




lLAlJJRA JE ILRII C 1K 

Suomentanut Marko Niemi 

Osal 

Vuonna 1825 suuri utopiasosialisti Charles Fourier ilmoitti 
odottavansa joka p8iva puolenp3ivan aikaan kotona varakasta 
hyv8ntekiji:ii:i, joka olisi halukas rahoittamaan h3.nen uuden yh
teiskuntansa perustamista. · Tama uusi yhteiskunta perustuisi 
falansterin idealle, omavaraiselle ja ei-sortavalle yhdyskunta
yksik611e, joka kannustaisi niin sanottua ifoisen tybn ki:iyt8.nt6a 
- se olisi hyvin erilainen kuin tuon ajan yhteiskuntaji:irjestelmi:i,
jonka me nyky88.n tunnemme teollisena kapitalismina ja jota
Fourier arvosteli ankarasti v8itt8.en, etta se ruokki ylt8.kylli:iisyy
den itsensa synnyttamaa koyhyytta. Nuo ideal olivat hanen
hedelmi:illisirnpi3 ideoitaan, ja my6hemmin Marx ja Engels ke
hittivi:it niiden pohjalta systemaattisempaa kapitalismin kritiikkia,
mutta Fourier esitti mybs paljon fantastisempia kuvauksia tuosta
uudesta maanp33IIisesta paratiisista: kaksineuvoiset kasvit pa
rittelisivat, pohjoisnapa olisi lauhkeampi kuin V3Iimeri, valtame
ret koostuisivat limonadista, ja maailmassa olisi 37 mlljoonaa
Homeroksen veroista runoilijaa. Ei liene yll3tys, etta Fourier
odotti ja odotti ja s6i lounaansa yksin kaksitoista pitkaa vuotta,
ennen kuin han lopulta potkaisi tyhjaa.

Mutta 2000-luvun alun nak6kulmasta katsoen nayttaa kum
mallista kylla siltii, etta molemminpuolisuuteen ja fyysisten, 
aineellisten, 3Iyllisten ja hengellisten tarpeiden toteuttamiseen 
perustuvien sosiaalisten tilojen tuottaminen on hyvin fantastinen 
idea ja kauempana toteutumisesta kuin koskaan, siina missa 
Fourierin naenn3isesti hulluimmat ideat ovat ainakin kuvitelta
vissa, jos eivat ehk3 ihan ni3k6piirissa. ltse asiassa kaksineu
voiset kasvit parittelevat Uos yhden kasvin geenien siirt3mista 
toiseen voi kutsua "paritteluksi"); arktisen alueen j38peite sulaa 
halyttavalla tahdilla (pohjoisnapa voi hyvinkin muuttua Valimerta 
I8mp6isemm3ksi); valtameret koostuvat pian sitruunantuoksui
sesta kylpyhuoneen puhdistusaineesta, jos eiv3t sentaan Fou
rierin miellyttavammi:in kuuloisesta "limonadista"; ja luultavasti 
pelk8staan Yhdysvaltain iti:irannikolla on v3hint38n 37 miljoonaa 
runoi!ijaa

) 
joskin on kiistanalaista, mihin Homerokseen meiti:i pi

taisi verrata. 
Mutta vakavasti pulluen, mita ta.ma vaantynyt kapitalistinen 

"utopia" voisi tarkoittaa ekologisesti suuntautuneelle runoudelle? 
Haluaisin ti:issa yhteydessa tuoda ainakin lyhyesti esiin kulttuu
rity6I8.isten ma.a.ran r8j8hdysm8.isen kasvun viime vuosisadan 
puolivi:i.lin ji:ilkeen. Maantieteilij3 David Harveyn mukaan New 
Yorkissa oli vuonna 1945 vain kourallinen gallerioita, joissa 
parisenkymmenta taiteilijaa piti si:i8nn6IIisesti ni:iytte!yit8., kun 
taas karkeasti ottaen vuosien 1975 ja 1985 v8Iisten kymmenen 
vuoden aikana 150 000 taiteilijaa piti nayttelyita suunnilleen 
680 galleriassa ja tuotti yli 15 miljoonaa taideteosta ... ja tama 
pelk8staan· New Yorkissa. "� Nama luvut ovat se!vi:istikin vain 
entisestaan kasvaneet vuoden '1985 j8Ikeisini:i vuosikymmeni
na, ja vaikka tassa esitetyt luvut liittyvat kuvataiteeseen, olemme 
!uultavasti kaikki samaa mielta siita, etta samankaltainen trend]
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mink§ osasia me olemme - me kaikki, lukuisien henkil6kohtais
ten pulmiemme tuolla puolen - laajemmassa kulttuurihistorialli
sessa mielessa? 

On kiinnostavaa - enka aio v8itt88, etta kyse on kausaali
sesta suhteesta - etta samaan aikaan kun kulttuurin tuotanto 
on kasvanut valtavasti, planeetallamme on k8.ynniss8 dramaat
tinen lajien kato. ltse asiassa nykyinen biodiversiteettikriisi on 
niin paha, etta sit§ kutsutaan kuudenneksi joukkosukupuutoksi 
(viides tapahtui noin 65 miljoonaa vuotta sitten, kun dinosauruk
set katosivat). Talia hetkella kiiynnissa oleva on selkeiisti nopein 
joukkosukupuutto maapallon 4,5 mi!jardin vuoden mittaisessa 
historiassa ja etenee suunnilleen 30 000 lajin vuosivauhdilla, 
noin kolmen lajin tuntivauhdilla.::- Ky!m§t numerot eiv8t onnistu 
alleviivaamaan taman tragedian intensiteetti8. z,'; N8ht8v8sti ai
noastaan tekij8 ei ale kuollut, vaan pian my6s kaikki muut ravin
toketjun huipulla olevat ovat kuolleita. 

Vaikkei n8iden kahden ilmi6n v8/il1El olekaan kausaalista 
suhdetta, voimmeko hahmotella niiden v8.lille ylip38t83n min
k33nlaista suhdetta? ltsestaanselvyyden sanomisen uhallakin 
v3itan, etta linkki on voitontavoittelun valtakauden brutaali laa
jentuminen maapallon kaikil!e alueille -ei pelk3staan metsien, 
j33tik6iden ja valtamerien kaltaisiin fyysisiin tiloihin, vaan my6s 
yhteiskunnallisen eJaman kaikille osa-alueille, niin etta siell8, 
missa ei viela ale voiton ker33miseen tarkoitettuja tiloja, p88oma 
loytaii kylla keinoja luoda sellaisia. 

David Harvey v8ittaa laaja-alaisessa kirjassaan The Con

dition of Postmodernity, etta nimenomaan tama maaninen 
pyrkimys kohti suurempia voittoja on muuttanut k8sitysti:imme 
tila-ajasta viimeisten 30 vuoden aikana, niin suuressa maarin, 
etta se on kaytann6ssi:i tuhonnut todellisen tilan kokemuksen 
ajan nopeutumisen kauttaF Satelliitit, kannykat ja lnternet-tek
nologiat ovat paitsi muuttaneet (usein positiivisella tavalla) sita, 
miten me kaikki liikumme maailmassa, my6s ja kenties ensisijai� 
sesti nopeuttaneet paaaman !iikkumista. Lyhyesti sanoen, kun 
paaoma yrittaa k8sitell8 y!ikasautumisen pi:i3ttym3tt6mia kriiseja 
(siita on tullut niin tehokas luomaan valtavia varastoja ku!uttaja
hyodykkeita, ettei niille loydy tarpeeksi ostomarkkinoita), se etsii 
keinoja lyhentaa tuotannon ja voitoksi muuttumisen v8/ista aikaa 
saadakseen yha kapeamman etuly6ntiseman kilpailussa. Tassa 
hyperkilpailullisessa maailmassa satelliitin v8littama informaatio 
kulkee 500 kilometrin matkan kaytann6ss8 samassa ajassa kuin 
500 000 kilometrin matkan.[Gj Tama eksponentiaalinen tiivisty
minen koetaan kaikkine ajan ja paikan tajua hamartavine vaiku
tuksineen my6s kulttuurisesti, sosiaalisesti ja subjektiivisesti, ja 
Harveyn mukaan kulttuurituotannon r8j8hdysmainen kasvu ta
pahtuu nimenomaan tE!llaisina aikoina, ikaan kuin k83ntyminen 
estetiikan puoleen olisi ainoa tapa saada tolkkua kaiken elaman 
pakotetusta rationa!isoinnista.{::!j 

Lis8ksi tama "tilan tuhoutuminen ajan nopeutumisen kautta" 
-globa/isoituneen maailman arkinen kutistuminen -on abstrak•
tin, rationalisoidun tilan huipentuma: rakentajien ja maanmitta
rien - joiden mukaan se on tyhj8 saili6 - mi:ii:irittama kartesi-

matemaattisesti ji:irjestettyina fragmentteina, joista tulee ominai• 
suuksiltaan homogeenisia ja universaaleja, kirjaimellisesti tont· 
teJa, joita ostetaan ja myydiian hyodykkeina. Tiista on kyse, kun 
Afrikka ositetaan (Euroopan voitoksi) mielivaltaisiksi valtioiksi, 
joilla ei ale mitaan tekemista olemassa olevien kielellisten ja kult
tuuristen jaottelujen kanssa, tai kun kukkuloita raivataan maan 
tasalle ja puroja kuivatetaan Wal-Martin parkkipaikkaa varten. 
Tilaa tuotetaan yksityisomaisuutta varten ja sen avulla, eika siina 
jauheta murskaksi pe!kastaan maata vaan my6s kehomme ja ne 
muutetaan joukoksi ominaisuuksia ja osia, jotka funktionalisoi
daan erilaisia tehtavia varten, kukin oman kategoriansa mukaan. 
Penis, vagina, rinnat, takapuoli. Ranne, kyynarpaa, sormi. Kuten 
Monique Wittig on kirjoittanut: "Meidiin on pakko mukautua ke
hoillamme ja mielillamme ominaisuus omaisuudelta luontok8si
tykseen, joka on maaritelty meille."i Emme koe kehojamme 
enaa tietoisiksi organismeiksi vaan tavaravarastoiksi. 

Tassa mielessa voitontavoittelu ei ale maaraava tekij8 pel
ki:istaan tietyissa Hymparist66n" liittyvissa konteksteissa (kuten 
silloin, kun Luoteis-Yhdysvaltojen osavaltioiden paikalliset hal
lintoviranomaiset p88ttivat myydi:i vanhoja metsi3 rahoittaak
seen strategisesti alirahoitettuja koulujaan; tai kun Tijuanassa 
toimivat elektroniikkavalmistajat p88ttiv8t kaataa kemialliset 
jatteensa kadulle sen sijaan, etta olisivat rakentaneet kunnolliset 
jatteenk3sittelylaitokset; esimerkkina voisi mainita myi:is Exxon 
Mobilin 30-vuotisen hiljaisuuden politiikan liittyen Newtown 
Creekissa tapahtuneeseen 65 miljoonan litran 61jyvahinkoon, 
joka loi myrky!lisen maanalaisen j§rven reilun 20 hehtaarin ko� 
koisen asuinalueen alle Brooklynin Greenpointissa). Ei, kyse ei 
ale pelk8staan siita, etta voitontavoittelun imperatiivi on vallinnut 
n3issa konteksteissa, vaan my6s siita, etta se on maaritti:inyt ja 
pilkkonut myi:is elavan kehon kokemusta ilsestaan,1121 Emme 
voi asettaa enaa toivoamme vaatimuksiin, etta paiioma tekee 
"oikeita" paat6ksi8 -koska loppujen lopuksi se ei kykene siihen. 
Fourierin rikkaille miehille esitt8m3n vetoomuksen todellinen ko
media tulee tassa valoon: hanella oli kyll3 oikeanlaisia ideoita, 
muttei kasitysta muutoksen toteuttajasta -sit8 eivat toteuttaisi 
paaoman omistajat vaan itse tyi:ita tekevat kehot. Jos mielimme 
taistella voitontavoittelun ti!allista ja ajallista valtaa vastaan, mei
dan taytyy, kuten Neil Smith on kirjoittanut ytimekkaiisti, "koh
data avoimesti ihmiski:isien kautta tapahtuva luonnon tuotanto 
ja uhmata luonnon ja yhteiskunnan perinteista, loukkaamatonta 
erottelua" Tassa mielessa ekologinen kulttuuriprojekti ei 
pyrkisi niinkaan pelastamaan luontoa kuin puuttumaan siihen, 
millaista luontoa tuotetaan. 

Osa.U 

Mita tama siis tarkoittaa meid3n runoilijoina ty6skentelevien 
kulttuurityi:ilE!isten kannalta? Onko runous ensisijaisesti tekstu
aalinen kayt8nt6? Jos vaitamme, etta paamaaramme on luoda 
tekstuaalisiin man66vereihin perustuvaa ekologishenkista runo· 
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(niin inhimillisen kuin ei-inhimillisen) taloudellinen, poliittinen/ 
kulttuurinen ja aineellinen tuhoaminen tapahtuU 1-4,) Mutta ku
ten Marcella Durand varoittaa esitelmassaan "The Ecology of 
Poetry", jonka han pili Small Press Traffic -tapahtumassa 2002: 
jos runous yrittaa liian ilmeisella tavalla kuvata raivaustraktorin 
ja linnun taistelua, riskini:i. on er88nlainen maksimaalinen retori
nen teatraalisuus, joka tyhjenee v8littcimi:i.sti.i 1 <, Jos yrit8mme 
yhdistaa yht381ti:i. sen, mita Lefebvre on kutsunut "negatiivis
ten utopioiden pohjattomaksi kuiluksi, ainoastaan sanojen ja 
ideoiden tasolla toimivan kriittisen teorian turhuudeksi", ja toi
saalta "positiivisen teknologisen utopian

1 
sosiaalisen tekniikan 

ja ohjelmoinnin prospektivismin valtakunnan", meid8n t8ytyy 
kenties siirtaa painopistetta kokonaan. Kenties Charles 
Olsonin tarkoituksena oli ehdottaa juuri t3llaista muutosta, kun 
h8.n kirjoitti, etta "se mista me [runoilijat] olemme ki:i.rsineet on 
k8sikirjoitus, painokone, s8keen irrottamine11 sen tuottajasta ja 
toistajasta, aanesta ... " En pyri ehdottamaan paluuta puheen 
tai hengityksen poetiikkaan, vaan pikemminkin ehdottaisin poe
tiikan mahdollista maadoittamista tilallisiin kaytantoihin, jotka 
haastavat kapitalistisen tilan l/luonnon" ja vastustavat kehojem
me irrottamista tiloista, joissa el8.mme. 

Ti:i.llaisia projekteja on jo k8.ynnissa siell8. taaIIa. Heriberto 
Yepezin anonyymi (mutta silti jollain mystisella tavalla henki
lokohtainen) tienviittaprojekti Meksikon ra1alla; Mark Nowakin 
luennat ja esitykset ammattiliittojen tapahtumissa; Juliana 
Spahrin ja Stephanie Youngin alaston "esitelmi:i." konferenssis
sa Los Angelesissa; Jonathan Skinnerin alkuvaiheissa oleva 
"k8velyrunous"; Caroline Bergvallin monikieliset 88.nni:i.hdyk
set; Jeff Derksenin teoreettis-taiteellinen ty6 mittakaavanvaih
dosten parissa; Rodrigo Toscanan viimeaikaiset synkronoidut 
teokset, joissa on mukana useita lukijoita; ja Steve Bensonin 
improvisoidut, liikepoh1aiset esitykset - niimii kaikki tutkivat ja 
maarittelevat uudelleen kehon poeettisten tekojen tilaa. 

Haluaisin ehdottaa yhtii lisamahdollisuutta runoudelle: sen 
tutkimista, mita Henri Lefebvre on kutsunut "rytmianalyysiksi". 
Tuollainen runous tutkisi "sosiaalisen kayt8nn6n muuntaman 
luonnon tilallis-ajallisia rytmeJii", Se ei keskittyisi tilan ku
vauksiin tai yksil6/lisen hengityksen tai rivin klassiseen musikaa
lisuuteen. Pikemminkin se analysoisi "tilaa sosiaalisena muo• 
to-oppina",;-; . KiinnittamaIIa huomiota akustisiin ja ilmaisullisiin 
liikkeisiin (klustereihin, halkeamiin, ketjuihin, askeliin ja jopa 
fysiologisiin Hvietteihin") ja etenkin siihen, miten institutionaali
nen valta ja valtio I8paisevat ne seka "mobilisoivat, kuljettavat 
eteenpi:i.in ja toisinaan murskaavat hajalle,i, tuollainen poetiikka 
kehittaisi epamuodollista tietamystii kehosta tullen samalla tie
toiseksi siita, ettii "kaikki (sosiaalinen) tila lahtee kehosta ... 

Enka tarkoita "kehoa" diskursiivisena paikkana, vaan kayt3n
tcin3 - ei-kartesiolaisessa olemisen-tulemisen tilassa - tilallisen 
todel!isuuden luojana ja tuottajana ajassa toistettujen liikkeiden 
kautta, niin ty6nteon kuin rituaalisten / kulttuuristen k8.yt3ntojen 
alueella, Emme ole "mielia, jotka liikuttavat asuttamiaan kehoja", 
vaan ruumiillistunutta kognitiota.j',::::: Olemme subpersoona!lisia 

Ilse asiassa jopa tyypillisesti reduktionistisel/a neurologian 
kentalla on aloiteltu tutkimuksia, 1otka ehdottavat juuri tuollais
ta yhteenkietoutunutta ja resonoivaa kehollista todellisuutta. 
Erityisesti tutkijat oval alkaneet ymmartaa niin kutsuttua pei
lisolujarjestelmaa. He ovat havainneet, etta liikkeen fyysinen 
suorittaminen aktivoi tiettyja alueita aivojen sensorimotorises
sa aivokuoressa, mutta ylI8tt8en se, etta n8kee jonkun toisen 
suorittavan tuon saman liikkeen, aktivoi samat sensorimotoriset 
alueet - eik8. alueita n8k6alueella, visuaalisessa aivokuoressa. 

Tama eroaa tiiysin kognition tyypillisesta syote/vaste-mal
lista, sill8. se ehdottaa "yhteni:i.ista sensorimotorista ji:i.rjestelmaa, 
1oka on jarjestaytynyt toim1juuden ja affektin ympiirille" - kukin 
meista voi itse asiassa ruumiillistaa muiden liikkeita. Tassa 
saatamme todella puhua "kanssaosallistumisen vektoreista'1, 

koska me toimimme sis8It8.i:i.ksemme toinen toisemme. 
Vaikka Henri Lefebvre toimi 70-luvun alussa, h8n ennakoi 

jotain vastaavaa, kun hi:i.n kirjoitti: 

Kaukaisen ji:i.rjestyksen synnysta voi muodostaa ki:i.si
tyksen vain meit8 I8.himpana olevan ji:i.rjestyksen � 
nimittain kehon jarjestyksen - pohJalta. Tilallisesti aja
tellussa kehossa aistien muodostamat peri:i.kki:i.iset 
tasot. .. ennakoivat sosiaalisen ti Ian tasoja ja niiden kes
kin8.isi8 yhteyksia. Passiivinen keho (aistit) ja aktiivinen 
keho (tyonteko) yhdistyvat tilassa. 

Runous, joka kyseenalaistaa kulttuurisen toiminnan sijoittami
sen pelkastaan kirjan sivulle tai lavalle ja osallisluu eletyn lilan 
luonteen miiarittelyyn, tekee tuollaisen yhdistymisen tiettavak
si ja edistaa kokonaisvaltaisen kehon palautumista. Lefebvren 
mukaan Hjokaisen vallankumouksellisen projektin, olipa se 
utooppinen tai realistinen, taytyy nykyaan, jos se aikoo valttaa 
toivottoman banaaliuden, m88ritell8 kehon ja tilan takaisinval
taus ohjelmansa kiintei:i.ksi osaksi. 

Alkuperainen teksli "Poetry, Ecology, and the Reappropriation 
of Lived Space" esitettiin ekopoetiikka-aiheisessa paneelissa 
tammikuussa 2006 Bowery Poetry Clubilla New Yorkissa, Teksti 
on ilmestynyt myos The Brooklyn Rai/-verkkojulkaisussa. 
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