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päätösten tekotaito, mitkä kaikki kuuluvat
Väinö Linnan todella suuriin ansioihin. Nyt jo
kokonaisrakennekin tahtoo hajota: välillä jou-
dutaan suvantoon, jossa kuplii pelkkiä irral-
lisia tuokiokuvia, kunnes taas juoni lähtee
liikkeelle. Kaikista juttukohtaisista ansiois-
taan huolimatta, joita siltä, kuten sanottu, ei
puutu, teos jää alle sen rajan, mitä arvok-
kaalta dokumentilta voidaan vaatia.

Jostain syystä kustantaja ei ole osannut
vastata kirjan julkaisuesitykseen samoin kuin
aikanaan Väinö Linnalle itselleen: “Emme
siis voi ajatella sen julkaisemista, joten
palautamme sen Teille kiittäen tarjouksesta.”

Muutama ansiokas yksityiskohta on mai-
nittava. Helvi Lehtonen korjaa Yrjö Varpion
professorinvirkaansa varten hutaisten teke-
män kirjan Mäkelän piiri asiavirheitä. Tällä on
vielä merkitystä, jos Linnan henkilöhistoriaa
joskus kirjataan jäsennellysti. Koska kirjas-
sa Väpi ei ole mukana yhtään kirjailijan lähi-
piirin henkilöä, lukuisat muut virheet jäävät
valitettavasti vielä korjaamatta.

Kirjassa esiintyy Linnan tuttujen ja puoli-
tuttujen ohella myös muutama kansallisen
luokan vaikuttaja. Näistä Heikki Turuselle
Linna on “sotien jälkeisen ajan kenties
merkittävin suomalainen kirjailija”. Ainoan
merkittävän väläyksen intellektuelliin tämän
kansallisen muumioinnin yli tarjoaa Jouko
Turkka, joka kertoo päässeensä Pentin-
kulmalla Linnan kanssa samalle aalto-
pituudelle tämän perspektiiveistä filosofiaan,
maailmankirjallisuuteen ja Linnan taiteen
henkilöhahmojen shakespearelaiseen kohta-
lonlogiikkaan. Turkka jatkaa tästä intellek-
tuellin ja “kansalliskirjailijan” ristiriidasta:
“Vaikka hän varoitti, ettei filosofia saa näkyä
kuin henkilöhahmon ideana, oli kuin juhlittu
kansalliskirjailijahahmo olisi antanut itse
itselleen kuoliniskun. Näin selvästi, millaisiin
yhteyksiin hän itsensä tahtoi ja kuinka
kauas hän halusi siitä kuvasta, millaisena
häntä juuri salissa juhlittiin.”

Linnan esseekokoelman toimittajana tuo
sama kokemus tuli läheltä ja syvältä
riipaisevan tutuksi. Kirjan Väpi päättävässä
pohjanoteerauksessa kirjallisuudeksitutkija
Jyrki Nummi huolehtii siitä, ettei tämä taatusti
pääse näkyviin Linnan “julkisessa kuvassa”.
Nummi ei tosin ole jaksanut kirjoittaa itsenäi-
sesti, hänen kansalliskirjailijajaanauksensa
on sekä pitkä että pitkästyttävä; lajinäytteenä
se on täysin traditionaalinen: koulupojan
kynäily. Latistaessaan ajattelija ja taiteilija
Linnaa oman ajattelunsa kansallismaise-
maan Nummi kirjoittaa yksinomaan
sammattiperspektiivistä, ahtaasta sektorista
ja kaikkein suppeimmasta näkökulmasta.
Hänellä ja hänen porukallaan ei ole kertaa-

kaan kykyä tajuta Linnan ajattelun ja taiteen
ulottuvuuksista muuta kuin oman ansapol-
kunsa mutkat.

Yksi Turkkaan verrattava väläys Nummen
yritykseen pääsee, kun hän surkuttelee Lin-
nan kansallisen irvikuvan myötätuntoista
hautaamista esseekokoelmassa Murroksia:
“Tapani Laine kirjoittaa saatesanoissaan
häijysti Linnasta vakiinnutetusta kirjailija-
kuvasta ja arvostelee kirjailijan asettamista
perinteisiin yhteiskunnallisiin raameihin.”
Toisin kuin Linna, Nummi ei sitä paitsi ole
tajunnut koko kirjoituksesta yhtään mitään.
Hän luulee, että puhe Linnasta taiteilijana on
rakennettu “ajallisesti etäisyydeltä”. Nummi
ei käsitä valtavaa a-j-a-t-u-k-s-e-n välimat-
kaa. Maailmanluokan taiteilija, sodanjälkei-
sen Euroopan ehkä merkittävin, ei Linnan
tapauksessa tarkoita mitään Nummen
“seikkailuromaanin” kirjoittajaa eikä pitsin-
nyplääjää, vielä vähemmän se on vastakohta
Väinö Linnalle vastuullisena kansalaisena.

Kun ‘kansalainen’ tarkoittaa Nummelle
jaarittelua “Laineen väheksymistä” ajankoh-
taisista taustoista, Linnalle ja Laineelle se
tarkoittaa elämän täyden painon filosofista
kokemista, vastuullista olemassaoloa. Linna
taiteilijana puolestaan merkitsee, että Linna
on tämän olemassaolotapahtuman muodon
jäsentäjä, mikä sitä paitsi hänelle itselleen
oli ensisijaista. Tämän seikan käsittämistä
Linna odotti hieman muiltakin kuin Murrosten
toimittajalta. Mutta Nummen ja hänen
porukkansa tapaa kerta kerralta samasta
virheestä: he eivät tajua kuka Linna oli ja
mistä hän kirjoitti. Siksi onkin samantekevää
mihin kirjallisuudeksitutkijoiden arvioinnit
ja painotukset siirtyvät, koska niiden paino
elämän painoon nähden on sama kuin
Nummen “seikkailuromaanin” paino avointen
joukkohautojen edessä.

New Yorkissa asti käyneet modernistit
suosivat mielellään myyttiä “kansainvälisesti
suuntautuneista” modernisteista (lukivathan
he peräti T.S. Eliotia) ja “kansallisesti
suuntautuneesta” Väinö Linnasta. Käsittä-
mättä jäi, että Linna oli ylivoimaisesti euroop-
palaisin. Hän nimittäin näki sellaista, mihin
“seikkailuromanisteilla” ei ollut vielä “etäisyyt-
tä”. Se mitä Suomessa on yleensä pidetty
kansallisena kokemuksena, ennen muuta
vuosi 1918 ja jatkosota, merkitsi Linnalle
tämän vuosisadan eurooppalaisen ihmisen
peruskokemusta suomalaisessa aineistossa.
Ja tuo eurooppalainen peruskokemus mer-
kitsee ruumiita läjäpäin juuri siksi, “että oli
niin paljon hyviä ihmisiä, jotka eivät olleet
perkeleestään tietoisia, vaan kykenivät
verhoamaan ne aatteisiin.” Tämän modernin
eurooppalaisen ihmisen sisäisen perkeleen

filosofi-taitelija-kansalainen Väinö Linna
kirjoitti näkyviin: sekä keskeisten eurooppa-
laisten aatteiden palon että niiden vararikon,
ja sen valtavan hinnan traagisina, inhimilli-
sinä kärsimyksinä. Sitä paitsi tuo Linnan
taiteessa auki kirjoitettujen olemassaolon
muotojen analyysi säilyy ajallisessakin pers-
pektiivissä aivan siinä missä englantilaisen
filosofian kantavin hahmo, Shakespearekin.
Vain kulttuurihistorian rajasuutarit voivat
kuvitella muuta paikkaillessaan kansallisten
Linna-kuvajaistensa sortuvia perustoja.

Tältä “etäisyydeltä” Nummen sammatti-
perspektiivistä kirjoitettu Linna-kuvajainen on
ohieletyn kansallisen pintakuohutradition
“viimeinen vihanta”. Todettakoon kuitenkin
Linnan omin sanoin: “On niin kovin surkeaa
nähdä miten se suuri näkemys kuivuu
tuollaiseen muruseen.”

Viimeaikainen kirjoittelu Kilvestä, Linnas-
ta ja Viidastakin asettaa filosofi-kansalaisil-
le velvoitteen veljiensä pelastamiseen;
vaikkapa Viidan sanoin: “Ei mar, poijaat, nyt
ruvetaan puhuun asiaa.” Parhaimmassa ta-
pauksessa kansallisten kuvajaisten näki-
jöistä voidaan tämän filosofisen selkeyden
antamalla oikeudella sanoa yhtä myötätun-
toisesti kuin Linna sotilaistaan, jotka joutui-
vat sotimaan itselleen vieraiden aatteiden
puolesta: “Kohtalo oli vapauttanut heidät
kaikesta vastuusta antamalla heille selkä-
saunan.”

Tapani Laine

MIELESTÄ MONESSA
MIELESSÄ

Leila Haaparanta & Sara Heinämaa
(toim.), Mind and Cognition: Philosophical
Perspectives on Cognitive Science and
Artificial Intelligence. Acta Philosophica
Fennica, vol. 58. Societas Philosophica
Fennica / The Philosophical Society of
Finland, Helsinki 1995. 419 s.

1Maassamme julkaistaan harvoin kan-
sainvälisesti katsoen yhtä merkittävää

filosofista teosta kuin Suomen Filosofisen
Yhdistyksen sarjan Acta Philosophica
Fennica 58. nide. Kirjan otsikko saattaa ehkä
johtaa hieman harhaan: kyseessä ei ole
“vain” kognitiotieteen ja tekoälyn filosofisiin
peruskysymyksiin keskittyvä laaja artikkeli-
kokoelma, vaan käsiteltävät teemat etsiy-
tyvät — monista eri suunnista — erittäin
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ajankohtaisen, yleisfilosofisen naturalismi-
keskustelun ytimeen (vaikkei sana “natura-
lismi” esiinnykään otsikossa). Tähän keskus-
teluun teos on yhtä tärkeä kontribuutio
kuin mikä tahansa suuressa maailmassa
julkaistu antologia.

Asialla on aihepiiristä jo väitelleitä, aseman-
sa vakiinnuttaneita suomalaisia tutkijoita (Pentti
Määttänen, Markus Lammenranta, Riku Juti,
Leila Haaparanta, Lilli Alanen, Paavo Pylkkä-
nen), väitöskirjojaan valmistelevia tai viimeis-
televiä filosofeja (Sara Heinämaa, Tiina Seppä-
lä, Tere Vadén, Ari Peuhu, Tommi Rakshit)
sekä nimekkäitä ulkomaisia tähtiä (Robert
Brandom, Claudine Tiercelin, Pascal Engel,
Frederick Stoutland, John Haugeland, Barry
Smith). Osa kirjan 17 artikkelista perustuu Tam-
pereen yliopistossa kesäkuussa 1992 järjeste-
tyn symposiumin Cognitivism, Connectionism
and Semiotics esitelmiin.

2Esillä olevien ongelmien moninaisuu-
desta saa riittävän käsityksen vain luke-

malla kirjan itse. Aihepiiri jakautuu kuitenkin
melko luontevasti neljään jaksoon. Näistä
ensimmäinen, Content and Meaning, tarttuu
merkitysteoreettisiin kysymyksiin. Toisen jak-
son Nature and Philosophy teemana on
eksplisiittisemmin naturalismin projekti nyky-
filosofiassa, etenkin epistemologiassa. Kol-
mannessa jaksossa Minds, Bodies and
Persons pohditaan mielen filosofian perus-
kysymyksiä kognitiotieteen ja tekoälyn filo-
sofian näkökulmasta. Viimeinen jakso
Cognition, Common-Sense and Physics,
jossa käsitellään myös yleisempiä tieteen-
filosofisia kiistoja, on kirjan laajin (6 artik-
kelia).

Muutaman kirjoittajan aihepiiri on selvästi
historiallinen. Claudine Tiercelin etsii Charles S.
Peircen semiotiikan ja logiikan filosofian
relevanssia nykyiselle kognitiotieteelle, ja myös
Pentti Määttäsen käsitteellisen sisällön
kontekstuaalisuutta korostavassa, internalismia
vastustavassa kirjoituksessa Peirce on tärkeä
taustanimi. Riku Juti näkee Thomas Reidin
commonsense-epistemologian Alvin Gold-
manin ja monien muiden edustaman,
kognitiotieteen tieto-opillista merkitystä koros-
tavan naturalismin historiallisena viitepisteenä.
Fenomenologian ja logiikan filosofian tutkijana
tunnettu Leila Haaparanta kytkee naturalismi-
keskustelun vuosisadan takaiseen psykolo-
gismi vs. antipsykologismi -keskusteluun ja
Edmund Husserlin filosofiaan. Lilli Alanen puo-
lestaan on kirjoittanut “karteesisen meditaation”
ihmisen erehtyväisyydestä sekä Descartes’in
näkemyksestä, jonka mukaan ihmismieleen
ja inhimilliseen toimintaan ei voida soveltaa
materiaaliseen todellisuuteen sopivaa meka-

nistista mallia. Kaikissa näissä teksteissä
historiallinen problematiikka kytkeytyy kiinnos-
tavalla tavalla nykyongelmiin.

Oman aikamme filosofien oppeihin suun-
tautuvat Pascal Engel, joka kritisoi David
Papineaun “teleologista” semantiikan naturali-
sointia, Markus Lammenranta, joka pyrkii kehit-
telemään Goldmanin näkemystä täydelli-
sempää “substantiivisen epistemologian”
naturalisointia, Tommi Rakshit, joka koettaa
osoittaa virheelliseksi Stephen Stichin argu-
mentin, jonka mukaan mentaalisten entiteettien
olemassaolon kieltävällä eliminatiivisella
materialismilla ei olisi lainkaan totuusarvoa,
sekä Tiina Seppälä ja Paavo Pylkkänen, joiden
yhteisenä lähtökohtana on David Bohmin fysii-
kan filosofia. Omaperäisiä, ortodoksioita haas-
tavia huomioita ajankohtaisista kiistakysy-
myksistä sisältävät myös Robert Brandomin
rationalismin perinnettä elvyttävä käsite-empi-
rismin kritiikki, Sara Heinämaan Blade Runner
-elokuvasta vaikutteita saanut “keinoper-
soonien” moraalisen aseman pohdinta, Barry
Smithin “commonsense-fysiikan” puolustus,
Pylkkäsen bohmilainen “informationaalisen”
kausaliteetin käsitteen muotoilu sekä Tere
Vadénin esiin nostama analogia kvanttiteorian
ja konnektionismin välillä.

3Keskeisenä ongelmana monissa kokoel-
man kirjoituksissa on elämämme ja toi-

mintamme normatiivisuuden yhteensopivuus
naturalismin kanssa. Jos ihminen tieto- ja
toimintakykyineen on jäännöksettä luonnol-
lisen maailman asukas, kuinka ymmärräm-
me kielen merkityksellisyyden, tiedon ja
oikeutuksen kaltaiset epistemologiset perus-
käsitteet sekä ihmismielen intentionaali-
suuden ja ylipäänsä mentaaliseen toimin-
taan kuuluvat ilmiöt? Voidaanko näitä teemo-
ja käsittelevä filosofia imaista luonnontietei-
den sisään, kuten naturalisteista suurin,
W.V. Quine, on toistuvasti ehdottanut?

Vaikka mukana on myös varsin ankaraa
luonnontieteellistä reduktionismia edustavia
näkemyksiä — esimerkiksi Ari Peuhun kirjoitus
kognitiotieteen palauttamisesta neurotie-
teeseen — monet kirjoittajat vastustavat
normatiivisuuden redusoimista pois tieteellisesti
virittyneestä ihmiskäsityksestä. Engel pitää
totuutta irredusiibelisti normatiivisena käsittee-
nä ja vastustaa yritystä palauttaa se uskomus-
temme luonnollisiin (esimerkiksi biologiseen
menestykseen liittyviin) ominaisuuksiin. Frede-
rick Stoutland vuorostaan tutkii symbolisen ja
konnektionistisen kognitiotieteen seurauksia
toiminnan filosofian suhteen ja argumentoi, että
käyttäytymisemme intentionaalisuuden väistä-
mättömän normatiivisuuden ymmärtäminen
tukee konnektionismia.

Olen taipuvainen seuraamaan Engelin ja
Stoutlandin (ja monien muiden vahvan natura-
lismin kriitikoiden) viitoittamaa tietä Peuhun ja
muiden reduktionistien tien sijasta. Natu-
ralismista taisteltaessa törmätään kuitenkin
helposti filosofisen argumentaation rajoihin:
oletetaanko jo argumentaation lähtökohdissa
naturalismi vai ei? Esimerkiksi psykologismia ja
naturalismia vastustavan Husserlin tapaukses-
sa osoittautuu, että “puhdas”, ei-naturalistinen
(fenomenologinen) filosofia on mahdollista vain
edellyttäen, että (jokaisella mahdollisella)
kokemusmaailmalla on tietty muoto tai raken-
ne, jonka voimme tunnistaa maailmaan itse
sijoittamaksemme muodoksi. Tämän edelly-
tyksen täyttymistä ei voida todistaa. Joko läh-
detään oletuksesta, että se täyttyy, ja ryhdytään
harjoittamaan puhdasta filosofiaa, tai sitten
lähdetään naturalismista. (Haaparanta, s. 164.)
Korkeampaa näkökulmaa ei ole. Naturalisti ei
lopulta voi esittää mitään neutraalia, vahvoista
filosofisista lähtökohtaoletuksista riippumaton-
ta argumenttia naturalisminsa tueksi. Hän jou-
tuu jo työskentelemään naturalisminsa sisällä,
ja siksi hän on aseeton itsepintaista antinatu-
ralistia vastaan. Esimerkiksi Peuhun (s. 364-
365) esittämä “motivaatio” reduktionismille
motivoi nähdäkseni aidosti vain henkilöä, joka
jo on reduktionisti. Mutta sama koskee
Husserlin kaltaista antinaturalistia. Naturalisti
voi yksinkertaisesti kieltäytyä hyväksymästä
hänen argumentaatiotaan naturalistiselle
näkökulmalle vieraana.

Tästä umpikujasta ei pidä tehdä liian nopeita
johtopäätöksiä. Keskustelu naturalismista ei
suinkaan ole hyödytöntä, sillä yleisluontoisen
naturalistisen viitekehyksen sisälläkin voidaan
käydä monenlaisia lokaalisia kamppailuja siitä,
millainen naturalismin ohjelma voidaan johdon-
mukaisesti viedä läpi. Argumentaation mahdol-
lisuuksien rajallisuus vain muistuttaa meitä
siitä, ettei tämäkään kamppailu ole helppoa.

Lisäksi keskustelua naturalismista vaikeut-
taa se, että usein ne, jotka vastustavat
normatiivisten käsitteiden reduktiivista naturali-
sointia (esimerkiksi Engel), nojaavat jyrkkään
erotteluun normatiivisen ja luonnollisen
(deskriptiivisen, faktuaalisen) välillä. Antireduk-
tionismi voitaisiin ehkä viedä askel pitemmälle.
Tässä suhteessa John Haugelandin artikkeli
Mind Embodied and Embedded on kokoelman
antoisin. Haugelandin mukaan kartesiolainen
mieli vs. ruumis -erottelu on yhä elossa seman-
tiikan ja syntaksin, perusteiden ja syiden sekä
intentionaalisen ja fysikaalisen kielen välisissä
erotteluissa (s. 234). Tällaisten erottelujen vas-
tapainoksi Haugeland (s. 234-235) asettaa
oman käsityksensä mielen ruumiillistu-
neisuuden ja maailmaan upottautuneisuuden
“välittömyydestä” (“the intimacy of the mind’s
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embodiment and embeddedness in the world”),
käsityksen, jossa läheisyyttä ja välittömyyttä
kuvaava termi “intimacy” ei viittaa vain vuoro-
vaikutukseen tai keskinäiseen riippuvuuteen
vaan mielen, ruumiin ja maailman ei-erilli-
syyteen, niiden sekoittumiseen kokonaisuu-
deksi (“commingling”, “integralness”). Jos tämä
käsitys omaksutaan, myös merkityksen ongel-
ma joutuu uuteen valoon. Merkityksellisyyttä ei
voida enää sijoittaa mieleen tai aivoihin, vaan
itse maailma, jossa elämme, on nähtävä
merkityksellisenä (s. 260 ff.).

Kartesiolaisuudesta syyttäminen on toki
ollut tehokas ase 1900-luvun mielen filoso-
fiassa. Tätä asetta käyttävien olisi hyödyl-
listä tutustua Lilli Alasen tutkimukseen,
joka osoittaa Descartes’in ajatelleen
ihmismieltä ja -ruumista hyvin läheisesti
yhteen liittyneinä (s. 193 ff.). Oliko Descar-
tes itse kartesiolainen? Alasen mukaan
hän ei ainakaan sitoutunut siihen jyrkkään
“kartesiolaiseen dualismiin”, johon hänen
nimensä tavallisesti liitetään. Oliko hän
sitten haugelandilainen? Alasen ja
Haugelandin artikkelit asettuvat toisiaan
epäsuorasti problematisoiviksi keskustelu-
kumppaneiksi. Mind and Cognition on
siksi sisäisesti dynaaminen teos.

4Hyväkään artikkelikokoelma ei voi olla
täydellinen. Aiheiden monipuolisuus ei

ole yksinomaan eduksi. Lukija, joka ei ole
perehtynyt tietoteorian, tieteenfilosofian
ja mielen filosofian debatteihin, eksyy
nopeasti. Näistä aiheista kiinnostuneille
kirja kuitenkin varmasti tarjoaa näkökohtia,
jotka on otettava huomioon — periaatteella
“jokaiselle jotakin”. Kaikkea ei yhden ihmi-
sen tarvitse lukea. Toisaalta teoksesta voi-
si olla hyötyä myös filosofian opetuksessa,
vaikkei se mikään populaariesitys olekaan.
Yhtään sen artikkeleista ei voida sanoa
helpoksi, mutta eräät niistä ovat ehkä sii-
nä määrin yleiskatsauksellisia ja tavallisel-
lekin valistuneelle lukijalle avautuvia, että
niiden soisi löytävän yleisöä muualtakin
kuin yliopistojen filosofian laitoksilta.

Naturalismin ongelmia on kyllä lähestyt-
ty sellaisistakin näkökulmista, joista käsil-
lä olevan teoksen artikkelit eivät sitä
lähesty. Esimerkiksi amerikkalaisen prag-
matistin John Deweyn vuosisatamme alku-
puoliskolla kehittelemä olennaisesti
antireduktionistinen naturalismi jää sivuun,
vaikka sen merkitys myöhemmälle
naturalismikeskustelulle on nähdäkseni
erittäin suuri, ja vaikka toinen pragma-
tismin klassikko, Peirce, on keskeisesti
mukana kahdessakin artikkelissa. (Itse
asiassa katson, että naturalismin ja

normatiivisuuden välisen suhteen ongel-
maa voidaan adekvaatisti käsitellä vain
pragmatismin perspektiivistä. Tämän
näkemyksen puolesta argumentoiminen ei
kuitenkaan tässä yhteydessä ole mahdol-
lista.) Stoutland päätyy melko lähelle
pragmatismia korostaessaan Wittgen-
steinin inspiroiman kielifilosofian pohjalta,
että kielellistä käyttäytymistä säätelevien
normien perusta on kieliyhteisön käytän-
nössä (s. 227), mutta Haugelandin käsitys
mielen ja maailman suhteesta on ehkä
kuitenkin kokoelman deweylaisin. Tästä
näkökulmasta myös realismin perinteinen
ongelma kytkeytyy naturalismiin: jos mieli
on, kuten Haugeland väittää, upotettu
maailmaansa (“embedded in its world”, s.
267), onko olemassa mitään mentaalises-
ta riippumatonta maailmaa? Realismi-
kysymystä Mind and Cognition -kirjassa ei
eksplisiittisesti tematisoida (paitsi
Rakshitin referenssiteorioita tarkastele-
vassa kirjoituksessa, jossa Stichin tieteen-
filosofiaa syytetään antirealismista).

Pragmatismin ohella toinen tärkeä filo-
sofinen viitekehys, jota ei juuri käsitellä, on
Karl Popperin tunnettu “kolmen maailman
ontologia”. Maailmojen 1, 2 ja 3 käsitteet
ovat usein hyödyllisiä työvälineitä
naturalismista, reduktionismista, eliminati-
vismista ja näihin liittyvistä opeista väitel-
täessä, mutta jostakin syystä Popperin
ontologiseen jäsennykseen ei nykyään
(eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta) suh-
tauduta vakavasti. Sitä ei vaivauduta edes
kritisoimaan.

Pari käytännöllistä, joskin melko merki-
tyksetöntä, huomiota voidaan vielä esittää.
Kotimaisillekaan filosofian ammattilaisille
ei välttämättä ole päivänselvää, kuka kir-
jan kirjoittajista on kuka. Lyhyet kirjoittaji-
en esittelyt olisivat siksi olleet paikallaan.
Myös asiahakemiston liittäminen teokseen
(hyödyllisen nimihakemiston lisäksi) olisi
helpottanut monimutkaisten erityiskysy-
mysten viidakossa vaeltamista. Näistä
puutteista sekä valittujen näkökulmien
(väistämättömästä) hajanaisuudesta ja
— toisaalta — rajoittuneisuudesta huoli-
matta Leila Haaparanta ja Sara Heinämaa
ovat toimittaneet teoksen, jonka lukemat-
ta jättäminen on jokaiselle naturalismi-
keskustelua käyvälle filosofille häpeäksi.

Sami Pihlström

TAITEESTA ILMAN
ESTETIIKKAA

Martin Heidegger, Taideteoksen alkuperä.
Suom. Hannu Sivenius. Helsinki, Taide
1995. 103 s.

Taideteoksen alkuperä on Martin
Heideggerin yksi kuuluisimmista teksteistä ja
alunperin pidetty esitelmänä Frankfurtissa
vuonna 1936. Tosin Taideteoksen alkupe-
rästä on olemassa kaksi aikaisempaakin
versioita, molemmat vuonna 1935 Frei-
burgissa pidettyjä esitelmiä.

Esitelmät sijoittuvat aikaan, johon sijoittuu
myös Heideggerin paljon puhuttu “käännös”,
Kehre, jossa Heideggerin filosofiassa tapah-
tuu uudenlainen perusorientoituminen.
Heidegger on itse maininnutkin, että Taide-
teoksen alkuperä esitti merkittävää roolia
hänen Kehressään.

Tämän filosofisen muutoksen näkyvimpiä
merkkejä on luopuminen eksistentiaali-
filosofisesta orientaatiosta ja siirtyminen
enemmänkin “olemisen historian” ongelmiin,
jossa ihminen ja hänen ajattelutapansa näyt-
täytyy erilaisissa historiallisissa epookeissa.

Taidetta käsittelevä
kirjoitus totuudesta
Heidegger näkee olemisen nyt monimuo-
toisena “tapahtumisena” tai “tapahtumana”,
joka tarvitsee ja käyttää ihmistä, mutta ei ole
mitään sellaista, jonka ihminen subjektina
loisi tahdonalaisesti. Tämä tapahtuminen on
Heideggerille “totuuden tapahtumista”, histo-
riallisten epookkien paljastumista, johon
ihminen ottaa osaa ja jossa kielellä on mer-
kittävä rooli. Voitaisiin sanoa, että oleminen
tapahtumana puhuu meitä historiallisesti ja
tässä mielessä Heideggerin aikaisemmat
käsitykset ihmisestä oman elämänsä valit-
sijana joutuvat uuteen valoon.

Taideteoksen alkuperässä on selvästi
esillä Kehren tuomat ajattelun muutokset.
Totuuden tapahtuma on merkittävässä roo-
lissa ja olemisen epookit saavat historiallisen
Daseinin ja kansan muodon. Tekstiin myö-
hemmin kirjoittamissaan jälkisanoissa
Heidegger tuo esiin kysymyksen “onko taide
yhä vielä olennainen ja välttämätön tapa,
jolla historiallisen Daseinimme kannalta
ratkaiseva totuus tapahtuu vai eikö se enää
ole sitä?” (s. 84). Tämä on yksi Taideteoksen
alkuperän avainkysymyksistä, jota Heideg-
ger pyrkii avamaan tarkastelemalla mitä
taide ylipäätään on. Ei niin että hän antaisi
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