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kansan edustaja ja imago, joka “ei sano
— hänen näytetään sanovan.” Näin
osoitetaan, että ‘kansa vastustaa’, ‘kan-
nattaa’, ‘on erimielistä’ (s. 67). Lausumat
saavat mielensä tavoista, joilla niitä
käytetään ja joilla ne kiinnitetään me-
dioiden vauhtiin, esittää Saarikoski.

Tällainen televisiosubjekti toteutuu
hetkellisenä läsnäolona, jossa paljon
ohitetaan turhana ja taas ollaan liik-
keessä toisaalle. Median ohuudessa
kaikki on liikkeessä, vaikka mitään ei
tapahdu. Näin vaikka media laajentaa
havainnon piiriä, se samalla supistaa
mahdollisuutta “kokea omaksi” ja osal-
listua mediassa esitettyihin käytäntöihin
viemällä vastaanottajat kontekstiensa
ulkopuolelle.

Vaikka antologian on ilmeisesti tarkoi-
tus olla poikkitieteellinen ja hauska, siis
merkityksessä “ei-niin-vakavaa”, on
tässä suhteessa epäonnistuttu. Suu-
rinta osaa artikkeleista vaivaa akateemi-
nen kuivakkuus ja sisällöllinen tyhjyys.
Ainakin itse odotin antologialta huomat-
tavaa räväkkyyttä jo pelkän teeman ja
“nuorten voimien ja parhaiden asiantun-
tijoiden kohtaamisessa”, kuten takakan-
nessa ilmaistaan. Valitettavasti petyin.

Reijo Kupiainen
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YMPÄRISTÖESTETIIKAN
UUSI TULEMINEN

Yrjö Sepänmaa (toim.), Alligaattorin
hymy: Ympäristöestetiikan uusi aalto.
Gummerus, Helsinki 1994. 208 s.

Akateemisessa maailmassa ympäristöes-
tetiikka on varsin nuori ala: ympäristö-
estetiikan ensimmäinen kansainvälinen
tutkijatapaaminen järjestettiin vasta
tänä kesänä Suomessa. Ympäristöesteet-
tisten ideoiden velvoittavat lähteet ovat
kuitenkin syvällä 1700-luvun luonnon-
estetiikassa ja romanttisessa luonnon
ihannoinnissa. Luonto on tässä perin-
teessä liian usein nähty ainoastaan tai-
teen merkkikielen läpi. Kuvataiteen
asema korostui. Syntyi pittoreskin eli
maalauksellisen maiseman idea. Ympä-
ristön esteettinen tarkkailu pelkistyi
maisemaan kuvana, kauniina tauluna,
jota tarkasteltiin välimatkan päästä,
näköalapaikalta. Ympäristölle itselleen ei
annettu esteettistä arvoa, vaan lähinnä
maiseman synnyttämille romanttisille
assosiaatioille.

Taide avaa uusia näkökulmia luonnon
tarkasteluun. Taide pelkistää luonnon
monimuotoisuuden olennaisiksi ideoik-
si, jotka muuten hukkuisivat kaaokseen.
Tässä mielessä taide jäljittelee karkeas-
ti, mutta käytännöllisesti luontoa —
taide tarjoaa ylivertaista näkemystä
nimenomaan luonnon esteettisyyden
esiin nostamisessa.

Tällä vuosisadalla ympäristöestetiikas-
sa erottuu uusi aalto, jota leimaa huoli
luonnon säilymisestä ja asuinympäris-
tön viihtyisyydestä. Tieto ympäristön
esteettisyydestä saadaan nyt “ympäris-
tötieteiden” eli luonnon- ja sosiaalitietei-
den tulosten, ei pelkästään taiteellisten
kuvausten kautta. Joensuun yliopiston
yleisen kirjallisuustieteen apulais-
professori Yrjö Sepänmaa puhuu eko-
logisesta estetiikasta. Hän kokoaa
uudessa antologiassaan englanninkie-
lisen alueen, Pohjois-amerikan ja Iso-
Britannian, ympäristöesteettistä keskus-
telua 1960-luvulta tähän päivään. Tämä
antologia on jatkoa aiemmalle, suoma-
laista ympäristöestetiikkaa esittelevälle
antologialle vuodelta 1981.

Ympäristöestetiikka etsii vielä identi-
teettiään suhteessa filosofian perintee-
seen, ja myös estetiikan omaan, taide-
painotteiseen perintöön. Tämä näkyy
tekstivalinnoissa. Tyyliltään ja sisällöl-
tään 16 hyvin erilaisen artikkelin kirjo
pistää todella miettimään, mitä ympäris-
töestetiikka on ja mitä se voisi olla.
Valikoimaan mahtuu vain muutama
kirjoitus, joilla on puhdasta teoreettista
kantavuutta. Asian voi kuitenkin nähdä
myös toisin — tietoisena valintana, jolla
pyritään lähentämään teorianmuodos-
tusta ja käytännön toimintaa.

Arjen estetiikkaa

Professori Allen Carlson luonnehtii
kirjan johdannossa modernia ympäris-
töestetiikkaa. Esteettisen alue on laajen-
tunut käsittämään maailmaa kokonai-
suutena — myös rumat ja arkiset asiat
kuuluvat sen piiriin. Takapihalle kaatu-
nut roskapönttö voi tarjota tietyssä
mielentilassa suuremman esteettisen
elämyksen (nautintoako?), enemmän
virikkeitä kuin sinfoniaorkesteri konsa-
naan. Kaikki riippuu kokijan alati
muuttuvasta suhteesta maailmaansa.
Ympäristö pursuaa näkökulmia, joista
jokainen on ainutkertainen. Esteettisen
kohteena on kaikki meitä ympäröivä.
Mitään vastaanottosopimuksia ei ole
lyöty lukkoon, kuten taiteen kohdalla
niin usein.

Olemme osa ympäristöämme, sulau-
dumme tarkastelun kohteeseen ja myös
vaikutamme sen muotoutumiseen.
Esteettiset merkitykset välittyvät ympä-
ristöstä kaikilla aisteilla — tässä ero
perinteisiin taiteisiin, jotka lataavat
merkityksensä yksipuolisesti, esimer-
kiksi kuulon tai näön varaan. Uusi
esteettinen kulttuuri huomioi hajut tai
vaikkapa sen, miltä maa tuntuu, kun
astelemme paljain jaloin metsätietä. Se
on olennaisesti arjen estetiikkaa, ei vält-
tämättä edes sen hienostunut huippu.
Vasta aistien yhteistoiminta muodostaa
“toden” kokemuksen. Carlson korostaa
ympäristöestetiikan kohteen rajaamatto-
muutta, meistä riippumatonta ulkoista
muutosta. Vuodenajat vaihtuvat, kau-
punki on alati muutoksen tilassa, ei
koskaan lopullisesti valmis. (s. 13)

Alligaattorin hymy -kirjan nimi paljas-
taa keskeisen esteettisen vastakkain-

asettelun luonnollisen ja keinotekoisen
välillä. Rakennettu, ihmisen vaikutuksen
alainen ympäristö vertautuu luonnolli-
seen, koskemattomaan ympäristöön,
Mona Lisa alligaattoriin. Rakennetun
ympäristön pieni osa on taide — yksit-
täisistä patsaista suurempiin tyylillisiin
kokonaisuuksiin. Taideteokset viittaavat
tekijöihinsä paitsi kausaalisesti, myös
käsitteellisesti merkitystensä kautta.
Mahdollisten merkitysten kenttä on siis
rajattu, jos nyt ei aivan lukkoonlyöty.
Ympäristöt kokonaisuudessaan (edes
kaupunkiympäristöt) eivät kuitenkaan
ole samanlaisen tietoisen ja yhtenäisen
toiminnan tulosta. Carlson kysyykin,
onko mahdollista puhua oikeista ja
vääristä esteettisistä makuarvostelmis-
ta ympäristön suhteen. Mihin perustaa
tällaiset arvostelmat? (s.14)

Tiedon horjuva perusta

Carlson hylkää subjektivistisen kannan,
jonka mukaan ei olisi mitään keinoa
oikeiden merkitysten selvittämiseksi.
Sen sijaan hän päätyy kompromissiin
objektivistisen ja subjektivistisen näke-
myksen välillä, jossa merkitysten rajauk-
sen tekee tarkastelija asettuen sekä
“taiteilijan” että vastaanottajan asemaan
ympäristön “muotoidean” esiintuojana.
Näkemystään muotoidean toteuttaja voi
perustella objektiivisella tiedolla ympä-
ristön syntyhistoriasta tai lajista. Ympä-
ristötyypin syntyhistoria ja olosuhteet
on otettava huomioon. Pienet vaatimat-
tomat alppikukat ovat asianmukaisia
(siis kauniitako?) ankarassa ilmanalas-
sa; tropiikin näyttävillä kukilla on oma
esteettinen kategoriansa. (s. 15)

Carlson uskoo vakaasti, että luonnon-
tieteellinen tai common sense -tieto pys-
tyy paljastamaan kohteen esteettisesti
relevantin luonteen ja oikean tulkinnan
kategorian. Toisessa yhteydessä, artik-
kelissaan “Nature and Positive Aesthe-
tics” (1984) Carlson perustelee tätä sillä
tosiasialla, että historiallisesti luonnon-
tieteen kehityksen myötä myös esteet-
tisen ala on kasvanut. Mitä luonnossa
ennen pidettiin pelottavana ja rumana,
se paljastaa “sisällään” piilevän kauneu-
den, kun tieteellisen tiedon avulla
paljastuu sen tarkoitus ja tehtävä luon-
non osana. Sen lisäksi, että Carlsonia voi
kritisoida tieteisuskosta, kirvoittaa kapea
esteettisen käsite kritiikin. Miksi vain
kaunis, eikä esimerkiksi pelottava?

Ongelmana Carlsonin tarkastelussa
on se, että hänen mukaansa tietyn tyyp-
pinen tieto oikeuttaisi paremmin esteet-
tiset arvostelmat. Kukaan ei kuitenkaan
voi tosiasioiden perusteella kiistää
esteettistä nautintoani tai antaa sille
normia, kuten Carlson esittää. “Oikeas-
sa” kontekstissa ja “oikean” tiedon
valossa emme välttämättä saavuta antoi-
sinta esteettistä kokemusta. Minkä-
laista tietoa Carlson ajaa takaa? Onko
se kulttuurisidonnaista? Juuri tiedon
luonteen analyysi jää pahasti taustalle.
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Ahdas ympyrä

Ympäristö on verrattoman totaalinen
esteettinen kohde. Mikä on se raja,
jossa luonnollinen ympäristö vaihtuisi
kulttuuriympäristöksi? Missä mielessä
ruuhkaisen liikenneympyrän sisään
jäävä metsikkö on luonnollinen kokonai-
suus? Kokijan kautta, esteettisen koke-
muksen läpi tarkasteltuna ympäristö on
aina ihmisympäristö. Merkitykset ja
tulkinta ovat kulttuurisia. Käytämme
termejä ego- ja antroposentrismi.

Mikä sitten on toiseutta ihmiselle?
Onko se aina sitä, mitä emme vielä
tiedä, tai sitä, mikä tulee ikuisesti
jäämään selän taakse? Varsinkin luon-
tokokemuksessa on usein mystinen, jopa
uskonnollinen puolensa, jota uusi anto-
logia ei tuo esiin. Esteettisessä teorias-
sa tällaista rajakokemusta on lähestynyt
ylevän käsite. Usein ylevinä on pidetty
niitä ilmiöitä, joiden kokemiseen liittyy
äärettömyyden, pelon, voiman tai tyhjyy-
den tuntu, kuten tähtitaivaan avaruu-
teen, vuorien läheisyyteen tai horisontin
yli kurottavaan valtamereen.

Ylevän kohde ei ole läsnä samalla
tavalla kuin läsnä on kauneuden kohde
rajallisuudessaan ja tarkoituksenmukai-
suudessaan. Viittaamalla subjektin ja
objektin ulkopuolelle, johonkin kolman-
teen, ylevän kokemus on ristiriitainen
yritys mahduttaa mielikuvitukseemme
jotain, joka ei siihen mahdu. Ylevä viit-
taa Olevan transsendenttiin järjestyk-
seen ja luonnon perustaan. Carlsonille
ylevän kokemus näyttäytyy uhkaavana
välivaiheena matkalla kohti oikeaa tie-
toa ja sen kautta turvallista esteettistä
kokemusta. Samalla esteettisen käsite
kuihtuu. Luonto on omituisessa suh-
teessa ihmisluontoon — “luonnollisen”
käsite esteettisessä käytössä kaipaa
tutkimusta. Tähän estetiikan perinne ei
kuitenkaan tuo helpotusta.

Luonnonkauneuden
laiminlyönti

Professori R. W. Hepburn toteaa, että
moderni esteettinen teoria on laiminlyö-
nyt luonnonkauneuden täysin. Muun
muassa Monroe C. Beardsley määrit-
teli 1950-luvulla estetiikan ainoastaan
taidekritiikin filosofiaksi eli “taide-
puheen” kielen ja käsitteiden analysoin-
niksi. Suuren heilahduksen estetiikan
painopisteessä 1700-luvun luonnoneste-
tiikasta tämän vuosisadan taidepainot-
teiseen estetiikkaan Hepburn paikantaa
muutokseen ihmisten maussa, ei niin-
kään filosofien teorioissa. (s.19) Pitem-
män aikavälin vaikutus lienee kuitenkin
historiallinen siirtymä luonnon filoso-
fiasta mielen filosofiaan. Emme usko
luonnon kykyyn kasvattaa meitä eetti-
sesti tai ilmaista inhimillisiä pyrki-
myksiä. Tieteellinen tieto on ainoastaan
lisännyt epätietoisuutta ja näkökulmia,
ei selkiyttänyt esteettistä luontosuhdet-
tamme. (s. 20)

Eräs syy luonnonkauneuden syrjäyt-
tämiseen löytyy estetiikan tieteenalan
yhtenäistämispyrkimyksistä. Tässä

kohdin on menty siitä, missä aita on
matalin. Luonto näyttäytyy liian moni-
muotoisena, varsinkin suhteessa tiettyi-
hin taiteisiin, kuten musiikkiin, joka ei
viittaa luontoon lainkaan. Hegelmäinen
luonnon hyljeksiminen lähestyy tätä
näkemystä — luonnon “kuori” ainoas-
taan vaikeuttaisi hengen tunkeutumis-
ta ideaan tai estäisi idean näkymistä.
Taiteen tehtävä olisi näin riisua tämä
vieraus kuvaamalla luontoa. Esteettinen
luontokokemus ei ainutkertaisena
pysty myöskään täyttämään niitä tieteel-
lisen “kokeen” toistettavuuden vaati-
muksia, jotka kuitenkin ovat heijastu-
neet positivismin ihanteista humanis-
tisiin tieteisiin ja filosofiaan. Tämä vaa-
timuksen täyttää paremmin vakaissa
olosuhteissa ja oikeassa valaistuksessa
museokelpoinen taide, joka vasta tekisi
estetiikasta tiedettä. Järjestetty maailma
ei kuitenkaan ole maailman järjestys.

Hepburn näkee viimeisimmän esteet-
tisen yhtenäisteorian, ilmaisuteorian
syrjäyttäneen välittömän luontokoke-
muksen tarkastelun. Ilmaisuteorian
voima oli juuri kommunikoitavuuden
korostamisessa, tieteen lähtökohdissa.
Taideteos sopii paremmin tähän muot-
tiin — taiteilijan viestinä vastaanotta-
jalle. Luonto toimisi tässä teoriassa vain
sattumanvaraisesti inhimillisten tuntei-
den ilmaisijana väriensä ja muotojensa
kautta. Ilmaisuteorian kritiikki puoles-
taan lähentää taideobjektia ja luonnon-
kohdetta korostamalla kohteen omia
ominaisuuksia, eikä käsittele sitä vies-
tinä, jonka lähettäjän intentiot olisi tut-
kittava ymmärtääkseen viestin sisällön.

Taideteoksilla on muodollinen täydel-
lisyytensä — raamit. Ympäristössä mikä
tahansa yllättävä tekijä saattaa pakottaa
itsensä osaksi kokemusta ja siten osak-
si luonnonkohteen tulkintaa. (s. 23)
Tietty avoimuus rikastaa luontokoke-
musta ja on siten etu verrattuna taiteen
vastaanottamiseen. Tässä Hepburn
kiistää yleispätevän yhtenäistymisen
tarpeen. Kokemuksen tulkinta kuitenkin
pyrkii kohti monimutkaisempia ja
kattavampia tarkastelukehikkoja.
Luonnon esteettisyyden etsiminen vaa-
tii aktiivisuutta ja on tietynlainen riski,
sillä tuloksista ei ole mitään takuita.
Luonnon esteettinen näkökulma pyrkii
pois tavanomaisuudesta eikä ole annet-
tu kokonaisuus. Emme voi siis puhua
puhtaasta esteettisestä kokemuksesta.
Tässä mielessä uusi tieto ei koske koh-
detta vaan toimii apuvälineenä esteetti-
sen vaikutuksen määrittämisessä. (s. 27)

Eettiset kauneusarvot

Monet kirjoittajista liittävät esteettisyy-
den hyvän elämän kysymyksiin. Teoreet-
tinen epätarkkuus voi olla kuitenkin
haitaksi siinä vaiheessa, kun esteettinen
omaleimaisuus häviää — useat kirjoit-
tajat (kuten Thomas Munro) ovat kadot-
taneet eron “hyvän” ja “kauniin” välillä
tyystin. Professori Cheryl Foster taas on
tuonut tämän eron esteettisen teorian
keskeisimmäksi kysymykseksi. Foster
kritisoi Carlsonin erottelua kohteen

esteettisyyden kahdesta merkityksestä,
“ohuesta” ja “syvästä”. Ohut merkitys
viittaa formaalisiin pintaominaisuuksiin
kuten muotoon ja rakenteeseen. Syvä
merkitys välittäisi kohteen ulkoisten
ominaisuuksien lisäksi myös arvoja tai
laatuominaisuuksia, joita kohde “ilmai-
see”. Näissä “elämänarvoissa” ei ole
kysymys vain henkilökohtaisista mielty-
myksistä, vaan yleisistä yhteisöllisistä
assosiaatioista.

Carlsonin esimerkin mukaan luontoon
siirretty täysin luonnollisen näköinen
muovipuu ilmaisisi ohuessa merkityk-
sessä värejään ja muotojaan kuten
tavalliset puut. Syvässä merkityksessä
muovipuu kuitenkin ilmaisisi kielteisiä
elämänarvoja, kuten piittaamatto-
muutta ja kerskakulutusta. Fosterin
mukaan Carlson väittää, että tällaiset
keinotekoiset kohteet saattaisivat olla
nimenomaan esteettisesti epämiellyttä-
viä ja ilmaista kielteisiä laatuominai-
suuksia riippumatta siitä, miten, missä
tai milloin ne esiintyvät. Foster korostaa,
että kohteen alkuperää koskevat oletta-
mukset perustuvat aina päättelyyn, kun
taas kauneuden tai esteettisen mieli-
hyvän tunteminen ei perustu. Foster
peräänkuuluttaa puhdasta esteetti-
syyttä, johon pelkät pintaominaisuudet
riittävät. (s. 119-120)

Fosterille luonnon luonnollisuus ei siis
ole minkäänlainen ennakkoedellytys
esteettiselle mielihyvälle. Hän ei kuiten-
kaan kumoa Carlsonin muovipuu-
esimerkkiä vaan löytää muovipuiden
käytölle toisenlaiset, mielestään paljon
vahvemmat rajoitukset. Kuvitelkaamme
kesäinen metsä, jonne on pystytetty
ulkoisesti ja jopa hajultaan tavallisten
puiden kanssa identtinen muovipuu.
Keinotekoisuus paljastuu muina vuo-
denaikoina, kun muovipuu ei pysty
seuraamaan luonnon prosesseja. Puu
paljastuu nimenomaan formaalien omi-
naisuuksiensa perusteella. (s. 121) Nyt
paljastuttuaan, uuden tiedon valossa,
keinotekoisuus antaa mahdollisuuden
monenlaisiin esteettisiin reaktioihin.

Kesäinen puu talvisessa maisemassa
saattaa tuntua häiritsevän vastenmieli-
seltä, toisaalta puu saattaa herättää
tarkkailijassa miellyttävää uteliaisuutta.
Vaikka tarkkailija tuntisikin esteettistä
mielenkiintoa ohuessa merkityksessä,
saattaa hän Fosterin mukaan tuntea
syyllisyyttä keinotekoisuudesta ja aja-
tella, ettei hänen tulisi nauttia siitä.
Pettymys saattaa syntyä myös siitä,  ettei
tarkkailija uuden tiedon paljastuttua
haluakaan sijoittaa puuta uuteen kate-
goriaan. Tästä nimenomaan seuraa, että
puu näyttää asiaankuulumattomalta.
(s.122) Puuta ei tällaisessa tapauksessa
osata nähdä esimerkiksi ympäristötaide-
teoksena. Nyt Carlsonin teoria elämän-
arvoista romuttuu; meille ei selviä,  miksi
muovipuut olisivat esteettisesti epämiel-
lyttäviä tarkasteltuna oikeassa katego-
riassaan. Mielekkäissä rajoissa taiteen
tunkeutuminen luontoon ei ole eettinen
syy muovipuun vastustamiseen. (s. 123)
Foster kuitenkin myöntää, että on tilan-
teita joissa “asenne, joka ilmaisee jatku-
vaa nauttimista nimenomaisesti tuhoa-
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vaksi myönnetystä tilanteesta, viittaa
harmonian puuttumiseen kauneuden
havaitsemisen ja elämän itsensä
muodostaman suuremman arvon välil-
lä”. (s. 124)

Soveltava estetiikka

Näiden kolmen kirjoittajan (Carlson,
Hepburn, Foster) harteilla lepää kirjan
filosofinen anti. Osa teksteistä lähenee
runollista, omia luontokokemuksia
kuvailevaa tyyliä. Tätä kai voisi kutsua
ympäristöesteettiseksi diskurssiksi,
johon teoria kohdistuu. Tällaiset kirjal-
liset lähteet ovat materiaalina esteetti-
selle tutkimukselle. Esteettisten ympä-
ristökokemusten kartoitus on välttämä-
töntä, jotta uusi teoria saisi perustan.
Tällaisia kuvailevia, luonnonestetiikan
klassikoita ovat muun muassa Henry
Thoreaun Elämää metsässä sekä I. K.
Inhan luontomuistiinpanot. Näissä teks-
teissä paljastuvat luontokokemuksen
herkät vivahteet. Liian usein ihmettely
kuitenkin kohdistuu varsin populisti-
sesti, “turistin silmällä” luonnon yksit-
täisiin ihmeisiin, kuten vesiputouksiin
ja suuriin maamerkkeihin.

Sepänmaan mukaan pelkkä ympäris-
töesteettinen teoria ei riitä, vaan tarvi-
taan ohjelmanjulistuksia ja sovelta-
vuutta. Esteetikko voisi akateemisen
tutkimuksen lisäksi siis toimia käytän-
nön ympäristöpoliittisessa päätöksen-
teossa yhtenä osapuolena teoreettisen
tietämyksensä turvin. Sepänmaa on
luonnehtinut soveltavaa estetiikkaa
tarkemmin Synteesissä (3/1992). Tämän
pohdinnan voi nähdä rivien välissä myös
tässä uudessa antologiassa. Selkeämpää
olisi kuitenkin ollut jakaa kirjan sisältö
kahteen osaan — teoriaksi ja sovelluk-
siksi. Näin olisivat tulleet esiin perus-
telut sille, miksi juuri esteetikoilla on
käytännön pätevyys alalla, jonka teoria
on hyvin nuorta.

Mika Saavalainen
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KULTTUURIMATKA
MODERNIIN

Mikko Lehtonen, Kyklooppi ja kojootti.
Subjekti 1600-1900 -lukujen kulttuuri-
ja kirjallisuusteorioissa.. Vastapaino,
Tampere 1994.

Istuin keittiössä ja pitelin käsissäni
Mikko Lehtosen väitöskirjaa. Nelivuo-
tias poikani halusi pallotella. Tuumasta
toimeen, heittelimme ja saimme aika
usein kiinni. “Me ollaan taiteilijoita”, hän
sanoi.

11-vuotias poikani kertoi katselleensa

skeittailua. Laudalla oppii tekemään yhä
monimutkaisempia asioita. “Se on kuin
taide.”

Lapsilla oli esi- tai jälkimoderni puhe-
tapa: he eivät tehneet eroa taiteen ja
taidon välille. He eivät vielä erotelleet
näillä sanoilla kahta toisistaan poikkea-
vaa, jopa vastakkaiseksi käsitettyä toi-
mintaa. Kun erottelu syntyy, heidän
käyttämänsä sanat ovat saaneet moder-
nin sisällön. Sen jälkeen tätä kahtia-
jakoa voi uudelleen purkaa esimerkiksi
lukemalla Kykloopin ja kojootin tai
lähtemällä sirkuksen mukaan. Myös
sirkuksen maailmassa taiteilija, artisti,
on esiintyvä taitaja, ikäkaudesta riippu-
matta; korkeakulttuurinen käsite-erot-
telu ei päde. Korkea- ja populaarikult-
tuurin erottelu on kuitenkin pitänyt
huolen siitä, että tällainen taiteen ja
taidon erottelemattomuus ei uhkaa
korkeakulttuurista jakoa: itse erottelun
puuttuminen toimii jaon merkkinä.

Kun korkea- ja populaarikulttuurin
raja ylimalkaan liukenee jälkimoder-
nissa, myös taidon ja taiteen vastakoh-
ta kyseenalaistuu. Tämä vastakohta on
yksi niistä “moderneista dualismeista”,
joiden syntyä, vaikutuksia ja purka-
mishankkeita käsitellään kirjan eri
luvuissa.

*

Mikko Lehtosen tutkimus ei kavahda
ajan eikä materiaalin paljoutta. Se läh-
tee selvittämään modernin subjektin
syntyä 1500- ja 1600-lukujen taitteessa
sekä niitä subjektin ja objektin vastakoh-
taisuuteen perustuvia kulttuuri- ja kir-
jallisuuskäsityksiä, jotka kiteytyvät
1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Tätä
vaihetta analysoidaan Wordsworthin
ja Coleridgen kautta. Mihail Bahtin,
Roland Barthes ja Raymond Williams
edustavat 1900-luvulla syntynyttä,
moderneja dualismeja purkavaa vas-
ta-ajattelua, jonka nähdään johtavan
ja tiivistyvän kulttuurintutkimukseksi
(cultural studies) kutsuttuun orientaa-
tioon.

*

Modernin aikakauden peruskäsitteitä
selvitetään diskurssiteorian jäsentämän
käsitehistorian avulla. Diskurssit ym-
märretään, viittauksin Stuart Halliin ja
Michel Foucault’hon, kielenkäytön
alueiksi, jotka mahdollistavat todellisuu-
den tietynlaisen esittämisen.

Moderni kulttuuri kuvataan erilaisten
vastakohtaparien muodostamaksi su-
perdiskurssiksi. Yksi näistä jakautumis-
ta on sivilisaatio/kulttuuri, jossa kult-
tuuri on rajattu henkisyyden, sisäisyy-
den ja luovuuden, sivilisaatio taas aineel-
lisen kehityksen, tapojen ulkoisen hie-
nostumisen ja mekaanisuuden alueek-
si. Taidon ja taiteen sekä tiedon ja mie-
likuvituksen erottelu seuraa samaa
analogiaa. Taiteesta tuli luovuuden,
nerouden, sisäisyyden ilmaisun aluetta;
käytännöllisempien taitojen harjoittajat
erotettiin artisteista artisaaneiksi, käsi-
työläisiksi. 1800-luvulla ei tarvinnut

enää puhua erikseen kaunotaiteista
(beaux arts, fine arts), sillä kaikki tai-
teeksi sanottu oli nyt kaunoa.

Modernin diskurssin muotoutuessa
myös tiedon käsite kapeutui faktan ja
fiktion tarkassa erottelussa. Faktat oli-
vat varman havainnon kautta hallittavaa
todellisuutta, niiden systemaattinen
järjestely perusti modernin tieteen. Tie-
don alan kapeutuminen tällä tavoin
kavensi myös poissuljetun: subjektiivi-
suudesta tuli subjektiivisempaa, mieli-
kuvituksesta kuvitellumpaa. Englannin,
ranskan ja saksan kielissä sanojen
imagination ja Einbildung kognitiiviset
(esim. toiminnan suunnitteluun liittyvät)
merkitykset alkoivat heiketä ja fanti-
soinnin, ‘tuottavan kuvittelun’, luovan
sisäisyyden mielteet tulivat etualalle.

Lehtosen käsitehistoriallinen analyysi
on siis jotain muuta kuin sanojen mer-
kitysten muutosten filologista tarkaste-
lua. Diskursseja — laajimmin koko
‘modernin diskurssia’ — lähestytään
koko inhimillisen tietoisuuden muutok-
sia kuvaavan ‘historiallisen semantiikan’
näkökulmasta. Menetelmällisesti tämä
tarkoittaa, että tutkitaan toisiinsa liitty-
vien ydinsanojen muuttuvia merkitysra-
joja. Katse ohjataan kokonaisuuteen,
joka paljastuu kahtiajaon dynamiikan
analyysista: kun tosiallisuus työntää
sivuun kuvitellun, ‘imaginatiiviset teok-
set’ vastaavasti esittäytyvät jossakin
syvällisemmässä, sisäisessä mielessä
totuudellisemmiksi kuin faktuaaliset
teokset konsanaan. Vaikka poissulke-
vuus näyttää absoluuttiselta, Lehtonen
huomauttaa, se itse asiassa on komple-
mentaarista, täydentävää — vastakohdat
edellyttävät toisiaan.

Tutkimuksen eettisenä tarkoituksena
onkin oikaista harottava katse kohdis-
tamalla se itse sanojen ‘vinouteen’ (ter-
mi on Tuomari Nurmiolta), niiden
muuttuviin semanttisiin rajoihin, histo-
rialliseen liikehdintään. Näin tulevat
näkyviin ne diskursiiviset tihentymät
ja siirtymät, joissa tietoisuus muodostuu
ja jotka määrittävät kulloisiakin vallit-
sevia, jäänteenomaisia ja esiin pyrkiviä
ajatusmuotoja.

Kaikki edellä mainitut kahtiajaot ovat
vaikuttaneet modernien länsimaisten
yhteiskuntien arkiajatteluun saakka.
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään tieto-
teorian ja estetiikan sekä subjektin ja
objektin binarismeja, jotka ovat puh-
taammin teoreettista ja akateemista
kalustoa. Tietoteorian synty jäljitetään
diskursiiviseen mullistukseen, jossa
ihminen joutui itsensä subjektiksi
ja luonnosta tuli hänen objektinsa. Ei
niin, että ihminen kuinka ollakaan löysi
autonomisuutensa, täysikasvuisuutensa
ja humanismin, vaan negatiivista tietä
keskiaikaisen ontologian murtuessa.

Skolastiikassa “subjektiivinen oli sitä,
mitä oliot ovat itsessään (subjekti subs-
tanssina), objektiivinen taas sitä, miten
oliot näyttäytyvät tietoisuudelle”. Maail-
mankaikkeus kuvattiin yhtenäiseksi,
keskinäisten riippuvuuksien määrittä-
mäksi organismiksi, joka määritti myös
ihmistä. Kun tämä jumalallinen takaus
raukesi, oli ihmisen löydettävä sekä
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