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Tutkielma käsittelee kuvitteellisin merkein ilmaisua 1900-luvun avantgardistisena
taideilmiönä, erityisesti Paul Kleen, Henri Michaux’n ja ranskalaisen lettristisen liikkeen
tuotannossa. Tarkastelen ilmiön ontologiaa, genealogiaa ja toimintatapoja, mutta ilmiön
lähtökohtaisen marginaalisuuden sekä hajanaisen ja määritelmiä pakenevan luonteen
vuoksi käytän siitä kokoavaa nimitystä ’Oma kirjoitus’.
Tutkimukseni ensimmäisellä puoliskolla tarkastelen merkityksen olomuotoa ja paikkaa
Omassa kirjoituksessa suhteuttamalla sitä dekonstruktioon, toiseuteen ja apofaattisuuteen.
Nähdäkseni nämä seikat vaikuttavat keskeisesti siihen, miten Oma kirjoitus havaitaan ja
miten sitä pyritään tulkitsemaan.
Käsittelen myös semioottiskriittisesti tavanomaisen kielen yhteismitattomuutta
tutkimuskohteeni kanssa, jonka vuoksi Omaa kirjoitusta on käytännöllistä tarkastella
perinteiselle kuva/sana-tutkimukselle vieraana ilmiönä. Se ilmenee toiseutena, jota
tavanomainen akateeminen kieli ei tavoita. Samalla tavanomaisen kielen ulkopuolisuus
myös hylkii luonteeltaan diskursiivisten myyttien välittymistä.
Teoreettisen pohjustuksen lähtösijoilta etenen tutkimaan Oman kirjoituksen synnyttämiä
rajatiloja tutkimuskohteideni yhteydessä. Kyseiset rajatilat mahdollistavat kulttuurisia
myyttejä hylkivän ilmaisun tuottamisen. Jokaisella tarkastelemallani taiteilijalla oli
kuitenkin omakohtainen suhde merkityksen välittymisen problematiikkaan, jonka vuoksi
puran heidän tuotantoonsa liitettyjä taidehistoriallisia konteksteja ikonologisdekonstruktiivisella otteella. Se selventää millaisia tulkinnallisia aukkoja Oma kirjoitus
aiheuttaa.
Oma kirjoitus on nähdäkseni diskurssin rajoilla oloa, jota olen kuvannut hiljaisuuden
käsitteen kautta myös tekstitekniikkana. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että
hiljaisuuteen liittyvät tulkinnan aukot nousevat tutkimuksessani esille ilman termin
tarpeetonta toistoa. Merkityksen olomuoto Omassa kirjoituksessa on tulkinnallinen
avanne, joka ei salli kiinnittämistä pysyvään ja yksiselitteisesti läsnä olevaan. Oman
kirjoituksen yhteydessä se ilmenee potentiaalina, johon liittyen kutsun hiljaisuudeksi
sellaista läsnäoloa diskurssin piirissä, joka on samalla tietoista osallistumattomuutta
siihen. Tätä kautta kuvitteelliseen kirjoitukseen liittyvä kulttuurinen myytti on otettavissa
haltuun.
________________________________________________________________________
Avainsanoja: potentiaalinen merkintä, materiaalisuus, merkityksen poissaolo, hiljaisuus,
dekonstruktio, antisemiotiikka, diskurssin rajat, myytti, Paul Klee, Henri Michaux,
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And wonders what has become of the wish to know,
it is gone, the heart is gone, the head is gone, no one
feels anything, asks anything, seeks anything, says
anything, hears anything, there is only silence. It’s not
true, yes, it’s true, it’s true and it’s not true, there is
silence and there is not silence, there is no one and there
is someone, nothing prevents anything. And were the voice
to cease quite last, the old ceasing voice, it would not be
true, as it is not true that it speaks, it can’t speak, it
can’t cease. And were there one day to be there, where
there are no days, which is no place, born of the
impossible voice of the unmakable being and a gleam of
light, still all would be silent and empty and dark, as now,
as soon as now, when all will be ended, all said, it says,
it murmurs.
- Samuel Beckett, Texts for Nothing
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1 Johdanto
[L]e bruit est violence: il derange. Faire du bruit, c’est rompre
une transmission, débrancher, tuer. Il est simulacra de meurtre[.]
[Melu on väkivaltaa: se häiritsee. Melun tekeminen, se keskeyttää
lähetyksen, irrottaa, tappaa. Se on murhan simulacra.]

(Attali 1977, 53.)

Ensimmäisellä sivulla, ensimmäisessä kappaleessa, aloittavassa lauseessa, suuren
alkukirjaimen valinnassa kohtaan ongelmani. En pysty kirjoittamaan sitä, pystyn vain
kirjoittamaan siitä tai miten kirjoitan siitä. Minun on annettava nimi sille, mikä ei ole
läsnä. On päätettävä miksi kutsua vielä syntymätöntä lasta koko hänen elämänsä ajan.

Tämä tutkielma käsittelee kielellisen välittämisen vaikeutta, kommunikaation katkoksia,
pyrkimystä käsittää ja käsitteellistää ympäröivää maailmaa sekä lopulta sen tekemistä
ymmärrettävämmäksi. (Pysähdyin jälleen.)

Käytössäni on rajallinen määrä likimääräisiä sanoja ja niillä voin kuvata, mistä on
kysymys. Kyse on siitä kauhusta, ettei tunnista omaa muotokuvaansa. Siitä, että sen
myötä koko maailman rakenne tulee näkyväksi.

1.1 Oma kirjoitus
Yksi 1900- luvun taiteen lukuisista pohjavirroista olivat kuvitteelliset merkit, joiden oli
tarkoitus ilmentää tavanomaisen kielen1 riittämättömyyttä ja pyrkimyksiä sen
ylittämiseen. Aihe liittyi yhtäältä vuosisadan alun rationalismi- ja positivismikritiikkiin,
toisaalta myös yksilön kautta psykoanalyysin esille nostamaan tiedostamattoman
käsitteeseen sekä uskonnollis- filosofiseen tuonpuoleiseen. Edellä mainittuja yhdistää
tavoittamattomuus, tarkan merkityksen puuttuminen ja pyrkimys käsittämättömän
nimeämiseen. Nämä seikat ovat myös kielen piirteitä, osia sen roolissa epätäydellisenä
1

Kutsun tavanomaiseksi kieleksi lingvistiikassa luonnolliseksi kieleksi nimettyä kommunikaatiokeinoa. Tosiasiassa
mikään kieli ei ole luonnollinen.

merkitysten välittäjänä. Kirjallisuustieteilijä Craig Dworkin onkin todennut, ettei kieli a
priori edellytä sanoja. Sana (toisin kuin foneemi tai grafeemi) on toissijainen lingvistinen
rakenne, joka ei ole välittömästi läsnä kielessä, mutta joka synnytetään refleksiivisen
analyysin kautta ennen koodaamista. (Dworkin 2004, 188.)

Kriittisempi kannanotto kielen riittämättömyyteen tulee l’Art Brut- termin kehittäneeltä
taiteilija Jean Dubuffet’lta (1901-1985). Hän totesi sanoihin viitaten kulttuurin kielen
vieraantuneen todellisuudesta ja muuttuneen kiveksi, jolla ei ole enää mitään yhteistä
kadun murteen kanssa (Sandqvist 1988, 26). Kadun murteella Dubuffet tarkoittaa
taidetta, joka elää siellä missä ihmisetkin. Ihmiset ovat rajoittuneet kieleen, joka turmelee
ajatuksen sen sijaan, että palvelisi sitä (mts., 33).

Tutkimuskohteenani on ilmiö, jota nimitän Omaksi kirjoitukseksi. Tarkoitan sillä 1900luvun avantgardistisen taiteen piirissä tuotettua kirjoituksenomaista visuaalista ilmaisua,
jonka kirjoitusmaisuus perustuu kuva- ja kirjoituselementtien yhdistämiseen.
Kuvaelementit korostavat visuaalisen materiaalisuutta, jonka vuoksi kirjoitus ”nähdään”
eikä siihen enää suhtauduta ongelmattoman läpinäkyvänä merkitysten välittäjänä.
Tunnusomaista Omalle kirjoitukselle on myös se, että sitä on tehty pääasiallisesti käsin
kirjoittaen ja se on ollut ikään kuin muistuma kirjapainoa edeltäneestä ajasta teollisen
kirjapainon kehityskaudella. Eleeseen saattaa liittyä kriittinen suhtautuminen
kirjapainoon, sillä käsin kirjoittaessa kirjoittajan yksilölliset piirteet (esimerkiksi käsiala)
korostuvat.

Historialliset yhteydet muun muassa kirjapainotaidon kehittymiseen johtavat puhumaan
määrittämästäni Omasta kirjoituksesta uutena aaltona, sillä sen juuret sijoittuvat
kauemmas historiaan. Esimerkiksi sisteriläismunkki Juan Caramuel de Lobkowitz
julkaisi vuonna 1663 Metametrica-teoksen, johon hän teki kaavion kielistä ja keksitystä
aakkostosta. Keksitty aakkosto liittyi Caramuelin unelmaan universaalista kiinalaisiin
ideogrammeihin perustuvasta yksitavuisesta kielestä, jonka kirjoitetusta ohjaisi englannin
kielioppi. (Higgins 1987, 42.) Yleisesti varhaisemmat uudiskielet liittyivät läheisesti
mystiikkaan ja magiaan, jonka merkitys alkoi vähetä 1700- luvun valistuksen myötä. (ks.
Mehtonen 2003). Rajaan Oman kirjoituksen erilleen mystiikasta, vaikka se oli eräs
modernin taiteen taustavaikuttajista. Mielestäni 1900- luvun Omassa kirjoituksessa
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teoksen esteettinen visuaalinen arvo on korostunut, jolloin se perustuu erilaisille
parametreille kuin mystiikka.

Ei kuitenkaan ole niinkään, että visuaalisuus Omassa kirjoituksessa olisi ollut itseisarvo
pelkän välineellisyyden sijaan. On totta, että mystiikassa tekstin visuaalisuuden
korostaminen saattoi liittyä pyrkimykseen kuvata jumala tai kokemus jumalasta.
Vaihtoehtoisesti visuaalisuus saattoi liittyä pyrkimykseen päästä lähempään yhteyteen
jumalan kanssa. 2 Molemmissa tapauksissa tavanomainen kieli kuitenkin koettiin
riittämättömäksi. Kyseinen yhteisellä kielellä tehty kirjoitus ei voisi sisältää yksilöllistä
kokemusta, vaan kirjoitus olisi tavanomaisella kielellä tehty representaatio kokemuksesta.
Toisin sanoen, aitoa kokemusta jumalasta ei ole mahdollista välittää kielen keinoin
toiselle ihmiselle, vaan kieli tekee siitä eräänlaista nostalgiaa.

Oma kirjoitus sisältää myös välineellisen elementin kokemuksen representaationa. Sen
vuoksi Oma kirjoitus koetaan ristiriitaisesti mahdollisuutena yksilöllisen maailman ja
kokemusten ilmaisemiseen, mutta sen lisäksi Oman kirjoituksen ymmärtämisen katsotaan
olevan mahdollista kaikille (jolloin siinä on nähtävissä piirteitä Baabelin kielen
kaltaisesta universaalisti ymmärrettävän ilmaisun ajatuksesta). Yksilöllinen tässä
yhteydessä tarkoittaa myös sitä, että kuvitteellisten merkkien kielestä on mahdoton
puhua: aineisto on niin rikas, että olisi puhuttava kielistä, kielten pluralismista tai jostain
kielen ulkopuolisesta. Se puolestaan tekee yhtenäisen kieliopin muodostamisen
mahdottomaksi.

Oman kirjoituksen tuottama epävarma merkitys johtaisi näin ollen yksilöllisiin
tulkintoihin, jotka eivät välttämättä olisi keskenään verrattavissa. Siinä tapauksessa
jokainen havaitsija tulkitsee yksilöllisesti ja ”jokaisen tulkinnan oikeellisuus” saa entistä
kirjaimellisemman merkityksen. Epävarmuus liittyy siis tulkintaan, sillä tässä
tutkimuksessa tarkastellut kuvitteelliset merkit eivät ole selvästi piirroksia tai kirjoitusta,
vaan niiden välissä. Jos kuvitteellisten merkkien todettaisiin tässä vaiheessa olevan
symbolifunktiottomia töhryjä, olisi niiden suhde representaation problematisointiin
ohitettu liian ongelmattomasti. Omassa kirjoituksessa on elementtejä useammasta
mediumista, mutta ne eivät suoranaisesti ole intermediaalisia, koska silloin
2

Esimerkiksi Rabbi ben Abulafian (1240-n.1291) tekemät kabbalistiset visuaaliset permutaatiot liittyvät jumalan 72kirjaimisen nimen tavoitteluun, jonka myötä jumalan katsottiin paljastuvan (ks. Steiner 1992, 63).
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tutkimuskohteeseen vaikuttaisi se, että rajallisena käsitteenä myös intermedian tulee
päättyä johonkin. Tämän problematiikan käsittelyä jatkan tutkimuskäsitteistön
määrittelyn yhteydessä.

Eri lähtökohtia painottaen olen rajannut tarkasteluni kolmeen kohteeseen, jotka
suhteutuvat eri tavoin Oman kirjoituksen traditioon. En ole valinnut tiettyjä teoksia
tarkasteluni keskiöön, vaan esimerkkini havainnollistavat monipuolisesti Omaa
kirjoitusta teoreettisen kehittelyni ohella. Valintaani puoltaa mielestäni se, ettei
tavoitteenani ole perinteisessä mielessä tulkita teoksia, vaan pikemminkin osoittaa niiden
tulkinnallisia ongelmakohtia. Kohteiden valinnan taustalla taas ovat erilaiset painotukset,
jotka tulevat esiin filosofi Michel Foucault’n ajatuksessa siitä, että kuva ja sana voivat
harvoin olla tasapuolisesti esillä, sillä yleensä ne ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa.
Figuurin ja diskurssin välillä on hänen mukaansa aina järjestys, joka asettaa niiden
hierarkian. (Foucault 1997, 32-33.) Tällä hän tarkoittaa sitä, että kuvaa ja sanaa
sekoittavia teoksia on pyritty lukemaan joko kuvaa tai sanaa painottaen.

Pääluvussa neljä käsittelen Paul Kleen (1879-1940) erilaisia kirjoitusmenetelmiä
sisältäviä piirroksia, jotka korostavat syklistä aikakäsitystä. Kleellä sykli tarkoitti sekä
paluuta menneeseen että menneen uutta tulemista. Hän oli kiinnostunut kirjoittamisen
historiasta sekä juutalaiseen Kabbalaan liittyvästä sanojenkäytöstä (Aichele 2002, 7,
171). Hän suhteutuu Foucault’n esittämään hierarkiaan ensisijaisesti maalarina, jonka
Oma kirjoitus edustaa liikettä kirjallisuuden suuntaan. Kleelle Oma kirjoitus myös
sijoittui abstraktion ja figuraation synnyttämään rajatilaan.

Viidennessä luvussa tarkastelun kohteena on Henri Michaux (1899–1984). Michaux oli
alkujaan kirjailija, joka aloitti kokeilunsa maalaustaiteen parissa 1920- luvun lopulla.
Hänen liikkeensä kohdistuu kirjallisuudesta kuvataiteen suuntaan. Oman kirjoituksen
pariin hänet johdatti Kleen tuotanto (Broome 1977, 131), mutta Michaux’lla rajatila
muodostuu psyykkisen itsen ja kirjoituksen vierauden (materiaalisen Toisen) välille. Hän
oli kiinnostunut uuden ilmaisun ja tiedostamattoman tutkimisesta (mm.
”meskaliinimaalaukset”), mutta ihaili myös kiinalaista kuvakirjoitusta (ks. Idéogrammes
en Chine, 1975).
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Ranskalainen lettristinen liike (Le Mouvement Lettriste, vuodesta 1946 lähtien) oli
puolestaan kiinnostunut kirjallisuuden ja kuvataiteen perusteiden muokkaamisesta.
Lettristit pyrkivät yhdistämään nämä alueet ja heidän teoksensa sijoittuvat niiden välille.
Kirjoituksen käsitteellistäminen lettristeillä viittaa siihen, että he olivat kiinnostuneita
kirjoituksen mahdollisuuksien ja kirjoittamisen tulevaisuuden tutkimisesta. Lisäksi myös
heidän suhdettaan Kleen tuotantoon on pohdittu eri kannoilta (esimerkiksi Failing 1979;
Aichele 2002) ja erityisesti Kleen sekä Michaux’n Oman kirjoituksen rajatilojen piirteitä
on nähtävissä myös lettristien teoksissa. Tästä huolimatta olennaisempana lettrismin
yhteydessä pidän Oman kirjoituksen synnyttämää rajatilaa tai selvän rajatilan katoamista
teoksen ja teorian välillä. Lettristien käsitteellistettyä kirjoitusta käsittelen laajemmin
luvussa kuusi.

Kaikkia tutkimuskohteitani yhdistävä tekijä on luopuminen niin sanotusta luonnollisesta
kielestä Omaa kirjoitusta tuotettaessa. 3 Kyse ei ole siitä, että tekijä vaihtaisi äidinkielensä
johonkin toiseen kieleen, kuten esimerkiksi Samuel Beckett, Vladimir Nabokov ja
saksalaiset emigranttikirjailijat tekivät. Omaan kirjoitukseen kääntyessään Klee luopui
saksan, Michaux ja lettristit taas ranskan kirjoittamisesta. Tämä piirre erottaa heidät
erilaisista kuvakirjoituksen historiallisista muodoista sekä toisaalta myös ideogrammeihin
perustuvista kirjoitetuista kielistä, kuten kiina ja japani.

Maininnanarvoista on myös se, että sekä Klee että lettristisen liikkeen perustaja ja
pääteoreetikko Isidore Isou (1925-) juutalaisina luultavasti tunsivat kabbalan ja se on
saattanut madaltaa heidän kynnystään Oman kirjoituksen tuottamiseen. 4 Kabbalan
pitäminen lähtökohtana ei kuitenkaan ole yleistettävissä koko 1900- luvun Omaa
kirjoitusta leimaavaksi keskeiseksi seikaksi, sillä se ei päde kaikkiin taiteilijoihin ja
taiteilijaryhmiin (eikä niiden sisällä), ei edes jokaiseen tutkimuskohteeseeni.

Varsinaisesti Omaksi kirjoitukseksi nimeämäni ilmiön pragmaattisuuteen liittyvien
tutkimuskäsitteiden vähäisyyden5 ja visuaalisen kirjallisuuden tutkimuskäsitteiden
3

Piirre liittyy koko taidealueeseen, jota kutsun Oman kirjoituksen perinteeksi (esim. 1900- ja 2000-luvuilla Wassily
Kandinsky, Max Ernst, Jean Dubuffet, Christian Dotremont, Xue Song, Mirtha Dermisache, aseemiset kirjoittajat).
4
Tämän yhteyden nostaa esille myös juutalaista runoutta tutkinut runoilija Jerome Rothenberg, joka mainitsee rabbi ben
Abulafian kabbalististen visuaalisten runojen mahdollisesti vaikuttaneen lettrismiin (ks. Rothenberg 1989).
5
Esim. Wittgenstein käsittelee yksityisen kielen mahdollisuutta, ongelmallisuutta ja ehtoja (mm. Tractatus LogicoPhilosophicus, 1921 ja Philosophische Untersuchungen, 1953), joiden myötä hänen käsityksistään on luotu poeettis lyyrinen sovellus (mm. Perloff, Dworkin) kirjallisuustieteeseen. Tämän tradition suhteutuminen Omaan kirjoitukseen

5

massan6 vuoksi olen muotoillut tutkimukseni kannalta olennaisia käsitteitä, joiden avulla
tutkimuskohteitani on mahdollista käsitellä ”yhteisellä areenalla”. Usein kirjoituksen
yhteydessä unohdetaan, että se on itsessään aina valmiiksi visuaalista taidetta (Dworkin
2005, 72).

1.2 Tutkimuskohteet ja käsitteet
Oman kirjoituksen kentän hajanaisuutta kuvaa se, että jokainen taiteilija kuvaa omaa
kuvitteellisten merkkien ”kieltään” eri nimellä, vaikka he todennäköisimmin olivat
tietoisia toisistaan. Esimerkiksi Paul Klee kirjoittaa ”eräänlaisesta kuvallisesta
kirjoituksesta” (Bildlich Gesprochen), Michaux ”s uorasta kirjoituksesta” (écriture
directe) ja lettristit proosan plastisoinnista tai monikirjoituksesta (poly-écriture) (Aichele
2002, 8; La Charité 1992, 108; Lemaitre 1970, 21-23). Erilaisista kutsumanimistä
huolimatta kyse on kuvataiteen ja kirjallisuuden sekä piirroksen ja kirjoituksen välillä
olemisesta.

Kuvataide ja kirjallisuus ovat yleisiä, yksittäisiä teoksia laajempia taiteenaloja. Niihin
lukeutuvat objektit on joka tapauksessa määritelty taiteeksi, joten myös taideteoria
yleisnimittäjänä sisältyy aloihin. Teorian avulla tietty objekti tunnistetaan taiteeksi, joten
se, joka hallitsee teoriaa, määrittää myös mitä taide on ja mikä on taidetta.

Kun jokin taiteen ilmiö nimetään uudelleen, sille luodaan myös uusi historia tai
pikemminkin historiaton tila, ”uusi alku”. Antamalle Omalle kirjoitukselle erilaisia nimiä,
taiteilijat kykenivät hallitsemaan sen käsitteen sisältöä, johon heidän antamansa nimi
viittasi. Tarkoitan sitä, että Michaux ja lettristit vapautuivat Kleen Bildlich Gesprochen käsitteen historiallisesta sisällöstä nimeämällä omat tekniikkansa toisin. Tosin he
edustivat myös toista kielialuetta, mutta heidän ei siis edellä mainitun valossa tarvinnut
edellyttäisi laajempaa tutkimusta, vaikka työni soveltaakin sekä mannermaisesta että analyyttisesta filosofiasta
juontuvia käsitteitä. Wittgensteinin ajattelu kytkeytyy kuitenkin liian läheisesti tavanomaiseen kieleen, jonka lisäksi
soveltamieni teorioiden suhteuttaminen wittgensteinilaiseen kielikäsitykseen lisäisi huomattavasti työni käsitteellistä
raskautta.
6
Visuaalisella kirjallisuudella on pääasiallisesti viitattu kahteen, toisistaan eroavaan perinteeseen kirjallisuudessa. Ne
ovat materiaalinen visuaalisuus (esim. konkreettinen runous, Oma kirjoitus) ja kielikuvallinen kirjoitus (esim. imagismi
tai yleisemmin mikä tahansa kielikuvia hyödyntävä kirjoitus). Lisäksi Craig Dworkin (2005, 65) mainitsee metaforiset
lipsahdukset (metaphoric slippages) graafisen suunnittelun, lingvistiikan ja filosofian välillä. Kenttä ei ole
selvärajainen.
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selvittää suhdettaan Kleehen. Tällä tavoin he pystyivät määrittelemään omakohtaisesti
suhteensa kirjoitukseen ja piirrokseen ilman teoreettista historiaa, joka johtaisi taidealan
syntymiseen.

Toisin kuin kirjallisuus ja kuvataide taidealalla, kirjoitus ja piirros nojaavat löyhemmin
vain omiin kategorisiin määritelmiinsä, jos niitä ei ajatella suhteessa
tuottamiskontekstiinsa. Tämä on ongelmallista siksi, että ollakseen piirros, teos on tehty
piirrokseksi tietyssä kontekstissa. Tässä mielessä piirros ja kirjoitus ovat käsitettävissä
vain taiteenalojen lävitse tulkittuina piirrokseksi ja kirjoitukseksi.

Varsinaisesta taiteenalojen välitilasta ei voida puhua, sillä se viittaisi rajattuun
kokonaisuuteen. Kuvitteelliset merkit sekoittavat taiteenaloja kuten mustan ja valkoisen
vastakohtaisia värejä – sävyjatkumona niiden välillä. Kirjallisuus ja kuvataide eivät voi
olla olemassa puhtaan absoluuttisina muotoina. Kirjallisuus käyttää merkkejä, joilla on
visuaalinen ja materiaalinen läsnäolo (kirjaimet, sanat), kuvataide taas ei täysin voi paeta
narratiivia. Kyse on siitä, että Oma kirjoitus voi olla enemmän A kuin B (enemmän
jotain, kuin jotain muuta), mutta se ei salli sulkea kumpaakaan kategoriaa.

Avannemaisen luonteensa vuoksi Omaksi kirjoitukseksi nimittämäni tekniikka muistuttaa
jonkin verran Jacques Derridan käsitettä différance 7 . Différance on varsinaisesti
epäkäsite, koska sillä ei Derridan mukaan ole olemassaoloa (Derrida 2003b, 249-250).
Tämä liittyy hänen länsimaisen filosofian logosentrismin kritiikkiinsä, jonka vuoksi hän
ei halua différancen olevan ”kesytettävissä”. Termi itsessään on neologismi, joka on
olemassa vain hiljaisessa kirjoitetussa muodossa eli kun sitä ei sanota. Yhteys sen ja
Oman kirjoituksen välille syntyy siitä, että différancen perustavan ajatuksen mukaan oliot
syntyvät erottautuessaan muusta, saadessaan rajat. Kuitenkin différance kantaa mukanaan
sen (ei-olion) poissaoloa, josta olio on erottautunut. (Enwald 2004, 87.) Tavanomaisessa
kirjoituksessa tämä poissaolo pyritään pyyhkimään pois, mutta Oman kirjoituksen
synnyttämä epävarmuus osana havaintoa ansaitsee lähempää huomiota suhteessa
différanceen. Representaatio ei kuitenkaan ole toissijainen tapahtuma, vaan läsnäolo on jo
aina valmiiksi representaatio (mts., 196). Tässä mielessä Derrida siis luottaa jonkinlaisen
transsendentin tilan mahdollisuuteen, jossa ei-olio varsinaisesti olisi.

7

Différancelle on ehdotettu suomennosta ”erå” (Nikander 1997, 46), mutta se ei ole vakiintunut käyttöön.
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Avannemaisuus määrittyy edelleen Oman kirjoituksen suhteessa kuvan ja sanan välille.
Jokainen käsittelemistäni taiteilijoista on käyttänyt kirjoitus-termiä antaessaan nimen
Omalle kirjoitukselleen8 . Tämä saattaa tarkoituksellisesti viitata kirjoitukseen kielen
praksiksena. Tästä huolimatta kuvan ja sanan välitilan ongelma on piirre, joka jatkuvasti
peruu kohteen kirjoitusmaisuutta ja saattaa kyseenalaiseksi sen, miten Oma kirjoitus
sijoittuu välitilaan. Oma kirjoitus määrittyy sekä positiivisten että negatiivisten arvojen
kautta siten, että se on sekä kuvaa että sanaa, mutta samalla se on myös ei-kuvaa ja eisanaa. Kuvan ja sanan termien positiivisen sisällön (molemmat viittaavat läsnäoloon)
vuoksi ei voida muodostaa platonilais-derridalaista binäärioppositiota, vaan kyse olisi
pikemminkin tertiäärioppositiosta9 , joka muodostuu binäärioppositioista kuva/ei-kuva ja
sana/ei-sana. Koska positiiviset termit toimivat käsitteenmäärittelijöinä suhteessa
toisiinsa, myös negatiiviset termit ovat toistensa lisäksi suhteessa myös positiivisiin
termeihin. Molemmat toimivat sen affirmaationa, mitä Oma kirjoitus on.
Tertiäärioppositioon palaan luvussa 4.1.

Oma kirjoitus -termin tuottaman yhtenäisyyden vuoksi nimitän yksittäistä materiaalista
kuvitteellista merkkiä suggestiiviseksi signifioijaksi. Kuvitteellinen merkki on
epämääräinen määritelmä, koska tosiasiallisesti mikään ei todista, että kuvitteellisella
merkillä olisi merkitys. Kuvitteellisella on tutkimuskirjallisuudessa ja tieteellisessä
keskustelussa tarkoitettu yksittäisen subjektin keksimää ”merkkiä”, johon sisältyy ajatus
siitä, etteivät toiset ihmiset pysty selvittämään sen merkitystä (ks. Bohn 2001, Foster
1983). Välttääkseni edellä mainittua havaitsijan lähes essentiaalista ennakko-oletusta,
pyrin välttämään kuvitteellisesta puhumista silloin kun se ei ole välttämätöntä.

Sen sijaan nimitän kyseistä merkinomaista elementtiä suggestiiviseksi signifioijaksi,
jossa ”suggestiivinen” viittaa merkityksen mahdollisuuteen, kun ”signifioijan” puolestaan
on tarkoitus korostaa sekä signifioidun mahdollista poissaoloa että denotaation
(ilmimerkitys) puuttumista. Suggestiivinen signifioija siis viittaa konnotaation

8

Oma kirjoitus on puolestaan oma käsitteeni, jolla olen nimennyt ”kuvitteellisen kirjoituksen” kollektiivisesti uudelleen
tutkimustani varten.
9
Tertiäärioppositio sinänsä viittaisi selvärajaiseen kenttään, mutta todellisuudessa positiivisten ja negatiivisten
määreiden välille syntyy jälleen välitilajatkumo ita. Tertiääriopposition sisäiset määreet eivät vuoda rajojensa ylitse,
vaan kyse on ajatuksesta, ettei selkeitä rajoja voi luoda.
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(sivumerkitys) mahdollisuuteen, ei mahdolliseen konnotaatioon. Signifioija- nimitys
selventää samalla kyseessä olevan semiotiikkaan perustuva tarkastelutapa.

Suggestiivinen signifioija pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan etsimme lähtökohtaisesti
merkityksiä (ks. Sokolowski 1974, 113). Minkäänlainen tuherrus ei siis ole
merkityksetön, vaikka sen tekomotiivi olisi viihteellinen ja suuntautuisi prosessiin eli se
olisi tehty vain vaikkapa ajan kuluttamiseksi. Tällöin merkitys painottuu tekijään.
Suggestiivisten signifioijien yhteydessä kyse on kuitenkin abstraktin idean välittämisen
mahdollisuudesta, semioottisesta merkityksestä, kommunikaatiosta.

Toisin kuin tavanomainen kieli, suggestiiviset signifioijat eivät muodosta tyyppejä,
joiden perusteella sama sisältö olisi välitettävissä hyvin erilaisten visuaalisten muotojen
kautta (fontit). Vaikka visuaalisuus on yksi kielen peruselementeistä, palataan
suggestiivisten signifioijien kautta myös kirjoituksen materiaalisuuteen ja reproduktion
ongelmaan.

Francois Poyet, Planche des poésies, 1969, detalji

Edellä oleva suggestiivinen signifioija on yksityiskohta lettristi Francois Poyetin (1948-)
teoksesta. Se ei selvästikään ole tunnistettavissa oleva kirjainmerkki. Kyseisessä
yksittäistapauksessa, kuten yleisemminkin, suggestiivisen signifioijan toistettavuus on
problemaattista. Toimiakseen merkkinä suggestiivista signifioijaa ei voi irrottaa tekijästä,
sillä sen on tarkoitus ilmaista juuri tekijän ajatusta, tunnetta tai kokemusta. Jos edellä
oleva suggestiivinen signifioija olisi tekijälleen esimerkiksi merkki vihasta, ei kukaan
muu kuin Poyet pystyisi käsittämään sitä vihan tunteen representaationa. Näin ollen
suggestiiviset signifioijat ovat materiaalisesti toisinnettavissa vain tietyin rajoituksin.
Koska käsittelemäni taiteilijat eivät omaksuneet digitaalitekniikkaa työvälineekseen sen
tultua mahdolliseksi, voidaan Oma kirjoitus rinnastaa vedokseen. Jotta suggestiivinen
signifioija olisi samanlainen jokaisessa kirjan painetussa kappaleessa, säätelee
vedosmäärää painolaatan kuluminen. Samalla laatalla painettu teos on toistettavissa niin
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kauan kuin yhdistäviä piirteitä on enemmän kuin erottavia. Reproduktio jonkun toisen
mediumin kautta on Oman kirjoituksen falsifiointia. 10

Toistettavuuden rajallisuus liittyy suggestiivisen signifioijan merkitsemistavan
erityisluonteeseen, joka eroaa tavanomaisesta semioottisesta kirjoitusmerkistä.
Osoittaakseni merkityksenannon prosessin erityisyyttä, esitän seuraavat kaaviot, jotka
edustavat yksinkertaistettua ideaalitilannetta ja ne ovat relevantteja lähinnä
havainnollistaessaan merkityksen pragmaattisuutta eli sitä, miten merkki merkitsee.

Merkkiin sisältyy vaatimus, että on mahdollista tulkita sen viittaavan johonkin tiettyyn
objektiin. Häiriintymättömässä välityksessä kyse on ongelmattomasti löydettävissä
olevasta merkityksestä:

Häiriintymätön välitys
signifioija
?
signifioitu

Havaitsija ei edes välttämättä kiinnitä huomiota siihen, että hän olettaa signifioijan ja
signifioidun välille suhteen ja tulkitsee aktiivisesti materiaalisen signifioijan esittävän
jotain muuta kuin itseään. Kirjailija Edmond Jabès kirjoittaa aakkosten kirjainten olevan
kuoleman tiloja, jotka on muutettu merkeiksi (Kronick 1991, 991). Toisin sanoen, merkki
tuo aina ilmi representoimansa objektin poissaolon (esimerkiksi Kristeva 1984, 123).

Oma kirjoitus tekee kuitenkin merkityksen välittymisestä epäjatkuvaa:

Epäjatkuva välitys (vaihe 1)
signifioija
?
signifioidun poissaolo

Signifioidun poissaolo edustaa havaintoa eli sen toteamista, ettei materiaalinen signifioija
salli havaitsijan jatkaa tulkintaa. Poissaolon ilmituojana ei ole enää merkki, vaan
signifioija. Salakirjoitus toimii juuri näin: Shawn Rosenheimin (1997, 23) mukaan
kryptografi (yksittäinen koodattu salakirjoitusviesti) tarjoaa vain ”lateraalisen” suhteen
10

Esimerkiksi digitaalitekniikassa analoginen taideteos muuttuu koodiksi, joka ei ole sen autenttinen piirre.
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uloskoodatun kielen ja signifioijan välille, jossa niiden välille ei synny signifioitua. 11
Omassa kirjoituksessa kyse ei ole vain merkityksen hämärtämisestä, vaan radikaalista
irrottautumisesta suhteessa merkitykseen. 12 Havaitsija siis palaa signifioijaan, sillä hänen
käsityksensä sen luonteesta on olennaisesti muuttunut:

Epäjatkuva välitys (vaihe 2)
suggestiivinen signifioija
?
poissa oleva signifioitu

Poissa oleva signifioitu edustaa tulkintaa ajallisesti seuraavaa havaintojen kategoriaa,
josta havaitsija palaa takaisin. Tämä tulkinta on edellytys merkityspotentiaalin
syntymiselle. Derridan käsityksessä signifioitu ei koskaan ole läsnä, vaan aina välttämättä
poissa oleva. Suggestiivinen signifioija puolestaan ei viittaa vain poissa olevaan
signifioituun, vaan sen merkityspotentiaali on diskursiivisesti rajaton eli se voi merkitä
kaikkea kielellä kuvattavissa olevaa.

Havaitsijan ja suggestiivisten signifioijien välille syntyy suhde, jota nimitän
hypoglyfiksi13 . Hypoglyfi on nimetty tulkintojen merkityspotentiaali, jonka havaitsija
postuloi. Merkityspotentiaali on nimettävä, koska se on tehtävä diskursiiviseksi
tutkimusta varten ja hypoglyfissä kyse on semioottisen merkityksen etsinnästä ja
epäselvän alueen nimeämisestä. ”Hypo-” etuliite viittaa hypoteettiseen, oletettuun ja
”glyfi” puolestaan sijoittaa suggestiiviset signifioijat kuvataiteen ja kirjallisuuden
rajamaastoon. Nimeämisessä lähtökohtanani on hieroglyfi, joka sisältää sekä foneettisen
että visuaalisen arvon sovinnollisena yhteiselona yhdessä merkissä. Suggestiivisiin
signifioijiin ei voida kuitenkaan suhtautua samalla tavoin kuin hieroglyfeihin ennen
Rosettan kiven löytämistä, sillä hieroglyfien oletettiin olevan kadonneen kielen
merkintöjä. Oma kirjoitus ei perustu kielen kaltaiseen transsubjektiiviseen kieliopilliseen
rakenteeseen. Käsittelen hypoglyfiä tarkemmin luvussa 4.1, jonka lisäksi
käsitteenmäärittely tarkentuu tutkimuksen edetessä.
11

Tästä syystä en tutkielmassani käsittele laajemmin salakirjoitusta eri lajeineen.
Dworkin (2005, 81) mainitsee sekä Michaux’n että lettristit kirjoittaessaan ”aakkosellisella kynnyksellä”
kokeilemisesta.
13
Korvaan termin ’merkityspotentiaali’ ’hypoglyfin’ käsitteellä sen vuoksi, että ensin mainitun käsitehistoria on liian
pluralistinen ja sitova Oman kirjoituksen nimenomaiseen yhteyteen. Hypoglyfi-nimitys tekee käsitteen historiattomaksi
ja erityistapausta koskevaksi. Erotan hypoglyfin myös sanan toisesta käyttömerkityksestä, joka sillä on 1950-luvulta
lähtien ollut arkeologiassa liittyen hevosten hammaskartoitukseen.
12

11

Kirjoitus-nimitys johtaa havaitsijan etsimään semioottista merkitystä, joka puolestaan
liittyy toiseen suhteeseen. Oma kirjoitus on havaitsijan näkökulmasta aina
lähtökohtaisesti jonkun toisen omaa kirjoitusta, mutta se on myös Toisen kirjoitusta, sillä
kirjoitettu kieli on aina Toisen kirjoitusta. Viittaan tällä lacanilaiseen näkemykseen, jonka
mukaan synnymme valmiiseen kieleen. Toinen tarkoittaa subjektiivista konstruktiota,
joka kuitenkin sisältyy subjektiin ja kokemusta Toiseudesta voitaisiin verrata
vieraantumisen kokemukseen. Vieraantumisen tunteesta halutaan päästä eroon, jonka
vuoksi Toinen pyritään tekemään Samaksi. (Pönni 1996, 15-19.) Omassa kirjoituksessa
Toisella ei ole vain immanentti transsendenssi eli Toinen ei vain ole subjektiin sisältyvä
tavoittamaton tuonpuoleinen, vaan Oma kirjoitus katkaisee mahdollisuuden tehdä
Toisesta Sama. Oman kirjoituksen materiaalisuus tekee suggestiivisen signifioijan
”lihaksi” eikä siitä voi edetä toisen ihmisen käsittämiseen. Oma kirjoitus ei siis avaudu
tavanomaiselle tulkinnalle siksi, että sellainen on mahdotonta tehdä sisältöä tuntematta.

Monen mediumin elementtejä sisältävä Oma kirjoitus aiheuttaa sen, että siinä
kirjoituksen elementit ovat piirroksen Toinen ja päinvastoin. Havaitsija pyrkii
ratkaisemaan kirjoituksen ja piirroksen välisen kiistan ellei hän usko sen olevan Oman
kirjoituksen perusta.

1.3 Metodiikka
Luonteva lähestymistapa kirjallisuuden ja kuvataiteen välille sijoittuvalle
tutkimuskohteelle on yhdistää molempiin alueisiin liittyviä teorioita. Kuvan ja sanan
suhteesta 1900-luvun taiteessa tutkimusta on olemassa runsaasti, muttei juurikaan
sellaista, joka käsittelisi nimenomaisesti Omaksi kirjoitukseksi nimeämääni ilmiötä. 14
Tähän saattaa ensiksikin vaikuttaa se, että suggestiiviset signifioijat eivät vaivattomasti
avaudu tulkinnalle, jolloin ne on helppo ohittaa merkityksettöminä 15 . Toisaalta kyseessä
voi olla sopimattomuus tieteen hermeneuttisen kehän (tai kehien) liikkeeseen: teoriat
14

Sitä on tutkittu esimerkiksi kryptografian, kalligrafian ja pseudokirjoituksen alueilla, mutta tutkimuksessani käsitän
nämä mahdollisuudet hypoglyfiin sisältyvinä potentiaaleina. Lähtökohtaisena oletuksena on myös Oman kirjoituksen
taiteellisuus, kirjoituksen visuaalinen estetisointi.
15
Esim. Barthes (1994,175) korostaa tieteellisten suuntausten halukkuutta tutkia ilmiötä vain sikäli, kun se on
merkityksellinen. Tiede haluaa saavuttaa tuloksia.
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rakentavat toistensa päälle suunnaten kohti suurempaa ymmärrystä. Tiede kielellistää
sellaisetkin teokset, joiden on tarkoitus luoda sanattomuuden efekti. 16 Hypoglyfi
suuntautuu toisin: se tekee tieteen kehän näkyväksi. Tieteen pyrkimys suurempaan
ymmärrykseen redusoimalla merkityspotentiaalia tulkinnan kautta johtaa kyseisen
potentiaalin osittaiseen katoamiseen.

Yksiselitteinen tulkinta on ongelmallinen Oman kirjoituksen yhteydessä, sillä vaikka
kirjallisuus ja kuvataide muodostavat jatkumon, määrittyvät ne silti tertiääriopposition
kautta. Termit ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa eivätkä siten voi ”puhdistautua”
toisistaan. Vaikka termejä alkaisi lähestyä negatiivisista lähtökohdista, on vähintään
sanottava jotain mitä positiiviset termit eivät ole. 17 Hermeneuttinen tulkinta pyrkisi
tekemään hypoglyfille ulkopuolen ja havainnon tarkentaminen tarkoittaisi siten samalla
hypoglyfin redusoimista. Kehystämisen ongelmat ovat samalla semiotiikan ongelmia,
jotka edellyttävät suggestiivisten signifioijien ontologian tarkastelua.

Sen lisäksi sovellan kuvataiteen ja kirjallisuuden välisellä teoreettisella alueella
ikonologis-dekonstruktiivista metodia. Ikonologialla tarkoitetaan maalaustaiteen
merkitysten tutkimusta, joka ottaa huomioon teosten historiallisen ja kulttuurisen
kontekstin. Sanaa ”dekonstruktiivinen” käytän tutkimuksessani siinä merkityksessä, että
Oma kirjoitus purkaa ja rakentaa uudelleen tavanomaisen kielen merkitsemistapoja.
Metodisesti ikonologis-dekonstruktiivisuus siis esittää ja purkaa niitä kontekstit, joihin
tutkimuskohteeni on liitetty.

Metodini liittyy James Elkinsin hahmottamaan antisemiotiikkaan, joka soveltuu hyvin
tutkimukseeni epäjatkuvan tulkinnan semioottisessa tarkastelussa. Antisemiotiikassa kyse
on kuvasta kirjoittamisen vaikeudesta, joka juontuu siitä, etteivät kuvan ja sanan erilaiset
merkitysjärjestelmät eivät ole ongelmattomasti yhdistettävissä. Käsittelyssäni painotan
antisemiotiikan ontologista osuutta. Suggestiiviset signifioijat ovat korostetun
materiaalisia kohteita, sillä ne eivät ole ”läpinäkyviä merkkejä”, joiden kautta voidaan
16

Kirjoittaessani ”hiljaisuus”, on kyse jostain olevasta. Minun olisi kirjoitettava
. Hiljaisuuden uhka
kirjoituksessa perustuu kuolleelle metaforalle, sillä kirjoitus on hiljaisuutta. Virhekäsityksen taustalla luultavasti
vallitsee Saussuren semiotiikan fonosentrisyys, joka on johtanut kirjoituksen erityisluonteen huomioitta jättämiseen
myöhemmissä saussurelaiseen käsitykseen perustuvissa semioottisissa teorioissa.
17
Tämä piirre muistuttaa negatiivisen teologian lähestymistapaa, joka pyrki rajaamaan kielen tavoittamattomissa olevan
jumalan kuvaamalla sitä, mitä jumala ei ole. Tulee huomata, ettei omnipotentti jumala vielä tarkoita kaikkialla olevaa
jumalaa, kuten kabbalistisessa maailmakäsityksessä. Tosin negatiivisuus käsitettiin vain välivaiheena
sanomattomuuteen, jolloin hiljaisuus oli kieltämistä olennaisempi tavoite.
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ongelmitta edetä merkitykseen. Niiden materiaalisuutta voi kutsua seinäksi, jonka
tulkinta kohtaa. Louis Marin (1977, 61) kirjoittaa, että ”c’est invisibilité de la surfacesupport qui est la condition de la possibilité de la visibilité du monde représenté”,
materiaalisen mediumin näkymättömyys on representoidun maailman näkymisen ehto.
Samoin kirjoituksen visuaalinen estetisointi johtaa näkyvän denotatiivisen merkityksen
hämärtymiseen.

Puhuessaan kuvataiteesta Elkins toteaa, että narratiivin tavoitteleminen johtaa toisinaan
teoksen tiettyjen osien jättämiseen huomioitta. Maalauksessa semioottisuus alkaa hänen
mukaansa merkkejä suuremmista yksiköistä. Tosin maalauksen tulkintaa ohjaava taso jää
usein semiotiikan ulkopuolelle. (Elkins 1995, 858-859.) Mieke Bal nimittää tätä tasoa
subsemioottiseksi (Bal 1991, 400). 18

Elkinsin ja Balin välisessä debatissa on kys e heidän semiotiikkojensa epistemologisesta
erosta. Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että Balin mukaan subsemioottiset merkinnät
(marks)19 voidaan jättää huomioitta, kun pyritään löytämään teoksen kertomus.
Taideteoreetikko Sunil Manghanin mukaan Elkinsin tarkoittamassa mielessä
subsemioottisista merkinnöistä on mahdollista kirjoittaa vain siinä mielessä, että niiden
olemassaolo on todettavissa. Niiden todellisesta merkityksestä kirjoittaminen on
mahdotonta. (Manghani 2003, 29.)

Elkinsin analyysin kohteena ovat siis myös muun muassa tutkimuksissa käytetyt
havainnollistavat kuvat, jotka eivät perinteisesti lukeudu taidehistoriaan. Hän ehdottaa
mahdollisia suhteita taidehistorian ja ei- taiteellisten kuvien välille. (Elkins 1999, 44.)
Käytän myös itse ei-taiteellisia kuvia selittämään taiteellista Omaa kirjoitusta, sillä niiden
havainnollistava arvo tukee kirjoitettua tekstiä. Kirjoitus sallii enemmän epämääräisyyttä
kuin kuva. Ei- taiteellisten kuvien ongelmina ovat kuitenkin esimerkinomaisuus ja
yleisluontoisuus, sillä ne saattavat esimerkiksi yleistää rihmastollisia kytkössuhteita
yksinkertaisiksi kausaliteeteiksi. Työssä käyttämiini ei-taiteellisiin kuviin ei siis tule
18

Roland Barthesin (1977) käsite ”kolmas merkitys” on hieman samansuuntainen, mutta se viittaa lähinnä
konnotaatioon ja muistuttaa enemmän ricœurlaista merkityksen lisää. Merkityksen lisä perustuu ajatukseen, että
tulkinnassa on kaksi signifikaation tasoa: kirjallinen, primääri signifikaatio sekä sekundaari, merkityksen lisä. (Ricœur
2000, 75.) Merkityksen lisä ymmärretään kirjallisen luennan tultua epäjärjelliseksi, jolloin se myös seuraa sitä
ajallisesti. Näihin palaan tarkemmin luvussa 3.2.
19
Selvyyden vuoksi käytän seuraavia nimityksiä: signifioija (merkitsijä, signifier, signifiant), signifioitu (merkitty,
signified, signifié), merkki (sign, signe) sekä merkintä (mark, marque).
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suhtautua täysin varauksetta. Elkinsin (mts., 46) kohdalla on kuitenkin tehtävä selväksi,
että hän on kiinnostunut kirjoittamaan kuvien historiaa käyttämättä taiteellisen ja eitaiteellisen rajaavia kategorioita. Kategoriat itsessään ovat historiasidonnaisia ja
uudelleenmääriteltävissä. 20

Kategorisuuden vuoksi visuaalisessa semiotiikassa on kyse kieleksi tekemisestä. Jokainen
yksittäinen maalaus sisältää yksilöllistä ilmaisua, joka pitää vaientaa, jotta merkitys
voitaisiin tulkita ongelmattomasti. Myös kaunokirjoituksessa on kyse samasta asiasta.
Yksilöllisen täytyy ”kulua pois”, kuten Derrida (1993, 45) toteaa. Osa teoksesta on
jätettävä huomioitta, sillä yksilöllinen ilmaisu on merkityksen välittämisen
ongelmakohta. Näin ei kuitenkaan voi käydä suggestiivisten signifioijien ollessa
kyseessä, sillä niissä materiaalisuus peittää (mahdollisen) abstraktin merkityksen alleen
tehokkaammin. Voidaan sanoa, että pinnan melu peittää merkityksen. Visuaalinen
informaatio voi yleensä ottaen voimistaa tai vähentää tekstin referenssiä (Dworkin 2005,
75).

Elkinsin antisemiotiikan mukaan tiettyä osaa ei voida oikeutetusti redusoida mistään
teoksesta ja siten antisemiotiikka on luontevasti sovellettavissa Oman kirjoituksen
tarkastelun lähtökohdaksi. Manghanin (2003, 31) mukaan Elkins vastustaa sitä halua,
joka aina pyrkii tekemään kuvan järjelliseksi. Manghanin näkemystä tarkentaen voi
sanoa, että Elkins vastustaa halua, joka pyrkii tekemään kuvan järjelliseksi väärin
perustein. Elkinsin kanta muistuttaa Derridan disseminaatiosta eli merkkien
hajaantumisesta siinä mielessä, että sen mukaan yksikään havainto ei ole toista oikeampi
tai oikeutetumpi (ks. Derrida 2004).

Havaintoihin liittyen korostuu, että ikonologian tuottamat kontekstit voivat olla sosiaalishistoriallisia, mutta teoksen tasolle ne lasketaan teoreettisina. Näen kyseiset teoriat
hypoglyfin transsendenssia riisuvina seikkoina. Hypoglyfi muistuttaa hermeneuttisen
kehän liikkeen alkukohtaa, mutta transsendenssin riisumisessa on kyse niin sanotusta
hyvästä tahdosta ymmärtämisessä (ks. Nikander 1995). Tarkastelen miksi havaitsija
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Esimerkiksi Leonardo da Vincin tieteellisiä luonnostelmia ei hänen aikanaan olisi tarkasteltu taiteena. Taidehistoria
on ”vuotanut yli” alueelle tarkastellen luonnostelmia tietyn aikakausikäsityksen kautta, esimerkiksi
renessanssipiirroksena.
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päästää teorian osaksi teosta ja miten avantgardessa teos voi saada osan merkityksestään
teorian kautta.

Tämä asettaa ongelmia Oman kirjoituksen vapaudelle, johon liittyen käsittelen myyttiä ja
lettristien pyrkimystä ottaa se haltuun, jolloin heidän olisi mahdollista ohjata myös omien
teostensa vastaanottoon liittyvän kontekstin sisältöä. Lettristi ei halua vain kertoa, vaan
myös kertoa miten kerrotaan ja miten jonkin kerrotaan olevan taidetta.

1.4 Myytin perusteet
Kaikkien taidekäsitysten, myös lettristien, välittäjänä toimii myytti. Roland Barthes
käyttää termiä ilmaisemaan kieleen liitettyjen ideologisten arvojen toimintaa ja toimintaaluetta. Myytti on merkityksen politiikkaa, sillä kielessä välitettyjä sisältöjä ohjataan sen
kautta. Sen tarkoituksena on uskotella asioita ja ilmaista ne tosiasioiden tavoin, jolloin ne
omaksutaan totena.

Barthes kirjoittaa, ”ettei myytti voi olla objekti, käsite tai idea[,] vaan merkityksenannon
tapa ja muoto”. Hänen mukaansa mikä tahansa diskurssin piiriin kuuluva voi olla myytti,
koska sillä ei ole sisällöllisiä rajoitteita. Se tasapäistää kirjain- ja kuvakirjoituksen, jolloin
niistä tulee vain osatermi myytin pystyttämässä laajemmassa järjestelmässä. (Barthes
1994, 173, 177.) Myytti on konteksti, jonka lävitse luetaan. Siten se aktuaalistuu jokaisen
tulkinnan myötä. Hypoglyfi on diskursiivinen, joten se joutuu tekemisiin myytin kanssa.
Barthesin näkemys liittyy jälkistrukturalistisen Tel Quel- lehden kirjoittajakunnan (mm.
Kristeva, Derrida, Foucault, Lacan) kielikäsitykseen, jonka mukaan kielen ulkopuolella ei
ole mitään (ks. ffRench & Lack 1998).

Samankaltainen kaiku sisältyy Barthesin näkemykseen. Hänen mukaansa
merkityksenanto on itsessään myytti, kuten ”merkki” on itsessään sana. Myytti ei kätke
mitään. (Barthes 1994, 183.) Barthesin mukaan myytti on yhtä mielivalt ainen kuin
ideogrammi: ”Myytti on puhdas ideografinen järjestelmä, jossa muotojen motivaatio
perustuu yhä niitä esittäviin käsitteisiin ilman, että ne kuitenkaan kattaisivat esitettävää
aluetta vielä läheskään kokonaan.” (Barthes 1994, 188-189.) Myytissä muotojen siis
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käsitetään kantavan mukanaan käsitteen sisältöä ja tässä voidaan nähdä yhteyksiä
Barthesin aasialaisiin ideogrammeihin kohdistuneeseen kiinnostukseen (ks. L’Empire des
signes).

Edellä mainitsemani teoriat (mm. ikonologia, dekonstruktio ja antisemiotiikka) ovat
kaikki myyttejä. Myytti itsessään on nähtävissä vain myytin lävitse eli aina myytistä
puhuttaessa kieli synnyttää sen ylle ylemmän rakenteen, uuden myytin kerroksen. Myytin
asema uhkaa sinänsä kaikenkattavaa kielikäsitystä, sillä myytti on lisä kieleen. Se ei
kuitenkaan ole kielen ulkopuolella, vaan synnyttää toisen asteen semioottisen
järjestelmän.

Metamyytti on mainitsemani myyttiin sisältyvä myytti. Metamyytti syntyy esimerkiksi
silloin, kun myytistä kirjoitetaan kielellä, sillä myytti vaikuttaa kielen kautta. Se ei
tarkoita myytin paljastamista, vaan sitä, että Barthesin teoria myytistä on itsessään
(meta)myytti. Myytti on mahdollista ottaa haltuun ja korvata hypoglyfilla, mutta
ongelmaksi muodostuu juuri metamyyttinen taso, joka tunkeutuu jokaiseen
kielenkäyttötilanteeseen. Käsittelen hypoglyfin ja myytin suhdetta tarkemmin luvuissa
viisi ja kuusi.

Laajassa mielessä tutkimukseni käsittelee lähiluvun mahdottomuutta suhteessa Omaan
kirjoitukseen. Ennakko-oletukseni mukaan Omaa kirjoitusta on käsitelty piirroksena, sillä
kuvan merkitsemistapoja on perinteisesti semiotiikassa pidetty tekstiä helpompina.
Omasta kirjoituksesta tehdyt tulkinnat puolestaan kuvaavat kohdettaan joko tiedeyhteisön
silmissä liian yleisluontoisesti erilaisina ma hdollisuuksina tai päätyvät tulkintaan, joka
rajaa pois muut tulkinnalliset mahdollisuudet. Käsittelemiini semioottisiin teorioihin
sisältyy molempien lähestymistapojen elementtejä.

Tekstini on semiotiikan kritisointia sen historian ja Oman kirjoituksen kautta, jonka
yhteydessä esitän esimerkkejä mahdollisista tulkinnoista. Pyrin osoittamaan, että
suggestiivinen signifioija on potentiaalinen merkintä, jonka potentiaalisuus on niin
olennainen osa sen luonnetta, ettei sitä voida ongelmattomasti tulkita. Perinteisen
lingvistisen semiotiikan keinot näyttävät siten riittämättömiltä Oman kirjoituksen
erityistapaukseen, koska semiotiikan päämääränä on mahdollisimman ongelmattoman ja
selvärajaisen merkin konstruoiminen.
17

Yksiselitteistä merkitystä on pyritty tavo ittamaan tuottamiskontekstin kautta, vaikka
kyseessä olevan kontekstin uudelleentuottaminen on mahdotonta. Ikonologia on tapa,
jolla Omaa kirjoitusta on motivoitu tulkintaa varten. Analyyttisyyden tarve sisältyy
tieteen myyttiin ja ongelmattoman tulkinnan mahdottomuus Omaan kirjoitukseen.
Synteesi ei ole ongelmallinen vain siksi, ettei Oman kirjoituksen tulkintaan ole kehitetty
sopivaa välineistöä kielen sisälle, vaan myös siksi, että Oma kirjoitus välttää kieleksi
tekemistä. Teoksen aiheuttama sanattomuuskin on vain yksi tekstintulkinnallinen
potentiaali.
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2 Dekonstruktion immateriaalisuus
Le mimosa (comme toute chose, la guêpe, la Seine, le poirier,
le soleil, “et cetera,” et les autres choses) est l’autre, l’autre chose:
“sans moi”[.]
Mimoosa (kuten jokainen asia, ampiainen, Seine, päärynäpuu,
aurinko, ”ja niin edelleen” ja muut asiat) on toinen, toinen asia:
”ilman minua”[.]
(Derrida 1984, 137.)

Tekstintulkinnan oppi jakautui 1960-luvulla radikaalisti. Saksalaisen hermeneutiikan
vastapainoksi kehittynyt ranskalainen jälkistrukturalistinen dekonstruktio oli yksi
varhaisimmista postmoderniksi kutsutuista teorioista. Jälkistrukturalismin yhtenä
lähtökohtana oli saussurelainen lingvistinen semiotiikka, jota kehitettiin tai pikemminkin
operoitiin pienempiin osiin. Erityisesti Jacques Derridan ajatukset semiotiikasta olivat
olennaisia hänen filosofiakritiikissään, jossa eron käsitettä ja merkityksen olemistapaa ei
hänen mielestään ollut otettu riittävästi huomioon. Derridan näennäisen eklektinen
intertekstuaalisuus 21 filosofiassa sekä hänen kritiikkinsä tiedeuskovaisuutta kohtaan
lunastivat hänelle jokerin leiman 1900- luvun jälkipuoliskon filosofian ja
kirjallisuustieteen piirissä.

Tässä luvussa käsittelen tiivistetysti dekonstruktiota ja sen taustaa niin sanotun
negatiivisen teologian yhteydessä. Tarkastelen myös Emmanuel Levinasin käsitystä
toiseudesta. Toisen ihmisen kokeminen valottaa myös minkälaisia prosesseja havainto ja
siihen liittyvä tulkinta voivat olla Oman kirjoituksen yhteydessä. Levinas kytkeytyy
mielenkiintoisesti Omaan kirjoitukseen, sillä hänen ajattelunsa taustalla on kriittinen
suhtautuminen selvään subjekti/objekti-dikotomiaan. Subjektin ja objektin yhtenäisyyden
puolesta puhui myös hermeneutiikka, mutta Levinasin filosofian lähtökohta on toinen.
Hän oli Derridan tavoin toisinajattelija, vaikkakin erilaisin perustein. Levinasin mielestä
etiikka edelsi ontologiaa, joka oli aina asetettu länsimaisen filosofian keskeisimmäksi
arvoksi (Pönni 1996, 7). Levinasin hermeneuttisvaikutteisessa ajattelussa olioiden
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Foucault (1998, 102-103) kirjoitti intertekstuaalisuuteen liittyen kirjallisuudesta verkostona, jossa jokainen teos
sisältää kaikki muut teokset. Hänen käsityksensä jaettiin Tel Quel -piirissä, jonka myötä käsitys havaitsijasta
merkitysten luojana ja ”uudelleenkirjoittajana” vakiintui kirjallisuustieteeseen.
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rajaaminen on siis eettistä toimintaa, esimerkiksi différancessa. Nämä näkemykset
yhdistyvät Omaan kirjoitukseen strukturalismista juontuvan kielikeskeisyyden kautta.
Kielen luoma poissaolo on Derridan teorialle keskeinen ja samoin se on oikeastaan
Levinasille, joka halusi toiseuden kautta problematisoida kielen tuottaman poissaolon
tosiasiallisuutta.

Myös kirjallisuustieteilijä-kirjailija Johanna Drucker on halukas liittämään
dekonstruktion Omaksi kirjoitukseksi nimittämääni ilmiöön. Hänen mukaansa lettristien
teosten esiin nostamat aiheet eivät sovi 1900- luvun alun typografisten kokeilujen
periaatteisiin.

The aim […] was to atomize signifying elements past the point of communicative signification, to
pulverize the sign, subjecting it to the discipline of a complexly conceived écriture whose play
across surface and page was more in keeping with a deconstructive différance than any linguistic
activity.
[Päämääränä oli pirstoa merkitsevät elementit merkityksen kommunikatiivisen kynnyksen tuolle
puolen, jauhaa merkki tomuksi alistamalla se monitahoisesti käsitetyn kirjoituksen (écriture) opille,
jonka leikki pinnan ja sivun poikki oli enemmän dekonstruktiivisen différancen kuin minkään
lingvistisen toiminnan piirissä pitäytymistä.]
(Drucker 1994, 226.)

Drucker ei käsittele Kleen tai Michaux’n teoksia (tai muutenkaan perinnettä, jota nimitän
Omaksi kirjoitukseksi), joten hänen lettristejä koskeva toteamuksensa voidaan yleistää
Omaa kirjoitusta koskevaksi väitteeksi. Jokaisen käsittelemäni taiteilijan tarkoituksena oli
kyseenalaistaa tava nomainen merkki merkityksen välittäjänä. Drucker tekee
toteamuksellaan selväksi, ettei Omalla kirjoituksella ole ainakaan selvää yhteyttä
moderneihin typografisiin kokeiluihin.

Druckerin mainitsema yhteys différancen ja lettristien välillä on olennainen huomio, sillä
sen mukaan lettristien – kuten Isoun – teokset 1950- luvulla edelsivät Derridan
dekonstruktiota yli kymmenellä vuodella. Joko Drucker syyllistyy anakronismiin tai hän
vihjaa, että Omaan kirjoitukseen liittyvä perinne on saattanut sisältää sellaisia tekijöitä,
joita Derrida on myöhemmin soveltanut dekonstruktiossa. Kolmas mahdollisuus on se,
että Omalla kirjoituksella ja dekonstruktiolla on jonkin verran yhteistä genealogiaa.
Näiden mahdollisuuksien selvittämiseksi dekonstruktiota on tarkasteltava lähemmin.
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2.1 Ero, jälki ja lisä johdattajina outoon
Johdannossa mainitsemani différance on Derridan dekonstruktion keskeisiä termejä. Se ei
ole varsinaisesti sana tai käsite, vaan epäkäsite, jolla ei ole mitään yhtä tai yhtenäistä
merkitystä. Se ei myöskään ole varsinaisesti olemassa, sillä se ei liity kokemukselliseen
ilmiöön, vaan kokemuksen ehtoon. (Derrida 2003b, 247, 249; Enwald 2004, 80.) Vasta
ankkuroimattomissa olevan différancen myötä kokemus tulee mahdolliseksi. Derridan
kirjoituksissa ilmenee vahva avantgardistinen halu kesyttämättömyyteen, jota hän
tavoittelee tahallisen vaikeaselkoiseksi jättämillään (epä)käsitteillä sekä hunajamaisella,
paikoin surrealistisvaikutteisia alluusioita herättävällä tekstillään. 22 Derrida käsitti, ettei
metafysiikkaa voi kritisoida sen omalla kielellä, koska silloin hän todentaisi metafyysisen
logoksen olemassaolon. Yhteys Derridan filosofian ja avantgarden välille syntyy siitä,
että kieli on ollut keskeisessä asemassa sekä eurooppalaisessa avantgardessa 23 että
dekonstruktiossa. Toisaalta, Roland Barthesiin nojautuen voitaisiin sanoa, että Derrida
kritisoi filosofian kieltä, ei filosofian asemaa (ks. Barthes 1994, 199). 24

Derrida tähtää kritiikkinsä länsimaiseen logosentrismiin, joka perustuu vahvasti
olemassaolon ja transsendenssin tai läsnä- ja poissaolon kahtiajaolle. Hänen
tarkoituksenaan on ollut tuoda epävarmuus osaksi länsimaista metafysiikkaa, joka hänen
teoriassaan on peräisin saussurelaisesta semioottisesta kielikäsityksestä, joka esittää
kielellisen merkin saavan merkityksensä eroista lähtien (Derrida 2003b, 248; Saussure
1978, 120). Derridan mielestä voidaan yhtä lailla ajatella kaiken läsnäolon muodostuneen
erotessaan siitä, mitä se ei ole eli siitä, mikä läsnäolossa on poissa olevaa. Olemassaolon
ja ei-olemassaolon välille muodostuu tällöin ontologinen ero, différance. (Derrida 2003b,
249-250.) Omassa kirjoituksessa tämä on selvennettävissä yksittäisen suggestiivisen
signifioijan kautta.
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Vrt. esim. Memoires d’aveugle-teoksessa mainittu ”syvänteen yö”, jota käsittelen seuraavassa luvussa.
Yhdysvaltalaiseen taiteeseen liittyvä taideteoreetikko Clement Greenbergin teoriasta (Avant-Garde and Kitsch, 1939)
juontuva avantgardekäsitys ei sovi tarkastelunäkökulmaani, sillä se samastaa avantgarden korkeataiteeseen.
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Myöhemmin Barthes on saattanut luopua käsityksestään ja käsittää, että myös asema on kielellinen konstruktio.
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Francois Poyet, Chinoiserie, 1968, detalji

Poyetin suggestiivinen signifioija ei anna tietoa siitä, mitä se representoi, mutta
rajautuvuutta voidaan lähestyä laajemmassakin mielessä. On mahdollista esimerkiksi
tarkastella taideteoksen piiriin kuulumattomia asioita, kuten todellisia objekteja. Tässä
mielessä Poyetin suggestiivinen signifioija voi toimia todellisen objektin
representaationa, mutta itse objekti on lähtökohtaisesti poissa maalauksen
representoivasta kentästä. Oman kirjoituksen ja différancen suhde on kuitenkin edellä
esitettyä monitahoisempi ja ongelmallisempi, joten niiden suhdetta on
tarkoituksenmukaista tarkastella poissaolon teeman ja negatiivisen teologian kautta.

Différance muistuttaa negatiivisen teologian ajatusta, jossa jumalan olevaisuuden
luonnetta on mahdoton kuvata. Derridan mukaan différancessa ei kuitenkaan ole kyse
mistään negatiivisesta liikkeestä teologiassa tai ontologiassa (ontoteologiassa), vaan
différance ylittää molemmat (Derrida 2003b, 250). Olemassaolokin tuotetaan
différancessa (Enwald 2004, 86), joten perimmäinen différance edeltää olemassaoloa.
Sille ei kuitenkaan ole olemassa nimeä, sillä se on leikki, jonka myötä nimeäminen vasta
tulee mahdolliseksi (Derrida 2003b, 250). 25

Palatakseni Derridan tavoin kieleen, itse asian korvaaminen merkillä on yhtä aikaa sekä
toissijaista että tilapäistä. Toissijainen merkki on suhteessa alkuperäiseen läsnäoloon,
jonka kadottamista se ilmaisee ja tilapäistä taas suhteessa ”lopulliseen” läsnäoloon, jota
kohti merkin liike suuntautuu. (Derrida 2003b, 253-254.) Merkki on välivaihe, jonka
tarkoitus on merkitysten välittäminen ja Derridalle merkitykset tuntuvat olevan läsnä vain
ollessaan osana subjektia – subjektin luomina. Merkki siis esittää asiaa, joka ei ole läsnä,
jolloin merkki väistämättä seuraa ajallisesti läsnäoloa. Eron periaate koskee siten merkkiä
kokonaisuutena eli sekä signifioijaa että signifioitua. Tässä yhteydessä Derrida puhuu
25

Derridan suhde kabbalistiseen maailmakäsitykseen ei ole selkeä. Kabbalan mukaan jumala (Ein-Sof) loi poissaolon
eron (tzimtzum) kautta, jolloin läsnäolon voidaan ajatella edeltäneen eroa (ks. Drob 2004).
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erojen leikistä kielijärjestelmässä, jolla hän vihjaa niiden historiallisuuteen. (Derrida
2003b, 253-255.) Historiallisuus tarkoittaa tässä yhteydessä kuitenkin sitä, että erot
muuttuvat ajallisesti ja paikallisesti, joten niillä ei ole pysyvää identiteettiä (Enwald 2004,
87).

Toisaalta Derrida itse tuotti alkuperiä uudelleen, sillä différance on erottamaton
ranskankielisestä kantasanasta différence. Tämä kielen käytännön tutkiminen on yksi
mahdollinen yhteys dekonstruktion ja Oman kirjoituksen perinteen välillä. Jos différance
ja Oma kirjoitus olisivat yhtenevät, voitaisiin ajatella erojen syntyvän jokaisessa
havaintotilanteessa uudelleen. Siten minkäänlaista pysyvää sopua kuvan ja sanan välille
ei olisi saavutettavissa, puhumattakaan teoksen ja havaitsijan välisestä suhteesta. Tämä
ajatus tulee esille Druckerin esittämässä näkemyksessä, jonka mukaan Omaksi
kirjoitukseksi kutsumani ilmiö herättää différancen eikä pyri tavanomaisen kirjoituksen
tavoin piilottamaan erojen leikkiä mahdollisimman läpinäkyvään kieleen.

Derridan mukaan kaikki olemassaolo kantaa kuitenkin mukanaan jälkeä eron prosessista
eli olemassaolo kantaa mukanaan muistumaa siitä, mitä se ei ole. 26 Ennen olemassaolon
tulemista olevaksi, ennen syntymistään, sen on rajauduttava siitä, mikä ei kuulu
olemassaoloon. (Derrida 2003b, 256-257.) Ero tuotetaan kielessä, sillä läsnäolon
nimeämisen myötä se rajautuu poissaolosta. Tällöin esimerkiksi Oma kirjoitus rajautuisi
siitä, mitä se ei ole. Sen yhteydessä on kuitenkin kyse erityistapauksesta, sillä Oman
kirjoituksen sisällöstä ei voida saada tietoa ja merkityksen puuttuminen on jo tulkintaa.
Siten sen määrittelijänä voidaan käyttää myös negaatioita eli sitä, mitä se ei ole.
Oletukseni mukaan Oma kirjoitus perustuu juuri tälle rajalle olemiselle.

Edellä mainittuun eron syntymiseen liittyen Levinas oli kiinnostunut jäljestä käsitteenä
sen vuoksi, että siinä tulee ilmi sellainen Toisen toiseuden kosketus, jossa toiseus säilyy
toiseutena. Jälki viittaa epäsuorasti toiseuteen, joka on ”jättänyt jälkiä”. Koska jälki on
Toisen jättämä, tulee sen olla menneisyydessä, koska muuten immanentti subjekti olisi
konstituoinut sen ja Toinen olisi Sama. (Enwald 2004, 95-96.) Jälki ei sinänsä kuitenkaan
viittaa alkuperään, vaan siihen, että alkuperä on aina muodostunut kiertoteitse, jonka
vuoksi on puhuttava arkkijäljestä (Derrida 2003b, 250-251, 260; Nikander 1995, 27).
26

Kabbalisteille tzimtzumin jälki (reshimu) oli kaikissa luoduissa asioissa. Ilman jälkeä rajalliset asiat eivät olisi
olemassa itsenäisinä kirjaimina, sanoina, objekteina tai ideoina. (Drob 2004.)
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Jälki on merkityksen absoluuttinen alkuperä ja différance, joka avaa näyttäytymisen ja
merkityksenannon (Derrida 1997, 65).

Samassa yhteydessä esille nousee Derridan ja filosofi Hans-Georg Gadamerin välinen
kiista, joka on samalla dekonstruktion ja hermeneutiikan välinen kiista. Jäljen käsitteellä
Derrida kyseenalaisti alkuperäisen kokemuksen läsnäolon, sillä kokemus on jo valmiiksi
jäljen kaltainen, joka ei ole koskaan ollut läsnä. Läsnä oleva on siten samalla jälki sekä
jäljen poispyyhkimistä seuraava jälki. Koska ero pyyhitään pois, representaatio tulkitaan
kuten representoitu asia. (Enwald 2004, 98-101.) Gadamer taas edustaa selvää
vastapuolta korostaessaan tekstin läsnäoloa sen ymmärtämisessä. Hänen mukaansa kaikki
ymmärtäminen edellyttää tulkintaa ja tulkitsijalta puolestaan hyvää tahtoa
ymmärtämisessä. (Nikander 1995, 24-25.)

Derridan mielestä merkityksenanto ja ymmärtäminen puolestaan edellyttävät Gadamerin
ehdottaman jatkumon vuoksi aina katkosta, sillä jokaista merkitystä ja ymmärtämisen
aktia edeltää aina différance, alkuperäinen ero. Lisäksi hermeneutikko on kiinnostunut
ainoastaan siitä, mitä tekstissä sanotaan, ei siitä miten sanotaan. Gadamerille teksti oli siis
pelkkä välivaihe. (Nikander 27-28.) Hermeneutiikka vaikuttaa tässä valossa
riittämättömältä keinolta Oman kirjoituksen analysointiin, koska se ei tunnista yhtä
yksittäistä signifioitua. Tästä syystä se ei myöskään voi toimia tekstin materiaalisuuden
tarkastelun välineenä, mutta Derrida tarkastelee kielikeskeisemmin kirjoituksen toimintaa
suplementin käsitteen kautta.

Representaatio on suplementti, joka korvaa sen, minkä representaatio se on eli itse
objektin. Suplementti kuitenkin lisää alkuperäiseen objektiin läsnäoloa, sillä suplementti
kantaa mukanaan jälkiä ja eroja. Tällöin representaatio asettuu alkuperäisen objektin
poissaolon paikalle. Suplementaarisuudella tarkoitetaan sitä, että jäljet korvautuvat
jatkuvasti toisilla jäljillä yhteydessään différancen prosessiin. Representaatiot eivät siis
vain ilmaise ja toista alkuperäistä läsnäoloa, vaan luovat sen uudelleen. (Enwald 2004,
102-103.) Havaitsijan näkökulmasta myös suggestiivinen signifioija vaikuttaa kantavan
mukanaan alkuperäisen kokemuksen läsnäoloa, mutta sen tapauksessa poissa oleva
signifioitu estää alkuperäisen läsnäolon uudelleenluomisen. Representaation
suplementaarinen luonne ei siis suoraan välity suggestiivisesta signifioijasta, sillä siinä
itse representaatio on kyseenalainen. Esimerkiksi johdannossa (1.2) spekuloin Poyetin
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suggestiivisen signifioijan voivan esittää jotain tunnetta, joka ei kuitenkaan ole
havaitsijan tavoitettavissa. Tämä käsitys puolestaan ohjaa havaintoa.

Kirjallisuudentutkija Mark Edmundson hyödyntää demanilaista näkökulmaa
kirjoittaessaan allegorisuudesta, sillä hänen mukaansa jotkin teokset sisältävät itsessään
ne tavat, joilla teos jää ymmärtämättä ja joihin niiden ennakkoasenteelliset lukijat
väistämättä alistuvat. Sellaiset tekstit ovat itsedekonstruktiivisia. (Edmundson 2000, 49.)
Tosin mikään teksti ei autonomisesti dekonstruoi itseään ilman lukijaa. Edmundsonin
näkemyksestä kuitenkin selviää, että Oma kirjoitus sisältää metakielen. Se on samalla
sekä kirjoitusta että pyrkimystä kirjoittaa. Kyseinen pyrkimys näyttäytyy havaitsijalle
kirjoitustapahtuman jäänteenä – eräänlaisena reliikkinä, josta alkuperäinen tapahtuma
pyritään saavuttamaan rekonstruoimalla se. Suplementti ei voi saada sijaa Omassa
kirjoituksessa, sillä Omaa kirjoitusta ei voi tulkita kielelliseksi representaatioksi.
Druckerin väite différancen paluusta teokseen on ymmärrettävä, sillä ensi näkemältä
vaikuttaa todella siltä, ettei valintaa olisi tehty, ettei merkkiä olisi koskaan syntynyt.
Tämän myötä läsnä- ja poissaolo eivät olisi erottautuneet. Drucker kuitenkin
mahdollisesti tarkoittaa läsnä- ja poissaolon välistä leikkiä Omassa kirjoituksessa.

Käsittääkseni Drucker tarkoittaa, että merkitys tulee esiin eri tavoin yhdessä teoksessa,
jota voidaan havainnollistaa esimerkillä eräästä lettristi Alain Satién teoksesta:

Alain Satié, Le nombre d’or, 1989, detalji

Teoksen nimi on näkyvissä yksityiskohdan alemmassa osassa ja se on suggestiivisten
signifioijien ympäröimä. Kuten edellä todettiin, jälkimmäisten representaatioluonteesta ei
voida olla varmoja eli ne edustavat Druckerin näkemyksessä mahdollista poissaoloa, kun
tavanomaisella kielellä kirjoitetulla – joskin koristellulla – tekstillä on yksiselitteinen
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merkitys. Merkitysten olemistapojen problematisoituminen sisältyy näin ollen teokseen
itseensä.

Tämän puolesta puhuu käsitys, jonka mukaan kirjallisuudeksi kutsumisen arvoisia ovat
ne tekstit, jotka esittävät tavat, joilla ne tullaan käsittämään väärin (Mts.). Tällöin tekstit
siis myös ”todentavat” itseään pelkän representaation sijaan eli ne käyttävät samoja
keinoja, joista ne kertovat (ks. Derrida 2004). Siten Omaan kirjoitukseen sisältyisi jokin
motiivi (kuten harhautus), mutta samalla sen etsiminen tarkoittaisi kirjoitustapahtuman
rekonstruktiota. Siten paluu ikonologiseen kontekstihakuisuuteen tuntuu
väistämättömältä. Huolimatta alkuperäisen merkityksen tavoittamattomuudesta,
havaitsijan edessä on merkinkaltainen objekti, joka on täytynyt tuottaa jossain tietyssä
menneessä ajallis-paikallisessa tilassa. Tekstisisällön asettaminen etusijalle on johtanut
sekä dekonstruktion että hermeneutiikan kohtelemaan tekstin materiaalisuutta
toissijaisena välttämättömyytenä, vaikka juuri se on ollut keskeinen väylä 1900-luvun
avantgardistisessa runoudessa. Myös Drucker tuntuu astuneen harhaan, sillä différance on
materiaalisen merkin syntyä edeltävä prosessi, joka ei voi saada materiaalista
esitysmuotoa. Määritelmänsä mukaisesti différance ei ole mitään, mikä voitaisiin
objektivoida ja siten esittää käsitteenä.

Tämän lisäksi merkkiin sisältyy vaatimus sen toistettavuudesta, joten Derrida puhuu
iteratiivisuudesta différancen, jäljen ja suplementin yhteydessä. Hänen mukaansa
identiteetti vaatii toistoa, mutta se ei ole täysin identtistä, vaan toisto on toiseksi
tulemista. (Derrida 2003c, 285, 296.) Merkitys strukturoidaan aina uudelleen (Nikander
1995, 28). Tässä mielessä voidaan ajatella, että toisto aiheuttaa merkityksen katoamista,
johon liittyen Enwald mainitsee psykoanalyytikko Sigmund Freudin outouden
(Unheimlich) 27 käsitteen. Freud piti identiteettiä kopiona, jolla yksilö pyrkii säilyttämään
elämää poistaen kuolemaa, mutta kopio on itsessään kuitenkin kuollut merkki. Sitä
seuraava outouden tunne on sekä tuttu että vieras samanaikaisesti. Siten
representaatioiden, kuvien ja lingvististen merkkien kautta pyritään kumoamaan
poissaolo ja säilyttämään läsnäolo. (Freud 2003, 33-35; Enwald 2004, 104.)
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Freudin käsite on eri yhteyksissä suomennettu eri tavoin. Viimeisimmässä suomennoksessa (Freud 2005) käsite on
suomennettu ”epämukavaksi”. Varhaisemmassa käännöksessä käsite on suomennettu ”kammottavaksi” (Freud 2003) ja
sen tuottama konnotaatio soveltuu osin omaan käyttötarkoitukseeni. Freud kuitenkin yhdisti käsitteensä vahvasti
kauhukirjallisuuteen (Hoffmann), jonka vuoksi pyrin välttämään tätä konnotaatiota nimittämällä unheimlichia oudoksi.
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Kieli ei kuitenkaan ole kommunikaatiota, joka kommunikoi mielessä olevan merkityksen
toisille ihmisille. Se on pikemminkin intersubjektiivisen merkityksen tila, joka on
olemassa vain siksi, että kieli on intersubjektiivisesti toistettavissa. Kielelliset ilmaukset
ovat merkityksellisiä vain alkuperäisen intention ollessa poissa, jolloin kieli ei takaa että
se voidaan toistaa aiotulla tavalla. (Enwald 2004, 158.) Toisin sanoen, mikään ei takaa
sitä, että tekijän tarkoittama merkitys välittyisi kielessä toisille ihmisille.

Edellä mainittu toiston ongelmallisuus osoittaa, etteivät suggestiiviset signifioijat voi
kuulua tavanomaiseen kieleen eivätkä ne myöskään välitä tekijän intentioita. Yksilöllisen
kokemuksen representoiminen suggestiivisen signifioijan kautta ei ole oleellista, sillä
havaitsija ei pysty rekonstruoimaan edes kokemuksen poissaoloa. Tämä johtuu siitä, ettei
suggestiivinen signifioija ongelmattomasti tarjoa representaatiotaan tavanomaisen kielen
tavoin. Olennaisempaa on todeta suggestiivisen signifioijan representaation olevan
mahdollinen. Suggestiivisten signifioijien materiaalinen läsnäolo kuitenkin tuottaa niille
eräänlaisen materiaan perustuvan tilan, jossa niiden on mahdollista olla. Kyseinen tila
puolestaan liittyy kuvan ja sanan väliseen dynamiikkaan Omassa kirjoituksessa.

Kuvan ja sanan yhteensovittamattomuuden vuoksi koen hyödylliseksi tarkastella Omaa
kirjoitusta kuva/sana-tutkimusperinteen Toisena. Kyseisessä perinteessä teoksia on luettu
joko kuvan tai sanan kautta (esimerkiksi Bal & Bryson 1991, Mikkonen 2005), mutta
Oma kirjoitus sulauttaa molemmista taidealueista peräisin olevia elementtejä. Vaikka
näitä elementtejä on mahdollista käsitellä joko kuvan tai sanan käsitteiden kautta, ei niitä
sulauttavalle taiteelle ole riittävää tutkimuskäsitteistöä ja -perinnettä. Mielestäni kyseinen
teorian riittämättömyys on johtanut Omaksi kirjoitukseksi nimeämäni ilmiön vähäiseen
huomioonottamiseen kuva/sana-tutkimuksissa. Tässä mielessä tieto sen olemassaolosta
sisältyy tutkimusalaan, mutta teoriakäsitteet sen tarkastelemiseksi ovat riittämättömiä.
Siten se tuntuu asiantuntijallekin aina jossain määrin vieraalta.

Nähdäkseni tutkimuskäsitteiden riittämättömyys on havainnollistettavissa suggestiivisen
signifioijan olemistavan kautta. Sen konkreettinen materiaalinen läsnäolo tuottaa
semioottisen merkityksen poissaolosta eriävän alueen ja tämä on Oman kirjoituksen
haaste dekonstruktiolle. Suggestiiviset signifioijat ovat materiaalisesti läsnä tässä ja nyt,
huolimatta merkityksen poissaolosta. Voidaan kuitenkin ajatella, etteivät suggestiiviset
signifioijat ole poissaoloa, vaan hiljaisuutta, joka on lähtökohtaisesti läsnä olevaa ja
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poissaolon vastakohta (ks. Corradi Fiumara 1990, 101; Sciacca 1963, 129). Käsitän
hiljaisuuden läsnäolon tilana, jossa on äänen tekemisen mahdollisuus.

Myös filosofi Bernard P. Dauenhauer kirjoittaa hiljaisuudesta ontologisena olotilana, joka
ei ole vain jonkin muun poissaoloa. Tosin hän huomauttaa useaan otteeseen, että
derridalainen kielikäsitys ei sovi hänen hermeneuttiseen otteeseensa. (Dauenhauer 1980,
vii, 95-98, 205.) Tässä valossa hiljaisuuden havaitseminen edellyttää jonkinlaista
tulkintaa ja ymmärryksen hyvää tahtoa, jolloin dekonstruktion ja hermeneutiikan
perusolettamusten yhteismitattomuus tulee esille. Itse pyrin ratkomaan tätä ongelmaa
hypoglyfin käsitteellä, joka jo sinänsä sisältää edellä mainitun välttämättömän tulkinnan.
Tarkastelen tätä käsitettä lähemmin luvussa 4.1.

Hiljaisuutta ja materiaalisuutta voidaan kuitenkin havainnollistaa esimerkillä:

Paul Klee, Unbekannte Initiale, 1939

Kleen teoksen (”Tuntematon alkukirjain”, 1939) alkukirjain on läsnä oleva ja
materiaalinen. Tämän lisäksi teoksen nimi antaa ymmärtää, että kuviolla on merkitys,
vaikka se toisaalta kieltää merkityksen paljastumisen antamalle alkukirjaimelle määreen
”tuntematon”. ”Alkukirjain-nimitys kuitenkin viittaa siihen, että se kuuluu johonkin
semioottiseen järjestelmään, jonka kielioppi ja symbolit ovat tuntemattomia. Siten Kleen
teos ikään kuin välttelee tavanomaisen kielen diskurssin piiriin tulemista.

Tämän vuoksi lähestymistapani kannalta on keskeistä mainita, että materiaalisen
läsnäolon ja merkityksen poissaolon vieraus toisilleen tuottavat outouden suggestiiviseen
signifioijaan. Suggestiivisen signifioijan piinaavan tosiasiallinen olemassaolo on
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merkityksen poissaolon vuoksi outoa. Alluusio kauhuun syntyy siitä, että jonkin läsnäolo
nähdään ja koetaan, mutta sitä ei voida täysin tavoittaa tutulla yhteisellä kielellä. Läsnäja poissaolo ovat liian etäällä toisistaan, jotta niistä voitaisiin tehdä yksi ja siten kesyttää
outouden aiheuttamaa, luonteeltaan vierasta läsnäoloa. Tällaista kohtaamista ja toiseuden
havaitsemista on aiheellista tarkastella Levinasin kirjoitusten perusteella.

2.2 Levinasin transsendentti Toinen
Edellä käsittelin, miten Derridan käsityksen mukaan ihmisten välinen kommunikaatio voi
tapahtua vain kielellä, joka representoi poissaoloa. Levinas puolestaan kirjoittaa
yrittäneensä päästä irti tällaisesta derridalaisesta yksinäisen ja eristyneen olemassaolon
ajatuksesta. Hänen mukaansa olemassaoloa ei voi jakaa, koska silloin se olisi
verrattavissa omistamiseen. (Levinas 1996d; Pönni 1996, 13.)

Kahden erillisen ja erilaisen olion kohtaamista pidetään mahdottomana kun sosiaalisuus
käsitetään jälkistrukturalistisesti tiedon kautta. Sosiaalista yhteyttä ei kuitenkaan tarvitse
ajatella tietona ja tämän ymmärtäminen mahdollistaa erillisten olentojen välisen
yhteyden, jolloin toista ei käsitetä haltuun otettavana objektina. (Levinas 1996d, 60-61,
63-64, 106-112; Pönni 1996, 17.) Toinen ihminen on Levinasin mukaan jotain tiedon
ylittävää, jota ajatteleva minä ei voi sulauttaa itseensä (Levinas 1995, 22-25; 1996a, 6).
Toinen on siis subjektin piiriin kuuluva kokemus subjektin ulkopuolella olevasta toisesta
ihmisestä. Tässä mielessä différancen kautta mahdolliseksi tullut kokemus on samalla
sekä jotain immanenttia että tavoittamatonta.

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että edellisessä luvussa käsitelty kaksijakoisuus sisältyy
suggestiiviseen signifioijaan, jonka vuoksi havaitsija käsittää molemmat erillisinä.
Omassa kirjoituksessa merkityksen poissaolo on havaitsijan tulkinta, jonka vuoksi
suggestiivisen signifioijan materiaalinen läsnäolo käsitetään Toisena, merkkinä tai
jälkenä toisesta ihmisestä.

Länsimaisessa filosofiassa tällainen häiritsevä Toiseus on pyritty tukahduttamaan ja
vakiinnuttamaan osaksi Saman immanenssia, jolla Levinas tarkoittaa jo vakiinnutetun
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tiedon suljettua maailmaa. Transsendenssi taas ylittää jo tiedetyn piirin ja siihen liittyy
esimerkiksi toinen ihminen. (Levinas 1995, 43; 1996a, 11-13; 1996c, 151-153.) Toinen
on subjektin kokemus toisesta ihmisestä ja tuo kokemus on luonteeltaan immanentti.
Käsitys kokemuksen immanenssista on sukua hermeneutiikalle, joka osoittaa, miten
länsimainen metafysiikka on pyrkinyt tuomaan kaiken osaksi läsnäoloa. Siitä huolimatta
Derridan sivaltava kritiikki toteaa poissaolon olevan mukana jokaisessa kirjoitusaktissa.

Suggestiivisen signifioijan synnyttämä outous syntyy juuri immanentin, tulkitun
merkityksen poissaolon ja tiedon piirissä olevan läsnäolon myötä, jonka
representaatioluonne jää tavoittamattomaksi. Siinä missä Derrida esittää eron olevan
jatkuvasti läsnä tosiasiana, joka on vain hyväksyttävä, Levinas painottaa passiivisen
suhtautumisen sijaan aktiivista toimintaa. Suhde toiseen on hänen mukaansa aktiivista
kontaktin tavoittelua, sillä minä ja Toinen ovat vuorovaikutuksessa. Toista ajatellaan
kumppanina suhteessa, jonka tarkoituksena ei ole tehdä toista itselle olemassaolevaksi.
Aktiivisuuden ei näin ollen tarvitse tarkoittaa haltuunottamista eikä siitä vapautumisen
tarvitse tarkoittaa passiivisuutta. (Levinas 1995, 45-46, 1996a, 6-7, Pönni 1996, 13)
Havaitsija voi siis kunnioittaa Oman kirjoituksen outouden herättävää duaalista luonnetta
pyrkimällä vapautumaan yksiselitteisen ja varman tulkinnan tarpeesta. 28

Levinasilla suhde Toiseen vertautuu uskontoon, jossa puhuttelun kohde nimetään ja häntä
kutsutaan samanaikaisesti. Minän ja Toisen suhde uskontona liittyy tapaan hahmottaa se
immanenssin ja transsendenssin suhteena. Toinen on transsendentti ja ylittää
ymmärryksemme. Toisen sulauttaminen Samaan ei onnistu, sillä toinen ei salli itseään
integroitavan Samaan. (Levinas 1995, 40, 80, 1996a, 7-8, 12, 1996b, 25)

Levinas erottaa halun ja tarpeen käsitteet toisistaan. Halu on pyrkimys, jonka halun kohde
synnyttää. Se on olemista suhteessa toiseen siten, että toinen säilyttää toiseutensa. Tarve
puolestaan on sielun tyhjiö, joka syntyy subjektista itsestään. Tarve suuntautuu kohti
jotakin minältä puuttuvaa, jonka minä haluaa sulauttaa itseensä. (Levinas 1995, 40, 6264; 1996c, 155-156; 1996d, 60-63, 116.) Tarve muistuttaa myös tapaa, jolla
hermeneutiikka suhtautuu ymmärtämiseen, sillä hyvä tahto toisen ymmärtämiseen on
tahtoa valtaan (Nikander 1995, 30).
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Tätä aihiota käsittelen laajemmin jäljempänä Paul Kleen yhteydessä luvussa 4.3.
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Tutkimukseni kannalta Levinasin halun ja tarpeen käsitteisiin on hyödyllistä liittää
käsitteet uhraus ja väkivalta, joita hän on myös itse soveltanut (ks. Levinas 1996a, 9;
1996b, 11-15). Tarve on siis toista kohtaan suunnattua väkivaltaa, jossa minän rajallisuus
pyritään ylittämään ottamalla toinen haltuun. Omassa näkökulmassani toista
kunnioittavaan haluun liittyy tällöin uhraus minän osalta, joka luopuu tarpeestaan toista
kohtaan. Tässä mielessä edellä mainittu yksiselitteisestä tulkinnasta luopuminen liittyy
uhraukselliseen. Molemmissa lähestymistavoissa havaitsija kohtaa suggestiivisen
signifioijan materiaalisen läsnäolon, sen ”kasvot”.

Levinasin mukaan kasvot ovat se transsendentti toinen, joka haluamisessa kohdataan.
Minä ei voi ottaa niitä haltuun, mutta ne järisyttävät minän maailmanhallintaa. (Levinas
1995, 50, 74-75; 1996b, 17, Pönni 1996 18-20) Suggestiivisen signifioijan synnyttämä
outous tarkoittaa minän vallan kyseenalaistamista, mutta uhrauksellinen ja väkivaltainen
kohtaaminen ovat keskenään vaihtoehtoisia. Kohtaamisessa tärkeä tekijä Levinasin
mukaan on kieli, joka on kontaktipinta informaation liikkeen sijaan. Kieli itsessään
edellyttää eroa, transsendenssia sekä puhujien vierautta toisilleen ja siinä on kyse
dialogista, jatkuvasta sanotun uudelleen muokkaamisesta ja korjaamisesta. Minä ei pysy
samana, vaan se muokkautuu dialogissa. (Levinas 1995, 30, 36, 73, 76, 194; Wild 1995,
16.) Dialogissa toinen osapuoli joutuu aina olemaan hiljaa, jonka aikana
muokkaantuminen tapahtuu. Muokkaantumisessa on kyse kielellisestä etenemisestä, joka
ei suoraan ole yhteydessä Toiseen liittyvään kokemuksellisuuteen.

Kasvojen käsitteen vuoksi Derrida kritisoi Levinasia siitä, että tämä pyrki hävittämään
negatiivisen Toisesta, jolloin toisessa ei olisi poissaoloa. Derridan mukaan toinen ei voi
olla mitä on, rajattomasti toinen, paitsi rajallisuudessa ja kuolemassa. Toinen on sellainen
välittömästi vain tullessaan kieleksi ja silloinkin, jos sanalla ”toinen” on merkitys. Hän
perusteli tätä sillä, että Levinas piti toista positiivisesti äärettömänä (jumalan tavoin),
vaikka se on mahdotonta kasvojen spatiaalisen olemassaolon vuoksi. Kasvot eivät voi
olla positiivisesti äärettömät. 29 (Derrida 1978, 114-115.) Lisäksi kie lessä toinen on kielen
rajallisuuden piirissä. Siten tulee oleelliseksi erottaa psyykkinen ja kirjallinen
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Tämä Levinasin ja Derridan välinen kiista tuo ilmi, miten Levinasin kasvojen käsitteen taustalla saattaa olla yhteys
juutalaiseen näkymättömään jumalaan ja negatiiviseen teologiaan. Levinas ja juutalaisuus eivät kuitenkaan ole tämän
tutkimuksen keskeisinä aiheina, joten en tarkastele asiaa lähemmin.
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kohtaaminen itsen ja toisen välillä. Tähän liittyen Derrida vihjaa, että kirjoitus täyttää
jumalan poissaolon tyhjiön (Drob 2004). Tällä tarkoitan sitä, että Derridan mielestä
jumalan nimi suplementtina ottaa varsinaisen jumalan paikan. 30 Jälkimmäinen on
tavanomaisen kielen tavoittamattomissa, sillä puhe jumalasta on pelkkää jumalan nimen
toistamista.

Jälkistrukturalisti Julia Kristeva kirjoittaa edellä mainitusta kohtaamisesta outouden
kautta, itsen ja toisen suhteesta psyykkisessä kohtaamisessa sekä kirjallisessa tekstissä.
Psyykkisessä kohtaamisen prosessissa merkkien symboliarvot heikentyvät. Symboli
lakkaa olemasta symboli ja se alkaa sulautua symboloimansa asian kanssa. Merkkiä ei
siis koeta arbitraarisena, vaan se saa aitoa arvoa. (Kristeva 1991, 186.) Derrida puhuisi
samasta tapahtumasta osana kaikkea kirjoitusta ja etenkin liittyen jälkeen, joka hänen
mukaansa palauttamaa alkuperän osaksi representaatiota, vaikka kyseinen alkuperä ei voi
koskaan olla aito, koska sillä on ole massaolo tietyssä historiallisessa hetkessä. Alkuperä
on poikkeuksetta mennyttä aikaa.

Alkuperän historiallisen luonteen vuoksi Kristeva kirjoittaa, että outouden kokemuksen
puolesta puhuu arbitraarisen signifioijan hajoaminen ja sen taipumus tulla käsitetyksi
psyykkisenä sisältönä, joka ottaa materiaalisen todellisuuden paikan. Hänen mielestään
outouden kohtaaminen aiheuttaa kohtaamisen Toisen kanssa. Kohtaamisessa Toinen
jättää meidät irrallisiksi ja saa meidät tuntemaan, ettemme ole yhteydessä tunteisiimme.
Outous on myös kokemus syvänteestä, joka erottaa minän toisesta ja aiheuttaa kauhun
tunteen. Kristevan käsityksessä subjektin sisällä oleva Toinen samalla sekä hylätään että
koetaan samastumisen kohteena. (Mts., 186-187.) Outous ei tuota lempeää kohtaamista,
sillä outouden tunne ei salli subjektin kokea autonomiaa. Havaitsija voi silti valita,
reagoiko hän uhrauksen vai väkivallan kautta. Toisin kuin Levinas, Kristeva (mts.) esittää
näkemyksen, jonka mukaan Toisesta voi kääntyä pois eikä subjektin tarvitse suhtautua
häneen halun tai tarpeen kautta. Levinasin näkemyksessä kontakti taas halutaan
välttämättä tehdä ja vielä mahdollisimman eettisin perustein.

Esteettinen kokemus (esimerkiksi kirjallisessa tekstissä) on puolestaan poikkeustapaus,
sillä siinä keinotekoisuus on totaalista siten, että koko kokemuksen pohjana oleva
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Derridan käsityksellä on yhteyksiä kabbalistiseen näkemykseen, mutta jälkimmäisessä jumalan nimen katsottiin
olevan salattu ja sen löytämisen ajateltiin paljastavan jumalan.
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maailma mielletään fiktiiviseksi, jolloin merkki, mielikuvitus ja materiaalinen maailma
eivät sulaudu. Keinotekoisuus neutralisoi sekä itse outouden että outouden tunteen.
Outous on mahdollista vain silloin, kun mielikuvituksen ja todellisuuden rajat
pyyhkiytyvät. (Mts., 187-188.) Kristeva kuitenkin käsittelee vain tavanomaisella kielellä
kirjoitettua kirjallisuutta. Mielestäni suggestiivinen signifioija ei salli mielikuvituksen ja
todellisuuden selvää erottelua, sillä sen representaatioluonteen kyseenalaistuminen
häiritsee suggestiivisen signifioijan tulkitsemista esteettiseksi. Kyseisestä syystä outous ei
ole neutralisoitavissa ilman uhrauksellista tai väkivaltaista kohtaamista. Tässä mielessä
uhrauksellinen kohtaaminen liittyisi derridalaiseen näkökulmaan, jossa sovittamaton ero
läsnä- ja poissaolon välillä yksinkertaisesti hyväksyttäisiin. Väkivaltaisuus puolestaan
tarkoittaisi hermeneuttista tulkintaa, jossa poissaolo pyritään jokaisella mahdollisella
tavalla paimentamaan osaksi läsnäoloa. Nämä lähestymistavat avaavat uusia kysymyksiä:
eikö outous myös ole tapa, jolla Edmundson arvotti kirjallisuutta sen perusteella miten se
esittää omat sokeat pisteensä tai epäjatkuvuuskohtansa? Voiko sanomatta jättämisellä
päästä lähemmäs sitä, mistä puhutaan? Voiko Oman kirjoituksen kohdalla ylipäänsä
puhua sanomatta jättämisestä?

2.3 Derrida ja negatiivinen teologia
Sanomatta jättämisen ja kirjoitetun yhteyden tarkastelemiseksi on välttämätöntä
tarkastella negatiivista teologiaa ja sen suhdetta Derridan näkemyksiin. Hänen
lähtökohtansa mukaan kirjallisuudessa on aina kyse kirjoittamisesta ja ontologiasta.
Derridan näkemyksessä negatiivinen teologia on ontologinen diskurssi, sillä se asettaa
jumalan olentona käsittämättömään ja transsendenttiin tilaan (Ferretter 2001, 51). Se
säilyttää siten uskonsa jonkinlaiseen hyperessentiaan, olemisen ylittävään olioon, jolloin
negatiivinen teologia pysyy ontologian rajoissa ja tulee määritelleeksi jumalan
ontologisen paikan. Derrida pitää vieraana negatiivisen teologian lupausta mystisestä
läsnäolon kokemuksesta kielen tuolla puolen. (Derrida 1989, 7-10.) Kieli on poissaolon
järjestelmä, jossa suplementti uskottelee keinotekoisen läsnäolon. Tässä yhteydessä ole n
kiinnostunut tarkastelemaan suggestiiviseen signifioijaan liittyen sitä, että voidaanko
tulkinta merkityksen poissaolosta käsittää keinotekoisena läsnäolona kielessä eli toisin
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sanoen, voidaanko outoutta neutraloida kytkemällä suggestiivinen signifioija
negatiiviseen teologiaan.

Derridan mukaan negatiivinen teologia suhtautuu erittäin kielteisesti kieleen, sillä siinä
kieli koetaan riittämättömäksi suhteessa tavoittelemaansa kohteeseen. Siksi negatiivinen
teologia tavoittelee välitöntä kokemusta, joka on mahdollista vain hiljaisuudessa.
(Derrida 1989, 4; Wolowsky 1998, 266.) Myös dekonstruktion ja hermeneutiikan suhteita
kartoittanut filosofi John Caputo sitoutuu Derridan näkemykseen kirjoittaessaan
keskiaikaisen teologi- mystikko mestari Eckhartin ja Derridan suhteesta. Vaikka Eckhart
Caputon mukaan uskoi kielen tuolla puolen olevaan ”yhdistävään tiehen”, asetti hän
samalla sen kyseenalaiseksi. (Caputo 1989, 30, 33.) Caputo tarkoittaa Eckhartin
jatkuvasti tuottavan ylittämättömiä eroja, joiden vuoksi Eckhart ei kaikista rimpuiluistaan
huolimatta pääsisi eroon kielestä.

Caputo tosin myöntää Eckhartin leikitelleen latinalla ja saksalla sekä vertaa tätä
Mallarmén ja Joycen kielenkäyttöön. Hän tulkitsee Eckhartin puolustaneen hiljaisuutta
”moninkertaistamalla diskurssin”. (Mts., 35-36.) Tämän tulkinnan myötä Caputo löytää
Eckhartin ajatuksista (esi)dekonstruktiivisia piirteitä. Eckhartia on kuitenkin tulkittu
väärin, sillä Eckhartin rukoillessa jumalaa tekemään hänet vapaaksi jumalasta, Derrida ja
Caputo käsit tävät hänen tarkoittaneen jumalan nimeä. Eckhart ei kuitenkaan halunnut
tällä tavoin vapautua jumalan nimestä, vaan jumalan kokemuksesta: hän halusi edetä
kielestä kokemuksen hiljaisuuteen. Eckhartille hiljaisuus oli todellisin kaikista kielistä,
sillä se ei tee väkivaltaa millekään, vaan antaa asioiden olla (Almond 1999, 155).
Suggestiivisen signifioijan hiljaisuus olisi tämän näkemyksen mukaan sellaista, johon
havaitsijan tulisi suhtautua uhrauksellisesti eikä tehdä väkivaltaa sitä kohtaan yrittämällä
muuttaa se merkitykseksi.

Derridan mukaan kielen toiselle puolen ei kuitenkaan edellä kuvatulla tavalla ole
mahdollista päästä, sillä negatiivisen teologian apofaattinen31 lähestymistapa tukeutuu
kieltämiinsä affirmaatioihin. Kieltäminen tukeutuu myös kieleen, tapahtuen kielen sisällä
pääsemättä koskaan sitä pakoon. Kieli tekee apofaattisen ilmaisutavan mahdolliseksi ja
määrittelee sen. Apofaattisuus on siis perusteiltaan ontologian muovaamaa. (Derrida
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1989, 11; Wolowsky 1998, 267-268.) Tässä mielessä suggestiivisen signifioijan
merkityksen poissaolo on kielellinen konstruktio, jonka havaitsija synnyttää. Derridan
kauna negatiivista teologiaa kohtaan johtaa tätä edemmäs ja se on ymmärrettävä siten,
että hän pyrkii osoittamaan différancen olevan alkuperäinen ero, joka vasta tekee
ontologian ja nimeämisen mahdolliseksi. 32 Koska negatiivinen teologia operoi kielellä, se
tuli rajanneeksi jumalan paikan osoittamalla jumalan olevan poissa kielestä. Tällöin se
osoittaisi jumalan paikan kielen tavoittamattomissa. Tässä mielessä negatiivisen
teologian kautta ajateltuna suggestiivisen signifioijan representoima objekti olisi kielen
tavoittamattomissa, mutta koska representaatiosta tietyn merkityksen välittäjänä ei saada
tietoa, sulautuisi se representoidun objektin kanssa. Vähemmän mutkikkaasti ilmaistuna,
suggestiivisen signifioijan mahdollinen representaatio ottaisi siinä representoidun
objektin paikan.

Edellä olevaan liittyen kirjallisuudentutkija Luke Ferretterin mukaan jumalasta on
kuitenkin mahdollista puhua negatiivisessa teologiassa, sillä jumala tekee kyseisen
puheen mahdolliseksi. Samalla tavoin dekonstruktion yhteydessä on mahdollista puhua
différancesta, sillä différance itsessään tekee sen mahdolliseksi. (Ferretter 2001, 57.)
Ferretterin näkemys on essentiaalinen, sillä hänelle jumalan olemassaolo ei kaipaa
todistusta, vaan se on käsitettävä de facto. Différance taas ei ole mitään läsnä olevaa,
josta voitaisiin puhua, vaan nimeämistä edeltävä ehto. Teksteissään Derrida rastittaa ollaverbin käsitellessään différancea, jolla hän korostaa sen edeltävän läsnäoloa. Ferretterin
suhde Eckhartin käsityksiin taas on myös ongelmallinen, sillä Ferretter ei tunnu
huomaavan, että negatiiviseen teologiaankin sisältyy usko eikä sitä tarvittaisi, jos jumalan
läsnäolosta olisi todisteita. Samanlainen usko suggestiivisen signifioijan
representaatioluonteeseen on johtanut sen käsittämiseen kuvitteellisena merkkinä
aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa.

Representaation mahdollista korvautuvuutta suggestiivisessa signifioijassa voidaan
käsitellä pidemmälle negatiivisen teologian kautta. Jumalan poissaoloon liittyen Edmond
Jabès on käsitellyt (juutalaisen) jumalan toiseutta, joka tulee esiin jumalan
lausumattomissa olevassa nimessä. Jumala on representaation tuolla puolen:
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Derridan motiivi liittyy luultavasti myös hermeneutiikan merkitysten läsnäolon kritisointiin.
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God is perhaps a word without words. A word without meaning. And the extraordinary thing is that
in the Jewish tradition God is invisible, and as a way of underscoring this invisibility, he has an
unpronounceable name. […] [W]hen you say ‘invisible’, you are pointing to the boundary between
visible and the invisible; there are words for that. But when you can’t say the word, you are standing
before nothing.
[Jumala on ehkä sana ilman sanoja. Sana ilman merkitystä. Ja erikoisinta tässä on se, että
juutalaisessa traditiossa Jumala on näkymätön, ja tämän näkymättömyyden alleviivaamiseksi hänellä
on nimi, jota ei voi lausua. [K]un sanoo ”näkymätön”, viittaa näkyväisen ja näkymättömän väliseen
raja-alueeseen; siihen on olemassa sanoja. Mutta kun ei voi sanoa sitä sanaa, seisoo ei-minkään
edessä.]33
(Auster 1985, 19; 1998, 110-111.)

Jos luonnollinen maailma näyttää jumalan poissa olevana, verbaalinen muodostuma
näyttää jumalan merkkinä, jolla ei ole mitään sisältöä. Silloin jumala on kuvaton.
(Kronick 1991, 989.) Suplementti harhauttaa keinotekoisella läsnäololla, jonka vuoksi
jokainen jumalan nimi on samalla jumalan poissaoloa. Tässä mielessä suggestiivinen
signifioija muistuttaa sekulaarisena muunnoksena edellä esitettyä, vaikka kyseessä ei ole
sisällötön merkki, vaan poissa olevan signifioidun synnyttämä potentiaalisesti merkitsevä
elementti.

Tässä valossa on käytännöllisintä tukeutua Derridan käsitykseen negatiivisesta
teologiasta ja apofaattisuuden hyödyntämisestä, vaikka se perustuu tuon tradition
tarkoitukselliselle väärintulkinnalle. Derridan kielikäsitys pysyttelee lähempänä
semiotiikkaa ja merkityksen problematiikkaa, jonka vuoksi se on helpommin
sovellettavissa suggestiivisen signifioijan potentiaalisen luonteen selvittämiseen.

Levinasille kieli taas on toisen kutsumista ja huolimatta sen perustumisesta erolle, on se
myös väline toisen ihmisen kohtaamiseen (Levinas 1995, 30, 73, 76, 194). Negatiivisen
teologian voi dekonstruktion tavoin nähdä kiinnittävän huomiota käyttämänsä kielen
rajoihin sen sisältä käsin. Lisäksi kieli on ainoa medium, jolle tällainen itsereflektiivisyys
on mahdollista. (Ferretter 2001, 58.) Jotta jokin olisi kielen ulottumattomissa, olisi siitä
vaiettava kokonaan.

Toisaalta myös vaikeneminen (erotettuna hiljaisuudesta) voi olla signifikaatio
(esimerkiksi tyhjä sivu Mallarmélla), mutta tällöin se riippuu kontekstista. Negatiivisen
teologian kieli sanoo sanomattomissa olevan (unsayable), mutta on pakotettu sanomaan
33
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sen eli siten pettämään juuri sen, mistä se puhuu (Ferretter 2001, 59). Oman kirjoituksen
tekijät kiersivät tätä ongelmaa sekundaarikirjoituksilla, jotka eivät ole se teos, jonka
lukemista ne ohjaavat. Erityisesti lettristit eivät halunneet jättäneet taiteellisia
periaatteitaan havaitsijan tulkinnan varaan. 34 Tämä ei kuitenkaan vaikuta suggestiivisten
signifioijien hiljaisuuteen eli niiden synnyttämään epävarmuuteen läsnä- ja poissaolon
suhteen.

Tulee huomata, että kirjoitus on hiljaisuutta ja kirjoituksen ääni on metaforinen määre.
Ääni samastetaan sisällön ilmaisemiseen, joka johtuu läpinäkyvästä tava nomaisesta
kielestä. Havaitsijan lukema teksti muistuttaa hänen mielestään puhetta, koska avatessaan
merkityksiä tekstistä hän ei kiinnitä huomiota tekstin materiaalisuuteen.

Toisaalta voidaan sanoa, että sanan ja hiljaisuuden välinen sidos tulee implikoiduksi
metafysiikan marginaaleissa, joissa kirjoitus on kadonneen läsnäolon materiaalinen jälki
(Kronick 1991, 970). Materiaalinen jälki on kuitenkin materiaalista läsnäoloa. Tässä
valossa voidaan todeta, ettei Oma kirjoitus salli merkin muodostamista. Druckerin
näkemys tulee selvemmäksi, sillä hän ilmeisesti mieltää merkin muodostamisen
ongelmallisuuden herättävän différancen. Hypoglyfi ei kuitenkaan voi olla
suoraviivaisesti samastettavissa différancen tuottamaan erojen verkkoon, sillä ensin
mainittu edellyttää materiaalisen tason huomiointia. Lisäksi différance edeltää välttämättä
hypoglyfia, sillä se on tehnyt hypoglyfin nimeämisen mahdolliseksi.

Derridan tarkoituksena ei ollut tuottaa postsemioottista analysointimetodia, vaan
kritisoida länsimaista metafysiikkaa, joten hänen teoriassaan on ongelmallinen aukko:
écrituren käsite, joka tarkoittaa signifikaation ehtojen läsnäoleviksi tulemisen prosessia
eli kirjoittamista jälkenä, ei sisällä tilaa materiaalisuuden käsittämiselle. Derridan käsitys
signifikaatiosta taas estää minkään käsittämistä substanssina. (Drucker 1994, 38-39.)
Kuitenkin kirjoituksen materiaalinen luonne (figuuri) on olennainen Omassa
kirjoituksessa, sen nostattamassa lihan muurissa, jota dekonstruktio ei pysty näkemään.
Tässä yhteydessä pidän Omaa kirjoitusta avantgardetekstinä, joka kytkeytyy visuaalisesti
muotoiltujen tekstien (esimerkiksi konkreettinen runous tai vapaa typografia)
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korpukseen. Toisin sanoen, avantgardetekstien muodot ovat siis sellaisia, jotka
kielikeskeinen dekonstruktio pystyisi tavoittamaan vain kuvaillen.

Dekonstruktion laajaa käsittelyä puolustaa luvun alkupuolelle sijoittuva Druckerin
esittämä näkemys Omaksi kirjoitukseksi nimeämäni ilmiön ja différancen suhteesta.
Suggestiivisen signifioijan potentiaalisen luonteen vuoksi oli myös välttämätöntä
käsitellä läsnä- ja poissaolon rajojen suhdetta outouteen. Apofaattisuus puolestaan liittyy
immanentin transsendenssin olemistapaan, joka selvittää millä perustein outous syntyy.
Tekstiesimerkkien esittäminen on tässä luvussa hankalaa materiaalisuuden vuoksi, sillä
olen käsitellyt merkityksen olemistapaa. Esimerkit omasta kirjoituksesta päätyisivät
toistamaan samaa päätelmää materiaalisuuden tavoittamattomuudesta dekonstruktiossa.
Sen käsitteleminen on kuitenkin ollut olennaista, sillä vain siten on osoitettavissa miten
kyseiseen päätelmään on päädytty.

Edellä käsiteltyyn materiaalisuuteen liittyen kirjallisuustieteilijät Patrick ffrench ja
Roland-Francois Lack tosin puolustavat Derridan asemaa, sillä heidän mielestään
Derridan filosofinen kanta oli kirjoituksen (writing) fetisoiminen materiaalisena
kirjoituksena (inscription). Erityisesti se ilmeni Derridan Tel Quel- lehteen kirjoittamissa
teksteissä ja lehden ulkoasussa. (ffrench & Lack 1998, 246.) Vaikka dekonstruktio ei
tavoittaisikaan kirjoituksen materiaalista tasoa Druckerin tarkoittamassa mielessä, oli
Derrida tietoinen visuaalisen asettelun mahdollisuuksista, kuten hänen typografialtaan
Talmudia muistuttava teoksensa Glas (1974) ilmentää. Tosin Derridan kyky tehdä
typografisia asetteluja ei tarkoita, että hänen teoriansa kielikäsitys tavoittaisi
materiaalisen tason. Voidaan myös argumentoida, ettei kirjoitusmerkin materiaalisuus
ollut Derridan kiinnostuksen kohteena, vaan että hän oli kiinnostuneempi merkityksen
läsnäolon kiistämisestä.

Derrida ei ollut yksin materiaalisen sokeutensa kanssa. Lingvistit eivät kyenneet
tunnistamaan lingvistisen signifioijan visuaalista materiaalia riittävästi kehittääkseen
teoriaa sen aktiivisesta roolista, päinvastoin kuin avantgardistiset runoilijat (Drucker
1994, 46).35 Tästä viestii se, että kuvan ja sanan suhteen semioottinen tutkimus on
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Kristevan käsitys materiaalisuutta korostavasta semiotiikasta (teoksessa La Révolution du langage poétique) ansaitsisi
lisähuomiota käsittelemäni aihealueen yhteydessä, mutta hänen teoriansa psykoanalyyttinen painotus vaatisi laajaa
pohjustusta, jota minun ei ole mahdollista tehdä tämän tutkimuksen kehyksissä. Samalla se lisäisi työni käsitteellistä
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edistynyt vasta viime vuosikymmeninä. Elkinsin käsitys semiotiikasta täydentää osin
Derridan teoriaa, sillä hä n huomioi merkin materiaaliset ja yksilölliset piirteet osana
merkityksen muodostusta. Elkins omaksuu kuitenkin käyttöönsä Derridan soveltaman
termin ’merkintä’. Se tuottaa läheisemmän assosiaation jälkeen kuin merkkiin (Enwald
2004, 170).

Omaksi kirjoitukseksi nimittämäni ilmiö ei ole saanut juurikaan huomiota akateemisesta
piiristä eivätkä suhteellisen pragmaattiset teoriat multimediaalisuudesta (esimerkiksi
Kress & Leeuwen) käytännössä tarjoa Omaan kirjoitukseen sopivia välineitä merkityksen
välittämisen ongelmakohtien tarkastelua varten. Käsitykseni mukaan Oma kirjoitus
esittää vieraannutettua kirjoitusta. Vieraannuttaminen toteutetaan kirjoitukseen liitettyjen
kuvaelementtien synnyttämän outouden kautta, jonka yhteydessä vihjataan, ettei
tavanomainen kieli missään vaiheessa ole ollut käyttäjilleen kovin tuttu.

raskautta. Kristevan teoria ammentaa myös avantgardeperinteestä, mutta sen myötä tulisi välttämättömäksi käsitellä
myös esim. Renato Poggiolin psykologis -sosiaalista avantgardeteoriaa.
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3 En halua tätä kieltä
To elide the crucial moments of darkness, when the picture, in all its
incomprehensible, nonlinguistic opacity, confronts us as something
illegible, is to hope that pictures can deliquesce into sense.
[Jättää lausumatta pimeyden keskeiset hetket, kun kuva kaikessa
käsittämättömässä, ei-lingvistisessä sameudessaan kohtaa meidät
lukemisen mahdottomuutena, on toivoa, että kuvat voivat sulaa
merkityksiksi.]
(Elkins 1995, 834.)

Kuvaa on mahdoton kääntää täysin kielen ulottuvuuteen. Kuvien merkitystä tutkivat
teoriat kohtaavat ongelman siinä, että ne ovat kielellisiä ja siten lähtökohtaisesti
tutkimuskohteensa kanssa yhteismitattomia. Ongelma on yhteinen lähes jokaiselle
tieteenalalle, mutta sellainen, joka ei ole poistettavissa.

Semiotiikka on tähän mennessä kenties paras yritys selventää tapoja, joilla representaatio
tapahtuu ja joilla merkityksen välittymistä voidaan häiritä. Ranskalaisessa
kirjallisuudessa kirjallisuusfilosofia ja runous ovat olleet läheisessä vuorovaikutuksessa,
joten semiotiikka on vuotanut taiteeseen ja päinvastoin (Sinervo 2000, 285).

Semiotiikan juuret jäljittyvät 1800- luvun jälkipuoliskolle ja 1900- luvun alkuun
yhdysvaltalaisen loogikkofilosofi Charles Sanders Peircen ja ranskalaisen kielitieteilijä
Ferdinand de Saussuren ajatteluun. Myöhemmät semiotiikan teoriat ovat yleisesti
toistaneet heidän nimeämiään merkkikategorioita ja käsityksiä. Erityisesti 1900-luvun
alkupuoliskolla strukturalistinen suuntaus ihmistieteissä yleisti kielitieteellisen
semiotiikan erilaisten inhimillisten ilmausten ja toiminnan tutkimisen järjestelmäksi.
Siten myös kuvaa alettiin analysoida kielen logiikan mukaisesti.

Kieleen pohjautuva semiotiikka ei sovi ongelmattomasti kuvan analyysiin, sillä
kuvapinnan ja merkin vuorovaikutus synnyttää erilaisen merkitsevän tilan kuin kirjoitus.
Kuva tuottaa eräänlaisen merkityksen ”ylimäärän” (ks. Mikkonen 2005, 385) eli siinä on
määrällisesti niin paljon informaatiota, ettei se sovi perinteisen semiotiikan kategorioihin.
Kuvaa katsottaessa informaatio tulee kerralla, toisin kuin lineaarisessa kirjoituksessa.
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Elkinsin mukaan ”ylimäärä” saattaa johtaa lähiluvun mahdottomuuteen tai vähintäänkin
hankaluuteen. Hän kuvaa tätä helpon merkityksen vastustamista antisemioottisen
käsitteellä. Se ei kuitenkaan tarkoita täyttä eroa merkityksestä, vaan vastarintaa
merkitykselle. (Elkins 1998, xi, 271.) Erityisesti tällaisen vastarinnan tuottajana Oman
kirjoituksen yhteydessä on uudenlainen tila, jonka teos luo. Esimerkiksi Klee onnistui
luomaan ”uuden tilan” kahden taiteenalueen välitilaan (Foucault 1997, 34).

Mielestäni antisemiotiikkaa voidaan pitää semiotiikan vastavoimana, joka ei kuitenkaan
pyri irrottautumaan jälkimmäisestä siten, kuten esimerkiksi dekonstruktio pyristeli
hermeneutiikan perinteestä yhteisistä lähtökohdistaan huolimatta (Husserl, Heidegger).
Antisemiotiikka on osin metatason kommentaaria, jonka vuoksi se laajentaa semiotiikan
toiminta-aluetta. Elkins ei siis halua hylätä semiotiikkaa, vaan kehittää sitä.

Elkinsin pyrkimys on aiheellinen, sillä kahden taiteenalueen välitila uhkaa jäädä
tarkkojen termien puuttuessa avoimeksi kokonaisuudeksi. Tällaisessa tilanteessa kuvaa ja
sanaa voidaan pitää toistensa Toisina. Selvärajaisuuden puute tekee immanentin
transsendenssin mahdolliseksi, mutta Toisen rajat ovat hämärässä, jonka vuoksi toiseus
tulee esiin dynaamisena suhteena. Myös Elkins teoretisoi jyrkkää joko/tai -kahtiajakoa
vastaan, joka lähtökohtaisesti sisältää jonkinlaisen hierarkkisen asetelman.

3.1 Vastakarvaan – Elkinsin semiotiikkakritiikki
Elkins asettuu Mieke Balin ja Norman Brysonin semioottista teoriaa vastaan, sillä heidän
tarkoituksenaan oli osoittaa, miten semiotiikka haastaisi joitain taidehistorian
peruskäsitteitä. Heidän mielestään tieteidenvälisenä (transdisciplinary) 36 teoriana
semiotiikka estäisi kielen etusijalle asettamiseen liittyvän puolueellisuuden (Bal &
Bryson 1991, 175). He eivät tunnu huomioineen sitä, että kieli on edullisessa asemassa
suhteessa kuvaan sen vuoksi, että kuvasta on mahdollista puhua vain kielen kontekstissa.
Tällöin kuva ja kieli ovat hierarkkisessa suhteessa. Kai Mikkonen (2005, 199)
huomauttaa Balin ja Brysonin taidehistoriallisten tutkimusten soveltavan kirjallisuuden
36

He puhuvat semiotiikasta myös tieteiden yllä olevana (supradisciplinary) teoriana, jota voidaan hyödyntää
tieteidenvälisissä analyyseissa (Bal & Bryson 1991, 176).
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narratologiaa. Narratologian soveltaminen kuvataiteisiin tarkoittaa sitä, että kuvista
etsitään kertomuksellisuutta. Tämä puolestaan uhkaa riisua kuvan historiastaan esineenä.

Kontekstin suhteesta merkityksen muodostumiseen on olemassa hyvin eriäviä
mielipiteitä. Jacques Derridan käsityksen mukaan tietyn merkin merkitys ei différancen
vuoksi ole tavoitettavissa selvärajaisesta signifioidusta. Tällöin tarkkarajaisen ja
pysähtyneen semiosiksen ei olisi mahdollista syntyä. Merkitys on aina mahdollista liittää
uuteen kontekstiin ja taiteen lisäksi tämä on suuri ongelma tieteelle, sillä se sallii
väärinymmärrykset. Merkitys pakenee kielen vuoksi. Stéphane Mallarmé ilmaisi asian
toisin konkretiaa tavoittelevalla kielikuvallaan: ”l’homme poursuit noir sur blanc”
[ihminen jahtaa mustaa valkoisella] (Mallarmé 1970, 370).

Merkityksen kontekstointiin liittyy kielitieteilijä Roy Harrisin kehittämä
integrationaalinen semiologia (jatkossa IS), joka eroaa ratkaisevasti Balin ja Brysonin
narratologispainotteisista näkemyksistä. IS ei rajoita kommunikaatiota yksilöiden välille,
sillä sen ei tarvitse viitata ajatuksiin eikä kommunikaation onnistuminen edellytä
välitetyn sisällön tuntemista. (Harris 1995, 21.) IS siis käsittää kommunikaation paljon
laajemmassa merkityksessä kuin perinteisempi saussurelainen semiotiikka.

Saussurelaisessa teoriassa (johon Derridakin perustaa) ei ole sijaa yksittäiselle eristetylle
merkille, sillä merkki on olemassa vain läsnä olevan merkkijärjestelmän osana. Lisäksi
siinä merkki syntyy erosta muihin merkkeihin nähden. IS taas ei tunnusta abstraktia
invarianttia, joka säilyisi muuttumattomana kontekstista toiseen. (Mts., 22.) Harrisin
mukaan IS kohtelee merkkiä kompleksisena rakenteena, jonka luonne määrittyy vasta
tarkasteluperspektiivin kautta. IS suhtautuu kaikkiin merkkeihin tiettyjen
kommunikaatiotilanteiden uniikkeina tuotteina. (Mts., 22-23.) IS siis pitää eri ihmisten
lausumaa samaa sanaa eri merkkinä, vaikka lausujat olisivat viitanneet samaan asiaan.
Samoin saman ihmisen eri tilanteessa lausuma sama sana on eri merkki.

IS:n lähestymistapa muistuttaa Derridan käsitystä signeerauksesta (signature). Se on aina
sama ja toistettavissa, mutta myös jokaisella kerralla erilainen ja idiomaattinen.
Signeeraus tuottaa uniikin merkityksen oman samuutensa rajoissa. Derridalle kyse oli
yksilöllisestä ja uniikista kontaktista. (Enwald 2004, 177.) Sanalla ei ole yhtä todellista
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merkitystä, vaan merkitys asetetaan pohjattomaan syvänteeseen (met en abyme) (Derrida
1984, 52-53).

Harris ei tunnu olevan samaa mieltä Derridan kanssa, sillä hänen mukaansa
huomionarvoista on myös se, että kirjoittamisaktin merkittävyys voi joissain tilanteissa
vaikuttaa siihen mitä kirjoitetaan. Esimerkiksi totalitaarisissa yhteiskunnissa, kuten NatsiSaksassa tai kommunistisessa Neuvostoliitossa, poliittinen säätely voi vaikuttaa
kirjoituksen sisältöön. Harrisin mukaan mikään kirjoittamisen teoria ei voi jättää tätä
huomiotta syyllistymättä koko kirjoitusprosessin dekontekstualisointiin. Tämän vuoksi
integrationaalisessa teoriassa on merkityksellistä tietää, keitä A ja B ovat, mikä kirjoitettu
merkki on sekä muut tilanteeseen liittyvät yksityiskohdat. (Harris 1995, 36-37.)
Esimerkki tällaisesta on poiminta lettristi Maurice Lemaitren (1926-) romaanista
Canailles (”Lurjukset”, 1950):

(Lemaitre 1956, 33.)

Kuvassa tavalliset kirjaimet päällystävät neljää suurta kirjainta, jotka on sijoitettu
päällekkäin. Päällekkäisyys luo kuvaan syvyysvaikutelman, jota ei tavallisessa
kirjoituksessa ole. Lemaitren mukaan jokainen sivulla oleva kirjain viittaa toiseen
kirjaimeen, jota se ulkoasultaan muistuttaa. Esimerkiksi c viittaa r-kirjaimeen. (Mts., 25.)
Salakirjoituksenomainen teos on selitettävissä taideteokseksi lettristisen teorian kautta,
jolloin havaitsijan tulee jo tuntea Lemaitren yhteys liikkeeseen. Kirjoitetun merkin
tulkitseminen on tällöin havaitsijasta riippuvainen teko. Tulee huomata, ettei ote
Lemaitren teoksesta sisällä suggestiivisia signifioijia. Se kuitenkin ilmentää merkityksen
suhdetta kontekstiin ja havaintoon IS:n mukaisesti.
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Logiikaltaan ja perusteiltaan IS muistuttaa ikonologiaa: merkin tuottamiskontekstin
tunteminen on tässä mielessä olennaista ja ainoastaan sen kautta alkuperäinen merkitys
olisi tavoitettavissa. IS edustaa lähtökohtaisesti erilaista lähestymistapaa kuin Derrida ja
Elkins, jotka pääasiallisesti painottuvat havaintoon. Heidän semiotiikkansa pohjautuu
havaitsijan näkökulmaan, kun Harris taas yrittää synnyttää tekijälähtöistä kirjoitusteoriaa
ja korostaa tuottamiskontekstin merkittävyyttä. Olisi mielenkiintoista tietää, miten Harris
suhtautuisi kirjoitettuun viestiin, jota ei ole vielä onnistuttu tulkitsemaan, mutta jonka
uskotaan perustuvan kieleen.

Kontekstin käsittämisessä on kolmas vaihtoehto tekijän ja havaitsijan painopisteiden
lisäksi. Balin ja Brysonin mielestä teksti itsessään on konteksti. He esittävät
näkemyksensä tueksi sen, että merkit ovat määritelmänsä mukaan toistettavissa 37 , jonka
vuoksi ne voivat esiintyä useissa konteksteissa. (Bal & Bryson 1991, 175, 179.) Bal ja
Bryson tuntuvat luottavan jonkinlaiseen pysyvään ja stabiiliin Ur-merkitykseen. Vaikka
IS toimiikin Balin ja Brysonin semiotiikkaa vastaan, ovat sen välittämä kielikäsitys ja
tuottamiskontekstin korostaminen tekijöitä, joiden vuoksi se ei sovellu oman
näkökulmani kehittelyyn. Tältä kannalta on hedelmällisempää edetä hieman pidemmälle
Balin ja Brysonin semiotiikan tarkasteluun.

Mieke Bal jakaa kuvien merkkien ja merkitysten kentän kolmeen osaan. Ensimmäiseen
osaan sisältyvät merkit, joita asianmukaisesti kutsutaan merkeiksi. (Ba l 1991, 400.) Bal
viittaa tällä merkkeihin, jotka tarjoavat itsensä mahdollisimman ongelmattomina. Toinen
osista muodostuu suprasemioottisista merkeistä, jotka ovat teosten ”holistisia aspekteja”
eli kokonaisia kuvia kohdellaan merkkeinä (mts.). Kolmanteen osioon sisältyvät
subsemioottiset merkit, jotka vaikuttavat olennaisesti kuvan tulkintaan, mutta joille
itselleen ei yleensä anneta merkitystä. Tähän luokkaan sisältyvät tyylillinen muuntelu
yhdessä teoksessa, valonkäyttö, kompositio, siveltimenvedot, linjat ja maalikerroksen
paksuus. (Mts.) Merkityksen helpoksi vastaanottamiseksi ja tulkinnan ongelmattomaksi
tekemisen vuoksi Bal jättää teoksesta huomioimatta juuri sen, mikä tekee siitä
yksilöllisen sekä ilmaisuna että taideteoksena.

37

Esim. Derrida: La Voix et le phénomène, 1967.
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Elkins kritisoi Balin näkemystä Peircen merkkikäsityksen kautta, jonka vuoksi hän
erottaa semiotiikan (Bal) semeiotiikasta (Peirce). Semiotiikassa graafiset merkinnät ovat
mukana rakentamassa merkkejä, mutta eivät itsessään ole merkkejä. Semeiotiikassa
puolestaan mikä tahansa merkintä voi toimia merkkinä, vaikka merkeillä olisikin
laadullisia eroavaisuuksia. (Elkins 1995, 823.) Elkins vastustaa sitä löyhän semioottista
osaa taidehistoriasta, joka osoittaa miten helppo on olettaa, että visuaalisen semiotiikan
tulisi vain liittää nimet kuvallisiin muotoihin. Hän on valmis yhtymään kuvan ja sanan
suhteesta kirjoittaneen W.J.T. Mitchellin näkemykseen siitä, että lingvistiikasta johdettu
merkin käsite näyttää sopimattomalta ikonisuuteen. (Mts., 831.)

Elkinsin tekemät huomiot selventävät kuvan ja sanan välitilan perinteiselle semiotiikalle
asettamia ongelmia. Oman kirjoituksen tapahtumispaikkana välitila väistää selvärajaisia
monopolaarisia määritelmiä, jotka kytkevät sen joko kirjallisuuteen tai kuvataiteeseen.
Semioottinen merkki on abstrahoitavissa jokaisessa nykyhetkessä, mutta suggestiivisen
signifioijan merkkiluonne semioottisessa mielessä (jossa se olisi nähtävissä läpinäkyvänä
merkkinä) on retentio, mennyt nykyhetki, jolloin se luotiin.

Elkins väistää merkin käsitehistoriaa ja preesensiä puhumalla merkkien sijaan
merkinnöistä. Derridan tavoin hän korostaa merkintää, sillä se viittaa enemmän jälkeen
kuin merkki. Merkinnän voidaan tulkita tarkoittavan pienintä merkityksellistä yksikköä
eli grammia tai différancea. (Enwald 2004, 168.) Merkinnät yhdessä muodostamiensa
figuurien ja kuvien kanssa ovat aina ajan, onnettomuuksien ja toistensa uhkaamia.
Merkinnät ovat aina myös osittain lukemattomissa (illegible). (Elkins 1995, 832.)

Harrisin unelma alkuperäisen kontekstin saavuttamisesta ei mielestäni tuota riittävän
uskottavia tuloksia, vaan ne ovat vaarassa jäädä spekulaation tasolle. Sovelluskelpoisin
tässä tutkimuksessa on havaitsijapainotteinen konteksti, sillä myös Balin ja Brysonin
tekstiä kontekstina painottava näkökulma sisältää havaitsijaposition. Vaikka pyrkimys
kirjoittaa tulisi esiin vain teoksen kautta, sen toteaminen on kuitenkin havaitsijasta
riippuvaista.
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3.2 Antisemiotiikka
Derrida esitti teoksessaan Mémoires d’aveugle (”Sokean muistelmat”, 1990) piirtämiselle
kaksi logiikkaa. Ensimmäinen on transsendentti, joka viittaa piirtämisen mahdollisuuden
ehtoon eli siihen, minkä ehtojen myötä piirtäminen on mahdollista (Derrida 1993, 41). Se
ei ole minkään piirroksen objekti tai teema, mutta Elkins pitää sit ä ”arkkijälkenä”, toisin
sanoen alkuperän jälkenä. Arkkijälki tuottaa différancen asettamalla merkityksen
hämärtymisen muodolliset ominaisuudet. Différance toimii ennen kuin sisällöstä tulee
näkyvää ja ennen kysymyksiä muodosta, rajasta tai alueesta. (Derrida 1997, 61-62; Elkins
1995, 835.) ”Sokean muistelmissa” kyse on nimenomaisesti graafisista merkinnöistä.

Toinen Derridan mainitsema logiikka on uhraava, joka on edellä mainitun piirtämisen
ehdon representaatio. Uhrauksellinen määrittyy sinä, mikä ”kohtaa silmät, narratiivin,
spektaakkelin tai sokeuden representaation”. Siitä tulee ensimmäisen logiikan teema, joka
reflektoi syntynyttä mahdottomuutta. Siten se esittäisi jotain, mitä ei voida esittää
(unrepresentable). (Derrida 1993, 41.) Derridan uhraava esittää piirtämisen ehtoja, joilla
ei sinänsä ole yhteyttä objektiin.

Piirroksen ja kuvatun objektin väliin jää piirre (trait), joka pakenee näkemisen kentästä,
”sen on edettävä yössä”. Tuo piirre ei ole näkymätön siksi, ettei se ole vielä tullut
näkyväksi, vaan siksi, ettei se kuulu nähtyyn objektiiviseen maailmaan, spektaakkeliin.
Siten mikään piirteen synnyttämä ei voi olla mimeettistä. (Derrida 1993, 45.)

Derrida selventää käsitystään mimeettisyydestä osoittamalla objektin ja subjektin siitä
muodostaman kuvan ylittämätöntä välimatkaa. Hänen mukaansa piirretyn asian ja
piirtämisen piirteen väliin jäävä ”syvänne” asettuu mallin ja kuvan tai representoidun
asian ja sen representaation välille. Näkymättömän heterogeeninen luonne suhteessa
näkyvään voi ”kummitella koko näkyvän mahdollisuutta”. Näkyvän näkyvyyttä ei voida
määritelmän mukaisesti nähdä. (Mts.) Derrida tuntuu kirjoittavan différancesta, mutta
olevan haluton nimeämään sitä.

Derridan puhe piirteestä liittyy kuitenkin tekijänäkökulmaan ja merkinnän tekemiseen.
Sen käsitteleminen on kuitenkin tarpeellista, sillä Elkins perustaa oman teoriansa
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Derridan näkemykseen. Derrida viittaa siihen, ettei representoidun asian ja sen
representaation välistä yhdennäköisyyttä voida havaita luotettavasti. Alkuperän ja sen
kuvan väliin jäävä piirre estää näkemästä selvästi. Hänen näkemyksensä kyseenalaistaa
kaiken mimeettisyyden mahdollisuuden, sillä mimeettisyyden määrä ei ole mitattavissa.
Oma kirjoitus puolestaan siirtää mimeettisyyden ongelman materiaaliselle tasolle, mutta
Oman kirjoituksen ikonisilla piirteillä spekulointi on tuloksetonta siksi, ettei ikonisuuden
määrää voida mitata. 38

Suggestiivinen signifioija ei ole selvärajaisesti tietyn asian representaatio. Kirjoitusnimitys viittaa siihen, että kyseessä on representaatio (eli oikean asian poissaolo).
Representoidun asian ja representaation sulautuminen on kuvataiteessa mahdollista,
esimerkiksi ei-esittävässä maalauksessa, jos se ei viittaa tekoprosessiin. Tosin juuri tässä
mielessä ei-esittävä maalaus on aina paradoksaalinen, sillä tekoprosessi on aina
välttämättä menneisyydessä valmiista teoksesta katsoen. Tällöin kyseessä on aina
tekoprosessin representaatio. Suggestiivista signifioijaa ei muutoinkaan olisi mielekästä
ei-esittävän tavoin samastaa malliin, sillä silloin siitä itsestään tulisi objekti ja sen
voitaisiin todeta kuuluvan kuvataiteen piiriin. Siinä tapauksessa sen sanaan liittyvät
piirteet redusoitaisiin eikä sitä voitaisi pitää kirjoituksena, jolloin se olisi Oman
kirjoituksen logiikan vastainen.

Elkins painottaa, että piirroksen logiikassa on visua alista poissaoloa sokeuden lisäksi.
Hän erottaa havaitsijanäkökulmasta neljä piirrettä, jotka ovat osallisina kuvan vajaassa
näkemisessä. Näistä ensimmäinen, esittämätön (unrepresented), synnyttää ”toisen
näkyvän”, jota ei voida näyttää, mutta joka voidaan kuvitella (etenkin mielikuvana). Se
vastustaa näkyväksi tekemistä. Esittämätön voi olla myös kuvan näkemiseen liittyvä
tunne tai ajatus. (Mts., 251-252, 254.) Elkins puhuu selvästi konnotaatiosta tai
ricœurlaisesta merkityksen lisästä (ks. Ricœur 2000), johon myös Barthesin kolmas
merkitys liittyy. Antamalla asialle oman nimittäjänsä, hän vapautuu molempien termien
käsitehistorian mukanaan tuomasta painolastista ja korostaa omalle teorialleen
olennaisempaa poissaoloa.

38

Derrida ei itse puhu ikonisista piirteistä, sillä hänen teoriansa ei tunnista kohteen materiaalista tasoa. Tämän lisäksi
hänen lähtökohtansa on saussurelaisessa, ei peirceläisessä semiotiikassa.
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Esimerkkinä tästä toimii Kleen teos Gesetz (”Laki”, 1938), joka koostuu tuntemattomista
kuvioista, jotka joka tapauksessa vaikuttavat merkityksellisiltä. Teoksen nimi ohjaa
ajattelemaan yhteistä yhteiskunnallista säännöstöä, joka yleensä esitetään tekstin keinoin.
Esittämätön teoksessa saattaa olla lakikirjoituksen epäselvyys siihen tottumattomalle
lukijalle. Esittämätön siis johtaa tulkintaan, muttei itse ole olemassa tulkinnan tasolla.
Elkins tarkoittanee sillä esi-konnotatiivista tilaa.

Paul Klee, Gesetz, 1938

Toinen Elkinsin nimeämä kuvan vajaan näkemisen piirre, kuvaamaton (unpicturable)
puolestaan on jotain, mikä ei näyttäydy kuvana mielikuvitukselle (mts., 255). Se on jotain
mistä kuva on valittu, joka jäljen vuoksi sisältyy representoituun. Kuvaamaton on
negaatio siinä mielessä, että se on samankaltainen poissaolo kuin kielessä. Se on mitä
kuva ei ole. Kuvaamattoman toiminta tuntuu liittyvän différanceen, sillä kuvaamaton
edustaa Elkinsille ontologista poissaoloa. Jokin kuvattu on rajattu kuvaamattomasta,
mutta jälki säilyttää ei-kuvatun läsnäolon rajalla. Esimerkki on mahdoton, sillä
kuvaamaton ei voi olla läsnä piirroksessa. Se on se, mistä jälki muistuttaa. Ajatusleikkinä
”kuvaamatonta” voisi havainnollistaa edellä mainitulla Kleen teoksella, josta todellinen
kirjoitettu laki on poissa, vaikka teoksen nimi antaisi olettaa, että katsoja näkisi juuri sen.

Kolmas visuaalisen poissaolon tyyppi on käsittämätön (inconceivable), joka ei näytä
itseään ollenkaan mielikuvitukselle, mutta sen olemassaolo on rationaalisesti
ymmärrettävissä reduktion kautta. Suunnattaessa suurempaa abstraktiota kohti,
ajaudutaan väistämättä tilanteeseen, jossa suurempi abstraktio ei ole enää mahdollista ja
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pelkkä idea lisäabstraktiosta on jäljellä. 39 Esimerkiksi mestari Eckhartille Jumala oli
ainoa referentti ja subjekti, josta kuvalla on aina objektiriippuvuus. (Mts., 255-257.)

Näkemätön (unseeable) on neljäs vajaan näkemisen piirre ja se tarkoittaa näkyvissä
olevaa, joka ”piiloutuu” omaan mediumiinsa. Elkins käyttää esimerkkinä alastomana
kuvatun Jeesuksen sukupuolielimiä. Ne havaitaan, mutta ne sivuutetaan. (Mts., 260.)
Sivuuttaminen johtuu joko siitä, että kuvassa on läsnä jotain olennaisempana pidettyä
(Jeesuksen rooli vapahtajana) tai kulttuuris-sosiaalisen kontekstin vuoksi vaiettua
(kristinuskossa Jeesusta ei haluta nähdä ruumiina ja seksuaalisena olentona, jolle synti on
mahdollista).

Jokainen piirre suhteutuu eri tavoin kuvan elementteihin. Esittämätön riippuu kuvien
elementeistä ja käsitteistä, kuvaamaton taas toimii niitä vastaan. Käsittämätön sijoittuu
niiden taakse, vaikka siihen viitataan kuvissa ja näkemätön puolestaan tapahtuu kuvan
elementeissä. (Mts., 261.)

Erityisesti viimeisin Elkinsin termeistä on käyttökelpoinen Oman kirjoituksen suhteen,
sillä se perustuu materiaaliselle läsnäololle. Kolme ensimmäistä piirrettä taas kytkeytyvät
suggestiiviseen signifioijaan liittyvään potentiaaliin, hypoglyfiin. Materiaalisuuden
kannalta näkemätön on kuitenkin kiinnostavin, sillä siinä läsnä olevat elementit jätetään
huomioitta. Jeesus-esimerkissä havaintoa ohjaa hienotunteisuus, jolloin havainto ei ole
neutraali. Tässä mielessä kyse on levinasilaisesta eettisestä ontologisuudesta eli siitä,
minkä havaitsija laskee kuuluvan teokseen. Tulee myös huomata, että tavanomainen kieli
toimii materiaaliselta kannalta näkemättömästi, sen merkit ohitetaan merkityksen vuoksi.
Näistä yhtymäkohdista huolimatta suggestiivisia signifioijia ei voi suoraan käsittää
ominaisuuksiltaan sellaisina, että jokin pelkästään jätettäisiin niissä huomioimatta.
Vaikka mikään Elkinsin piirteistä ei ole suoraan sovitettavissa Omaan kirjoitukseen
merkityksen poissaolon vuoksi, osoittavat ne kuitenkin miten sen havaitseminen on
riippuvaista havaitsevasta subjektista.

39

Esimerkiksi Yves Kleinin sinisten maalausten voidaan katsoa värinsä kautta olevan abstraktioita Neitsyt Marian
kuvaamisen perinteestä. Abstraktio täytyy erottaa ei-esittävästä, joka puolestaan viittaa itseensä, ei enää teoksen
ulkopuoliseen todellisuuteen.
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Kuten olen jo useasti edellä todennut, suggestiiviset signifioijat eivät salli havaitsijan
edetä merkitykseen. Niiden kohdalla näkemätön mielestäni kytkeytyy pyrkimykseen
päästä eroon päättämättömyydestä derridalaisessa mielessä eli niiden piirteiden
aiheuttamaa tulkinnallisesta epävarmuudesta halutaan päästä eroon. Suggestiivisia
signifioijia pyritään siten lukemaan joko kuvan tai sanan käsitteiden kautta, ei aporian40
kautta sekä kuvana että sanana. Seuraavassa luvussa tarkastelen tarkemmin kuvan ja
sanan käsitteiden välistä ongelmallisuutta.

3.2.1 Merkintöjen ontologiset liukumat
Tässä luvussa käsittelen, miten liukuma piirroksesta kirjoitukseen keskeytyy, koska
niiden välinen implisiittinen analogia tukkeutuu. Kyse on kaksisuuntaisesta liikkeestä,
jonka myötä merkinnästä voi tulla pinta 41 tai pinta voi ”sulautua” merkinnäksi. Tämän
vuoksi Elkins kirjoittaa merkinnän ontologisesta epätasapainosta, sillä merkintä ei ole
staattinen eikä se voi olla olemassa pysäytetyssä tilassa. Merkinnän tulee heikentyä,
jatkuvasti kulua pois ja tulla itsessään pinnaksi. Merkinnät muokkautuvat luomalla
nahkansa siten, että ne kiinnittävät huomion rajoihinsa, jolloin niistä tulee ääriviivoja 42 .
Ääriviivat taas voidaan itsessään havaita merkintöinä, jolloin ne muuttavat sekä
alkuperäisen merkin että alkuperäisen pinnan pinnoiksi. (Elkins 1995, 840-842.)
Derridankin mukaan tämän jälkeen ääriviivojen tulee myös kuoriutua eli liueta pinnoiksi,
aivan kuin ne loisivat nahkojaan. Kyse ei kuitenkaan ole suprasemioottisuudesta, sillä
pinta ei ole merkintöjen tavoin merkitsevä.

Tästä huolimatta ei Elkinsin mukaan ole riittävää pysähtyä merkintöjen liukenemiseen
Derridan tavoin, vaan myös vastakkainen liike sisältyy jokaiseen merkintään. Merkinnän
teon aktin tulee muuttaa pinta merkiksi, jolloin sitä ei havaita rajattomana pintana, vaan
määrittävien rajojen rajaamana alueena. (Mts.) Tässä yhteydessä painotus siirtyy tekijään,

40

Aporialla tarkoitan tässä yhteydessä ristiriitaisuuden sovittamatonta yhteisoloa. Esimerkkinä tällaisesta on Derridan
(2003a, 132-139) käsittelemä kreikan sana pharmakon, joka tarkoittaa sekä lääkettä että myrkkyä ja joka
jommaksikummaksi tulkittuna on potentiaalisesti vaarallinen.
41
Tässä yhteydessä pinta käsitetään merkitystä vailla olevana määreenä.
42
Elkins (1995, 857) toteaa, ettemme normaalisti näe ääriviivoja, vaikka rutiininomaisesti piirrämmekin niitä, aivan
kuin ne olisivat yhtä näkyviä kuin muut maailmassa olevat objektit.
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mutta Elkinsin mielenkiinnon kohteena ei ole tekijän intentio (merkitys), vaan merkinnän
tekemisen akti.

Käytän esimerkkitapauksena Elkinsin esittämistä siirtymistä Michaux’n kirjan
Mouvements (”Liikkeitä”, 1951) kansilehteä, sillä se soveltuu hyvin osoittamaan, miten
muotojen koheesio rapautuu. Selvärajaiset merkinnät liukenevat asteittain. Tosin
kansilehti painettuna objektina asettaa kyseenalaiseksi suggestiivisten signifioijien
autenttisuuden, mutta kuten johdanto- luvussa totesin, painolaatan kuluminen säätelee
siitä tehtävien kopioiden määrää. Kansilehteä voi siis kohdella vedoksena, sillä se
kyetään toistamaan vain rajallisin määrin.

Henri Michaux, Mouvements (kansilehti), 1951

Käsikirjoituksella tehtyjen kirjainten lisäksi kaksiulotteista pintaa jakavat mustat ja
valkoiset biomorfiset muodot. Derridan esittämän kulumisen mukaisesti mustan ja
valkoisen rajalle on kuviteltava ääriviiva, sillä vasta silloin muoto on konstruoitu
selvärajaisena kokonaisuutena ja se on havaittavissa hierarkkisesti ympärillään olevasta
eroavana rajattuna alueena. Ääriviivojen sisäpuolelle jäänyt valkoinen ei ole enää samalla
tavalla merkityksellistävä elementti. Kyse on myös sisällöllisestä liukenemisesta, sillä
muotoa ei voida äärettömästi venyttää abstraktion suuntaan, jotta sen tunnistettavuus
säilyisi.
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Huomionarvoista on myös se, että tässä vaiheessa valkoinen olisi korvattavissa jollain
muulla värillä ilman vaikutuksia muodon käsittämiseen. 43 Suprasemioottisena
kokonaisuutena kansilehti on tavoitettavissa vasta, kun ääriviivatkin ovat kuluneet pois
tai kun kansilehden rajat muodostavat uudet kuvitteelliset ääriviivat tutkielmani valkoista
sivua vasten.

Henri Michaux, Mouvements (kansilehti), 1951, negatiivi

Vastakkaisen suunnan liikettä havainnollistan saman kuvan negatiivilla, sillä sen myötä
tilan merkitsemiseen (tilaan kirjoittamiseen) liittyvät kulttuuriset konventiot tulevat
selvemmin esille. Samalla syntyy alluusio kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen.
Alkutilanteessa tekijällä on edessään tyhjä pinta 44 , joka jo sinänsä on signifioiva, sillä
sille on päätetty tehdä jotain. Esimerkiksi Stéphane Mallarmén tuotannossa niin sanottu
tyhjän sivun ongelma oli läsnä. Mallarmé pyrki kohti täydellistä sanaa, joka ei tarvitsisi
muita sanoja tuekseen (Liukkonen 2003). Voidaan sanoa, että hänelle tyhjä sivu viittasi
valintaan käytettävissä olevista sanoista. Vaikka tyhjällä sivulla ei ollut kirjoitusta, oli se
silti merkitsevä. Michaux’n tapauksessa tyhjä valkoinen pinta taas määrittää samalla
taustaa, jolle merkinnät muodostuvat rajautumalla siitä. Merkintä on tyhjää sivua (pinta)
hierarkkisesti korkeampi alue sivulla, kun merkinnät taas ovat keskenään tasa-arvoisia
(erotuksena merkistä).

43
44

Se vaikuttaisi merkinnän luonteeseen, jota käsittelen seuraavassa luvussa.
Kirjallisuuden piirissä kyseinen pinta on perinteisesti käsitetty tyhjänä sivuna.
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Jokainen merkintä tekee myös entistä tietoisemmaksi rajaamistaan muodoista, muut taen
ne kentiksi ja siten lopulta merkinnöiksi. Tällä tavoin merkintöjen tekeminen muuttaa
lopulta kokonaiset pinnat merkinnöiksi. (Elkins 1995, 845.) Siten voitaisiin puhua
suprasemioottisista merkinnöistä. Piirretty jälki ei siten sovi kirjoitetun jäljen keskeisiin
piirteisiin. Merkinnät sulautuvat kentiksi ja lopulta pinnoiksi, toisaalta ne myös kokoavat
pintoja kentiksi ja lopulta merkinnöiksi siten, etteivät visuaaliset artefaktit ole mitään
muuta kuin merkintöjä. (Mts.)

Esimerkkini osoittavat, etteivät graafiset merkinnät liu’u ja katoa kirjoitettuihin
merkintöihin. Ne eivät yksinkertaisesti kulu pois ja luovu ainutlaatuisuudestaan. Näiden
graafisten merkintöjen epävakaisuus ei katoa niiden yhdistyessä laajemmiksi yksiköiksi
(Mts.). Kirjoitettu teksti voidaan siten nähdä apparaattina, joka kiinnittää sanojen
merkityspotentiaalia myös monimerkityksellisissä sanoissa. Kirjoitus luo potentiaalin,
jonka piiriin mahdolliset merkitysvaihtoehdot kuuluvat.

Visuaalisesti korostuneessa tekstissä materiaalinen yksikkö ei voi yhtä lailla olla
ongelmattomasti osana kirjoitusta. Elkins keskittyy graafisten merkintöjen
erityispiirteisiin osoittaakseen, miten nämä väistävät lingvistispohjaista semioottista
lähestymistä. Michaux-esimerkit edellä osoittivat, ettei materiaalista tasoa voida
redusoida, vaan kyseinen taso tuottaa vastuksen merkityksen välittymiselle. Omassa
kirjoituksessa välitettävästä merkityksestä ei saada minkäänlaista varmuutta, jolloin
voidaan ajatella, että itse merkitsemistapa on merkityksellinen ja Oma kirjoituksen
piirroksenomaisuus korostuu. Toisin sanoen, tällöin potentiaalisuus on oleellisesti
suggestiiviseen signifioijaan liittyvä piirre ja kuvaelementit myötävaikuttavat sen
syntyyn.

3.2.2 Graafisen jäljen epävakaat olemistavat
Edellä käsiteltyyn liittyen Elkins kirjoittaa graafisen jäljen moodeista, joiden myötä hän
osoittaa, etteivät muoto ja väri ole keskenään erotettavia elementtejä. Moodeista ei ole
paluuta jäljen logiikan filosofiselle alueelle eikä reduktiiviseen polariteettiin semiosiksen
ja semeiosiksen välillä. Moodit kuuluvat graafisen jäljen alueeseen ja ne ovat sen
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merkityksen ehtoja. Jokainen moodi liittyy erilaiseen merkinnän teon prosessiin ja
erilliseen ei-semioottiseen rakenteeseen. (Elkins 1995, 847, 857-858.) Tässä yhteydessä
Elkinsin näkemys painottuu tekijänäkökulmaan ja merkintöjen tapauskohtaisuutta
voidaan havainnollistaa esimerkein:

Alain Satié, Série des motifs sous transparence, 1987, detalji
Alain Satié, Série des transparencies, 1984/85, detalji
Alain Satié, La société des Créateurs, 1991, detalji

Kolmessa Satién teoksessa toistuu sama kuvio ja todellisuudessa suuri osa hänen
suggestiivisista signifioijistaan toistuu eri teoksissa. Eri yhteyksiin tehdyt suggestiiviset
signifioijat kuitenkin liittyvät erilaisiin merkinnän tekemisen prosesseihin, jolloin ne eivät
voi olla sama merkintä. Samojen kuvioiden toistuminen johtaa ajattelemaan, että ne
omaisivat yksiselitteisen merkityksen. Elkins tarkoitti kuitenkin semiotiikkaa edeltävää
prosessia, jossa merkintä luodaan. Toisin sanoen, jokaiseen Satién suggestiiviseen
signifioijaan liittyy erilainen moodi.

Kyseisten moodien kautta Elkins problematisoi merkintöjen yhteysmahdollisuutta
différancen kanssa. Hän lähenee samalla kuitenkin IS:n kontekstisidonnaisuutta sekä
Derridan käsitystä signeerauksesta, joka ei ole toistettavissa. Tällöin jokainen merkintä
olisi tuotettu ainutkertaisena tietyssä ajallisessa tilanteessa, jolloin sitä ei voitaisi tuottaa
uudestaan. Derridan käsitys signeerauksesta muistuttaa tätä, sillä se on tehty juuri tiettyyn
yhteyteen tietyssä ajassa eli tietyssä kontekstissa, jonka vuoksi se alistuisi ikonologiselle
tarkastelulle. Merkinnät eivät kuitenkaan johdata myyttiseen tekijän tarkoittaman
merkityksen etsintään, vaan Elkins pikemminkin osoittaa, millä tavoin käsitys
alkuperäisestä merkityksestä tekee havainnoista ongelmallisempia.

Keskeinen ongelmallisiin havaintoihin johtava syy on merkinnän ontologinen
epätasapaino, joka on duaalinen ja ristiriitainen tila. Koska jokainen merkintä synnyttää
ääriviivoina uusia merkintöjä reunoilleen, on merkintä itsessään pakolainen, joka on
kadonnut kenttien moneuteen. Toisaalta, jokainen merkintä sulautuu itseään ympäröivän
pinnan kenttiin ja lopulta toisiin merkintöihin. Siinä tapauksessa pinta on pakolainen,
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joka kovettuu kaikkialla merkintöjen maisemaksi. (Mts., 858.) Edellä oleva viittaa
Elkinsin tuovan jatkuvasti implisiittisesti esiin sen, että havainto liittyy olennaisesti
merkintöjen olemistapaan.

Merkintä voi olla esimerkiksi ”kimmeltävä asia” (shimmering thing) analyysin rajoilla:
yhtenä hetkenä se näyttäytyy kiinteänä ja homogeenisena, jonka jälkeen se purkautuu
osiin tai esittää määräytynyttä rakennetta. Piirretyt merkinnät voivat olla hädin tuskin
näkyviä, joten niiden rajautuvuus ei ole selvä. Siksi kimmeltävyys on osa graafisia
merkintöjä. Esimerkkinä Elkins mainitsee Seurat’n maalaukset. (Mts.) Seurat’n 1880- ja
1890-lukujen ranskalaisessa pointillismissa väriteorioiden mukaan luodut teokset
sisälsivät suuren määrän rajattuja merkintöjä, jotka olivat samalla muotoja, mutta jotka
olivat liian irrallisia yksittäisinä muodostaakseen suprasemioottista merkkiä. Elkins siis
tarkoittaa omien termiensä mukaan näkemätöntä, joka kätkeytyy omaan mediumiinsa.

Merkintä voi kokonaisuuden sijaan olla myös epäselvästi osa tai komposiitti eli
yhdistelmä, jossa elementit toimivat yhdessä, mutta ne eivät sekoitu. Se voi lisäksi olla
tasaveroinen toisen merkinnän kanssa. Valo (lumen), varjo (umbra) ja loisto (splendor)
piilottavat visuaaliselta semiotiikalta sen seikan, että kyseessä on kolmen signifioijan
välinen vuorovaikutus. (Elkins 1995, 858-859.) Elkins tarkoittaa chiaroscuroa eli
Leonardo Da Vincin kehittämää valohämy- tekniikkaa, jossa valo ja varjot yhtyvät ilman
selviä rajoja. Tämä kokoava nimitys on luultavasti aiheuttanut sen huomioimatta
jättämisen, että itse asiassa valohämyssä on kyse kolmen signifioijan (valo, varjo ja
loisto) yhteisvaikutuksesta. Kyseiset signifioijat redusoidaan usein visuaalisessa
semiotiikassa teknisiksi elementeiksi, jotka erotetaan merkitystä abstrahoitaessa.
Tavanomaisen kirjoituksen yhteydessä valohämyä ei ole tarpeen ottaa huomioon, mutta
Oman kirjoituksen yhteydessä se on olennaista, sillä kolme signifioijaa määrittävät
teoksen piirrosmaisuutta.

Alain Satié, Quotidiens lettristes: Insert idéal, 1988, detalji
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Esimerkiksi Satién teoksessa suggestiivinen signifioija oikealla piirtyy selvärajaiseksi
valohämyn kautta. Taustalla olevan kuvion tummuusastetta säätelemällä hänen on
mahdollista rajata erillinen kokonaisuus ääriviivoja käyttämättä. Suggestiivinen
signifioija on loiston ympäröimä ja itse signifioijaksi piirtyvä alue huomattavasti loistoa
tummempi.

Väripintojen kohtaamiseen liittyy myös Elkinsin ajatus siitä, että merkintä saattaa olla
eräänlainen ”kalpea ilmestys” piirretyn pinnan ja pelkän reunan välillä. Tämän
kummituksen nimi on orlo, 45 joka ei ole koskaan turvallisesti näkyvä. Orlo on usein läsnä
figuratiivisessa työssä, jossa se on muistuma piirtämisen keinotekoisesta luonteesta. Se
on myös kirjoitettujen merkkien ”kummitus”, sillä merkeillä on määrätyt rajat. Orloa
lähemmäs graafisen merkinnän ei ole mahdollista kirjoitettua merkkiä päästä. (Mts.)
Ääriviivojen luonnottomuus paljastaa siten sekä kirjoitettujen että piirrettyjen
merkintöjen keinotekoisen luonteen.

Alain Satié, Entassements, 1964-1966, detalji

Edellä olevassa yksityiskohdassa Satié on piirtänyt kirjaimet ”r” ja ”o”. Orlo syntyy
näiden rajoille, joita niitä ympäröivä valkoinen kaista korostaa. Värikenttien vaihtumisen
kohtaan muodostuu ääriviivanomainen raja, jota ei piirroksesta kuitenkaan voi nähdä,
sillä kirjaimet ovat kauttaaltaan mustia. Orlo on siis havaitsijasta riippuva, kuvaamaton.
Elkinsin näkemyksessä orlon synnyttämillä rajoilla on semioottista merkittävyyttä, sillä
ne myötävaikuttavat merkinnän käsittämiseen. Tilanne olisi erilainen, jos kirjaimia
ympäröivät suggestiiviset signifioijat olisivat kiinni niiden reunoissa.

45

Pitäydyn Elkinsin käyttämässä italialaisessa termissä “orlo”, vaikka Elkins ei itse käännä sitä tarkoittamaan sekä
reunaa, rajaa että ääriviivaa.
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Erityistä graafisissa merkinnöissä on se, etteivät ne ole merkkien tavoin hyvätapaisia,
joten ne voivat ilmetä vain kerran eivätkä ole sen jälkeen enää toistettavissa. Niissä on
samanlaista ainutlaatuisuutta kuin kuvissa. Oma kirjoitus on lähtökohtaisesti
vedoksenomaista. Merkinnät eivät kuitenkaan ole täysin idiosynkraattisia eli
erikoislaatuisia, joten ne voidaan Elkinsin mukaan toisinaan yleistää transsendentaaleihin
teorioihin (kuten Derridan ehdottamaan), jolloin ne ovat lähestyttävissä logiikan ja kielen
kautta. (Mts., 859.)

Tämä johtaa tutkimaan kahta syytä, joiden vuoksi graafiset merkinnät voidaan ymmärtää
objekteina, jotka samanaikaisesti sekä ovat että eivät ole merkkejä. Ensiksikin,
visuaalisen semiotiikan on mahdotonta pelkistää subsemioottiset merkinnät yleisiksi
piirteiksi tai rakenteellisiksi vastakohdiksi. Tämä johtuu siitä, että se esittää itsensä
tieteidenvälisenä metodina, joka selvittää juuri sen tavan, jolla kuvat signifioivat.
Toiseksi; ”paimentamalla” merkintöjä laajoihin kategorioihin (kuten ”pinta”, ”ele”,
”käsittely”), on helpompi siirtyä kuvan ”merkityksettömistä tuhruista” tarinoihin, joita
kuvat tuntuvat sisältävän. (Mts.) Epävarmuuskohdat tulevat siis kertomuksen tielle, joten
ne sivuutetaan. Ne kohtaavat itse näkemättömän piirteen, sillä ne tuovat selvään
kertomukseen jotain kertomuksen koherenssia häiritsevää.

Tässä valossa Elkins alleviivaa, että kun tulee historiallisesti ja analyyttisesti
mahdolliseksi olla tarkka graafisista merkeistä, hypynomaisen siirtymän oikeuttaminen
tulee vaikeammaksi (mts., 860). Tällainen ongelmallistuminen edellyttää tarkempaa
historiallista tietoa ja graafisia merkintöjä kuvaavaa sanastoa. Samalla selvenee edelleen,
miten vaikeaa kuvista on kirjoittaa. Semiotiikka tekee kuvista liian helppoja redusoimalla
kuvan osia teknisiksi elementeiksi ja semeiotiikka siksi, että se olettaa merkintöjen
olevan ongelmattomasti merkkejä, jolloin ne olisivat sulautettavissa lingvistisiin ja
loogisiin malleihin. (Mts.) Teosten genealogioihin ja historioihin liittyvät uudet käsitteet
eivät välttämättä ratkaise taiteenlajien erojen aiheuttamia ongelmia kovin mielekkäästi,
sillä jokainen uusi käsite joudutaan suhteuttamaan sekä kuvataiteeseen että kirjallisuuteen
käsitehistorioineen.

Edellä käsiteltyyn problematiikkaan liittyen kielitieteilijä Emile Benveniste erottaa
merkkijärjestelmät toisistaan samankaltaisin perustein kuin Elkins, mutta hä nen
käsityksensä pohjautuu siihen, että vain kieli pystyy tulkitsemaan itseään ja muita
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semioottisia järjestelmiä. Tämä käsitys kielestä perustuu siihen, että se on kaikille
yhteisön jäsenille yhteinen. Benvenisten teoria tukee Elkinsin näkemystä siinä, että hänen
mukaansa kuvataiteen merkkijärjestelmä luo merkitysyksiköitä, joita ei voida enää
palauttaa takaisin järjestelmään. Elkinsistä poiketen Benveniste kuitenkin toteaa, että
jokainen taitelija luo oman merkityksensä esimerkiksi kullekin värille, jonka vuoksi hän
pitää kuvataiteen teoksia merkityksiltään yliyksilöllisinä. (Benveniste 1974, 54-56, 58,
97.) Benveniste ei kuitenkaan näe samaa ongelmaa siinä, että mahdollisesti jokainen
teoreetikko luo tieteelliset käsitteet ja tekstit uudelleen kontekstoimalla ne uudelleen.

Benveniste painottaa kielitieteellistä lähestymistapaa semiotiikan perustana ja hänen
mallinsa on hyvin hierarkkinen. Elkinsin antisemiotiikka puolestaan korostaa kuvan
eroavaisuutta kielestä, muttei aseta sitä eri asemaan hierarkian, vaan merkkijärjestelmän
erityislaatuisuuden vuoksi. Tästä syystä Elkinsin mainitsemat moodit toimivat selvästi
erityisesti piirretyn merkinnän hahmottamisessa, mutta ne osoittavat myös, miten
kuvaelementtien erityisluonne vaikuttaa Omaan kirjoitukseen. Oman kirjoituksen paikkaa
on mahdollista lähestyä myös kirjoituksen suunnalta tarkastellen kategorista
epävarmuutta tuottavaa pseudokirjoitusta.

3.3 Pseudokirjoitus
Kuvitteelliset kielet olivat yksi keskiajan virtauksista kirjallisuuden marginaaleissa. 1600luvun mystisten ja hermeettisten teosten läheiset analogiat nykytaiteeseen syntyivät, kun
niiden kuvituksessa alettiin käyttää erillisten kuvien sekoituksia ja selittämättömissä
olevia symboleja. Kuvien sekoittaminen johti kahteen kehityssuuntaan, jonka toisessa
haarassa on merkkejä ongelmattomasti sulauttava kuvakirjoitus (picture-writing).
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset talismaanit 46 . Toisen haaran nimittäjänä taas on
pseudokuvakirjoitus (pseudo-picture-writing), jossa merkkien sulauttaminen oli
epäonnistunut siten, etteivät ne enää olleet täysin luettavissa. Elkins käyttää tästä
esimerkkeinä kristillisen mystikko Jakob Böhme n sekä ekspressionistitaiteilija Julian
Schnabelin teoksia, mutta Elkinsin mukaan moni muukin moderni maalari soveltuu
esimerkiksi. (Elkins 1999, 144, 177-180.) Nähdäkseni Oma kirjoitus edustaa merkkien
46

Elkins mainitsee uskontotieteilijä Johann Scheiblen 1800-luvun jälkipuoliskolla keräämät talismaanit (Elkins 1999,
143-145).
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sulauttamista jälkimmäisellä tavalla, jonka vuoksi huomioni painopiste tässä luvussa on
pseudokuvakirjoituksessa.

Pseudokirjoituksessa olennaisinta on, että se muistuttaa kirjoitusta, mutta se ei voi toimia
kielenä. Nykytaiteilijoilla se puolestaan osoittaa pyrkimystä samalla sekä kirjoittaa että
piirtää tai maalata. Elkins käyttää tästä nimitystä subgrafeemit (subgraphemics), jolla hän
tarkoittaa kirjoitusta, jonka merkit ovat järjestelmän ulkopuolella. (Elkins 1999, 144.)

Klee, Schrift, 1940

Klee on nimennyt teoksensa kirjoitukseksi, vaikka merkit ovat tunnistamattomissa. Ne
muistuttavat primitiivisiä luolamaalauksia, mutta teoksen nimi synnyttää jännitteen, jonka
myötä merkintöjä ei voida pelkistää piirrokseen. Niiden myötä ei myöskään synny selvää
tai tunnistettavaa kirjoitusjärjestelmää.

Merkkikuvioiden (signary) ollessa epäselviä (kuten edellä), lukeminen hidastuu ja lopulta
pysähtyy. Tästä huolimatta lukemisen tunne voi olla vahva ja ohjata havaitsijan
reaktioita, vaikka hän tietäisi lukemisen olevan toivotonta. Elkins osoittaa tiettyjä
kirjoituksen piirteiden yhdistymisen tapoja, joiden perusteella artefakti näyttää siltä, että
sitä voitaisiin lukea. Ensiksikin, merkkien tulee olla erillään toisistaan sekä
materiaalisesti että merkityksensä puolesta. (Mts., 146.) Tällöin semioottisella merkillä ja
materiaalisella kuviolla (joka tulkitaan merkiksi) täytyy olla ulkoisesti kirjoitukselta
vaikuttavia piirteitä. Toiseksi, merkkien tulee myös erota koristeista ja kehystävistä
asioista, kuten rajoista tai marginaaleista. Kolmanneksi merkkien tulee olla
yksinkertaisen näköisiä sekä suhteellisen samankokoisia ja -näköisiä, jonka lisäksi niiden
tulee myös jakautua tasaisesti sivulle kehysten ohjaamina. (Mts.) Merkkien tulee siis
materiaalisessa muodossaan kaikin tavoin uskotella havaitsijalle, että ne noudattavat
mahdollisimman monia kielellisen merkkijärjestelmän konventioita.
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Tämän ohella merkkien välillä tulee olla riittävästi keskinäistä vaihtelua ja niiden tulee
luoda vaikutelma kieliopista eli siitä, että ne on järjestetty merkityksen mukaisesti eikä
mekaanisesti (mts., 146-147). Elkinsin käsitys pseudokirjoituksesta pohjautuu
jonkinlaiseen ajatukseen havaitsijan harhaanjohtamisesta itsetarkoituksena ja
pseudokirjoitus tässä yhteydessä vaikuttaa lähinnä salakirjoitukselta. Tämä on
havainnollistettavissa Satién teoksen Sur le pont d’Avignon (”Avignonin sillalla”, 1970)
myötä:

Alain Satié, Sur le pont d’Avignon, 1970, muokattu detalji

Oheisessa teoksen osassa suggestiivinen signifioija katkaisee sanan. Kuvio on kahdessa
osassa, sillä alkuperäisessä teoksessa (ks. luku 6.2) osien välillä on rivinvaihto eli
suggestiiviset signifioijat vuorottelevat kirjoitetun tekstin kanssa. Tämä tuo teoksen
yksityiskohtaan ongelman, sillä sijoittuminen sanan keskelle ja rivien loppuun antaa
olettaa, että kyseessä olisi suggestiivinen signifioija, joka korvaisi r-kirjaimen, jolloin
alkuperäinen sana olisi comparables (”verrattavissa olevat”) eikä mikään muu yksittäinen
ranskan sana sovi kyseiseen poimintaan. Toisaalta, suggestiiviset signifioijat voivat
korvata vaihtoehtoisesti kaksi tai useamman sanan, jolloin ne viittaavat useampien
kirjainten puuttumiseen.

Teos ei kuitenkaan suoranaisesti liity salakirjoitukseen, sillä perinteisesti salakirjoitus
perustuu siihen, että koodatun merkityksen tulee olla avattavissa yksiselitteisesti oikean
koodin avulla. Omassa kirjoituksessa on puolestaan kyse lähinnä suggestiivisen
signifioijan aiheuttamasta pinnan melusta, materiaalisuuden nostamasta lihan muurista,
eikä havaitsijan pettämisestä luomalla mahdollisimman tavanomaiselta näyttävää
kirjoitusta.

Elkins pyrkii luultavasti tämän vuoksi selventämään näkemystään: ”puhdas kuva” olisi
objekti, joka ei täytä yhtään edellä mainituista piirteistä. Se olisi järjestelmän, hahmon ja
merkin täysi poissaolo; tyhjiö, jossa yksikään merkitys ei voisi selvitä. Tasapainottajaksi
hän esittää käsityksen, jonka mukaan kuvat olisi rakennettu monien kirjoituksen
piirteiden mukaisesti. (Mts., 147.) Kyseistä käsitystä edustavat mm. Bal ja Bryson, jotka
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tarkastelevat kuvataiteen objektia semioottisessa kehyksessä kirjoituksen toimintatapojen
toteuttajana. Ne piirteet, joissa piirros ja kirjoitus eivät korreloi ongelmattomasti,
redusoidaan heidän teorioissaan.

Elkins jatkaa kirjoittamalla lukemisen tavoista. Hänen mallinsa valottaa lukemista
edeltävää havaintoprosessia, joka etsii kategorisia määritteitä löytääkseen oikean tavan
nähdä/lukea. Ensimmäisessä vaiheessa havaitsija etsii pinnasta kirjoituksen piirteitä
(mts., 153). Oman kirjoituksen kohdalla havaitsijan tulisi Elkinsin näkemyksen mukaan
vakuuttua, että havainto sisältää riittävästi sellaisia piirteitä, joiden myötä se on
luettavissa. Virheellisen arvioinnin tekeminen ilmeisesti rinnastetaan jonkinlaiseen
lukutaidottomuuteen. Mielestäni tässä yhteydessä Omaan kirjoitukseen liittyen kyse on
vieraan kohtaamisesta, joka tuottaa outouden. Outouden tunnetta lisää myös se, että
Elkinsin mallissa lukeminen ei ole välitöntä, vaan seuraa näkemistä. Lukeminen siis on
samalla aina myös näkemistä ja tämän itsestäänselvyys korostaa sitä, ettei näkemiseen
kiinnitetä tavanomaisessa tekstissä huomiota.

Lukutaidottomuus liittyy Elkinsin mallin toiseen vaiheeseen, jossa havaitsija testaa
olettamuksiaan. Hän kokeilee lukemisen mahdollisuutta osaan teoksesta, joka ohjaa
hänen seuraavia valintojaan, vaikka se ei tähtääkään täyteen ymmärrykseen (mts.). Tässä
vaiheessa havaitsija voi vielä kohdata lukemisen mahdottomana lähestymistapana.
Elkinsin mukaan merkkien vähäinen määrä voi johdattaa uskomaan, että niistä jokaisella
olisi merkitys. 47 Kolmas vaihe on varsinaisesti yhdistelmä kahdesta ensimmäisestä, sillä
siinä liittyvät yhteen teoksen eri osista tehdyt havainnot, joiden perusteella havaitsija
muodostaa käsityksensä mahdollisesti soveltuvimmasta lukutavasta. (Mts.)

Viimeinen, todellisen luennan vaihe voi joissain tapauksissa olla ongelmaton, mutta
toisissa tapauksissa se voi johtaa fragmentaariseen käsitykseen tekstin merkityksestä.
Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei mikään luenta ole täydellinen tai että seikkaperäiseen
luentaan sisältyy aukkokohtia ja epävarmuutta. (Mts.) Oman kirjoituksen synnyttämät
sokeat pisteet ovat niitä, jotka asettuvat vastakkain redusoivan semioottisen
lähestymistavan kanssa. Jos Balin ja Brysonin semiotiikka redusoi subsemioottisen tason

47

Esimerkiksi Joan Mirón maalausten biomorfisten muotojen runsaus ja eräänlainen naivismi ei johdata yhtä helposti
lähestymään hänen töitään kirjoituksena. Tosin Mirón kohdalla kyse on myös taidehistoriallisista tulkinnoista, jotka
ovat vahvasti jo ennalta liittäneet hänen teoksensa kuvataiteeseen.
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mahdollisimman homogeenisen merkityksen saavuttamiseksi, ovat sokeat pisteet
ongelma yhtenäisen narratiivin synnyttämiselle.

Esimerkkinä Elk insin havaintoprosessin etenemisestä ja sokeiden pisteiden
havaitsemisesta käytän lettristi Roland Sabatierin teosta Paysage (”Maisema”, 1964)48 ,
jonka oletushavaitsijana toimin itse.

Roland Sabatier, Paysage, 1964

Kirjoituksen piirteitä etsiessään havaitsija huomaa merkkien eroavan toisistaan sekä
muodoltaan että sijainniltaan. Samalla teoksessa esiintyvät yhtenäisten viivojen
muodostamat alueet, eräänlaiset kehykset, muistuttavat niin sanottua kasettikattoa tilaa
jakavana elementtinä. Etualan ja taustan välille taas kontrastia luovat ominaisuudet
vastaavat yleensä paikkaa ilmaisevia kielen muotoja (vrt. Mikkonen 2005, 197). Viivat
eivät selvästi eroa teoksen muista merkinnöistä, mutta ne ohjaavat merkintöjen
sijoittumista teoksen alaan, joten Elkinsin teorian mukaisesti niitä ei pyritä lukemaan
merkkeinä. Merkit ovat myös jakautuneet tasaisesti ja ne näyttävät tyylinsä puolesta
kuuluvan samaan merkkijärjestelmään.
48

Kuriositeettina mainittakoon, että lettristien vaikuttajakseen mainitseman Guillaume Apollinairen tuotannosta löytyy
kalligrammiruno nimeltään ”Paysage”. Tosin aiheella on täysin oma historiansa yhtenä kuvataiteen keskeisimmistä
genreistä.
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Teoksessa sekoittuu kuitenkin useita eri merkkityyppejä, sillä osa merkinnöistä ei avaudu
tulkinnalle, kun osa taas muistuttaa ihmishahmoja.

Hahmot ovat Elkinsin määritelmän mukaan piktografeja49 . Niiden muoto määrittää sen,
mitä ne esittävät. Esimerkiksi kolmannen hahmon voitaisiin tulkita oksentavan ja
ulostavan. Usein kuvissa ole vat ihmiset viittaavat toimintaan, johon he osallistuvat (vrt.
Mikkonen 2005, 197). Ne ovat siten osallisina luomassa kuvasta kertomusta.

Teoksessa on myös oletettavasti ranskankielistä kirjoitusta, jolloin lukemisen suunta on
vasemmalta oikealle. Maalatusta kirjoituksesta esimerkkinä sanat tres (”erittäin”) sekä
sana, joka mahdollisesti on verbi luire (”hohtaa”). Nämä tulkinnat tuntuvat tukevan
teoksen muita tavanomaisella kielellä kirjoitettuja osia.

Edellä olevaa poimintaa ei voida lukea yhtenä lauseena. Ranskan sana once tarkoittaa
unssia, vähäistä määrää tai lumileopardia. Loput sanat voidaan lukea lauseena ”volcan a
évité un nóuveau Pompéi” [tulivuori säästi yhden uuden Pompeijin]. Jos sana once
luetaan englantina (”kerran”), voi teoksen yläreunassa olevan tekstin mieltää viittauksena
sadun alkuun (once upon a time…).

49

Piktografin denotaatio on se, mitä se muistuttaa. Ideografin denotaatio puolestaan on idea (esim. leijona rohkeuden
merkkinä). (Elkins 1999, 256-258.)
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Muita tavallisella kirjoituskoneella tuotetulla fontilla kirjoitettuja sanoja ovat paysage
(”maisema”) ja monimerkityksinen la fin (esimerkiksi ”loppu”). Viimeinen näkyvillä
oleva sanafragmentti paljastaa, että koko Sabatierin teos on tehty pohjalle, jossa on ollut
tavanomaista kirjoitusta. Näkyville jätetyt sanat on siis irrotettu alkuperäisestä
yhteydestään. 50 Sabatierin teos muistuttaa palimpsestia, joka alkujaan tarkoitti
pergamenttia, jolta alkuperäinen kirjoitus on raaputettu pois ja korvattu uudella. Nykyään
palimpsistisesti tehtyyn taiteeseen kuuluu olennaisesti prosessin näkyvyys eli useiden
kerrosten lisääminen ja edeltävien kerrosten vaikutus viimeisimpään kerrokseen.
Alkuperäisen tekstin tehokas peittäminen saattaa olla keskeistä teokselle. Tässä mielessä
se korostaa uudelleenkontekstoinnin mahdollisuutta. Palimpsistisen lähestymistavan
myötä ”once”-sanan voidaan ajatella olevan vain fragmentti laajemmasta sanasta.

Sen vuoksi sopivaa lukutapaa on hankala mieltää, sillä teos sisältää useita sokeita pisteitä.
Kehyksenomaisia viivoja ei voisi pitää merkkeinä, vaan niiden semioottinen
merkityksellisyys aktuaalistuisi merkintöinä. Piktografit ovat ikonisia peirceläisessä
mielessä ja maalatut sanat luovat erilaisen vaikutelman kuin koneella kirjoitetut. Lisäksi
alkuperäinen artikkeli jää lähes kokonaan tavoittamatta, vaikka sen osallisuutta
merkityksen muodostumisessa ei voi sulkea pois. Tämän ohella teoksessa olevat
suggestiiviset signifioijat näyttävät kyseenalaistavan ornamentaalisuuden ja
merkityksellisyyden kategorioiden rajaa sulkematta toisiaan pois. Materiaalisten
merkintöjen runsaus täyttää koko kuva-alan ja Sabatierin teoksessa tyhjä tila vuorottelee
merkintöjen kanssa.

Tästä poiketen, osa pseudokirjoituksesta toimii Elkinsin mukaan muistia tukevana
(mnemonic pseudowriting). Erilaisiin järjestelmiin sisältyvien merkkien on tarkoitus
tällöin auttaa henkilöä muistamaan jotain muuta. Tavanomaisen kirjoituksen lisäksi
muistia tukevaan pseudokirjoitukseen voi sisältyä esimerkiksi osin tai kokonaan
tunnistettavia symboleja, lyhenteitä, numeroita, osin naturalistisia kuvia tai merkkejä,
50

Sabatierin teoksesta syntyy kollaasimainen vaikutelma, joka muistuttaa tanskalaisen taiteilija Asger Jornin
maalaustaidetta. Jorn osti kirpputoreilta harrastelijoiden tekemiä maalauksia, joihin hän itse maalasi lisää elementtejä
(esim. Hämmästystä herättävä ankka).
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jotka viittaavat harvinaisiin sanoihin tai joiden merkitys on täysin yksityinen. (Mts., 154155.) Oma kirjoitus ei kuitenkaan tarkoita itseä varten kirjoitettua tavanomaista kieltä.

Muistia tukevaan pseudokirjoitukseen liittyvä ongelma on se, ettei sitä välttämättä
kelpuuteta kirjallisuudeksi tai kuvataiteeksi, mutta tällaisen institutionaalisen näkökulman
ulkopuolella se havainnollistaa piirroksen ja kirjoituksen välillä olevan jatkumon
monimuotoisuutta ja sävyrikkautta. Elkinsin antisemiotiikka toimii muutoinkin raja-aitoja
madaltavana teoriana, sillä se ottaa huomioon kontekstien historiallisen muutoksen. Sen
lisäksi, että muistia tukevaa pseudokirjoitusta voidaan jonain päivänä tarkastella eri
statuksella varustettuna, voidaan sen avulla mahdollisesti selvittää historiallisten
kuvataulujen yms. käyttötarkoituksia. Elkinsin tarkoittamassa mielessä se kuitenkin
liittyy nimeämäni hypoglyfin potentiaaliin, jota tarkastelen lähemmin seuraavassa
luvussa.

Hypoglyfin ja tertiääriopposition yhteydessä käsittelen Paul Kleen Omaa kirjoitusta.
Kleen kuvaa ja sanaa yhdistävään taiteeseen suhtauduttiin naivistisena maalaustaiteena
ennen kuin se määriteltiin uudelleen Toisen maailmansodan jälkeen (Failing 1979, 59).
Tässä mielessä häntä on mahdollista tarkastella yhtenä Oman kirjoituksen perinteen
ensimmäisistä taiteilijoista, jonka teoksiin edellä esitetyt näkökulmat luonnollisesti
liittyvät.
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4 Merkkien hiljainen akrobatia

(John Cage, 4’33”)

Tässä luvussa tarkastelen lä hemmin Paul Kleen Omaa kirjoitusta soveltavia teoksia ja
niiden luomaa uutta tilaa, jossa kuva ja sana kohtaavat Omassa kirjoituksessa. Sanojen
kuljettaminen kuvataiteen suuntaan Kleellä syntyy figuraation ja abstraktion
vastakkainasettelusta, sillä abstraktio ei ole tavanomaisen kirjoituksen materiaaliseen
tasoon sisältyvä elementti. Abstraktio on siis Kleelle tapa vapautua tavanomaisen kielen
rajoittuvuudesta.

Tavanomaisesta kielestä eroamiseen voidaan suhtautua usealla tavalla, mutta käsittelen
kahta mahdollista lähestymistapaa. Olen nimennyt ne kohteliaaksi ja päättäväksi, ja ne
toimivat toisilleen vastakohtaisina tulkintatapoina. Nämä näkökulmat on mahdollista
liittää suurimpaan osaan edellä esittämistäni teorioista, vaikka esiintuomani teoreetikot
eivät välttämättä itse pitäisi omia teorioitaan yhtä polarisoituneina. Tästä huolimatta
heidän tarkastelunsa näiden lähestymistapojen kautta valottaa heidän teorioihinsa
sisältyvän tulkinnan luonnetta.

Ensimmäisenä selvennä n kuitenkin johdannossa mainitsemiani omia käsitteitäni, joiden
myötä selvitän suggestiivisen signifioijan ja Oman kirjoituksen toimintatapoja. Käsitteillä
on läheisiä sukulaisia filosofian alalla (kuten différance ja khôra), mutta tässä
erityistapauksessa ne olisivat hankalasti sovellettavissa omaan näkökulmaani, joka ei ole
käsitteiden tasolla yhtä sidoksissa tavanomaiseen kieleen. Tässä mielessä joudun
tarkentamaan Oman kirjoituksen semioottista järjestelmää suhteessa tavanomaisen kielen
toimintatapoihin.
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4.1 Tertiäärioppositio ja hypoglyfi tilan avanteina
Tavanomaisen kielen näennäisen ongelmattoman ja läpinäkyvän merkin ollessa kyseessä,
voidaan sen tulkinta esittää seuraavan kaavion51 avulla:

Kuva a esittää merkkiä itsessään, kuva b merkkiä suhteessa objektiinsa ja kuva c
merkkiä, jonka on tulkittu representoivan objektiaan (Elkins 2003, 13).

Kohdatessaan suggestiivisen signifioijan havaitsija kohtaa samalla tulkinnan
mahdottomuuden, sillä hän ei pysty tulkitsemaan suggestiivisen signifioijan viittaavan
mihinkään hänen kokemusmaailmaansa sisältyvään objektiin. Tällöin havaitsija kohtaa
signifioidun poissaolon, jolla viittaan havaitsijan tekemän havainnon lisäksi siihen
liittyvään ymmärtämisen prosessin katkeamiseen. Signifioidun poissaolo on muuri, joka
ei ole ylitettävissä. Havaitsija käsittää tämän muurin rajaksi, jonka myötä hänen
käsityksensä signifioidun olemuksesta muuttuu ja olen nimennyt tämän tulkintaa
seuraavan käsityksen poissa olevaksi signifioiduksi. Poissa oleva signifioitu edustaa
nimettyä kategoriaa eli jotain, mihin havainto voidaan kiinnittää ja jonka kautta siitä tulee
käsitettävämpi. Suggestiivinen signifioija ei kuitenkaan viittaa yksinkertaisesti pelkästään
poissa olevaan signifioituun, vaan se synnyttää merkityspotentiaalin, jonka piiriin poissa
oleva signifioitukin kuuluu.

Merkityspotentiaali kuvan ja sanan välitilassa synnyttää nelikentän, josta muodostuu
tertiäärioppositioksi nimittämäni tila. Kenttä muodostuu positiivisista termeistä ”kuva” ja
”sana” sekä niitä määrittävistä negatiivisista termeistä ”ei-kuva” ja ”ei-sana”. Se voidaan
esittää ideaalitilanteessa:

51

Sovellus artikkelissa Elkins 2003, s. 13 esitetystä.
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Nelikenttään sisältyy kaksi binäärioppositiota, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa.
Molemmat binäärioppositiot voivat olla olemassa myös toisistaan riippumatta.
Esimerkiksi maalaustaiteen piiriin kuuluvat objektit on tunnistettu binääriopposition
”kuva”/”ei-kuva” kautta.

Oma kirjoitus puo lestaan synnyttää erikoistapauksen, jossa kentän positiiviset termit ovat
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ne eivät kuitenkaan määritä toistensa positiivisia
sisältöjä, vaan ”kuvan” positiivinen sisältö rajautuu sen kautta mitä se ei ole eli ”ei-kuva”
ja ”sana” määrittyy ”ei-sanan” kautta. Koska myös ”sana” on jotain, mikä ei ole ”kuva”,
se on vuorovaikutuksessa ”ei-kuvan” kanssa. Negatiiviset termit asettuvat osittain
päällekkäin, jonka vuoksi ne myös osin sulautuvat. Niiden sisältö määrittyy
binääriopposition positiivisen termin kautta, mutta vaikka ”kuva” ja ”sana” eivät sulaudu,
käsitteiden sisällön tasolla negatiiviset termit limittyvät. Toisin sanoen, negatiivisia
termejä ei ajatella tässä yhteydessä tyhjinä nimittäjinä, vaan ei-kuvan ja ei-sanan
merkityspotentiaalien kautta. Potentiaalit ovat lähes äärettömiä, sillä ne kattavat kaikki ne
oliot, jotka eivät ole kuvaa tai sanaa. Kuvan ja sanan ontologiset alueet tulevat näin ollen
osin määritellyiksi apofaattisesti. Negatiiviset termit pitävät tertiäärioppositiota osin
avoimena, jolloin se ei salli pysyväluonteisen ja yksiselitteisen merkityksen
olemassaoloa. Se tuottaa samalla muistuman graafisten merkintöjen olemistavasta.

Foucault’n ajatus Kleen luomasta uudesta tilasta selkenee, sillä suggestiivisten
signifioijien luonnetta voi kuvata Derridan päättämättömyyden (undecidable) termillä.
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Ne ovat molemmat läsnä potentiaalisina vaihtoehtoina, mutta tertiääriopposition
sulkematon luonne ei salli tulkintatapaa, joka perustuu joko kuvaan tai sanaan liittyvien
ominaisuuksien korostamiselle. On myös huomattava, että kyse on termien sisällöstä
pelkkien sanojen sijaan, sillä kuvan ja sanan suhteen tutkimuksessa tutkimusnimittäjät
ovat perinteisesti olleet sanoja.

Termien keskinäinen vuorovaikutus ei anna mahdollisuutta selkeiden rajojen
synnyttämiseen, vaan niiden välille syntyy välitilajatkumoita. Täsmennän tässä
yhteydessä, ettei Oma kirjoitus ole monimerkityksistä, sillä monimerkityksisyys on
tulkinta. Suggestiiviset signifioijat ovat monimerkityksisyyttä ”totaalisempia”
tuottaessaan epävarmuutta ja päättämättömyyttä, joka havainnollistuu tertiääriopposition
kautta. Tällöin Oma kirjoitus tuo kirjoitukseen takaisin tavanomaisesta kirjoituksesta
poistetun tekijän eli epävarmuuden.

Havaitsija siis kohtaa tertiääriopposition aiheuttaman epävarmuuden. Hän pystyy joka
tapauksessa näkemään epävarmuuden aiheuttamat ongelmat ja tulkinnan epäjatkuvuuden.
Havaitsijan suggestiiviseen signifioijaan kohdistuva aktiivinen toiminta synnyttää
suhteen, jota jo luvussa 1.2 alustavasti esittämääni tapaan nimitän hypoglyfiksi.

Hypoglyfi sisältää havaitsijan mahdollisuudet eli ne tulkinnalliset potentiaalit, jotka
hänen on mahdollista tehdä suggestiivisten signifioijien perusteella. Hypoglyfi synnyttää
siis väistämättä samalla jonkinlaisen tilan.
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Hypoglyfi ei kuitenkaan ole khôra. Sekä Derrida että Caputo tarkoittavat Platonin
ajattelusta (Timaios) juontuvalla khôralla syvempää rakennetta, eräänlaista tilaa, joka
sisältää tilan luomisen ja tulemisen ehdot. Khôra ei ole läsnä- eikä poissaoloa, vaan
kaikki muu, joka Derridan mukaan mahdollistaa kosmoksen luomisen. (Caputo 1997, 3538; Derrida 1989, 35-37) Siitä pitää välttää puhumasta kielessä, sillä kieli antaisi sille
suplementaarisen luonteensa vuoksi keinotekoisen sisällön. Caputon tekstissä khôra
osoittaa yhteytensä negatiiviseen teologiaan, sillä Caputo (1997, 37) esittää kysymyksen
siitä, että kumpaa hän rakastaa rakastaessaan jumalaa, khôraa vai jumalaa. Kyse on siis
siitä, että kohdistuuko rakkaus jumalan nimeen (keinotekoon) vai siihen, mistä ei voida
puhua.

Khôra luo merkityksen synnyttämisen ehdot, jonka vuoksi se vaikuttaisi olevan
identtinen différancen kanssa. Caputo (mts., 167-169) kuitenkin kieltää tämän vedoten
niiden erilaisiin perusluonteisiin. Niiden keskinäisen eroavaisuuden selvittely ei
kuitenkaan ole niin olennaista tässä tutkimuksessa, sillä hypoglyfi ei ole khôra samasta
syystä kuin différance on riittämätön Oman kirjoituksen tutkimiseen. Siinä missä khôra
on kieltä edeltävä potentiaali, hypoglyfi on potentiaali, joka perustuu antisemiotiikan
mukanaan tuomille visuaalisille laajennuksille. Toisin sanoen, koska khôralla ei ole
läsnäoloa, sen on mahdoton tunnistaa materiaalista tasoa. Lisäksi siitä puhumista tulisi
välttää, jolloin materiaalinen taso tavallaan pettää sen jatkuvasti.

Hypoglyfin syntyminen edellyttää itseään edeltävää tulkintaa, jossa suggestiivinen
signifioija on tulkittu mahdolliseksi representaatioksi ontologisten esiintymispaikkojensa
perusteella. Tästä selvänä esimerkkinä ote Alain Satién teoksesta Ecrit en prose ou
l’œuvre hypergraphique (”Kirjoitettu proosaksi tai hypergraafinen teos”, 1971).

(Satié 1971, 57)
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Suggestiiviset signifioijat täyttävät sarjakuvamaisesti esitetyn hahmon puhekuplan, joka
normaalisti on tavanomaisen kielen merkitysten välittämiselle varattu tila. Tässä mielessä
myös konteksti (esimerkiksi kirja tai maalaus) määrittää suggestiivisen signifioijan
luonnetta, sillä kontekstiin liittyy usko motiivista eli siitä, että siihen sisältyvät
suggestiiviset signifioijat on tehty tarkoituksellisesti. Suggestiivisen signifioijan
symboliluonteen epäselvyys kuvan ja sanan välillä johtaa Foucault’n mainitsemaan
uuteen tilaan. Hypoglyfi on tämän välitilajatkumon merkityspotentiaali, joka sisältää
kaikki mahdolliset välitilaan kuuluvat mahdollisuudet.

Hypoglyfi on rajattava myös hermeneuttisesta tulkintatilasta: hermeneutiikassa Paul
Ricœurin odotushorisontiksi nimeämä käsite sisältää tekstin potentiaalisia merkityksiä,
mutta hän käsittää merkityksen aina läsnä olevaksi. Ricœur rajaa myös mahdollisia
merkityksiä ymmärrykseen nojaten. (Ricœur 2000, 123, 126.) Tällainen hermeneuttiseen
kehään liittyvä ymmärrys ei kuitenkaan käsitteenä sovi valitsemaani teoreettiseen
lähestymistapaan.

Oman kirjoituksen epävarmuus liittyy myös materiaaliseen. Sen materiaalisuuden
näkökannalta on relevanttia mainita, että hypoglyfi sisältää potentiaalin, josta on
mahdollista tehdä monimerkityksisyyden ja merkityksen tuhoutumisen kaltaisia
tulkintoja. Se, että suggestiivinen signifioija ei salli etenemistä tekijän tarkoittaman
merkityksen avaamiseen (alkuperän myytti), ei tässä kohtaa ole olennaista hypoglyfin
kannalta. Seuraavaksi osoitan, ettei tekijän tarkoittama merkitys lopulta välttämättä ole
keskeisin tavoite Omassa kirjoituksessa, jolloin viimeksi mainitulla on muutakin kuin
puhdasta välineellistä arvoa.

4.2 Kleen Oman kirjoituksen ikonologia
Kirjoituksen ja kuvallisen ilmaisun yhteensovittamattomuuden hyödyntäminen Paul
Kleen tuotannossa liittyi hänen pyrkimykseensä kohti abstraktiota. Aichelen mukaan
Klee ymmärsi, että sekoittamalla eri ilmaisutapojen elementtejä hän voisi turvata
paikkansa modernin taiteen historiassa. (Aichele 2002, 6-8.) Klee kadotti kuvan ja sanan
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hierarkian työskentelemällä tilassa, joka on samalla sekä sivu että kangas; pinta ja
tilavuus (Foucault 1997, 33).

Kirjoituksen abstraktio kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että siihen suhtaudutaan
lähtökohtaisesti eri tavoin, kuin tavanomaiseen kirjoitukseen. Kirjainten materiaalisuus
korostuu niiden merkityksen ylitse, sillä abstraktio liittyy muodon muokkaamiseen ja
representaation venyttämiseen. Toinen kysymys on se, että mikä ohjaa muodon
abstraktiota. Aichele (2002, 164) esittää Kleen aakkosellisten abstraktioiden juontuvan
kahden eri kielijärjestelmän välisestä dynaamisesta oppositiosta, sillä ne molemmat
edellyttävät erilaisia tarkastelutapoja.

Aichelen semioottinen käsitys on lingvistinen. Hän tarkoittaa dynaamisella oppositiolla
kuvan ja sanan suhdetta, muttei huomioi, että todellisuudessa kyseessä on
tertiäärioppositio ja dynaamisuuden aiheuttaa sen negatiivisista termeistä johtuva
rajattomuus. Kuvataiteen näkökulmasta kirjoituksen tulisi olla figuratiivista
(vastakohtana abstraktiolle), jotta sen kautta voitaisiin mahdollisimman ongelmattomasti
edetä merkitykseen. Klee kirjoitti, että abstrakteja konstruktioita voitaisiin pitää myös
figuratiivisina niiden synnyttämien assosiaatioiden vuoksi. Assosiaatioiden perusteella
nähtyä voidaan hänen mukaansa nimetä. (Klee 1987, 41.) Hän siis riisui kirjaimet
käsinkirjoituksen kliseistä (Colley 1987, 4).

Tämän analysoimiseksi Aichele on valinnut käyttöönsä Kleen termin ”eräänlainen
kuvallinen kirjoitus”, sillä siihen sisältyy itsessään edellä mainittu rajatila, joka oli
Foucault’n mukaan keskeinen vaikuttaja Kleen tuotannossa. Kleen kirjoitus on risteys,
jossa mimeettisyyteen ja merkkeihin perustuvat representaatiot sulautuvat yhdeksi
mediaksi, jolloin niiden kohtaamistilaa ei voi enää nimittää maalaukseksi (Foucault 1997,
33-34). Tosin tulee huomata, ettei Foucault huomioi mimeettisyyden olevan
mittaamattomissa. Sulautumiseen liittyen Klee kuitenkin puhui myös ajasta, jolloin
kirjoitus ja piirros olivat sama asia. 52 Tämän historiallisen menneen vuoksi abstraktiosta
eri muodoissaan tuli 1900- luvulla keskeinen osa taiteellisen avantgarden kieltä. Tätä
kautta Aichele toteaa, ettei Kleen tarkoituksena ollut nojata pelkästään menneeseen, vaan

52

Tähän liittyen myös Satié on puhunut ns. alkuperäisestä kontekstista, jolla hän on viitannut hieroglyfeihin (Satié
2000, 23).
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hän mielsi ajan etenemisen ”spiraalimaisesti”. Hänen kuvallisen kirjoitetun
kommunikaation muotonsa suuntautui siis myös tulevaan. (Aichele 2002, 164-166.)

Sama ajallisuuden korostuminen liittyi myös Kleen omaan tuotantoon. Kirjaimellisesti
kehystämällä kuva/sana-parin, Klee pystyi toteamaan, miten pitkälle hän oli edennyt
sopeuttaessaan lingvistisiä abstraktioita ja ajallista jaksottumista piirtämisen tilalliseen
taiteeseen (Aichele 2002, 175). Klee näki kielen hyvin ongelmallisena, sillä ainoat
verbaaliset keinot plastisen hahmon kuvaamiseen olivat kirjoituksen esitystavan vuoksi
perättäisiä. Kleelle kieli oli ajallisesti puutteellinen, sillä sen avulla ei ollut mahdollista
luoda synteettistä kokonaiskuvaa yhdessä hetkessä. (Klee 1987, 21.) Tämän lisäksi hänen
abstraktit merkintänsä ottavat osaa visuaaliseen muotoiluun (Colley 1987, 8).

Kuvan ja sanan suhteesta kirjoittaneen kirjallisuustieteilijä Kai Mikkosen mukaan
visuaalisten ja verbaalisten symbolien rakenteellinen yhdistely vertauskuvallistaa
maailmojen välisyyden tai maailmojen välillä siirtymisen ajatusta (Mikkonen 2005, 170).
Siirtymä on rajaton ja se tapahtuu kahden pisteen välillä, mutta siihen vaikuttavat
tertiääriopposition termit. Toisin sanoen, vaikka kuva ja sana olisivat yhdessä, ne eivät
pääse eroon negatiivisista määritteistään. Lisäksi Mikkonen esittää, että Kleelle kirjainten
muuttaminen kuvalliseksi kokemukseksi on olennaisempaa, kuin kuvien tekeminen
kirjaimiksi. Kleen tekstit ovat tietoisia kuvan ja sanan suhdetta koskevasta ongelmasta ja
hän yritti erilaisilla uudissanoilla kaventaa alojen yhteismitattomuutta. (Mts., 170-172.)
Kleen teokset eivät kuitenkaan tuota synteesiä, vaan pitävät havaitsijan jatkuvasti
tietoisena kirjaimen ja visuaalisen puolen siirtyvistä rajoista. Kyseessä on tämän vuoksi
pikemminkin paikaltaan siirtyminen (displacement) kuin synteesi. (Colley 1987, 4.) Sama
pätee yleisesti Omaan kirjoitukseen.

Uudissanat, joit a Kleekin hyödynsi, ovat olleet yleisesti kirjallisuuden keino laajentaa
tavanomaista kieltä. Avantgardessa ne ovat olleet esillä jo ennen futurismia ja vielä
James Joycen jälkeen. Joissain tapauksissa, kuten juuri italialaisen futuristi Filippo
Marinettin manifesteissa, tavanomaiseen kieleen suhtauduttiin peittelemättömän
vihamielisesti (ks. Apollonio 2001). Näiden tapausten myötä avantgardistien
uudissanojen on tulkittu implisiittisesti kritisoivan tavanomaisen kielen riittämättömyyttä.
Tällä perusteella avantgarden ”kieliprojekti” on usein tulkittu destruktiiviseksi, kun
tieteen taas on sallittu tuottaa uusia tai kesyttää jo olemassa olevia uudissanoja.
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Käsitys kielikritiikistä on niin juurtunut tiedemaailmaan, että se on ennakko-oletuksena
lähes jokaisen avantgardeliikkeen kohtaamisessa. Esimerkiksi taideteoreetikko Estera
Milman (1987, 337) mainitsee avantgardeliikkeiden olleen tietoisia siitä, että kulttuuriset
myytit välitetään tekstien kautta. Avantgarden myytti tuntuu samastuvan ajatukseen
kielen puutteellisuudesta, mutta tuhoaminen ja muuttaminen ovat eri asioita. Usein
jätetään selvästi mainitsematta, että akateeminen taidepuhe täydentyi jatkuvasti
avantgardistien termeillä, jotka oli tehty sopivan turvallisiksi kontekstoimalla ne
uudelleen tieteelliseen diskurssiin eli ne rekuperoitiin 53 .

Tällä strategialla tarkoitan hyvin yleisluontoisesti taideinstituution toimintatapaa, jolla
esimerkiksi readymade-käsite on ”otettu haltuun”. Käsitteen vakiintuminen
taidepuheeseen vakiinnuttaa sen tarkoittamaan tiettyä tekniikkaa tai tiettyjä esineitä,
mutta mielestäni käsitteen sisältämä taiteilijaroolin muutos on pyritty pyyhkimään pois.
Viittaan siihen, että 1910- luvulla eläneiden ihmisten tosiasiallinen shokki taiteilijan
näennäisestä passiivisuudesta on pyyhitty pois vakiinnuttamalla ja standardisoimalla
käsite tiedediskurssiin. On kuitenkin huomattava, että vaikka alkuperäiseen
käsitesisältöön palaaminen on mahdotonta, se voidaan luoda uudelleen. Tämä tarkoittaa
käsitteen uutta määrittelyä, joka on mahdollista esimerkiksi Foucault’n (ks. 1998, 102)
soveltaman intertekstuaalisuuden käsitteen myötä. Siten on aiheellista tarkastella millä
tavoin Omaksi kirjoitukseksi nimeämääni ilmiötä on pyritty liittämään tieteen diskurssiin.

4.3 Tulkinnallisia lähestymisiä Omaan kirjoitukseen
Työni johdannossa esitin näkemyksen, jonka mukaan Oma kirjoitus jää kahdenlaisen
tavoittamattomuuden uhriksi tulkinnassa. Ensimmäinen lähestymistapa on kohtelias, sillä
se pyrkii kiertämään teoksen esittämät epävarmuuskohdat tulkitsemalla ne
mahdollisuuksina. Kohtelias lähestymistapa uskottelee ylläpitävänsä teoksen
synnyttämää potentiaalia, vaikka se on jo hypoglyfiä pidemmälle vietyä tulkintaa. Siinä
epävarmuuskohdat on tunnistettu ja erotettu niistä teokseen sisältyvistä tekijöistä, joita
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Rekuperaatio viittaa siihen, että kritiikki käännetään palvelemaan niitä rakenteita ja instituutioita, jotka se alun perin
pyrki kieltämään ja luhistamaan (Plant 2001). Keskeinen esimerkki tästä on avantgardeobjektien muuttaminen
kaupallisiksi taide-esineiksi, joka on ilmiolemuksensa taustalla hyvin diskursiivinen prosessi.
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pidetään varmoina. Niitä edustavat tyypillisesti sellaiset teoksen osat, joiden katsotaan
ongelmattomasti tukevan narratiivia. Näihin lukeutuvat materiaaliset ja tekniset
elementit, kuten väri, pohjan laatu, työstömateriaalit. 54

Kohtelias lähestymistapa sulkee teoksen vihjaamalla, että kaikki mahdollinen sanottava
teoksesta on jo esitetty, jolloin uutta luentaa ei ole tarpeen tehdä. Kohtelias lähestyminen
myöntää teoksen ja teorian paikkojen ontologisen erillisyyden.

Päättävä lähestymistapa puolestaan on kuin norsu posliinikaupassa, joka ei suostu
hyväksymään epävarmuustekijöitä osaksi teoksen koherenssia. Lähestymistapa pyrkii
tyhjentävään tulkintaan, vaikka tulkinta itsessään ei olisi enää palautettavissa teoksen
ehtoihin. Ontologisesti ottaen päättävä tulkinta liittyy muutokseen, jonka myötä teos ei
ole tavoitettavissa itsensä kautta, koska sille ei voida piirtää kehitysajatukseen liittyviä
rajoja. Päättävässä luennassa teoria liukuu teokselle varatulle alueelle ja saattaa
mahdollisesti täyttää sen.

Päättävään tulk intaan siis vaikuttavat monet teoksen ulkopuoliset seikat, joista yhtä on
nimitetty asiantuntijuudeksi. Tässä yhteydessä haluan välttää tuottamasta negatiivista
konnotaatiota termille ja käytän sitä viittaamaan tiettyyn kompetenssiin, jonka perusteella
ikonologia lasketaan mukaan osaksi teoksen tulkintaa. Päättävän tulkinnan tekeminen voi
siis olla asiantuntijan mielestä oikeutettu, jos ikonologinen konteksti (esimerkiksi jokin
toinen teksti, avantgardessa mahdollisesti manifesti) sallii olettaa niin. Ikono loginen
konteksti voi olla oikeutettu sellaisenaan, mutta silloin kyseessä on lähiluvun kohteena
olevaa teosta laajempi kokonaisuus.

Luvuissa 2.2 sekä 2.3 käsittelemieni uhrauksen ja väkivallan käsitteet soveltuvat
kohteliaan ja päättävän tulkintatavan yhteyteen. Kohtelias nivoutuu tällöin uhrauksellisen
kunnioittavuuteen, jolloin sokeat pisteet sallitaan, vaikka ne estävät yksiselitteisen ja
varman tulkinnan. Kohtelias lähestymistapa toteutuu Derridan ja Elkinsin teorioissa.
Huolimatta heidän teorioidensa eräänlaisesta ehdottomuudesta, käsitän lähestymistavan
teoksen ja teorian, en teorioiden välisenä suhteena. Teoriakiista johdattaa päättävän
tulkinnan yhdistämiseen väkivaltaisuuden kanssa, jollaisena se ilmenee esimerkiksi
54

Tosin esimerkiksi Italialaisessa arte poverassa työstömateriaalit ovat olennainen osa teoksen merkitystä. Selitykseni
kuitenkin on ikonologinen, ei semioottinen.
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Gadamerin hermeneutiikassa sekä Balin ja Brysonin narratologishakuisessa
semiotiikassa. Hermeneuttinen esiymmärrys yleensä perustuu johonkin toiseen tekstiin
tai kokemukseen. Balin ja Brysonin semiotiikka puolestaan yrittää jättää huomioitta
olennaisen subsemioottisen tason, jonka jo tasolle annettu nimi tuo ilmi. Levinasin
eettinen lähtökohta liittäisi hänet uhraukselliseen, vaikka hänen ajattelunsa on saanut
vaikutteita hermeneutiikasta.

Edellä käsitellyistä vaihtoehdoista Aichelen tulkinnat Kleen Omasta kirjoituksesta ovat
pääasiallisesti kohteliaita. Hän toteaa, että ”Klee’s secret writing is only accessible to the
viewer who responds to the signs as multivalent visual abstractions and to the images
they compose as self- reflexive visual texts about the language of abstraction itself” [Vain
sellaisella katsojalla on pääsy Kleen salaiseen kirjoitukseen, joka reagoi merkkeihin
monitahoisina visuaalisina abstraktioina ja niiden muodostamiin kuviin abstraktion
kielestä kertovina itserefleksiivisinä visuaalisina teksteinä.] (Aichele 2002, 177).

Kohteliaasta tulkinnasta voi tulla päättävä tulkinta, kuten Aichelella. Hän rajaa oman
tulkintansa olevan ainoa tapa, jonka kautta Kleen Omaan kirjoitukseen voidaan edetä.
Katsojan tulee hänen mukaansa hyväksyä monimerkityksellisyys ja omaksua hänen
esittämänsä näkemys, jonka mukaan Kleen Oma kirjoitus viittaa abstraktion kieleen.
Aichele vihjaa, että abstraktion varaan on mahdollista rakentaa kielioppi. Omaksumalla
vähemmän päättävän tulkintatavan voin tulkita ”abstraktion kielen” olevan
epävarmuuspiste, joka saattaa olla metafora itsessään.

Abstraktin kielen esittämiseen Aichele käyttää esimerkkinä Kleen teosta Novelle in
Geheimschrift (”Salaisella kirjoituksella kirjoitettu romaani”, 1935). Teoksessa on
maalauksellinen taustapinta, jolla on kirjoituksenomaisia merkkejä.
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Paul Klee, Novelle in Geheimschrift, 1935

Tulkitessaan Kleen akvarellia, Aichele selittää teoksen koostuvan kirjaimista, eialfabeettisista abstraktioista sekä diakriittisilta55 näyttävistä merkinnöistä. Yksiköt
sijoittuvat pinnalle kuviona, joka ei vaikuta sattumanvaraiselta, mutta mikään ei anna
olettaa kieliopillista järjestystä. (Mts., 175.) Tosin pseudokirjoitus perustuu juuri sille,
että havaitsija pyrkii tunnistamaan kirjoituksenomaisia elementtejä. Kuten Elkins osoitti,
tulkintaan saattaa jäädä aukkokohtia ja näitä potentiaaleja synnyttäviä kohtia nimitän
sokeiksi pisteiksi.

Pelkästään teoksen sisältöä kuvatessaan Aichele käyttää hyvin paljon potentiaaliin
viittaavaa sanastoa. Epävarmuudesta hän kuitenkin etenee ikonologiaan käsitellessään
Kleen salaista kirjoitusta (Geheimschrift). Aichele ehdottaa kahta mahdollista kohteliasta
vaihtoehtoa miten se tulisi ymmärtää. Ensiksikin kyseessä voisi hänen mukaansa olla
visuaalinen analogia berniläiselle saksalle 56 , jota Klee puhui silloin, kun hän ei halunnut
tulla yleisesti ymmärretyksi. Yhtään vähemmän todennäköinen ei Aichelen mukaan ole
oletus, jonka mukaan Kleen salaiset merkit sisäänkoodaisivat viittauksia muihin
teksteihin (visuaalisiin, verbaalisiin tai molempiin). (Mts., 175.) Hän samastaa salaisen
kirjoituksen kryptografiaan, vaikka Kleen tarkoituksena oli abstraktion keinoin riisua
signifioijat totutuista yhteyksistään ja liittää ne uudelleen alkuperäänsä (Colley 1987, 1112). Derridan käsitystä alkuperäisen merkityksen tavoittamattomuudesta käsittelin
luvussa 2.1, jonka yhteydessä totesin hänen itse tuottaneen alkuperiä uudelleen
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Diakriittisellä merkillä tarkoitetaan tarkenteita, esimerkiksi aksentteja. Joissain kielissä tarkenteita käytetään vain
erottamaan tietyt sanat kirjoituksessa. Saussure käytti termiä viittaamaan siihen, että kielijärjestelmissä merkki saa
arvonsa (eli merkityksensä) vain eroistaan muihin merkkeihin.
56
Berniläinen saksa on ulkopuoliselle salakieleltä vaikuttava murre, jossa esimerkiksi sana ”äuuä” tarkoittaa ”ei
varmasti”.
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luodessaan etymologian différancelle. Tämä uudelleenkytkeminen on yksi mahdollinen
yhtymäkohta dekonstruktion ja Oman kirjoituksen välillä.

Tällaisen intertekstuaalisen viittauskehyksen olettaminen ei Aichelen (mts., 177) mielestä
ennalta sulje mahdollisuutta, että Kleen salainen kirjoitus viittaisi myös
sisäänkoodaamisen käsitteeseen ja käytäntöön. Aichele on ansiokkaasti kuvannut Kleen
teoksen tulkinnallisia potentiaaleja, jotka oman tutkimustermistöni mukaan sisältyvät
hypoglyfiin. Hän kuitenkin tunnustaa, että yksittäisten merkkien uloskoodaamisyrityksiä
palkitsevampaa on tutkia salaisen kirjoituksen suhdetta Kleen taiteeseen yleensä (mts.).
Aichele tekee samalla selväksi päättävän luennan mahdottomuuden ja sen, että hän
luopuu itse lähilukuyrityksistä suhteessa salaiseen kirjoitukseen.

Jostain syystä Aichele ei käsittele Kleen omaa tekstiä Über die moderne Kunst
(”Modernista taiteesta”, alun perin luentona vuonna 1924), jonka mukaan taideteos ei
esitä nähtyä uudelleen, vaan se tekee näkyväksi salaisia näkymiä. Kleen mukaan kuvaa
säätelee myös aihe mediumin määrittäjänä, sillä hän haluaa esittää ”sopivin kuvallisin
keinoin”. Hänen mukaansa tässä vaiheessa ratkeaa, syntyykö kuvia vai jotain täysin
muuta. (Klee 1987, 57-58.)

Tähän liittyen toinen keskeinen aihio Kleen Omassa kirjoituksessa on pikakirjoitus tai se,
mitä Aichele (2002, 190) nimittää ”kuvalliseksi pikakirjoitukseksi”, sillä Kleen
pikakirjoitus eroaa hänen käsialastaan. Liittämällä omaa kaunokirjoitustaan ja kuvallista
pikakirjoitusta samaan alaan (joka normaalisti on varattu maalaukselle), Klee
kyseenalaisti asioita, jotka erottavat käsin kirjoitetun tekstin piirroksesta (Aichele 2002,
194). Aichele etsii myös päättävän tulkinnan mahdollisuuksia, mutta joutuu toteamaan
sellaisen olevan mahdoton: ”Any effort to read the graphic scrawl as legible script is
doomed to frustration” [Kaikki yritykset lukea graafista raapustusta luettavana
kirjoituksena ovat tuomittuja turhautumiseen]. Aichelen mukaan Kleen abstraktia
kirjoitusta on tarkoituksellisesti mahdoton lukea (illegible). (Mts., 194-195.) Millä
perustein siis voidaan enää puhua kirjoituksesta?
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Paul Klee, Abstracte Schrift, 1931

Kuten pseudokirjoituksen tapauksessa, havaitsija alkaa etsiä kirjoituksen tunnusmerkkejä,
johon erityisesti teoksen nimi ohjaa. Kleen merkinnät etenevät reunalta toiselle,
muodostaen päällekkäisiä rivejä. Teos synnyttää vahvan pyrkimyksen lukea sitä
kirjoituksenomaisesti, seuraten länsimaista konventiota vasemmalta oikealle. Kleen
kiinnostus aasialaisia kieliä kohtaan ei kuitenkaan tue ongelmattomasti tätä olettamusta.
Tärkeämpänä seikkana on se, että tulkintani merkintöjen etenemisestä reunalta toiselle jo
sinänsä sisältää oletuksen, että kyseessä olisi kirjoitus. Samaa teosta voitaisiin kuvata
toisin mainitsemalla merkintöjen muodostavan horisontaalisia akseleita, jotka sijoittuvat
kahden reunan väliin. Eteneminen puolestaan viittaa ajallisuutensa kautta kirjoituksen
lineaariseen jaksottumiseen.

Aichelen mielestä Kleen tarkoituksena oli käyttää hyväkseen ei- luettavaa kirjoitusta
muistuttavan graafisen kielen potentiaalia. Kleen tarkoituksena ei ollut tuottaa vain eiluettavaa kirjoitusta, vaan myös merkkiperusta, joka olisi tulkitsemattomissa. (mts., 196.)
Aichele ilmaisee potentiaaliin liittyviä epävarmuuksia käyttämällä analyysissaan sellaisia
sanoja, kuten suggests (”ehdottaa”) ja evidently (”ilmeisesti”). Lisäksi ”ei- luettava
kirjoitus” on oksymoron, toisin kuin Kleen oma termi ”eräänlainen kuvallinen kirjoitus”.
Huolimatta sokeiden pisteiden tunnistamisesta Aichele ei puhu selvästi siitä, mitä Elkins
nimittää pseudokirjoitukseksi.

Päättävä tulkinta on kuitenkin mahdollista kiertää, kuten Aichele osoittaa. Hän esittää,
että vaikka graafisilla abstraktioilla ei ole merkitystä lingvistisinä merkkeinä, niillä on
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erittäin suuri merkitys merkintöinä eleistä. Hän perustelee, että sijoittaessaan ei- luettavaa
kirjoitusta piirrokselle varattuun semanttiseen tilaan, Klee halusi luoda sille samanlaisen
statuksen kuin itämaisella kalligrafialla. Klee uskoi kalligrafian olleen alkuperäisessä
yhteydessäänkin arvostetumpaa ekspressiivisyytensä kuin luettavuutensa vuoksi. (Mts.,
197.) Tämä puolestaan painottaa kirjoituksen kokemuksellisuutta, jonka tavoittamisen
Crawford (2002, 74) ei usko olevan mahdollista.

Edellä mainitun perusteella Aichele tuntuu hylkäävän koko projektinsa, jonka tähtäimenä
on ollut se, että hän pääsisi käsiksi Kleen Omaan kirjoitukseen. Hän ei ole pyrkinyt
päättävään, vaan kohteliaaseen tulkintaan, mutta on joutunut toteamaan senkin
mahdottomaksi. Hän esittää tulkinnan todetessaan eräänlaisen kuvallisen kirjoituksen
merkityksestä eleenä, mutta siirtää samalla kohdettaan kuvataiteen suuntaan. Samassa
yhteydessä hän sivuuttaa myös merkityksen problematiikkaa. Yksi kirjoitukselle
leimallinen tekijä on se, että se ei saa olla liian ekspressiivistä. Liika ekspressiivisyys
poistetaan jättämällä subsemioottinen taso ”näkemättä”.

Korostaessaan Oman kirjoituksen merkitystä eleen kuvana tai dokumenttina eleestä,
Aichele tulee samastaneeksi sen abstraktiin ekspressionismiin (action painting), joka
nousi pinnalle vasta 1950- luvulla. Aichele siis asettaa huomaamattaan Kleen
anakronistiseen ikonologiseen yhteyteen tai ei perustele näkemystään riittävästi.
Myöskään Kleen omat pyrkimykset eivät olleet puhtaan ekspressiivisiä. Klee käytti
Omaa kirjoitustaan opetusvälineenä (Aichele 2002, 164) ja siinä viiva muotoa
määrittävänä seikkana oli hänelle tärkein ja hallituin lähtökohta (ks. Klee 1987&1997).

Toisaalta teoksessaan Pädagogisches Skizzenbuch (”Pedagoginen luonnoskirja”, 1925)
Klee on piirtänyt kaksi viivaa, joiden pääviiva on hänen mukaansa kuviteltu (Klee 1997,
7).

(Mts.)

Klee esittää siis, että havainnolle altis ja silmälle tarjottu ilmentää jotain muuta eli jotain,
mikä ei ole näkyvissä. Elkinsin termeillä kyseessä on sekä esittämätön että kuvaamaton.
Esittämätön sisältyy kuvaan siinä mielessä, että pääviivan kuvitteleminen perustuu
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piirrettyjen viivojen herättämällä mielikuvalle, kuvaamaton taas tulee esille siinä, että
pääviiva on faktisesti poissa. Aiheeseen liittyvässä kirjeessään Foucault’lle surrealisti
René Magritte muistuttaa, että näkyvä voidaan piilottaa, mutta näkymätön ei piilota
mitään. Sen olemassaolo voidaan joko tietää tai olla tietämättä. (Foucault 1997, 57.)

Kleen viivojen voidaan ajatella esittävän visuaalisesti allegorisuutta: piirretyt viivat
noudattavat kuvitellun pääviivan muotoa, jolloin ne ovat pääviivan allegorioita. Tosin
ikonologinen konteksti on ongelmallinen, sillä teosta ei voi pitää taideteoksena
perinteisessä mielessä. Piirtämisen oppikirjassa julkaistu kuva on pikemminkin eitaiteellinen ja selittävä esimerkki. Ei-taiteelliseksi tulkittu kuva taas ei ohjaa havaitsijaa
liittämään sitä avantgardistiseen representaation kritiikkiin, sillä sen konteksti on
taideteorian marginaalissa. Taideteoria on painottunut taiteilijoiden nimenomaisesti
taideteoksiksi luokiteltuihin töihin, ei niitä täydentäviin kokonaisuuksiin (kuten Kleen
oppikirja), vaikka ne ovat osa saman taiteilijan teoskorpusta.

Tässä mielessä taideteoria toimii sisältöä määrittävän myytin kautta. Seuraavassa luvussa
tarkastelen edellä mainittua representaation kritiikkiä avantgarden myyttinä sekä myytin
luonnetta yleisemmin. Lisäksi käsittelen myytin yhteydessä Michaux’n taidetta ja sen
suhteita Kleen teoksiin sekä aiemmin käsittelemääni toiseuteen.
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5 Kielen kääntöpuoli
What can such poems do for you? You are a spider strangling in
you own web, suffocated by meaning. You ask to be freed by these
poems from the intolerable burden of trying to understand. The world
of meaning: is it too large for you? too small? It doesn’t fit. Too bad.
It’s no contest. You keep on trying. So do I.
[Mitä sellaiset runot voivat tehdä sinulle? Olet omassa verkossasi
pyristelevä hämähäkki, merkityksen tukehduttama. Pyydät näiden
runojen vapauttavan sinut ymmärtämisen yrittämisen sietämättömästä
taakasta. Merkityksen maailma: onko se liian suuri sinulle? liian pieni?
Se ei istu. Voi ikävä. Se ei ole kilpailu. Jatkat yrittämistä.
Niin minäkin teen.]
(Melnick 1978, 1.)

Roland Barthesin käsitys myytistä selventää edellisessä luvussa esittämieni
tulkintatapojen vaikutusta Omaan kirjoitukseen ja niiden yhteyksiä tavanomaisen kielen
ideologiseen vallankäyttöön. Pyrin osoittamaan päättävän tulkinnan tukeutumisen toiseen
tekstiin olevan samalla tukeutumista myyttiin. Myöskään kohtelias lähestyminen ei ole
turvassa myytiltä, sillä molemmat lähestymistavat liittyvät diskurssiin.

Michaux puolestaan viittaa teoksissaan jatkuvasti siihen, mitä hän pitää kielen ja
diskurssin ulkopuolisena. Tälle ulkopuolelle asettuvat muun muassa todellisen maailman
merkitykset ja psyykkinen itse, jotka sekoittuessaan tuottavat uusia merkityksiä juuri
kieleen. Michaux koki tavanomaisen kielen johtavan häntä jatkuvasti pois siitä, mistä hän
on puhumassa, jonka vuoksi hän unelmoi hiljaisuudesta tai koki sen lähes
välttämättömänä. Omalla kirjoituksellaan Michaux ei kuitenkaan tavoitellut materiaalista
hiljaisuutta eli materiaalisen läsnäolon ja merkityksen poissaolon välisestä suhteesta
syntyvää hiljaisuutta, vaan universaalisti ymmärrettävää ilmaisua. Hänen käsityksensä
ruumiillisista merkitsemistavoista vuosivat hänen visuaaliseen ilmaisuunsa, jonka vuoksi
Michaux’n Omaa kirjoitusta voi pitää tavanomaista kieltä luonnollisempana
ilmaisuvälineenä hänen ajattelussaan.

Oma kirjoitus luonnollisena ilmaisuväylänä olisi samalla myös myytin vaikutukselta
suljettua ei-diskursiivisen luonteensa vuoksi. Barthesin mukaan myytin on kuitenkin
mahdollista kaapata ei-diskursiivinen haltuunsa tuottamalla kielen sisältöön lisän. Kyse ei
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kaikesta huolimatta ole suplementista tai pelkästä merkityksen lisästä, vaan kohteen
merkityksen jatkeesta, jolla myytti varastaa kielen.

5.1 Myytti käsitesisältöjen varkaana
Puhuessaan myytistä Roland Barthes kiinnittää sen olennaisesti diskurssiin. Hänelle
myytin raaka-aine ei ole samantekevä, mutta hänen jälkistrukturalistisen näkemyksensä
mukaan kuva muuttuu kirjoitukseksi tullessaan merkitykselliseksi (Barthes 1994, 174).
Jälkistrukturalistit pitivät kieltä kaikille elämänalueille tunkeutuvana elementtinä, mutta
heidän mukaansa kieli ei ”kolonisoi” subjektin käyttäessä sitä, vaan kaikella on jo
valmiiksi tekstuaalinen luonne.

Barthes tarkoittaa diskurssilla, kielellä ja puheella samaa asiaa eli kaikkia
merkityksellisiä yksiköitä ja yhdistelmiä. Hän siis samastaa kuvan sanaan. (Mts.) Koska
merkitykselliset yksiköt on tasapäistetty, hänen on mahdollista liittää myytti
semiotiikkaan:

(Mts., 178)

Myytti kiinnittyy loisen tavoin kielelliseen merkkiin synnyttäen toisen asteen
semioottisen järjestelmän, jolloin ensimmäisen asteen merkistä (3) tulee myytin
signifioija (I). Raaka-aineet menettävät merkitsevyytensä välittömästi myytin otettua ne
haltuunsa. Myytin kannalta kirjain- ja kuvakirjoitus ovat vain merkkien summia. (Mts.,
177.) Tässä yhteydessä esimerkiksi pseudokirjoituksen yhteydessä esille nousseita piktoja ideografeja ei ole merkityksellistä erotella, sillä myytti toimii kaikkien diskursiivisten
järjestelmien yhteydessä.
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Kaksi myyttiin sisältyvää semioottista järjestelmää muodostavat Barthesin mukaan kaksi
kielen tasoa. Hän kutsuu kielen muodostamaa lingvististä järjestelmää objektikieleksi,
sillä myytin määräytyessä metakieleksi siinä puhutaan ensimmäisestä järjestelmästä.
Saman logiikan mukaan kokonaisuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta, joka
Barthesin mukaan edellyttää kahta nimeä. (Mts., 178-179.)

Kielen tasolla ensimmäisen järjestelmän viimeinen termi on merkitys, kun se myytin
tasolla on muoto. Käsitteen nimikettä puolustaa se, ettei se voi olla monimielinen. Toisen
järjestelmän viimeistä termiä Barthes nimittää merkityksenannoksi, sillä se muodostuu jo
itsessään kielen merkeistä. (Mts., 179.)

Muoto köyhdyttää merkityksen siten, että jäljelle jää pelkkä kirjain. Muoto ja merkitys
ovat keskinäisessä vaihtoliikkeessä, joka on kytköksissä järjestelmien (ja siten myös
näkökulmien) vaihtumiseen. Käsitteeseen ei puolestaan sijoiteta todellisuut ta, vaan tietty
tieto todellisuudesta. (Mts., 180-182.) Käsite vaikuttaa olevan se osa myyttiä, johon
diskurssin valta ja politiikka liittyvät. Sen ei tarvitse kuitenkaan kiinnittyä yksiselitteisesti
yhteen muotoon. Myyttisellä käsitteellä on käytettävissään rajaton määrä signifioijia (I) ja
saman käsitteen toistuminen eri muodoissa on hyvin tärkeää, sillä sen avulla myyttiä
voidaan tulkita (mts., 182). Barthes tuntuu jatkuvasti korostavan myytin olevan puhetta,
jolla hän tarkoittaa sen liittyvän yksittäiseen puheaktiin, ei niinkään järjestelmään.
Aiemmin käsitellyn kategorisuuden tavoin myös käsite on historiallinen ja
uudelleenmääriteltävissä.

Merkityksenanto puolestaan on samalla tavoin itsessään myytti kuin merkki (3
ensimmäisessä kaaviossa) on sana. Myytti ei kätke mitään, sillä sekä muoto että käsite
ovat läsnä olevia. Niiden tarkoituksena ei ole saada mitään katoamaan, vaan vääristää.
Vääristymä johtuu siitä, että myytin muoto (I) perustuu kielitieteelliseen merkitykseen
(3). Signifioija saa näkökulmasta juontuen erilaisia arvoja: sillä on täysi puoli
merkityksen kannalta, mutta tyhjä puoli muodon puolesta. Siten käsite (II) vieraannuttaa
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merkityksen (3). (Mts., 183-185.) Myytin synnyttämä vääristymä perustuu tavanomaisen
kielen merkitsemistapaan.

Tämä vääristynyt vieraantuminen syntyy objektikielen ja metakielen eli puhtaasti
merkitsevän ja kuvittelevan tietoisuuden vuorottelusta, joka tapahtuu merkityksen ja
muodon vaihteluissa. Merkitys on myytissä aina esittääkseen muodon, muoto taas
etäännyttääkseen merkityksen. Merkityksen ja muodon välinen ristiriita on mahdoton,
sillä ne eivät koskaan ole samassa paikassa. (Mts., 185.) Elkinsin piirteinä ajateltuna
myytti liittyy esittämättömään, sillä se toimii kuvan elementtien perusteella, muttei itse
ole suoranaisesti läsnä niissä.

Siten myytin toiminnalle olennaista on se, että merkityksenanto on motivoitu, kun
kielellinen merkki taas on aina mielivaltainen. 57 Myytin kaksipuolisuus edellyttää
motivaatiota, sillä myytti perustuu merkityksen ja muodon väliselle analogialle. (Mts.,
187.) Kaksipuolisuus taas edellyttää erilaisia tulkintamalleja. Jos merkitsijää kohdellaan
tyhjänä, käsite täyttää myytin muodon ja merkityksenanto muuttuu kirjaimelliseksi. Täysi
merkitsijä taas tarkoittaa merkityksen ja muodon välisen vääristymän havaitsemista,
jolloin myytin merkityksenanto purkaantuu ja myytti näyttäytyy huijauksena. Kolmas
tapa puolestaan perustuu merkityksen ja muodon vuorotteluun tai eräänlaiseen
vaihdantatalouteen, jota Barthes nimittää monimieliseksi merkityksenannoksi. Lukijan
tulisi paljastaa myytti, mutta myytti ”peittää jälkensä” kehittämällä toisen asteen
semioottisen järjestelmän. Pakotettuna joko paljastamaan tai tuhoamaan käsitteen, myytti
naturalisoi sen ja muuttaa historian luonnoksi. Myytti tekee sen objektin, josta se puhuu,
historiattomaksi. (Mts., 189-190, 208; Barthes 1977, 165.) Naturalisoinnin myötä
esittämätön synnyttää vajaata näkemistä. Elkins ei kuitenkaan kiinnitä piirteitä yhtä
vahvasti valtaan kuin Barthes.

Valta ei ole selvää, sillä myytin kuluttaja pitää merkityksenantoa aina tosiasioiden
järjestelmänä, vaikka se on vain semioottinen (Barthes 1994, 192). Kertomukset ja
ideologiat on naturalisoitu, kuten esimerkiksi postkolonialismikeskustelun myllyyn vettä
juoksettanut orientin käsite, johon Edward Said (ks. Orientalism, 1978) on kiinnittänyt
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Tässä Barthes hyödyntää saussurelaista käsitystä arbitraarisesta ja motivoidusta kielenkäytöstä.
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huomiota. Orientti on eurosentrinen käsite, joka nimeää Toisen. Orientti tuo selvästi ilmi
myös merkitykseen liittyvän valtapoliittisen latauksen.

Omaan kirjoitukseen liittyen merkittävintä on, että myytti varastaa kielen muuttamalla
merkityksen muodoksi. Merkityksen puuttuminenkaan ei riitä vastustamaan myyttiä, sillä
myytti voi täyttää merkityksen tyhjiön liittämällä sen merkityksen esimerkiksi absurdiin
tai surrealismiin. (Barthes 1994, 192-193.) Barthes siis ilmaisee, että merkityksen
puuttuminen voidaan yhdistää avantgarden myyttiin eli representaation kritiikkiin.

Tässä tapauksessa merkityksen puuttuminen voidaan päättävästi tulkita representaation
kritisoimiseksi, jolloin merkityksen puuttumisen paljastumisen hetki assosioidaan teoksen
herättämään taide-elämykseen. Merkityksen puuttuminen siis ottaa merkityksen paikan
eli muoto korvaa merkityksen. Merkityksenanto kulkee myytistä käsin ensimmäisen
järjestelmän viimeisen termin jättämään tyhjään paikkaan. Toisin sanoen, käsitys
representaation kritiikistä antaa merkin syntymättömyydelle arvon.

Merkityksen puuttumisesta johtuva epävarmuus ei sekään ole ongelma myytille. Barthes
kirjoittaa matemaattisen kielen merkityksen olevan liian täynnä, jotta myytti pystyisi
valloittamaan sen. Matemaattinen kieli vastustaa tulkintaa ja myytin loismaisia
merkityksenantoja, mutta myytti kaappaa sen kokonaan tekemällä jonkun matemaattisen
kaavan muuttumattomasta merkityksestä matemaattisuuden puhtaan merkitsijän. 58
Barthesin mukaan objektikielen aluksi tekemän vastarinnan suuruus on suoraan
verrannollinen sen lopulliseen ”prostituutioon”. (Mts., 193.)

Toinen myyttiä vastustava kieli on poeettinen. Sen ihanteena on päästä itse asioiden eikä
sanojen merkitykseen, jonka vuoksi se pyrkii löytämään esisemioottisen tilan. Tästä
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Barthes käyttää esimerkkinä kaavaa E=mc², joka on Mythologies-teoksen ilmestymisen (1957) jälkeen
popularisoitunut suuresti mm. Stephen Hawkingin teorioiden myötä.
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syystä runous hämärtää kielen tehden käsitteestä mahdollisimman abstraktin ja
venyttämällä signifioijan ja signifioidun välistä suhdetta mahdollisimman paljon.
Barthesin mukaan poeettinen merkki pyrkii tuomaan esiin kaikki signifioidun
mahdollisuudet uskoessaan essentialistisesti voivansa tavoittaa olion itsessään. Runous
siis haluaa itse olla epäkieltä. (Mts., 194.) Olion paljastamiseen koko potentiaalin kautta
sisältyy kuitenkin ongelma, sillä tässä mielessä olion tulisi jo olla selvärajainen.
Derridalaisen näkemyksen mukaan différancen on täytynyt edeltää oliota tai olla siinä
läsnä edes jäljen tasolla. Kaikki signifioidun mahdollisuudet tarkoittavat myös muistumaa
olion rajojen ulkopuolella olevasta. Barthesin näkemys on strukturalistinen, joka
ammentaa jonkin verran platonilaisista ideamaailman ja arkkityypin käsitteistä.

Myyttiin palatakseni, myös runous epäonnistuu pyrkimyksessään paeta myyttiä. Myytti
muuttaa essentialistisuuden tyhjäksi merkitsijäksi, jota se käyttää merkitsemään runoutta.
Myytistä vapautuminen on hankalaa, ellei lähes mahdotonta, sillä viime kädessä myytti
voi aina merkitä sitä itseään vastaan kohdistettua vastarintaa. Barthes ehdottaa parhaaksi
keinoksi myyttiä vastaan keinotekoisen myytin tuottamisen. 59 (Mts., 194-195.) Kyseistä
myytin haltuunottoa tai rekuperaatiota (vähintäänkin yrityksenä) käsittelen jäljempänä
lettristien yhteydessä.

Myöhemmin Barthes (1977, 167) eteni myytin paljastamisesta merkityksen
representaation hajottamiseen. Hänen pyrkimyksensä oli hyvin samansuuntainen
avantgardistisen representaation kritiikin kanssa. Ideologisen signifioidun (eli käsitteen)
tuhoamisesta hän eteni semioklasmiin, merkin tuhoamiseen. Barthesin mukaan samoja
sisältöjä ilmaistaan merkein, jotka jatkuvasti muuttavat signifioitujaan uusiksi
signifioijiksi ja kielen sosiaalinen luonne tuottaa yhteisiä uskomuksia. Barthes esittää
merkin ja sen osien sekä konnotaation korvaamista lainauksella, viittauksella ja
stereotyypillä. (Mts., 167-168.) Barthesin mainitsemat keinot ovat hyvin samansuuntaisia
dekonstruktiivisten kirjoitustekniikkojen kanssa. 60
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Barthesin näkemys on sinänsä ristiriitainen, että hän itse painottaa myytin keinotekoisuutta, mutta esittää sen toisaalta
keinona myytin vastustukselle.
60
Tällaiseksi luen myös OuLiPo-ryhmän klinameniksi nimeämän tekniikan, joka on kenties onnistunein tietoinen
taiteellinen sovellus foucault’laisesta intertekstuaalisuudesta. Klinamenissa aiempia tekstejä siirretään uusiin
tekstiyhteyksiin lainausta mainitsematta eli ne kontekstoidaan uudelleen ja niiden historia hävitetään.
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Barthes pyrkii siis suistamaan paikoiltaan varmat merkitykset ja saattamaan ne
epäilyksenalaisiksi uudelleenkonstekstoimalla ne. Taustalla vallitsee
dekonstruktionistinen ajatus asian siirtämisestä uusiin yhteyksiin, joka tuottaa uusia
merkityksiä. Tosin rekontekstualisointia tehtiin avantgarden piirissä ennen
jälkistrukturalismia, klassinen esimerkki siitä ovat löydetyt esineet (objet trouvé),
kliseinen esimerkki taas Duchampin pisuaari. Myös Barthes (mts., 169) suuntaa
huomionsa objektin muuttamiseen uuden objektin tuottamiseksi, joka samalla on
lähtökohta uudelle tieteelle. Barthesin läpitekstualisoitunut maailmakäsitys aiheuttaa sen,
että objekti tuotetaan uudelleen kun se nimetään uudelleen. Objektin nimi tarkoittaa sen
poissaoloa, muuten nimi ei olisi tarpeellinen. Lisäksi nimeäminen sinänsä on objektin
piirteistä tehtyä tulkintaa.

Myös Michaux’n maailmankuvaa voi jossain määrin kuvata läpitekstualisoituneeksi, sillä
käsitys objektin uudelleentuottamisesta nimeämisen yhteydessä sisältyi myös hänen
ajatteluunsa, mutta vain pyrkimyksenä universaaliin kommunikaatioon. Häne n
tuotannossaan nousee esiin ajatus, jonka mukaan Oma kirjoitus voisi toimia universaalin
ilmaisun välineenä, joka puolestaan tarkoittaisi, että Oma kirjoitus loisi uuden suhteen
objektiin. Tosin Michaux’n Omasta kirjoituksesta voi nostaa (ja on nostettu) esiin hyvin
erilaisia sisältöjä, jotka puolestaan sitoutuvat erilaisiin myytteihin.

5.2 Michaux’n kieltä kaipaamaton kirjoitus
Richard Sieburth (2002, 45) kuvaa Michaux’n teoksia toimintarunoiksi (Action Poem)
soveltaen modernin kuvataiteen termiä. Jackson Pollockin toimintamaalauksen sisältämä
ekspressiivisyys ei kuitenkaan ollut Michaux’n Oman kirjoituksen keskiössä, vaan
olennaisempi seikka oli hänen sanoihin kohdistuva vierauden tunteensa. Michaux ei
koskaan ollut sanojen luonnollinen liittolainen, vaan niiden sijaan hän kaipasi
”yllätyksellistä” kirjoituksen muotoa, jonka avulla ilmaisun ei tarvitsisi tapahtua toisten
ihmisten keksimillä sanoilla (Broome 1977, 127; Sieburth 2002, 46). Tässä valossa
Michaux’n pyrkimykset vaikuttavat siltä, että hän olisi ollut tietoinen kulttuuristen
myyttien toimintatavoista ja tutkinut keinoja niiden estämiseksi.
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Michaux’s move from the single unbroken line into a series of signs embodies an attempt to discover
a kind of language or semiotic system that goes beyond (or before) the conventionalized marks of
writing or pictorial representation – a series of signifiers without signifieds […], a purely private
alphabet that would free him from having to speak (or draw) like anybody else [.]
[Michaux’n liike yksittäisestä yhtenäisestä linjasta merkkien sarjoihin sisältää yrityksen löytää
sellainen kieli tai semioottinen järjestelmä, joka etenee tavanomaisten kirjoitusmerkintöjen tai
kuvallisen representaation tuolle puolen (tai edeltää niitä) – signifioijien sarja ilman signifioituja,
puhtaasti yksityinen aakkosto, joka vapauttaisi hänet puhumasta (tai piirtämästä) kuin kukaan
toinen.]
(Sieburth 2002, 48.)

Toisaalta Michaux puhuu omien merkkiensä löytämisen yhteydessä etenemisen
pysähtymisestä ja tukkiutumisesta: ”un signe, c’est aussi un signal d’arrêt” [merkki on
myös pysähtymisen signaali]. (Mts.) Margaret Rigaud-Drayton (2005, 1) puolestaan
kirjoittaa Michaux’n kaivanneen läpinäkyvää kieltä. Läpinäkyvällä kielellä hän tarkoittaa
kieltä, joka olisi samalla intiimiä ja universaalia. Michaux ei ilmeisesti kokenut
luottavansa yhden kollektiivisen kielen sijaan toisistaan poikkeaviin tavanomaisiin
kieliin, jotka kohottivat muureja ihmisten välille. Tässä mielessä hänen tavoitteenaan
vaikuttaa olleen kommunikaation parantaminen.

Tosin vastakkainen pyrkimys ilmaisun suojelemiseen myytin kaikkialle ulottuvalta
vallalta vaikuttaa yhtä varteenotettavalta. Michaux’n läpinäkyvän kielen ongelma on se,
että torjuessaan myytin toimintaa myytille vieraalla kirjoituksella, läpinäkyvä kieli toimii
itseään vastaan, jos sen on tarkoitus olla kommunikaatioväline. Oma kirjoitus Michaux’n
tarkoittamassa mielessä voisi parhaimmillaankin toimia vain assosiaatioiden synnyttäjänä
eikä yksiselitteisten merkitysten välittäjänä. Tulee kuitenk in huomata, että juuri
Michaux’n läpinäkyvän kielen ajatus saa havaitsijan etsimään merkitystä suggestiivisesta
signifioijasta.

Michaux painottui läpinäkyvän kielen etsimiseen varsinaisesti toisen maailmansodan
jälkeen. Ranskalaista avantgarderunoutta tutkineen Virginia La Charitén mukaan
Michaux’n tuotannossa tapahtui sisällöllinen muutos 1950- luvun alussa, jolloin hänen
runollinen tuottavuutensa väheni maalauksen kustannuksella. Toisaalta hän alkoi
samanaikaisesti myös proosassaan kommentoida taidetta, huumeita ja unia. (La Charité
1977, 99.) Niin sanotut meskaliinimaalaukset liittyvät Michaux’n ympärille
muodostuneeseen myyttiin, jonka perusteella hänen teoksiaan on paikoin pyritty
tulkitsemaan esimerkiksi huumekokeilujen representaatioina. Michaux’n kiinnostus
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visuaaliseen ilmaisuun oli kuitenkin herännyt jo kaksikymmentä vuotta aiemmin, kuten
käy ilmi esimerkiksi teoksesta Narration (”Kerronta”, 1927).

Henri Michaux, Narration, 1927, detalji

Edellä olevassa yksityiskohdassa Michaux’n tekemä jälki herättää mielikuvan
kirjoituksesta. Näennäisesti merkinnät muistuttavat Kleen harjoittamaa kuvallista
pikakirjoitusta. Alimmalla rivillä merkinnät esiintyvät yksittäisinä kokonaisuuksina,
jolloin havaitsija ei saa varmuutta mihin suuntaan hänen tulisi edetä, muuttuuko se
katkonaisemmaksi, pysähtyykö se vai jatkuuko se ennallaan. Tekijän luomasta
seuraamisen tavasta voidaan esittää vain oletuksia, joka sekin on ongelmallista, kun
länsimaisen taiteilijan tiedetään kiinnostuneen aasialaisista kirjoitusmerkeistä. Osa
merkinnöistä muistuttaa kiinalaisia ideogrammeja. Kalligrafiaan sisältyy erikoisalueena
ns. pseudokalligrafia, jolloin kalligrafiset merkit muuttuvat suggestiivisiksi signifioijiksi.
Tällaisen ”sanattoman lauseen” maalaaminen on samalla luomista ja tuhoamista, sillä se
tuhoaa synteettisen maailmankuvan (La Charité 1977, 78).

Synteettisellä La Charité viittaa käsitykseen, jota mm. Jeffrey Kittay on kuvannut:
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Ylempi kuvioista viittaa hegeliläiseen dialogiseen päättelymalliin, alempi taas Michaux’n
käsitykseen, jonka perusteella synteesi on mahdoton. 61 (Kittay 1973, 716.)
Michaux leikkii samalla länsimaisilla logosentristisillä myyteillä kirjoituksen alkuperästä.
Niiden mukaan mimeettinen visuaalinen representaatio edeltää kirjoitusta, 62 joten
Michaux totesi visuaalisen taiteilijan olevan kirjailijaa viattomampi (Rigaud-Drayton
2005, 115). Michaux’n kuvallinen mimesis kuitenkin vihjaa maalaukseen, jota ei voida
lukea. Kyse ei ole niinkään verbaalisen ja visuaalisen, kuin figuraalisen ja diskursiivisen
ilmaisun erosta. Figuraalista korostavat (poeettiset) tekstit eivät samastu Michaux’n
versioon mimesiksesta, toisin kuten teokset, joissa visuaaliset merkit tarjoavat itsensä
suoraan diskursiivisille tulkinnoille. (Mts., 118.) Mimeettisyys puolestaan on
ongelmallinen, sillä kuten luvussa 3.2 kävi ilmi, sen määrä ei ole mitattavissa.
Suggestiiviset signifioijat eivät ole diskursiivisesti luettavia edellä kuvatun tavoin.

Michaux’n figuraaliset teokset taas johtavat Rigaud-Draytonin pohtimaan:

Michaux’s version of mimesis […] challenges straightforward significations with an ambiguous and
polysemic blur. […] Might it be that they make so many readings possible because they in fact
represent nothing?
[Michaux’n versio mimesiksestä haastaa selvät signifikaatiot monimielisellä ja -merkityksellisellä
sotkulla. Voisiko olla niin, että ne tekevät niin monta tulkintaa mahdolliseksi siksi, etteivät ne
tosiasiassa esitä mitään?]
(Mts.)

61

Kittayn kaaviosta käy ilmi myös, ettei Michaux’n runous viittaa tulevaan, kuten dialoginen malli antaa ymmärtää.
Hegelin malliin sisältyy implisiittinen käsitys siitä, että teesin ja antiteesin kautta voidaan ennakoida tulevaa. Michaux’n
runous ei myöskään sovi Mark Edmundsonin (2000, 51) näkemykseen siitä, että teoria on kiinnostunut menneestä (siitä,
mitä on jo olemassa), kun runous puolestaan suuntaa tulevaan.
62
Esimerkiksi Julia Kristeva esittää kirjassaan Le langage, cet inconnu (”Kieli, tuntematon”, 1981) nykyisen
kirjoituksen hieroglyfisiä ”esimuotoja”.
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Taidehistorioitsija Joanne Crawford on lähestynyt Michaux’n teoksia
dekonstruktiivisemmasta näkökulmasta. Hänen lähtökohtanaan on vähäinen Michaux’sta
taidehistorian alueella tehty tutkimus, jonka taustalla on se, että Michaux on ohitettu liian
epäselvänä kohteena. Hänen mielestään Michaux’n maalaukset tuntuvat pakenevan niin
surrealismia kuin abstraktia ekspressionismia. (Crawford 2002, 61.) Crawford ei siis
suostu yhtymään Sieburthin näkemykseen Michaux’n teoksista toimintarunoina, vaan hän
pyrkii määrittämään uudelleen Michaux’uun liitettyä myyttiä, joka on hänen mielestään
syntynyt modernistisen tulkintojen myötä (mts.). Pelkän taidehistoriallisten tyylien rajaalueella olemisen lisäksi Michaux’n piirrokset itsessään toimivat raja-alueina.

Rajatilaan osoittaa esimerkiksi se, että hänen piirroksensa toimivat affektiivisesti, eivät
käsitteellisesti. Ne eivät ole selvästi figuratiivisia eivätkä abstrakteja, joten ne vaikuttavat
enemmän ”herättävän” kuin kuvailevan tai representoivan. (Mts., 59-60.) Michaux’lle
(1972, 64) piirrokset olivat ponnahduslautoja puhtaan henkiselle ja abstraktille. Hänen
piirroksissaan havainto ja representaatio ovat erottamattomia materiasta, muodosta ja
kuvasta. Ne kaikki muodostavat samanlaisen päättämättömyyden alueen (zone of
indeterminacy), jossa käsitteet sumentuvat ja tartuttavat toisensa. Samalla tavoin
subjektin ja objektin sekä teoksen ja havaitsijan välinen etäisyys romahtaa loputtomien ja
epätäydellisten suhteiden massaksi. (Crawford 2002, 59-62.)

Michaux’n (1959, 40) mukaan runon keskiössä on hiljaisuus ja piirroksen keskiössä
tyhjyys. Richard Kuhnin mielestä kyse ei ole passiivisesta tahdottomuudesta tai
Mallarmén koskemattoman sivun steriilistä tyhjyydestä. Kyse on Michaux’n löytämästä
sisäisestä tiedosta, jonka myötä hän käsitti miksi hänen ei tule enää puhua. Siten
poissaolosta tulee Kuhnin mukaan positiivinen ominaisuus. (Kuhn 1974, 140.) Kuhnin
näkemystä voidaan avata useammalla tavalla. Hän tuntuu tarkoittavan sitä, että
poissaolon idea voi täydentää teoksen läsnäoloa différancen tavoin. Hän huomaa, että
sanoina poissaolokin on teoksessa, muttei hermeneutikkona ilmaise, että sanojen
viittauskohde ei koskaan ole läsnä. Toisaalta hänen kirjoittamansa sopii aiemmin
käsittelemääni hiljaisuuteen läsnäolona. Tässä mielessä Kuhn puhuu erilaisesta
poissaolosta kuin Derrida, sillä hermeneutikolle poissaolon käsittäminen on mahdollista
vain läsnä olevan kokemuksen kautta. Joitain viitteitä Kuhnin näkemyksessä löytyy myös
negatiivisen teologian apofaattisuuteen, jossa sisäinen tieto ”johdattaa” puhumattomuutta
ja kokemuksettomuutta kohti.
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Lähemmin jälkistrukturalismiin nojaava Crawford taas ei halua redusoida Michaux’n
piirroksia ilmaisun käsitteiksi tai pyrkimyksiksi ilmentää jotain metafyysistä ideaa tai
merkitystä. Kyseiset vaihtoehdot edustavat modernistista tulkintaa, mutta Crawfordin
mukaan hänen lähestymistapansa avaa Michaux’n taiteen loputtomien mahdollisuuksien
määrälle. (Crawford 2002, 61.) Tällä tavoin hän pyrkii määrittämään uudelleen
Michaux’n teoksiin liittyvää myyttiä. Edeltävät tulkinnat liittyvät mielestäni Michaux’n
Oman kirjoituksen yhteydessä esiintyvään jännitteeseen, joka muodostuu psyykkisen ja
kokevan minän sekä kirjoituksen kautta ilmenevän materiaalisen Toisen välille.

5.3 Toisen vieraus Michaux’n Omassa kirjoituksessa
Michaux kirjoitti toistuvasti runoudesta proosan Toisena, muttei visuaalisen ilmaisun
Toisena. Hänelle runoilija oli siis näkijä ja maalaus sekä proosa näkijän modaliteetteja.
(Rigaud-Drayton 2005, 5.) Taiteenlajien välisen samuuden ja toiseuden lisäksi tämä piirre
leimaa Rigaud-Draytonin mukaan koko Michaux’n tuotantoa myös sisällöllisesti.
Michaux’n kohtaamat toiset ihmiset tarkastelivat sisällä piilevää outoutta (unheimlich),
joka heijastuu hänen teoksissaan Saman ja Toisen epäselvinä rajoina (mts., 34).

Toinen ja Sama muodostavat polariteetit, jotka eivät voi purkautua toisiinsa ja siten
muodostaa synteesiä. Minä puolestaan edustaa kirjoittavaa runoilijaa, joka toimii
jatkuvasti Toisen ja Saman vaikutuskentässä. Kittayn mukaan Michaux’lla Toinen
samastuu naiseen ja Sama mieheen. Michaux assosioi naisen luomiseen ja runouteen, kun
mies puolestaan vertautui tuhoamiseen ja matkaan. 63 Minä ei Kittayn mukaan ole
tasapainoinen positio. (Kittay 1973, 716.) Mielestäni kohtaamisen ja vaikutuskenttien
epäselvyys liittyy nimenomaisesti suggestiivisen signifioijan synnyttämään outouden
tunteeseen, sillä materiaalinen Michaux’lla vertautuu Toiseen ja psyykkinen Samaan.

63

Kabbalassa, kuten useissa muissa mytologioissa, feminiininen assosioitiin tuhoavaan voimaan.
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Henri Michaux, Sérigraphie en 4 couleurs (trois bruns et un rouge), 1983

Edellä esitetyn valossa Oma kirjoitus Michaux’n teoksessa liittyy lähtökohtaisesti
Toiseen, sillä kyseessä on luominen. Oma kirjoitus on kuitenkin siirtymä kohti Samaa,
sillä se korvaa tavanomaisen kielen tehden ilmaisusta lähemmin psyykkisiä kokemuksia
kuvaavaa. Michaux pyrkii siis tekemään materiaalisesta vähemmän vierasta korvaamalla
tavanomaisen kielen Omalla kirjoituksella. Suggestiiviset signifioijat eivät tekijälleen ole
yhtä vieraita elementtejä kuin tavanomaiset kirjaimet ja sanat. Tavanomaisen kielen
poissaolo tulee ilmi kiertoteitse sitä kautta, että Oma kirjoitus on vallannut
kommunikaation ontologisen paikan. Tällä tavoin Michaux pyrki lähentämään Toista
Samaan.

Rajojen epäselvyydestä huolimatta Michaux epäröi ”ehtoollisen” ja Toiseen täydellisen
absorboitumisen pelon välillä (Rigaud-Drayton 2005, 35). Ehtoollinen viittaa
levinasilaiseen kunnioittavaan, haluun perustuvaan kommunikaatioon. Saman ja Toisen
välisen eron katoaminen on minälle outo pelkoa tuottava tila, koska silloin jännite kahden
erilaisen ontologisen alueen väliltä katoaa. Siinä tapauksessa kommunikaatiolle ei olisi
mitään syytä eikä siten myöskään Michaux’n Saman ja Toisen väliselle yhteydelle
perustuvalle runoudelle.

Toiseuden kokemus liittyy Michaux’lla myös haluun yhdistää ranska jonkun toisen kielen
kanssa, jolloin itsen ja itseä representoivien sanojen välillä ei olisi aukkoa. 64 Hän halusi
kielen, jossa signifioijien ja signifioitujen välillä ei olisi mitään. Michaux’n mielestä
itseilmaisun riittämättömyyden lähtökohtana oli kieli, sillä kirjoittamalla muiden
64

Michaux suhtautui vihamielisesti Nicolas Boileaun (1636-1711) synnyttämää kirjallista perinnettä vastaan (RigaudDrayton 2005, 89). Boileau laati kirjassaan L’Art poétique (1674) periaatteita tulevalle ranskalaiselle kirjallisuudelle.
Toisaalta Michaux’n halu muistuttaa myös uskonnollisessa kokemuksessa tapahtuvasta glossolaliasta eli kielillä
puhumisesta.
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luomalla konventionaalisella kielellä hän ei niinkään ilmaise itseään kuin tule osalliseksi
omaa vieraantumistaan. Samalla kirjailija artikuloi massojen fiktiivistä subjektiviteettia.
(Mts., 59-61.) Michaux totesi kielen vaikuttavan hänestä jättimäiseltä teeskentelevältä ja
oudolta koneelta, joka falsifioi kaiken. Tästä syystä hän haaveili usein myös
mykkyydestä. (Kuhn 1974, 134.)

Mykkyyden kaltaista itsesensuuria vasten Michaux unelmoi välittömästi motivoituneesta
kielestä, joka antaisi äänen psyykkiselle itselle eli Toinen lähenisi Samaa.
Universaalikielestä unelmoidessaan hänellä oli mielessään Baabelin tarina, mutta hän
paneutui myös keinotekoisiin kieliin. Michaux halusi kehittää ideogrammeihin
perustuvan kielen, jolla olisi kielioppi. 65 Universaaliuden puolesta puhuu se, että hän
kartoitti toista (tässä fyysistä toista) eleineen. Michaux uskoi, että hän löytäisi aasialaisten
kielten ”luonnollisesta ilmaisevuudesta” saman ilmaisevuuden, joka Toisella oli itsen
sisällä. (Rigaud-Drayton 2005, 63-64.) Hän suhtautui ideogrammien visuaalisuuteen
Kleen tavoin eli hän uskoi niiden olevan lähempänä todellisia objekteja kuin
tavanomainen kieli.

Michaux’n mielestä aasialaisen ilmaisuvoiman oli mahdollista horjuttaa klassista
puhekeskeisyyttä elehtivän kehon ”luonnollisella” ilmaisulla. Michaux viittasi
aasialaiseen tanssiin ja mimiikkaan, sillä hän ei Mallarmén tavoin uskonut
eurooppalaisen klassisen tanssin olevan ruumiillista kirjoitusta (écriture corporelle).
(Rigaud-Drayton 2005, 64-65; Mallarmé 1970, 304.) Michaux’n mielestä itämaisten
ihmisten on mahdollista signifioida ruumiillaan. He luovat uudelleen liikkeen
”kadonneen paratiisin” ja heidän tanssivat ruumiinsa esittävät signifioijan ja signifioidun
fuusiota (Michaux 1998, 698; Rigaud-Drayton 2005, 65). Kadonneen paratiisin
uudelleenluominen kuulostaa verrattain runolliselta tavalta kertoa representoidun asian
poissaolosta ja suplementin toiminnasta. Michaux kuitenkin tarkoitti liikkeen olevan
itsessään oma objektinsa.

65

Michaux’n pyrkimys muistuttaa johdannossa mainitsemastani munkki Caramuelista.
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(Michaux 1982, 23.)

Toisen liikkeeseen perustuvan ilmaisuvoiman myötä Michaux’n Mouvements-teoksen
osin antropomorfiset hahmot tulevat käsitettävimmiksi. Luonnollinen ilmaisuvoima on
ensiksikin jotain, jonka Michaux yhdisti luonnollisen Ur-kielen etsintäänsä. Toiseksi,
itämaisuus edusti Toista hänen itsensä ulkopuolella. Michaux vaikuttaa siis omaksuneen
myytin orientin vieraudesta. Lisäksi liike yhdistyi hänen mielestään liikkeen merkityksen
kanssa. Tosin ei ole varmaa, miten Michaux käsitti sen, että hän siirsi liikkeen
kaksiulotteiselle pinnalle pysähtyneeseen tilaan. Hänen oli mahdoton luoda liikettä
uudelleen, vaan futuristien tapaan hän loi liikkeestä representaation, jossa itse liikkeeseen
viittaa ainoastaan teoksen nimi. Ruumiillisuus kuitenkin oli hänelle keskeisessä suhteessa
merkitykseen Mouvements-teoksessa.

Tanssi toimii Michaux’lle osin vertauskuvallisesti, sillä hän myöntää, ettei luonnollinen
ilmaisu ole täysin kadonnut länsimaiselta ihmiseltä. Michaux’lle alitajunta edusti
primitiivistä Toista itsessä ja hänen mukaansa länsimaisen torjuttu ruumis löytää
ilmaisunsa alitajunnassa, joka tulee esiin unissa ja unelmissa. Sit en Michaux’n
kirjoituksissa ruumis kohoaa fyysisten rajoitteidensa yläpuolelle, sillä hänelle ruumis oli
lacanilaisittain vain lingvistinen konstruktio. Hän kapinoi fantasioissaan kielen ruumiille
asettamia rajoja vastaan. Michaux pyrkii siis ihmismuodoillaan tuomaan esiin taiteellista
alitajuntaansa, itseään. Lisäksi elekieli on saavutettavissa vain, jos sitä ei yritetä
verbalisoida. (Rigaud-Drayton 2005, 66-67.) Tällöin luonnollisen liikkeen representaatio
on saavutettavissa Oman kirjoituksen kautta, vaikka Michaux’n ongelmaksi nousee
kielen representationaalisuus ja ”essenssittömyys”.
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Michaux’n kääntyminen maalaukseen kirjoittamisen kustannuksella ja hänen jatkuva
toimintansa sekä kirjailijana että maalarina tuottavat samanlaisen rajan, kuin hänen
suhteensa itseen ja toiseuteen (mts., 117). Michaux’n hahmot rakentavat naissukupuolen
sukupuolisuuden poissaoloon. Tämä näkemys liittyy freudilaiseen pelkoon
sokaistumisesta, esimerkiksi äitiään katsoneet lapset pelkäävät tulevansa oidipaalisen
isänsä sokaisemiksi. Siten sekä halu nähdä feminiinistä että itseä luonnehtiva
nimeämätön poissaolo ovat maskuliinisia. (Mts., 121.) Eräs mahdollisuus on, että
näkökyvyn kadottamisen pelossa nousee esille viitteitä Michaux’n ei-juutalaisuudesta,
sillä kristinuskossa juma la on näkyvän kaltainen, mutta juutalaisuudessa hän on
näkymätön eikä häntä siten voida kuvailla. Tämän vuoksi Michaux’lla on luultavasti
erilainen maailmakäsitys kuin Derridalla, Kleellä tai lettristeillä 66 .

Michaux’n käsitys runoilijasta näkijänä johti hänet ajattelemaan piirrosta ja kirjoitusta
samantapaisina. Tämän taustalla oli sellaisia kirjoituksesta kiinnostuneita maalareita
kuten esimerkiksi Paul Klee. Michaux ei kuitenkaan halunnut myöntää näkemisen
olennaisuutta teoksissaan, vaan kirjoitti piirtävänsä sokeasti. (Mts., 124.) Hän totesi
piirtämisensä olevan ”ligne d’aveugle investigation”, sokean tutkimisen linja (Michaux
1972, 12).

Michaux’n maalausten mimeettisyys on erikoislaatuista ja hän itse nimitti sitä
fantomismiksi (le fantômisme). Se yhdistyy sokeuteen siten, että täydellisen mimeettinen,
alkuperäisen muotoja toistava kuva oli hänen mielessään eikä piirroksen tarvinnut
muistuttaa alkuperäistä objektia. (Rigaud-Drayton 2005, 125-127.) Derridan käsitys
piirteen aiheuttamasta suhteellisesta sokeudesta vaikuttaa täsmäävän Michaux’n
näkemykseen mimeettisyydestä. Michaux’lle mimeettisyys oli hyvin subjektiivista ja
psyykkistä. Fantomistisissa piirroksissa itsen ja Toisen rajat nesteytyvät, jonka
aiheuttama kategorioiden sulautuminen johtaa hänet kyseenalaistamaan näkyvän
(läsnäolo) ja näkymättömän (poissaolo) rajan. Rigaud-Drayton toteaa, että vaikka
alkuperäinen objekti olisi poissa Michaux’n maalauksista, näkymättömän representaatio
sisältyy joka tapauksessa teoksiin, jonka vuoksi niissä on ”kvasi- mystinen” läsnäolon
tunne. (Mts.) Elkinsin termein kyse olisi kuvaamattomasta eli différancen aiheuttamasta
poissaolon muistumasta.
66

Lettrismi ei ollut leimallisesti juutalainen avantgardeliike, mutta liikkeen pääteoreetikko oli juutalainen. Tosin
käytettävissäni ei ole tutkimustietoa siitä, oliko hän maallistunut juutalainen.
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Läsnäolon tunteen saattaa tuottaa se, että huolimatta yrityksistään artikuloida
kokemuksensa toiseudesta paperille tai kankaalle, Michaux ei voi pyyhkiä välineidensä
materiaalisuutta tai omaa kokemuksellisuuttaan, jotka tekevät siitä juuri hänen omaansa.
Pyrkimys täydelliseen vapauteen luovassa taiteessa keskeytyy aina hänen
subjektiviteettinsa materiaalisuuteen ja hänen käyttämiinsä objekteihin (jotka myös
kuuluvat päättämättömyyden vyöhykkeeseen). (Crawford 2002, 72.)

Näin ollen Michaux’n ”kuvitettujen kirjojen” (kuten Mouvements) voidaan sanoa
kyseenalaistavan näkyvyyden rajat, sillä Michaux asetti tekstin toimimaan yhdessä
kuvien kanssa (Rigaud-Drayton, 132-133). Tekstiä on paikoin virheellisesti pidetty
Michaux’n figuurien ongelmallisuutta vähentävänä seikkana (esimerkiksi La Charité
1977, 61), vaikka yhteys jää hyvin tulkinnanvaraiseksi. Kieli ei kuitenkaan tavoita tekstin
figuuria. Michaux itse oli monitulkintaisuuden puolestapuhuja eivätkä hänen piirroksena
ole diskursiivisesti käännettävissä (ks. Michaux 1972, 62).

Michaux’n mukaan visuaalinen ilmaisu salli hänen tutkia Toista itsessä ja tässä
yhteydessä käsialalla kirjoittaminen puolestaan nosti esiin outouden (unheimlich)
(Rigaud-Drayton 2005, 146). Immanentti transsendentti herättää outouden käsialan
yksilökohtaisen luonteen vuoksi. Crawfordin mukaan Michaux’lla tietoisuus puolestaan
sijoittuu itsessään aina kahden polariteetin väliseen liikkeeseen, oli kyse sitten subjektin
ja objektin tai pysyvän ja muuttuvan välisestä vuorovaikutuksesta. Koska tietoisuus
sisältää elementtejä molemmista navoista, dekonstruoi se itsensä yrityksessään olla
subjekti tai pysyvä. (Crawford 2002, 64.)

Käyttämällä useita kirjoitusta synonyymisesti kuvaavia sanoja (esimerkiksi scription,
texte, écriture) Michaux limittää logosentrisen tradition kahta erilaista kirjoitusta.
Aakkosellinen kirjoitus oli hänelle lähtökohtaisesti arbitraarista ja motivoitu puolestaan
ideografista. Michaux tuo näkyväksi tavanomaisen kirjoituksen tavan tuottaa helposti
luettavaa aakkosellista koodia, joka samalla esittää visuaaliset merkit läpinäkyvinä.
(Rigaud-Drayton 2005, 156.)

Oman kirjoituksen ja dekonstruktion väliseen suhteeseen liittyen tulee huomata, että
logosentrismin kritiikkiin sisältyy edellä mainitun perusteella kirjoituksen ja piirroksen
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vastakkainasettelun kyseenalaistaminen. Tässä valossa olisi mielenkiintoista tietää miksi
Derrida vastaavine pyrkimyksineen jätti kirjoituksen materiaalisen tason pois
dekonstruktion piiristä. Miksei hän kehittänyt tertiäärioppositiota? Derrida siis luottaa
vielä siinä mielessä metafysiikkaan, että hänenkin ajatteluunsa sisältyy implisiittinen
hierarkia sanan ja kuvan välille, joka toisaalta on ymmärrettävissä läpitekstualisoituneen
maailmakäsityksen myötä. Viimeistään hänen teoksensa La vérité en peinture (”Totuus
maalaustaiteessa”, 1978) myötä katosi ajatus, että Derrida olisi halunnut kunnioittaa
kuvataiteiden erikoisluonnetta olemalla kirjoittamatta niistä.

Myös Rigaud-Drayton kirjoittaa Michaux’n ja Derridan mahdollisista yhteyksistä
yhdistämällä Michaux’n piirroksellisen käsialan allekirjoitukseen, joka toimii uniikin
ruumiin merkkinä. Hänen mukaansa piirrosten lukemattomissa oleminen (illegibility)
saattaa tuoda ilmi sitä, mitä Derrida kutsui täysin merkitseväksi tekstiksi. Fantomistiset
teokset luovat konventionaalisesti lukemattomissa olevia tekstejä. Rigaud-Draytonin
mukaan täysin merkitsevän tekstin ideaan liittyen fantomistiset piirrokset ohittavat kaikki
verbaalisen ja kuvallisen representaation konventiot tuottaakseen täysin idiosynkraattisen
kehon kielen. Tämä universaali kieli olisi joka tapauksessa vaikeaselkoinen, ellei
läpäisemätön. (Mts., 158-160; Bennington & Derrida 1991, 153-154.) Rigaud-Drayton
päätyy pitämään Michaux’n Omaa kirjoitusta jonkinlaisena pyrkimyksenä dadaistisen
shokkiarvon tuottamiseen, joka puolestaan on verrattavissa kokemukseen siitä, ettei
jumala ole läsnä maailmassa ja ihminen on yksin. Shokkiarvo perustuu juuri merkityksen
puuttumiseen, joka tuottaa avantgardistisen myytin. Myös negatiivinen teologia on
representaation kritiikkiä. Mielenkiintoisempi ja purkautumaton jännite syntyy
Crawfordin esittämän jatkuvan sisäisen dekonstruktion perusteella.

Hänen mielestään Michaux’n piirrosten tutkiminen ei tarjoa tarkastelijalle mahdollisuutta
jäljittää ja koota uudelleen hänen tajuntaansa. Kaksi napaa taistelevat (Toisen,
materiaalisen maailman) kuolemaan saakka, sillä negatiivinen halutaan negatoida ja
poissaolo muuttaa läsnäoloksi. (Crawford 2002, 64, 70.) Kamppailu on ratkaisematon ja
ajallisesti ääretön. Tämän ratkaisemattomuuden vuoksi suggestiivisesta signifioijasta
muodostuu potentiaalinen merkki, jonka potentiaalisuutta ei ole mahdollista kiinnittää
mihinkään itsensä ulkopuoliseen yksiselitteiseen merkitykseen, sillä potentiaalinen
merkki on oman itsensä merkitys.
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Useassa yhteydessä aiemmin esille noussutta potentiaalista merkitystä ja sen suhteita
edellä käsittelemiini teorioihin tarkastelen lähemmin seuraavassa luvussa. Pyrin
havainnollistamaan myös sitä, miten myytin haltuunotto tulee mahdolliseksi juuri
suggestiivisten signifioijien potentiaalisen luonteen myötävaikutuksella.
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6 Myytin hurma
El centro no es un punto.
Si lo fuera, resultaría fácil acertarlo.
No es ni siquiera la reduccíon de un punto a su infinito.
El centro es una ausencia,
de punto, de infinito y aun de ausencia
y solo se acierta con ausencia.
Mírame después que te hayas ido,
aunque yo esté recién cuando me vaya.
Ahora el centro me ha enseñado a no estar,
pero más tarde el centro estará aquí.
[Keskus ei ole piste.
Jos se olisi, se olisi helpompi löytää.
Se ei ole edes pisteen redusoiminen äärettömyyteensä.
Keskus on poissaolo,
pisteen, äärettömyyden, jopa poissaolon poissaolo,
ja se voidaan löytää vain poissaolon kautta.
Katso minua, kun olet mennyt,
vaikka se on vain hetki sen jälkeen kun olin siellä.
Nyt keskus on opettanut minut olemaan olematta täällä,
mutta myöhemmin tämä on se, missä keskus tulee olemaan.]
(Juarroz 1988, 42.)

Vaikka Michaux oli aloittanut kokeilunsa Oman kirjoituksen parissa lettristejä aiemmin,
tekivät he teoksia samanaikaisesti toistensa kanssa. Lettristit eivät ole kuitenkaan
nostaneet suhdettaan Michaux’uun esille huolimatta siitä, että avantgardistisen
itsetietoisena liike tavallisesti suhtautui vihamielisesti muihin taiteilijoihin. Harvat
ranskalaiset intellektuellit ja taiteilijat ovat säästyneet lettristien kritiikiltä, joka on
kohdistunut lähes kaikkiin (muun muassa Jean Cocteau, André Gide, André Breton) –
toisinaan täysin aiheettomastikin. Tämän vuoksi lettrismi jätettiin pitkälti huomiotta ja
voidaan sanoa, että ympäröivä kulttuuri eristi sen. (Ferrua 1984, 142-143.)

Ryhmän suhteesta Kleen tuotantoon on kuitenkin mainintoja akateemisen tutkimuksen
piirissä. Aichele kirjoittaa Klee-tutkimuksensa yhteydessä:

In deconstructing, revalidating, and reconfiguring the visual properties of historical writing systems,
[Klee] was prefiguring the post-World War II activity of the Lettrists. […] [T]he Lettrist group
advocated reforming language through the probing, dismantling, and reinvention of historical letter
forms.
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[Dekonstruoidessaan, uudelleenarvioidessaan ja -muotoillessaan historiallisten kirjoitusjärjestelmien
visuaalisia ominaisuuksia, Klee ennakoi lettristien toisen maailmansodan jälkeistä toimintaa.
Lettristinen ryhmä puolsi kielen uudelleenmuodostusta historiallisten kirjainmuotojen luotaamisella,
osiin riisumisella ja uudelleenkeksimisellä.]
(Aichele 2002, 209.)

Taidehistorioitsija Patricia Failingin mielestä ei kuitenkaan ole syytä pitää Kleetä esilettristinä, sillä hänen teoskorpuksensa on tähän liian monipuolinen ja laaja huolimatta
joistain onnistuneista kuvaa ja sanaa yhdistävistä kokeiluista. 67 Failingin mukaan Kleen
tuotantoon suhtautuminen muuttui lettrismin myötä, sillä tätä ennen häneen oli
suhtauduttu lähinnä naivistisena maalarina. (Failing 1979, 59.) Aichelen (2002, 209)
mielestä lettristien saavutukset taas olivat huomattavasti heidän pyrkimyksiään
vaatimattomampia.

Tätä vastaan puhuu muun muassa se, että kirjallisuustieteilijä Willard Bohnin mukaan
liikkeen piirissä taiteilijalla oli suhteellisen vapaat kädet, sillä liikkeen puolesta
lettristeille ei asetettu muita vaatimuksia kuin se, että heidän töissään tulee esiintyä
visuaalisia merkkejä (Bohn 2001, 273). Näin löysä ei lettristien kuri todellisuudessa ollut,
sillä liikkeen piirissä tapahtuneet lettristisen kaanonin ulkopuoliset kehitelmät saatettiin
leimata virheellisiksi. Isoun tekstit toimivat luomisen arkkityyppeinä ja ohjeina muille
lettristeille (Sabatier 1989, 47), joiden myötä liialliseen poikkeavuuteen reagoitiin erittäin
kielteisesti. Teoreettisten tekstien lisäksi esimerkiksi Isoun teosta Les journaux des Dieux
(”Jumalten päiväkirjat”, 1950) voidaan pitää ohjeistuksena luomiseen:

(Isou 1950, 44.)

67

Failing viitannee Kleen tunnetuimpiin ja tutkituimpiin kuva/sana teoksiin, joista esimerkkinä Villa R (1919).
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Se esittää selvästi ne yhdistelyn tavat, jotka ainakin olivat sallittuja. Isou käyttää
teoksessaan piktografeja, tavanomaista kirjoitusta sekä sokeainkirjoitusta. Näiden eri
kirjoitusjärjestelmien epätavallisessa yhdistämisessä on havaittavissa kaikuja liikkeen
erityisestä kulttuurikäsityksestä.

Lettristit käsittivät antiikin perua olevan eurooppalaisen sivistyksen alkaneen muuttua
valistuksen myötä, jonka merkiksi he nostivat Charles Baudelairen runouden (Isou 1947,
25). Ajallisen kehityksen he käsittivät muodostuvan sykleistä ja yhteen sykliin sisältyi
kaksi kautta. Syklimalli ei ole lettristien keksintö, vaan niitä on kehitelty jo antiikin
aikana (ks. Polybius, 203-120 e.a.a.) ja taiteen piirissä erityisesti juuri valistusaikana.
Lettristien syklin ensimmäinen puolisko muodostuu laajentumisen kaudesta 68 , jolloin
luodaan uutta. Kirjallisuustieteilijä ja myöhemmin liikkeeseen liittynyt David Seaman
kuvaa syklejä hengittämisen vertauskuvalla. Laajentumisen kausi on hengitystä sisään,
jossa kulttuuri imee itseensä elinvoimaa. Syklin jälkipuoliskolla on muokkaamisen kausi,
joka on suuri henkäys ulospäin. Kausien vaihtuminen osoittaa pistettä, jossa kaikki
käytettävä ravinto on kulutettu ja laajentumisen kauden saavutukset ovat banalisoituneet.
(Seaman 1983, 18.)

Syklimalli kuvaa hyvin lettristien käsitystä heidän mahdollisuudestaan luoda kokonaista
maailmankuvaa säätelevä filosofia, joka haarovaan puuhun viitaten nimettiin
kladologiaksi (la kladologie) 69 (Sabatier 1989, 17-18, 206). Lettristie n filosofian
totaalisuus ja yksityiskohtaisuus on dadan ja vortisismin tapaisten lyhytikäisempien
avantgardeliikkeiden oppeja mittavampaa, sillä Isou kehitteli taiteiden lisäksi omia
näkemyksiään muun muassa erotiikasta, uskonnosta, taloudesta ja psykologiasta. Tosin
lettrismi tuli samalla luopuneeksi avantgardeliikkeille ominaisesta liikkuvuudesta, johon
jo avantgarde-nimityskin etujoukkona viittaa. Kladologian laaja malli on
jäykkärakenteinen ja strategisesti vaivoin muokattavissa. Lettristit tuottivat suuren
määrän kirjallisuutta kaikilta kladologian alueilta, jonka vuoksi alojen keskinäinen
uudelleenmäärittely oli työlästä.

68

Sovellan Helena Sederholmin suomennoksia (1994, 22). Alkuperäiset nimitykset ovat la phase amplique ja la phase
chiselante (Isou 1947, 89-90). ”Chiselante” on suomennettu muokkaamisen kaudeksi, vaikka sana itsessään viittaa
konkreettiseen taltalla kovertamiseen.
69
Klados kreik. ”oksa”.
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Kokonaismaailmankuvana kladologia oli siis myös tiedettä, joka osin muistuttaa
ranskalaisen Bourbaki-ryhmän pyrkimystä kirjoittaa kokonainen tieteenhaara uudelleen
yhteen teoriaan perustaen. Heidän kohdallaan kyse oli matematiikan
uudelleenkirjoittamisesta kenttäteorian avulla. Siinä missä Bourbakin tavoite oli
yhdenmukaistaminen, lettristit halusivat etääntyä yhteisestä ja tavanomais esta. Bohn
(2001, 267) huomauttaa, ettei lettristeillä ollut futuristien pyrkimystä kommunikaation
edistämiseen. Isou oli tietoinen tavanomaisen kielen ongelmallisuudesta kuvatessaan
sanaa ”höyryveturiksi” ja ”ensimmäiseksi stereotyypiksi”. Tunteet, impuls sit ja
kokemukset olivat yksilöllisiä ja pakenivat kieltä, jolloin tunteen ja puheen välille nousi
aina siirtymiä. Jokainen sana tuhosi kyvyn ilmaista hienovaraisia nyansseja ja
mahdollisuuden tutkia piilossa olevia psyykkisiä alueita (infraréalités). (Isou 1947, 1113.)

Näkemykseni mukaan lettristisen filosofian totaalisuus liittyy pyrkimykseen
uudelleenkontekstoida käsitteitä, jolloin kyse on Oman kirjoituksen lisäksi siihen
liittyvistä sekundaarilähteistä. Oma kirjoitus on silloin väline, johon suhteuttamalla
käsitteille pyritään tuottamaan uusia yhteyksiä ja sisältöjä. Seuraavissa luvuissa
tarkastelen, miten Barthesin yhteydessä käsittelemääni avantgardeen liittyvää myyttiä on
pyritty ottamaan haltuun lettristien keskuudessa ja miten se suhteutuu derridalaiseen
kielikäsitykseen.

6.1 Itse istutettu viidakko
Asettuminen vallitsevaa eurooppalaista estetiikkaa vastaan pakotti lettristit luomaan sille
oman vaihtoehtonsa. Tämän vuoksi heidän keksintönsä esteettisellä toimintakentällä
olivat kumulatiivisia, mutta lettristisen estetiikan historian alkupiste asetettiin Isoun
teorioiden syntyhetkeen. Taidehistoriassa erilaiset suuntaukset ja aikakaudet ovat
rajattavissa vasta jälkikäteen, mutta lettristit elivät tiedostetusti ja keinotekoisesti
syklikierrossa ennakoiden kausien vaihteluita. Edellä mainitusta huolimatta lettristien
estetiikka ei ollut tyhjä taulu, vaan eräänlainen ”seuraava askel”, jonka suuntaamisessa
edeltävien taidekokeilujen kronologiaa ja kausaliteetteja otettiin valikoidusti huomioon.
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Kirjallisuudessa seuraavaa askelta ohjasi James Joyce, joka lettristeille edusti
romaanikerronnan viimeistä pistettä, josta heidän puolestaan olisi edettävä. Joyce oli
lettristien mielestä hyödyntänyt teoksessaan Finnegans Wake (1939) kaikki mahdolliset
tyylilliset ja kerronnalliset yhdistelmät (Sabatier 1989, 27). He pyrkivät jatkamaan Joycen
työtä plastisoimalla aakkosellisen kirjoituksen, joka viittaa kuvataiteen elementtien ja
sanojen yhdistämiseen. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sana ”hevonen” saatettiin
korvata hevosen kuvalla. (Failing 1979, 54; Sabatier 1989, 19.) Lettrismistä on
tulkittavissa vastustus muun muassa Mallarmén ja Marinettin kritisoimaa lehtimiesten ja
kauppiaiden kieltä kohtaan, joka saa äärimmäisen muotonsa juuri lettrismissä. Joycen
käyttämät sanat olivat usein yhdistelmiä eri kielistä ja jopa sanojen päättämättömyys
(indeterminacy) on epävakaata (Dworkin 2005, 117). Lettristit eivät kuitenkaan voineet
suoraan soveltaa hänen taiteellisia menetelmiään, sillä se olisi tehnyt heistä plagio ijia.
Plagioijalla lettristit tarkoittavat henkilöä, joka hyödyntää muiden kehittämiä taiteellisia
mekanismeja (Failing 1979, 60). Heidän vihamielinen suhtautumisensa muita taiteilijoita
kohtaan perustuu heidän käsitykseensä näistä plagioijina.

Lettristien mielestä plagioinnista vapaa tekniikka oli Isoun vuonna 1953 kirjassaan Amos
ou Introduction à la métagraphologie (”Amos tai johdatus metagrafologiaan”, jatkossa
Amos) esittelemä uusi kirjoitustapa, jonka edusti kehittymistä Joycen jättämästä
perinnöstä. Uuden metodin oli kuitenkin tarkoitus olla sovellettavissa kaunokirjallista
kirjoitusta laajemmin: Isoun (2000, 18) mukaan metagrafiikka oli välttämätön kaikkien
tieteenhaarojen hallitsemiseen. Sen oli tarkoitus olla kaikkien taiteiden, tieteiden,
filosofioiden, estetiikoiden ja tekniikoiden kommunikaatiovälineenä. Isou esitti
metagrafologian luovan tarkkuutta ja harmoniaa, jonka lisäksi metagrafiikan sisäiset
tehtävät jakautuivat kommunikaation välittämiseen ja monimutkaistamiseen. Uuden
kirjoituksen tehtävänä oli ilmimerkityksen peittäminen ristiriitoja synnyttämällä (Isou
2000, 22-24; Lemaitre 1970, 21-22; Sabatier 1989, 19). Tätä periaatetta noudattaa myös
edellä käsitelty Isoun teos, joka risteyttää useita keskenään eroavia kirjoitusjärjestelmiä.
Omaa kirjoitusta läheten, metodi nimettiin uudelleen hypergrafiikaksi70 lähes välittömästi
Amoksen ilmestymisen yhteydessä. Hypergrafiikka laajensi metagrafiikan ilmaisukeinoja

70

Amos-kirjassaan Isou käytti kirjoitusmetodista vielä nimeä ”metagrafiikka”, vaikka menetelmä oli nimetty
hypergrafiikaksi vuotta aiemmin. Lettristien käyttämät termit vaihtelevat muutenkin eivätkä tutkijat ole varmoja termin
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keksityillä merkeillä. Näin taiteilijan oli mahdollista luoda oma, todellisuudesta
poikkeava universuminsa. (Sabatier 1989, 206.) Sabatier määrittelee hypergrafiikan
seuraavaan sanakirjamaiseen tapaan:

Art basé sur l’organisation de l’ensemble des signes de la communication visuelle, à savoir: les
signes alphabétiques, lexiques et idéographiques, acquis ou possibles, existants ou inventés.
[Taide, joka perustuu visuaalisen kommunikaation merkkiryhmien järjestämiseen ja jossa tunnetaan:
aakkoselliset, leksikaaliset tai ideografiset, hankitut tai mahdolliset, olemassa olevat tai keksityt
merkit.]
(Mts.)

Kuten etuliite ”hyper- ” viittaa, metodissa ei ollut kyse pelkästään surrealismin tapaisesta
tietoisuuden ylittämisestä, vaan eräänlaisesta tavanomaisen kielen ylittävästä
”kokoavasta” kirjoitustavasta; filosofiasta, jonka polttopisteessä oli yksilö. Toisin sanoen,
hypergrafiikka ei muodostanut tavanomaisen kielen tavoin selkeitä kategorioita, joiden
perusteella sama sisältö olisi ollut välitettävissä erilaisin visuaalisin muodoin.
Avantgardeliikkeistä vielä surrealismissa yksittäinen kirjain viittasi samaan äänteeseen
kaikilla fonteilla huolimatta siitä, että heidän tarkoituksenaan oli korostaa yksilöllisesti
muodostunutta tiedostamatonta.

Kieliopin tasolla surrealistit nojautuivat tavanomaiseen kieleen ja heidän
kielikäsityksensä tarkastelu on tarpeellista, jotta jälkistrukturalistinen vaihe filosofiassa ja
kirjallisuudessa tulisi selvemmäksi. Surrealismi siis asetti kielen rajan siten, että heidän
kirjallinen tuotantonsa pyrki kuvaamaan kielen ulkopuolista (Ffrench 1997). Lettristeillä
hypergrafiikan yksilöllinen kokemus tuo kielen ulkopuolisen kirjoitukseen laajentamalla
kieltä keksityillä merkeillä. Näiden suhteuttamiseksi Derridaan on käsiteltävä Tel Quel ryhmän kielikäsitystä. Kuten luvussa 1.4. selvitin, ryhmän käsityksessä kieli nähtiin
kaiken ylittävänä, joka tarkoittaa kaiken olevan diskurssin piirissä (mts.).

Surrealismissa vallitsi pyrkimys kirjoittaa kielen ulkopuolisesta tavanomaisen kielen
rajoittein, kun lettristit puolestaan ottivat lähtökohdakseen yhteisen kielen ”ylä- ja
ulkopuolella” olevan yksilön. Yksilöllä on välttämättä olemassaolo myös tavanomaisen
kielen ulkopuolella, jos hänen on mahdollista tuottaa siihen kuulumatonta ilmaisua. Vielä

”hypergrafiikka” alkuperästä. Lemaitre (1979b, 44) totesi kiistelleensä asiasta Isoun kanssa, mutta myöntää, että Isou
oli käyttänyt hypergrafiikkaa tekniikkana romaanissa ensin.
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hypergrafiikan lähtökohdasta lettristien ja Derridan kielikäsitys näyttävät lähtökohtaisesti
erilaisilta. Lähempää yhteyttä on kuitenkin löydettävissä merkityspotentiaalien kaut ta,
johon lettrismissä liittyy vapaiden mielleyhtymien estetiikka.

Isou esitteli esthapeirismin (esthapeirisme) käsitteen vuonna 1956 kirjassaan Introduction
à l’esthetique imaginaire (”Johdatus kuvitteelliseen estetiikkaan”). Esthapeirismi perustui
hänen mukaansa näkyville tai näkymättömille merkeille, jotka sallivat muiden
elementtien kuvittelemisen (Isou 1964, 65; Sabatier 1989, 206). Kyse on siis havaitsijan
vapaasta assosiaatiosta. Taideteoksen luomiseksi ei näin ollen ollut tarpeellista
työskennellä fyysisten elementtien parissa, vaan tarkoituksena oli vedota
mielikuvitukseen (Bohn 2001, 267). Yhtäläisesti derridalaisessa näkemyksessä kieli
käsitetään rajattomaksi potentiaaliksi (Ffrench 1997), sillä jokainen yksilö tuottaa
merkitykset uudelleen.

Esthapeirismi muistuttaa myös Derridan disseminaation käsitettä, jolla hän viittaa
merkitysten hajaantumiseen ja jatkuvaan korvautumiseen toisillaan. Tässä tilanteessa
merkityksellä ei ole alkupistettä. (Derrida 2004, 334-335.) Periaatteessa merkityksen
korvautumisen liike, disseminaatio, voi jatkua äärettömiin, koska sen lähtökohtana on
diskurssi. Myös disseminaatio määrittää itseään uudelleen jatkuvasti, sillä Tel Quel ryhmässä teoriat oli tarkoitus todentaa pelkän toteamisen sijaan (Johnson 2004, xxxii).
Diskurssin piirissä toimiminen käsitettiin lehden kirjoittajakunnan kesken siten, ettei
teorian ja teoksen tarvinnut olla erillisiä kokonaisuuksia.

Sen sijaan lettristit eivät voineet tehdä esthapeiristisiä teoksia täysin rajoitta, vaan heidän
oli pakko vä hintäänkin rajata teoksen alue. He eivät siis voineet irrottautua
materiaalisesta. Kuten olen aiemmin osoittanut, tekstin materiaalisuus on
jälkistrukturalismin sokea piste. Tel Quelin yhteydessä se tarkoittaa sitä, että kaikkialle
tunkeutuva diskurssi ei pysty sopeutumaan tavanomaisella kielellä kirjoitetun tekstin
figuuriin. Figuuri on teorian vastavoima itse teorian sisällä, jonka vuoksi figuuria voidaan
nimittää diskurssin negatiiviseksi hetkeksi (de Man 1987, 17, 19; Ffrench 1997).
Tällaisena figuurina voidaan pitää juuri esimerkiksi tekstin visuaalista muotoilua eli
materiaalisuus nousee jälleen derridalaisen kielikäsityksen ongelmaksi.
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Alain Satié, Phrase, 1983

Satién teoksen nimi tarkoittaa virkettä tai lausetta, mutta joka tapauksessa se viittaa
kieliopilliseen rakenteeseen. Aakkosten lisäksi teoksessa on suggestiivisia signifioijia,
jotka estävät diskursiivisen merkityksen syntymisen. Taustan varjot puolestaan luovat
vaikutelman kolmiulotteisuudesta ja korostavat siten suggestiivisten signifioijien
materiaalisuutta: ne ovat läsnä olevia, sillä ne synnyttävät varjoja. Toisaalta myös taustan
siveltimenvedot subsemioottisina merkintöinä liittyvät teoksen materiaalisuuteen.
Teoksessa olevista kirjaimista huolimatta suggestiiviset signifioijat tekevät siitä hiljaisen,
vaikka teoksen nimi antaa ymmärtää sen kuuluvan diskurssin piiriin.

Mielenkiintoista on se, että Paul de Man kirjoittaa hiljaisuudesta keinona pysytellä
diskurssin ulkopuolella. Hiljainen figuuri on teoreettinen mahdollisuus, sillä diskurssiin
astumiseksi on puhuttava ja sen voi jättää tekemättä. (de Man 1987, 41, 91; Radin 1998,
48-49.) Tämä lähestymistapa muistuttaa hieman Kristevan luvussa 2.2 esittämää
mahdollisuutta poiskääntymisestä, joka voidaan käsittää haluttomuutena osallistua
diskurssiin. De Manin puhe hiljaisuudesta kuitenkin perustuu ristiriidalle: hän puhuu
siitä, mistä ei voi puhua, jonka vuoksi hän ei kykene kunnolla sanomaan siitä mitään
(Radin 1998, 49). Hänen ongelmansa on sama kuin negatiivisen teologian kohtaama:
diskurssin ulkopuolelle jättäytyminen tai pyrkimys siihen on eräs mahdollinen
yhtymäkohta Oman kirjoituksen ja dekonstruktion välillä. Molemmat ovat voineet
tekstitekniikoina saada vaikutteita negatiivisen teologian apofaattisuudesta.

Hiljainen figuuri diskurssin rajoilla olon mahdollisuutena liittyy myös merkityksen
hajaantumiseen. Nähdäkseni disseminaatio 71 yhtäaikaisena teoriana ja sen todentamisena
puolustaa esittämääni väitettä siitä, että suggestiiviseen signifioijaan liittyvä hypoglyfi

71

Vaikka Derrida nimesi hajaantumisen, ei se tarkoita, ettei vastaavanlaista liikettä olisi ollut aiemmin olemassa.
Derrida pikemminkin teoretisoi jo olemassa olevalla asialla.
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saa itseisarvoa. Toisin sanoen, suggestiivisen signifioijan synnyttämä merkitysten
potentiaali liukenee suggestiivisen signifioijan merkitykseksi eli siitä syntyy
potentiaalinen merkintä. Käytän sanaa merkintä Elkinsin tavoin ja tässä yhteydessä se
korostaa merkityksen korvautumisen jättämää jälkeä. Vaikka hypoglyfi ottaisi
merkityksen paikan, ei se kuitenkaan ole suljettu tila tertiääriopposition jatkuvan
itsedekonstruktion vuoksi, jossa termit vastustavat selkeiden kategorioiden luomista.

Mahdottomuus puhua varmuudella kuvasta tai sanasta Oman kirjoituksen toiseuden
vuoksi johtaa siihen, että myös avantgarden myytti representaation kritiikistä
kyseenalaistuu. Tavanomaisen kielen representaation riittämättömyyden sijaan Oman
kirjoituksen yhteydessä ei voida puhua selvästi tunnistettavissa olevasta representaatiosta.
Tällöin myytin sisältö on määriteltävissä uudelleen ja seuraavassa luvussa tarkastelen sen
kytkeytymistä lettrismiin.

6.2 Myytin haltuunotto lettrismissä

Lettristien kulttuurikäsitys on erillinen ympäröivästä kulttuurista. He saattoivat olla
antamatta arvoa liikkeen ulkopuolisille innovaatioille, vaikka ne olisivat syntyneet
aiemmin ja sisältäneet lähes samanlaista ainesta, kuin jokin lettristinen ”keksintö”. 72
Lettristejä ei voi syyttää epätietoisuudesta koskien taidekentän tapahtumia. Viime
kädessä heidän oli mahdollista puolustaa omaa asemaansa toteamalla, että he olivat
nimenneet tietyn ajatuksen eikä kukaan muu ollut antanut sille samaa nimeä. Kuvaavaa
on esimerkiksi se, että taidehistorioitsija Gérard Bermond otsikoi lettristejä käsittelevän
esseensä nimellä La peinture lettriste, vers la création infinie de formes et de concepts
(”Lettristinen kuvataide, kohti muotojen ja käsitteiden ääretöntä luomista”, 2000).
Lettristit siis toimivat vahvasti kieleen perustuvan maailman puitteissa, vaikka heidän
taiteelliset kokeilunsa pyrkivätkin johdattamaan sen ulkopuolelle.

Oman kirjoituksen ja tavanomaisen kielen yhteensovittamattomuus liittyy siihen, että
jälkimmäinen on medium, jossa uudelleenkontekstointi tehdään nimeämällä. Kielen
72

Lettristien mielestä heidän keksintöjään oli omittu, kuten Roland Sabatier (1989, 82) kirjoittaa tapahtuneen mm.
äänirunouden, käsitetaiteen ja happeningin kohdalla.
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ollessa intersubjektiivinen, muiden ihmisten on edelleen mahdollista tuottaa tietylle
nimelle uusia merkityksiä jälkistrukturalistisen ajatuksen mukaisesti. Esimerkiksi Oma
kirjoitus on nimi, jonka sisältö on määritelty tässä tutkimuksessa siten, että se sisältää
tutkimuskohteideni kirjoitustekniikat.

Tieteen ja Oman kirjoituksen kohtaaminen ei ole ongelmaton, sillä kuten Crawford osoitti
Michaux’n yhteydessä, myös lettristien taiteeseen on akateemiselta suunnalta pääasiassa
suhtauduttu epäluuloisesti. Taustalla saattaa vaikuttaa se, että tutkimuksen näkökulmasta
itse luotuun kieleen suhtaudutaan väkivaltana tavanomaista kieltä kohtaan, kun lettristit
taas kokivat hypergrafiikan mahdollisuutena tavanomaisen kielen laajentamiseen. Tästä
esimerkkinä ote Roland Sabatierin hypergraafisesta romaanista Gaffe au golf (”Möhläys
golfissa”, 1994).

(Sabatier 1994, 20)

Mikään otteessa ei selvennä sitä, miten filosofit Kungfutse, Rene Descartes ja Blaise
Pascal liittyvät toisiinsa tai neljänteen nimeen, joka luultavasti viittaa ohjaaja Luis
Buñueliin. Sabatier on halunnut liittää kyseiset henkilöt yhteen, mutta heidän keskinäiset
kytkentänsä jäävät suggestiivisten signifioijien peittoon, jotka synnyttävät hypoglyfin.
Kuvan keskellä oleva avaimenreiän muotoinen merkintä saattaa vihjata, että jonkinlainen
yhteys kuitenkin on olemassa. Nimien keskinäiset kytkökset ovat siis tavoittamattomissa,
mutta eivät ilmaisemattomia.
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Sabatierin ote ilmentää myös tapaa, jolla lettristit suhtautuivat tieteelliseen edistykseen.
Kieli välittää tieteellisten löytöjen sisällöt näennäisen ongelmattomasti, mutta lettristeille
myös löydön tehnyt yksilö oli merkityksellinen. Kieli tekee löydöstä yleismaailmallisen
ja irrottaa sen löytäjästään. Lettristeille oli tärkeää mainita innovaation ajankohdan lisäksi
sen tekijän nimi (Lemaitre 1970, 17). Visuaalinen tiede on samalla ilmiöiden kieleksi
tekemisen ja tulosten raportointitapojen kritisointia. Edellä olevan otteen voi myös tulkita
esittävän yksilön tajunnan piilotettua luonnetta, joka ei välity tekstistä.

Uusien ja löydettyjen ilmiöiden nimeäminen on rajattu tieteentekijöiden tehtäväksi, jonka
vuoksi lettristit halusivat omaksua myös tiedemiehen roolin. Akateeminen toimintamalli
olisi kuitenkin vaatinut lettristien sopeutumista, sillä myös tiede on porvarillinen
instituutio. Tieteen sallitaan tunnistaa ja nimetä asioita uudelleen sekä tehdä taiteesta
turvallisesti vastaanotettavaa ja kulutettavaa. Oma kirjoitus on missä tahansa mielessä
liian hämärää tieteellisen raportoinnin välineeksi. Tässä mielessä voi todeta, että
lettristien avantgarde oli sanan alkemiaa siinä missä tiede on sanan kemiaa.

Toisin kuin sanakemisti Barthes, jonka mielestä myytin haltuunotto edellytti kolmannen
asteen semioottista järjestelmää, lettristit eivät pyrkineet luomaan uutta tasoa myytille.
Sen sijaan he korvasivat jo olemassa olevia käsitteitä nimeämällä niitä uudelleen,
käsitesisällöistä huolimatta. Barthesin termein ilmaistuna he loivat keinotekoisen myytin,
kladologian, johon heidän keksintönsä tulisi suhteuttaa. Samalla teorian osuus lettristien
Omassa kirjoituksessa korostuu.

Omaa kirjoitusta soveltava taideteos lettristeillä syntyy teorian ja teoksen motivoituessa
toisillaan. Esimerkiksi hypergrafiikka on alusta lähtien perusteltu hyvin teoreettisesti,
kuten Amos-teoksessa vuorotteleva teoriateksti ja havainnollistavat kuvat ilmentävät.
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(Isou 2000, 20-21.)

Teoksessa teksti etenee vasemmalla sivulla vuorotellen aukeaman toiselle puolelle
sijoittuvien kuvin kanssa, joissa on tekstissä käsiteltyä metagrafiikkaa. Isoun teoksessa
teoria siis todentuu jatkuvasti esimerkein.

Teoria ja teos voivat sinänsä olla erillisinä olemassa, johon viittaa esimerkiksi se, että
teoriat olivat pääasiallisesti Isoun kehittelemiä ja muut taiteilijat tuottivat teoksia niiden
perusteella. Tosin tällaisessa eriytyneessä tapauksessa havaitsijalle ei tarjota välineitä
Oman kirjoituksen ymmärtämiseen. Teorian toiminta teoksen kanssa lettristeillä taas
tuottaa ihanteellisen havaitsijaposition. Tällainen havaitsija tuntee teorian ja käsittää
Oman kirjoituksen suhteessa teoriaan. Toimiessaan tässä suhteessa Oma kirjoitus
määrittää tavanomaisen kielen sisältöjä uudelleen. Akateeminen teoria tulee rajatuksi
ulkopuoliseksi, koska sillä ei ole riittäviä välineitä (riittävää sanastoa) Oman kirjoituksen
rekuperoimiseen. Tästä esimerkkinä se, että nimittämällä tarkastelemaani ilmiötä Omaksi
kirjoitukseksi en välttämättä käsitä sillä täysin samaa sisältöä mitä lettristit käsittivät
hypergrafiikalla.

Tarttumapintoja liuottaa myös se, että hypergrafiikassa on kyse monitekijyydestä.
Kokonaisteoksen syntyessä teorian ja teoksen yhdistyessä, teoria edustaa Isoun
näkemystä ja teokset hänen sekä muiden lettristien. Isou tietoisesti kontrolloi teorian
sovelluksia. Havainnollistan tilannetta Alain Satién teoksella Sur le pont d’Avignon:
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Alain Satié, Sur le pont d’Avignon, 1970

Teoksessa on tavanomaista kirjoitusta, Omaa kirjoitusta sekä taiteilijan käsialallaan
kirjoittamaa tekstiä. Teoksessa yksityinen73 , yksilöllinen ja yhteinen kohtaavat kolmella
tasolla, joista konekirjoitettu tavanomainen kieli edustaa yhteistä, suggestiiviset
signifioijat yksityistä ja yksilöllisellä käsialalla kirjoitettu tavanomainen kieli toimii
näiden silloittajana. Tasot järjestyvät kuitenkin hierarkkisesti, kuten edellisessä luvussa
mainitsin hypergrafiikan käsittelyn yhteydessä. Suggestiiviset signifioijat katkovat
tavanomaista tekstiä ja pilkkoessaan sanoja ne asettuvat hierarkkisesti tavanomaista
kirjoitusta korkeammalle.

Toisaalta, tekstin vaikuttaessa suggestiivisten signifioijien kanssa myös tavanomaisen
tekstin luonne muuttuu. Suggestiiviset signifioijat jättävät tekstiin merkityksen
poissaolon kohtia, tulkinnan sokeita pisteitä. Näiden kautta tavanomaisen kirjoituksen
asema ja merkitykset joutuvat uudelleenarvioinnin kohteiksi. Niiden merkitykset horjuvat
tekstin joutuessa yksityisen vaikutuspiiriin. Tä llä tavoin Oma kirjoitus purkaa
tavanomaisen kielen varmoja merkityksiä ollessaan sen kanssa vuorovaikutuksessa
rajatussa teoksessa. Se aiheuttaa myös tavanomaisen kielen semanttisen hierarkian
hajoamisen, joka on parhaiten tavoitettavissa rakenteellisen analyysin kääntämisellä. On
olemassa konkreettisesti kirjan muotoon muodostettuja Omaa kirjoitusta soveltavia
teoksia, jotka väittävät olevansa kokonaisuuksia (l’œuvre), kuten Amos tai Satién Ecrit en
prose ou l’œuvre hypergraphique.

73

Yksityinen tässä yhteydessä tarkoittaa myös suljettua, sillä suggestiivisia signifioijia ei voi lukea.
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Tässä mielessä avantga rde uudelleenorganisoi tavanomaista kieltä siitä perspektiivistä,
mikä sillä on kielen ulkopuoliseen (Ffrench 1997). Lettristien yhteydessä voisi puhua
myös tavanomaisen kielen merkitysten sulkemisesta, sillä hypergrafiikka määrittää omat
sisäiset suhteensa. Kuten Isou ja Satié määrittelyissään edellä totesivat, hypergrafiikka
muodostuu erilaisten kirjoitusjärjestelmien yhdistämisestä, jolloin se sisältää myös
tavanomaisen kielen ja sen suhteet muihin kirjoitusjärjestelmiin. Näin hypergrafiikkaan
liittyvää myyttiä on pyritty määrittelemään uudelleen. Myytin haltuunotto ei ole
mahdollista pelkän teoksen materiaalisen tason perusteella, vaan siihen tulee liittyä
jonkinlainen sisältö. Tässä kohtaa teoria tulee teokseen ja muodostaa uuden käsitteen
myytille.

Teorian tuntevan havaitsijan on kuitenkin mahdollista tehdä teoksesta päättävä tulkinta.
Teoksella on esimerkiksi sama nimi kuin ranskalaisella lastenlaululla. Todellinen
Avignonin silta puolestaan jouduttiin rakentamaan uudelleen useita kertoja ja vuoden
1660 jälkeen siitä on ollut olemassa vain pieni osa. Tässä mielessä tekstin silpoutuminen
voidaan tulkita viittauksena sillan hajoamiseen, sillä suggestiiviset signifioijat katkovat
sanojen muodostamia siltoja, joita ylittämällä merkitys muodostuisi tavanomaisessa
kielessä.

Myytin uudelleenmäärittely ei siis sulje täysin tulkinnan mahdollisuuksia, vaan ohjaa
niitä minkä tahansa taideteorian tavoin. Sillä tähdätään uuden kontekstin tuottamiseen
purkamalla vanha ikonologia. Potentiaalisen merkinnän syntyminen ei missään määrin
sulje muita tulkintoja ulkopuolelle, mutta se on jo itsessään tulkinta. Tässä mielessä
tulkinnan ja ymmärtämisen käsitteet nivoutuvat ja osoittavat, ettei dekonstruktiivinen
lähestymistapa ole suoraan sovitettavissa Omaan kirjoitukseen, vaikka hypergrafiikka
dekonstruoi itseensä sisältyvän tavanomaisen kielen merkityksiä. Tarkoitan, ettei
havaitsija milloinkaan pääse tulkinnan ulkopuolelle ja Derridan puhe negatiivisesta
teologiasta sekä différancesta ja khôrasta merkityksen syntymisen ehtoina osoittavat
pikemminkin hänen kaipuutaan jonkinlaiseen kielen ulkopuoliseen tilaan, joka ei
jatkuvasti pettäisi itseään hiljaisuuslupauksia tekemällä.
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7 Johtopäätöksiä
To go from the representation of the ‘object’ (objet) to a suggestive glimpse of a dynamic becoming-object
(trajet) that is literally sub-liminal – below the usual threshold of our habitual perceptuality.
[Edetä objektin (objet) representaatiosta dynaamisen objektiksi-tulemisen (trajet) vihjaavaan
pilkahdukseen, joka on kirjaimellisesti tiedostamatonta – totunnaisen havaintomme tavanomaisen
kynnyksen alapuolella.]
(Paterson 2000)

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut, miten Oma kirjoitus toimii kuvaa ja sanaa
risteyttävänä taiteellisena tekniikkana. Tapauksen erityisluonne aiheuttaa sen, että Oma
kirjoitus on parhaiten kuvattavissa kuvan ja sanan välisenä dynaamisena suhteena, sillä se
perustuu selvärajaisten nimittäjien sijaan jatkumolliseen välitilaan. Tällöin kuvan ja sanan
suhde on itsessään Derridan termein kuvaten päättämätön (undecidable). Tästä syystä
voidaan todeta, että Oma kirjoitus vastustaa tavanomaisen kielen läpinäkyvää ja
näennäisen ongelmatonta kirjoitusta. Oma kirjoitus toimii myös
kommunikaatiokritiikkinä siinä mielessä, että se tekee näkyväksi ne tavat, joilla kieli
jäsentää maailmaa ja joilla se rakentaa tietynlaista maailmankuvaa.

Omassa kirjoituksessa epäjatkuva kommunikaatio tuo esiin itse aiheuttamansa
merkityksen välittymisen ongelmakohdat ja tulkinnan sokeat pisteet. Semioottisessa
mielessä näiden pisteiden kohtia on mahdollista paikantaa ja käsitellä antisemioottisesta
näkökulmasta. Toiminnallisesti suggestiivisten signifioijien materiaalisuus suhteessa
merkityksen poissaoloon synnyttää outouden, jota havaitsija ei miellä välittömästi
keinotekoisena, sillä suggestiiviset signifioijat eivät synnytä fiktiivistä maailmaa.
Suggestiivisten signifioijien ”vaivaavan” materiaalisuuden vuoksi niiden olemassaolon
luonne on parhaiten kuvattavissa hiljaisuutena. Tämä hiljaisuus on sitä, että olion
olemassaolosta saadaan tietoa, mutta oliota ei voi kesyttää ja tehdä neutraaliksi. Tässä
mielessä hiljaisuus on Toisen kohtaamista, jossa Toinen ei suostu tulemaan absorboiduksi
Samaan.

115

Tämän vuoksi käsittelin Levinasin toiseutta uhrauksen ja väkiva llan termein. Ne liittyvät
keskeisesti soveltamiini tieteellisiin teorioihin erottelemieni kohteliaan ja päättävän
tulkintatavan kautta. Oma kirjoitus tuntuu lähinnä vastustavan kohtaamista ja alistumista
tulkintaan. Havaitsija voi reagoida tähän uhrauksellisella kohteliaalla lähestymistavalla
toteamalla tutkimuskohteensa olevan taipumaton yksiselitteisiin analyyseihin.
Väkivaltaisen päättävän tulkintatavan myötä havaitsija taas selittää Omaa kirjoitusta
ikonologisen kontekstin kautta, jolloin tutkimuskohde itsessään saattaa motivoitua siihen
kuulumattomilla elementeillä. Eräs tällainen on Oman kirjoituksen assimiloiminen
avantgarden representaation kritiikin myyttiin, joka mielestäni redusoi tutkimuskohteeni
erityisluonteisuutta. En kuitenkaan kiistä etteikö mainitsemieni lähestymistapojen lisäksi
olisi muita tulkintamahdollisuuksia. Kohtelias ja päättävä tulkintatapa ovat lähinnä
polariteetteja, joiden välinen tila perustuu epäselville rajoille samoin kuin moni muukin
tapaus tutkimuksessani.

Kyseinen täysiin vastakohtiin kärjistäminen on nähdäkseni tieteelle ominaista. Tämä
tulee esille esimerkiksi kahden keskeisen tekstintulkintasuuntauksen välisessä kiistassa.
Hermeneutiikan ja dekonstruktion piirileikki on ongelmallinen kehä, sillä sekä Derrida
että Gadamer tuntuvat haluttomilta myöntämään yhteisiä lähtökohtiaan samalla hieman
apofaattisesti selvittäessään, että sellaisia kuitenkin on. Oman kirjoituksen yhteydessä
teoreetikkojen toisiinsa säilyttämä etäisyys tarkoittaa sitä, että Derridan ja Gadamerin
toisistaan eroavien kielikäsityksistä käsin yhtenäisen kuvan muodostaminen
tutkimuskohteestani on hankalaa. Hermeneutiikka tähtää lähtökohtaisesti
odotushorisontin kaventamiseen merkityksiä aktuaalistamalla. Kun jokin tehdään läsnä
olevaksi, mahdollisuuksien universumi supistuu. Hermeneutiikka pyrkii siis riisumaan
moneuden pois, mutta kuten Crawford osoitti, käsitteeseen sisältyvää poissa olevaa ja
muuttuvaa osaa ei voida tehdä läsnä olevaksi. Tästä syystä Oma kirjoitus dekonstruoi
jatkuvasti itseään, mutta tämän ymmärtämiseksi on tehtävä tulkinta ja palattava
hermeneutiikkaan. Toistensa polariteetteina väkivaltaisesti tulkitsevan subjektin
keskeisyyttä korostava hermeneutiikka ja esiontologiseen nostalgiaan perustuva
dekonstruktio hylkivät toisiaan.

Edellä olen myös ehdottanut, että suggestiivisessa signifioijassa tapahtuu lopulta
merkinnän merkityksen poissaolon korvautuminen potentiaalisella merkityksellä.
Potentiaalinen merkintä siis ottaa merkityksen poissaolon paikan. Korvaamalla
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merkityksen poissaolon ontologisen paikan myytin semiotiikassa, se määrittää uudelleen
myytin sisällön. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suggestiivinen signifioija on objektiksi
tulemista tavanomaisen objektin tyhjän representaation sijaan. Potentiaalinen merkintä
kuitenkin edellyttää tulkintaa eli tulkitsevaa subjektia. Potentiaalisuus ei ole ”neutraalina”
esitilana olemassa différancen tavoin, vaan se perustuu tulkinnalle. Tulkinnan myötä
syntyneen potentiaalin olen nimennyt hypoglyfiksi.

Kyseessä oleva potentiaalisuus ilmenee erilaisten rajatilojen mahdollistamana. Sekä
Kleellä, Michaux’lla että lettristeillä Oman kirjoituksen rajatilat kuuluvat diskurssin
piiriin, vaikka jättävät osallistumatta siihen. Kleen taiteessa rajatila tulee esiin
toiseudessa, joka syntyy hänen Oman kirjoituksensa vieraudesta kuva/sana-tutkimukselle,
sillä tavanomainen kieli on riittämätön sen käsittelemiseen. Michaux’lla rajatila perustuu
transsubjektiivista kieltä olennaisemmaksi nousevassa yksilöllisyydessä, mutta hänellä
diskurssin ja psyykkisen kokemuksen väliset rajat eivät ole selviä. Oma kirjoitus toimii
siten pyrkimyksenä silloittaa näitä kahta. Lettristit puolestaan ottivat myytin haltuun
teorian ja teosten vuorovaikutuksella, joka sinänsä on kahden ontologisen eroavan
diskursiivisen alueen rajalla oloa. Niiden vuorovaikutus aiheuttaa tässä yhteydessä
päättämättömyyden siitä, kumman diskurssin piirissä toimitaan.

On kuitenkin oleellista ottaa huomioon, ettei yksikään käsittelemistäni taiteilijoista
yksiselitteisen selvästi mainitse potentiaalisuuden luonteesta käsittelemäni ilmiön
yhteydessä. Potentiaalisuuden esiintymistä ja ilmentymistä hiljaisuuden kautta tulisi
tutkia laajemmin Oman kirjoituksen yhteydessä ja mahdollisesti myös suhteessa 1900luvun eurooppalaiseen avantgardeen. Jos avantgarden kielikritiikki oli pyrkimystä
tulevaan utopiaan, on Oma kirjoitus kyseisen kielellisen utopian representaatio. Muita
mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita ovat seikkaperäisempi potentiaalisuuden ja
disseminaation käsittely, wittgensteinilaisen filosofian suhde Omaan kirjoitukseen sekä
Kristevan materiaalisen semiotiikan avulla tarkasteltu semioottinen Oma kirjoitus, jolloin
myös avantgarde nousee keskeiseksi juonteeksi sekä tarkastelun kohteena että
kirjoitustekniikkana.
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