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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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yksiselitteisen vastauksen, vaan pyrkimys on
nimenomaan nähdä uudelleen koko kysy-
mys.

Ongelmana nimittäin on, että esteetiikkaa
korostava käsitys taiteesta on sijoittanut
taiteen aistitodellisuuden, elämyksen ja “tun-
teen” alueelle, vanginnut taiteen esteettiseksi
kohteeksi ja subjektin toiminnan “esineelli-
seksi” tuotteeksi tai kulttuuri-ilmiöksi, jolloin
taide jää Heideggerin mukaan kokonaan
käsittämättä ja kuolee pikkuhiljaa pois. Jot-
ta edelläoleva peruskysymys saisi jonkin
mielen, taiteelle on suotava oikeus totuu-
teen, joka perinteisesti on vain tiedon tai tie-
teen asia, jotka erottavat totuuden kauneu-
desta ja hyvyydestä. Heideggerille totuus,
kauneus ja hyvyys eivät ensisijassa ole eril-
lisiä, vaan kun totuus asettuu taideteokseen,
se tulee näkyviin kauneutena: “kauneus on
eräs totuuden tapa olla kätkeytymättö-
myytenä” (s. 57). (Heideggerin totuus-käsi-
tyksestä, katso Reijo Kupiainen, “Heidegger
ja totuus tapahtumisena”, niin & näin 2/94,
s. 6-8)

Miten taideteos on?
Taide ei ole Heideggerille siis estetiikan
asia, eikä Taideteoksen alkuperä missään
nimessä filosofista estetiikkaa, vaan taide
on hänen mukaansa nähtävä yhteydessä
“olemiskysymykseen” ja näin ollen taide-
nimitystä kantavaa esteettis-kulttuurista
aluetta edeltävään ilmiöön. Olemis-
kysymys, jota Heidegger pohtii erityisesti
pääteoksenaan pidetyssä Sein und
Zeitissa, on Heideggerin yritys palata itse
asiaan, “zu den Sachen selbst”, kuten
fenomenologian “tunnuslause” kuuluu.
Heideggerille filosofian todellinen kysymys
ei ole tieteelliset, teoreettiset ja kulttuuriset
konstruktiot, kuten taide, vaan elämä ja
oleminen itse. Tämä pyrkimys liittyi
Heideggerin transsendentaalifilosofiaan
(uuskantilaisuus ja Husserlin fenomeno-
logia) kohdistamaan kritiikkiin, joka yrit-
täessään ymmärtää elämää kieltäytyy
kuitenkin luopumasta epistemologisista
kategorioista ja ennakkoehdoista. Filoso-
fiassa vallitsee tältä osin teoreettisen jär-
jen ylivalta, joka johtaa eletyn elämän
objektivoimiseen, hypostasointiin ja
kalkkeutumiseen, ja näin elämä tulee
ymmärretyksi objektivointina, jossa se
ilmaisee itsensä kulttuurina. Näin nousee
a priorin ongelma: objektivoituna elämä
käsitetään historiallisen kehityksen myötä
syntyneeksi kulttuurin muotojen systee-
miksi, jossa kulttuurin käsite kokoaa kolme
keskeistä aluetta: looginen, eettinen ja

esteettinen, eli tiede, moraali ja taide:
totuus, hyvyys ja kauneus.

Taideteoksen alkuperässä Heidegger
pyrkii osoittamaan taiteen alueen ennen
teoreettisesti ja kulttuurisesti ymmärrettyä
taidetta. Tämä on alue, jossa maailma
avautuu ja paljastuu totuuden tapahtuessa
ja voi nän tulla erilaisten tarkastelujen koh-
teeksi. Mutta maailman avautuminen ei ole
mikään yksinkertainen ja kerrallaan läpi-
näkyväksi tekevä prosessi, vaan sen
tapahtumaluonteeseen liittyy tätä avautu-
mista vastustava pooli, jota Heidegger
kutsuu maaksi. Siinä missä taideteokseen
liittyvä maailma kontekstinomaisesti
merkityksellistää teoksen ja kiinnittää sen
historialliseen kulttuuriin, maa vastustaa
kaikkea tähän liittyvää lopullista merkityk-
senantoa ja totalisoimista.

Maailman ja maan välillä vallitsee kiis-
ta, joka vastaa totuuden ja epätotuuden tai
paljastumisen ja kätkeytymisen jatkuvaa
dialektiikkaa. Totuuden tapahtumisen ja
taideteoksen ja kaiken olevan manifestoi-
tumisen paikka on juuri tässä kiistassa.
Tämä merkitsee sitä, että taideteos tulee
merkitykselliseksi maailmaansa nähden ja
maailma ilmoittaa itsensä taideteoksessa.
Taideteos ei ole muualla kuin maailma,
vaan ne ovat samassa mutta eivät
identtisinä. Tässä paljastuneisuudessa
taideteosta ei voida kuitenkaan vangita
valmiiden tulkintojen ja kulttuuristen
paradigmojen alueelle, sillä mm. teoksen
materiaali maanluonteisena vastustaa
tätä. Tällä kiistan käsitteellä Heidegger
pyrkii tulkitsemaan uudelleen uuskantilai-
suuteen liittynyttä jakoa luonnonesineen ja
kulttuuriesineen välillä, jossa jälkimmäinen
muodostuu jonkin arvolisäyksen perusteel-
la. Esimerkkinä tästä on rahakolikko, johon
kulttuurisesti ja historiallisesti liittynyt arvo
tekee kolikosta kokonaan muuta kuin mitä
se materiaalinsa perusteella on. Jo mm.
Sein und Zeitissa Heidegger kritikoi
voimakkasti Descartesin filosofian linjoja
myötäilevää kulttuuriesineisiin liittyvää
arvopredikaatin lisäystä, joka on ontolo-
gisesti ongelmallista. Kysymys on samas-
ta a priorin ongelmasta, jonka jo edellä
mainitsin. Ratkaisuksi tähän ongelmaan
muotoutuu nyt monimuotoinen tapahtumi-
sen kuvaus taideteoksesta tapahtumisen
tapana, joka liittyy kulloisenkin maailman
avautumiseen ja tätä avautumista vastus-
tavaan maahan.

Mutta taideteoksen oleminen taide-
teoksena on Heideggerille vain yksi niistä
tavoista, joilla tällainen tapahtuminen tai
totuuden tapahtuminen järjestyy. Muut

kaksi inhimilliseen praksikseen liittyvää
Taideteoksen alkuperässä esiintyvää ta-
pahtumisen aluetta ovat ajatteleminen
sekä politiikka (tai valtion perustaminen).

Politiikan estetisointia
vai runoutta?
Heideggerin viittaus poliittiseen totuuden
olemisen tapaan on nostanut esiin vaiku-
tusvaltaisen tulkinnan Taideteoksen alku-
perästä. Heideggerin konteksti ja liittoutu-
minen natsien kanssa tuo helposti näkyviin
politiikan estetisointiin liittyvän kysymyk-
sen Heideggerin kohdalla. Samalla on
syytä muistaa, että Heideggerin Kehre si-
joittui Saksan “konservatiivisen vallan-
kumoksen” aikoihin, joka vei Hitlerin
valtaan vuonna 1933. Heidegger ei kuiten-
kaan itse eksplisiittisesti kehitä ajatusta,
että valtion voisi ymmärtää taideteoksen
mallina, mutta siitä huolimatta Heideggerin
“politiikan” nähdään usein alkavan juuri
taideteoksen analyysista.

Vuosien 1935-47 aikana Heidegger piti
useita taiteeseen liittyviä luentoja ja tämä
tarjosikin usein mahdollisuuden ottaa esiin
filosofisia kysymyksiä aikana, jolloin mikä
tahansa opetus ei ollut mahdollista. Näis-
sä luennoissa, kuten myös taideteoksen
alkuperässä, tulee usein esiin ajatus
“teoksen luojasta” samoin kuin ajattelijasta
ja valtiomiehestä, joka on aikalaisiinsa
nähden “ylivertainen” näkijä, kuulija ja
kokija. Tällaisiksi historiallisiksi “taiteili-
joiksi” Heidegger nimeää mm. Sofokleen,
Hölderlinin ja oikeastaan myös itsensä.

Niissä tulkinnoissa, joissa korostetaan
Heideggerin käsitystä valtiosta tai
poliksesta teoksena nähdään Heideggerin
ajatusten johtavan pangermaaniseen
Führerstaatiin, jota johtaisi tällainen todel-
linen valtioteoksen luoja. Toisenlaisesta
näkökulmasta lähtevät tulkinnat näkevät
“taideteoksen luojat” erityisen kaksija-
koisina olentoina, jotka ovat mukana
samassa historiallisessa elämässä muiden
ihmisten kanssa, mutta elävät samalla
paljaammin todellisuuden välittömyy-
dessä.

Tällaiset henkilöt ovat olemukseltaan
runoilijoita, eivät sanan kirjallisuuden lajia
kuvaavassa mielessä, vaan siinä mieles-
sä, että Heideggerille “kaikki taide on ole-
mukseltaan runoutta” (s. 75). Runous
Heideggerille on taiteessa juuri se kieli,
jolla meitä puhutaan, ja jossa todellisuus
avautuu ilman valmiiden kulttuuristen
konstruktioiden painoa. Kysymys tällai-
sesta alkuperästä on tietenkin aina ongel-
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mallinen mutta Heideggerille hänen “tai-
teen filosofiansa” perusajatuksia: “runous
on sanontaa olevan kätkeytymättömyy-
destä.” (S. 77).

Vaikka runous onkin taiteen asia, se on
myös itse kielen olemus ja seuraa kaik-
kialle sinne, missä puhuva ihminen ilmaan-
tuu. Myös Heidegger itse pyrkii tavoitta-
maan runouden omassa kielessään ja
kirjoittamisen tavassaan. Hänen tavoittee-
naan oli murtautua ulos perinteisen
“metafysiikan”, siis tieteen ja filosofian kie-
lestä, joka rakentuu hänen mukaansa
alkuperänsä menettäneelle ja irrallisia
konstruktioita muodostavalle käsitteistölle
argumentin logiikoineen.

Kääntäjän painajainen
Heideggerin omalaatuinen “runollinen” kieli
muodostaa erityisen ongelman kääntäjälle.
Heidegger pyrkii nimittäin omissa ilmai-
suissaan toteuttamaan samaan maailman
ja maan välistä kiistaa, joka itse
taideteoksessakin toteutuu. Näin monet
ilmaukset ovat vähintäänkin kaksimerkityk-
sisiä ja usein kaikessa konkreettisuudes-
saankin symbolisia ja monimielisiä. Tällai-
sia ilmauksia ovat mm. maa tai kansa, jot-
ka kansallissosialistisessa kontekstissa
ovat tietysti luettavissa omalla tavallaan.
Sellaiset ilmaukset kuin ‘Sich-Ins-Werk-
Setzen-der-Wahrheit’ (totuuden asettumi-
nen teokseen tekeille) ‘Lichtung’ (suomen-
noksessa ‘aukeama’), ‘Gestell’ (suomen-
noksessa ‘asetin’) tai Dasein (jätetty
suomennoksessa kääntämättä) tuottavat
kääntäjälle päänvaivaa, sillä vaarana on,
että käännettäessä ne kadottavat mielen-
sä, monimielisyytensä ja juurensa tai sitten
tuloksena on ongelmia luettavuudessa.

Heideggerille itselleen kääntäminen on
kuitenkin tulkitsemista, ja sellaisena myös
Heideggerin oma teksti monesti tarjoutuu:
mahdollisuutena moniin tulkintohin.

Hannu Sivenius on onnistunut teke-
mään omasta tulkinnastaan luettavaa
tekstiä ja välttää liikaa “sanamagiaa”, joka
väijyy Heideggerin teksteissä. Joistakin
käännösratkaisuista voisi tosin käydä lopu-
tonta keskustelua ilman yksimielisyyttä.
Näin myös siksi, että jotkut käännös-
vaihtoehdot toimivat paremmin joissakin
toisissa teksteissä ja jotkut toiset taas
muissa teksteissä. Mahdollisuuksien
merellä on kuitenkin aina kiinnittäydyttävä
johonkin.

Reijo Kupiainen

EPÄLOPULLISUUDEN
AIKA

Jean Baudrillard, Lopun illuusio.
Gaudeamus, Helsinki 1994. 142 s.

Jean Baudrillardilta on syytä odottaa aina
jotain originellia. Tällä kertaa hän väittää, että
historiamme ei enää jatku, mutta se ei myös-
kään ole päättynyt. Historia on muuttanut
suuntaansa ja tapahtumat ovat alkaneet
kulkea taaksepäin. Historia ei siis tähtää
johonkin loppupisteeseen, täydellisty-
neeseen paratiisiin tai katastrofiin, vaan se
kulkee kohti alkupistettään.

Yksi tapa ymmärtää edellisen kaltaisia
väitteitä on esimerkiksi se, että juuri meidän
aikamme ja kulttuurimme on poikkeukselli-
sen kiinnostunut menneisyydestä. Samalla
tavalla kuin päättymätön psykoanalyysi
piehtaroi lapsuuden kokemuksissa, samalla
tavalla meidän kulttuurimme tekee loputto-
masti selkoa omasta menneisyydestään.
Kaikki menneisyyden ilmiöt halutaan tutkia ja
tutkia nimenomaan oikeudenkäynnin merki-
tyksessä. Baudrillard luonnehtii tätä kiihkoa
puhtaan historian luomiseksi.

Baudrillardia voi tuskin luonnehtia
analyyttiseksi ajattelijaksi. Mutta jonkinlainen
metodi hänen kirjoituksissaan on, meta-
foristen ilmauksien ja mallien kehitteleminen.
Ilmeisesti useimmille meistä ei ole ongelmal-
lista puhua historian yhteydessä esimerkik-
si kertomuksista, evoluutiosta, fysikaalisista
suureista kuten voima ja liike, tai käyttää
geometrian käsitteitä kuten ulottuvuus, jana
ja suunta. Tässä ei tunnu olevan mitään han-
kalaa. Baudrillardin ajatukset ovat absurdeja
siksi, että hän yhdistää historian teemaan
uusia ja yllättäviä metaforisia jäsennyksiä.
Esimerkiksi kokoelman ensimmäisessä
esseessä “Vuoden 2000 patafysiikkaa”
Baudrillard soveltaa historian kuvaamiseen
mm. gravitaatioteoriaa ja vapautumis-
nopeuden käsitettä. Vapautumisnopeudella
tarkoitetaan nopeutta, joka kappaleella tulee
olla, jotta se voi irtautua jonkin toisen kappa-
leen, esimerkiksi maapallon vetovoima-
kentästä. Analogia historian ja gravitaatio-
teorian välillä on, että simulaation tilassa
asioiden ja ilmiöiden merkitykset ovat kiihty-
neet niin suureen nopeuteen, että ne irtoa-
vat reaalisen gravitaatiokentästä. Asioiden ja
ilmiöiden merkitysatomit katoavat avaruu-
teen ja jokainen atomi seuraa omaa lento-
rataansa äärettömyyteen. Metaforat ovat
aina johonkin määrään asti mielekkäitä,
mutta niitä on mahdollista kehitellä myös

mielettömyyksiin — ymmärtääkseni Baudril-
lard tarkoittaa juuri tätä kirjoittaessaan
kiihdyttämisen tai paisuttamisen strategiasta.
Niinpä on mielekästä puhua historian voimis-
ta, mutta kielikuvan sisällä sinänsä johdon-
mukainen puhe historiasta “tosiasioiden
linkoamisena” tuntuu jo vaikeammin
ymmärrettävältä.

Mielestäni Baudrillard on parhaimmillaan
hauska ja oivaltava kulttuurikriitikko. Ainakin
minua nauratti lukiessani seuraavaa:
“Hienoin esimerkki siitä, mitä ihmislaji voi
pakottaa itsensä sietämään, on Biosfääri 2
— lajin ensimmäinen eläintarha, jonne se
menee katsomaan omaa selviytymistään,
kuten ennen mentiin katsomaan apinoiden
parittelua.”

Tylsimmillään Baudrillard on mariseva
konservatiivi. Hän ei ole erityisen herkkä
muiden ja varsinkaan hieman etäämmällä
olevien kulttuureiden ihmisten kärsimyksille.
Ainakaan hän ei ole ensimmäisenä
tuomitsemassa kärsimystä. Sen sijaan hän
paasaa siitä, miten Itä-Euroopan vallanku-
mous ilmentää Länsi-Euroopan demokratian
ja vapauden tyhjyyttä. Timisoaran joukko-
murhien osoittautuminen lavastukseksi
osoittaa hänelle sen, miten länsimaiden
ihmiset ovat joutuneet tiedotusvälineiden
panttivangeiksi. Baudrillardin kritiikin kärki
lienee kohdistettu siihen, että nykyaikaises-
sa joukkotiedotuksessa juuri mikään ei enää
kykene herättämään varmuuden tai autent-
tisuuden kokemusta. Mutta kieltämättä
hänen analyysinsa voi tulkita myös
ihmisvihamielisyydeksi: hän on närkästynyt
siitä, ettei väkivalta ollutkaan todellista.

Tässä kokoelmassa Baudrillard kirjoittaa
huomattavan paljon “jätteiden kierrättä-
misestä”. Jätteellä hän ilmeisesti tarkoittaa
kaikkea hyödytöntä, arvotonta ja merkitykse-
töntä. Meidän aikaamme leimaa universaali
jätteiden kierrättäminen. Ilmeisen ekologisen
merkityksensä ohella tämä periaate on
laajennettavissa esimerkiksi siten, että
nykyaikaisessa maailmassa mikään asia tai
merkitys ei voi eikä saa “mennä hukkaan”.
Yksikään asia tai ilmiö ei ole merkityksetön,
vaan viimekädessä se on aina merkki jostain
toisesta ilmiöstä tai seikasta. Psykoanalyysi
kuvaa tätä periaatetta: nykyaikaiselle ihmi-
selle hänen kaikkein vähäpätöisimmätkin
lipsahduksensa tai unensa yksityiskohdat
ovat merkityksellisiä. Tällainen ihminen ei
pysty unohtamaan mitään, ei tuhlaamaan
eikä heittämään pois yhtään kokemustaan.

Historiaan yhdistettynä jätteiden kierrät-
tämisen periaate ilmenee esimerkiksi siinä,
että kulttuurimme haluaa säilyttää kaikki
menneisyyden ilmiöt ja asiat, kulttuurillamme
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