko rock- ja popmusiikin kenttä oli 1960-luvun
puolivälissä menossa kohti suurempaa yhteiskunnallista tiedostusta. Esimerkiksi
The Whon konserttien päättäväksi kappaleeksi vakiintui kappale My Generation,
joka kertoo nuoremman sukupolven muutoshalujen kohtaamasta ymmärtämättömyydestä. Samalla myös kitaranhajottamisen tapahtuma asettui kyseisen kappaleen yhteyteen sen musiikillisen loppukaaoksen huipentumaksi. Näin olen yksilöhistoriallisista ja psykologisista merkityksistä riippumatta kitaranhajottaminen on
liitettävissä suoraan myös tällaiseen kulttuuriseen kantaaottavuuteen. Kiinnostavin
kysymys tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin siinä, miksi tämä destruktiivinen
kantaaottavuus ilmeni kulttuurisesti juuri sähkökitaran hajottamisen muodossa ja miksi
vaatimus kitaranhajottamisen jatkamisesta tuli esimerkiksi Townshendin kohdalla
. Musiikin ohella The Who tuli kuuluisaksi taipumuksestaan varsin totaaliin destruktiivisuuteen.
Kitaroiden hajottamisen lisäksi yhtyeen konsertointi käsitti usein myös muiden soittimien, erityisesti vahvistimien ja rumpusetin tuhoamisen. Destruktiivinen taipumus laajeni myös konserttilavojen ulkopuolelle: hotellihuoneiden ja autojen hajottamisella The Who antoi lähtölaukauksen lähes
myyttisille kertomuksille TV-hotellihuoneen-ikkunan-läpi-tyyppisestä ”rock-elämästä”.
. ”I am destroying the instrument of my bourgeois childhood longing.” Townshendin kitaranhajottamista koskevat analyyttiset lausahdukset sisältävät myös aimo annoksen (itse)ironiaa.
. Kappaleessa lauletaan muun muassa seuraavasti: ”People try to put us down (Talkin’ ’bout my generation) / Just because we get around (Talkin’ ’bout my generation) / Things they do look awful cold (Talkin’ ’bout
my generation) / I hope I die before I get old (Talkin’ ’bout my generation).”

6 Musiikki ja kollektiivinen ahdistus — 181

juuri yleisön taholta eikä esimerkiksi hänen omasta jatkuvasta turhautumisestaan
(ks. Marsh 1983: 126).
Kitaranhajottamisen ilmiö levisi varsin nopeasti syntymisensä jälkeen. Konserttimuodossaan se nautti huippukauttaan 1960−1970-lukujen vaihteen molemmin
puolin. Tällöin soittimiaan hajottivat, paloittelivat, heittelivät ja polttivat Townshendin lisäksi monet muut kitaristit, esimerkiksi Jimi Hendrix ja Ritchie Blackmore. Kitaranhajottaminen on näkyvässä roolissa myös italialaisohjaaja Michelangelo
Antonionin elokuvassa Blow-Up, joka valmistui vain pari vuotta ilmiön syntymisen
jälkeen vuonna 1966. Vielä nykyisinkin kitaranhajottamista esiintyy, mutta sen selkeä muuttuminen pelkäksi show- tai jopa camp-elementiksi on varsin ilmeistä, sillä
kitaranhajottaminen on vuosikymmenien kuluessa menettänyt uutuutensa, outoutensa ja kumouksellisuutensa. Ilmiön implisiittinen kulttuurikriittisyys onkin näin
ollen parhaiten kohdennettavissa tarkastelemalla sen alkuvaiheita.
6.2 Kitaranhajottamisen tulkinnallisista konteksteista
Kitaranhajottamisen ilmiön poikkeuksellisuus antaa mahdollisuuksia analyysille ja
tulkinnoille hyvin monenlaisissa musiikintutkimuksellisissa konteksteissa ja paradigmoissa. Ensinnäkin ilmiö voitaisiin asettaa teatraalisen ja performatiivisen luonteensa kautta viime aikoina yleistyneeseen esittämisen tutkimisen kontekstiin.10
Toiseksi teatraalisuus yhdistää kitaranhajottamisen moniin muihin, erityisesti 1960luvun avantgardistis-performatiivisiin taidemuotoihin, joiden joukossa instrumenttien hajottaminen oli varsin tavallista (ks. esim. Kuljuntausta 2006: 123−129).
Yhden tulkintakontekstin tarjoaisi sukupuolistava ja feministinen tutkimus liittyen
esimerkiksi miesten ylivoimaiseen enemmistöön sähkökitaristien joukossa tai varsin perinteiseen (patriarkaaliseen) antropomorfiseen ajatukseen kitarasta miehelle
uskollisena ”naisena” (ks. esim. Bayton 1997; Waksman 1999).11
. Townshendin esiintyminen amerikkalaisessa David Letterman -TV-show’ssa vuonna 1993 osoittaa, kuinka kitaranhajottaminen miellettiin vielä tuolloinkin – kuten nykyisinkin – vahvasti hänen
persoonaansa liittyväksi. Townshendin ohjelmassa soittama kitara huutokaupattiin hyväntekeväisyystarkoituksessa. Jotta huutokaupan tuotto olisi ollut mahdollisimman suuri, Townshend hajotti
käyttämänsä kitaran esiintymisensä päätteeksi. (Ks. esim. Sheff 1994.)
. Sähkökitaran laajasta kulttuurisesta muuntautumiskyvystä kertoo esimerkiksi se, että pian pro
vosoivien ja ”avantgardististen” hajottamisiensa jälkeen se jo 1970-luvulla saattoi esiintyä myös ihan
päinvastaisessa funktiossa rock-musiikin autenttisuuden ja perinteisyyden ikonina syntetisaattorien
luomaa uutta sointimaailmaa vastaan (Waksman 1999: 9).
10. Esimerkiksi Nicholas Cook on käsitellyt kitaranhajottamista osana laajempaa Jimi Hendrixin
esiintymistä koskevaa tutkimusta, johon liittyen hän on pitänyt useita tieteellisiä esitelmiä. Ainakaan
toistaiseksi Cook ei ole kuitenkaan julkaissut mitään aiheeseen liittyen. (Nicholas Cook, sähköpostikirjeenvaihto 9.2.2007.)
11. Esimerkiksi blues-kitaristi B. B. King on tunnettu siitä, että hän antaa soittimilleen naisten nimiä. Kuuluisin näistä ”naisista” lienee hänen Lucille-niminen Gibson-kitaransa, jonka mukaan hän

182 — Musiikki ahdistuksen taitona

Edelleen varsin rikkaan tulkintavyyhdin tarjoaisi erilaiset psykoanalyyttiset ja
psykologiset näkökulmat. Nämä voisivat konkretisoitua esimerkiksi soittimen ymmärtämisenä minuutta ylläpitäväksi ja turvaa antavaksi transitionaaliobjektiksi12
(Burrows 1987) tai kiinnittyä sähkökitaran rooliin fallossymbolina ja siten poikkeuksellisen maskuliinisena instrumenttina (Waksman 1999; Bayton 1997: 43; ks.
myös Walser 1993: 108−136). Tässä tapauksessa kitaranhajottaminen näyttäytyisi
eräänlaisena itsekastraationa.13 Yksi psykologisesti kiinnostava seikka on se, onko
hajottamisen kohteena soittajan ”ykkösinstrumentti” vai vaihdetaanko se hajottamisen ajaksi johonkin vähemmän arvokkaaseen kopioon, joka on näin ollen ikään
kuin vähemmän itsen osa. Kuten Davies (2003: 110−113) on huomauttanut, instrumenttien vaurioittaminen tuntuu usein epämiellyttävältä siksi, että etenkin
taidemusiikin alueella niihin liittyy tietty perinteen luoma ”aura”. Soittimet ovat
usein yksilöllisiä ja arvokkaita käsityön tuotteita. Nykypäivän näkökulmasta myös
vanhat sähkökitarat – kuten esimerkiksi joku vuoden 1956 Fender Stratocaster
– nauttii lähes Stradivarius-mittaluokan arvostusta. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi vielä vuonna 1967 Hendrixin ”uhratessa” parhaan Stratocasterinsa Montereyn pop-festivaalilla, näillä soittimilla ei ollut vielä tätä ”auraa”, joka on syntynyt
vasta vuosikymmenien kuluessa ja vahvasti myös Hendrixin – ja ehkä myös hajottamisen itsensä – ansiosta.
Mahdollisista tulkintaperspektiiveistä puhuttaessa ei voi myöskään unohtaa sitä
edellä mainittua seikkaa, että kitaranhajottamisella on myös musiikillis-esteettinen
funktionsa. Townshendin tapana oli jo ennen varsinaista kitaroiden hajottamista
etsiä erikoisia sointeja ja ääniefektejä muun muassa lyömällä kitaran kaula vahvistimen kaiutinkartion läpi. Vastaavasti Townshend – samoin kuin moni muukin kitaristi – ei kytkenyt kitaraa irti vahvistimesta soittimen hajottamisen ajaksi, kuten
jo aiemminkin toin esiin. Tällöin hajottamisesta syntyvät huminat, rätinät, akustiset kierrot ja muut äänet vahvistavat destruktiivisuutta siirtäen sen myös musiikin
esteettis-soinnilliseen dimensioon. Townshendin kitaranhajottaminen voidaankin
tulkita myös puhtaasti musiikillis-esteettiseksi ”päätepisteeksi”, johon saapuminen
oli tavallaan väistämätöntä tilanteessa, jossa ei voi enää soittaa lujempaa eikä keksiä
uusia soinnillisia efektejä. Milardin ja McSwainin (2004: 160−161) tulkintaa seuraten kitaranhajottaminen olisi näin ollen ikään kuin viimeinen, symbolinen turon nimennyt myös useita levytyksiään mm. Lucille (1968), Lucille Talks Back (1975) tai Spotlight on
Lucille (1991). (Vrt. Burrows 1987: 119.)
12. Musiikin erilaisista mahdollisuuksista toimia transitionaaliobjektina ks. esim. Välimäki 2005a:
96−97.
13. Jimi Hendrixin kuuluisa konserttitaltiointi Montereyn festivaalilta vuodelta 1967 sisältää runsaasti viittauksia tähän (ks. Waksman 1999: 187−206). Itsekastraation ilmauksen olen velkaa Susanna Välimäelle (2006a: 95).
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hautumisen ilmaus tilanteessa, jossa musiikki tuntui saavuttaneen äärirajansa niin
ideoiden, volyymin kuin kekseliäisyyden osalta.
Omassa tarkastelussani keskityn kuitenkin kitaranhajottamisen tulkitsemiseen
ontologis-kulttuurikriittisessä ja ahdistusta teoretisoivassa kontekstissa Heideggerin ja Girardin käsitteiden näkökulmasta.
6.3 Teknologinen olemisenymmärrys,
uhrikriisi ja kollektiivinen ahdistus
6.3.1 Uhrirituaali järjestäytyneen yhteiskunnan edellytyksenä (René Girardin mukaan)
Kirjassaan Väkivalta ja pyhä (2004, alkuteos 1972) René Girard esittää näkemyksen
uhraamisen ja väkivallan merkityksestä kulttuurien ja yhteiskuntien syntymiselle
ja kehittymiselle. Nämä näkemykset ovat herättäneet keskustelua paitsi kulttuuriantropologian myös muun muassa teologian, psykologian ja rauhantutkimuksen
piireissä (Saarinen 2003: 76).14 Girard näkee väkivallan kulttuureista riippumattomaksi ja suorastaan universaaliksi ihmisten väliseksi perussuhteeksi. Väkivallan
perussyynä on kilpailu, joka perustuu ihmiselle olemukselliseen mimeettiseen haluun (vrt. luku 4.3.6).
Girard analysoi erilaisia myyttejä ja kulttuureja osoittaakseen, kuinka kaikenkattavan väkivallan pysäyttämisessä, hallitsemisessa ja ennaltaehkäisemisessä uhraamisen rituaalilla on keskeinen tehtävä. Girard (2004: 42−43) kirjoittaa:
Siitä hetkestä, kun ei ole enää uskonnollista, humanistista tai mitään muutakaan transsendenssia, joka määrittelisi oikeutetun väkivallan ja takaisi sen erityisyyden suhteessa oikeutuksettomaan väkivaltaan, väkivallan oikeutus tai sen puuttuminen jäävät lopullisesti kunkin mielipiteen asiaksi [−−]. Ainoastaan jonkinlainen transsendenssi, joka saa uskomaan
uhraamisen ja koston tai oikeusjärjestelmän ja koston väliseen eroon, voi huijata väkivaltaa
kestävällä tavalla.

Tässä lainauksessa esiintyvä erottelu oikeutettuun ja oikeuttamattomaan väkivaltaan on olennainen. Ilman uhraamisen rituaalia väkivalta leviäisi mimeettisen luonteensa vuoksi yhteisössä ja tarttuisi kaikkiin sen jäseniin (Girard 2004: 193−224;
1996a; Saarinen 2003: 58). Kontrolloimattomana ja suuntaamattomana väkivalta
johtaisi loputtomaan koston kierteeseen, sillä mikäli väkivalta ei kanavoidu rituaaliseen uhraukseen, se hakee aina jonkin ”varauhrin”, johon kohdistua (Girard
2004: 17). Tällainen väkivalta on oikeuttamatonta. Uhraaminen tekee väkivallan
perussyynä olevasta mimeettisestä halusta rituaalista (Girard 2004: 200), jolloin
14. Girard on tiettävästi uskoaan harjoittava roomalais-katolinen, ja osa hänen tuotannostaan sisältääkin vahvoja teologisia argumentteja. Hänen akateeminen työnsä ei ole kuitenkaan tunnustuksellista. Esimerkiksi Väkivalta ja pyhä on puhtaasti kulttuuriantropologinen teos. (Saarinen 2003: 63.)
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se kerää väkivallan itseensä ja pois ihmisten väliltä; ”kaikkien sota kaikkia vastaan” tilanne muuttuu kaikkien yhteiseksi, yhteen kohteeseen suuntautuvaksi oikeutetuksi
väkivallaksi (Girard 1987: 24). Girardin hypoteesi uhraamisen yhteiskunnallisesta
merkityksestä on näin ollen se, että uhraamisessa ”[y]hteiskunta pyrkii ohjaamaan
väkivallan suhteellisen harmittomaan, ’uhrattavaan’ uhriin. Muuten ollaan vaarassa, että väkivalta iskee yhteiskunnan omiin jäseniin, joita se hintaan mihin hyvänsä
yrittää suojella” (Girard 2004: 18). Uhraaminen on siis koston kierteen ehkäisemisenä järjestäytyneen yhteiskunnan ehto. Uskonnon tapaisena transsendenssina
se antaa yhteiskunnalle perustan ja tekee samalla väkivallasta itsestään transsendentin.
Keskeisimpiä käsitteitä Girardin teoriassa on uhrikriisi. Uhrikriisi viittaa tilanteeseen, jossa uhraamisen rituaali ei kykene kanavoimaan väkivaltaa itseensä ja siten
pois yhteisön jäsenten väliltä. Uhrikriisillä on pääasiassa kaksi erilaista ilmenemisen
tapaa.Yhtäältä on mahdollista, ettei väkivalta yksinkertaisesti löydä purkautumisen
kanavaa eli sopivaa uhria. Toisaalta väkivaltaa kanavoiva uhri saattaa ”heikentyä” eli
menettää väkivallan kanavoimisen kykynsä: joko uhrauksesta tulee liian abstrakti
toimitus, jotta se kykenisi muistuttamaan yhteisön jäseniä väkivallan uhasta, tai
sitten uhrausrituaali muuttuu itsessään niin väkivaltaiseksi, että se alkaa väkivallan
ehkäisemisen sijaan lisätä sitä (Girard 2004: 61−62; Saarinen 2003: 59).
Molemmat uhrikriisin ilmenemistavat liittyvät läheisesti vaatimuksiin, jotka
”toimivan” uhrin tulee Girardin mukaan täyttää. Ensinnäkin uhrin tulee olla riittävän lähellä yhteiskuntaa eli riittävän inhimillinen (jos kyse ei ole suoranaisesti
ihmisuhrista) ja riittävästi kyseiseen yhteiskuntaan tai ryhmään liittyvä, jotta toimitus ei muodostu liian abstraktiksi. Toisaalta uhrin tulee olla kuitenkin marginaalinen, sillä liika samanlaisuus yhteisön jäsenten kanssa saattaisi tuoda väkivallan
takaisin yhteisön sisälle. (Vrt. Saarinen 2003: 61.) Girard (2004: 28−29) mainitsee molemmat vaatimukset täyttävistä historiassa esiintyneistä uhrityypeistä muun
muassa orjat, vangit ja sairaat, jotka kaikki erottautuvat yhteisöstä ”alakautta” ollen
sen väheksyttyjä tai hyljeksittyjä jäseniä. Vastaavasti ”yläkautta” erottautuva yleinen
uhrityyppi on kuningas, joka kuuluu yhteiskuntaan mutta on siitä asemansa vuoksi
riittävän erillään kyetäkseen toimimaan väkivallan karkottavana uhrina. Olennaista
on, että yhteisön tulee nähdä uhri jossain määrin todellisena syyllisenä ongelmiinsa
(Girard 1987: 24). Uhri menettää tehonsa heti, jos se tiedostetaan vain ”syntipukiksi” (Girard 1996a: 14).
Girard tulkitsee erityisesti nykyisen länsimaisen maailman kulttuuriksi, jossa
uhrikriisi on akuutti ilmiö – edellä mainittua ”varauhriin” kohdistuvaa väkivaltaa
on helppo tunnistaa erilaisissa yhteyksissä koulu- ja työpaikkakiusaamisesta aina
suurvaltojen ulkopolitiikkaan asti. Seuraavassa esitetään Heideggerin teknologia-
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ajatuksen perusteella yksi tulkinta nykyisen länsimaisen kulttuurin uhrikriisin
muodosta.
6.3.2 Teknologia teknisinä laitteina ja toiminnan muotona
Arkipäiväinen käsitys teknologiasta tuo mieleen koneet, laitteet ja niiden käytön.
Samalla teknologian tarkoitukseksi ja päämääräksi ajatellaan yleensä elämämme
helpottaminen eri keinoin – tehostamalla liikkumista, terveydenhuoltoa, ravinnontuottoa, tiedonvälitystä, viihtymistä ja energianhankintaa. Esimerkiksi termi
”informaatioteknologia” viittaa siihen kompleksiin kokonaisuuteen, jossa nykyaikainen tiedonvälitys ja -tuotto tapahtuu, tehostuu ja kehittyy. Tämä arkipäiväinen
käsitys teknologiasta on luonteeltaan sekä ”instrumentaalinen” että ”antropologinen”: teknologia näyttäytyy joko ihmisen tuottamina funktionaalisina välineinä tai
ihmisen toimintana (ks. Loscerbo 1981: 131−132; Heidegger 1994; vrt. Théberge
2001: 3).
Arkipäiväinen teknologiakäsitys voi olla toki monessa suhteessa naiivi ja kykenemätön kyseenalaistamaan lähtökohtiaan. Esimerkiksi instrumentaalinen ja
antropologinen aspekti saattavat yhdistyä tavalla, joka asettaa välineiden tuottamisen itse välinettä tai sen käyttöä keskeisemmäksi. Tällöin välineen tuottoon
kuuluu olennaisena osana myös välineeseen kohdistuvan tarpeen tuottaminen, kuten on usein laita kaupallisten teknologiasovellusten kohdalla (vrt. Arendt 2002:
153−154; Di Scipio 1997: 68). Kyseenalaistamaton saattaa olla myös teknologiaan
usein liitettävä ”idealistinen” näkemys teknologian ja tieteen suhteesta. Don Ihden
mukaan tähän kuuluu uskomus, että ”tiede edeltää teknologiaa ja perustaa sen”,
koska tieteellä ajatellaan olevan kyky muodostaa luonnonlakeja koskeva abstrakti
ja formaali käsitteellinen systeemi, jonka käytännön sovellus teknologia sitten on
(ks. Lochhead 1998: 11).
Teknologian luonteen kysymistä ja kyseenalaistamista vaikeuttaa se, että nykyinen länsimainen maailma on teknologian ja teknisten laitteiden kyllästämä. Kyllästävässä luonteessaan teknisiä latteita luonnehtii huomaamattomuus. Heidegger käyttää tähän liittyen termejä soveltuvuus (saks. Dienlichkeit) ja mukautuvuus (saks. Bewandtnis). Tämä tarkoittaa, että kaikki teknologian tuotteet ovat aina jotakin varten,
jolloin niiden ”toimivuuden” kriteeri on siinä, kuinka hyvin ne niille määrätyn tehtävänsä täyttävät; mitä huomaamattomammin ne toimivat, sitä parempia ne ovat.
Laite – ja siis kaikki tekniikka – täyttää tehtävänsä niin kauan, kun se toimii tavalla,
joka sille on määrätty. Tällöin tekniikka ja sen luonne itsessään jäävät piiloon oman
instrumentaalisuutensa alle. Tekniikka tuleekin ensisijaisesti ilmi vain silloin, kun
joku laite rikkoutuu tai alkaa toimia odottamattomalla tavalla. Niin kauan kuin esi-
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merkiksi vasara ”katoaa” työhön eli luotettavuuteen (saks. Verlässlichkeit), se pysyy
huomaamattomana eli auttaa naulojen upottamisessa, se täyttää tehtävänsä teknisenä – vaikkakin varsin yksinkertaisena – välineenä. Vasta rikkoutuessaan vasara
tulee ylipäänsä esille. Sama koskee myös kaikkia monimutkaisempia teknisiä laitteita: esimerkiksi auto täyttää teknologisen funktionsa niin kauan kuin se toimii
moitteettomasti, niin kauan kuin polttoainetta on säiliössä, kytkin ei luista tai jalka
ei mene ruostuneen lattian läpi; niin kauan kuin auto kuljettaa ongelmattomasti
paikasta toiseen.15 (Ks. Heidegger 2000: 101−106; 1998: 26−33.)
Käsitteillä ”tekniikka” ja ”teknologia” on luonnollisesti monia merkityksiä ja
käyttöyhteyksiä myös musiikin ja musiikintutkimuksen alueella (ks. Di Scipio 1997;
Lochhead 1998; Théberge 2001).16 Teknologian instrumentaalinen luonne korostuu musiikkiteknologiassa, jolla viitataan äänen ja musiikin tuottamiseen ja käsittelyyn liittyviin teknis-elektronisiin välineisiin. Tämä alue saattaa rakentua vahvasti myös mainitulle idealistiselle käsitykselle tieteestä teknologian pohjana, mutta
ennen kaikkea sitä luonnehtii usein ideologinen usko teknologian neutraaliuteen
omien tarkoitustensa suhteen. Di Scipion (1997: 71−72) mukaan esimerkiksi suuri osa nykyisistä säveltämiseen liittyvistä esteettisistä ja teoreettisista näkemyksistä
luottaa siihen, että säveltämisen teknisillä välineillä, i.e. tietokoneella ohjelmineen,
olisi puhtaasti instrumentaalinen luonne säveltäjän ideoiden toteuttamisessa. On
kuitenkin selvää, että teknologia määrää vahvasti sitä, miten ja millaista musiikkia
tehdään, sillä se tarjoaa kokonaan uusia mahdollisuuksia musiikin tekemiseen ja
toisaalta helpottaa monia ennestään vaikeita ratkaisuja.
Kuten Paul Théberge (2001: 3) huomauttaa, teknologian merkitys on erityisesti
populaarimusiikin syntymisen ja olemassaolon kannalta varsin ratkaiseva.Théberge
(ibid.) kuitenkin jatkaa, ettei tällöin ole kyse vain soitinten ja äänitys- sekä äänentoistolaitteiston vaikutuksesta, sillä teknologia määrää myös (populaari)musiikista
puhumisen ja musiikin kokemisen ympäristöä, musiikin kuuntelemisen ja tuottamisen käytäntöjä sekä muodostaa keskeisen arviointi- ja määrittelykriteerin musiikkia koskevissa keskusteluissa. Musiikin kohdalla teknologian instrumentaalinen
ja antropologinen määritelmä ovat siis molemmat varsin relevantteja.
Varsinaisen musiikkilaitteiston ja sen käytön ohella tekniikkaan liittyvät kysymykset ilmenevät musiikissa ainakin kahdella tapaa: musiikin esittämisen ja tekemi15. Teknisten laitteiden mukautuvuuden ja huomaamattomuuden suhteen on tietysti huomoitava
laitteita käyttävän ihmisen mukautuvuus ja huomaamattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkin
laitteen paljastumisen kynnys vaihtelee ihmisestä riippuen ja tottumusten mukaan. Esimerkiksi joku voi olla kiinnittämättä mitään huomiota TV-kuvan pieniin häiriöihin ja katselee ohjelmia aivan
tyytyväisenä, kun taas sama ilmiö jollekin toiselle voi olla syy turhautumiseen ja uuden television
hankintaan.
16. Heideggerin teknologiatulkinnan sovelluksista musiikintutkimuksen alueella ks. esim. Lochhead
(1998), Di Scipio (1997) ja Palombini (1998).
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sen vaatimina teknisinä edellytyksinä eli soitto- tai laulutekniikkana sekä musiikin
itsensä ”teknisinä” piirteinä. Jälkimmäisillä viitataan siihen episteemis-epistemologiseen tasoon, joka mahdollistaa musiikkia koskevan tiedon: musiikki näyttäytyy
(tai paremminkin kuuluu) muun muassa sävelkorkeuksina, rytmeinä, metreinä,
sointiväreinä, tekstuureina, dynamiikkoina, muotoina jne. (Lochhead 1998: 5−6,
17.) Säveltäjän sävellystekniikassa nämä molemmat tekijät tavallaan yhdistyvät.
6.3.3 Teknologia olemisenymmärryksenä
Arkipäiväisen teknologiakäsityksen kyseenalaistaminen ja tekniikan olemuksen
paljastaminen on Heideggerin päämääränä kirjoituksessa ”Die Frage nach der
Technik”. Heidegger (1994: 31) huomauttaa, kuinka ”tekniikka [laitteina jne.] ei
ole sama kuin tekniikan olemus”. Tekniikan huomaamattomuuden takana ja sisällä
olisi näin ollen jokin perustavampi taso, joka ei rajoitu vain tekniseen itseensä.
Ja koska tekniikan olemus ei rajoitu vain tekniseen, ei tämä olemus voi hahmottua
tutkimalla vain teknisiä laitteita ja niiden funktioita. Heidegger esimerkiksi toteaa: ”Niin pian kuin kuvittelemme tekniikan instrumentiksi, jäämme kiinni haluun
hallita sitä. Menemme tekniikan olemuksen ohi” (Heidegger 1994: 39). Mitä tekniikan olemus sitten on?
On tarpeen tehdä asian käsittelyä selkeyttävä erottelu toisaalta teknisiin laitteisiin ja niiden käyttöön ja toisaalta teknologiaan olemisenymmärryksenä. Luvuissa 2.2.2
ja 4.6 hahmoteltiin Heideggerin myöhäisajattelun piirteitä sekä alustavasti myös
Heideggerin teknologiatulkinnan luonnetta. Kuten kävi ilmi, Heidegger ajatteli
filosofian tulleen 1900-luvulla loppuunsa, sillä aikaisemmin filosofialle ominaisia
kysymyksiä ihmisen ja maailman olemassaolon luonteesta pohditaan nykyään vahvimmin tieteessä; tiede on nykyinen metafysiikan muoto. Samalla tiede nostaa teknologisen olemisenymmärryksen hallitsemaan länsimaista nykyajan elämää. Tiede
perustuu olemuksessaan teknologiaan, joka on puolestaan – Dreyfusin (1999: 100)
sanoin – yhtä vanha kuin sivilisaatio. Teknologian nousu hallitsevaksi olemisenymmärrykseksi on kulkenut aina Platonin ideaopista (tieto muuttumatonta koskevana) ja uuden ajan alun kartesiolaisesta subjekti–objekti-asetelman syntymisestä
Newtonin ja Galilein luonnontiedemallin kautta nykypäivän kybernetiikkaan (ks.
luku 6.3.4; vrt. myös Clark 2003: 3−4). Tiede siis perustuu teknologiaan – ei
toisinpäin.17
Olemisenymmärryksenä teknologia hallitsee koko kulttuuria ja ajattelutapoja
riippumatta siitä, millä tavalla ja millaisten teknisten laitteiden kanssa ollaan tekemisissä. Kysymys teknologiasta ja teknologisesta ajattelusta (toiminnasta) ei siis ole
17. Vastakkaisesta Heidegger-tulkinnasta ks. Glazebrook 2000: 207−253.
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suoranaisesti kiinni joissain teknisten laitteiden ilmentymien historiallisissa muodoissa tai aikakaudessa. Niihin keskittymällä menemme aina ”tekniikan olemuksen ohi”. Tekniikka (laitteina jne.) on Heideggerille sen sijaan paljastumisen tapa,
totuuden tapahtuman muoto (Heidegger 1994), joka osoittaa, kuinka suhteemme
maailmaan kokonaisuutena ja kaikkinensa on teknologinen. Maailman paljastuminen
teknologisena on edellytys ja syy arkipäiväiselle instrumentaaliselle suhteelle teknologiaan ja sen välineisiin ja tarvikkeisiin (Taminiaux 1997: 194−195). Tämä on
varsin olennainen seikka: emme ajattele teknologisesti siksi, että maailmamme on
teknisten laitteiden kyllästämä, vaan maailmassamme on niin paljon huomaamatonta ja havaittavaa tekniikkaa siksi, että olemisenymmärryksemme on lähtökohtaisesti teknologinen. Kuten jo luvussa 4.5 mainittiin, Heideggerin teknologiatulkintaa seuraten voitaisiin – ainakin periaatteessa – kuvitella maailma, jossa ei olisi
lainkaan teknisiä laitteita mutta joka olisi silti teknologinen. Seuraava kysymys on
luonnollisesti, millainen tämä laitteista, koneista ja niiden käytöstä riippumaton
teknologinen maailmasuhde ja olemisenymmärrys sitten lopulta on?
Heideggerilainen tulkinta teknologiasta viittaa siihen perustavaan tapaan, jolla
oleminen ja kaikki oleva meille nykyään näyttäytyy. Teknologisen maailmasuhteen
fundamentaalius tarkoittaa, että se käsittää paitsi tieteen, koneet ja laitteet myös
koko kulttuurin, taiteen, politiikan ja kaiken ihmisten välisen vuorovaikutuksen.
Teknologisessa maailmasuhteessa kaikki nähdään hallittavana ja muokattavana varantona (saks. Bestand), jota voidaan käyttää erilaisiin tarkoitusperiin. Heideggerin
(1994: 35) mukaan esimerkiksi luontoa käytetään energian tuottamiseen ja sitä
kautta kaikenlaisen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Laajemmin ottaen kyse on tarpeesta järjestää järjestämisen itsensä vuoksi (Dreyfus 1997: 222;
1995: 100). Heideggerin (1991: 26) mukaan nykyisin ”laskemme aina annettujen
seikkojen mukaisesti. Me asetamme nämä seikat määrättyä päämäärää varten määrätystä tarkoituksesta laskettuna. Me laskemme ennakolta määrättyyn lopputulokseen.”
Teknologian metafyysisyyden myötä teknologian hallitsemassa kulttuurissa
luonnon lisäksi myös ihmiset ovat vaarassa asettua varannoksi. Heideggerin ruraalit esimerkit korostavat esimerkiksi kuinka metsänhoitaja on ”ihmismateriaalina”
puunjalostusteollisuuden määräämä (Heidegger 1994: 35). Samaan tapaan nykyisin
pidetään usein myös ihmiseen liittyvinä ihanteina tehokkuutta, järjestäytyneisyyttä
ja (taloudellista) menestystä sekä työssä että muilla elämänalueilla. Onko niinkin,
että valitsemme myös seuramme sen mukaan, mitä haluamme olla, millaiseksi haluamme itsemme tuottaa eli pidämmekö toisia ihmisiä identiteettimme varantona?
Voidaan ajatella, että myös suhteemme musiikkiin on teknologinen. Esimerkiksi
nykyisen musiikintutkimuksen korostama musiikin suuri merkitys identiteettien
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rakentumisen kannalta on yhdistettävissä tähän: ei ole niin, että tutkimus on paljastanut musiikin merkityksen identiteettien kannalta vaan että me näemme musiikin
identiteetin varantona, koska koko maailmasuhteemme on teknologinen.
Paljastumisen tapana teknologia on yksi muoto siitä, mitä Heidegger kutsuu
termillä puite (saks. Gestell). Puite ei ole inhimillinen tekele vaan ”alue”, jonka määräämänä kaikki toiminta teknologisena tapahtuu. Sellaisena puite on pikemminkin jotain, joka ”haastaa” ja ”vaatii” ihmistä toimimaan teknologisesti (vrt. Taminiaux 1997: 199; Loscerbo 1981: 136). Puite on kannatteleva kehys (vrt. Gestell =
”kehikko”, ”hylly”), ”kokoon-asettaja”, joka kertoo, miten ajattelu ja inhimillinen
olemassaolo voi jäsentyä. Puite määrää ihmisen sellaisena kuin hän teknologisessa
maailmankuvassaan on. Tämän vuoksi, Heideggerin (1994: 37) sanoin, ”ihminen
pysyy puitteen olemuksen alueella. Hän ei voi mitenkään vasta jälkikäteen ottaa
suhdetta siihen”. Teknologia on tällaisena sekä arkipäiväinen että tieteellinen tapa
käsittää olemassaolon perusta. Kuten Juha Varto (2001: 113) osuvasti muotoilee,
”teknologia paljastaa meille, kuinka tietämisessä on ajateltu maailman olevan olemassa”. Esimerkiksi musiikkianalyysi niin ”teknisenä”, musiikinteoreettisen terminologian avulla musiikin formaaleihin ja rakenteellisiin piirteisiin keskittyvänä
kuin ”hermeneuttisena”, määrättyjä kulttuurisia merkityksiä etsivänä tutkimuksena ei perustu sille, että terminologia ja tekninen tai kulttuurinen tietämys olisi
väline (vrt. instrumentaalinen teknologiatulkinta) musiikin analysoimiseen (vrt.
Lochhead 1998: 5−6, 17; Abbate 2004). Se on sitä vastoin itsessään toimintaa (vrt.
antropologinen teknologiatulkinta), jonka luonne riippuu siitä, että oleminen on
paljastunut teknologisena eli tehokasta järjestämistä ja kalkyloivaa lähestymistä
vaativana kokonaisuutena (vrt. puitteen mukainen teknologiatulkinta).
Teknologisessa olemisenymmärryksessä ei ole sinänsä mitään ”vikaa” – tämä
on myös Heideggerin kanta. Teknologisen olemisenymmärryksen vallitseminen ei
ole negatiivista, koska ilman sitä mikään ei ilmenisi yhtään minään (Dreyfus 1995:
102; Ijsseling 1990: 386−387). Huolestuttavaa on kuitenkin se mahdollisuus, että teknologinen ajattelun tapa alkaa näyttäytyä ainoana tapana ajatella. Heidegger
kirjoittaa kuinka ”[t]ekniikan oleskelu uhkaa paljastumista sillä mahdollisuudella,
että kaikki paljastuminen sulautuu määräämiseksi ja kaikki esiintyy vain varannon
peitteettömyydessä” (Heidegger 1994: 39; ks. myös Heidegger 1991: 40; Dreyfus
1995: 99). Esimerkiksi nykyisessä teknologisessa maailmassa ilmenevä kehämäisyys voidaan nähdä tämän yhdeksi oireeksi; maailman ongelmien näkeminen ratkaisua vaativina ongelmina on itsessään teknologista (Dreyfus 1997: 221; 1995:
99).Teknologian tuomat haitat peitetään usein juuri teknologian itsensä tarjoamilla
välineillä: tehtaiden saasteita suodatetaan uudenlaisella teknologialla (sen sijaan,
että vähennettäisiin saasteiden tuottamista), tuotamme keinotekoisesti vähäkalori-
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sia ruokia ylipainon ehkäisemiseksi (sen sijaan, että käyttäisimme vähemmän hissiä
tai muita liikkumista helpottavia laitteita). Di Scipiota (1998: 68) mukaillen teknologia ilmenee tässä peittämisessä, koska siihen liittyy olennaisesti teknologian tarve
osoittaa selityksiä ja perusteluja (logos) omalle olemassaololleen (vrt. Varto 2001:
113−114). Suurin vaara on siinä, että teknologia on oma tuhonsa – esimerkiksi
ydinsodan tai ekokatastrofin muodossa (vrt. Ijsseling 1990: 387) – tai siinä, että
myös ihminen aletaan määrittää puhtaasti teknologisin kriteerein. Onkin lopulta
niin, että teknologiaan liittyvä halu hallita on se, mitä emme pysty hallitsemaan
(Dreyfus 1997: 224; ks. myös Vadén 2004a: 50).
Länsimaisen metafysiikan teknologisen olemisenymmärrykseen johtanut perinne on näin ollen itsessään suurin este teknologian hallinnan murtumiselle:
instrumentaalis-antropologisena paljastumisen tapana teknologia jatkaa metafysiikan perinnettä, joka on ollut aina luonteeltaan antropologista pohtiessaan kuinka
oleva paljastuu ihmiselle. Heideggerin mukaan tulisi siirtyä tästä ”olevan kätkeytymättömyyden” pohtimisesta ”olemisen kätkeytymättömyyden” pohtimiseen, sillä
ihmisellä ei ole koskaan herruutta olemisen tapahtumiseen vaan ihminen paljastuu
olemisen myötä. (Loscerbo 1981: 141, 146.)
6.3.4 Teknologisesta metafysiikasta kyberneettiseen ihmis-
kuvaan: Heideggerin teknologiatulkinnan ajankohtaisuus
Kirjoitus ”Das Ende der Philosophie” imestyi osana Heideggerin viimeistä julkaisua, Zur Sache des Denkens -teosta vuonna 1969. Heidegger (2002: 58) ennustaa
kirjoituksessa, kuinka tulevaisuuden – eli meidän kannalta ajateltuna kenties käsillämme olevan ajan – tiede tulee pohjautumaan kybernetiikan perustieteeseen ja
kuinka ”tieteellisen asenteen peruspiirre on sen kyberneettinen eli toisin sanoen
teknologinen luonne” (ibid.). Olennaista tässä on se, että maailmankuvan mallina
kybernetiikka-teknologia ei rajoitu vain tieteeseen vaan antaa mittapuun kaikelle
inhimilliselle toiminnalle. Kyberneettis-teknologisen asenteen periaatteet alkavat
hallita kaikkea inhimillistä toimintaa. Koska tällaisessa asenteessa kaikki ajatellaan
funktionaalisesti jotakin varten, myös termi ”teoria” alkaa tarkoittaa ”niiden kategorioiden olettamista, joille annetaan vain kyberneettinen funktio mutta kielletään kaikki ontologinen merkitys. Vallitsevaksi tulee operationaalinen ja mallintava
representationaalinen ja kalkulatiivinen ajattelu.” (ibid.). Juha Varto (2001: 112)
ilmaisee asian hiukan toisin sanoin: ”Teknologia on kyky soveltaa ideamallia todellisuuteen.”
Teorian ”kyberneettinen funktio” on tulkittavissa tarkoittamaan teoriaa, joka tekee ihmisestä ”teknologin” – saa ihmisen toimimaan teknologisesti koneen tavoin.
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Eikö tämä ole nähtävissä ympärillämme koko ajan? Pidämme ihmisen toiminnan
ideaalina virheettömyyttä ja tehokkuutta, toisin sanoen samoja määreitä kuin mitä
vaadimme koneilta ja laitteilta. Esimerkiksi aivotutkimus ei sovella – kuten joskus
tapahtuu – analogiaa aivojen ja tietokoneen toiminnan välillä jonkin fundamentaalin olemuksellisen yhtäläisyyden vuoksi vaan siksi, että teknologinen maailmankuva luo sen metafyysisen mallin, joka re-presentoi (eteen-asettaa) sekä aivojen
että tietokoneen rakenteen yhtäläiseksi.18 Samalla kuitenkin ”kielletään kaikki ontologinen merkitys” eli unohdetaan, että se mikä määrittyy ”virheettömänä” ja ”tehokkaana” tai millainen on perustava representaation tapa, on aina kontingenttia,
epookkimaista ja kulttuurisidonnaista. Uskoessaan teknologiseen hallintakykyynsä
ihminen ei huomaa, että itse asiassa teknologia hallitsee ihmistä ja karkaa hänen
käsistään (IJsseling 1990: 388).
Timo Airaksinen (2006: 315−316) on pohtinut, kuinka tekniikka on simulaatiota, jolle on luonteenomaista se, ettei se simuloi mitään tekniikan ulkopuolista
vaan tekniikkaa itseään. Heidegger (2002: 58) toteaa vastaavasti, kuinka modernin
tekniikan dominanssin kasvaminen on kääntäen verrannollinen tarpeeseen kysyä
teknologisen asenteen merkitystä. Itseensä kääntyneenä asenteena teknologia ei
ole simulaatiota vaan simulakrum. Tekniikka luo todellisuuden, maailman, jossa ihminen on siinä määrin riippuvainen tekniikasta, että ihmisen ja koneen tai ihmisen
ja tekniikan raja häviää. Samalla on siirrytty aikaan, jota Airaksisen (2006) tapaan
kutsutaan posthumanistiseksi. Onkin hyvä syy väittää, että ihminen on kyberneettisteknologisen asenteensa ja olemisen paljastamisen tapansa implikaationa aina väistämättä ja olennaisesti kyborgi – riippumatta siitä, onko hän fyysisesti kytköksissä
johonkin (tieto)koneeseen vai ei (vrt. Clark 2003).

18. Dreyfus (1995: 101) viittaa Stanley Kubrickin elokuvaan Avaruusseikkailu 2001, jossa keskeisessä
roolissa oleva tietokone/robotti HAL vastaa kysymykseen siitä, onko hän tyytyväinen tehtävänsä
sujumiseen sanomalla, että ”käytän koko kapasiteettiani maksimaalisella teholla. Mitä muuta rationaalinen olento voi haluta?”. Kyseessä on erinomainen (ironian terottama) ilmaus nykyisistä ihanteista niin yleisellä tasolla kuin ihmisen (rationaalisen olennon) toimintaa koskien. Entä miten tulisi
tulkita tämän tutkimuksen kontekstissa se, että elokuvan lopussa ennen lopullista tuhoutumistaan
”sekoava” HAL-tietokone alkaa kuin viimeisenä järjestyksen yrityksenä laulaa…?
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6.3.5 Teknologinen uhrikriisi kollektiivisena ahdistuksena
Edellä mainittiin kaksi Girardin hahmottelemaa uhrikriisin muotoa: väkivalta ei
löydä purkautumiskanavaa tai uhri on menettänyt väkivallan kanavoinnin kykynsä. Girardin teoriasta on kuitenkin analysoitavissa esille myös kolmas uhrikriisin
muoto, järjestelmän demystifikaatio, mikä tarkoittaa, että järjestelmään liittyvä
transendentaali ja uskonnollinen väkivallan kanavoiva taso purkaantuu pois ”ymmärtämisen” kautta. Girardin mukaan purkaminen itsessään saattaa ottaa uskonnollisen ja väkivallattoman roolin, mutta on itse asiassa vain ennakointia entistä
pahemmalle väkivallalle (Girard 2004: 43). Tämä johtuu siitä, että demystifikaatio
tulee yhteisön sisältä, jolloin se siirtää väkivallan suunnan kohti yhteisöä. On varsin
ilmeistä, että juuri tästä on pohjimmiltaan kyse nykyajan länsimaisen kulttuurin
uhrikriisissä, josta Girard toistuvasti puhuu deritualisoitumisen sekä myyttien ja
uskonnon hajoamisen muodossa. Moderni maailma on Girardin (2004: 423) mukaan siirtynyt ”pois pyhästä [−−] aina perustavan väkivallan ’unohtamiseen’ ja sen
täydelliseen näkyvistä katoamiseen asti” eikä ”ole pystynyt antamaan uhraamiselle
todellista funktiota”, koska ei edes tunne uhraamisen välttämättömyyttä yhteiskunnallisen järjestyksen kannalta (Girard 2004: 67).
Lyhyesti ilmaisten uhrikriisissä vallitsee siis yhteiskunnan sisäinen vastavuoroinen väkivalta, kaaos, jossa kaikki sotivat kaikkia vastaan ja kaikki ovat syyllisiä kaikkien edessä. Väkivaltaan johtaa ihmisten välisten erojen katoaminen, sillä
”[k]ulttuurinen järjestys ei itse asiassa ole muuta kuin organisoitu järjestelmä.Yksilöiden ’identiteetti’ muodostuu eroja tuottavista ja niitä ylläpitävistä etäisyyksistä,
joiden avulla he voivat löytää paikkansa suhteessa toisiin” (Girard 2004: 74). Erojen
poispyyhkiytyminen tarkoittaa, että kaikki ovat samassa yhteiskunnattomassa, kulttuurittomassa ja ohjaamattomassa tilassa. Juuri tämä tila tekee ihmisistä samanlaisia; kaikki ihmiset määrittyvät suhteessa ei-mihinkään ja ”jokainen huutaa omaa
erityistä jumalaansa” (Girard 2004: 414).
Mutta eikö edellinen vaikuta hiukan oudolta, sillä eikö erot ole pikemminkin
ihmisten välisen väkivallan syy – ajatellaan vaikka luokkien tai rotujen välisiä kiistoja. Ja eikö Girardin korostama yhteinen ja uskonnonomainen suhde uhraukseen
tee ihmisistä päinvastoin homogeenisempia, eroamattomampia suhteessa toisiinsa?
Edelleen, eikö nykyinen postmoderni ajattelu nimenomaan korosta sitä, kuinka
ihmisten väliset identiteettierot korostuvat suurten kulttuuristen kertomusten
menetettyä voimansa? Miten siis olisimme kuitenkin tilanteessa, jossa erot ovat
kadonneet? (Vrt. Girard 2004: 77.)
Girard (2004: 83) toteaa, ettei moderni ajattelu onnistu ajattelemaan erojen
poispyyhkiytymistä väkivaltana ja päinvastoin. Uhrikriisille on hänen mukaansa
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tunnusomaista – postmodernin ajattelun tapaan – se uskomus, että yksilöiden välillä vallitsee suuri ero vaikka tosiasiassa erot ovat kadonneet. Kaikkia luonnehtii
sama halu, sama eron illuusio. Kaikki ovat erilaisia samalla tavalla. Kenestä tahansa
voi milloin tahansa tulla toisen kaksoisolento. Ihmisten väliset erot alkavat vaihdella koko ajan nopeammin sillä seurauksella, että pian erot häviävät kokonaan.Tuloksena on hallusinatorinen entiteetti, joka ”ei ole synteesi vaan normaalisti toisistaan
erotettujen olentojen muodoton, epämuotoinen ja hirviömäinen sekoitus”. (Girard
2004: 112, 213−214.) Girard tarkoittaa sitä, että nykyisessä deritualisoituneessa
ja demystifioidussa kulttuurissa on menetetty mittapuu ihmisten välisille eroille.
Yhteisön jäsenten väliset erot eivät voi hahmottua vain yhteisön sisältä käsin, sillä yksittäiset subjektiiviset positiot ja identiteetit ovat mahdollisia vain, mikäli on
olemassa jokin kokoava, kaikille yhteinen suuntaava tekijä. Identiteetit ja niiden
erot tulevat toki ilmi suhteessa muihin yhteisön jäseniin mutta eivät voi muodostua
tässä suhteessa. Tilannetta voi havainnollistaa Curling-urheilulajilla: pesä, johon kiviä liu’utetaan, tekee pelistä mielekkään, sillä vain suhteessa pesän keskukseen eri
kivien ”identiteetti”, niiden väliset erot ja suhde pelin kokonaisuuteen on määritettävissä. Ilman pesää jokainen kivi olisi yhtä suurin perustein keskellä tai laidalla.
Mikäli Girardin näkemys sovitetaan edellä esitettyyn heideggerilaiseen teknologiakritiikkiin, tullaan seuraavaan päätelmään: Nykyisen uhrikriisin ydin on siinä,
että ihminen elää teknologisessa puitteessa, jossa myös ihmiset näyttäytyvät varantona ja jotain varten ajateltuina. Myös ihmisistä puhutaan resursseina, ihmissuhteita solmitaan urakehityksen, identiteetin muokkaamisen tai taloudellisen edun
saavuttamisen vuoksi. Vallitsee kaikkien sota kaikkien kesken. Koska teknologia
on luonteeltaan kaikkea myyttistä ja transsendenttia vastustavaa, tarkoittaa teknologisen olemisenymmärryksen levittäytyminen sitä, että ihminen on kadottanut
transsendentit ja uskonnolliset elementit, jotka kanavoisivat väkivaltaa. Teknologian ajan ihminen uskoo ensi sijassa itseensä ja omaan omnipotenttiin järjestämisen
kykyynsä. Samalla hän ei usko mihinkään ja tekee omasta ajattelutavastaan kaiken
kriteerin. Teknologiausko ei ole ihmisen ulkopuolella, jolloin se ei kykene kanavoimaan väkivaltaa pois yhteisöstä vaan kääntää sen päinvastoin sisälle.
Teknologinen maailma on siis kaoottinen, jossa kaikenkattava pyrkimys tehokkuuteen, järjestämiseen ja hyödyntämiseen tekee kaikista ihmisistä samanlaisia.
Tämä maailma on kadottanut strukturoivat erot. Teknologinen maailma on kollektiivisesti ahdistunut.
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6.4 Kitaranhajottaminen kollektiivisen ahdistuksen kanavointina
Edellä hahmoteltua heideggerilais-girardilaista viitekehystä vasten voidaan kitaranhajottamista koskevan lähtökohtaoletukseni ensimmäinen osa, jonka esitin luvun
alussa, uudelleenmuotoilla ja tarkentaa seuraavalla tavalla:
Sähkökitaran hajottaminen on uhraamisen muoto, joka kanavoi teknologiskyberneettisen ajan latentin, erojen katoamisen aiheuttaman väkivallan. Kitaranhajottaminen on reagointia demystifioidun, transsendenssinsa menettäneen
järjestelmän uhrikriisiin.
Tämän oletuksen pohjalta on ensinnäkin tarkasteltava sitä, minkälaisen kokonaisuuden soittajan ja soittimen suhde sähkökitaristin tapauksessa muodostaa. Stephen
Davies (2003: 114) on eritellyt, kuinka soittimensa hyvin hallitsevalle muusikolle
instrumentista tulee ihmisen (muusikon) kiinteä osa, joka tarjoaa ikään kuin laajentuneen emotionaalis-persoonallis-fyysisen ilmaisukanavan. Tämän rinnalla Davies tarkastelee indonesialaisen gamelan-musiikin perinnettä, jossa soittimilla voi
olla arvostetun henkilön kaltainen koskematon asema: soittimen vahingoittaminen
olisi melkein kuin vahingoittaisi toista ihmistä. Instrumentti on rinnastettu myös
naamioon ja vatsastapuhujan nukkeen (ks. esim. Burrows 1987: 122−123; myös
Toynbee 2000: 75−80). Tällöin soittimella on suhteessa soittajaansa tietty ”repersonalisoiva” funktio. Mikäli kitaranhajottamisen ilmiötä ajatellaan näiden näkemysten perspektiivissä, ilmiössä voisi olla kyse muusikon kiinteän ilmaisullisen osan
tuhoutumisesta, toisen ihmisen (metaforisesta) hajottamisesta tai destruktiivisesta
muusikon omaksumasta roolista ja sen tunnusmerkeistä luopumisesta.
Kaikkia näitä tulkintoja voisi luonnollisesti soveltaa sähkökitaranhajottamisen
ilmiöön. Voidaan kuitenkin esittää edellä mainitussa teoreettisessa kontekstissa,
että kitaranhajottamisessa ei hajoteta soittajan itsen jatkeena tai roolitunnuksena
olevaa kitaraa vaan kitaran ja kitaristin kokonaisuus. Tämä kokonaisuus ilmentää ihmisen ja tekniikan läpikotaista yhteen kytkeytymistä, sillä sähkökitaristi on identiteetiltään jo määritelmällisesti riippuvainen koneista ja tekniikasta. Sähkökitara
instrumenttina, sen sointimaailma ja sähkökitaran hallitsemat musiikin muodot eivät olisi mahdollisia ilman teknologiaa. Rocksähkökitaristi on todellinen kyborgi.19
Tietyssä mielessä akustisen kitaran ja sähkökitaran ero on näin ollen merkittävämpi
kuin akustisen kitaran ja esimerkiksi onton, lyönnistä kumisevan puunrungon välinen ero. Samasta syystä akustisten instrumenttien rikkominen ei muodosta yhtä
19.Taina Riikonen on pohtinut huilistin kyborgiutta Donna Harawayn teorian ja Saariahon NoaNoahuiluteoksen perspektiivissä (Riikonen 2005: 49, 163−178, 207−209). Riikonen (esim. 2005: 49)
puhuu kyborgiudesta metaforisesti. Omassa tutkimuksessani korostan päinvastoin kyborgiuden eimetaforista, konkreettista ja todellista luonnetta suhteessa muusikon identiteettiin.
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voimakasta teknologisen maailmankuvan kritiikkiä eikä akustisen kitaran hajottamisesta ole tullut minkäänlaista traditiota.
Tässä perspektiivissä kitaranhajottamisen uhriksi hahmottuu soittimen sijaan
olento, joka täyttää Girardin ”toimivalle” uhrille määrittelemät vaatimukset: ihmismäisenä mutta teknologian kyllästämänä kyberneettinen soitin–soittaja-olento
(uhri) on riittävän samanlainen yhteisön jäsenten kanssa toimiakseen tehokkaana
väkivallan kanavoijana. Toisaalta kyberneettisen tekniikkaan kiinnittymisen kautta
sähkökitaristi on myös riittävän erilainen, jotta uhraus ei levitä väkivaltaa yhteisön
sisälle. On siis hätiköityä väittää, että kitaranhajottaminen olisi ilmiö, joka lisää
ihmisten väkivaltaisuutta. Tilanne on girardilaisesta näkökulmasta päinvastainen:
kitaranhajottaminen poistaa väkivaltaa.20
Sähkökitaristin sopivuutta uhriksi vahvistaa myös se, että sähkökitaristin ja tämän soittimen muodostama kokonaisuus tulee lähelle Girardin analysoimaa hirviö-kaksoisolentoa, joka muodostaa yhden kulttuurissamme esiintyvän yleisen
myyttisen teeman (Girard 2004: 211−224). Tällainen hirviö-kaksoisolento on
erilaisten todellisuuden tasojen sekoittuma, ja sellaisena se on aina yksimielisen
väkivallan kohde, koska se muistuttaa yhteisön jäseniä mutta omaa samalla hirviömäisiä, epäinhimillisiä piirteitä. Siten hirviö-kaksoisolento toimii väkivallan
kokoavana potentiaalisena uhrina. Jos ei suorastaan hirviömäinen, on muusikon
yhteiskunnallinen asema kuitenkin ollut kautta historian ambivalentti ja häilyvä:
muusikko on ollut samalla sekä kiinteä osa yhteiskuntaa että poikkeavan asemansa
ja tietotaitonsa myötä jotenkin siitä erillään, ulkopuolinen (ks. Attali 1985: 11).
Attalin (1985: 30) sanoin muusikko on ollut yhtä aikaa palvottu ja hyljeksitty, uhraaja ja uhrattu.
Kyborgina sähkökitaristi korvaa kollektiivin eli toimii sitä edustavana hirviökaksoisolentona, sillä sähkökitaristi on teknologiakytkeytymisensä kautta samanlainen kyborgi kuin kaikki teknologisen ajan ihmiset pohjimmiltaan ovat, mutta sähkökitaristi on identiteetiltään kyborginen eksplisiittisesti. Koska kyborgius kuuluu edellä
esitetyn mukaan olennaisesti nykypäivän ihmisenä olemiseen (ks. Clark 2003), ei
sähkökitaristinkaan kohdalla ole kyse kyborgista metaforisessa mielessä vaan sähkökitaristi on todella kyborgi. Tekniikan ja koneiden varassa toimivana olentona
sähkökitaristi on kuitenkin ihmiselle myös vieras, posthumanistinen ”hirviö”, joten
se kykenee tuomaan esille ihmisen juuttumisen teknologiseen olemisen paljastu20. Kuten mainitsin, Girardin mukaan uhrikriisin yksi tunnusmerkki on uhrirituaalin muuttuminen
niin väkivaltaiseksi, että se alkaa väkivallan kanavoinnin sijaan lisätä sitä. Vaikka kitaranhajottaminen
on varsin aggressiivista toimintaa, siihen ei kuitenkaan koskaan sisälly minkäänlaista ihmisten välistä
vihamielisyyttä, kilpailua tai vahingoittamista. Ehkä tämän vuoksi yleisön keskuudessa tapahtuvat
väkivallanteot ovat rock-konserteissa varsin harvinaisia verrattuna esimerkiksi jääkiekko- tai jalkapallo-otteluihin, joissa seurataan nimenomaan kilpailua ihmisten välillä, jonkinlaista lievää ”sotaa”.
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misen tapaan. Kitaranhajottamisessa uhrataan kyborgi ihmisen hyväksi hajottamalla ihmisen kyborgiksi tekevä osa, sähkökitara. Kitaristi edustaa koko kollektiivia eli on kollektiivisen järjestyksen vaatima sijaisuhri (vrt. Girard 2004, 141, 354). Uhraus ei voi
kohdistua soittajaan eli ihmisuhriin siksi, että jos teknologia on puite ja olemisen
paljastumisen tapa, ihminen ei sinällään ole teknologian ja sen seurausten ”syy”.
Ihmisen uhraaminen ei toteuta väkivallan kanavoinnin funktiota, mutta kyborgin
uhraaminen täyttää.
6.4.1 Esimerkki 1: Michelangelo Antonionin Blow-Up
Kitaranhajottaminen on keskeisessä roolissa Michelangelo Antonionin elokuvan
Blow-Up (1966) loppupuolelle sijoittuvassa rock-klubi-kohtauksessa. Kohtaus on
tutkimukseni kannalta kiinnostava, sillä se havainnollistaa erittäin hyvin edellä
esittämiäni näkökohtia kitaranhajottamisen kulttuurisesta merkityksestä. Koska
elokuva on taidemuotona aina laajemman kulttuurisen kontekstin heijastumaa ja
koska Antonionia voidaan pitää yhtenä 1960-luvun eurooppalaisen, ”tiedostavan”
taide- ja avantgarde-elokuvan tärkeimmistä ohjaajista, voidaan kitaranhajottamisen sijoittamista elokuvan käsikirjoitukseen pitää merkkinä ilmiön herättämästä
yleisestä huomiosta, erikoisuudesta, kumouksellisuudesta ja kulttuurisesta merkittävyydestä. Seikka korostuu, kun otetaan huomioon, että kitaranhajottaminen
kulkeutui Antonionin elokuvaan vain pari vuotta ilmiön syntymisen jälkeen; Antonioni oli nähnyt The Whon esiintymisen marraskuussa 1965 ja olisi halunnut yhtyeen mukaan elokuvaansa. Eri vaiheiden jälkeen elokuvassa esiintyi kuitenkin The
Yardbirds. (Atkins 2000: 21−22.)
Elokuvan osana kitaranhajottaminen on tietysti hieman erilaisessa roolissa
kuin se on aidossa konserttitilanteessa. Analysoin seuraavassa kyseistä Blow-Upin
kohtausta kuitenkin olettaen, että siihen on suodattunut kaikki se, mikä on edellä
hahmottelemani teorian valossa sovellettavissa myös mutatis mutandis aitojen konserttien ja niiden taltiointien konteksteihin; elokuvan kitaranhajottamiskohtauksesta on analysoitavissa esille kaikki edellä mainitut kriteerit, joiden mukaan kitaranhajottaminen voidaan tulkita väkivaltaa ehkäiseväksi toiminnaksi ja ihmisen
emansipaatiopyrkimykseksi teknologisen puitteen vallasta. Lisäksi Antonionin elokuvan käyttö kollektiivisen ahdistuksen ilmenemismuotojen havainnollistamiseen
on perusteltua siksi, että Antonionin elokuvien keskeisenä teemana on ylipäätään
ihmisen vieraantuneisuus ja hämmennys nykyisessä maailmassa (Nummelin 2005:
151, 230). Antonioni on itse sanonut elokuviensa keskeiseksi teemaksi ihmisen kyvyttömyyden kommunikaatioon (Nummelin 2005: 230), mikä sopii hyvin teknologisen maailman uhrikriisitilanteeseen. Kiinnostavasti myös Dreyfus (1991: 181)
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käyttää esimerkkinä juuri Antonionin elokuvia havainnollistaessaan Heideggerin
ahdistuskäsityksiä. Dreyfus ei tosin puhu Blow-Up-elokuvasta vaan Punainen erämaa
(The Red Desert, 1964) ja Auringonpimennys (The Eclipse, 1962) -elokuvista. Tulkintaa
tukee myös se, että Antonioni oli itse tutustunut Heideggerin ajatteluun juuri BlowUp-elokuvan teon aikoihin (Schliesser 1998).21 Kuten jo mainitsin, rock-yhtyeen
cameorooliin pestattiin englantilainen The Yardbirds, jonka soolokitaristina – eli
elokuvassa kitaran hajottavana henkilönä – oli tuolloin Jeff Beck.22 Analysoin seuraavaksi elokuvan kitaranhajotuskohtausta sen neljän keskeisen vaiheen kautta.
(1) Kadonneet erot ja latentti väkivalta. Elokuvan päähenkilö Thomas (David Hemmings) saapuu rock-klubille, jossa yhtye on parasta aikaa esiintymässä. Silmiinpistävintä kohtauksessa on yleisö, joka on täysin liikkumatonta tasaista ”massaa”. Toisin
sanoen yleisö muodostuu ihmisjoukkiosta, jossa yksittäiset ihmiset eivät erotu millään tavalla tosistaan. Kyseessä on selkeä esimerkki Girardin korostamasta uinuvan
väkivallan tilanteesta, jossa ihmisten välinen väkivalta saattaisi päästä valloilleen
minä hetkenä hyvänsä. Väkivallan tukahduttaa vain musiikin teknologinen spektaakkeli, joka on tilapäisesti vanginnut yhteisön huomion. Yhtyeen esiintyminen
toimii attalilaisena representaationa, joka saa yhteisön jäsenet tilapäisesti uskomaan
johonkin olemassa olevaan kulttuuriseen järjestykseen (vrt. Attali 1985: 46−86).
Koska esiintyvä yhtye soittaa sähköisin instrumentein, voi tämän representaation
seuraamisen ajatella korostavan kollektiivin pakonomaista juuttumista teknologisen maailman paljastumisen tapaan. (Ks. kuva 4.)

Kuva 4. Michelangelo Antonioni, Blow-Up. Päähenkilö (kuvassa vasemmalla)
saapuu rock-klubille ja kävelee täysin liikkumattoman yleisön joukossa.
21. John Schliesser (1998) on tarkastellut Antonionin elokuvia – erityisesti juuri Blow-Up-elokuvaa
– Heideggerin ajattelun viitekehyksessä. Painokkaan sijan tarkastelussa saa Heideggerin Lichtungkäsitteen yhdistäminen Blow-Upin keskeiseen, puistoaukiolla tapahtuvaan kohtaukseen.
22. The Yardbirds -yhtye oli 1960-luvun brittiläisen pop/rock-musiikin ja erityisesti sähkökitaran
merkityksen kannalta huomattava, sillä yhtyeessä soittivat Beckin lisäksi eri aikoina muun muassa
Eric Clapton sekä Blow-Up-elokuvassakin toista kitaraa soittava ja sittemmin Led Zeppelin -yhtyeen
kantavana voimana toiminut Jimmy Page.
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Yhteisöllistä erojen katoamista korostaa kiinnostavalla tavalla liikkumattomasta
ihmismassasta erottuva yksittäinen tanssiva pari. Kyseessä on eräänlainen mise en
abymé -rakenne: muun muassa tanssijoiden erilainen ihonväri ja kirjavat vaatteet
viittaavat (tulevaan) tilanteeseen, jossa erot yksilöiden välillä ovat jälleen olemassa.
(Ks. kuva 5.)

Kuva 5. Michelangelo Antonioni, Blow-Up.
Muusta yleisöstä erottuva tanssiva pari.

(2) Teknologia tulee esille kitaravahvistimen rikkoutumisen muodossa. Tähän asti yhtyeen
esiintymisen ylläpitämä teknologinen spektaakkeli on ollut ongelmaton. Pian kuitenkin yhtyeen kitaristin vahvistin menee epäkuntoon ja alkaa pitää häiritseviä ääniä. Yrityksistä huolimatta vahvistimen korjaaminen ei onnistu. Kyseessä on tilanne, jossa tähän asti huomaamattomana ollut ja esiintymistä edesauttanut tekniikka
osoittaa rikkoutumisensa kautta oman olemassaolonsa. Samalla sähkökitaristin toimiminen tulee mahdottomaksi. (Ks. kuva 6.)

Kuva 6. Michelangelo Antonioni, Blow-Up. Kitaristi Jeff Beck ja yhtyeen laulaja
Keith Relf yrittävät saada epäkuntoon mennyttä vahvistinta toimimaan.
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Kuva 7. Michelangelo Antonioni,
Blow-Up. Kitaranhajottaminen.

(3) Teknologiariippuvuuden paljastuminen ja kitaran hajottaminen. Kitaristi menettää teknisten ongelmien takia malttinsa ja hajottaa kitaransa muutaman vahvistimeen kohdistuneen turhautuneen iskun jälkeen (ks. kuva 7).Olennaista on, että
soittaja ei hermostu niinkään vahvistimensa hajoamisen tai sen tuoman esiintymisen jatkamisen mahdottomuuden vuoksi vaan hän hermostuu havaitessaan oman
riippuvuutensa tekniikasta, oman fundamentaalin kyborgiutensa. Kitaran hajottaminen
on tulkittavissa tarpeeksi irtautua teknologiasta itsenäiseksi ihmiseksi ja toisaalta
haluksi tuoda tämä riippuvuussuhde myös yleisön tietoisuuteen.
(4) Väkivallan kanavoituminen ja erojen syntyminen. Kun kitaristi heittää instrumenttinsa palasia yleisön joukkoon, tähän asti erojen katoamisen tilassa uinunut väkijoukko herää räjähtäen eloon. Yleisön villiintyminen ei ilmene väkivaltana toisia
yleisön jäseniä kohtaan vaan innostus suuntautuu pyrkimykseen päästä kosketuksiin
hajotetun kitaran palasien kanssa. Kitaran hajottaminen tekee yhteisön jäsenistä
aktiivisia toimijoita, joilla on kaikilla oma toimintakyky ja yksilöllinen pyrkimys.

Kuva 8. Michelangelo Antonioni, Blow-Up.
Hajotetun kitaran palasia tavoittelevaa yleisöä.
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Erojen katoamisen ja mimeettisen halun ristipaineessa uinuva väkivalta saa purkautumiskanavansa ”uhratussa” kyborgissa ja uhraustoiminnan esille tuomassa subjektin emansipaatiossa teknologian tasapäistävästä otteesta. (Ks. kuva 8.)
6.4.2 Esimerkki 2: Ritchie Blackmore ja moninkertainen destruktiivisuus
Blow-Up-elokuva havainnollistaa sitä, kuinka kitaranhajottaminen on tulkittavissa
tekniikan rikko(utu)misen simulaatioksi ja tavaksi tuoda esille ihmisen riippuvuus
teknologiasta. Toinen kiinnostava ”teknologiaprotestia” havainnollistava ja sitä astetta pidemmälle vievä tapaus löytyy Deep Purple -yhtyeen konsertista vuoden
1974 California Jam -festivaalilla Ontariossa Yhdysvalloissa. Konsertin päättävän
Space Truckin’ -kappaleen lopuksi kitaristi Ritchie Blackmore hajottaa useita kitaroita ja polttaa/räjäyttää kasan vahvistinlaitteita. Kiinnostavaksi tapauksen tekee
se, että rikkoessaan soittimiaan Blackmore murjoo samalla myös yhden konserttia
kuvaavan TV-kameran (ks. kuva 9).23

Kuva 9. Deep Purple, Live in California ’74.Yhtyeen kitaristi Ritchie
Blackmore hajottaa kitaraansa lyömällä sillä konserttia kuvaavaa kameraa.

Attali esittää teoksessaan Noise (1985: 19−20, 32, 45, 87−132), kuinka toistaminen (engl. repetition) on 1800-luvun lopulta lähtien vallinnut tapa, jolla valta
ja vallankäyttö ovat ilmenneet musiikin kautta. Tämän mahdollisuuden ehtona on
ollut äänentallennuksen vaatiman teknologian kehittyminen. Kyseessä on vallankäyttö siksi, että toistamiseen liittyvä massatuotanto pyrkii hiljentämään kaikki
marginaaliset ilmiöt, toisin sanoen tekemään musiikista kulutettavan hyödykkeen
ja kaikista ihmisistä samanlaisia yksityisiä kuluttajia. Tämä on olennaista: toiston
”verkosto” (engl. network) tekee musiikista individuaalin kokemuksen, joka ei enää
edellytä sosiaalisuutta eli kontaktia muiden ihmisten kanssa. Musiikin kuuntelija
23. Kameran rikkomisen jälkeen yhtyeeltä uhattiin evätä jatkossa pääsy koko Yhdysvaltoihin.
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on tarkkailija, jolla on irrallinen ja yksityinen suhde musiikkiin ja sen tallentamaan
materiaaliseen objektiin. (Attali 1985: 32.) Attalin musiikille sälyttämä profeetallinen luonne pätee myös tässä tapauksessa; musiikki on hänen perusargumenttinsa
mukaan paikka, jossa poliittis-yhteiskunnalliset muutokset näkyvät ensimmäiseksi.
Myös länsimaisen kulttuurin muuttuminen kuluttajuuden kulttuuriksi ennakoitui
hänen mukaansa tallentamisen ja toistamisen tuomina muutoksina musiikissa ja siihen liittyvissä käytöissä ja käytännöissä.
Konserttitapahtuman kuvaaminen kameralla vie tallentamisen tuoman toistettavuuden äärimmilleen, sillä se laajentaa repetition pelkästä auditiivisesta ulottuvuudesta myös visuaaliseen kenttään. Enää edes konsertin seuraaminen ei edellytä
sosiaalista kanssakäymistä. Kameratallennus johtaa lopulta siihen, että muusikot
erkaantuvat yleisöstä ja yleisön jäsenet erkaantuvat toisistaan. Kamera etäännyttää mahdollistaessaan musiikin paitsi auditiivisesti myös visuaalisesti yksityisenä
kokemuksena. Kamera viittaa teknologisen aikakauden kaupallisiin piirteisiin: kamera irrottaa konserttitapahtuman ajasta ja paikasta tehden siitä monistettavan ja
myytävän kaupallisen tuotteen. Kamera mahdollistaa tuotteistamisen. Kamera on
markkinoinnin väline. Kamera tekee yhtyeestä ja sen musiikista resurssin, varannon erilaisten TV- ja levy-yhtiöiden tarpeisiin. Kamera pyrkii tehokkuuteen ja taloudellisen hyödyn maksimointiin. Kamera mitätöi sen ainutkertaisuuden, jonka
konserttitapahtuman visuaaliset ja yhteisölliset dimensiot voivat tuoda pelkkien
äänitallenteiden rinnalle. Blackmoren aggressiivisuus kameraa kohtaan on tulkittavissa vastalauseeksi kaikkea tätä vastaan.24
6.4.3 Kitaranhajottaminen musiikin loppuna
Aidossa konserttitapahtumassa kitaranhajottamisen laukaiseva tapahtuma ei yleensä
ole Blow-Up-elokuvan tapainen tekniikan rikkoutuminen.Tietyt tavat, joilla kitaristit käsittelevät instrumenttiaan ennen hajottamista, muodostavat kuitenkin teknologian rikkoutumista vastaavan ilmiön. Esimerkiksi Blackmore heittelee kitaraansa
ilmaan ja soittaa sitä muun muassa polvilla, kengän pohjilla ja lavan reunaa vasten
hankaamalla. Kuten jo aikaisemmin Townshendin kitaranhajottamisen käsittelyn
yhteydessä kävi selväksi, kitara pidetään koko hajottamisen ajan vahvistimeen kytkettynä, jolloin se tuottaa huminoita, rätinöitä ja akustisia kiertoja. Toisin sanoen
kitara tuottaa musiikin keskeyttävää hälyä. Kuten Attali (1985: 26−27) kirjoittaa, häly ei ole koskaan olemassa itsenään vaan aina suhteessa johonkin systeemiin, jonka häiriönä se esiintyy. Häly on rikkova, keskeyttävä ja häiritsevä tekijä. Mainitun
24.Teknologisen etääntymisen ja ihmisen vieraantumisen teema on esillä myös Blow-Up-elokuvassa,
jonka päähenkilö on ammatiltaan valokuvaaja ja joka muun muassa valokuvauksen kautta tutkiskelee havainnon, maailman (maailmassa-olemisen) ja representaation kipupisteitä.
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kaltainen kitaran ”väärinkäyttö” on tulkittavissa tarpeeksi tuottaa paitsi simulaatio
tekniikan pettämisestä eli tekniikan alkamisesta toimia ei-hallitulla tavalla, myös tarpeeksi simuloida musiikin järjestyksen hajoamista sekä siten kaoottista ja hallitsematonta
tilaa, erojen katoamisen tuottamaa kollektiivista ahdistusta yleensä.
Olennaista on se, että esimerkiksi Blackmoren (ja muiden vastaavien kitaranhajottajien) kitaranhajottamisaktin hälyä ei tuota kitaristi vaan tekniikka itse. Kitaristi
vain päästää teknologian kontrolloimattomaan tilaan, jossa sen voima ilmenee (vrt.
Waksman 2003: 117). Tällä päästämisellä kitaristi kykenee heijastamaan teknologian potentiaalista väkivaltaisuutta ja samalla koko länsimaisen kollektiivin uhrikriisiä. Hälyssä teknologia osoittautuu kaaokseksi, ahdistukseksi. Hälystä tulee näin
ollen edellytys kitaranhajottamisen uhrifunktiolle. Vain hälyn teknologista väkivaltaa vasten ihmisen emansipatorinen tekniikan hajottaminen voi kohdentua oikein;
vain hälyä vasten kitaranhajottaminen voi toimia ahdistuksen kanavointina. Mikäli
kitaranhajottaminen tapahtuisi suoraan musiikin eli järjestetyn hälyn päätteeksi, sen
vaikutus olisi heikompi, ellei olematon ja yleisön reagointi olisi luultavasti hyvin
vaivautunutta. Kitaranhajottaminen vaatii pohjustuksekseen joko teknisten laitteiden rikkoutumisen tai tekniikan saattamisen hälyn tilaan. Jo alkuajoistaan lähtien
kitaranhajottaminen on tapahtunut nimenomaan musiikillis-akustisen kaaoksen saattelemana. Esimerkiksi The Whon ”hajotuskappale” My Generation päättyy studioversiossaankin musiikilliseen ”kaaokseen”. Ritchie Blackmore’s Rainbow -yhtyeen
konsertissa Münchenissä vuodelta 1977 (Rainbow 1977) akustisen kaaoksen kontrasti musiikin järjestykseen korostuu äärimmilleen. Blackmoren kitaranhajottaminen ei ole enää osa jonkin kappaleen ja konsertin huipentumaa vaan tapahtuu
kokonaan irrallaan konsertin musiikillisesta ohjelmasta. Yhtyeen muiden jäsenten
poistuttua lavalta ja musiikin lakattua Blackmore jää yksin lavalle tuottamaan hälyääniä (mm. erillisen jalkion avulla) ja hajottamaan kitaraansa tämän päätteeksi.
Hajottamisesta tulee paitsi konsertin performatiivinen huipentuma myös olennaisesti musiikin loppu.
On ehkä huomautettava, etten ajattele kitaranhajottajien toimivan tietoisesti
tulkintani mukaisella teknologian puitetta vastustavalla tavalla. Esimerkiksi rockyhtyeet ovat täysin riippuvaisia musiikin tallentamisesta ja sen tuomasta toiston ja
kaupallisuuden mahdollisuudesta (samoin kuin tutkimuksessani esittämäni tulkinnan tekeminen on riippuvainen dvd-tallenteista). Kulttuuri on kuitenkin yksittäisiä ihmisiä vahvempi voima, joka ikään kuin käyttää ihmisiä ilmenemiskanavanaan
– kulttuuri ohjaa kitaranhajottajan kättä. Tällöin myös kulttuurin sisältämät, sen
valtavirtaan kohdistuvat vastareaktiot ilmenevät usein ilman, että niiden kanavana
toimivat ihmiset tätä tiedostaisivat. Luultavasti myös kitaranhajottajat ovat hajottamisen hetkellä ajatelleet joko puhtaasti performatiivisia päämääriä tai jotain ”ylei-
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sempää” rock-kulttuuriin liittyvää kapinahenkeä ja aggressiivisuutta, yksinkertaisesti vain toistaneet ”hajottamismuotia” ilman sen enempiä viestimispyrkimyksiä
tai sitten purkaneet destruktiivisuuden kautta jotain hetkellistä affektia, aggressiota, suuttumusta tms. Esimerkiksi Blackmoren TV-kameran hajottamisen lähtökohtana on pidetty konserttia edeltänyttä riitaa sekä sitä, että Blackmore koki kameran
häiritsevän esiintymistään asettumalla liian usein hänen ja yleisön väliin (ks. esim.
Deep Purple 2005).
6.4.4 (Vasta)Esimerkki 3: Eric Clapton ja Jimi Hendrix
Puhuttaessa kitarasta 1960-luvun lopun rock-, pop- ja bluesmusiikin yhteydessä on
mahdotonta sivuuttaa nimiä Jimi Hendrix ja Eric Clapton. Tarkastelen seuraavaksi
lyhyesti, luonnosmaisesti – ja siksi ehkä varsin rohkein väittein – näiden kahden kitaristin suhdetta kitaranhajottamisen ilmiöön ja siitä edellä esittämääni tulkintaan.
Clapton on kitaranhajottamisen ilmiön tutkimisen kannalta kiinnostava siksi,
että hän kuuluu niihin sähkökitaristien kaanonin jäseniin, jotka eivät ole tiettävästi
koskaan hajottaneet esiintyessään kitaroita. Lisäksi 1960-luvulla Clapton kuului kitaristeihin, jotka halusivat korostaa show-elementtien ja soinnillisten ”eksploraatioiden” sijaan blues-henkistä autenttisuutta (Waksman 1999: 200, 245−246; 2003:
115), jonka toteuttamiseen riittivät Gibson-kitarat yliohjattuine Marshall-vahvistimineen. Toinen Claptonia luonnehtiva piirre on se, että häntä alettiin näkyvästi
kutsua 1960-luvun puolivälissä jumalaksi muun muassa Lontooseen ilmestyneiden
”Clapton Is God” -graffitien muodossa. Näiden kahden seikan – kitaroiden hajottamattomuuden ja jumalaksi nimittämisen – välillä voidaan tulkintaperspektiivissäni
nähdä yhteys: yksi syy Claptonin saamalle jumala-epiteetille on soittimellisen virtuoosisuuden ohella se, että hän ei särkenyt kitaroita.
Clapton keräsi esityksillään ihmisten kollektiivisen huomion musiikkiin; musiikki toimi myös hänen tapauksessaan attalilaisena uhraamisen simulakrumina. Mutta
pyrkimys autenttiseen blueskitarismiin oli esteenä sille, että teknologian puite ja
kyborgius – ja niiden kulttuurinen funktio – olisivat voineet manifestoitua Claptonin konserteissa destruktiivisuuden muodossa. Homo ex machina -ilmiö eli ihmisen
(soittajan) irtautuminen koneesta (teknologiasta, sähkökitarasta) jäi tapahtumatta
ja Clapton pysyi virtuoosisuudessaan todellakin ei-inhimillisen, absoluuttisen jumalan kaltaisena. Samalla väkivallan kanavoituminen muuttui henkilönpalvonnaksi.
Clapton osoitti näin, kuinka musiikki ei ole vain uhraamisen vaan potentiaalisesti
myös uhrikriisin simulakrum. 1960-luvun kollegoilla Claptonilla ja Townshendillä
oli siten selkeästi erilaiset kulttuuriset asemat. Samalla Clapton muodosti eräänlaisen käänteisen vahvistuksen kitaranhajottamisen teknologiakriittiselle luonteelle.
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Jimi Hendrixin esiintyminen Montereyn pop-festivaalilla vuonna 1967 lienee
kuuluisin yksittäinen kitaranhajottamis- ja polttotapaus. Hendrixin kyseistä esiintymistä on tarkasteltu muun muassa kehollisuuden, teatraalisuuden sekä seksuaalisymboliikan näkökulmista (Waksman 1999: 187−190; Waksman 2003: 117; ks.
myös Kuljuntausta 2006: 125−126). Kyseessä ovat tekijät, jotka ovat hyvin ilmeisiä
Hendrixin esiintymisessä – varsinkin kitaran saama fallinen rooli jää tuskin keneltäkään konsertin tai siitä tehdyn taltioinnin nähneeltä huomaamatta. Kitara on
Hendrixin käsittelyssä ikään kuin vuorotellen käsiteltävä seksuaaliobjekti ja tämän
objektin käsittelyyn käytettävä väline – Steve Waksmanin (1999: 188−189) sanoin
”teknofallos” (engl. technophallus) −, joka heijastaa ihmisen ja koneen fuusiota seksuaalis-musiikillisessa viitekehyksessä (ibid.).
Hendrixin Montereyssa toteuttama tapa hajottaa kitara olisi yksinkertaista tulkita edellisten Townshendin, Blackmoren ja Jeff Beckin hajotusanalyysien tapaan
implisiittisenä teknologista maailmankuvaa vastaan suunnattuna protestina. Vaikka Hendrix oli tunnetusti erittäin vaikutushaluinen yhteiskunnallis-kulttuurisella
tasolla (ks. esim. Gilroy 2003: 383), voidaan kuitenkin kysyä, oliko kitaranhajottamisen latentti kantaaottavuus sittenkään Hendrixille sopivin yhteiskunnallisen
kritiikin kanava. Toisin ilmaisten kyse ei ehkä ollut kulttuurin sisäisen itsekritiikin
kanavoitumisesta Hendrixiin, vaan Hendrixin kohdalla kitaranhajottamisella oli
muut päämäärät. On painotettava sitä, että tässä yhteydessä on mahdollista esittää
vain luonnosmaisia perusteluja tälle oletukselle.
Ensinnäkin vaikka Hendrix lienee toiseksi tunnetuin kitaranhajottaja Townshendin jälkeen, Montereyn konsertin kaltainen esiintymisen visuaalisuus on seikka,
jota Hendrix harrasti enemmän satunnaisesti kuin systemaattisesti ja myös tällöin
lähinnä tietoisessa shokeerausmielessä. Montereyn konsertin kitaranhajottaminen
ja -poltto oli Hendrixin kohdalla varsin tarkkaan etukäteen suunniteltu. Tämä ilmenee esimerkiksi polttonesteen saatavuutena, kitaran ”uhraamista” koskevana
etukäteisilmoituksena, haluna tehdä erityinen vaikutus (kyseessä oli Hendrixin Experience-yhtyeen debyytti Yhdysvalloissa) (Cross 2005: 192−193) sekä yleisemminkin tarkoituksellisena pyrkimyksenä mennä show-elementeissä Townshendia
pidemmälle esimerkiksi juuri polttamalla kitara (ks. Cross 2005: 181; Lawrence
2005: 81).25 Etenkin lyhyeksi jääneen uransa loppupuolella Hendrix halusi kuitenkin korostaa konserttiensa musiikillista puolta yleisön mahdollisista hajottamista
25. Polttamista voidaan pitää äärimmäisenä, esimerkiksi kappaleiksi hakkaamista totaalisempana tuhoamisen muotona – jäljelle jää vain tuhkaa. Hendrixin Montereyn konsertissa kitaran polttaminen
ei kuitenkaan saa tähän liittyviä ulottuvuuksia, sillä soitin ei roihahda liekkeihin eikä sen ”materiaalinen virittyneisyys” muutu. Kitaran polttaminen muistuttaa pikemminkin kitaraa, jonka päälle
on asetettu kynttilä. Tosin oman aikansa perspektiivissä tälläkin vähällä polttamisella oli luultavasti
vahva vaikutus.
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tai vaikkapa erikoisia soittotapoja koskevista odotuksista huolimatta (Waksman
1999: 205; ks. myös Menn 1996: 84).
Toisaalta Hendrix oli ehkä liian riippuvainen teknisistä laitteista, jotta ”olemisen
puhuttelu” olisi voinut ottaa hänessä teknologiakriittisen sävyn. Hendrix erottui aikalaisistaan muun muassa siinä, että hän kykeni käyttämään musiikin tuottamiseen
elektronisia ja teknisiä keinoja ennenkuulemattomalla tavalla. Hendrix ”estetisoi”
sähkökitaran sointimaailman moninaisuuden, mikä tarkoittaa, että hän estetisoi
teknologian mahdollistamat musiikin tuottamisen keinot ja välineet. (Ks. Waksman 1999: 167−170; Clarke 1996.) Samalla Hendrix oli olemukseltaan kuitenkin
niistä riippuvainen. Attali (1985: 35) mainitsee, kuinka ”Jimi Hendrixin tuotanto
olisi merkityksetöntä ilman sähkökitaraa, instrumenttia, jonka käyttämisen hän
vei täydellisyyteen”. Samaan tapaan Waksman (1999: 188) kirjoittaa, kuinka Hend
rixin saavutukset nojasivat sellaiseen lahjakkuuden ja teknologian yhdistelmään,
joka antoi hänelle mahdollisuuden luoda sähkökitaran avulla seksuaalis-musiikillista mestaruutta heijasteleva yli-inhimillinen persoona. Sähkökitarateknologia oli se
Hendrixin identiteetin osa, jolla hän oli aikansa täydellisin. Näin ollen kitaranhajottaminen oli Hendrixille ehkä vain yksi sähkökitaran mahdollisuuksien tutkimisen
muoto (vrt. Menn 1996: 84−85).
Montereyn konsertissaan Hendrix kertoo yleisölle ennen viimeistä kappaletta
uhraavansa ”jotain itselleen tärkeää”. Se, jolle Hendrix omasta mielestään uhrasi, oli
musiikki (ks. Lawrence 2005)26 eli hänen oman erinomaisuutensa kenttä. Hendrix
uskoi teknologian ja musiikin liiton voimaan ja mahdollisuuksiin puhuessaan ”sähköisestä kirkosta” (engl. electric church) paikkana ja tapana, jossa ja jolla musiikki voi
muuttaa maailmaa (ks. esim. Gilroy 2003: 383; Waksman 1999: 206). Hendrixin
omin sanoin sähköinen kirkko viittasi siihen, kuinka musiikilla voi ”hypnotisoida” ja
”saattaa ihmiset heikoimmilleen”, jolloin on mahdollista ”saarnata suoraan alitajuntaan” (ks. Waksman 1999: 170). Ainakin jossain määrin Hendrix näki itsensä tämän
kirkon pappina, joka hallitsi suvereenisti vaikuttamisen teknologian (sic) – ilmeni
tämä sitten sointeina, hälynä, kitaran uhraamisena tai varsinaisena musiikkina. Kuten Attali (1985: 6) toteaa, Hendrix kuuluu Janis Joplinin ja Bob Dylanin ohella
1960-luvun vapausunelmien keskeisimpiin ruumiillistajiin. Vaikka kitaranhajottaminen on myös Hendrixin kohdalla tulkittavissa teknologisesta puitteesta nousevaksi emansipaatiotarpeeksi, oli teknologia hänelle kuitenkin ehkä liian merkittävä
musiikillis-yhteiskunnallis-seksuaalisen vaikuttamisen ja identiteetin muovaamisen
kanava, jotta kitaranhajottaminen olisi hänen kohdallaan luontevasti tulkittavissa
pääasiassa kulttuuri- ja teknologiakriittisyydeksi. Kitaranhajottaminen ei voinut
26. Viite on kirjan sivujen 160 ja 161 välissä olevien numeroimattomien kuvasivujen viimeiselle
lehdelle.
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siis ilmetä Hendrixin kohdalla kyborgiuteen kohdistuvassa ”auto-destruktiivisessa”
muodossa Townshendin tapaan.
6.5 Miksi ahdistuksen kollektiivisuus
kanavoituu kitaranhajottamiseen?
Hubert L. Dreyfusin (1997: 227; ks. myös Dreyfus & Rubin 1991: 329) mukaan
Heidegger korosti erilaisten marginaalisten käytäntöjen, kuten viininjuonnin, ystävyyden ja erämaaretkeilyn merkitystä teknologisen ajattelutavan vaihtoehtoina. Ilmiöt on nähtävissä marginaalisina juuri teknologiaa vasten: ne vastustavat luonteeltaan kaikkea tehokkuusajattelua – vaikkakin myös niistä voidaan tehdä resursseja,
mistä esimerkiksi termit ”elämysmatkailu” tai ”laatuaika” kertovat. Kaikesta huolimatta teknologiasta poikkeavaa kulttuurista paradigmaa voi vain houkutella esiin,
sillä uudenlaista olemisenymmärrystä ei voi tarkoituksellisesti tai aktiivisesti säätää
(Dreyfus 1997: 227). Todellisuuskäsityksemme muuttuminen edellyttäisi sellaista
vaikuttavaa tapahtumaa tai objektia, jonka tarve sai Heideggerin toteamaan postuumisti julkaistussa haastattelussaan, että ”enää vain jumala voi meidät pelastaa”
(Heidegger 1997b; vrt. myös Dreyfus 1997: 227). Kristillis-uskonnolliset konnotaatiot eivät ole tässä kohtaa olennaisia – Heidegger puhuu jumalasta epämääräisellä artikkelilla (saks. ein Gott) – vaan tarkoitus on pikemminkin kiinnittää huomio
sellaiseen ilmiöön, joka kykenisi suuntaamaan uskomuksemme uudella tavalla.Yllä
mainittujen marginaalisten käytäntöjen kaltaiset ilmiöt saattaisivat kannustaa olemisen paljastumisen uudenlaisiin muotoihin.
Dreyfus (1997: 228−229; 1995: 106) antaa tämän luvun kannalta kiinnostavan
esimerkin siitä, millainen tämä uusi ”jumala” olisi saattanut olla: 1960-luvun rockmusiikki bobdylaneineen ja beatleseineen. Erityisesti Woodstockin rock-festivaali
(1969) heijasti Dreyfusin mukaan tilapäistä kulttuurista uudelleenorientaatiota,
jossa tietyt pakanalliset ja kristilliset käytännöt – kuten luonnosta nauttiminen,
dionyysinen ekstaasi, lähimmäisenrakkaus ja suvaitsevaisuus – esiintyivät uudenlaisessa sopusoinnussa ja järjestyksessä. Heideggerilaisen teknologiatulkinnan kannalta huomattavaa on se, ettei uusi järjestys näyttäytynyt konkreettisena tekniikan tuhoamisena vaan pikemminkin tekniikan valjastamisena edellä mainittuja käytäntöjä
tukevan musiikin esittämiseen. Ehkä olennaisinta on se, mitä Dreyfus ei mainitse:
valjastaessaan tekniikan käyttöönsä Woodstockissa ilmennyt ”tilapäinen” kulttuurinen järjestys osoitti tekniikan ja teknologisen maailmankuvan arbitraarisuuden astumalla ulos teknologian puitteesta käyttämällä teknologiaa itseään varantona omien
tehokkuutta karttavien pyrkimystensä toteuttamiseen (vrt. luvut 7.4−7.5).
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Tämä Dreyfusin heideggerilainen Woodstock-tulkinta antaa osittaisen vastauksen siihen, miksi edellä esitetyn kaltainen teknologisen maailmankuvan kohtaama
protesti voi ilmetä juuri (rock-)musiikin alueella ja kitaranhajottamisena: rockkonsertti kykenee – tai ainakin kykeni 1960-luvun lopulla – toimimaan yhteisöä
yhdistävänä ja väkivaltaa ehkäisevänä uhririittinä, erot tuottavana heideggerilaisena
”jumalan pelastuksena”. Olen viitannut usein tutkimuksessani Attalin näkemykseen, jonka mukaan musiikki tekee kuultavaksi kehittyneiden yhteiskuntien peruspiirteen: tarpeen etsiä eroja. (Attali 1985: 4−5.) Koska musiikki on Attalille hälyn
järjestämistä, se on uhraamisen simulakrum. Musiikki vastaa siis yhteiskunnallisten
erojen syntymistä ja väkivallan kanavointia. Musiikista tulee otollinen vallan ja vaikuttamisen väline, jonka koodi simuloi yhteiskunnan hyväksyttyjä normeja. Musiikin perustava tehtävä on varmistaa, että yhteiskunta on mahdollinen. (Attali 1985:
26−31; ks. myös Waksman 1999: 10−12 & 2003: 110−111.)
Sen lisäksi, että musiikki itsessään on uhraamisen simulakrum, voidaan kitaranhajottamisen roolia teknologisen aikakauden uhrikriisin ilmentymänä ymmärtää
myös toisella tavalla. Tässä on kyse siitä, että kitaranhajottaminen tekee mainitun
musiikin uhriluonteen näkyväksi. Latentista, musiikilliseen koodiin kätketystä väkivallan kanavoinnista tulee eksplisiittistä, kaikkien potentiaalisesti tavoitettavissa
olevaa destruktiivista uhrausta. Lisäksi kitaranhajottaminen kohdistaa uhraamisen
merkityksen selkeästi, sillä se tapahtuu paitsi musiikin myös teknologian ”sisällä”.
Heidegger (1994: 40) kirjoittaa:
Koska tekniikan olemus [siis teknologia puitteena] ei ole mitään teknistä, täytyy todellinen
mielen antaminen tekniikalle ja ratkaiseva selvittely tekniikan kanssa käydä jollakin alueella,
joka on toisaalta sukua tekniikan olemukselle ja on toisaalta perin erilaista kuin se. Taide on
yksi tällainen alue.

Sähkökitaran soittaminen ja sen edustama musiikin alue voidaan ymmärtää tällaisena ”taiteena”. Tämä johtuu muun muassa sähkökitaristin kyborgiluonteesta.
Kyborgina kitaristi heijastaa suoraan teknologian hallintaa ympäristössä, joka on
tämän hallinnan selkeä ilmenemisen paikka ja jonka on mahdollista sitä ensimmäisenä kommentoida: musiikissa.27
Kolmanneksi kitaranhajottaminen asettuu sellaiseen musiikinhistorialliseen vaiheeseen, jota luonnehtii äänen säröyttämisen huomattava lisääntyminen – tämä
koskee niin populaari- kuin taidemusiikin perinnettä. Kuten edellä mainitsin, äänen
säröyttäminen oli populaarimusiikin saralla monessa suhteessa sattuman tulosta, ja
siihen liittyviä kokeiluja tehtiin jo heti toisen maailmansodan jälkeen. On kuitenkin
27. Michael Schmidt on kirjoituksessaan ”Hören mit Schmerzen” rinnastanut Einstürzende Neubauten -punk-yhtyeen ”katastrofimusiikin” Heideggerin teknologia-ajatteluun juuri siinä suhteessa,
että kyseinen musiikki pyrkii kritisoimaan teknologista olemisenymmärrystä (ks. Marx 1998: 14).
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selvää, että juuri 1960-luvun puolivälin paikkeilla halu säröyttää kitaran – ja myös
esimerkiksi Hammond-urkujen – ääntä lisääntyi eksponentiaalisesti. Kiinnostavaa
on se, että särön tuottaminen tapahtui alun perin käyttämällä laitteita ”väärin” eli
esimerkiksi rikkomalla kaiutinkartioita tai kuormittamalla liikaa vahvistimen pääteastetta. Englanninkielinen säröä kuvaava termi ”overdrive” onkin havainnollinen:
säröyttämisessä todella ”ajetaan yli”, mutta ei suinkaan vain sointiväri vaan koko teknologia itsessään ”ajetaan yli” ja laitetaan toimimaan ”väärin”. Säröyttämisen kautta
ilmenee kulttuurin sisäinen kritiikki omaa teknologisuuttaan vastaan.28
On tavallista, että säröytetyn musiikin auditiivinen maailma – tai usein koko
rock-musiikki – on leimattu usein jonkin ”vallitsevan järjestyksen” taholta esimerkiksi ”meteliksi”, ”hälyksi” tai ”meluksi”. Leimaava taho ei voisi olla enempää
oikeassa. Säröytetty musiikki on hälyä, mutta se on sitä vain suhteessa sellaiseen
järjestykseen, jossa särön auditiivisuutta ei tunneta. Särö häiritsee, uhkaa ja saastuttaa, mikä tarkoittaa: särö osoittaa uhatun rajat ja rajoittuneisuuden sekä sen,
mistä tähän kohdistuva kritiikki voi kummuta. Kuten Waksman (1999: 11) Attaliin
liittyen huomauttaa, häly ei ole dissonanssin tapainen musiikillinen kategoria vaan
pikemmin tapa tehdä ja vastaanottaa musiikkia, osa musiikkia itseään.
On mahdollista ajatella kitaranhajottamista säröyttämisen äärimmäisenä muotona: enää ei särjetä vain äänenväriä vaan ”ajetaan yli” koko musiikki, joka sekin on
tullut teknologisen maailmankuvan hallitsemaksi. Kitaranhajottaminen on nähtävissä nimenomaan musiikillisena ilmiönä – ei psykologisena tai esiintymiseen liittyvänä ilmiönä. Musiikki on vieläkin se tekijä, joka ottaa subversiivisesti kantaa ja
protestoi teknologista puitetta ja tekniikan ylivaltaa vastaan. Jos Heideggerin edellä mainittu näkemys pitää paikkansa ja tiede on ottanut nykyisin filosofian paikan,
syntyy tarve jollekin, joka kykenee kritisoimaan tieteen pohjimmiltaan teknologista maailmankuvaa. Ehkä musiikki ottaa tässä suhteessa itselleen joitain filosofian tehtäviä. Itse asiassa ilmiö ei olisi uusi, sillä musiikki on kautta aikojen nähty
jotenkin erikoislaatuisessa suhteessa filosofiaan: joko sen jatkeena, täydellistäjänä
tai paralleelina (ks. esim. Babich 2002; Migliaccio 2000; vrt. tämän tutkimuksen
johdanto). Ehkä musiikki jatkaa kitaranhajottamisessa tätä vanhaa funktiotaan. Kitaranhajottaminen on filosofiaa – tai paremminkin: kitaranhajottaminen on teknologiseksi muuttuneen filosofian korvaavaa ajattelua.
28. Lisäksi on kiinnostavaa, että kun myöhemmin alettiin rakentaa laitteita, erityisesti digitaalisia
laitteita, joiden pääasiallinen tarkoitus oli nimenomaan tuottaa säröä – eli säröyttäessään ne toimivat ”oikein” –, käytettiin usein termin ”overdrive” sijaan termiä ”distortion”. Eli nyt vain ”vääristettiin”
ja ”särjettiin” mutta ilman ”yliajoa”. Tosin on huomautettava, että musiikkiteknologis-esteettisesti
kyse on tarkkaan ottaen myös kahdesta erilaisesta särön ja efektin tyypistä. Kaiken kaikkiaan särön
tuleminen osaksi musiikillista ilmaisua on kysymys, jonka merkitystä niin musiikinhistoriallisessa,
esteettisessä, filosofisessa ja kulttuurisessa kontekstissa on toistaiseksi tutkittu yllättävän vähän.
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SteveWaksman (1999: 12) esittää Attalin ajatuksia seuraten, kuinka sähkökitaran
ääni (engl. noise) ja sen tuottamisen moninaiset tavat ovat heijastaneet kokonaista
musiikillisen järjestyksen uudelleenorganisoitumista ja sitä kautta sosiaalis-poliittisten erojen uusiutumista. Tässä suhteessa etenkin äänen särön tuotto on keskeistä.Vaikka kitaran äänen särkeminen ei ollut uusi ilmiö 1960-luvulla, sen käytön voi
katsoa saavuttaneen tuolloin aseman, jossa se on ehkä tunnistettavin sähkökitaran
sointi ja soittotapa. Ei ole ehkä sattumaa, että tämä sattui samaan aikaan kuin myös
kitaroiden itsensä hajottaminen yleistyi. Kitaranhajottamisen uhriluonne antoi
mallin yhteisön säännöstölle ja väkivallattomuudelle (vrt. Girard 2004: 129−132),
jollaisia 1960-luvun kuohuva maailma kaipasi. Vaikka sen vaikutus voi koko länsimaisen kulttuurin kokonaisuuden kannalta olla pieni, voidaan kitaranhajottaminen
nähdä riittinä, jonka toistoa on koko säröytetty musiikki, muut kitaran särkemiset
ja kitaran keskeinen asema rock-musiikissa yleensä. Tämä kitaranhajottamisen ”alkumyyttinen” luonne vahvistaa luvun alussa esittämäni lähtökohtaoletuksen toisen
osan: jos kitaraa ei olisi alettu hajottaa, siitä ei olisi tullut rock-musiikin suosituin soitin.
Heideggerin mukaan ihminen ei varsinaisesti ole oman toimintansa alullepanija
vaan hänen toimensa ovat aina vastausta olemisen puhutteluun. Näin ollen myös
sähkökitaran säröyttämisessä ja hajottamisessa oleminen on pukeutunut musiikin
vaatteisiin ja kutsunut ihmistä vastustamaan teknologian tasapäistävää ja antihumanistista maailmankuvaa sekä siihen liittyvää kollektiivista ahdistusta. Kitaranhajottaminen on kenties yksi tapa, jolla teknologisen puitteen maailma, kaiken varantona hahmottava ajattelu ja kollektiivinen erojen katoamisen synnyttämä ahdistus voi
kanavoitua uudenlaiseen ajatteluun. Kuvaava on Rolling Stones -yhtyeen kitaristin
Keith Richardsin lausuma, jonka mukaan rock-musiikin näkymätön mutta vakaa
subversiivinen työ on ollut politiikkaa merkittävämpi syy Berliinin muurin kaatumiselle (Coelho 2003: 6). Koska kitara on lähes synonyymi rock-musiikille (ibid.),
voidaan ajatella, että kitara oli yksi tämän historiallisen purkamisen tehokkaimmista moukareista.
Kuten olen tuonut tutkimuksessani esille, ahdistus on modernille ajalle ominainen merkki siitä, että ihminen elää ”olemisen unohtuneisuudessa”. Ahdistus on
affektiivinen vastaus nykyaikaisen teknologisen maailman juurettomuuteen, merkki sen totaalista nihilismistä. (Ks. Dreyfus & Rubin 1991: 336−338.) Kitaranhajottaminen on yksi tapa ravistella arvoja, kaivaa juuria ja osoittaa ihmisen tarve
erottautumiseen teknologian puitteen puristuksessa.

Aikamme on kuoleva aika ja kantaa
kaikkia sellaisen ajan tunnusmerkkejä,
myös sen rauhattomuutta.
Erik Bergman 1967

7
Musiikki ja (re)presentoitu ahdistus:
Erik Bergmanin COLORI
ED IMPROVVISAZIONI

Edellisissä luvuissa osoitin, kuinka musiikki on tulkittavissa eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen ilmenemisen ja kanavoitumisen muotona niin yksilön ja teoksen kuin kollektiivin näkökulmista. Tämä luku luo kolmannen ja samalla edellisistä
poikkeavan näkökulman musiikin ja ahdistuksen suhteeseen: tarkastelen ahdistuksen suhdetta musiikkiin musiikkianalyyttisesti musiikin diskurssin eli tekstuaalisuuden tasolla. Päämääränäni on osoittaa, kuinka musiikin voidaan tulkita heijastavan
ja (re)presentoivan ahdistusta ja sen mekanismeja eksistentiaalisella ja kulttuurisella tasolla. Käytän tarkoituksella sulkumerkit sisältävää ilmausta (re)presentoitu
ahdistus, koska useimmissa tapauksissa ei ole mielekästä tai mahdollista erottaa,
onko kysymys musiikillisesti ahdistuksen ”esittämisestä” (representaatio) vai ”esille
tuomisesta” (presentaatio). Silloin kun tämä ero on selvä, käytän molempia termejä erillään perusmuodoissaan.
Analysoitava teos, jota vasten näitä kysymyskokonaisuuksia tarkastelen, on Erik
Bergmanin (1911−2006) vuonna 1973 säveltämä orkesteriteos Colori ed improvvisazioni op. 72. Pureudun Colori-teokseen kolmella tasolla: (1) Ensiksikin tarkastelen fenomenologisesti teoksen Stimmung-positioita sekä näiden suhdetta (musiikilliseen) subjektiuteen ja ahdistuksen musiikilliseen presentoitumiseen. (2) Toisaalta
analyysi pohtii historiallisessa kontekstissa Colorin keskeisintä musiikillista aktoria
– jota kutsun huokauseleeksi – sekä tämän suhdetta musiikin ja ahdistuksen kytkök. Bergman 1995 [1967]: 51.
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siin. (3) Kolmanneksi analyysi keskittyy musiikin kykyyn representoida ja kritisoida teknologista puitetta ja siihen liittyvää ahdistusta kudoksensa tasolla.
Kohta (1) korostaa analyysini eksistentiaalista ulottuvuutta. Eksistentiaalisuuden
kannalta en pyri biografiseen musiikkianalyysiin, jonka päämääränä olisi säveltäjän
”äänen” tai ”intention” etsiminen musiikin kudoksesta, mutta ei myöskään puhtaasti omakohtaisten vaikutelmieni artikulointiin. Pikemminkin pyrin hahmottamaan
musiikista tekijöitä, jotka voivat kiinnittää tällaisen eksistentiaalisuuden niin säveltäjän, esittäjän kuin kuulijoiden kokemuksissa. Tässä suhteessa Stimmung-position
käsite nousee relevantiksi. Samalla analyysini eksistentiaalinen aspekti on kuitenkin
myös omakohtainen sikäli, että se havainnollistaa tutkimuksessani keskeisiä lokaalin ontologian ja teoksen projektimaisuuden ajatuksia: Colori-analyysini hahmottaa
teoksen siitä lähtökohdasta ja tulkinnallis-tutkimuksellisesta tilanteesta, joka on itselleni tämän työn yhteydessä rakentunut.
Kohdat (2) ja (3) puolestaan hahmottelevat ahdistus-teeman kontekstissa Colorista nousevia kulttuurisia ja historiallisia representaatioita. Erityisen relevanteiksi
nousevat sellaiset rakenteellis-sisällölliset analogiat ja isomorfiat, joilla Colori kytkeytyy eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen yleisiin ”mekanismeihin” ja siten
tutkimukseni ahdistus-teemaan. Keskeiset näkökulmat muodostuvat subjektin kyseenalaistumisen, ahdistuksen toistettavuuden, ei-mikyyden ja luonnollisesti myös
ahdistuksen affektiivisuuden teemojen soveltamisesta analyysiin. Mainitun huokauseleen kohdalla Colori suhde ahdistuksen ilmiöön nähdään myös musiikinhistoriallisessa ja semanttisessa perspektiivissä. Kaiken kaikkiaan Bergmanin teokselle annetaan
tulkinnassani mahdollisuus analysoida kulttuuria ja siihen liittyvää ahdistusta. Mainitut
kolme analyysin tasoa kokoavat samalla yhteen tutkimuksessani aikaisemmin käsiteltyjä teemoja havainnollistaen niitä konkreettisessa musiikillisessa ympäristössä.
Erilaajuisia analyyseja ja huomioita Colori-teoksesta ovat esittäneet aikaisemmin ainakin Paavo Heininen (1982), Malcolm Hayes (1991), Malcolm MacDonald
(1981) sekä Mikko Heiniö (1995: 400). Heinisen (1982) analyysi keskittyy lähinnä teoksen temaattis-motiivisten yhteyksien kartoittamiseen. Formaalis-tekninen
orientoituminen määrittää myös Hayesin (1991) ja Heiniön (1995) suppeahkoja analyyseja. Heiniön analyysia luonnehtii myös (sävellys)historiallinen kontekstualisointi, koska tämä analyysi on kirjoitettu Suomen musiikin historia -teossarjan
yhteyteen. MacDonald (1981) on mainituista ainoa, joka sisällyttää analyysiinsa
aavistuksen verran myös sisällöllisiä tulkintoja – joskin useimmiten vain analyysia elävöittävien kielikuvien muodossa. Sekä MacDonaldin (1981) että Heinisen
(1982) analyyseja luonnehtii lisäksi pyrkimys nähdä Bergmanin teos osana sinfonisen musiikin perinnettä. Viittaan näihin tutkimuksiin paikoin omassa analyysissani.
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Kuten mainittu, analyysini perustuu vahvasti tämän tutkimuksen luomalle teoreettiselle pohjalle, jonka mukaan musiikki heijastaa eksistentiaalis-ontologisen ahdistuksen mekanismeja niin yksilön kuin yhteisön tasoilla. Analyysin päämääränä
on tarjota musiikkia ahdistuksen taitona lähestyvän teorian mukainen kuulokulma musiikkiin. Tätä lähestymistapaa vastaavaa analyysia ei ole aikaisemmin tehty
sen paremmin Bergmanin teoksesta kuin musiikista yleensäkään. Analyysilla on
kuitenkin paljon yhteistä erityisesti postmodernin musiikkianalyysin aatteellisen
ilmaston kanssa. Yhdistäviä tekijöitä ovat muun muassa sellaiset tutkimukselliset
teemat kuin tulkinnallisuus, musiikin representatiivisuus, musiikin kudoksen (syntaksin) ja tekstuaalisuuden (semantiikan) toisiinsa kietoutuneisuus sekä yksityiskohtien merkityksen korostuminen teoksen kokonaisuuden sijaan. Tarkemmin ottaen analyysissani on yhteyksiä muun muassa semioottiseen, (uus)hermeneuttiseen
ja psykoanalyyttiseen musiikkianalyysiin (esim. Abbate 2001; Hatten 1994, 2004;
McClary 1991; Monelle 2000; Kramer 1990, 1995, 2002; Sivuoja-Gunaratnam
2003; Tarasti 1994, 2006; Välimäki 2005a). Vahvimmin analyysi asettuu kuitenkin
fenomenologisen musiikkianalyysin historialliseen ja metodologiseen kontekstiin
(vrt. luku 2.1). Perustan analyysini teoksen partituurin (Bergman 1983) ohella
Colori-teoksen äänitteeseen vuodelta 1981 (ks. Bergman 1996).
Postmodernille musiikintutkimukselle on tyypillistä, että rajat toisaalta musiikkifilosofisten ja musiikkianalyyttisten käsitejärjestelmien, toisaalta tutkimusmenetelmien ja tutkittavan musiikin välillä ovat hälventyneet (Välimäki 2005b: 359).
Musiikkianalyysin luonne on muuttunut ja laajentunut. Edelleen se on kuitenkin
kenties keskeisin musiikintutkimuksellinen alue niin analyysikohteiden kuin teoreettis-metodologisten kysymysten kannalta. Sillä on näin ollen jatkuvasti ajankohtainen ja koko tieteenalan identiteetin kannalta merkityksellinen luonne. Myös
tätä taustaa vasten musiikkianalyyttisen tarkastelun sisällyttäminen tutkimukseeni
on relevanttia. Ensinnäkin sisällyttämisen tarkoituksena on antaa yksittäisen teoksen toimia esimerkkinä (vrt. puhe fenomenologisesta ”esimerkistä” luvussa 3.2.4)
musiikin ahdistuksen mekanismeja ilmentävästä kyvystä yleensä. Kuten jatkossa
osoitan, Bergmanin teos on tässä suhteessa erityisen havainnollinen. Toisaalta musiikkianalyysi voidaan nähdä itsessään yhtenä tapana tehdä musiikin filosofiaa (tai
jopa filosofiaa sinänsä), joten teosanalyysin toteuttaminen osoittaa kehitellyn teorian mahdollisia musiikkianalyyttisia implikaatioita. Laajemmasta perspektiivistä
ajateltuna tämä tarkoittaa sen havainnollistamista, mitä filosofisella lähestymisellä
voidaan yleisellä tasolla musiikkiteoksesta saada irti. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että analyysini Bergmanin teoksesta ei lopulta ole varsinaisesti (itsetarkoituksellisesti)
musiikkianalyysia – ainakaan kovin perinteisessä mielessä. Sen sijaan kyseessä on filosofinen tulkinta, joka ei väitä olevansa universaali vaan on ainoastaan yksi mahdol-
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linen teoksen lokaali ontologinen määritys ja joka sellaisena antautuu keskusteluun
muiden mahdollisten tulkintojen kanssa.
7.1 Ahdistuksen soinnit: virittyneisyyden
elaboraatiosta Stimmung-positioon
Erik Bergmanin Colori ed improvvisazioni (1973) on noin 20 minuuttia kestävä
orkesteriteos, joka jakaantuu kolmeen osaan: ääriosat ovat dynaamisen energisiä ja
keskiosa näille vastakohtainen hiljaisuustutkielma. Kokoonpanon muodostaa kolminkertaiset puupuhaltimet ja harpun sisältämä sinfoniaorkesteri, josta tekee erikoisen poikkeuksellisen suuri määrä lyömäsoittimia (kaikkiaan lähes 40) aina vibrafonista ja marimbasta erilaisten gongien, lautasten ja blokkien kautta flexatoniin
ja arabialaiseen darboka-rumpuun. Lyömäsoittimien iso osuus ei ole yllättävää, sillä
ne olivat kuoron ohella yksi Bergmanin keskeisimmistä soinnillisista ”tutkimuskentistä” aina 1950-luvulta lähtien. Usein nämä kaksi tekijää esiintyvätkin samassa
yhteydessä, kuten teoksissa Fåglarna op. 56a (1963), Jesurun op. 61 (1967) ja Nox
op. 65 (1970) (ks. myös Heiniö 1995: 399).
Analyysin kannalta on kiinnostavaa se muutos, joka Bergmanin sävellystyylissä tapahtui juuri Colori-teoksen kohdalla. Paavo Heininen (1982: 199−200; vrt.
myös Hayes 1991: 54−55; Heiniö 1995: 398) on todennut, kuinka tämän Bergmanin ”uuden tyylin” luonne näkyy suoraan teoksen Colori ed improvvisazioni nimestä: ”värejä ja improvisaatioita”. Vaikka keskittyminen sointiväriin oli keskeisimpiä Bergmanin sävellystyön lähtökohtia viimeistään jo orkesteriteoksesta Aubade
(1956) lähtien, Colorista 1970-luvulla alkanut kausi vei sointimaailmojen tutkimisen astetta pidemmälle. Nyt sointeihin keskittyminen oli pääasiallinen Bergmanin
musiikkia luonnehtiva tekijä selkeimpinä viittauskohtinaan muun muassa Witold
Lutoslawskin ja Krzysztof Pendereckin kenttiin, klustereihin, improvisointiin ja
”aleatoriseen kontrapunktiin” perustuva sävelkieli. Sointimaailmojen kehittämisen
merkitys tulevaisuuden musiikille korostui vuosi Colorin säveltämisen jälkeen myös
Bergmanin kirjoituksissa (Bergman 1995e [1974]: 107−108; vrt. Bergman 1995d
[1967]: 51). Colori oli siihen asti laajin Bergmanin vain orkesterille säveltämä teos.
. Bergman sävelsi Colori ed improvvisazioni -teoksen hollantilaisen Zeelandin sinfoniaorkesterin tilauksesta, ja se kantaesitettiin tammikuussa 1974 Kööpenhaminassa.
. Bergmanin kiinnostus sointivärejä kohtaan voidaan tosin jäljittää pidemmällekin. Esimerkiksi jo
Stämningsbild pianolle vuodelta 1935 – joka on varhaisin teos, jonka esittämisen Bergman salli – on
impressionistisuudessaan nähtävissä tässä valossa.
. Olivier Messiaenin ohella juuri Lutoslawski oli säveltäjä, jonka Bergman arveli ”jäävän eloon”
1900-luvulta (Bergman 1995f: 26). Paavo Heinisen (1982: 194) tulkinnan mukaan Bergmanin
1970-luvun alussa alkanutta tyyliä luonnehtii neljä piirrettä: kontrolloidun aleatoriikan menetelmä, edeltäneisiin vokaaliteoksiin perustuva sointukieli (tarkoittaako Heininen sointikieli?), uusiin
muototyyppeihin hakeutuminen ja konserttojen ilmaantuminen Bergmanin teosluetteloon.
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Samalla se oli teosta Circulus op. 58 (1965) lukuun ottamatta ensimmäinen Bergmanin orkesteriteos vuonna 1960 sävelletyn sarjallisen Simbolon op. 52 jälkeen.
Colori siirsikin Bergmanin sävellystyön painopistettä selvästi enemmän suuren orkesterin pariin, mikä näkyi paitsi uusina orkesteriteoksina (esim. Arctica op. 90
vuodelta 1979 ja Ananke op. 97 vuodelta 1982) myös monina 1970- ja 1980-luvun
taitteessa sävellettyinä konserttoina.
Puhuminen sointivärin korostumisesta on Colorin yhteydessä kuitenkin hiukan
harhaanjohtavaa, sillä tällöin sointiväriä ja sen merkitystä tarkastellaan vain yhtenä
musiikin parametrina – melodian, rytmin, harmonian ja muodon ohella – joka sattuu nyt vain olemaan hallitsevassa asemassa. Kuten analyysini pyrkii osoittamaan,
Colorissa näillä erottuvilla parametreilla ei ole kuitenkaan enää vahvaa itsenäistä
identiteettiä kuin satunnaisesti. Parametrien funktioiden häilymistä voimistaa
myös improvisoinnin ja aleatoriikan osuus. Identiteetin omaavina perustekijöinä
Colorissa ovat ajalliset jaksot – Heinisen (1982: 202) sanoin ”materiaalin kerrostumisen vyöhykkeet” –, joilla on jokaisella oma selkeä luonteensa ja joissa yksittäiset
musiikin parametrit ovat alistettuja kokonaisuudelle ja sen synnyttämälle vaikutelmalle. Teoksen rytminen ja melodinen karakteristiikka on varsin vähäeleistä ja
palvelee vain tätä soinnillista kokonaisvaikutelmaa (vrt. Heiniö 1995: 400). Myös
teoksen improvisoidut ja aleatoriset osuudet ovat samassa alistetussa roolissa (vrt.
MacDonald 1981: 174). Kuten Heininen (1982: 196) toteaa, Bergmanin musiikin
olemus ei ole ”kuoren sisällä vaan välittömästi esillä – pikemmin kuin syvälle, läpi,
olisi katsottava lähelle ja laajalle”.
Bergmanin musiikki hahmottuu ylipäätään 1970-luvulta alkaen useimmiten peräkkäisinä musiikillisina jaksoina tai tilanteina, joissa kokonaisuuden synnyttämä
sointi, laatu, sävy, väri, timbre, klangi tai tunnelma on aina enemmän kuin osiensa summa. Toisin kuin Hayes (1991: 55) ajattelee, nimenomaan näiden sointijaksojen suhtautuminen toisiinsa muodostuu Colorissa ja sitä seuranneissa teoksissa
keskeiseksi muotoa luovaksi elementiksi (vrt. Heininen 1982: 203). Jouni Kaipainen on viitannut tähän ilmiöön puhuessaan oopperan Det sjungande trädet op. 110
(1986−1988) yhteydessä Bergmanin musiikista ”tunnelmaltaan ja väritykseltään
itsensä näköisten kuvien” sarjana, ja kuinka musiikin rakennusyksikköinä ja kehityksen lähtökohtina ovat musiikilliset ”laatukuvat” (Kaipainen 1995: 213). Esimerkki
1 havainnollistaa, kuinka Bergmanin musiikki rakentuu soinnillisesti kontrastoivien
jaksojen jatkumona myös pienimuotoisissa sooloinstrumenttikappaleissa. Samalla
esimerkki havainnollistaa Bergmanin solu-/sekuntinotaatiota. Colorissakin luovutaan noin 50 tahdin jälkeen tahtiviivoista ja siirrytään sekuntinotaatioon. Musiikki jakaantuu tästä eteenpäin – sekä Colorissa että suurimmassa osassa Bergmanin
sävellyksiä aina oopperaan Det sjungande trädet asti – sekuntimäärillä ilmaistuihin

7 Musiikki ja (re)presentoitu ahdistus — 215

jaksoihin, joita kutsun tässä siis ”soluiksi”. Esimerkki 1 on Bergmanin soolokitarateoksesta Midnight op. 83 vuodelta 1977. (Ks. esimerkki 1).
Midnight-esimerkistä käy ilmi, kuinka Bergmanin musiikin kontrastoivat soinnit
hahmottuvat hyvin pitkälle jo graafisesti. Esimerkiksi solut 45−52 osoittavat, kuinka musiikki etenee suorina leikkauksina soinnista toiseen ilman varsinaisia ”siltoja”.
Sointien luomisessa käytetään kaikkia musiikin parametreja: rytmiä, erilaisia soittotapoja (sointivärejä), harmoniaa, melodisia elementtejä. Huomattavaa on, että
juuri erilaiset soinnit ovat musiikin solunotaation lähtökohta: solunumeron vaihtumisen perusteena ei ole yhtäläinen ajallinen kesto (Midnightin solut ovat pituuksiltaan parista sekunnista lähes kolmeenkymmeneen sekuntiin) eikä ”musiikillinen”
kokonaisuus (esimerkiksi solut 35−39 muodostavat selkeästi yhden musiikillisen
fraasin, johon kuuluu solujen osoittamat viisi erilaista sointia).
Miten näiden jaksojen luonnetta ja merkitystä voisi tarkemmin luonnehtia?
Bergmanin musiikin yhteydessä on käytetty termiä ”kiilamuoto” (ks. Kaipainen
1995: 231), jolla viitataan mainittujen laatukuvien tai musiikilliselta ilmeeltään yhtenäisten jaksojen usein sisältämään intensiteetin kasvuun. Kasvu voi tapahtua joko
dynamiikan tasolla, rytmisenä kiihtymisenä, rekisterin nousuna tai jonakin näistä
muodostuvana yhdistelmänä. Kiilamuodon käsite ei kuitenkaan kykene pureutumaan erilaisten laatukuvien yksilöllisiin eroihin, varsinkin kun Bergmanin jaksot
ovat toisinaan luonteeltaan myös hyvin staattisia. Teosten ja teosten osien loppuja
lukuun ottamatta kiilat ovat toisaalta tuskin koskaan intensiteetiltään väheneviä.
Yksi mahdollinen tulkintakonteksti laatukuville voisi olla Eero Tarastin (1994; vrt.
myös 2006) kehittelemä greimasilaiseen semiotiikkaan pohjaava modaliteetti-analyysi. Modaliteetti on jotain, jota ei voi palauttaa vain musiikin syntaksiin tai mitattaviin ulkoisiin eleisiin vaan jokin, joka viittaa musiikin tasolla samaan ilmiöön
kuin mikä puheessa tapahtuu lausujan ”värittäessä” puhettaan arvottamalla sitä (Tarasti 1994: 38). Modaliteetti ei ole kuitenkaan sattumanvarainen subjektiivinen
tulkinta (Tarasti 1994: 48) vaan musiikinsisäinen ”tahtotila”, kineettisen energian
muoto. Näitä ovat Tarastin (1994: 40−43, 48−49; vrt. myös 154−180) mukaan
”oleminen”, ”tekeminen”, ”tuleminen”, ”tahtominen”, ”täytyminen”, ”voiminen” ja
”uskominen”.
Tämän tutkimuksen kontekstissa voidaan kuitenkin asettaa seuraava kysymys.
Eikö voida ajatella, että Colorin tapa valjastaa yksittäiset parametrit kokonaissoinnin
tarpeisiin ilmentää periaatetta, joka liittyy myös virittyneisyyden eksistentiaaliin?
Colorissa – kuten Bergmanin musiikissa yleensä – on päällimmäisenä kokonaissointi, tunnelma. Samoin olemassaolomme kokonaisuus voi avautua kokonaisuutena vain
virittyneisyyden eksistentiaalin ja tämän ontisen tason vastineen, mielialan (Stim. Käsittelen Colorin tahtiviivojen loppumisen hetkeä tarkemmin myöhemmin.
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Esimerkki 1. Erik Bergman, Midnight op. 83 kitaralle,
solut 34–59. © Julkaistu Fennica Gehrman Oy:n luvalla.

mung) kautta. Edelleen samoin kuin Colorissa yksittäisten parametrien tarkastelu ei
tavoita kokonaistunnelmaa, ei mielialan avaava luonne ole tavoitettavissa ”tietämisellä” vaan mieliala on sen ehto ja avaa ihmisen itselleen ennen mitään tietämistä tai
tahtomista (vrt. Heidegger 2000a: 175−176; ks. luku 2.2.1). Olennaista on, että
Colorin tapauksessa tämä vastaavuus ei ole vain strukturaalista vaan musiikin keskittyminen sointiin tuo mukanaan suoran affektiivisen kokonaisvaikutelman. Voi-
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sikin sanoa, että Bergmanin sointijaksot, musiikilliset ”laatukuvat” ovat itse asiassa
musiikin tapa (re)presentoida erilaisia ontisia Stimmungeja. Stimmung-termin käyttö
on erityisen sopivaa siksi, että siihen sisältyy yhtä aikaa tunnelma, affektiivisuus ja
kokonaisvaltaisuus sekä äänet ja niiden järjestyminen, virittyminen. Colori tematisoi poikkeuksellisen selkeällä tavalla musiikille yleisesti kuuluvaa ominaisuutta olla
(perus)virittyneisyyden elaboraatiota.
Tässä tutkimuksessa on aikaisemmin viitattu postmoderniin ajatukseen subjektista positiona sekä tästä johdettuun Stimmung-position ja viritetyn subjektin
käsitteisiin (ks. luku 4.3.3). Colorissa nämä ajatukset ovat erityisen relevantteja,
sillä sen positioiden rakentumisessa ei ole tärkeintä sellaiset tekijät kuin musiikin
aktoriaalisuus tai temaattisuus vaan tunnelma, affektiivisuus ja emotionaalisuus.
Eksistenssin roolia korostaen voidaankin ehkä sanoa, että Colori tarjoaa selvän esimerkin musiikin kyvystä tarjota subjektiposition sijaan subjektiutta ja käsitteellisyyttä ”edeltäviä” Stimmung-positioita ja kyvystä tehdä kuulijasta ontologis-musiikillis-affektiivisesti viritetty esi-subjekti.
Colorin voidaan tulkita ylittävän musiikin tekstuaalisen subjektin ja musiikin virittämän (soittaman) subjektin välisen eron myös kokonaisrakenteensa tasolla. Tässä yhteydessä tulee relevanteiksi ne huomiot, joita esitin luvussa 4.3 hälyn ja hiljaisuuden musiikinontologisesta vastaavuudesta. Hiljaisuus ja häly ovat molemmat
luonteeltaan merkityksellisten suhteiden puuttumista ja luovat sellaisina raja-arvot
musiikin merkityksellisille järjestyksille. Suurin osa Bergmanin 1970-luvun jälkeen
sävelletyistä teoksista alkavat kuulokyvyn rajamailla olevilla äänillä, hyvin hiljaa ja
hyvin hitailla tempoilla. Myös Colori alkaa pianissimodynamiikassa lähes kuulumatonta kohinaa muistuttavalla jousien kentällä. Tämän päälle piirtyy viulujen ja
sellojen tihentyvä col legno -rytmi, joka muodostaa teoksen ensimmäisen, tahtiin
14 päättyvän kiilan. Tämän jälkeen teos palaa myöhemminkin useaan otteeseen
äärimmäisen hiljaisiin sävyihin, ikään kuin hakeakseen vauhtia kiilamaisina hahmottuviin Stimmung-jaksoihin. Teos rakentaa suuria kontrasteja: teokselle tyypillinen
ele on fortissimon saavuttaneen jakson katkaiseminen subitopianissimolla ja siirtymisellä uuteen Stimmungiin. Hiljaisuuden kannalta huomattavin vaihe teoksessa on
keskimmäinen osa, jonka dynamiikka on osan keskellä olevaa muutaman sekunnin
mittaista jaksoa lukuun ottamatta piano pianissimon ja mezzopianon välimaastossa.
Osa on ”hiljaisuuden kuvitteellinen representaatio” – luonnehdinta, jota MacDo. Musiikin aktorilla tarkoitetaan musiikin diskurssin sisäistä narratiivista elementtiä (kuten motiivia tai aihetta), joka hahmottuu (ikään kuin) toimijana musiikin kerronnallisessa etenemisessä,
narraatiossa (ks. Tarasti 1994: 106−111).
. Harvoja poikkeuksia ovat esimerkiksi Noa op. 78 baritonille, sekakuorolle ja orkesterille vuodelta 1976 sekä vuonna 1982 sävelletty orkesteriteos Ananke op. 97.
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nald (1981: 180) käyttää Bergmanin Silence and Eruptons -teoksen (1979) ensimmäisestä osasta.
Hiljaisuuden vastapainona Colorissa ovat äänivyöryjaksot. Niitä kuullaan paitsi
monien Stimmung-jaksojen kiilojen päätöksenä myös ennen kaikkea kolmessa keskeisessä kohdassa, jotka sijoittuvat ensimmäisen osan loppuun, kolmannen osan
alkuun sekä koko teoksen päätökseen. Kaksi ensin mainittua tapausta rajaavat kontrastoiden teoksen hiljaisen keskiosan, joka on kuin ”mielenmaisema ennen tai jälkeen myrskyn” (MacDonald 1981: 178).Viimeinen mainittu tapaus taas muodostaa
teoksen päätöksen. Näitä fortissimo-vyöryjä luonnehtii suuren äänenvoimakkuuden
ohella niiden kaaosmainen hälyluonne. Teoksen päätöskaaos asettuu vastakohdaksi
alun hiljaisuudelle, mutta kuten luvussa 4.3 esitin, akustisella kaaoksella (hälyllä) ja
hiljaisuudella on sama ontologinen funktio musiikin raja-arvoina. Ne siis ”kuuluttavat” sen tilan, johon myös Colorin Stimmung-positiot asettuvat.
Seuraava kaavio (kaavio 2) kuvaa Colorin äänimassan käyttäytymistä teoksen
edetessä. Katkoviiva kuvaa (tämän teoksen kontekstissa) mahdollisimman suurta
järjestyneisyyden astetta, tilannetta, jossa musiikki hahmottuu selkeimmin aktoreina, teemoina tai muuten identifioitavina elementteinä. Katkoviivan yläpuolinen
alue kuvaa puolestaan liikkumista pois tästä järjestyksestä kohti hälyä, ja katkoviivan alapuoli vastaavasti liikkumista järjestyksestä kohti hiljaisuutta, äänettömyyden
kaaosta, merkityssuhteettomuutta, esikäsitteellistä ”järjestystä”. On huomattava,
ettei kaavio kuitenkaan kuvaa suoranaisesti muutosta äänenvoimakkuudessa vaan
pikemminkin muutosta äänimassan ”täyteydessä” ja liike-energiassa. Vastaavasti
kaavio ei myöskään kuvaa teoksen sisältämiä intensiteettivaihteluja; musiikki voi
olla intensiteetiltään heikkoa tai voimakasta niin hälynä, hiljaisuutena kuin jollain
tapaa ankarasti järjestäytyneenäkin. Esimerkiksi teoksen keskimmäinen, ”hiljainen”
osa on hyvä osoitus hiljaisuuden intensiteetistä. Kaavio siis kertoo vain sen, kuinka
kuulonvaraisesti hahmotettuna teoksen eri osat liikkuvat kahden merkityksettömyyden, hiljaisuuden ja hälyn rajaamassa tilassa ja sen, kuinka teos käyttää tämän
tilan mahdollisuuksia hyvin kattavalla tavalla. Kohdat, joissa kuvaaja leikkaa järjestäytyneisyyttä kuvaavan katkoviivan tai käy sitä lähellä, viittaavat musiikillisesti
erityisen merkittäviiin kohtiin teoksessa. Kiinnostava yksityiskohta on, että ajallisesti nämä leikkauspisteet sattuvat osien sisällä lähes tarkkaan kultaisen leikkauksen
kohdalle, vaikkakin kultaisen leikkauksen havaittavuus ja merkitys ajallis-auditiivisissa ilmiöissä ei ole itsestään selvä. Palaan näihin kohtiin analyysini kuluessa.
Kaaviosta hahmottuu teoksen kaaoksen ja hiljaisuuden välinen dialektiikka, jota
voidaan tarkastella Eero Tarastin (ks. esim. 1996; 2004a; 2006) eksistentiaalisemioottisesta näkökulmasta. Tarastin teoriassa subjekti tulee merkityksiä luovaksi
olennoksi kahden aktin kautta. Ensimmäisessä liikkeessä subjektin maailma, Dasein
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I osa, n. 8’

II osa, n. 6’

III osa, n. 5’30’’

Kaavio 2. Erik Bergman, Colori ed improvvisazioni, äänimassan käyttäytyminen ja
liikkuminen hiljaisuuden ja hälyn välimaastossa. Kaaviossa hiljaisuus on alhaalla
ja mahdollisimman suuri häly ylhäällä. Aika etenee vasemmalta oikealle.
Katkoviiva kuvaa mahdollisimman suurta ”järjestyneisyyttä”.

asettuu vasten omaa negaatiotaan, minkä jälkeen paluu Daseiniin näyttää tämän uudessa valossa, negaation mielettömyyden ja perustattomuuden kokemuksen sävyttämänä (Tarasti 1996: 21). Toinen liike on kuitenkin kohden affirmaatiota, negaation vastakohtaa. Se on täyteyden ja yliyksilöllisen merkityksellisyyden maailma.
Nämä kaksi liikettä kuvaavat hyvin luvussa 3 esittämiäni ahdistuksen puolia sekä
täydellisenä tyhjyytenä, ei-mikyytenä että potentiaalisuutena. Musiikin materiaalisella tasolla ne vastaavat puolestaan liikettä hiljaisuuteen ja hälyyn – mikäli häly
ymmärretään kaikki mahdolliset musiikin järjestykset potentiaalisesti sisältäväksi
ilmiöksi. Ne muodostavat ne ääripäät, joiden välissä musiikillinen subjekti(positio)
liikkuu.
Tarastin eksistentiaalisemioottinen, subjektin liikettä kuvaava kaavio (ks. kaavio 3) auttaa tarkastelemaan teoksen kokonaisuutta tästä näkökulmasta (ks. esim.
Tarasti 1996: 22 & 2006: 226). Kaaviossa olevat liikkeet eivät välttämättä rajoitu
vain merkittyihin kahteen vaan subjektin liike voi jatkua uudelleen negaatioon ja
uudelleen affirmaatioon (vrt. Tarasti 1996: 26). Juuri näin tapahtuu Colorissa. Alun
hiljaisuuden (negaation) jälkeen teos pyrkii kohti hälyn affirmaatiota saavuttaen
sen ensimmäisen osan lopussa (ks. kaavio 2). Tätä seuraa uusi negaatio toisen osan
pitkän hiljaisuustutkielman muodossa. Jälleen uusi täyteys syntyy kolmannen osan
alkumyrskystä. Kolmannen osan keskivaiheilla esiintyvää hiljaisempaa jaksoa lukuun ottamatta koko osa on dynamiikkavaihteluistaan huolimatta hyvin energinen
ja liikkuva, ”täynnä ääniä”. Siksi se on kokonaisuutena ikään kuin affirmaatiota,
täyteyttä. Tämä täyteys kulminoituu teoksen lopun kaoottiseen äänimassaan. Kokonaisuutena teos piirtyy siis tyhjyyden (hiljaisuus) ja täyteyden (häly) väliin osoit. Tarastin teoriassa Dasein ei viittaa vain ihmiseen vaan laajemmin minkä tahansa subjektin ”ympäristöön”.
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Kaavio 3. Subjektin liike tyhjyyden ja
täyteyden välissä (Tarasti 1996: 22; 2006: 226).

taen sen kentän, johon kaikki mahdolliset musiikin Stimmung-positiot asettuvat ja
(re)presentoiden siten ahdistuksen suhdetta muihin virittyneisyyden moduksiin.
Poikkean Colorin analyysissani Tarastin analyysitavasta siinä, että tarkasteluni
kiinnittyy musiikin tarkasteluun kuulijan näkökulmasta (vrt. Tarasti 2006). Tämä
ero konkretisoituu siihen, että edellä esitetyn kaavion ensimmäinen Dasein on Tarastille musiikillinen tapahtuma: motiivi, teema tai alku, joka sitten kohtaa oman
negaationsa tai affirmaationsa. Colori-analyysissani käsitän sen sijaan kaavion ensimmäisen Daseinin nimenomaan kuulijana, jonka eksistenssi asettuu musiikin hiljaisuuden ”kyseenalaistamaksi”. Kaavion viimeinen paluupiste, ”x”, kuvaa tilannetta Colorin päätyttyä äänelliseen täyteyteen (ks. III osa, solut 57−58). Jäljelle on
ikään kuin jäänyt useita negaation ja affirmaation liikkeitä suorittanut ja useissa
Stimmung-positioissa vieraillut kuulija.10 Olennaista ei ole niinkään se, onko kuulija
muuttunut musiikin (re)presentoimien eksistentiaalisten liikkeiden myötä (vrt. Tarasti 1996: 23).11 Sen sijaan kuulijan ja musiikin rajat ovat tulleet häilyviksi Colorin
Stimmung-positioiden virittäessä kuulijasubjektin eksistentiaalista tilaa tavalla, joka
heijastaa erilaisia ahdistuksen merkityksettömyydestä rajautuvia virittyneisyyden
muotoja.
Luvussa 4.3 käsitelty hiljaisuuden ja hälyn vastaavuus musiikkia ontologisesti
reunustavina äänettömyytenä (”suojaava hiljaisuus”) ja ääninä (suosionosoitukset
jne.) voidaan kytkeä edellä käsiteltyyn. Musiikin ja sen Stimmung-positioiden kont. Liikkumista hälyn kaaoksen ja hiljaisuuden tyhjyyden välimaastossa ilmentää jo nimensäkin puolesta Bergmanin teos Silence and Eruptions op. 91 (1979).
10. Yhtä hyvin tämä voi olla myös musiikin esittäjä, joka kuulijasubjektin tavoin seuraa musiikin
liikettä täyteyden ja tyhjyyden, akustisen kaaoksen ja hiljaisuuden välissä.
11. Näinkin voi usein erityisen voimakkaiden musiikkielämysten kohdalla käydä. Musiikki ikään
kuin jättää järjestyksestään jotain kuulijasubjektiin.
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rastoiva liike on suoraa jatkoa (konserttitilanteessa) ennen musiikkia vallinneelle
akustisen kaaoksen vaihteluille (aplodit, suojaava hiljaisuus) sekä edeltäjä vastaaville
musiikkia seuraaville ilmiöille (hiljaisuus, suosionosoitukset). Kuten tutkimuksessa
on esitetty, nämä musiikkia ympäröivät akustiset tilat on tulkittavissa tarpeeksi luoda ei-mikyyden simulaatio, jotta musiikin järjestys voisi nousta sellaisenaan esille.
Colorin alkaminen, päättyminen ja liikkuminen kaaoksen tiloissa ei kuitenkaan tarjoa
uutta järjestystä kuin hetkittäin (vrt. katkoviiva kaaviossa 2). Kokonaisuutena teos
ei tarjoa orgaanista (ks. luku 7.6) vaihtoehtotodellisuutta, jolla on tietty järjestys
ja virittyneisyys. Sen sijaan Colori virittää kuulijan tavalla, joka osoittaa ahdistuksen
perusvirittyneisyyden jatkuvan läsnäolon eksistenssissä sekä erilaisten järjestysten
sattumanvaraisuuden. Tämän Colori tekee suoraan virittyneisyyden tasolla, ja saattaa
siinä suhteessa toimia esimerkkinä nykymusiikin yleisemmästäkin luonteesta: musiikki ei tarjoa aina omaa virittyneisyyttään vaan ennemminkin vaikuttaa eksistenssin virittyneisyyteen, virittää (saks. gestimmen) subjektin hetkellisesti.
7.2 Dialogi ahdistuksen kanssa
Jotta Colorin analyysi keskittyisi nimenomaan Stimmungien (tai Stimmung-positioiden) analyysiin, on sen keskityttävä kokonaistapahtumiin. Tarkoitan tällä tutkijan
tietoista pyrkimystä välttää ceteris paribus -tyyppiseen ajatteluun perustuvaa analyysiotetta, jossa musiikin eri osatekijät ja parametrit oletetaan lähtökohtaisesti
toisistaan erotettaviksi. Esimerkiksi musiikin analysointi säveltaso-organisaationa
olettaa, että muilla musiikin parametreilla – rytmillä, sointivärillä jne. – ei ole
kyseisessä tapauksessa yhtä suurta merkitystä musiikin kokonaisuuden ymmärrettävyyden kannalta. Fenomenologisesti orientoituneessa Stimmung-analyysissa taas
pyritään välttämään sitä, että analysoitava kohde muokkautuisi lähtökohtaisesti
jonkin sisällöllisen, teknisen, esteettisen tai yleensä musiikin olemassaolon tapaa
koskevan ennakko-oletuksen mukaisesti. Eksistentiaalisemiotiikan terminologiaa
soveltaen voidaan sanoa, että Stimmung-positioita lähestytään analyysissa esi-merkkeinä, tiloina, joilla on selvä virittyneisyys mutta ei (vielä) kiinnittymistä mihinkään tiettyyn merkitykseen, merkkiin tai tulkintaan (vrt. Tarasti 1996: 37; 2004:
23). Tällaisessa tilanteessa musiikin Stimmung-positiot nähdään ”asubjektiivisena”12
virittyneisyyden eksistentiaalin representaationa tai yhtä hyvin ”subjektiivisena”
Stimmungin presentaationa kuulijalle.13 Musiikkia koskevat tulkinnat tai selitykset
voidaan asettaa kohdallisesti vasta tämän jälkeen.
12. Asubjektiivisuuden käsitteestä ks. esim. Vadén 2004a.
13. Tarasti on käsitellyt musiikkianalyyseissaan esi-merkin (engl. pre-sign) käsitettä myös sävellyshistoriallisesti, sillä esi-merkeiksi voidaan tulkita myös sellaiset säveltäjän musiikilliset ideat, jotka
eivät ole vielä konkretisoituneet partituuriksi tai esitykseksi (Tarasti 2006: 226).
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Musiikin olemassaolon tapaa koskevien kannanottojen sivuuttamisen ohella fenomenologiseen Stimmung-analyysiin sisältyy myös positiivinen aspekti, joka keskittyy muutoksiin musiikin Stimmung-positioissa. Tällöin ei tarkastella sitä, millaisia
musiikkiin tai sen kokemiseen liittyvät affektit ovat luonteiltaan tai millainen musiikillisen materiaalin struktuuri affektin synnyttää vaan sitä, missä kohdin musiikkia
nämä positiot muuttuvat toisiksi tai miten ne ”käyttäytyvät” ja ”liikkuvat”. Fenomenologisen musiikkianalyysin yleisten metodologisten lähtökohtien perusteella
(ks. luku 3) vaikuttaa siltä, että musiikin ajallisuuteen keskittyvät analyysikäsitteet
olisivat tässä havainnollisia. Ne ovat – periaatteessa – kenen tahansa testattavissa
huomioidessaan ajallisuuden ohella auditiivisen, kehollisen ja affektiivisen ulottuvuuden. Stimmung-analyysin kannalta relevantteja musiikin ajallisuuden kategorioita on fenomenologisen musiikintutkimuksen perinteessä hahmottanut ennen
kaikkea Thomas Clifton (1983). Clifton erottaa musiikin ajallisuuden kategorioiksi
seuraavat: ”alkaminen” (engl. beginning), ”loppuminen” (engl. ending), ”jatkuvuus”
(engl. continuity), ”kontrasti” (engl. contrast), ”keskeytys” (engl. interruption) sekä edellisistä johdetut erityistapaukset ”temporaalinen väliintulo” (engl. temporal
intercut) ja ”ajallinen monitasoisuus” (engl. time strata).14 En kuitenkaan analysoi
Coloria tarkastelemalla kaikkia Cliftonin määrittämiä kategorioita.15 Keskityn vain
tapauksiin, joissa kontrastin, keskeytymisen ja temporaalisen väliintulon kategoriat
ovat heuristisia. Erityisesti Stimmung-positioiden kontrastoivuus ja keskeytyminen
– jotka edellyttävät aina alkamisen ja loppumisen ilmiöitä – ovat keskeisiä ”fenomenologisen” huomion kiinnittäviä musiikillisia ”attraktiopisteitä” (vrt. Tarasti
2006).16 Kontrastoiva tai keskeyttävä muutos Stimmung-positiossa on tulkittavissa
attraktiopisteeksi, jonka havaitseminen ei edellytä esteettistä, historiallista tai teoreettista kannanottoa musiikin luonteesta. Temporaalisen väliintulon ilmiö voidaan
puolestaan tulkita attraktiopisteeksi, joka vastaa Roland Barthesin (1985a [1980])
tekemää eroa punctumin (taustasta erottuvan tekijän) ja studiumin (taustan) välillä.
Temporaalisen välintulon kategoria on relevantti erityisesti Colorin hitaan osan
kohdalla (tästä enemmän myöhemmin). Colorin kolmas osa taas havainnollistaa
Stimmung-positioiden muutoksia tavalla, joka kytkee musiikin selvästi ahdistus14. Cliftonin ajallisten kategorioiden havainnollisesta soveltamisesta (Kaija Saariahon) nykymusiikkiin ks. Karra 2005.
15. Samoin tässä ei ole myöskään tarpeen paneutua muihin fenomenologisiin tai varsinkaan muista
tulkinnallisista perinteistä nouseviin vastaaviin musiikin ajallisuutta hahmottaviin teorioihin. Ks.
esim. Greene 1982 & 1984; Kramer 1988; Lochead 1989; Padilla 1996.
16. Attraktiopisteen käsitteen tausta on Sergei Eisensteinin montaasiteoriassa. Eisensteinille ”att
raktio” tarkoittaa esityksen jokaista aggressiivista, shokeeraavaa ja hyökkäävää elementtiä, joka vaikuttaa katsojaan sekä emotionaalisesti että intellektuaalisesti (ks. esim. Karelina 2006: 131). Tämä
sopii hyvin myös Coloriin kokonaisuutena. Se on kuin erilaisten sointijaksojen montaasi, jossa monet
jaksoista ovat ”shokeeraavia” joko sävyllisen tehokkuutensa tai ajallisen yhtäkkisyytensä kautta.
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teemaan. Kuten aikaisemmin mainitsin, osa alkaa kaoottisella, harpun glissandon
johdattamalla äänipurkauksella. Tämä on ikään kuin suora jatke ensimmäisen osan
lopulle muodostaen sen kanssa kontrastoivan taustan keskiosan hiljaisuustutkielmalle, joka siten hahmottuu isona katkoksena hälyn kentässä. Kolmannen osan alkupurkaus johtaa kuitenkin jo solussa 4 osalle tyypilliseen takovaan, konemaiseen
tai marssinkaltaiseen (MacDonald 1981: 178−180) rytmiostinatoon, joka saadaan

Esimerkki 2. Erik Bergman, Colori ed improvvisazioni,
III osan alku. © Julkaistu Fennica Gehrman Oy:n luvalla.
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aikaan ksylofonin tai harpun toisinaan tukemilla jousien Bartók-pizzicatoilla. Esimerkki 2 havainnollistaa kolmannen osan alun kaoottista äänimassaa sekä sen nopeaa muuntumista takovaksi rytmiaiheeksi.
Paavo Heinisen (1982: 201, 203) analyysin mukaan tämä takova ostinato on yhteydessä jo teoksen alussa esiintyvään ”koputusaiheeseen” sekä muun muassa toisen
osan ”vesitippa-aiheeseen”, jotka ovat Heinisen mukaan variantteja koko teokselle keskeisestä rytmisestä elementistä. Mainitut aiheet ovat luonteeltaan kuitenkin
niin kaukana toisistaan, että on vaikea nähdä niiden muodostavan jotain yhtenäistä
rytmistä elementtiä. Tai sitten rytmisen elementin identiteetti on käsitettävä yhtä
laaja-alaisesti kuin Bergmanin kiinnostus rytmiikkaan kaiken kaikkiaan. Tällöin elementin pitäminen yksittäisen teoksen kantavana rakennetekijänä ei ole kuitenkaan
enää mielekästä eikä millään muotoa havainnollista. Esimerkiksi mainittua rytmiostinatoa luonnehtii huomattavasti sen mahdollisia motiivisia yhteyksiä vahvemmin
ostinaton dramaturgis-sisällöllinen funktio kolmannen osan kokonaisuudessa.17 Se
muodostuu jäsentyneen ja määräytyneen rytmisen ilmeensä vuoksi selkeäksi kontrastiksi vahvemmin aleatoriikalle ja soinnillisiin aspekteihin perustuville jaksoille. Musiikin improvisatorisen vapaasti virtaava luonne saa vastakohdakseen jopa
liioitellun mekaaniselta ja konemaiselta tuntuvan elementin, joka katkoo ennakoimattomasti ja epäsäännöllisesti mutta toistuvasti ensimmäisestä osasta tuttua
musiikillista Stimmungien leikkiä.18 Nämä katkokset hahmottuvat osan selkeimpinä attraktiopisteinä. Esimerkki 3 hahmottaa kaksi tapausta samanlaisena toistuvan
rytmiostinaton vääjäämättömästi katkovasta luonteesta. Samalla esimerkki osoittaa
Colorin kontekstissa sen aikaisemmin (vrt. esimerkki 1) mainitun tavan, jolla Bergman rakentaa musiikkiaan soinniltaan kontrastoivien jaksojen jatkumona.
Rytmiostinato näyttäytyy siis katkovana kontrastina osan muuhun musiikilliseen
kudokseen nähden. Koska muu kudos on jatkuvassa muutoksen tilassa ja koska mikään sointi tai Stimmung-jakso ei nouse siinä painoarvoltaan muiden edelle, muodostuu rytmiostinato toistuvuudessaan varsin vieraannuttavaksi elementiksi koko
teoksen kokonaisuudessa. Sen vieraus korostuu musiikillis-kudoksellisen kontrastin ohella myös sen itsensä mekaanisesta ja konemaisesta – siis ihmiselle vieraasta
luonteesta (vrt.Välimäki 2005a: 148, 275, 287−294; Abbate 2001).Tämän vierauden myötä rytmiostinaton vastakohtaisuus osan muuhun musiikilliseen kudokseen
nähden muodostuu niin suureksi, että kontrastin sijaan tulee puhua keskeyttävästä
elementistä. Clifton (1983: 110) on määritellyt kontrastoivan ja keskeyttävän elementin suhdetta huomauttamalla, että kontrastoivien elementtien välinen suhde
17. Vesitippa-aihetta käsitellään myöhemmin.
18. Colorin eri osien musiikillis-temaattisista yhteyksistä ks. Heininen 1982: 201−203; MacDonald
1981: 175−179.
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on aina symmetrinen, mutta keskeytyksen tapauksessa sen sijaan toinen, keskeyttävä elementti on selkeästi aktiivisempi osapuoli: x keskeyttää y:n, ja y on x:n keskeyttämä. Rytmiostinato on selkeästi tällainen keskeyttävä, aktiivinen elementti.
Osan edetessä nousee kuitenkin seuraava auditiivis-kokemuksellinen ongelma: kumpi oikeastaan onkaan lopulta keskeyttävä elementti, rytmiostinato vai sen
esiintymisiä ”ympäröivä”, ensimmäisen osan sävelkieltä muistuttava aleatoriikkaan
ja sointeihin keskittyvä kudos? Mitä pidemmälle osa kehittyy, sitä enemmän alkaa
rytmiostinato vaikuttaa tekijältä, joka joutuu jatkuvan keskeyttämisen kohteeksi.
Rytmiostinaton säännönmukaisuus ja toistuvuus tekevät siitä osan edetessä perustan, joka aina vain hetkellisesti peittyy erilaisten musiikin muodostamien kudosten alle. Rytmiostinaton kokeminen perustana olisi luultavasti helpompaa, jos osa
alkaisi sillä suoraan. Koska se esiintyy ensimmäisen kerran vasta solussa 4 osan
aloittavan äänivyöryn jälkeen, se hahmottuu tällaiseksi perustaksi vasta vähitellen
ja vaivihkaa. Tästä voidaan esittää seuraava tulkinta: teoksen viimeinen osa (re)presentoi
ahdistuksen perusvirittyneisyydelle kuuluvaa ominaisuutta olla aina latentisti kaikkien virittyneisyyden modusten alla ”nukkumassa” (vrt. Heidegger 1976: 117; 2000a: 239).
Rytmiostinaton esiintymisien välit ovat ikään kuin musiikillisia esityksiä erilaisista
ontisen tason kokemuksellisista Stimmungeista, virittyneisyyden moduksista, jotka
ovat kuitenkin aina riippuvaisia ahdistuksen perusvirittyneisyydestä. Toisin sanoen
välit ovat mahdollisia ”maailmoja” avaavia virittyneisyyden muotoja, joille kaikille
on yhteistä emanoituminen ahdistuksen merkityssuhteettomasta kokonaisuudesta.
Takovan rytmiostinaton ”yhtä ja samaa” -luonne kuvaa tätä merkityksetöntä tilannetta; sen vieraus on sen pelottavaa tuttuutta. Rytmiostinato (re)presentoi ahdistusta, jonka väliintulo rikkoo ja paljastaa Daseinin jokapäiväisyyden luonteen (ks.
Dreyfus 1991: 177). Sen toistuva esiintyminen samanlaisena erilaisten Stimmungpositioiden välissä antaa syyn kutsua teoksen kolmatta osaa ahdistuksen rondoksi.19
Osan lopussa, ja samalla siis koko teoksen päätöksessä, rytmiostinato esiintyy orkesteritutin muodostaman kaaoksen pohjalla. Myös tämä tilanne (re)presentoi erilaisten mahdollisten maailmojen arbitraarisuutta ja ahdistuksen perusvirittyneisyyden vääjäämätöntä ja perustavaa ”nukkumista” niiden kaikkien pohjalla.
7.3 Historian huokauksia: aktoriaalisuus ja pianto-topos
MacDonaldin (1981) analyysin mukaan Colori ed improvvisazioni -teoksessa on varsinaisesti vain yksi musiikillinen elementti, jota voidaan kutsua teemaksi. Se on
I osan tahdissa 40 ilmaantuva kontrafagotin soolo – tai pikemminkin soolon pe19. Colorin viimeisen osan vertaamisesta musiikillisessa mielessä rondomuotoon ks. MacDonald
(1981: 178).
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rustana oleva kahden sävelen melodinen sekuntiaihe, joka koostuu hyvin pitkästä
ensimmäisestä sävelestä ja hyvin lyhyestä toisesta sävelestä.Tämän ”teeman” ensimmäinen esiintyminen näkyy esimerkissä 4.
Heinisen (1982) analyysissa Colorin – ja teoksen ”sinfonisuuden” – yhtenä perustana on ”teemadualismi”, jossa mainitun sekuntiaiheen muodostavan elementin, melodisen ”legatomotiivin”, vastakohtana on ”koputuksen” rytminen ele-

Esimerkki 3. Erik Bergman, Colori ed improvvisazioni, III osa,
solut 40−46. © Julkaistu Fennica Gehrman Oy:n luvalla.
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mentti. Koputus ilmenee Heinisen (1982: 201) mukaan muun muassa hitaan osan
pääteemana, edellä käsiteltynä viimeisen osan rytmiostinatona sekä läpi teoksen
esiintyvinä tihenevinä rytmisarjoina (ks. esim. pikkurummun osuus esimerkissä
4). Hitaan osan koputusaihe on oman analyysini perspektiivissä mahdollista liittää
pikemminkin sekuntiaiheeseen, sillä myös koputusteemaan liittyy vahva melodinen, kahden äänen muodostama ulottuvuus (palaan siihen myöhemmin). Tämän

Esimerkki 3 (jatkuu).
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Esimerkki 4. Erik Bergman, Colori ed improvvisazioni, I osa,
tahdit 39−42. © Julkaistu Fennica Gehrman Oy:n luvalla.

perusteella Colori on tulkittavissa ennemmin monotemaattiseksi sävellykseksi kuin
teemadualismiin perustuvaksi ”sinfoniaksi”. Koska melodinen sekuntiaihe on pieni,
vain kahden sävelen muodostamana musiikillinen kokonaisuus, eikä teos perustu
temaattisen kehittelyn idealle, on sekuntiaihetta perusteltua kutsua teeman sijaan
eleeksi. Sillä on kuitenkin selkeä identiteetti ja taipumus toistua läpi koko teoksen,
joten sitä voidaan pitää teoksen musiikillisena aktorina (vrt. Tarasti 1994). Sisällöllistä ja auditiivista luonnetta korostaen kutsun sitä tässä huokauseleeksi.
Huokausele-nimitys voidaan perustella seuraavasti: Paitsi että eleen muodostama musiikillinen aktori on Colorin ensimmäinen ja kenties ainoa selkeästi melodinen elementti, aihe on merkittävä myös laajemmassa kulttuuris-musiikillis-historiallisessa yhteydessä tarkasteltuna. Ensinnäkin aihe on muodostunut eräänlaiseksi
Bergmanin musiikilliseksi allekirjoitukseksi. Se on etenkin hänen 1970-luvun jälkeen sävelletyn musiikkinsa jonkinlainen idée fixe, joka Heiniön (1995: 400) mukaan esiintyi jo musiikkidramaattisessa teoksessa Samothrake op. 69 vuodelta 1971.
Aiheen jäljet johtavat kuitenkin Bergmanin sävellyshistoriassa vielä pidemmälle,
sillä Colorin kanssa yhtenevässä muodossa se on löydettävissä jo Bergmanin ensimmäisestä, uusklassisesta orkesteriteoksesta Burla op. 31 (1949) (ks. esimerkki
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Esimerkki 5. Erik Bergman, Burla – scherzo orkesterille op. 31 (1949), alku.

5). Etenkin suomalaisille aihe on tuttu Sibeliuksen Finlandian alusta (Heiniö 1995:
400). Burla oli Bergmanin ensimmäinen ja vielä uusklassiseen tyyliin sävelletty orkesteriteos. Teoksen 12 ensimmäistä tahtia osoittavat, kuinka Bergman käytti Colorille tyypillisen huokauseleen kaltaista musiikillista aihetta jo ennen siirtymistään
12-säveljärjestelmään ja sen tuomaan modernistiseen sävelkieleen.
Aihetta voidaan tarkastella myös laajemmassa musiikinhistoriallisessa perspektiivissä. Laskevaan puolisävelaskeleeseen perustuvia, tietoisesti käytettyjä motiiveja määrättyine kulttuurisine viitteineen on löydettävissä musiikinhistoriasta valtaisa määrä aina 1500-luvun madrigaalisäveltäjien tuotannosta Mozartiin, Mahleriin,
Hindemithiin ja Kurtágiin sekä populaarimusiikkiin. Aihe on siis kiinteä osa musiikillista koodistoamme. Varhaisimmissa yhteyksissään aihe liittyi usein sanoihin,
kuten pianto (itkevä, mon. kyyneleet) tai lagrima/lacrima (kyynel). Myöhemmin
aihe on tulkittu useimmiten huokauksen ja sen fyysisyyden musiikillisena representaationa. Kyseessä on yksi keskeinen musiikinhistoriallinen aihe, topos, jota kutsutaan yleisnimellä pianto ja joka on viitannut eri aikoina paitsi itkuun, kyyneliin
ja huokauksiin myös suruun, tuskaan, kuolemaan ja näin ollen – voitaisiin lisätä
– myös ahdistukseen.20 (Monelle 2000: 66−69; 2006: 4−5.) Aihe on esiintynyt
useimmiten juuri alaspäisenä sekuntina ja siten mahdollisesti myös barokille tyypillisen, kromaattisesti laskevan passus duriusculus -kuvion lähtökohtana mutta kontra20. Suomen kieli hahmottaa havainnollisesti ahdistuksen mentaaliseen tilaan liittyvän huokauksen
kehollisuuden: ah-distus.
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punktisten inversiotekniikoiden myötä se on näyttäytynyt ja kuulunut esimerkiksi
Bachin Matteus-passiossa – kuten usein Bergmanilla – myös ylöspäisenä (Monelle
2000: 68−69).21
Pianto-topoksen liittäminen Colorin analyysiin sisältää kaksi ongelmaa. Ensinnäkin on varsin epätodennäköistä, että Bergman olisi ainakaan tietoisesti omaksunut
käyttöönsä vuosisatoja vanhan pianto-topoksen siinä mielessä, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut viitata sillä suruun ja tuskaan liittyviin ilmiöihin. Näin on ajateltava etenkin Burlan tapauksessa, jossa teoksen aloittava pianton kaltainen ele asettuisi
ristiriitaan teoksen otsikon osoittaman burleskiuden kanssa – ellei tämä ole juuri
teoksen musiikillinen pila, burla, ja osa Bergmanin tunnettua huumorimieltä. Luultavimmin Bergmanin sekunti-intervallin runsaan käytön päämotivoijana oli pyrkimys välttää tonaalisen musiikin konsonoivuutta ja sävelhierarkiaa. Tähän tarkoitukseen sekunti yhdessä käännöksiensä (septimi) ja laajennustensa (nooni) kanssa
on varsin antoisa intervalli. Hyvänä esimerkkinä käy sekunti-intervallin keskeisyys
Bergmanin sarjallisessa orkesteriteoksessa Simbolo op. 52 (1960) (ks. Bergman
1976: 31; Maasalo 1981: 151−153).
Toisaalta pianto voidaan ajatella sellaisena sisällöllisenä oletuksena, jollaisista
fenomenologisen analyysin piti lähtökohdissaan pidättäytyä. Nämä molemmat ongelmat ovat kuitenkin näennäisiä. Ensinnäkin pianton kaltaisten sisällöllisesti latautuneiden musiikillisten aiheiden huomiointi on mahdollista vain, mikäli on ensin
huomioitu musiikin kokonaisuus ja siihen liittyvät Stimmungien käyttäytymiset. Tätä analyysin vaihetta – joka yleensä jää analyyseissa huomioimatta – edusti edellä
luvut 7.1 ja 7.2. Toisaalta pianto on muiden toposten ohella osa sellaista yhteistä
kulttuurista musiikkiin liittyvää koodistoa, joka vaikuttaa musiikin tekemiseen,
vastaanottamiseen ja tutkimiseen riippumatta siitä, missä määrin ko. koodistosta ja
sen historiallisista merkityksistä ollaan tietoisia. Näin ollen pianto-topoksesta puhuminen Colorin ahdistusta (re)presentoivan luonteen analyysissa ei ole mielivaltaista
tai anakronistista. Se on yksi tavoista, joilla eksistentiaalis-ontologinen ahdistus voi
tulla tietoiseksi itsestään ja merkityksestään tässä musiikillisessa ja tutkimuksellisessa kulttuurisessa tilanteessa. Lisäksi pianto-eleellä on, kuten mainittu, myös
vahva ruumiillinen, huokaamisen liittyvä ulottuvuus, joka sekin osaltaan korostaa
eleen analysoinnin ”fenomenologisuutta”.
Colorin viimeisen osan yhteydessä keskityttiin ahdistuksen perusvirittyneisyyden ja muiden virittyneisyyden moduksien välisen suhteen havainnollistamiseen.
Pianto-topoksen avulla voidaan taas analysoida teosta näkökulmasta, joka pohtii yk21. Passus duriusculus -aiheen lisäksi pianto yhdistyy usein myös muihin valittaviin aiheisiin, kuten
lamentaatioon ja tunteelliseen tyyliin (saks. Empfindsamkeit). Topos-teoriosta ks. esim. Hatten 1994
& 2004; Monelle 2000 & 2006; Ratner 1980: 9−30; Välimäki 2005a: erit. 119−123.
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sittäisen ihmisen (subjektin) ja kollektiivin suhdetta toisiinsa ahdistuksen kontekstissa. Esimerkkien 4 ja 5 havainnollistama musiikillinen aktori, huokausele, voidaan
nähdä piantomaisuutensa myötä ahdistuksen itsensä musiikillisena merkkinä, ahdistuksen subjektin ilmentäjänä. Tätä (re)presentoi selkeästi Colorin I osan tahdista
50 alkava jakso. Sitä ennen teoksessa on rytmisten ja ei-melodisten tihentymien,
Stimmungien muutosten ja huokauseleen ensimmäisen esiintymisen lisäksi tapahtunut hyvin vähän. MacDonald (1981: 175) tulkitseekin tahtiin 50 kestävän jakson
johdannoksi (ks. myös Heiniö 1995: 400). Solusta 51 soluun 54 kestävä jakso on
sen sijaan jotain aivan muuta. Se perustuu ensinnäkin ohjattuun improvisointiin:
yksittäisille soittajille annetaan entistä suurempi vapaus valita kulloisetkin äänenkorkeudet ja tahtinotaation muuttuminen suhteelliseksi sekuntinotaatioksi tuo
mukanaan sattumanvaraisuutta eri instrumenttien synkroniassa ja äänien kestoissa. Lisäksi jakso tuo mukanaan teoksen ensimmäisen selkeästi solistisen aineksen,
kontrabasson pääosin improvisoidun yksinpuhelun.22 Tämän taustana on jousien
tiheä aleatorinen pizzicato-matto. Sen auditiivista luonnetta kuvaa hyvin notaation
graafinen ulkoasu, jota MacDonald (1981: 174) vertaa osuvasti juopuneen mehiläisparven jalanjälkiin. Lisäksi mukaan astuu pian huokauseleen asettamissa puitteissa improvisoivat huilut. Jousten ja huilujen rakentama tausta muodostuu siis
kaoottisesta kentästä, jossa ainoa aktoriaalisuuden mielessä selkeästi erottuva tekijä
on huilujen huokauskuoro. Tämä kokonaistilanne hahmottuu esimerkissä 6.
Kontrabasson soolon piirtyminen edellä kuvattuun kaoottiseen taustaan voidaan tulkita (re)presentaationa yksilön ja kollektiivin vastakkainasettelusta tilanteessa, jossa ympäristön kaoottisuus ei anna yksilölle mahdollisuutta määrittää subjektiuttaan merkityksellisellä tavalla. Tämän vuoksi kontrabasson soolon on pakko
olla improvisoitu ja aleatorinen, sillä sen kuvaamalla yksilöllä ei ole eksistentiaalisia
mittapuita tai merkitysrakenteita. Kontrabasson soolo kuvaa siis yksilöä keskellä
kollektiivista ahdistusta, mutta kuitenkin yksilöä, joka on olemassa. Kuvatessaan
teoksen kontekstissa mahdollisimman suurta järjestystä, kaavion 2 katkoviiva kuvaa myös musiikillisen subjektiuden mahdollisimman suurta määrittyneisyyden
astetta. Tilanteen asetelma tuo mieleen luvussa 6 analysoidun Blow-Up-elokuvan
kohtauksen, jossa elokuvan päähenkilö joutuu keskelle rock-klubin ”kuollutta”
yleisöä ja sen muodostamaa jäsentymätöntä kollektiivia. Myös elokuvan kuuluisa
22. Improvisoinnin ja aleatoriikan käsitteiden rajat ovat varsin häilyvät ja sisällöt osin yhtenevät.
Molempia yhdistää ainakin se, että täydellisinä ne ovat tarkkaan ottaen mahdottomia: mikään musiikillinen improvisointi tai arpominen ei tapahdu tyhjästä vaan aina joissain puitteissa jossain tilanteessa. Tämän tutkimuksen yhteydessä improvisoinnilla korostetaan enemmän soittajan/soittajien
toimintaa suhteessa musiikin tuottamiseen ja aleatoriikalla tarkoitetaan saman ilmiön luonnetta
musiikin esteettisen kokonaisluonteen kannalta. Voidaan siis sanoa esimerkiksi, että musiikki perustuu improvisointiin mutta että musiikki tai sen jokin osa on kokonaisuutena aleatorista. Tämäkään
rajanveto ei tosin ole yksiselitteinen tai ongelmaton.
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Esimerkki 6. Erik Bergman, Colori ed improvvisazioni, I osa,
solut 50−55. © Julkaistu Fennica Gehrman Oy:n luvalla.

loppukohtaus, jossa päähenkilön yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta korostetaan kuvaamalla hänet kävelemässä ilman päämäärää avoimen nurmikentän keskellä, on
rinnastettavissa tähän Colorin solusta 50 alkavaan kohtaan.23
23. Kiinnostavaa on, että Heidegger-tutkijan roolissa myös Hubert L. Dreyfus (1991: 180−181)
on huomioinut, kuten olen maininnut, Antonionin elokuvien ja Heideggerin ahdistuskäsitysten yhtäläisyydet. Vrt. luku 6.4.
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Esimerkki 6 (jatkuu).

Siinä missä kyseinen Antonionin elokuvan kohtaus jättää auki päähenkilön kohtalon, (re)presentoi mainittu Colorin jakso yhden selkeän subjektin kohtalon. Kontrabasson soolon päätyttyä solussa 54 solistinen aines siirtyy kontrafagotille solun
55 alusta lähtien. Samalla kollektiivi ei muuta luonnettaan vaan pysyy huokauseleiden ja pizzicatojen kaaoksena. Bergman luo tähän kollektiiviin kuitenkin uuden
näkökulman muutetun orkestraation kautta: pizzicatoista vastaavat nyt huilut ja yk-
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si klarineteista, ja huokailuista huolehtivat muut puupuhaltimet. Silti ratkaisevin
muutos koskee musiikillisen subjektin liikettä. Siirtyessään helpommin ”huokailevalle” puupuhaltimelle (kontrafagotti) solistinen aines muuttuu myös partituurissa
tarkemmin määritellyksi. Sävelkorkeuksien osalta vapautta ei enää juuri ole, vaan
soolo koostuu lähes yksinomaan huokauseleestä, joka tässä kohtaa on vielä kaiken lisäksi valtaosin pianton alkuperäisen muodon mukaisesti alaspäisenä liikkeenä.
Huokauseleen intensiteetti tehostuu entisestään esitysmerkinnällä patetico. Huokauseleen siirtyminen myös solistisen aineksien materiaaliksi tarkoittaa, että kyseessä ei ole enää ahdistuneessa kollektiivissa harhaileva subjekti vaan ahdistuksen
uhkaama subjekti. Samalla kyse ei ole enää subjektin ahdistuksen vaan ahdistuksen
subjektin (re)presentaatiosta. Subjektista on tullut osa merkityksettömyyden kokonaisuutta ja subjekti alkaa sulautua ahdistuksen merkityksettömyyteen.
Vastaavalla tavalla analysoitavissa olevia jaksoja esiintyy myös muualla Colorissa,
etenkin sen viimeisessä osassa. Pianto-topoksen ja huokauseleen antaman tulkintakontekstin kannalta kiinnostavaa on kuitenkin tarkastella vielä lyhyesti teoksen
keskimmäistä osaa. Osa hahmottuu äärimmäisen hiljaisena, ikään kuin herkästi rikkoutuvana äänimaisemana, jossa mikä tahansa pienikin ääni voi saavuttaa ”hallusinatoriset mittasuhteet” (vrt. MacDonald 1981: 178). Esimerkiksi jousien col legno
-tremolojen, peitettyjen temppeliblokkien tai puhallusäänin soitettujen vaskien
kaltaiset epätavalliset soinnit tekevät osasta maagisen, vangitsevan, jopa mystisen.
Säveltäjän mukaan osan aloittavan ja koko osaa hallitsevan rytmisen aiheen innoittajana on ollut vuotava vesihana, jonka ääneen Bergman kerran yöllä heräsi (Bergman
1976: 29). Tähän perustuu aiheen nimittäminen vesitippa-aiheeksi, kuten muun
muassa Heininen (1982) on tehnyt. MacDonald (1981: 178) on huomauttanut,
kuinka aiheen ”onomatopoeettinen”, sävelmaalauksellinen luonne ei kuitenkaan
muodostu osassa kovinkaan merkitykselliseksi. Sen sijaan aihe asettaa keskimmäisen osan kiinteään ”monotemaattiseen” yhteyteen teoksen kokonaisuuteen nähden.
Heinisen rytmisyyttä korostavasta näkemyksestä poiketen vesitippa-aiheen merkitys nähdään tämän tutkimuksen analyysissa aiheen melodisessa ulottuvuudessa;
aihe on tulkittavissa muistumana huokauseleestä, sillä peitetyille metalli- ja temppeliblokeille kirjoitettuna se sisältää selkeän laskevan sävelaiheen huolimatta siitä,
että kyseessä ovat lyömäsoittimet. Aihe on pianton lyömäsoitinvariaatio. Sisällöllinenkin yhteys on löydettävissä: vesitippa voidaan tulkita myös kyyneleeksi.
Melodisesti tulkittuna vesitippa-aihe liittyy myös kiinteästi keskiosan kokonaisuuteen. Osalle on luonteenomaista jatkuva liike alaspäin. Siinä liikutaan ikään kuin
tyhjyyteen, tuntemattomiin syvyyksiin: kaikki osan varsin minimaaliset melodiset
eleet, kuten vesitippa-aiheen puhallinimitaatiot ja jousien glissandot, suuntautuvat
alaspäin. Kuten analyysin alkupuolella tuotiin esille, teoksen keskiosa asettuu ne-
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gaatio-suhteeseen sitä ympäröiviin äänekkäisiin osiin nähden. Hiljaisuuden ohella
liike alas, vajoaminen, on toinen osalle tyypillinen negaatiota (re)presentoiva piirre. Koko teoksen eksistentiaalisella tasolla se on osa subjektin liikettä täyteyden ja
tyhjyyden välissä. Voidaan sanoa, että teoksen keskiosan läpeensä lamentatiivinen
luonne representoi ahdistusta siten, että osa hahmottuu yhtenä suurena huokauksena,
jättimäisenä piantona.
Keskiosan dynamiikka kohoaa vain hetkeksi mezzopianon yläpuolelle. Tämä
ajallisesti lähes täsmälleen osan kultaisen leikkauksen kohdalle sijoittuva jakso on
tulkinnallisesti varsin kiinnostava. Jos osan kokonaisuus ajatellaan yhdeksi suureksi
huokaukseksi sekä tyhjyyden ja negaation kuvaksi, voidaan tämä muutaman solun
ja noin 20 sekunnin mittainen jakso tulkita hetkelliseksi yritykseksi irtautua tästä
vajoamisesta. Siksi se on myös kaaviossa 2 sijoitettu leikkaamaan järjestyneisyyden
tasoa hahmottavan katkoviivan. Crescendoon päättyvä huipentuma solussa 32 kuitenkin paljastaa yrityksen turhaksi: kaikki päättyy vain suureen pasuunan liukuvaan
piantoon, jonka jälkeen vajoamisen liike jatkuu uudelleen jousien glissandoilla. Pasuunan huokaus katkaisee lohduttomalla tavalla musiikin pyrkimyksen nousta ylös
tyhjyydestä.
Pasuunan huokaus on osan selkein attraktiopiste, barthesilainen punctum, joka katkaisee musiikin taustan, studiumin ja sitä hallitsevan Stimmungin. Samalla se
asettuu selkeästi Cliftonin ”temporaalisen väliintulon” kategoriaan keskeyttäessään
vallitsevan musiikillisen kudoksen kontrastoivalla elementillä. Kiinnostavaa on se,
että keskeyttävä ja väliintuleva huokaus esiintyy sellaisenaan teoksen keskiosassa
vain kerran mutta muodostaa muualla teoksessa keskeisen melodisen aineksen.
Musiikillis-ajallisesti tilanne on menneisyyden ilmenemistä nykyisyydessä (vrt.
Clifton 1983: 120−122) eli teoksen ensimmäisen osan musiikillisen aktoriaalisuuden näyttäytymistä muistumana keskiosan keskellä. Teoksen keskiosan kaikki
melodisiksi tulkittavat eleet ovat alaspäisiä, mutta vain kyseinen pasuunan huokaus
on selkeästi muista osista tutun huokauseleen kaltainen. Esimerkiksi osan alun vesitippa-aihe, vaikka onkin huokauseleen muunnos, muuttuu musiikin edetessä pian
kasvottoman repetitiiviseksi sulautuen siten osan kokonais-Stimmungiin.
Tulkinnallisesti ja sisällöllisesti kyse on (re)presentaatio sellaisesta tilanteesta,
jossa ahdistus ahdistuu ja subjekti häviää ahdistuksen edessä. Ikään kuin ensimmäisessä osassa harhaillut ja lopulta merkityksettömyyteen ja kaaokseen vaipunut
subjekti saisi nyt äänensä kuuluville mutta vain pariksi sekunniksi. Kuten mainitsin,
huokausele on Bergmanin musiikillinen puumerkki ja Colorin kohdalla teoksen ainoa melodinen aktori. Näin ollen sillä on myös selkeä subjektiutta representoiva
funktio. Pasuunan huokaus onkin tulkittavissa keskiosan ainoaksi musiikillisen aktorin esiintymäksi ja ainoaksi subjektin olemassaoloon viittaavaksi tekijäksi. Se kuvaa
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subjektia, joka ahdistuksen merkityksettömässä tyhjyydessä kykenee vain yhteen
huokaukseen ja joka heti tämän jälkeen vaipuu takaisin syvyyteen.24
7.4 Nykymusiikki ja teknologian puite
Luvun 6 kitaranhajottamisanalyysin yhteydessä viitattiin siihen, kuinka ahdistuksen
kollektiivinen luonne on nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa mahdollista nähdä
teknologisesta ajattelun puitteesta juontuvaksi. Tämän puolesta argumentoimiseen
käytettiin lähtökohtana Heideggerin teknologia-kritiikkiä. Bergmanin Colorin nykytaidemusiikillisessa kontekstissa voidaan nyt kysyä musiikin mahdollisuutta heijastaa ja kritisoida rakenteidensa tasolla tätä teknologista puitetta ja siihen liittyviä
pyrkimyksiä suhtautua kaikkeen varantona eli tehokkuuden, organisoinnin ja kontrollin näkökulmista.
Musiikilla voi luonnollisesti olla monenlaisia suhteita teknologiseen puitteeseen. Erotan seuraavassa näistä kolme pääasiallista ryhmää. On huomattava, että
kyse on nimenomaan musiikin suhteesta teknologiaan puitteena eikä teknologiaan
esimerkiksi laitteina ja niiden käyttönä (vrt. luku 6.3.1).
Ensimmäisenä ryhmänä voidaan erottaa sellaiset musiikin ilmenemismuodot,
jotka ovat teko- ja sävellystavoiltaan tai esteettisiltä ihanteiltaan teknologisen puitteen määräämiä.25 Näitä tapoja ja ihanteita voisivat olla esimerkiksi halu käyttää
kaikkea olemassa olevaa akustista materiaalia, kuten luonnon ääniä tai urbaanisteollisen kulttuurin tuottamaa hälyä ja melua, musiikin tai esteettisen kokemuksen
varantona (”kokeellisista” musiikeista ks. esim. Kuljuntausta 2006; Tiensuu 1991).
Yksi ensimmäisiä ja kuuluisimpia ”perinteisestä” musiikista irtautumista peräänkuuluttavia manifesteja lienee futurismin (ja myös konkreettista musiikkia ennakoiviin) esteettisiin perusteksteihin kuuluva Luigi Russolon julistuskirje ”hälyn
taiteesta” (Russolo 2004 [1913]). Samaan ryhmään kuuluu myös sarjallisen musiikin alkuaikojen pyrkimys täydelliseen musiikin parametrien hallintaan sekä muut
”luonnontiedemiesmäiset” sävellysestetiikat, jotka ovat pyrkineet mahdollisimman
suureen äänimateriaalin kontrolliin ja organisointiin. Kuuluisimpia tätä asennetta
ilmentäviä traktaatteja lienee Milton Babbittin vuonna 1958 kirjoittama elitistinen
artikkeli ”Who cares if you listen?”, jossa kirjoittaja vertaa taidemusiikissa tuolloin
24. Analyysin kuunteluaineistona olevassa levytyksessä pasuunan huokaus kertautuu ”muistumana”
solussa 40. Partituuriin tämä kertaus on kuitenkin merkitty pianissimo-dynamiikkaan, joten kaikissa
tulkinnoissa muistuma ei välttämättä ole auditiivisesti selvästi esillä.
25. Tällaiseksi on toki mahdollista tulkita koko tonaalisen musiikin kenttä aina 1600-luvun taitteesta alkaen, sillä se perustuu varsin ”tehokkaaseen” ja ”organisoituun” systeemiin, äänten käyttöön
vain tietyn ”sallitun” järjestelmän sääntöjen mukaan. Viittaan tähän ilmiöön myöhemmin. Tässä keskityn vain nk. nykymusiikin ilmiöihin, millä tarkoitan post-tonaalisen musiikin historiallista kautta
1900-luvun alusta lähtien.
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käynnissä ollutta ”vallankumousta” teoreettisen fysiikan piirissä 1800-luvulla tapahtuneisiin käänteisiin. Babbittin mukaan uuden musiikin hyveisiin kuuluu muun
muassa aikaisempaan musiikkiin verrattuna ”tehokkaampi” (engl. efficient) musiikillisen ”sanaston” käyttö ja suurempi determinoinnin (eli kontrollin) taso. (Babbitt
1958.) Kuten Babbittin pamfletin nimikin osoittaa, kuulijat eivät ole niitä, joita
musiikin tekemisessä tarvitsisi huomioida. Samanlaista äärimodernistista ajattelua
– tosin ei niin radikaalissa muodossa – löytyy myös Bergmanin 1950-luvun lopun
12-säveljärjestelmää puolustavista kirjoituksista (ks. Bergman 1995a [1957]; 1995b
[1957]; 1995c [1960]). Bergman (1995 [1957b]: 34) toteaa esimerkiksi:
Jos kuulija [−−] on sitä mieltä, että hänen tapansa kuulla ja käsittää musiikkia on ”normaali”,
silloin joudumme mielivallan, ja suuren, laajan, venyvän maun liukkaalle jääpinnalle. [−−]
Ei ole säveltäjän vika, jos kuulija on kyvytön vastaanottamaan hänen sanomaansa.26

Babbittin mainitun kirjoituksen sisältöön liittyy läheisesti myös tietoinen pyrkimys hyödyntää teknologian mahdollisuuksia uudenlaisten sointien ja musiikkien
kehittämisen muodoissa: esimerkiksi elektronimusiikin synty ei olisi ollut mahdollista ilman teknologisen ajattelun puitteen tuottamia teknisiä välineitä (ks. esim.
Stockhausen 2004 [1959]). Sama koskee nykyistä populaarimusiikkia luonnehtivaa
ja määrittävää uudenlaisten soittimien sekä äänitys- ja äänenkäsittelytekniikoiden
mahdollistamaa ”virtuaalista ääniympäristöä” (Toynbee 2000: 70 passim; ks. myös
Mäkelä 2005: 450−451; Attali 1985: 35).
Viimeksi mainittu teknologisen laitteiston ja välineistön tietoinen ja tarkoituksellinen hyödyntäminen on liitettävissä myös toiseen musiikin ja teknologian
puitteen suhteen muotoon: musiikki voi olla teknologisen puitteen määräämää
myös siten, että paitsi musiikin kuunteleminen myös musiikin tekeminen tapahtuu
usein teknisten laitteiden ehdoilla. Agostino Di Scipio (1997) on kärjistäen erottanut
”tavallisen” teknologiakäsityksen (teknologia neutraalina apuvälineenä) ”harhaoppisesta” (engl. heretical) teknologiakäsityksestä, joka nojaa teknologian ohjaavaan
vaikutukseen musiikin tekemisessä. Esimerkkinä Di Scipiolla on tietokoneohjelmistot ja niiden vaikutus säveltäjän ratkaisuihin. Vastaavasti Attali (1985: 87−88,
passim) ja Toynbee (2000: 69) painottavat, kuinka äänentallennuksen keksimisen
myötä syntyi vähitellen kokonaan uusi tapa tehdä musiikkia, kokonaan uudenlaisia,
26. Myöhemmin Bergman muutti näkemyksiään enemmän kuulijaa huomioivaan suuntaan. Esimerkiksi vuonna 1982 hän toteaa Jouni Kaipaisen (1982: 22−23) haastattelussa: ”Huomasin ajan
oloon, että on olemassa kynnys, jota musiikin vastaanottamisessa ei voida ylittää. Ei pidä kirjoittaa
partituurejaan niin mahdottoman täyteen mielenkiintoisia asioita, joita yleisö ei sitten kuitenkaan
loppujen lopuksi kykene erottamaan. [−−] Siksi ainainen kompleksisuuden lisääminen on ongelmallista. Minä yritän kirjoittaa niin että suurin piirtein kuullaan mitä partituurissa on.”
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kulutukseen tarkoitettuja (populaari)musiikin lajeja (ks. myös. Kohl 1997: 9; Théberge 2001: 3).
Yksi musiikin teknologiariippuvuudesta loittoneva askel voisi olla esimerkiksi
Kim Casconen (2000) hahmottelema ”häiriön estetiikka” (engl. aesthetics of failure). Käsite viittaa 1990-luvun alusta lähtien yleistyneeseen kiinnostukseen käyttää
digitaaliteknologian virheellisen, odottamattoman tai epätavallisen toiminnan seurauksena syntyneitä ääniä musiikin materiaalina. Casconen (2000: 13) mukaan nämä ”häiriöt” muistuttavat siitä, ettei meillä ole teknologian suhteen täyttä kontrollia. Cascone on tässä ehkä oikeammassa kuin mitä itse tiedostaakaan: meillä ei voi
olla kontrollia teknologiaan (tässä siis: teknisiin laitteisiin), sillä teknologian puite
päinvastoin kontrolloi meitä. ”Häiriön estetiikan” askel ulos teknologian puitteen
ohjauksesta ei ole näin ollen kovinkaan pitkä, sillä mainitun kaltaisia häiriöitä voi
olla vain tämän puitteen luomassa maailmassa. Sitä luonnehtii samanlainen musiikillis-teknologinen hermeettisyys, joka on ominaista jo Russolon futurismille:
molemmille tekniset laitteet ja niiden tuottamat äänet ovat keskeinen musiikillinen
varanto.
Edellisestä huomaa helposti, että argumentaatio perustuu tässä kehään: koska nykyaikainen ihminen on teknologisen puitteen määräämä, ei ihminen voi
luonnollisesti tuottaa muuta kuin tämän puitteen johdattamaa musiikkia. Kehän
ohittamiseksi – tai ymmärtämiseksi – onkin välttämätöntä tunkeutua pintatasoa
syvemmälle. Kolmas mahdollinen musiikin ja teknologisen puitteen suhteen ilmentymien ryhmä tulee tässä suhteessa relevantiksi. Sen mukaan musiikilla on
rakenteidensa ja ilmenemistapojensa kautta mahdollisuus kritisoida teknologista
puitetta tavalla, joka ei ole riippuvainen yksittäisen ihmisen (esimerkiksi säveltäjän) toiminnasta vaan perustuu musiikin kykyyn peilata suoraan sitä kulttuurista
kokonaisuutta – tai olemisenymmärrystä –, joka määrittää myös musiikkia tekevän
ihmisen. Tämä ajatus oli perustana koko luvun 6 tulkinnalle kitaranhajottamisen
funktiosta ahdistusta kanavoivana käytäntönä sekä oli esillä myös luvussa mainitussa Dreyfusin Woodstock-esimerkissä. Samalla ajatus viittaa siihen, että ahdistus voi
olla musiikissa taidon subjekti. Voiko musiikki siis osoittaa teknologisen puitteen
epäkohtia, kuten pyrkimyksen pitää kaikkea varantona jotain varten tai pyrkimyksen kaikenkattavaan tehokkuuteen ja kontrolliin? Voidaanko ajatella, että musiikilla
on nykyisin mahdollisuus osoittaa teknologisen puitteen historiallis-kulttuurinen
sitoutuneisuus? Tekeekö musiikki tämän käyttämällä teknologian puitetta itseään varantona omalle todellistumiselleen? Näin musiikki voisi nostaa teknologisen puitteen epäkohtineen tehokkaasti esille ja kritisoitavaksi.
Ajatus musiikin kulttuuria peilaavasta ja etenkin ennustavasta luonteesta on
tietysti se, mihin on tässä tutkimuksessa jo useaan otteeseen viitattu Jacques At-
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talin ajatusten yhteydessä. Musiikki ”ei ole vain olioiden kuva [kuten teknologisen
maailman peilausta], vaan arkipäiväisyyden transsendointia, tulevaisuuden airut”
(Attali 1985: 11). Kysymys kuuluu siis myös, miten musiikki ennustaisi tyyleissään,
rakenteissaan ja organisoitumisen tavoissaan teknologisen puitteen murtumista.
Juha Varton (2001: 71−85; 2000: 22−42) ajatukset nykyajalle tyypillisestä näkemyksen tavasta ovat tässä kohtaa havainnollisia. Varton mukaan länsimaista historiaa
on hallinnut aina 6. ja 5. vuosisadan eaa. taitteen Kreikasta lähtien 1900-luvulle saakka perspektiivinen todellisuusnäkemys, jota luonnehtii muun muassa pyrkimys kokonaisnäkemyksiin, orgaanisiin kokonaisuuksiin sekä yleensä todellisuuden
”korjaaminen” kokonaisuuksien hyväksi yksityiskohtien ja poikkeavuuksien kustannuksella. Tieteissä tämä on näkynyt Varton mukaan yleisperiaatteisiin uskomisena
ja taiteissa muun muassa perspektiivin esittämisen tekniikoina (kuvataide) ja kokonaisuuksia korostavana muotoajatteluna (musiikki). Perspektiivisessä näkemyksen
tavassa kaikki ajatellaan siis kattavien perusperiaatteiden kautta, yhden pakopisteen
mukaisesti, ”aina yhteen tiettyyn pisteeseen nähden eli yhdessä näkökulmassa”.
(Varto 2000: 29; 2001: 75.)
Toisaalla Varto (2000: 30) sijoittaa perspektiiviseen ajatteluun siirtymisen keskeisimmin renessanssin ja humanismin historialliseen vaiheeseen, perustaen tämän
muun muassa renessanssiajan maalaustaiteen perspektiivitutkielmiin. Varto (ibid.)
korostaa, kuinka tässä vaiheessa muutosta luonnehti siirtyminen kuulemisesta ja
maailman harmonian korostamisesta silmän maailmaan. Silmän kautta, perspektiivissä, voidaan hahmottaa yhdellä kertaa kokonaisuus, jossa kaikilla on määrätty
paikkansa. Näkemisessä syntyvästä sektorista tulee malli kaikelle ajattelulle (vrt.
Varto 2000: 32). Luvussa 6.3 käsitelty teknologinen ajattelun puite on tulkittavissa
tällaisen perspektiivisyyden huipentumaksi. Siinä kaikki ajatellaan objektiivisena
systeeminä, joka toimii objektiivisten lakien mukaan.
Varton mukaan 1900-luvun alussa on kuitenkin ilmaantunut uusi näkemyksen
muoto, jota hän kutsuu nimellä inspektiivinen näkemyksen tapa. Siinä on luovuttu
yleisistä ja universaaleista näkökulmista ja ryhdytty korostamaan jokaisen ihmisen
omaa kokemuksellista paikkaa todellisuuden keskellä. Perspektiivisen ”ulkoa” katselun tilalle on tullut inspektiivinen ”sisäinen” näkö-, kuulo- ja erityisesti ”tarkastelu”-kulma. Varton mukaan tämä muutos on tapahtunut ensimmäisenä taiteissa
mutta näkyy myös esimerkiksi nykyisessä fysiikassa. (Varton mukaan perspektiivinen näkemyksen tapa on ilmeisesti kuitenkin vielä hallitseva tieteessä ja arkipäivässä.) Musiikin kohdalla Varto liittää tähän muutokseen esimerkiksi toisen
Wienin koulukunnan (Schönberg, Webern, Berg) uudistukset sekä myöhemmästä
vaiheesta Stockhausenin ja Boulezin, joiden kaikkien ”inspektion” tulokset tuottivat uutta, joka ei istunut enää yleisten kokonaisjärjestelmien puitteisiin. On to-
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sin huomautettava, että tässä suhteessa etenkin Schönberg – joka halusi kuuluisan lausumansa mukaan taata 12-säveljärjestelmällään saksalaiselle musiikille 100
vuoden tulevaisuuden – oli myös konservatiivinen: Schönberg irtautui vanhasta
tonaalisesta järjestelmästä mutta halusi tuoda tilalle uuden järjestelmän, uuden kokonaisperspektiivin. Myöhempi taidemusiikin kehitys 1900-luvulla on kuitenkin
osoittanut, ettei sen paremmin Schönbergin luoma kuin mikään muukaan yleinen
järjestelmä tai laki enää hallitse musiikkia. Inspektiivisyys-ajatuksellaan Varto tulee
musiikin suhteen lähelle Attalin kompositiointi-käsitettä (vrt. luku 5.4) sekä omaa
lokaalin ontologian ajatustani (ks. luku 3.2).27
7.5 Miltä (teknologian) puite kuulostaa?
Nykymusiikkiteokset eivät ole aina olleet yleisömenestyksiä vaan usein suorastaan
yleisöä torjuvia.Tämä koskee erityisesti sarjallisen musiikin tai (näennäisen) täydelliseen sattumanvaraisuuteen ja improvisointiin perustuvan musiikin muotoja, joissa periaatteessa vastakkaiset ilmiöt – pyrkimys kontrolliin ja pyrkimys vapauteen
– saavat kuulijan kannalta tarkasteltuna aikaan yhtäläisen kaoottisen kokemuksen.
Tämän seurauksena monet uuden musiikin ”klassikot” ovat saavuttaneet kyllä kiinteän aseman ”oppineisuuden kaanonissa” (engl. scholarly canon) ja ”pedagogisessa
kaanonissa” (engl. pedagogical canon) mutta eivät ”esityskaanonissa” (engl. performing
canon). (Erilaisista musiikillisista kaanoneista ks. Weber 2001: 339−340.) Kaikkia
mahdollisia syitä nykymusiikkiteoksen ja yleisön väliselle kuilulle ei ole mahdollista käsitellä tässä. Tyydyn esittämään vain yhden, tämän tutkimuksen kontekstista
nousevan ehdotuksen: onko joitain nykymusiikin muotoja vaikea kuunnella siksi,
että niissä kuuluu riippuvuutemme teknologian puitteesta ja että ne ovat siksi ”ahdistavia”? (Vrt. musiikin ja ahdistuksen yhteyksien tyypit luvussa 4.3.) Tai kääntäen:
kuunnellaanko vanhempaa tai vanhemman systeemin mukaista musiikkia siksi, että
se vie meidät perspektiivisen näkemyksen lohtuun, turvaan ja ”sivistykseen” (vrt.
Varto 2001: 79−80, 82−83)?
Kuten luvussa 6 esitin, teknologian puitteen ja ahdistuksen välillä on yhteys
siten, että teknologian puitteeseen liittyvä juurettomuus on tulkittavissa Heideggerin myöhäisajattelua seuraten yhdeksi nykyajalle tyypilliseksi ahdistuksen syyksi
(ks. Dreyfus & Rubin 1991: 336−337). Toisaalta viittasin luvussa 4.3.5 Susanna
Välimäen ajatukseen, jonka mukaan ”abstrakti” tai ”absoluuttinen” musiikki – mää27. Varton ajatukset perspektiivisen ja inspektiivisen näkemyksen tavan eroista tulevat lähelle myös
erottelua moderni–postmoderni. Varto (2001: 80−81) kuitenkin kokee näkemyksen muutoksen
paljon perustavampana ja konkreettisempana asiana, jossa – voisi sanoa – modernin ja postmodernin kädenvääntö on vain yksi osatekijä. Tosin Varto ajattelee modernin kuitenkin myös perspektiivisen huipentumaksi (Varto 2000: 38).
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reet, jotka usein liitetään juuri nykymusiikkiin – ei ole koskaan varsinaisesti sellaista, sillä sellaisenaankin musiikki kuitenkin aina representoi ”ei-esittävyyttä”
tai hermeettisesti esimerkiksi ”nykymusiikkia”. Ei-esittävyys voidaan toki ajatella
tässä puhtaasti esteettis-ideologisena kysymyksenä. Mutta jos musiikki representoi tilaa, jossa mikään ei edusta tai esitä mitään – toisin sanoen merkityksellisten
suhteiden puuttumista – representoi se tämän tutkimuksen lähtökohtien mukaan
myös ahdistusta sekä irrallisuuteen, juurettomuuteen ja merkityksiä luovien erojen
katoamiseen perustuvaa teknologista maailmaa. Näin ollen ei-esittävyyden representoinnista tulee myös kulttuurisen tason ontologinen kysymys; musiikki toimii
tehokkaana kulttuurisena peilinä.
Tällainen (nyky)musiikin ja teknologisen puitteen suhde on kuitenkin tavoitettavissa ja ymmärrettävissä vain analyysin kautta.28 Samalla se on myös etäännytetty eikä implikoi ahdistuksen kokemusta aivan kuten ahdistuksen kuvaaminen
kielellisesti ei aiheuta ahdistusta kokemuksellisella tasolla – ainakaan yleensä. Mikä
merkitys ahdistuksen kaltaisella kokemuksella itsellään sitten on suhteessa tähän
musiikin kykyyn representoida teknologian puitetta?
Thomas Cliftonin (1983: 3) mukaan musiikin merkityksellisyys on pääasiassa presentoivaa, sillä sen olemassaolo ei edellytä tietoisuutta musiikin sisällöistä tai
muusta symboliluonteesta. Musiikin merkityksellisyys liittyy näin ollen sen kykyyn
tuoda jotain esille itsenään ja alkuperäisesti, ei suhteessa johonkin muuhun. Tämä
ei tarkoita, että musiikin liittyminen kulttuurisiin yhteyksiin ei olisi olennaista.
Tämä tarkoittaa sen sijaan sitä, että nimenomaan liittymisen tiedostaminen ei ole
välttämätöntä musiikin synnyttämän kokemuksen kannalta eikä se ”tunnu” tässä
kokemuksessa sen välittömällä tasolla. Edellinen kysymys merkityksettömyyden
representoinnista voidaankin ajatella ”väärinpäin”: musiikki ei ole ”ahdistavaa” siksi,
että se representoi tilaa ilman representaatiota vaan siksi, että se voi olla suoraan
kokemuksellisesti ahdistuksen kaltainen. Koska musiikki – kuten edellä, erityisesti
luvussa 4, on esitetty – synnyttää Stimmung-positioidensa kautta affektiivisia kokemuksia, jotka voidaan ajatella maailman avaavien virittyneiden mielialojen simulakrumeiksi, musiikki voi synnyttää myös merkityksettömän maailman virittyneisyyden simulakrumin. Musiikki heijastaa teknologisen puitteen olemassaoloa
ensisijaisesti siten, että se voi synnyttää ahdistuksen tyhjyyden kaltaisia Stimmungpositioita. Musiikin ”kuulumaton ääni” (vrt. luku 4.4) voi tehdä teknologian puitteen kuuluvaksi.
Ei voida tietysti sanoa, että olisi olemassa jokin musiikin muoto, joka kaikissa tilanteissa, kaikkina aikoina ja jokaiselle ihmiselle olisi ”ahdistavaa”, sillä musiikki voi
28.Voidaan myös ajatella, että tarve ylipäänsä nähdä kaikki aina jonkin representaationa on itsessään
teknologinen ajattelun tapa, joka haluaa asettaa asiat ja ilmiöt joihinkin määrättyihin suhteisiin.
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saada loputtomasti yksilökohtaisia merkityksiä. Esimerkiksi sarjalliseen musiikkiin
vihkiytynyt voi lähestyä musiikkia muiden sarjallisten teosten tai koko musiikin
genren taustalla olevien esteettisten ja sävellysteknisten käsitysten kautta. Silti uskon, että erityisesti nykymusiikilla – millä tarkoitan laajasti ottaen sarjallisuudesta
tai aleatoriikasta kumpuavaa jälkitonaalista musiikkia – on poikkeuksellinen potentiaali ilmentää ei-esittävyyttä, ahdistusta ja teknologista puitetta. Ratkaisevaa
on kuitenkin se, että musiikki voi toimia tehokkaana kritiikin välineenä vain, jos se
ei herätä epämiellyttävää affektiivista reaktiota (eli liian konkreettista tuntemusta
omasta juuttumisesta teknologiseen ajattelun tapaan). Tehokkaana ja vaikuttavana
musiikin mahdollinen (adornolainen?) kulttuuri- ja yhteiskuntakriittisyys edellyttää siis kokemuksellista lähestyttävyyttä; muuten sen kritiikki, oli se ”teoreettisesti”
materiaalissaan kuinka osuvaa tahansa, kaikuu kuuroille korville eikä siis myöskään
vaikuta yksilöön tai yhteisöön.Tämän vuoksi Bergmanin Colorin kaltaisen musiikin,
jolla on erilaisiin nykymusiikin esteettisiin periaatteisiin (sarjallisuus, aleatoriikka,
kenttätekniikka jne.) varsin väljä suhde, on mielestäni huomattavasti helpompaa
osoittaa teknologisen puitteen epäkohtia. Esitän tämän luvun lopuksi muutamia
näitä aspekteja koskevia huomioita.
7.6 Lopuksi: ei-teknologisia huomioita analyysista
Bergmanin Colori on nähty usein sinfonian lajityypin edustajana: esimerkiksi Paavo
Heininen (1982) vertaa sitä Aarre Merikannon Fantasia orkesterille -teokseen nimittämällä molempia ilman sinfonian nimeä oleviksi suomalaisen sinfoniasävellyksen merkkiteoksiksi. Perusteena Colorin sinfonisuudelle Heininen käyttää ennen
kaikkea teoksesta esille analysoimaansa yhtenäistä temaattista suhdeverkostoa.
Malcolm MacDonald (1981: 173−179) yhtyy Heinisen tulkintaan, mutta näkee
teoksen sinfonisuuden perusteiksi myös muita tekijöitä, kuten sibeliaanisen monumentaalisen mittakaavan, bruckneriaanisen antifonisuuden ja viimeisen osan
”finaalimaisuuden”. Sen sijaan Hayesin (1991: 57) mukaan Colorin tulkitseminen
sinfoniaksi on mahdollista vain niin laajassa mielessä, että termi ”sinfonia” menettää
merkityksensä. Hayes (ibid.) näkee Colorin sen sijaan pikemminkin Bartók-tyylisen
orkesterikonserton lajityypin edustajaksi. Tämä näkökulma on sikäli kannatettava, että Colorissa esiintyy hyvin monenlaisia orkesterin sisältä nousevia solistisia
osuuksia, joista vastaavat esimerkiksi kontrabasso, kontrafagotti, huilu ja monet
lyömäsoittimet.
Musiikkitieteellinen tutkimus on korostanut, kuinka musiikillisen ykseyden
vaatimuksesta tuli viimeistään romantiikan aikana sinfonian lajityypin itsestään selvä esteettis-ideologinen periaate (Murtomäki 1990: 21−22). Periaate on ilmennyt
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erityisesti tarpeena korostaa sinfonian osia yhdistävää samankaltaista, samasta ”idusta” johdettua musiikillista materiaalia tai erilaisia moniosaisia teosta yhtenäistäviä
syklisiä muotoratkaisuja. (Murtomäki 1990: 26−30.) Musiikillisen yhtenäisyyden
ja ykseyden korostaminen liittyy keskeisesti ajatukseen sinfoniasta absoluuttisen
musiikin korkeimpana muotona.
Samaan kokonaisuuteen kuuluu kiinteästi myös orgaanisuuden metafora (Tarasti 2002: 91−92). Orgaanisuus-metafora korostaa musiikin kasvamista ja kehittymistä elävän organismin tapaan jostain alkupisteestä tai peruslähtökohdasta.
Musiikillisen kehittelyn eri tulosten tulee olla ”elimellisessä” suhteessa toisiinsa,
jolloin orgaaninen muuntelu on Erkki Salmenhaaran sanoin pohjimmiltaan ”motiivista työtä”, ”ydinmotiivin muuntelua” (Salmenhaara 1970: 59−60). Musiikillisen muodon kannalta tämä tarkoittaa, että musiikin ajatellaan rakentuvan assosiaatioyhteyksien sijaan sisäisen logiikan ja koherenssin varaan (ks. Tarasti 2002: 95;
Murtomäki 1990: 24). Tarastin (2002: 95) mukaan musiikin orgaanisuus edellyttää
motiiviyhteyksien lisäksi telosta: musiikilla tulee olla jokin päämäärä, johon looginen muuntelu tähtää – ilmeisesti samaan tapaan kuin siemenen päämäärä on tulla
sellaiseksi kasviksi, jonka siemen se on. Musiikki voi esimerkiksi luoda melodisia
tai harmonisia jännitteitä ja odotuksia, joiden ratkaiseminen on musiikin ”tehtävä”
(vrt. Tarasti 2002: 95−97).
Orgaanisuus-ajattelua oli mahdollista soveltaa vielä 1900-luvulla 12-sävelteknisiin ja sarjallisiin sävellyksiin, ja se koki oikeastaan ensimmäiset haastajansa
vasta aleatorisen ja improvisaatioon perustuvan musiikin yhteydessä (Murtomäki
1990: 24−26; Tarasti 2002: 93, 102). Metaforan soveltaminen viimeksi mainitun
musiikin alueelle vaikuttaakin anakronismilta (vrt. Murtomäki 1990: 26), jonka
(orgaaniset) juuret ovat romanttis-modernistisessa ideologiassa ja musiikkikäsityksessä. Eikö orgaanisuus-metaforan tutkimuksellinen käyttö olekin lopulta läpeensä
teknologista? Musiikin ihannetilaksi asetetaan materiaalin tehokas ja ekonominen
käyttö ja orga(a)nisointi, musiikillinen materiaali nähdään varantona kehittelylle ja
musiikin päämääräksi oletetaan jonkin musiikillisen ”tehtävän” suorittaminen. Tämä metafora voidaan nähdä teknologisen puitteen pyrkimykseksi hakea itselleen ja
hallinnalleen perustelut ”luonnosta” ja ”luonnollisuudesta”. Sellaisena se ei kuitenkaan sovi enää musiikkiin, joka pyrkii irti tästä puitteesta. Luultavasti pyrkimys orgaanisuuteen on ollut paljon enemmän tutkijoiden ja musiikkianalyytikkojen kuin
säveltäjien päämäärä. Tutkimuksen (musikkianalyysin) ja musiikin (säveltämisen)
toisistaan mahdollisesti eriävien pyrkimysten ymmärtäminen on edellytys musiikin
teknologiakriittisen aspektin havaitsemiselle.
Bergmanin Colorin tulkitseminen sinfoniaksi sortuu juuri tähän anakronismiin,
sillä teos ei toteuta kumpaakaan edellä mainituista orgaanisuuden kriteereistä
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– vaikka sisältääkin huokauseleen vuoksi eri osia yhdistävän motiivisen ilmeen.
Kuten edellä kirjoitetusta on käynyt ilmi, Bergmanin teoksen motiivinen työstö
ei toteudu sinfonisen orgaanisuuden mukaisesti. Colorin selkein melodinen aihe,
huokausele, ei koe teoksen edetessä varsinaisesti muuta kehittymistä kuin siirtymisen eri soittimille ja erilaisiin Stimmungeihin. Keskiosan lyömäsoitinmuodossaan
aihe on suorastaa epäkehittelyn kohteena: siitä ei kasva mitään eikä se itse muutu
miksikään. Se vain esiintyy näennäisen sattumanvaraisesti. Lisäksi koko keskiosassa,
ensimmäisen osan huokauskuorossa (solut 53−55) ja esimerkiksi viimeisen osan
soluissa 28−38 huokausele on pikemminkin taustaa tai sointiväriä luova tekijä kuin
itsenäisenä hahmottuva ”ydinmotiivi”.
Colori on myös vaikea nähdä orgaanisen sinfonian tapaan jotain päämäärää kohti suuntautuvaksi. Teoksen alkaminen ”odottavalla” tunnelmalla saattaa toki antaa
illuusion odotusten täyttämisestä sävellyksen päämääränä. Bergmanin sävellystyylille ominaista on kuitenkin ihan muu: vaikka eri ”laatukuvat” luovat etenkin kiilamuotoisina vahvoja jännitteitä, joiden purkaminen olisi orgaanisuuden kriteerien
mukaan välttämätöntä, esimerkiksi Colorin kiilat päättyvät useimmiten päinvastoin
subitopianoon tai muunlaiseen yhtäkkiseen Stimmungin vaihtumiseen (ks. esim. I osan
tahdit 33−34 ja solut 57−58). Colorin emotionaalisesti ”kesken” jäävät tilanteet
rinnastuvat esimerkiksi Sibeliuksen Tapiolan op. 112 tahdeissa 412−417 esiintyvään pasuunoiden crescendo-nousuun, joka siirtyy huippukohdassaan kuin veitsellä
leikaten hiljaisempaan dynamiikkaan, pehmeämpään orkestraatioon ja toisenlaiseen
melodiseen materiaaliin. Tapiolassa tämän katkeamisen teho on erityisen voimakas
siksi, että hetkeä aikaisemmin, tahdeissa 353−358 vastaava nousu on saanut osakseen varsin ”sulkevan” päätöksen, jollaista kuulija odottaisi myös tässä myöhemmin
esiintyvässä tilanteessa. Teoreettisesti tilannetta voisi kontekstualisoida Leonard B.
Meyerin (1956) emootioiden ja musiikillisen (syntaktisen) merkityksen suhdetta koskevilla näkemyksillä, joiden mukaan affekti tai emootio syntyy silloin, kun
musiikin aktivoima odotus osoittautuu väliaikaisesti tai pysyvästi täyttymättömäksi
(Meyer 1956: 31).
Näitä nopeita ja odottamattomia muutoksia Bergmanin musiikin Stimmungeissa voi kutsua musiikin ei-tehokkaiksi attraktiopisteiksi. Ne vastaavat tilanteita, joissa
jokin odottamaton tapahtuma katkaisee arkipäiväisen eksistenssin itsestään selvän
virran ja tuo esille maailman suhteiden kokonaisuutena (vrt. Heidegger 2000a:
102−103;Young 2001: 37). Ihminen on organismi vain biologisessa mielessä. Sen
sijaan ihmisen maailma ei ole päämäärähakuinen ydinmotiivin kehittely vaan altis
sattumille ja muutoksille.29
29. Tämänkaltaisessa blokkimaisessa, orgaanisuutta murtavassa sävellystyylissä Bergman ei suinkaan
ollut ainoa eikä ensimmäinen. Viittauskohtia voidaan löytää esimerkiksi Stockhausenin Momentform-
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Telos-ajatuksen soveltumattomuus Coloriin käy ilmi myös teoksen lopusta. Sävellyksen päättyminen äänivyöryyn ei luo vaikutelmaa jonkin päämäärän saavuttamisesta.Teos voisi esimerkiksi aivan hyvin päättyä jo aikaisemmin soluun 53 ilman, että teoksen kokonaisdramaturgia kärsisi millään tavalla. Kuulonvaraisesti on merkillepantavaa myös se, että teoksen ensimmäisen osan loppuvyörytys on luonteeltaan
huomattavasti ”päättävämpi” kuin koko teoksen lopettava kolmannen osan päätös.
Bergmanin musiikki ei ole näin ollen ”tehokas” orgaaninen kokonaisuus – eikä siis
sinfonia – sillä se jättää liikaa selvittämättömiä asioita ja on enimmäkseen liikettä
ilman päämäärää. Tässä suhteessa Colori on anti-orgaaninen teos. Se kritisoi ajatusta
musiikista absoluuttisena ja itseriittoisena orgaanisena kokonaisuutena. Se yhdistää
musiikin ympäröivään maailmaan jättämällä ”selvitys- ja ratkaisutyön” kuulijan tehtäväksi. Myös tässä musiikillisen ja kuulijasubjektin yhdistämisessä (mihin viittasin
jo aiemmin) Colori ed improvvisazioni -teos kritisoi teknologian puitteen ylivaltaa.
Mainittu implisiittinen kritiikki ilmenee Colorissa myös kontrollista luopumisen
representaatioina. Teos alkaa ”normaaliin” tapaan tahtiviivojen jäsentämänä tekstuurina. Solussa 51 tahtiviivoista kuitenkin luovutaan, ja koko teoksen loppu noudattaa tästä eteenpäin sekuntinotaatiota. Kuten edellä osoitin, kyseisestä solusta
alkava jakso on erityisen kiinnostava, mitä tämä muutos notaatiossa vain korostaa.
Esimerkiksi Jacques Attalin (1985: 61) mukaan tahtiviivojen käyttö musiikin notaatiossa on edustanut, yhdessä kenraalibasson ja tasavireisyyden kanssa, aivan tiettyä ideologista ja sinänsä arbitraarista konstruoitua järjestystä. Bergmanin irtautuminen tahtiviivojen asettamista puitteista representoi irtautumista kokonaisesta
ideologisesta (teknologisesta) puitteesta. Muutos vaikuttaa ratkaisevasti musiikin
luonteeseen, sillä se tuo mukanaan sattumanvaraisuuden, aleatoriikan:30 yksittäisen solun sisällä eri äänten kestot on ilmaistu vain suhteellisesti ja eri soittimien
synkronisointi jää usein esittäjien vastuulle. Solujen kestot on puolestaan ilmaistu
sekunteina, mikä sekään ei ole Bergmanilla absoluuttinen ohje (ks. esim. esitysohje
teoksen Bon Appétit! kolmanteen osaan [Bergman 1975]).Yhdessä muiden musiikin
ohjatun improvisoinnin ja kontrolloidun aleatoriikan muotojen kanssa sekuntinotaatio on Bergmanin keino luoda sellainen musiikillinen diskurssi, jonka sävelkieli
on jälkitonaalisen yksilöllinen mutta kykenee säilyttämään kokemuksellisen kommunikoivuuden välttäessään sarjallisuuden ja kontrolloimattoman aleatoriikan ”ahdistavat” ääripäät.
Viimeisen Colori-teosta koskevan ei-teknologisuutta painottavan huomion myötä käännän katseeni kohti marginaalikäytäntöjä ja yleispätevyyden harhaa. Kuten
ajatuksesta sekä vaikkapa Edgard Varèsen musiikista – monien muiden ohella.
30. On selvää, ettei voida tarkkaan sanoa miten tahtiviivoista luopuminen vaikuttaa musiikin luonteeseen, sillä meille ei ole mahdollista kuulla kokonaan tahtiviivoin notatoitua Colorin versiota.
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luvussa 3.2 argumentoin, musiikin monikoituminen on koskenut myös musiikin
tulkinnan välineitä sillä seurauksella, että musiikin ontologia on muuttunut lokaaliksi. Tässä uudessa tilanteessa ei enää etsitä ainutlaatuisuuksia yleisillä teorioilla
eikä yleisyyksiä ainutlaatuisilla teorioilla. Ainutlaatuisuus – ja siis yksittäisen tutkimuksen arvo ja tutkimuksellinen kiinnostavuus – nousee enemmänkin ainutlaatuisista tutkimusmenetelmän ja tutkittavan musiikin liitoksista, joissa teoriat testataan
musiikin kautta ja musiikki testataan teorioiden kautta (vrt. Välimäki 2005b: 359).
Kyse on varsin yksinkertaisesta asiasta: sama kulttuurinen käytäntöjen ja koodien
varasto heijastuu niin musiikkiin kuin erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
Tietty varovaisuus on kuitenkin paikallaan. Mikä määrää, että jokin analyysissa
käytettävä menetelmä on musiikkianalyyttinen? Mistä tiedetään, että valittu menetelmä tutkii juuri musiikkia ja sen ominaisuuksia eikä aseta niitä sinne? Jos ajatellaan, että mikä tahansa menetelmä tai teoria on sopiva musiikin analysointiin,
voidaan sortua ”tiedon estetisoi(tu)miseen”. Tällaisessa tilanteessa ei ole koskaan
varmaa, tutkiiko musiikkianalyysi musiikkia vai onko tutkimus tutkijan intellektuaalisten taipumusten ja mieltymysten demonstrointia ja pönkittämistä; koska
musiikki ei vastusta minkäänlaista lähestymistä, se voidaan asettaa myös tukemaan
minkälaista lähestymistapaa tai filosofista lähtökohtaa tahansa. Asia pyörähtää kuitenkin jälleen ympäri, mikäli musiikille annetaan riittävän iso rooli kulttuurin heijastajana. Jos musiikki heijastaa – tai profetoi – koko kulttuuria, sillä tulee olla
jokin, vaikka etäinenkin, yhteys niihin mahdollisiin tutkimisen tapoihin, joita tämä
kulttuuri tuottaa.
Tämän tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin kuulunut musiikin ontologisen
lokaaliuden ilmiö tuo Colori-analyysiini myös kehämäisyyksiä. Tämän luvun voi nimittäin ajatella ”tekevän” Bergmanin teoksen siitä näkökulmasta ja paikasta, jonka
käsillä oleva tutkimus tarjoaa. Kehä tässä on luonnollisesti siinä, että lokaalin ontologian käsitteen kautta voidaan oikeuttaa lähes kaikki Bergmanin sävellystä koskevat
väitteet. Ehkä tämän näkeminen epävarmuutena tai tutkimuksellisena epäkohtana
ilmentää kuitenkin sellaisen tutkimusperinteen ja tiedekäsityksen vaikutusta, jonka
mukaan tieteellisyyden kriteereihin kuuluvat objektiivisuus ja yleispätevyys. Miksi
tutkimus ei voisi olla kiinnostava myös kehämäisenä, subjektiivisena ja lokaalina?
Eikö tutkimus ole tällaisena itse asiassa kiinnostavampi kyetessään osoittamaan
paitsi musiikin myös tutkimisen ja muun musiikillisen kanssakäymisen subjektiivisuuden ja kulttuurisen määrittyneisyyden?
Tässä kehässä on ollut tämän analyysin lähtökohta ja tarkoitus. Analyysi on pyrkinyt osoittamaan, että Bergmanin teos Colori ed improvvisazioni rakentuu teoksena, luvussa 5.4 esitetyn teorian tapaan, lokaalisti, ei-tehokkaasti, ei-objektiivisesti,
ei-teknologisesti vain oman (tutkija)taustani mukaisesti. Kuitenkin vain tällaisena
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teoksen kulttuurikriittisyys on mahdollista kohdentaa jo lähtökohtaisesti sellaiseen
paikkaan, jossa teoksella ja sen sisältämällä kritiikillä voi olla merkitystä: ihmisen
elämismaailmaan ja tämän piirissä tapahtuvaan tulkinnallis-tutkimukselliseen keskusteluun.

8
Lopuksi

Humanistiselle tutkimukselle ja erityisesti taiteentutkimukselle on luonteenomaista, ettei tuloksia ole aina mahdollista tai mielekästä esittää yksiselitteisesti joihinkin
määrättyihin faktoihin perustuen. Näin on etenkin silloin, kun tutkimus on ollut
lähtökohtaisesti filosofinen ja tulkinnallinen, enemmän kysymyksiä kuin vastauksia
tarjoava. Kuten luvun 2 mottona oleva Heidegger-lainaus (ks. s. 18) ehdottaa, filosofisen tutkimuksen ”tuloksen” tulisi olla ”asiantilaa koskevan väitteen” sijaan pikemminkin ”muutos ajattelussa”. Tarkastelenkin näissä tutkimukseni loppusanoissa
tulosten esittämisen sijaan pikemminkin sitä, millaisiin ”ajattelun muutoksiin” olen
työssäni pyrkinyt.
Tässä työssä on tarkasteltu musiikin suhdetta eksistentiaalis-ontologiseen ahdistukseen tutkimuksellisessa perspektiivissä, joka rakentuu Martin Heideggerin
ajattelun, fenomenologisen filosofian ja musiikintutkimuksen, erilaisten kulttuuriteorioiden (esim. René Girard ja Jacques Attali) sekä musiikintutkimuksen nykysuuntausten ja -keskustelujen (esim. musiikin kulttuurinen tutkimus, musiikkianalyysi) muodostamassa risteyksessä. Tarkastelun kohteena on ollut alue, jota
edellä mainitut tutkimusalat voivat kaikki omalta osaltaan valottaa: musiikin ja ihmisen eksistentiaalis-ontologinen leikkauskohta. Tätä leikkauskohtaa on lähestytty
rakentamalla teoria musiikista sekä yksilöllisellä että kulttuurisella tasolla vaikuttavana ahdistuksen taitona ja tarkastelemalla tämän teorian valossa erityisiä musiikintutkimuksellisia ilmiöitä: musiikkiteoksen käsitettä, kitaranhajottamista ja Erik
Bergmanin musiikkia.
Tutkimuksen keskeinen argumentti on ehdottanut (1) ensinnäkin tiettyä musiikin olemassaoloa koskevaa ajattelutapaa: musiikki on ahdistuksen taitoa. Musiikki
hahmottaa eksistenssin kannalta välttämättömän liikkeen kaaoksesta ja merkityksettömyydestä kohti järjestystä ja merkityksellistä kokonaisuutta. Musiikki ilmentää tätä liikettä paitsi akustisen materiaalinsa myös yhteiskunnallisten implikaatioiden ja affektiivisen kokemuksen tasoilla. Lisäksi nämä eri tasot ovat musiikissa ja
sen kokemisessa aina yhteen kietoutuneita, jolloin niiden tarkasteleminen erillisinä
on useimmiten vain epistemologinen apukeino. Viimeinen näistä kolmesta tasosta,
siis affektiivinen kokemus, on erityisen merkittävä, sillä se osoittaa musiikin mer-
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kityksen virittyneisyyden tasolla. Tässä mielessä musiikki on osoittautunut vahvasti
eksistentiaaliseksi ilmiöksi, jopa eksistentiaaliksi itsessään.
Olen tutkimuksessani havainnollistanut, kuinka musiikki on ahdistuksen taitoa
kahdessa merkityksessä. Se on yhtäältä ahdistuksen perusvirittyneisyydelle kuuluva taito ilmetä kulttuurissa yleisenä järjestyksen ja määrättyjen merkitysrakenteiden kyseenalaistajana. Tällaisena musiikki voi näyttäytyä muun muassa musiikkiteoksen historiallisena merkitystilana, teknologisen ajan kollektiivisen ahdistuksen
ilmentäjänä tai musiikin rakenteissa ja kudoksessa tehokkaasti representoituvana
ilmiönä. Toisaalta musiikki on ihmiselle kuuluva taito kanavoida sitä ahdistusta,
joka määrittää ihmisenä olemista. Tämä ilmenee muun muassa musiikkiteoksen
todellistamisen monimuotoisuutena, tarpeena purkaa yhteisöllinen epävakaus musiikin uhririittiin sekä musiikin tarjoamina kokemuksellisina, maailmassa-olemista
määrittävinä Stimmung-positioina.
(2) Toiseksi tutkimukseni on tähdännyt muutoksiin musiikintutkimuksellisessa
metodologisessa ajattelussa. Tässä suhteessa pääasiallinen pyrkimys on ollut havainnollistaa ontologisten kysymysten merkitystä niin tutkimuksellisessa kuin tutkimuksenulkoisissa yhteyksissä. Heideggerin ajattelun ja fenomenologisen filosofian tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta on esitelty viimeaikaisen musiikintutkimuksen argumentteja radikalisoiva lokaalin ontologian käsite: musiikki määrittyy
kolmannen vuosituhannen alun länsimaisessa kulttuurissa jokaisessa tapauksessa
erikseen, aina yksilöllisesti ja elämismaailmaan perustuvana paikantumisena. Heideggerin ajatusten avulla olen esittänyt myös, kuinka ontologisuus on musiikissa
kuitenkin myös historiallis-kulttuurista vallitsemista, joka asettaa rajat kulloinkin
mahdollisille musiikkisuhteille ja -tulkinnoille – eli toisin sanoen luo ne puitteet,
joiden sisällä musiikin erilaiset lokaalin ontologian määritykset voivat tiettynä
historiallis-kulttuurisena kautena ilmetä. Tutkimukseni Bergman-esimerkki on
havainnollistanut tätä ontologista kaksinaisuutta oman (tutkijan)positioni luoman
esimerkin avulla.
Tutkimusta johdattava ahdistustulkinta on ollut luonteeltaan filosofinen (eksistentiaalis-ontologinen). Se on viitannut yleisesti kaaokseen ja merkityksellisistä
suhteista vapaaseen tilaan, joka ei ole välttämättä riippuvainen subjektiuden tai
psyykkisen kokemusmaailman kaltaisista keskuksista. (3) Kolmas ajattelun muutokseen liittyvä pyrkimys hahmottuu tästä johtuen musiikkifilosofian itsensä alueella: musiikki liittyy yleisesti järjestyksen ja järjestyksettömyyden väliseen suhteeseen niin akustisella, yhteisöllisellä kuin affektiivisella tasolla. Musiikki on ajateltavissa näitä kahta aluetta – järjestystä ja järjestyksettömyyttä – välittäväksi tekijäksi.
Tähän musiikin ”filosofiseen” ominaisuuteen viittasin jo tutkimukseni johdannossa:
siinä missä musiikkifilosofia on pohtinut musiikkia joko järjestyksenä tai järjestyk-
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sen uhkana, on musiikki itse hahmottunut näiden kahden ilmiön yhdistäjänä. Musiikissa järjestys ja kaaos, merkityssuhteet ja merkityssuhteettomuus, käsitteellisyys
ja ei-käsitteellisyys, logos ja aisthesis liittyvät yhteen. Musiikin eksistentiaalis-ontologinen (fenomenologinen) olemus on näin ollen yhtä kuin sen kulttuurinen ja
kokemuksellinen kyky järjestämiseen. Musiikki on tämä kyky itse, ja tähän kykyyn
haluamme musiikissa mimeettisesti samastua. Ahdistuksen taitona musiikki silloittaa yksittäisen järjestyksen kaikkien järjestysten mahdollisuuteen. Kuuluva musiikki
on eksistentiaalis-ontologista ihmisen ja maailman yhteen-kuuluvuutta.
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Music as the Art of Anxiety
A Philosophical Approach to
the Existential-Ontological Meaning of Music
English Abstract
The present research studies music as an art of anxiety from the points of view of
both Martin Heidegger’s thought and phenomenological philosophy in general.
In the Heideggerian perspective, anxiety is understood as a fundamental mode of
being (Grundbefindlichkeit) in human existence. Taken as an existential-ontological
concept, anxiety is conceived philosophically and not psychologically. The central
research questions are: what is the relationship between music and existentialontological anxiety? In what way can music be considered as an art of anxiety? In
thinking of music as a channel and manifestation of anxiety, what makes it a special case? What are the possible applications of phenomenology and Heideggerian
thought in musicology?
The main aim of the research is to develop a theory of music as an art of existential-ontological anxiety and to apply this theory to musicologically relevant
phenomena. Furthermore, the research will contribute to contemporary musicological debates and research as it aims to outline the phenomenological study of
music as a field of its own; the development of a specific methodology is implicit
in these aims.
The main subject of the study, a theory of music as an art of anxiety, integrates Heideggerian and phenomenological philosophies with critical and cultural
theories concerning violence, social sacrifice, and mimetic desire (René Girard),
music, noise and society (Jacques Attali), and the affect-based “charme” of music
(Vladimir Jankélévitch). Thus, in addition to the subjective mood (Stimmung) of
emptiness and meaninglessness, the philosophical concept of anxiety also refers to
a state of disorder and chaos in general; for instance, to noise in the realm of sound
and total (social) violence at the level of society.
In this study, music is approached as conveying the existentially crucial human
compulsion for signifying – i.e., organizing – chaos. In music, this happens primarily at the immediate level of experience, i.e. in affectivity, and also in relation to
all of the aforementioned dimensions (sound, society, consciousness, and so on).
Thus, music’s existential-ontological meaning in human existence, Dasein, is in its
ability to reveal different orders of existence as such. Indeed, this makes music the
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art of anxiety: more precisely, music can be existentially significant at the level of
moods.
The study proceeds from outlining the relevance of phenomenology and
Heidegger’s philosophy in musicology to the philosophical development of a theory of music as the art of anxiety. The theory is developed further through the
study of three selected specific musical phenomena: the concept of a musical work,
guitar smashing in the performance tradition of rock music, and Erik Bergman’s
orchestral work Colori ed improvvisazioni. The first example illustrates the level of
individual human-subject in music as the art of anxiety, as a means of signifying
chaos, while the second example focuses on the collective need to socio-culturally
channel violence. The third example, being music-analytical, studies contemporary music’s ability to mirror the structures of anxiety at the level of a specific
musical text. The selected examples illustrate that, in addition to the philosophical
orientation, the research also contributes to music analysis, popular music studies,
and the cultural-critical study of music.

