
HORROR VACUI
– tyhjyyden kammo
– luonto kammoaa tyhjyyttä
– tyhjän tilan pelko


Sanovat ettei avaruudessa kukaan kuule huutoasi. Avaruuden syövereiden pimeys ja äärimmäinen kylmyys sekä tyhjiön tukehduttava syli ovat oiva maailma hirviöille. Ne hiiviskelevät lasikupujemme tuolla puolen ja syöksähtävät ulos hauraista kehoistamme, sillä kukaan ei pääse avuksemme. Avaruudessa me olemme yksin. Vaan emmekö me kaikki sittenkin ole – tässä ja nyt – alati avaruudessa, huutavia jo syntyhetkestämme lähtien?

Totta kai, eikä elokuvan Alien synkkä kuvasto avaruuden karuudesta olekaan meille tutuinta avaruutta. Joka kodin tuttu avaruus on alue, joka pitää täyttää ja jonne pitää laajentua. Me ryntäämme sinne torvet soiden, vankkurit natisten ja valtionjohtajien juhlapuheiden innostamina. Olkoon avaruus Star Trekin käymättömiä korpimaita tai yhä kylmempien sotien uusia rintamia, se vaikuttaa joka tapauksessa kovin äänekkäältä paikalta. Vrooooom, bang, zzzap ja oi te koitossa huomenen! Jos amerikkalainen uudisraivaajahenki ja kapitalismi ovat mittapuitamme, luonto tosiaankin kammoksuu tyhjiötä ja pyrkii täyttämään sen. Tuossa avaruudessa edistyksen taistelukutsu kiirii kaikkialle, ja kasvu on luonnonlaki.

Elokuvan Alien avaruus on meille kovin vieras ja kammottavan oloinen. Tuolla tylyllä aavikolla on vain muutamia ränsistyneitä keitaita, joiden äärellä elämä juuri ja juuri selviää. Tähtikarttojen valkoisilla alueilla lymyävät hirviöt murskaavat armotta yrityksemme rakentaa ja laajentaa. Tässä kovin erilaisessa avaruudessa kaikki rapistuu väistämättä. Luonto liukuu kohti tyhjiötä tai on jopa sen ruumiillistuma.

Kiista tyhjistä tiloista

Mitä perua näin erilaiset käsitykset avaruudesta voisivat olla? Perinteeseen kai kuuluu tehdä pikainen kierros niiden muinaisten kreikkalaisten kautta. Parmenideksen ja Aristoteleen kaltaisille ajattelijoille koko ajatus tyhjyydestä oli sietämätön. Tässä yhteydessä tarkka tekstintulkinta ei kuitenkaan liene tarpeen, vaan sanokaamme vain, että heille horror vacui tai ”luonto kammoaa tyhjyyttä” oli kuvaus maailman normatiivisesta järjestyksestä, maailman kokonaisuuden lainalaisuuksista. Tuossa maailmassa tyhjiötä tai aitoa tyhjyyttä, ei-mitään, ei voinut olla olemassa, sillä luonto, itsensä maailman perusperiaate, pyrki täyttämään sen. Kaikkialla oli jotain. Itse ilmaus horror vacui on tietysti myöhempi luomus – onhan se latinaa – mutta ajatus jäljitetään yleensä Aristoteleelle. Tähän liittyy kuitenkin ongelmia, sillä termin takaa löytyy merkitysten hajontaa.

Tuollaista maailmaa ei kannata vertailla omiin käsityksiimme avaruudesta, sillä koko se todellisuuden kangas, jolle avaruus kuviteltiin, oli kudottu eri tavoin. Muinaisille taivaan piirit eivät olleet avaruus. Ne olivat lainmukaisuuden tai jumalaisen järjestyksen ilmaus, tai vain kätevä opas merillä. Ajatus avaruudesta tilana on itse asiassa melko tuore. Sinne päästäksemme tarvitsemme entisaikain ilmapumppuja ja elohopeaputkia, joiden avulla tuotettiin jotain olemattoman kaltaista (purkitettu tyhjiö!). Tyhjiön rakentajat saattoivat käskeä muinaisia painumaan hemmettiin. Se siitä moraalisesta maailmanjärjestyksestä. Tämä tarina kerrotaan useimmiten niin, että nämä empiiriset kokeet vetivät maton vanhan mystiikan alta ja loivat modernin termodynamiikan. 

Tarinan sankarit vaihtelevat. Joskus muutos jäljitetään Evangelista Torricelliin (1608–1647), jonka kokeet elohopeaputkilla johtivat ilmapuntarin syntyyn. Usein Robert Boylesta (1627–1691) tehdään tarinan sankari, mutta oikeasti kyse on pitkästä ilmapumppujen ja vastaavien laitteiden kehityshistoriasta. Itse asiassa islamilaisen maailman tieteen tekijät olivat kiistelleet asiasta jo paljon aiemmin, ja he kehittivät monenlaisia tyhjiöpumppujen edeltäjiä. Jo Aleksandrian Heron (10–70), höyrykoneiden, ruiskujen ja pumppujen kehittelijä, oli kiistänyt vähemmän käytännönläheisten edeltäjiensä horror vacuin. Tarinassa ei olekaan kyse yhtäkkisestä ilmestyksestä.

Ja tietysti monet muuta asiat olivat muuttuneet ja muuttumassa. Jotkut ihmiset pyrkivät luopumaan vanhasta maailmasta, jonka tarkoituksellinen järjestys oli ihmisten maailman kuva, ja siirtymään uuteen kuulemma tarkoituksettomaan maailmaan, jossa kokeellisen tieteen henki vallitsi. Lakimiehen tavoin he kuitenkin jättivät oven auki sille mahdollisuudelle, että Suuri Lainsäätäjä oli antanut ne lait, joita he pyrkivät kokeissaan paljastamaan. Yhteyttä menneisyyteen ei yleensä katkaista täysin. (Toki toisenlaisiakin asioita sanottiin laboratorioiden hämärässä ja vapaamielisten tai vapaamuurarien kerhoissa.)

Kannattaa myös muistaa, että kirkolliset väittelyt eivät vain estäneet tieteellistä tutkimusta vaan raivasivat sille myös tilaa. Kirkollinen lupa pohtia tyhjiötä annettiin jo vuonna 1277 – toki kaikkivaltias Jumala voisi luoda tyhjiön – jolloin korvattiin vanha ajatus, että tyhjiö viittasi epäilyttävästi Jumalan vaikutuksen poissaoloon. Silti vielä paljon myöhemmin jesuiittamatemaatikko Paolo Casati (1617–1707) kiisti tyhjiön mahdollisuuden pääosin teologisin perustein.

Avaruuden käytännöllinen tausta

Tämän vuoksi monet vanhat horror vacuita käsittelevät tekstit, muinaisten kreikkalaisten ja Valistuksen pioneerien väittelyt, vaikuttavat hiukan kummallisilta: ajatus avaruudesta ja siten tyhjiöstäkin oli muuttanut muotoaan monta kertaa. Silti näiden vanhojen ajatusten välillä on yhteyksiäkin, jotka erottavat molemmat nykyisistä tieteellisistä avaruuden ja tyhjiön käsityksistä. Horror vacui oli pohjimmiltaan kuitenkin käytännöllinen lausuma, jonka kohteena oli havaittu luonto. Tuo luonto ei ollut Alpha Centaurissa vaan tulvissa, mutavyöryissä, romahduksissa ja vedenpyörteissä. Kuinka se olisikaan voinut käsitellä kuukävelijöitä tai äänetöntä huutoa avaruudessa?

Jokainen termodynamiikan lakeja tunteva tietää, että tietyssä mielessä horror vacui toimii. Jos tulpan vetää pois täydestä tiskialtaasta, vesi ”haluaa” täyttää viemärin niin nopsaan kuin se pystyy. Se toimii, se on siis totta. Mutta katsopa öiselle taivaalle ja tiedät että toisessa mielessä se ei toimi (siellä se tyhjiö on), eli se ei ole totta. Tämä alkaa kuulostaa yhä enemmän ottelulta Alien vastaan Star Trek. Se johtuu siitä, että totuus ja erheellisyys ovat suhteellisia. Tosi on totta jotain tarkoitusta varten ja jostain perspektiivistä. Vaikka luonnontieteiden ristiretkeilijät kuinka kamppailisivat perspektiiveistä vapaan totuuden puolesta, tämä koskee kaikkea tietämystämme. Me keräämme ja rakennamme tietoamme maailmassa, jonka kanssa olemme tekemisissä, ja tiedon luonne määräytyy näiden tekemisten mukaan. Tämä ei tietenkään vähennä sen totuudellisuutta. Sen pitäisi olla itsestään selvää.

Vaikka kosmologisena väitteenä horror vacui onkin selvästi hölynpölyä, se pitää paikkansa maailmassa, joka on täynnä erilaisissa paineissa ja tiheyksissä olevaa ainetta. Mikä tärkeintä, tässä maailmassa on teknologiaa, joka käyttää lausuman kuvaamia säännönmukaisuuksia hyväkseen. Olemme tottuneet olemaan tekemisissä sellaisen luonnon kanssa, joka pyrkii täyttämään tyhjiöitä. Sivumennen sanoen, juuri siksi näitä käytännön tekniikan viisauksia laajennetaan niin helposti koskemaan arkielämäämme. Ne alkavat koskea luonnollista johtajuutta, vallan siirtymistä ja muuta sellaista. Kun suuri johtaja sortuu tai vuoropäällikkö jää kiinni kossupullon kanssa, luonto kammoksuu tyhjiötä. ”Luonnon” tiet ovat tutkimattomat, sillä se vaihtaa asuaan tarpeidemme mukaan.

Luonnontieteen henki huutaa kuitenkin päässäni: ”Eivätkö termodynamiikan lait ole kuitenkin todempia, kuten ilmapumput osoittivat? Kai ne sentään raivasivat tietä aidolle tieteelle vanhentuneiden myyttien ja taikauskon sijaan?” Tottahan toki on olemassa aito tyhjiö, vaikka lausuman horror vacui luojat sen kielsivätkin. Kunnianarvoisa kollega sanoi kerran, että termodynamiikan lait ovat perinteisessä mielessä totta – universaalisti ja yksiselitteisesti totta – vain vasten Kookkaan Kosmisen Vessanpöntön kohinaa. Jäähtyvä universumimme, joka tikittää hitaasti kohti kuolemaa ei varmasti kammoksukaan tyhjiötä, vaan se lipuu sitä kohden hitaasti mutta varmasti. No hyvä on, ei kohti absoluuttista tyhjiötä, mutta ihan tarpeeksi verrattuna nykypäivän hälyyn. (Tämän universumin keskimääräinen tiheys on parisen vetyatomia kuutiometrissä. Se on ziljoona kertaa tyhjempää kuin mikään laboratorioissa tuotettu.)

Jos kohdistamme katseen eletyn maailmamme monisyiseen rakenteeseen, vaikuttavat termodynamiikan suuret ennusteet erheellisiltä. Näemme rapautumisen ja kasvun moninaisia ja yhteen nivoutuneita rakenteita, haarautuvia ajan ja paikan sfäärejä, joita elämä ja kuolema määrittävät. Entropian armoton kulku on nähtävissä vain Kosmisella Vessanpöntöllä istuessa, vain kaikkein pisimmällä tähtäimellä. Suuren pamauksen ja Lopullisen Huuhtelun välissä on kaiken sortin vedenpyörteitä. Asian ydin onkin siinä, että termodynamiikkaa ei luotu alkujaan olevaisen kokonaisuuden käsittämiseen. Aivan kuin horror vacui, sekin oli kytkeytynyt käytäntöön. Kreikkalaisille kiemurtelevat joet ja luokkayhteiskunnan ylläpitäminen olivat olennaista, kun taas termodynamiikan valtakuntaa olivat höyrykoneen sovellukset ja myöhemmin polttomoottori. Niinpä kehittyvän luonnontieteen avaruus ei ollut meidän avaruutemme. Se oli käytännön insinööritaidon avaruus.

Abstraktista tilasta avaruuden kokemukseen

Aikamme koville tieteille avaruus ei ole tuolla jossain sijaitseva alue. Avaruus on siellä ja täällä – se on tarkkaan laskettu ja kartoitettu mahdollisten pisteiden tila voimavektoreille ja aineen hitusille. Avaruus ei ole tyhjyyttä eletyn maailman vastakohtana, vaan se on matemaattisesti määritelty universaali koordinaatisto, jolle pienet aineen saarekkeemme on heitelty. Lopulta nekään eivät ole juuri mitään muuta kuin tyhjyyttä. Avaruus ei ole enää mitään meidän maailmastamme erillistä. Niinpä horror vacuin taustalla olevat käytännön pyrinnöt ovat vain summittaisia kuvauksia isoista ja kömpelöistä olioista, joiden taakse on piilotettu oikea maailma – kvarkkien ja näkymättömien voimien tanssi.

Ajatus avaruudesta abstraktina tilana on paljossa velkaa Einsteinin teorioille. Einsteinin jälkeen on toki tapahtunut paljon, eikä kovin moni ihminen osaa selittää nykykosmologian näkemyksiä tyhjiöstä (älkää kysykö minulta). Perusajatus on kuitenkin se, että ideaalinen tyhjiö (absoluuttisen tyhjää) ja äärimmäinen tyhjiö (tosi tosi tosi tyhjää) ovat hyödyllisiä ajatusmahdollisuuksia, joihin universumi ei käytännössä koskaan pääse. Ulkoavaruuskin on niin paljon tiiviimpää. Mallit vaihtelevat, mutta ne jakavat ajatuksen siitä, että tyhjiöllä on alaraja – aina löytyy jotain. Siispä periaatteessa tyhjä avaruus ja ”täysi” tila (joka ei lopulta ole kovin täysi) eivät eroa kauheasti.

Koska kuitenkin elämme, synnymme ja kasvamme tässä maailmassa, me koemme vahvasti eron maallisen elämän ja etäisen avaruuden välillä. Koska me tanssimme ohuiden pilvien peittämällä pallolla ja kaikki muu on niin perkeleen kaukana, me ymmärrämme, että avaruus ja tyhjyys ovat jotain ihan muuta. Me emme lopulta välitä siitä, mitä kovat tieteet kertovat meille ”tosiolevasta” – sillä noiden tieteiden esitaistelijoille on vain yksi totuuden käsite, yksi tutkimisen konteksti.

Henkinen historiamme antaa meille kuitenkin eväitä monenlaisiin käsityksiin avaruudesta, kuten olemme nähneet. Avaruus on loputon erämaa tai mahdollisuuksien maailma. Se on yksinäisyyden syöveri tai tuntemattomien kansojen kotimaa. Avaruus toimii maallisen kotimme vastakohtana ja metaforana tuntemuksillemme:

	Avaruus on HILJAISUUTTA
	Avaruus on YKSINÄISYYTTÄ
	Avaruus on VAPAUTTA
	Avaruus on LUVATTU MAA
	Avaruus on SYÖVERI
	Avaruus on PAKOPAIKKA
	Avaruus on ERÄMAA

Tyhjien tilojen estetiikka ymmärrettävästi heijastaa tätä merkitysten moneutta. Yksinäisyys ja tyhjyys voivat olla kauhun lähde, ja täyttämällä tyhjiä tiloja me yritämme karkottaa kauhun. Meillä onkin niin monia tapoja täyttää elämämme tyhjiöt: metelillä, kirkkailla valoilla (lisää valoa! lisää valoa!), ahmimalla loputtomasti. Tyhjät päivät ovat menneet hukkaan. Jokainen viisarin liike leikkaa palan elämästämme. Siksi meidän pitää täyttää päivät toimeliaisuudella, kirjata toimemme, jakaa kokemuksemme ja muistuttaa koko maailmaa siitä, että minä olin täällä! Täytämme ansioluettelomme täytämme elämämme yksityiskohdilla, sillä niillä ei ole merkitystä, jollemme ole jättäneet itsestämme jälkeä. Avaruus ja aika ovat tyhjiä koordinaatteja, jotka meidän on tahrattava musteella ja verellä ollaksemme todellisia.

Samaan aikaan me kaipaamme tyhjien paikkojen yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen, jonne voimme paeta arkisten huoliemme loputonta esityslistaa. Tässä maastossa asuvat sankarillisten myyttien viisaat erakot ja yksinäiset nerot. He uskalsivat paeta ja tulla toimeen omillaan. (Tietenkään erakot eivät juuri koskaan tulleet toimeen omillaan. He olivat vain tosi hyviä piilottamaan palvelijansa. Waldenin viehättävässä yksinäisyydessä asustava Thoreau lähetti likapyykkinsä äidille.) Erakko voi katsoa halveksuen arkista aherrustamme ja näin korventaa omanarvontuntomme tuhkaksi. Tuo rooli on toki mukava antaa jollekulle muulle, sillä vuorenhuipulla tuulee ja ostosten tekemisessä on kauhea homma. Meille riittää yksinäisen ajattelijan ideaali ja hänen äänensä erämaasta.

Sen sijaan etsimme autioita paikkoja vapaa-aikanamme, kun lomailemme omasta itsestämme. Suomessa perinteinen pakopaikka ja tyhjän maan illuusio on Lappi. Ei ole lopulta suurta väliä tuleeko ihminen Helsingistä tai susirajalta, silti kaikuu sama väsynyt virsi ”alkuperäisestä kokemuksesta” ja aidosta luonnonyhteydestä tai yksinäisestä yhteydestä itseen. Lomalaisissa tämä pöyhkeys on toki läpinäkyvämpää, mutta eivät pohjoisen asukit ole immuuneja tälle kulttuuriselle itsensä ylentämiselle.

Monta tapaa täyttää tyhjä tila

Autioiden paikkojen kaipuu ja niiden herättämä kauhu eivät tietenkään ole esteettisen horror vacuin ainoita tuntemuksia. Tilan pakkomielteinen täyttäminen ei ole välttämättä epätoivoinen tai romanttinen teko. Se voi pyrkiä myös osoittamaan ja kritisoimaan. Tässä taiteellinen horror vacui onkin paljon kiintoisampaa, sillä se ei alennu vain oletettujen alkutunteiden kanavaksi. Tyhjien tilojen täyttäminen äänellä, valolla tai värillä voi suunnata huomiomme arkielämän monotonisuuteen ja ruuhkaisuuteen. Tyhjä tila asettuu näiden piirteiden vastakohdaksi. Ehkä tällainen taide voi myös auttaa paljastamaan yksinäisten pakopaikkojemme näennäisyyden osoittamalla niiden väistämättömät kytkökset maailmaan. Modernin kritiikki on aina joutunut taiteilemaan tällä huojuvalla pohjalla: näyttää kuin meidät olisi samaan aikaan pakotettu yhteisyyteen ja repäisty irti ihmisatomeiksi.

Ilmausta horror vacui käytetään viljalti taidekeskustelussa. Usein sitä käytetään kuin se olisi vakiintunut tekninen termi, mutta sen käyttöalue on niin laaja ja tulkinnat niin moninaiset, ettei se viittaa juuri enempään kuin jonkin täyttämiseen. Niinpä islamilainen taide, keskiaikaiset kirjakääröt, esikaupunkiarkkitehtuuri, Missä Waldo luuraa? tai ITE-taiteen (tai outsider-taiteen) jotkut muodot voidaan lyödä samaan läjään jonkin yhtenäisen ilmauksena: ”maksimalistisen” estetiikan, tyhjän tilan inhon tai jonkin muun. Sanan horror vihjaama kauhu tai kammoksuminen vetäytyy taka-alalle tässä vakiintuneessa ammattikielessä. Mutta koska tyhjien tilojen täyttämiseen liittyvät tuntemukset ovat niin monenkirjavia, ei horror vacui –taidetta sellaisenaan voi olla olemassa. Tyhjä ilmaus kätkee taakseen monimutkaiset asenteemme tyhjyyttä, yksinäisyyttä, vapautta ja pakenemista kohtaan.

Yhtä yleistä horror vacuin ulottuvuutta en ole kuitenkaan vielä käsitellyt. Primitiivitaiteen jäljittelystä psykedeelisiin kollaaseihin, pikkutarkoista korukuvioista mielisairaalapotilaiden tuotoksiin, löyhästi toisiaan muistuttavia teoksia on liitetty Toiseuden tai Primitiivisen ilmauksiksi. Näiden täytettyjen tilojen oletetaan tarjoavan vilahduksia sivistyksen pintakiillon alla piilevästä, jostain elävämmästä ja todellisemmasta. Tätä oletusta sopii tarkastella lähemmin, sillä se kertoo paljon hankalasta suhteestamme maailmaan ja arkisen todellisuuden kanssa toimimiseen.

Miten ymmärtää maailmaa?

Tieteentekijämme ja filosofimme ovat uskotelleet meille, että kykymme havaita maailma on suoranainen ihme. Päämme ja maailman välisestä suhteesta on tehty miljoonan taalan kysymys. Havaitsemamme maailman ja ”maailman sinänsä” välisessä suuressa kuilussa ei ole kuitenkaan kyse vain hienojen saksalaisten sanojen käytöstä. Tässä maastossa kamppaillaan todellisuuden määrittelemisen vallasta, ja fyysikot, neurofysiologit, kognitiotieteilijät ja monet muut koettavat nokittaa muut. Maailman todellinen laita ja maailma meidän kokemanamme etääntyvät yhä kauemmas elämistämme maailmoista.

Kuten arvata saattaa, ahdetaan nämä luonnontieteelliset ja filosofiset pyrinnöt ”läntisen tieteen” hahmoon (tai mikä onkin ajalle sopiva olkiukko), ja vaihtoehtoisia totuuksia etsitään edellä mainituista toisista: alkukantaisilta, huumatuilta, neroilta ja hulluilta. Totuus on tuolla jossain. Lopulta tämäkin totuuden etisintä päätyy halveksumaan arkista ja maallista, tässä ja nyt elämäämme konkreettista elämää. Käsin kosketeltava yhteytemme todellisuuteen on niin tuttua ettei se kiinnosta.

Näissä molemmissa totuuden pyrinnöissä meidän tavastamme havaita maailma tulee illuusio. Maailma itse on kiehuvaa alkukaaosta tai kvarkkien välähdyksiä tyhjyydessä. Toden ja tarkan havainnon mahdollisuus vetäytyy iäti pois, kuin olisimme loputtomien peilikuvien käytävässä, sillä jokainen ehdokas voidaan kyseenalaistaa. Jos perustavan ja universaalin totuuden perään kysyy kerran, ei loppua näy koskaan. Tietoteoreettisten ja metafyysisten koulukuntien tiede- ja kulttuurisotien taisteluhaudat on kaivettu jo kauan sitten, ja on vain tunnustettava väriä. Tai näin käy, jos pitäytyy perustavan ja universaalin totuuden ajatuksessa. Vaikka maailma on täynnä puhetta relativismista ja postmodernismista, suurin osa henkisestä elämästämme kiertää silti kehää tuon reliikin ympärillä.

Nämä ongelmat kuitenkin katoavat, jos vaihdamme olettamuksiamme. Palataan tiedon käytännöllisille lähteille, horror vacuita koskevien näennäisen abstraktien väittelyiden taustalla olevaan konkreettiseen maailmaan. Voimme vallan hyvin kyseenalaistaa välittömän kokemuksemme pätevyyden ja itsestäänselvyyden ja silti pitää mielessä maailmasuhteemme olennaisen materiaalisuuden. Olemme eläviä olentoja ja kasvamme maailmaan, johon opimme verkkaan vaikuttamaan ja jonka alamme jakaa kaltaistemme kanssa. Filosofisten pelien yksinäiset villit ovat merkityksettömiä, sillä heitä ei koskaan voi lihallistaa. Ajatuskoe täyskasvuisesta mielestä, joka saapuu tyhjästä vieraaseen maailmaan, ei ole koe vaan etäinen fiktio vailla mahdollista viittauskohdetta. Samaten ihaillut mielipuolet, erakot tai villit, joilta haetaan mystistä yhteyttä Todellisuuteen, ovat aina jo maailmassa ja siihen takertuneita. Toivo tuonpuoleisista totuuksista on vain ritualistinen jäänne.

Yksinäisyyden myytit kumoutuvatkin juuri tähän: ihmisyys on väistämättä ja peruuttamattomasti suhteellista. Se rakentuu moninaisissa suhteissaan maailmaan, ja nämä suhteet määrittävät sen luonnon. Elämämme tyhjät tilat voidaan ymmärtää vain vasten tätä yleistä kytkeytyneisyyttä. Siksi avaruus (tuolla jossain) on lopulta rajoittunut analogia, sillä me emme ole yksinäisiä planeettoja tähtitarhoissa. Huutomme kuuluu aina, tai sitten se jätetään huomiotta. Yksinäisyyskin on inhimillinen luomus, suhteiden puuttumista.

Inhimillisen maailman todellinen tyhjiö on katkos yhteydessä: hiljaisuudessa, joka jättää sanamme haipumaan olemattomiin ja luomuksemme rapautumaan. Se on katkos jatkuvassa koskettelussa, keskustelussa ja kamppailussa. Yhteyksiemme unohtamista, niin ystävien kuin vihollisten välillä. Ollaksemme ihmisiä meidän täytyy olla kytköksissä. Vetäytyminen erakkolaan on aina väliaikainen ratkaisu, joka on mahdollista vain yhteisyyden vastapainona. Näin elämä todellakin kammoksuu tyhjiötä. Tässä suhteellisuuden väistämättömyydessä ei kuitenkaan piile moraalista opetusta, ei väistämätöntä tragediaa tai pelastuksen sanomaa. Elämme jaetuissa avaruuksissa, halusimme tai emme. Niiden täyttäminen on merkityksellistä.


Ville Lähde, filosofian tohtori
Tutkija, Tampereen yliopisto
Toimittaja, filosofinen aikakauslehti niin & näin


