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JOHDANTO

“Jos olen vaikeuksissa, se johtuu siitä, että minua on rangaistu. Jos minua on ran-
gaistu, se johtuu siitä, että minun on täytynyt unohtaa joitakin velvollisuuksia tai 
olen laiminlyönyt jumalaisia kieltoja.”1

Taiteilijan yläpuolelle ovat asettuneet taideinstituutiot taideilluusioineen ja tai-
deteoreetikot ja -kriitikot metafyysisine spekulointineen. He tulkitsevat taitei-
lijan teoksen ja kertovat yleisölle, onko teos sopiva vai epäsopiva ostettavaksi tai 
katsottavaksi. Jos teos ei teoreetikkoa miellytä, taiteilijalle voi käydä huonosti. 
Huono kritiikki leimaa ihmisen, se muuttaa taiteilijan ympärillä olevan maail-
man. Kun taidekriitikko vaikenemalla tai mielivaltaisella tulkinnallaan ilmaisee 
taiteilijan teoksen arvottomaksi, hänen halveksuntansa voi johtaa ennestäänkin 
vaikeassa tilanteessa elävän taiteilijan vieläkin kriittisempään tilanteeseen, kai-
ken loppuun. 

Kyseessä on vallan käyttö, ihmisen unohtaminen teoksen tekijänä. Se on vä-
kivaltaa. Simone Weilin mukaan: “Väkivalta on sitä, mikä tekee kenestä tahansa 
alistamastaan ihmisestä esineen. Kun se viedään loppuun asti, se tekee hänestä 
kirjaimellisesti esineen: ruumiin.”2  

Jokainen taiteilija tietää, onko hänen teoksensa onnistunut tai epäonnistunut, 
sitä ei tarvitse kertoa taiteilijalle. Vaikka taidekritiikkien- ja teorioiden ei pitäi-
si vaikuttaa taiteilijan tekemiseen, ne vaikuttavat silti. Taidekriitikon mielipide 
taideteoksesta vaikuttaa sekä yleisöön että teoksen tehneeseen taiteilijaan. 

Miksi taidekritiikeissä anarkistisesta teoksesta halutaan löytää sentimentaa-
lista estetiikkaa? Miksi käsittämätöntä ei hyväksytä? Miksi galleriat ovat aina 
tyhjiä? 

1  Mesopotamialaiset turvautuivat jumaliin ikävän tapahtuman jälkeen 
selittääkseen epäonnisuutensa tai odottamattoman onnettomuuden, jolle ei ol-
lut selvää syytä (Bottero 1992,188).

2  Hankamäki 2006, 39
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Kenen asialla taideteoreetikot ovat? Ovatko he kulutusagendaa myötäile-
viä virkamiehiä, jotka haluavat taiteilijan teoksesta luomillaan mielikuvilla 
kilpailla taiteilijan kanssa yleisöstä ja hyväksynnästä vai pitävätkö he aidosti 
taiteen ja taiteilijoiden elämää arvokkaana vastavoimana hegemonioiden yh-
teiskunnissa/maailmassa? Hegemonia tarkoittaa ylivaltaa, joka käyttää pakot-
tamista ja suostuttelua päämääriensä tavoittamiseen. Pelkkä pakottaminen tai 
suostuttelu ei kuitenkaan riitä hallitseville luokille, tarvitaan kansa, joka auliis-
ti suostuu ohjattavaksi ja jollei ohjattavaksi tarvittavaa kansalaisten mentali-
teettiä ole, se luodaan.3 Annetaan ymmärtää, että hegemonia on “tervettä jär-
keä”, yleistä mielipidettä tai jotain hyvää tarkoittavaa. Ania Loomban mukaan 
(Antonio Gramscia siteeraamalla) terve järki on joukko keskenään ikiajoista 
lähtien muodostuneita ristiriidassa olevia uskomuksia, jotka koskevat tieteen 
periaatteita ja vaistomaista ajattelua tulevaisuudesta. Tämä tietoisuus, “terve  
järki” yhdistää ihmisiä ja saa ihmiset ajattelemaan tietyllä tavalla.4 Ideologiat 
ovat taas “yksilöiden ja yhteisöjen elämänkatsomuksia, joita tuodaan esille hei-
dän kaikissa näkökulmissa”.5  

Onko valta kytkeytynyt taideteoreetikoiden käsityksiin taiteesta? Ja jos on, 
niin millä tavalla? Tarvitaanko institutionaalista taidetta ja siihen liittyvää tai-
teen tieteellistämistä? Miten taidetta voi tieteellistää? Mihin näitä pseudotie-
teellisfilosofisia mielikuvia taiteesta tarvitaan? Mikä voi olla taiteen merkitys? 
Mihin kohtaan sopii taide, jota ei institutionalisoida tai taiteilija, joka ei halua 
olla “hybridi” , yhdistelmä taiteentekijää ja analysoijaa tehden näin taiteestaan 

“salonkikelpoista” taidetta valtaa käyttävien taidevirkamiesten ohjaamana? Jo 
lähtökohtaisesti taiteenteoretisointi on erikoinen tapa saada tietoa ulkomaail-
masta (tai sisäisestä maailmasta). Jokainen taiteilija tietää, ettei hänen teoksensa 
ole  sosiologista tutkimusta. 

Käytännössä taiteen asiantuntijat esittävät mielipiteitään taiteen opettamises-
ta, taiteen asemasta ja taiteen markkinoinnista. He myös tutkivat taidetta. He 
siis tietävät taiteilijaa paremmin, miten taiteilijan tulee ottaa todellisuus huomi-
oon. Erikoista taideteoreettisessa tieteellistämisprojektissa on tieteenharjoitta-
jien välinpitämättömyys ennakko-oletustensa kriittistä arviointia kohtaan, sitä 
ei ole. Taideteoreettisen ajattelun syntymekanismi ja sen vaikutus taiteilijaan ja 
yleisöön on lopputyöni sisältö. 

3  Loomba 2005, 30
4  Loomba 2005, 30
5  Loomba 2005, 30-1
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Olen valinnut tutkielmani tarkastelukulmaksi toiseuteen liittyvän asetelman, 
jossa on selvästi kaksi osapuolta: määrittäjä ja määriteltävä, vallan käyttäjä ja 
vallan käytön kohde. Siksi orientalismin esittely sopii ”johdannoksi” tutkielma-
ni teemaan. Sekä orientalismisssa että taiteen teoretisoinnissa unohdetaan sys-
temaattisesti se, että kyseessä on toisen ihmisen (kokemus)maailman/elämän 
tutkiminen.

Kun sitä ei oteta huomioon, kyse on käytännöstä, jossa fantasioille luodaan 
teorioita. Taiteenteoretisointi on taiteesta luotujen mielikuvien pitämistä totuu-
tena tai tietona samalla tavalla kuin orientalistien tieto idästä 1800-luvulla Ed-
ward Saidin identifioimassa ongelmassa. Minkälaisia nämä mielikuvat ovat?

Orientalistinen asenne on vallan käyttöä. Saidin mukaan orientalismi on  
ajattelun tyyli, joka perustuu tieto-opillisesti ja olemuksellisesti idän ja lännen 
erotteluun.6 1800-luvun orientalismi kielteisessä merkityksessä tarkoittaa uus-
vanhoja mielikuvia Lähi-idästä eli myöhemmän itämaisen ajan piirteiden si-
joittamista aikaisempaan kauteen. Näin syntyy mielikuvia, jotka eivät ole totta. 
Tähän liittyy vahvasti “toiseuden” käsite. Klassisten kielten tutkijat pitivät As-
syrian ja Persian historiaa pohjattoman ”toisena” ja näitä meistä päin katsottuna  
idän maita toistuvasti epärationaalisina Kreikan “rationaalisuutta” vastaan. Ed-
ward Saidin mukaan 1800-luvulla orientalistin (=idän tutkijan) ja orientin 
(=itämaan asukkaan) suhde oli ensisijaisesti hermeneuttinen: 

“Kun orientalisti seisoo etäisen, huonosti ymmärrettävän kansakunnan 
tai sen kulttuurisen monumentin edessä, orientalistiasiantuntija ’poisti’ tä-
män tuntemattomuuden kääntämällä, myötätuntoisesti kuvailemalla ah-
naasti tarttuen saavuttamattomaan kohteeseensa. Näin syntyivät metaforat 
idän syvyydestä, seksuaalisista lupauksista ja vaitonaisuudesta, fraasit ’tun-
tematon itä’ ja ’idän morsiamen huntu’ levisivät yleiseen kielenkäyttöön.”7 

Länsimaiset idäntutkijat, orientalistit, oikovat tänäpäivänä tuolloin synty-
neitä väärinkäsityksiä, joita idän ja lännen keinotekoinen vastakkainasettelu on 
synnyttänyt. 8 

6  Said 2003, 2
7  Said 2003, 222
8  Ensimmäiset orientalistit elivät jo 1500-luvulla. He alkoivat oikoa 

vääriä islamiin liittyviä uskomuksia.
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Suhteeseen kuuluu se, että länsimaalainen kertoo, millainen itä ja itämainen 
ihminen on. Saidin mukaan silloin, kun orientalisti määrittelee itää, hän luo 
siitä kuvan, josta tulee määritelmän kanssa vaihdettavissa oleva kuva, ne ovat 
sama asia. Itä peitetään orientalistin järkevyydellä. Idän olemassaolo muuttuu 
orientalistin käyttökelpoiseksi lähdemateriaaliksi. Koska itä ei voi puolustaa it-
seään, siitä tulee pedagogisesti hyödyllinen.9 Aivan samalla tavalla taideteoree-
tikko käyttää taidetta; järkeilynsä avulla hän kertoo taiteen toimintaperiaatteet, 
yleisön lisäksi taiteilijalle.

Selvitän tutkielmassani Friedrich Nietzschen, Simone Weilin ja Edward Sa-
idin  ajatusten kautta, miten epäinhimillistä tiedettä tehdään eli miten käy, kun 
ihminen ja asia erotetaan, myös Theodor W. Adornon estetiikan teoria vaikut-
taa kirjalliseen työhöni. Tutkielmani lähtökohtana käytän 1800-luvun orienta-
lismin rinnastamista taideteoreetikon ajatteluun taiteesta. Tutkin, millä tavalla 
Edward Saidin ajatus orientalistismista on paralleelinen taideteoreetikon käsi-
tykseen taiteesta.

Aloitan tutkielmani orientalismin esittelyllä (tässä orientalismia ei pidä se-
koittaa 1800-luvulla itämaavaikutteiseen taidesuuntaukseen, orientalistiseen 
maalaustapaan), loppuosassa tuon esille esimerkkejä taidetulkinnoista (-teori-
oista, -kritiikeistä, -analysoinneista), joissa näkyy orientalistinen asenne.  

METAKRITIIKISTÄ JA METODISTA 

George Dickie jakaa estetiikan kolmeen alajärjestelmään: kauneuden filoso-
fiaan, taiteen filosofiaan ja kritiikin filosofiaan.10 Kritiikin filosofia jakaantuu-
Beardsleyn mukaan kuvaileviin, tulkinnallisiin ja arvotuksen ongelmiin. Este-
tiikka tutkii tämän  kritiikin käytäntöä, se tutkii teoksista esitettyjä väittämiä.11 
Yrjö Sepänmaa pitää kritiikin filosofiaa Monroe C. Beardsleyn käyttämän ter-
min mukaan metakritiikkinä. Metakritiikki on kritiikin kritiikkiä, Sepänmaan 
mukaan “metakritiikki tutkii taiteen filosofian ja kauneuden filosofian alueella 
esteettisiä kuvauksia, tulkintoja ja arvotuksia.”12 Beardsleyn mukaan estetiikka 

9  Said 2003, 129
10  Dickie 1990, 42
11  Sepänmaa 1990, 166
12  Sepänmaa 1978, 4
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ei ole taiteesta puhumista vaan puhumista taiteen puhumisesta.13 Beardsley ei 
tarkoita metakritiikillään kritiikin, taideteorioiden tai ylipäänsä estetiikan (tie-
teenalana) kritisoimista. Hänen mielestään metakritiikki on estetiikkaa ja es-
tetiikan täytyy olla teoreettista.14 Beardsleyn mielestä estetiikan perusoletukset 
ovat (taide)kritiikkien selventämistä ja vahvistamista varten.15 Sepänmaan mu-
kaan kritiikin filosofiassa kohteeena on kritiikki toimintana, erityisesti se kieli, 
jolla kohteista puhutaan.16 

Jos kielen ja asenteen voi erottaa toisistaan, tutkielmani kritisoinnin kohtee-
na on asenne. Kritisoin tapaa, jolla taiteesta ja taideteoksesta puhutaan, tämä on 
metakritiikkiä, mutta laajemmassa mielessä kuin Beardsleyllä tai Sepänmaalla. 
Tutkielmani ei kuulu analyyttisen estetiikan alueelle, jonka tehtävä on pohtia 
mitä taide on eikä pragmaattisen filosofian estetiikan alueelle, vaikka se nosti-
kin esille fyysisyyden, taiteen kokemisen ja tekemisen. 17

13  Wolterstroff 2005
14  Sepänmaa 1990, 169
15  Beardsley 1988, 3-4
16  Sepänmaa 1990, 166
17  Pragmatismi on käytäntöön keskittyvä filosofinen koulukunta, sen 

ensimmäinen filosofi oli Charles S. Peirce (1839-1914). John Dewey (1859-
1952) kehitti edellen pragmatismia (Ilkka Niiniluodon mukaan suuntaan, jota 
Peirce ei voinut hyväksyä (Niiniluoto 1999, 49-50). Deweyn mukaan katsoja 
ei tajua teosta ellei hän luo omaa kokemusta havainnostaan. Tässä kokemuk-
sessa tulisi olla samoja suhteita kuin taiteilijalla on ollut hänen tehdessään te-
osta. Katsoja voi silloin  kokea sen innon, rakkauden ja hurmion, jonka taiteilija 
on kokenut teosta tehdessään (Dewey 1934, 54). Tämä on mahdollista sillä 
Deweyn mukaan taiteilija on myös havannoitsija työskentelynsä aikana (De-
wey 1934, 48). Silti Deweyn mielestä “esteettinen“ viittaa arvostavaan, käsittä-
miseen ja nauttimiseen, siksi sanan merkitys kuuluu enemmän katsojan kuin 
taiteilijan näkökulmaan (Dewey 1934, 47).

Deweyn mielestä taiteen tehtävä ei ole kritisoida todellisuutta vaan 
muuttaa sitä. Se tapahtuu tuomalla taide ihmisten jokapäiväiseen elä-
mään, jolloin se nähdään kokemuksellisena ilmiönä. Silloin se ”voi opas-
taa, toimia mallina ja olla rakentavien muutosten käyttövoimana parem-
min kuin silloin kun taide on ulkoa päin tuotu koriste tai kuvitteellinen 
todellisuuden vaihtoehto” (Shusterman 2000, 20-21). Deweyn mielestä tai-
teella on moraalinen tehtävä ja se on ennakkoluulojen poistaminen (De-
wey, 1934 325). Vaikka Dewey kritisoi voimakkaasti taideteoreetikoiden  
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Kriitikon tulkinnan kohde on taideteos. Se on hänelle tulkinnallinen ongel 
ma. Taideteoreetikon ongelma on taide.

Tutkielmassani etsin syytä näiden näennäisongelmien syntyyn. Syiden etsimi-
sessä käytän orientalismin perusongelmaa hyväkseni. Ammattitulkitsijan asen-
ne tulkittavaa kohdetta kohtaan on tutkimukseni aihe. Mitä tulkinnan koh-
teesta väitetään ja millä tavalla, mitä on subjektiivisuus? Lopulta kysymys on 
ymmärtämisestä. Myös omasta ymmärtämisestäni. 

Fenomenologia on filosofinen metodi, jolla yritetään identifioida ilmiö ja an-
taa sille laajin mahdollinen kuvaus, jotta ilmiö voitaisiin käsittää. Fenomenolo-
gisessa menetelmässä tutkija tutkii havaitsemaansa ilmiötä. Fenomenologisessa 
lähestymistavassa lähtökohtana on suhde havaittuun ilmiöön. Metodi syntyy 
tutkittavan aineiston asettamista lähtökohdista. Lähtökohtiani ovat muinaisen 
Mesopotamian – nykyisen Irakin – historia ja orientalismin historia, toisaalta 
nykypäivän taidekritiikki ja -teoretisointi.

Hermeneutiikka tutkii tulkitsemista (joka pohjimmiltaan on ymmärtämis-
tä). Alunperin hermeneutiikka oli kirjoitettujen tekstien tulkitsemista, mutta 
myöhemmin myös kuvien tulkitsemista. Hermeneutiikan tutkija 1700-luvul-
la elännyt Johan Martin Chladenius (1710-1759) oli sitä mieltä, että täydel-
liseen tiedon varmuuteen ei ole mahdollisuutta päästä, vain todennäköiseen. 
Mutta hän oli silti sitä mieltä, että ymmärtämistä estävät hämäryydet voi-
daan poistaa paljastamalla ne, itseasiassa se oli hermeneutiikan tehtävä. Chla-
denius näkee ongelmana tulkitsijan ja tekijän välisen suhteen. Tulkitsija ei  
voi olla varma, liittääkö hän samat käsitteet sanoihinsa kuin teoksen tekijä, eri- 
koistapauksena Chladenius viittaa tilanteeseen, jossa kieli (tässä kuva) vaikuttaa 
selvältä, mutta emme kuitenkaan ymmärrä, mitä tekijä tahtoo sanoa, joten itse 
asia jää käsittämättömäksi.18 Tämän ajattelun tuloksena Chladenius on yllättäen 

ja kriitikoiden tapaa käsitellä taideteosta ennakkokäsitystensä mukaan, hän 
asettaa itse taiteelle em. ehtoja. Nämä taiteelle halutut tehtävät eivät tosin  
toimi taiteilijan motiiveina. 

Pitääkö taiteilijalle sanoa, miten taide toimii? Pitääkö Deweyn mielestä tai-
teilijalle kertoa, mikä on taiteen tehtävä? Jos taiteilija haluaa muuttaa maailmaa, 
hän tekee sen juuri samalla tavalla kuin muutkin ihmiset: tarttumalla konkreet-
tisesti asiaan, jonka haluaa muutta. 

18  Oesch 2005, 22-23
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sitä mieltä, että tulkitsija ymmärtää tekstin (kuvan) paremmin kuin tekijä itse. 

Eikö taiteilija itse pysty esittelemään itseään? Onko taideteoreetikon tai var-
sinkin taidekriitikon lähtökohta se, että taiteilijalla ei ole esteettisyyden tajua? 
Tai se, että taiteilijalla ei ole käsitteellistä tietoa taiteen lainalaisuuksista, vaik-
ka pystyy tekemään taidetta?

Tutkimusaiheeni on hankala ja laaja. Varsinkin toiseudesta puhuminen on uh-
karohkeaa kritisoinnin yhteydessä: sorrunko samanlaiseen yksinkertaisuuteen 
ja mielikuvien totena pitämiseen kuin orientalisti 1800-luvulla idänmääritte-
ly-yrityksissään tai taideteoreetikko taiteen tehtävä ja määrittely-yrityksissään? 
Descartesilainen kauhu havaitsemani ilmiön olemassaolosta piinaa mieltäni: jos 
argumentointini onkin väärässä paikassa, keksin ongelmia sellaisella tasolla, jol-
la niitä ei ole ja aiheutan vain vaikeuksia. Se ei ainakaan ole tarkoitus. 

Korostan näkökulman merkitystä. Tieteenfilosofinen perusta tutkielmalleni 
on hermeneuttisfenomenologinen ja lähtökohta näkökulmalleni on sama kuin 
Nietzschellä hänen Tragedian synnyssä, tarkoitus on “katsoa tiedettä taiteilijan 
optiikalla, mutta taidetta elämän optiikalla...”19 En tähtää näkökulmani hyväk-
symiseen, mutta puolustan sitä samalla tavalla kuin Chladenius omaansa, jolloin 
näkökulma on ruumiiseen sidottu paikka, ”josta kukin maailmaa tarkastelee.”20 
Tämän paikallisuuden seurauksena ”näkökulma tulee sidotuksi ajallisuuteen ja 
historiaan”21 toisin sanoen näkökulmalleni ei ollut vaihtuehtoa ja sen voi tulkita 
vain tämän hetkiseksi ymmärtämiseksi.

Pohjimmiltaan tutkimani todellisuus on tulkittua todellisuuden tulkintaa.  

     

19  Nietzche 2007, 15
20  Oesch 2005, 22
21  Oesch 2005, 22
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  1. KLASSISEN KAUDEN  KREIKKA JA 
                          ORIENTALISMI

Pohja orientalismille syntyi noin 500 eaa. kun kreikkalaiset oppineet ja huo-
mattavat filosofit alkoivat kiinnostua babylonialaisesta tähtitieteestä. Kreik-
kalaisten oma tähtitiede kehittyi samoihin aikoihin, mutta erillään baby-
lonialaisesta tähtitieteestä. Babylonialaiset oppineet “kaldealaiset” olivat 
tunnettuja taivaanratojen tutkijoita ja he pystyivät ennustamaan tapahtumia täs-
mällisen tarkasti.  Amélie Kuhrtin mukaan  kreikkalaiset pitivät suuressa arvossa  
babylonialaisten tietoa tähtitieteen alueella ja he tunnustivat enemmän niitä 
kreikkalaisia oppineita, jotka olivat saaneet oppinsa Babylonialassa kaldealai-
silta zoroastereilta (zoroaster=tähtien palvoja) kuten esimerkiksi Pythagoras 
(n.570-500 eaa).22

Kuhrtin mukaan kreikkalaiset omaksuivat mielummin mystisen kuin 
realistisen kuvan Babyloniasta. Kreikkalaiset olivat kiinnostuneita vain sala-
tusta syvemmästä viisaudesta, siitä vieraan kulttuurin ominaisuudesta, jonka 
voima ja ylevyys olivat itsestään selviä (tai kulttuureista, joka näkyi siinä, että 
iranilainen zarahustralaisuus sekoitettiin kaldealaisiin). Salattuun viisauteen 
luottava asenne näkyi myös keskusteluissa ”kaldealaisten” alkuperästä, joiden-
kin kreikkalaisten mukaan he olivat egyptiläisiä kolonialisteja, joidenkin mu-
kaan  Andromedan isän jälkeläisiä, Andromedan isä oli taas Etiopian kuningas. 
Kuhrtin mukaan tässäkin näkyy se, miten melko tarpeeton väärä tieto vallitsi 
tänä aikana. Kuhrtin mukaan kuka tahansa, joka olisi oikeasti ollut kiinnostu-
nut babylonialaisten kulttuurista, kirjoituksesta tai tieteestä, olisi saanut luo-
tettavaa tietoa. Mutta elävä todellisuus ei olisi ollut niin kiehtovaa kuin spe- 
kulaatiot idän hämäryyksistä.23

2.   EDWARD SAID JA ORIENTALISMI

Edward Said kirjoittaa kirjassaan Orientalism (1978), miten länsimaalais-
ten oppineiden tieto muodostui arabi-islamilaisesta maailmasta. Napoleonin 
Ranskan sotaretki Egyptiin oli lähtölaukaus modernille orientalismille (sa-
moin kuin egyptologian synnylle). Said kertoo, miten tämä ristiriitainen tie-

22  Kuhrt 1995, 61
23  Kuhrt 1995, 61
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to karttui lähinnä Napoleonin sotaretkellä Egyptiin 1798. Tieto koostui osaksi 
tieteellisestä havainnoinnista ja osaksi mielikuvituksellisesta idän eli Orientin 
stereotypisoinnista. Stereotypisointi koski sekä idässä olevia maita että mai-
den ihmisiä. Kun Said tutkii 1700-luvun orientalistien tutkimuksia idästä, hän  
löytää yhteyksiä orientalismin ja imperialismin välille. Lännen eli occidentin 
imperialismi synnytti lännen ylivallan itää kohtaan. Orientti alkaa saada ai-
nutkertaisen paikan länsimaalaisen tutkijan kokemuksessa. Saidin mielestä 
orientti – itämaan asukas – on yksi lännen syvimmistä ja toistuvimmista kuvis-
ta “toisesta”.24 Itämaan asukas, “toinen” auttaa määrittelemään Eurooppaa vas-
takohtaisuuksilla, toinen kulttuuri on sitä, mitä toinen ei ole. Länsimaalaisten 
mielikuvat idästä jäivät elämään ja ennakkoluuloja vahvistettiin idästä kerätty-

24  Ania Loomban muistuttaa, että mielikuvat afrikkalaisista, turkkilai-
sista, muslimeista, barbaareista, ihmissyöjistä, intian miehistä ja muista ulko-
puolisista oli kiertäneet Euroopassa jo pitkään ennen kolonialismia. Nämä mie-
likuvat sattuvat yhteen “toisen” kanssa kolonialistisessa diskurssissa (Loomba 
2005, 54).

Muinainen Mesopota-
mia
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jen faktojen tulkinnoissa. Orientalismi kielteisessä merkityksessä  tarkoittaakin  
uusvanhoja mielikuvia Lähi-idästä eli myöhemmän itämaisen ajan piirteiden 
sijoittamista aikaisempaan kauteen. Näin syntyy mielikuvia, jotka eivät ole totta. 
Edward Saidin mukaan 1800-luvulla orientalistin (=idän tutkijan) ja orientin 
(itämaan asukkaan) suhde oli ensisijaisesti hermeneuttinen: 

“Kun orientalisti seisoo etäisen,  huonosti ymmärrettävän kansakunnan tai 
sen kulttuurisen monumentin edessä, orientalisti-asiantuntija poisti tämän 
tuntemattomuuden kääntämällä, myötätuntoisesti kuvailemalla, ahnaasti 
tarttumalla saavuttamattomaan kohteeseensa. Näin syntyivät metaforat 
idän syvyydestä, seksuaalisista lupauksista ja vaitonaisuudesta ja fraasit ’tun-
tematon itä’ ja ’idän morsiamen huntu’ levisivät yleiseen kielenkäyttöön.”25 

Said kertoo englantilaisesta Kinglakes´sta, joka vuonna 1844 kirjoitti kirjan 
nimeltä Eothen. Kinglaken kirjan tarkoitus oli todistaa, miten tärkeää idässä 
matkustelu on persoonallisuuden ja identiteetin muovaamisen kannalta. King-
laken mielestä ’Tuhat ja yksi yötä’ on liian elävä ja kekseliäs kirja ollakseen pel-
kästään orientin kirjoittama, sillä ”idän asukas ei voi olla luova, hän on kuollut 
ja kuiva – älyllisesti kuin muumio”.26

Edward Saidin ajatus orientalismista on se, että idästä kertovat kertomuk- 
set ja orientalistien eli itämaiden kielten ja kulttuurin tutkijoden tieteellinen 
oppineisuus kertoo enemmän heistä itsestään, heidän peloistaan, itsemäärittely-
yrityksistään, heidän oletuksistaan maailmasta ja kosmisesta järjestyksestä kuin 
heidän tutkittavasta kohteestaan, idästä. Kinglake on orientalismin hengen mu-
kaisesti enemmän kiinnostunut itsensä ja orientin uudelleen muokkaamisesta 
kuin siitä, mitä hän idässä oikeasti näki. 27

Said selvittää sitä tieteellistämisprosessia, jota tarvittiin eurooppalaisen  
identiteetin ja idän asukkaan stereotypian muodostamiseen. Saidin analyysi 
osoittaa orientalistin ja orientin suhteen yksipuolisuuden. Ensinäkin orientalis-
tin ego on aina selvästi esillä hänen omissa kirjoituksissaan, vaikka hänen tyy-
linsä pyrkisikin puoleettomaan yleisluonteisuuteen, toiseksi itä otetaan näkynä 
tai kuvaelmana. Tämän takia orientalistin kirjoitus idästä on kaikenkattavaa tul-
kintaa. Jokainen tulkinta ja jokainen rakenne, joka on luotu itää varten on uu-

25  Said 2003, 222
26  Said 2003, 193
27  Said 2003, 193
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delleen tulkittu uudelleen koottu itä. Tyypillistä orientalistin kirjoituksissa oli 
Saidin mukaan muuttaa orientti henkisesti latteaksi, orientalistin tarkoituksena 
oli esittää orientin ominaispiirteet niin, että orientin ominaisuuksia oli helppo 
tutkia ’tieteellisesti’ ja poistaa orientista sen monimutkainen ihmisyys.28 Tämä 
tehtiin yliarvioimalla kaikkia omituisina pidettyjä ihmisen ominaispiirteitä.

Orientalistisessa tieteellistämislaboratoriossa mielikuvat ja ennakkoluu-
lot saavat uuden kontekstin,  tieteen kontekstin. Se, mikä ennen oli kuvittelua, 
muutetaan tieteeksi ottamalla näennäinen oppositioasema vieraaseen kohtee-
seen. Muinaisen Lähi-idän “toinen” tietoisuus oli järkeä, analysointia, logiikkaa, 
filosofiaa ja tiedettä vastaan. 

Saidin mukaan orientalisti imitoi orienttia. Kun idän asukas puhui tai käyt-
täytyi jollain tietyllä tavalla, orientalisti havainnoi ja kirjoitti sen muistiin. 
Orientalistin valta on siinä, että hän oli itämaan kansalaisten keskuudessa kuin 
idän syntyperäinen kansalainen mutta myös yhtäaikaa salainen kirjoittelija. 
Ja se, mitä orientalisti kirjoitti itämaista, oli tarkoitettu hyödylliseksi tiedoksi  
eurooppalaisille ja heidän instituutioilleen, ei idän kansalaisile.29 Orientalistit  
antoivat oppineisuutensa siirtomaahallitusten palvelukseen.

3.  EDWARD SAID JA ROBERT IRWIN

Jos Saidin Orientalismia pitää teesinä, niin sille löytyy myös antiteesi. Robert 
Irwin on kirjoittanut kirjan ”The Lust of Knowing”, jossa hän kritisoi Edward 
Saidia: 

“On selitetty, että vaikka (Saidin) Orientalism on täynnä virheitä, se on 
arvokas kirja, sillä se on herättänyt keskustelua ja väittelyä suurista on-
gelmista. Kuitenkaan sellaisen väittelyn tai keskustelun arvo, joka perus-
tuu mielikuvitukselliseen versioon historiasta ja oppineisuudesta ei ole 
merkittävä.”30 

28  Said 2003, 150
29  Said 2003, 222
30  Irwin 2006, 284
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Irwinin mukaan Said ei mm. pysty yrityksistään huolimatta päättämään milloin 
orientalismi alkoi (aivan kuin se olisi Saidin päämäärä), Said käyttää petollista 
postmodernista tapaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, joka samalla myöntää ja kiel-
tää teesinsä, Said ei osaa päättää, ovatko orientalistit uhreja vai alistajia, kirjassa 
on vuosilukuvirheitä (Said oli kirjallisuustieteilijä) jne.31

Said on itse todennut, että intellektuellin tulee olla maanpakolainen, vain 
silloin voi ottaa etäisyyttä kulttuurisiin tapoihin ja olla amatööri. Hänen mie-
lestään räksyttäviä rakkikoiria tarvitaan. Irwinin hyökkäys Saidia kohtaan tuo 
esille Irwinin, kuten myös muiden kirjaa kritisoivien haluttomuuden ymmär-
tää, mitä Said Orientalismissa haluaa sanoa:  muut eivät ole fundamentaalisesti  
erilaisia kuin me, sellaiset perusinhimilliset kvaliteetit kuten ahneus, viha,  
rakkaus tai epävarmuus ovat olemassa jokaisella. Samalla Said esittää konk-
reettisesti sen, millä tavalla valtaan sidottu ajattelu muuttaa tulkinnan kohdetta. 
Said on kirjoittanut Orientalismin tarkoituksellisesti vain yhdestä näkökulmasta,  
sitä on aivan  liian helppoa ja siksi turhaa kritisoida. 

4. ORIENTALISMI JA DESCRIPTION
 DE   L`EGYPTE

1700-luvulla Englannissa käytettiin termiä “orient” kuvaamaan Lähi-itää,  
Afrikkaa ja Aasiaa. Näistä alueista tuli 1800-luvulla  englantilaisten ja ranska-
laisten  suurvaltapolitiikan  valloitusten kohteita. Näillä alueilla, varsinkin Intial-
la, oli tärkeä asema englantilaisten kaupankäynnille. “British India” rakennettiin 
ahneuden ja holhoavan politiikan sekoituksella ja imperiumin idea punottiin 
vähitellen brittiläisten hallintoon ja yhteiskuntaan.32 Ranskalaiset puolestaan 
kiinnostuivat Egyptistä. Heidän päämääränään oli haastaa brittiläisten valta  
Intiassa.

Ranskalaisten (näennäinen) Egyptin valloitus tarkoitti Egyptin tiedon ja 
kulttuurin valjastamista Ranskan valtioon.33 Vuonna 1798  eurooppalaiset eivät 
tienneet muinaisen Egyptin monumentaalisien kiviveistoksien, kaiverretujen 
taulujen, sarkofagien, maalauksien tai hautaesineiden olemassaolosta.34

31  Irwin 2006, 305-9
32  Jasonoff 2005, 48
33  Jasonoff 2005, 122-123
34  Jasonoff 2005, 221
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Napoleonilla oli yli sadan tutkijan pataljoona mukanaan Egyptissä. Tii-
miin kuului kemistejä, historioitsijoita, biologeja, arkeologeja, kirurgeja ja enti- 
söijiä.35 Heidän tehtävänään oli antaa idälle muoto ja määrittely. Samalla hei-
dän piti antaa idälle luonnollinen identiteetti Euroopan lisukkeena, sillä se  
oli tärkeä osa suurvaltapolitiikan strategiaa.

Napoleonin Egyptin miehityksen jälkeen itä koettiin uudella tavalla, siitä aja-
teltiin eri tavalla kuin ennen. Saidin mukaan: “Sen [idän] todellisuuden kuvaa-
minen nostettiin esiin eikä siitä tullut pelkästään kuvausten tyyli vaan kieli, luo-
misen keino.”36 Orientalistien ponnistusten tuloksena itä synnyttettiin uudestaan.  
Napoleonin ryöstöretki Egyptiin oli ensimmäinen orientalistinen projekti, joka 
laillistettiin lännen (paremmuuden) retoriikalla.

Englantilaiset hyökkäsivät Egyptiin 15 000 miehen sotajoukolla maaliskuusa 
1801. Ranskalaiset hävisivät hyökkäyksessä sekä Egyptin että sieltä kerätyt an-
tiikkiesineet. Egyptistä Pariisiin palanneet tiedemiehet paneutuivat Egyptis-
sä kirjoittamiinsa muistiinpanoihinsa päästäkseen häviön aiheuttaman nöy-
ryytyksen yli. Tuloksena syntyi Description de l´Égypte-julkaisu (kuva1). Se 
julkaistiin 23-osaisena nidoksena vuosina 1809-1828.37 Sen suunniteltiin kä-
sittävän Egyptiin liittyvä jokainen alue antiikista eläintieteeseen ja sisältävän 
Egyptin muinainen, moderni ja luonnonvarainen maailma. Tällä jättiläismäisel-
lä projektilla oli ensisijaisesti psykologinen merkitys. Maya Jasonoffin mukaan:  
Napoleon ja hänen tukijat, jotka rahoittivat ja sponsoroivat julkaisua aktiivi-
sesti vahvistivat ajatusta siitä, että älyllinen voitto korvaa sotilaallisen tappi-
on.38 Jasonoffin mukaan Description oli läpikotaisin imperialistinen, poliittinen  
ja orientalistinen projekti.39 Jasonoff päättelee compendiumin, oppikirjasen 
päällyskannesta, että se yhdistää Ranskan ja muinaisen Egyptin toisiinsa. Pääl-
lyskannessa on etsaus antiikkiesineistä mukaan luettuna Rosettan kivi. Kuva on 
reunustettu patrioottisia symboleja sisältävällä kehyksellä.40  

Ranska kehittää Descriptionin avulla itselleen uuden identiteetin. Kreikka 
ja Rooma ovat olleet eurooppalaisille jo pitkään tuttuja, mutta Egyptistä löy-

35  Said 2003, 83-84
36  Said 2003, 87
37  Said 2003, 84
38  Jasonoff 2005, 222
39  Jasonoff 2005, 222
40  Jasonoff 2005, 222.

1  Description de l´Ègypte 
1809, tässä kansikuvassa 
kotkan kuva.
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tyi toinen muinaisuus ja sivilisaatio, jota tutkia. Jasonoffin mukaan samalla kun 
ranskalaiset omivat Egyptin muinaisuuden itselleen he määrittelivät virheelli-
sen rajan antiikin ja modernin, klassisen ja orientaalin välille. Nämä linjaukset 
elävät  vielä tänäänkin.41

5.  KOLONIALISMI JA IMPERIALISMI

Ania Loomban mukaan kolonialismilla ja imperialismilla ajatellaan usein ole-
van sama merkitys.42 Kolonialismi tarkoittaa toisten ihmisten maiden ja hyö-
dykkeiden valloitusta ja kontrollia.43 Sillä on toistuva ja laajalle levinnyt omi-
naisuus ihmiskunnan hisoriassa (jo assyrialaiset hankkivat siirtokuntia oman 
alueensa ulkopuolelta muniaisessa Lähi-idässä).44 

Moderni eurooppalainen kolonialismi alkoi silloin kun Napoleon Punaparta 
(Bonaparte/Buonaparte-ital.=hyväosainen, enemmistö) tunkeutui Egyptiin. Ja-
sonoffin mukaan ranskalaisten hyökkäys Egyptiin oli selvä maanosan anastus.
Jasonoff kirjoittaa sen olleen maahan tunkeutuminen sellaisessa mittakaavassa, 
jossa eurooppalainen kansa ei aiemmin ole ollut osallisena Amerikan ulkopuo-
lella. Hänen mukaansa se on näin ollen yksi ensimmäisistä ja julkeimmista ”im-
perialistisista” valloituksista modernin ajan historiassa.45 

Kolonialismin tavoite on saada siirtomasta luonnon rikkaudet ja orjuuttaa 
sen kansa, minkäänlaiseen lempeään yheistyöhön valloitetun alueen ihmisten 
kanssa hyökkäävällä valtiolla ei ole ollut aikomustakaan. Tähän perustuu ko-
lonialismin ja imperialismin älykkyys. Ania Loomban mukaan moderni kolo-

41 Jasonoff 2005, 226
42 Loomba 2005, 7
43 Loomba 2005, 8
44 Ensimmäinen kolonialistinen systeemi tunnetan neljännen vuositu-

hannen alulta Uruk-kaudelta. Näissä “kolonialisoiduissa” (kolonia = itsenäinen 
kaupunki) paikoissa esiintyi Uruk-tyyppistä arkkitehtuuria, keramiikkaa ja ma-
teriaalia, mikä todistaa vieraan hallinnon toiminnan alueella. Ne olivat strate-
gisesti sijoitettuja alueita kauppareiteillä Iranin Zagros-vuoristossa, pohjoisessa 
Tigris-joen varrella ja Habur-joen alkulähteillä. Tätä hallintaa kutsutaan Uru-
kin ekspansioksi (Chavalas 2005, 37).

45 Jasonoff 2005, 122
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nialismi teki enemmän kuin vain otti verot, hyödykkeet ja rikkaudet valloit-
tamiltaan alueilta  - se myös järjesteli valloitetun alueen talouden uudelleen 
vetäen alueiden ihmiset ongelmalliseen suhteeseen itsensä kanssa, tämä nä-
kyi ihmisten ja luonnonvarojen virtana valloitetun siirtomaan ja valloitta-
jamaan välillä. Loomban mukaan hyöty saatiin aina emomaahan oli suunta 
kumpaan maahan tahansa.46 Moderni kolonialismi ja läntisen Euroopan ka-
pitalismi kulkivat käsikkäin. Vaikka eurooppalaisella kolonialismilla oli moni- 
puolisesti ylivallan tarvitsemia hallintamalleja ja menetelmiä, tunkeutuminen 
syvälle joihinkin yhteisöihin ja toisiin taas suhteellisen pintapuolisesti aiheutti 
molemmissa tapauksissa talouden epätasapainon, mikä oli välttämätöntä eu-
rooppalaisen kapitalismin ja teollisuuden kasvulle.47 

Oxford English Dictionary määrittelee “imperialismin” keisarin määräykseksi, 
varsinkin kun keisari on yksinvaltias tai mielivaltainen: “imperialisti” on keisa-
rikunnan kiinnostuksen kohteiden puolustaja.48 Loomba erottaa imperialismin 
kolonialismista: imperialismi on ilmiö, jonka alkuperä on metropoleissa. Se on 
prosessi, joka johtaa valtaan ja kontrolliin.49 Imperialismi voi toimia ilman muo-
dollisia siirtomaita (kuten esim. Loomban esimerkkinä oleva USA), mutta kolo-
nialismi ei voi. Elleke Boehmerin mukaan imperialismi voi viitata myös jonkun  
valtion virkavallan valtaan toisella alueella. Määräysvalta (tai virkavalta) ilmenee 
loistossa ja  vertauskuvissa niin sotavoimissa kuin taloudellisessa vallassa.50

Uusien alueiden tai kansojen herruus ei silti toteutunut pelkästään poliittis-
ta tai taloudellista valtaa käyttämällä. Uuden herruuden tuli tuntua myös  val-
loitettujen alueiden ihmisten käyttäytymisessä ja nimenomaan käyttäytymises-
sä, siksi sillä piti olla myös valloitettujen alueiden kansalaisten mielikuvituksen 
herruus. 

Yksilötasolla kolonialismi aiheutti hämmennystä. Se pystyi muuttamaan 
ihmisen “toiseksi”. Loomban mukaan kolonialismin puuttuminen ihmi-
sen elämään muuttaa hänen koko kokemis- ja näkemistapaansa, se on silloin 
sisäinen, ei ulkoinen muutos eikä sitä voi pyyhkäistä pois ikään kuin väärä-

46  Loomba 2005, 9
47  Loomba 2005, 9-10
48  Loomba 2005, 10
49  Loomba 2005, 10
50  Boehmer 2005, 2
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nä valetietoisuutena.51 Kolonialismin räikein ristiriita näkyy valloitetulla alu-
eella asuvan ihmisen vieraannuttamisessa itsestään, mikä johtuu kolonialis-
min tarpeesta “sivistää” sen “toisia” ja samaan aikaan kiinnittä “toiset” ikuises-
ti “toiseuteen”, muukalaisuuteen omalla maalla.52 (Kolonialisistisella tavalla 
luokitella tieto oli syvä vaikutus kolonialisoituihin. Länsimainen tiede korva-
si aggressiivisesti toisenlaisen alkuperäisen tietojärjestelmän. Kolonalisoitu-
jen maiden asukkaiden luontosuhde muuttui maahan tulleiden kristinuskon 
lähetyssaarnaajien takia: esimerkiksi Tuwalussa kolonialismin tultua alueelle,  
puita alettiin hakata rannoiltakin, jonka seurauksena rantojen eroosio aiheuttaa 
alueilla jatkuvan ympäristökatastrofin. Alkuperäisasukkaat uskoivat että puissa 
asuu jumala ja jos puun kaatoi, piti istuttaa uusia puita tilalle. Koska jumala oli-
kin lähetyssaarnaajien mukaan taivaassa asuva olento, uusia puita kaadettujen 
tilalle ei tarvinnut enää istuttaa ja rannat alkoivat kulua.)

Elleke Boehmer kirjoittaa, kuinka kolonialistinen kirjallisuus (siirtomaakirjal-
lisuus) oli kirjoitettu ja tarkoitettu kolonialisoiville eurooppalaisille. Kolonialis-
tit kirjoittivat itselleen ei-eurooppalaisista maista, joita he hallitsivat. Sen näkö- 
kulma oli imperialistinen. Boehmerin mukaan kolonialistinen kirjallisuus si-
sälsi teorioita, jotka pönkittivät eurooppalaisen kulttuurin ylivoimaisuutta ja 
maailmanvallan oikeutusta.53 Sekä englantilainen että ranskalainen matkaker-
tomuskirjallisuus ja kolonialistiset kirjoitukset stimuloivat suurvaltafantasi-
aa. Tässä maailmassa eurooppalaiset arvot ja merkitykset olivat ainoat oikeat  
(kuva 2). 

51  Loomba 2005,153
52  Loomba 2005, 145
53  Boehmer 2005, 3

2  Postikortti :  “Algeri-
alainen nainen Yach-
makin kanssa”. 
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6.  IDÄN TIETEELLISTÄMINEN

Keskiajalla islam ei vaikuttanut eurooppalaiseen ajatteluun, silloin ei ollut eu-
rooppalaista identiteettiä54, silloin Turkki ja Lähi-itä eivät olleet barbaarisia 
(noin 1000 jaa. ristiretkien aikana “itä” terminä tuli länsimaiseen  sanastoon55).

1600-luvuilla orientalismin sikiövaiheessa orientalistit oikoivat vääriä islamiin 
liittyviä käsityksiä. Moderni orientalismi alkoi syntyä 1700-luvulla ennen Napo-
leonin sotaretkeä Egyptiin. Said näkee modernin orientalistin suuruudenhulluna 
pseudotiedemiehenä, joka pelastaa orientin outoudesta, hämäryydestä ja vieraan-
tumisesta, ylipäänsä kaikista niistä  piirteistä, jotka hän oli orientissa huomannut. 
Orientin pelastamiseksi tiedemies muotoili uudestaan orientin kadonneet kielet,  
tavat, jopa mielenlaadun.56 Said vertaa modernia orientalistia maalliseen Luo-
jaan, joka toi orientin moderniin maailmaan filologian ja antroposofian tie-
teellisillä yleistyksillä. Said tarkoittaa moderneilla orientelisteilla 1700-luvun  
ranskalaista arabian kielen tutkijaa Sylvestre de Sacya, 1800-luvulla elänyttä  
ranskalaista kielitieteilijä Ernest Renania ja englantilaista, lähinnä Egyptistä 
kiinnostunutta Edward Lanea. He antoivat orientalismille tieteellisen ja rati-
onaalisen pohjan. Orientalistit juhlivat metodejaan. Said selvittää, kuinka he 
loivat sanaston ja ideat, joita pystyi käyttämään yleisluonteisesti kuka tahansa 
orientalistiksi aikova:

”Orientalistiksi vihkiytyminen oli juhlimisen arvoista. Sen teki mahdol-
liseksi tieteellinen terminologia, se karkoitti kaiken hämäryyden ja tunte-
mattomuuden ja antoi muodon idän kuvaamista varten, se teki orienta-
listista keskeisen orientin asiantuntijan, se valitsi tai ’laillisti’ nimenomaan 
tietynlaisen teoksen orientaaliseksi teokseksi, se laittoi hyväksyttävän dis-
kurssin kulttuuriseen kierrätykseen, hyväksyttävän siksi, että sen avulla 
orientalisti pystyi puhumaan orientin puolesta; ennen kaikkea asiantun-
tijat loivat itselleen tutkimuksen kentän ja ideoiden ’perheen’, jotka taas 
voivat muodostaa oppineiden yhteisön, jonka  syntyperä, perinteet ja pää-
määrät olivat välittömästi sisäistettyjä ja sisäisiä tällä alueella, mutta tar-
peeksi ulkoisia yleiselle  arvovallalle.”57 

54  Eurooppa on saanut todennäköisesti nimensä akkadinkielisestä sanas-
ta Ereb-auringon lasku (Hämeen-Anttila 2006, 15).

55  Burkert 1992, 1
56  Said 2003, 121
57  Said 2003 121-2
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Sylvestre de Sacy (1758-1838) aloitti uskonnosta riippumattoman arabis- 
tiikan tutkimisen. Irwinin mukaan Sacy loi Orientalismista pysyvän oppi- 
aineen, johon saatiin vakinaiset opettajat, opiskelijat. Sacyn ansioihin Irwin las-
kee myös opiskelijoiden henkisen perehdyttämisen ja oppiaineen uudet akatee-
miset standardit.58 Said kritisoi Sacy´n orientalistista työtä kahden eri asian se-
koittamisesta toisiinsa, jolloin bjektiivinen rakenne (Orientin määrittäminen) ja 
subjektiivinen uusrakenne (orientalistin määrittämä Orientti) alkavat merkitä 
samaa asiaa.59 Said syyttää Sacyä idän kanonisoimisesta, Sacy omi idän itselleen 
ja siirsi väärällä (=kaikki tietävällä) tavalla oman näkemyksensä opiskelijoille, 
jotka taas siirsivät Sacyn sanatarkat käsitykset idästä seuraavalle sukupolvelle.60 
Sacyn käsissä itä lakkaa olemasta. 

Sacyn luennoilla tungeksi väkeä kaikkialta Euroopasta. Said on kuitenkin 
enemmän kiinnostunut Ernest Renanista, jonka hän esittää paradigmaattise-
na orientalistina ja rasistina. Ernest Renan (1823-92) oli filologi. 1700-luvun 
lopulla ja 1800-luvun alussa syntyi uusi filologia, se luokitteli kielet uudelleen 
perheiksi ja hylkäsi lopulta kielen jumalallisen alkuperän, kieli oli tästä lähti-
en kokonaan inhimillinen ilmiö. Objektit saatiin puhumaan vähän niin kuin 
sanat puhuisivat antamalla niille satunnainen arvo ja tarkka paikka sääntöjen 
määräämässä järjestyksessä.61 Tällä luokittelusysteemillä pystyttiin vertailemaan 
kyseessä olevaa kohdetta toisiin kohteisiin. 62 Renan tutki tieteellistämislabora-
toriossaan seemiläisiä kieliä vertaamalla niitä indoeurooppalaisiin kieliin: ”see-
miläiset kielet ovat epäorgaanisia, pysähtyneitä, täysin luutuneita, kyvyttömiä 
uudistumaan; . . . koska seemiläiset kielet eivät ole eläviä, eivät myöskään see-
miläiset ihmiset ole eläviä.”63 Kun taas eurooppalainen kulttuuri on hyvin elävä. 
Said korostaa, että eurooppalaisen kulttuurin elävyys on myös filologin laborato-
riotuote. Näin Renan synnytti mukaelävän Euroopan ja rinnakkaisilmiönä mu-
kahirviömäisen epäelävän idän.64

Said ihmettelee filologien toimintaa: he kohtelevat sanoja ikään kuin ”luon-
nontilassa” olevina hiljaisina olioina, jotka on saatu luovuttamaan salaisuutensa.

58  Irwin 2007, 146
59  Said 2003, 129 (käännös Jorma Etto)
60  Said 2003, 129
61  Said 2003, 140
62  Said 2003, 135
63  Said 2003, 145
64  Said 2003, 145
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Kyse oli idän artikuloinnista, saada itä jakamaan salaisuutensa uuden filologiaa 
opiskelleen virkavallan käsissä. Filologin, jonka valta on siinä, että hän osaa pal-
jastaa salaisuudet, esoteeriset kielet.65 

7.  ORIENTALISTISIA VALTASTRATEGIOITA

Saidin mukaan orientalismi oli suurvaltojen, Ranskan ja Englannin valtapo-
litiikkaan sidottu hallintamuoto. Idästä kerätty tieto oli välttämätöntä, joskus 
korvike arvovallan saavuttamiseksi idän alueilla. Lännestä tulleet uudet hallitsi-
jat soluttautuivat valloittamilleen alueille tutkimalla alueiden lakitekstejä, kart-
toja, poliittisia tiedonantoja, väestötilastoja, historian kirjoja ja uskonnollisia 
tekstejä. Näin he pystyivät keksimään keinot, joilla hallita vieraita ihmisiä. Na-
poleonin valloitusstrategiaan kuului valloitetun alueen tapojen omaksuminen. 
Napoleon oli valmis omaksumaan islamilaisuuden, jotta olisi saaanut egyptiläi-
set puolelleen ja hyväksyttänyt itsensä heidän päälliköksi.66 Jasonoff kertoo tari-
nan Napoleonin sulautumisyrityksistä islamilaisuuteen: kun Napoleon ilmoitti 
armeijalleen, että heidän on käännyttävä islamiin, miehet vastasivat, ettei heillä 
ole halua luopua viinistä eikä esinahasta. Egyptiläiset uskonoppineet kävivät 
pitkän 40 päivää kestäneen keskustelun esinahasta kunnes al-Azharista, egyp-
tiläisten pyhästä kaupungista saapui neljä pääuskonoppinutta (muftia) ja toivat 
mukanaan hyviä uutisia ranskalaisten esinahoille: “Ympärileikkaus oli viimeis-
tely, jota vain suositeltiin muslimeille.” Entä viini? Muftien mielestä Napoleo-
nin sotilaat voisivat juoda alkoholia niin paljon kuin haluaisivat, mutta he eivät 
vain pääsisi taivaaseen.67

Englantilaisten strategiaan kuuluivat taas omat tulkinnat valloitettujen alu-
eiden toiminnasta. Jasonoffin mukaan valloittajat tutustuivat karttoihin, hen-
kilötilastoihin, uskonnollisiin teksteihin ym., jotta voisivat soluttautua uuteen 
kulttuuriin. Tällä tavalla saatu tieto käytetään valloitettujen ihmisten hallitse-

65  Said 2003, 138
66  Näin tekivät jo muinaiset roomalaiset, jotka hyväksyivät muut uskon-

not, jos niistä ei ollut poliittista haittaa. Tai arabit v. 630 suuntaessaan  valloitus-
retket bysantilaisten ja persialaissassanidien alueille. Tarkoitus ei ollut laajentaa 
uskonnon vaan alueen määrää, ei-arabit olivat verovelvollisia, ei oltu kiinnostu-
neita siitä, että he olisivat liittyneet yhteisöön.

67  Jasonoff 2005, 145



24

miseen. Jasonoff kiteyttää: ”Tietoja keräämällä Itä-Intian kauppakomppania 
olikeräämässä valtakuntaa itselleen.”68 Vuodesta 1772 vuoteen 1830 “orien-
talistit” hallitsivat Intiaa.69 Engalantilainen orientalisti – sekä sen aikaises-
sa että postkolonialistisessa merkityksessä – Warren Hastings oli Bengalin  
kenraalikuvernööri 1773-1785. Jasonoffin mukaan hän oli hyvin koulutet-
tu, klassisen sivistyksen läpitunkema antiikin kulttuurien asiantuntija. Hän 
tunsi Urdun ja Persian kielet, oli kiinnostunut sanskriitista ja hindun opeis-
ta ja kuten lähes kaikki orientalistit, hän keräsi käsikirjoituksia. Pian hänet 
kutsuttiin Bengalin aasialaisen seuran70 presidentiksi, mutta hän siirsi kun-
nian englantilaiselle toiselle orientalistille Sir William Jonesille. He molem-
mat sitoivat oppineisuuden Intian imperialistiseen hallintaan. Päämääränä 
oli hallita Intiaa sen omilla laeilla, mutta silti brittien tulkinnat määräsivät, 
mitä lait olivat. Tästä seurasi se, että Bengalin (ja myöhemmin Intian) kan-
salaiset jaettiin jäykästi eri kategorioihin, etsittiin kulttuuristen erojen tunnus- 
merkit ja kylvettiin siemenet uskonnollisten ryhmien jakamiseen.71

8.  POSTKOLONIALISMI

Kolonialistinen auktoriteetti syntyy sellaisen prosessin kautta, jossa se käy jat-
kuvasti keskustelua niiden ihmisten kanssa, joita se haluaa kontroloida. Post- 
kolonialismi tutkii kriittisesti näitä kolonialistisia valtasuhteita. Se ei ole uusi 
valtasuhde, joka tuli kolonialismin jälkeen vaan tutkimussuuntaus, joka vastus-
taa kolonialistisia näkökulmia (siksi esimerkiksi Edward Saidin kirja edustaa 
postkolonialistista kirjallisuutta). Elleke Boehmer näkee postkolonialismin hy-
vin saidilaisessa tai inhimillisessä mielessä. Boehmerin mukaan postkolonialis-
tiset kirjoittajat tuovat näkyviin temaattisesti ja muodollisesti diskurssit, jotka 
tukivat kolonialismia – vallan myytit, rotujaottelun ja alistamiseen käytetyn ku-
vakielen, jotta kolonialisoitu kokemus saisi ilmaisun.72 

68  Jasonoff 2005, 64
69  Irwin 2007, 160
70  Asiatic Societyn oli tarkoitus olla sama asia intialaisille kuin Royal 

Society englantilaisille (Said 1978, 78).
71  Jasonoff, 2005, 65
72  Boehmer, 2005, 3
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Kuka sen ilmaisun ilmaisee? Miten alistettu voi suhtautua kriittisesti alista-
jaan? Ania Loomba kysyy kirjassa Colonialism/Postkolonialism: 

“Kun painotetaan kolonialismin tuhoavaa valtaa, pidämmekö kolonisoi-
tuja ihmisiä uhreina, kykenemättöminä vastaamaan takaisin? Millä äänellä 
kolonialisoidut puhuvat, omalla vai heidän vallanpitäjiensä aksentilla? Voi-
ko intellektuelli [älymystö] esitellä alistetun ääntä?”73 

Postkolonialistisessa tutkimuksessa käytetään termiä “hybridi” kuvaamaan 
siirtomaavaltojen kulttuurin vaikutusta paikalliseen kolonialisoidun kan-
san kulttuuriin.74 Zainab Bahranin mukaan tämä hybridisyys, sekamuotoi-
suus ei ole olemassa vain idän ja lännen välillä vaan kriittisenä ja erittelevänä 
subjektin/objektin hybridisyytenä, niiden sekoittumisena.75 Bhabhan mukaan  
käsitys kulttuurista hybridinä sallii vaarallisen toimintavan: 

”Siinä neuvotellaan itselle valtaoikeudet liittämällä toistuvan aukiratkomi-
sen prosessi ja syntynyt yhteismitattomuus, kapinointi yhteen. Kun oma 
ääni ei kuulu, kansalainen toimijana tai voimana on itsessään ideologian 
tuote ja tuloksena on sattuma ja ’välikansalainen’.”76

Länsimaiden hyökkäys loi olosuhteet, joissa on asioita, joista voi kertoa; ne 
ovat sellaisia asioita, jotka ovat koskettaneet älymystöä. Sitten on asioita, joita 
älymystö ei voi ymmärtää ennakkoasenteittensa takia. Kysymys onkin siitä, voi-
ko syntyneitä ajattelun rakenteita purkaa?

73  Loomba, 2005, 192-3
74  Homi Bhabhan mielestä kaikki kulttuurit ovat hybridejä. Jos voim-

me hyväksyä sen ja kiinnittää huomiomme siihen eikä kulttuurien eksootti-
suuteen tai monikulttuurisuuteeen tai alkuperäisyyteen, voisimme löytää tavan  
jolla puhua meistä ja toisista. Tutkimalla tätä (third space) voisimme löytää “toi-
sen” meistä itsestämme ja päästä pois ongelmallisesta binarismista, joka hallitsee 
käsityksiämme kulttuurista. www.qub.ac.uk/schools/SchoolofEnglish/imperial/
key-concepts/Hybridity.htm#_ftn3  Luettu 13.6.2008).

75  Bahrani 2003, 11
76  Bhabha 1995,185 (käännös Jorma Etto).
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9. ASSYRIALAINEN ESINE VASTAAN KREIKAN   
TAIDE 1800-LUVULLA

      ”Aivan kuin luonnostaan olisi ollut kaksi rotua: ylemmät ja alemmat.”77 

Itä nähtiin arvottomana paikkana, josta ei voi tulla mitään hyvää. Kun assyria-
laiset esineet tuotiin 1800-luvulla Eurooppaan Lähi-idästä osmannien valta-
kunnasta, teosten (mm. reliefien, kalkkikivipatsaiden, lamassujen) vastaanotto 
oli hyytävä.

Vähän taustaa: Kreikkalaiset tulivat Kreikkaan n. 2000 eaa.78 Mykeneläinen 
kausi 1500- 1000 eaa. on vilkkaan kulttuurivaihdon aikaa, mm. lyyra tuli Mesopo-
tamiasta Kreikkaan. Kolmesataa vuotta myöhemmin itämerellinen sekakulttuuri 
kukoistaa. Lähi-idän vaikutus arkaaisen kauden (780-450 eaa.)Kreikassa näkyi 
mm. uusissa sanoissa ja patsasrepresentaatioiden ilmestymisessä. Sohvalla ma- 
kaavien ilonpitäjien kuvat, joita näkee kreikkalaisissa keramiikkavaaseissa on 
itämaista alkuperää kuten myös tämä tapa (kuva 3).79 Burkertin oletuksen mu-
kaan orientalisoivan kauden vaikutus ei rajoitu joihinkin käsityötaitoihin tai 
kuviin luwian-aramealaisfoinikialaisalueilta (=Asia Minor) vaan idästä tulleet 
mallit vaikuttivat myös kreikkalaisten uskontoon ja kirjallisuuteen. Burkertin 
mukaan maahan tulleet “pyhät käsityöläiset”, matkustelevat tietäjät ja papit 
eivät pelkästään välittäneet uusia taitoja vaan heidän mukanaan välittyi myös 
myyttisiä viisauksien elementtejä.80

77  Adorno, Horkheimer 2008, 299
78  Klassisen kauden (n.500-300 eaa.) kreikkalaisille kaikkien ihmisten 

alkuperä oli yhteinen. Siksi aina kun he kohtasivat uusia kansanryhmiä tai val-
tioita he pyrkivät sovittamaan ne jo olemassa olevaan kuvaan menneisyydestään. 
He antoivat heille samat nimet kuin heidän esi-isillään, jotka sitten voitaisiin 
tunnistaa Kreikan taruston hahmojen jälkeläisiksi. Aikaisin säilynyt esimerk-
ki  Assyrian ja Babylonian suhteesta kreikkalaiseen kaavaan on Herodotuksen 
kirjoitus: ’Belus ( Bel-Marduk) ja hänen poikansa Ninus, saman niminen Nini-
ven perustaja, olivat suoraan Herakleen jälkeläisiä.’ Hecataeus n.500 eaa. yritti 
kyseenalaistaa kreikkalaisten käsityksen pitkästä syntyhistoriasta osoittaen, että 
kreikkalaisten puolijumalat olivat  vain muutaman vuosisadan ikäisiä vastoin 
kuin tuhansien vuosien ikäiset idässä (Kuhrt 1995, 56-7).

79  Burkert 1998, 19
80  Burkert 1998, 6
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Assyrian ja muun Lähi-idän alueen muinainen kulttuuri saapui Kreikkaan 
lähinnä Syyria-Palestiinan kautta, Syyrian orientalisoiva kausi kesti noin kaksi 
vuosituhatta (2500-333 eaa).81  

Persialaissotien jälkeen 460 eaa, kun Kreikka onnistuneesti torjui persialais-
ten miehityksen, lähi-itämainen kulttuuritausta halutaan unohtaa. Kreikkalaiset 
määrittelivät persialaissotien voiton jälkeen itseään: “helleenit” vastaan “barbaa-
rit” (barbaros=ei osaa puhua kreikkaa).82 Persialaissodat alkoivat itsemääräämis-
oikeudesta, mutta niistä alkoi kahden kulttuurin, kahden erilaisen elämän ja  

81  Klengel 1974, 51
82  500 eaa. Kreikka oli Persian huolista pienimpiä, mutta Herodotoksen 

Persian pahin vihollinen.

3  Assurbanipal (668-630 
eaa.) loikoilee ja hänen 
kuningatarvaimonsa 
Ashur-sharrat istuu 
palatsin  puutarhassa 
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kahden erilaisen jumalakuvan taistelu.83 Zainab Bahrani näkee taistelun jatku-
van vielä 1800-luvun puolivälissä.Samalla tavalla kuin antiikin kreikkalaiset il-
maisivat vastakkaisuuden (kreikkalaiset/barbaarit) sekä sananmukaisesti että 
taiteessa ihminen/peto-rinnastuksissa tai myyttisissä taisteluissa viittaamalla 
kreikkalaisten sotaan persialaisia vastaan, samalla tavalla eurooppalainen kult-
tuuri tuli käyttämään tätä vastakkaisuutta paradigmana tehdäkseen eron idän ja 
lännen välillä.84 Assyrialainen esine on paradigmaattisesti vihamielisessä “toisen” 
asemassa lännen humanistiseen traditioon nähden. 

Eurosentriseen taidekäsitykseen as syrialainen patsas ei mahtunut siksi, että 
sen alkuperä oli saas tuneessa, jumalan hylkäämässä autiomaassa. Yksi syy teos-
ten herättämään inhoon oli länsimaalaisten tutkijoiden harrastama itämaiden 
stereotypisointi, ylemmyy den harha. (Robert Irwinin mielestä ihmiset eivät silti 
tarvinneet orientalisteja rasismin keksimiseen.)85 

Kun Ranskassa ei osattu päättää, ovatko Lähi-idästä löydetyt esineet  
esteettisesti taide-esineitä vai ei-esteettisesti vain esineitä, perinteiset länsimai-
sen taidekäsityksen opinkappaleet järkkyivät ja itä taideteoreetikoiden piirissä 
koettiin uhkana.86 

Frederick Bohrer kirjoittaa 1800-luvun ranskalaisten taideasiantuntijoiden 
esteettisistä kytkennöistä, jotka tulivat ilmi arkeologisten kaivausten yhteydes-
sä: englantilainen Austen Henry Layard, joka kaivoi Ninivessä, ei uskaltanut 
mainita löytöjensä estetiikasta mitään kirjoittaessaan sponsoreilleen, paitsi sen, 
minkä hän tiesi heidän haluavansa kuulla: ”teokset ovat epäilemättä huonompia 
kuin antiikin Kreikan tai Rooman teokset”.87 Henry Rawlinson, joka oli joh-

83  Pagden 2008
84  Bahrani 2003, 30
85  Irwin, 2007, 168
86  Zainab Bahrani on tutkinut muinaismesopotamialaisia “representaati-

oita” (=edustajia) eli reliefejä, kuninkaan patsaita ja nuolenpääkirjoitusta. Hänen 
mukaansa Platonin filosofiaan pohjautuvassa  maailmankuvassa erotellaan ob-
jekti ja subjekti, kuten myös (ilmiön, esineen, asian) näyttäytyminen olemusten 
(ideoiden) maailmasta. Tällaista erottelua ei ollut assyro-babylonialaisessa kult-
tuurissa, mikä taas  esti metafysiikan ja filosofian kehittymisen. Jotta Lähi-idän 
arkeologisia löytöjä voisi arvioida tai nähdä niissä edes jotakin niiden tarkoi-
tuksesta, pitäisi Bahranin mukaan unohtaa jäljittely (mimesis)-teoria eli  teoria, 
jonka mukaan kaikki tieto perustuu aistihavaintoon (Bahrani 2003, 207).

87  Bohrer 1998
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tava nuolenpääkirjoitusten tutkija ja tulkitsija 1830-luvulta lähtien, antoi ym-
märtää, että vallalla olevat taiteen kaanonin perityt hierarkiat oli syytä jättää 
kyseenalaistamatta. Hänen mielestään vain kreikkalaiset patsaat olivat korkeaa 
taidetta, kaikki muu taide oli arvotonta. Rawlinsonin mielestä: “Sellainen taide, 
mistä puuttui ’kreikkalaisuus’ ei voinut neuvoa tai ihastuttaa meitä.”88 Rawlin-
son lopetti Layardille osoitetun kirjeensä: “Sinun siivekäs jumalasi ei ole Belve-
deren Apollo.”89 Toinen erikoisasiantuntija Westmacott, joka oli British Royal 
Academyn kuvanveiston professori toivoi, että Niniven löydöistä laitettaisiin 
vain kymmenesosa esille museoihin, sillä “kaldealainen” (etelä-babylonialainen) 
taide on hyvin huonoa taidetta ja mitä vähemmän taiteilijat näkisivät sitä, sen 
parempi.90 Taiteen asiantuntijat museoissa olivat sitä mieltä, että teokset olivat 

“läjä paskaa, joka kuuluu meren pohjalle”. 91

Frederick Bohrerin mukaan tämä oli vastareaktio engantilaisen muun väen 
innostuneesta assyrialaisesineiden vastaanotosta.92 

Asiantuntijoiden täydellinen empaattisuuden puute vierasta esinettä kohtaan 
näkyi siinä, että esineeltä vaadittiin ominaisuuksia, joita siinä ei voinut olla. Kun 
näin tapahtuu, kulttuurista tuotetta – artefaktia – ei vain ymmärretä väärin erilais-
ten esteettisten havaintojen tai kauneuskäsitysten mukaan vaan sen koko olemas-
saoloa ei ymmärretä, sillä sen alkuperäinen käyttötarkoitus ja -merkitys on kadon-
nut esiineen kontekstin häviämisen mukana. Assyrialaisen esineen olemassaolo 
sai esille klassiseen taidekäsitykseen kätkeytyneen nationalistisen ideologian, joka 
määräsi oppineidenuskomuksia. Kun yhdelle tietylle paikalle ja ajalle ominaiset 
arvot ja intressit tuodaan esiin koko ihmiskunnan ikuisina arvoina ja intresseinä, 
ne ovat tarkoitettu palvelemaan vallassa olevaa hegemoniaa. Assyriasta luotiin 
kauhukuva samalla tavalla kuin Kreikasta oli luotu ideaalikuva, joka ei vastannut  
todellisuutta. Mesopotamiasta löydetyt aarteet oli pakko määritellä lapsellisi-
na ja primitiivisinä antiikkiesineinä, joiden olemassaolo 1800-luvulla elänneelle 
taiteen asiantuntijalle oli painajainen tuonpuoleisesta siksi, että idän kulttuu-
ri ja oman historian alkuperä eivät sopineet vallitsevaan näkemykseen oman 
kulttuurin alkuperästä. Teosten kauhistelu perustui taidekäsitykseen, joka oli 
samoilla linjoilla politiikkaa ja imperialismia tukevan romanttisen nationalis-

88  Bohrer 1998
89  Bohrer 1998
90  Bohrer 1998
91  Bohrer 1998
92  Bohrer 1998

4   Assurnasirpal II, 
Assyrian kuningas 
(883-859 eaa).
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min kanssa.93 Sillä hetkellä kun Kreikan antiikkiset kulttuuriset symbolit saivat 
rinnalleen Lähi-idän muinaisuuden, klassinen taidekäsitys muuttui kulttuuri-
hegemoniaksi. 

Eurooppalaisten maailmankuva on saanut alkunsa juuri sumerobabylonialai-
sessa kulttuurissa. John M.Lundquistin mukaan sellaiset perustavaa laatua ole-
vat mallit kuten maailman luomiskertomus (Babyloniassa Enuma Elish94), suuri 
tulva, ihmisen suhde jumalaan, karismaattinen johtajuus, kuninkuus, kaupunki-
suunnittelu ja monumenttien rakentaminen keksittiin sumeribabylonialaisessa 
kulttuurissa. Babylonia on siten vaikuttanut (mm.epäsuorasti hepreaksi kirjoi-
tetun raamatun kautta) eurooppalaiseen maailmankuvaan.95 

Lännen tietoisuus muinaisesta Mesopotamiasta perustui raamattuun ja Krei-
kalta perittyyn klassismiin. Näin Mesopotamiaa ei nähty sen omin termein vaan 
heidän historiallisten vastustajiensa kautta.96 Kuva muinaisesta Mesopotami-
asta ei voinut olla syvä eikä laaja. Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan 1800-lu-
vun lopulla tilanne alkoi muuttua eikä ideologisesti värittyneen maailmankuvan 
pitäminen yllä ollut enää tutkijapiireissä mahdollista.97 Hämeen-Anttilan mu-
kaan kyse oli ollut 1800-luvun tutkijoille ominaisesta muinaisuuden ihannoimi-
sesta, halusta tietää oma menneisyys. Rajallinen tieto Lähi-idästä vääristi tätä 
kuvaa”alkuperäisyydestä”, kuva omasta menneisyydetsä alkoi korjaantua Lähi-
idän nuolenpääkirjoitusten ymmärtämisen jälkeen.98 Hämeen-Anttila pitää sa-
idilaista orientalismia vääränä tulkintana, hänen mielestään kyse oli puhtaasti 
tietämättömyydestä, ei ideologioista ”vaikka saidilaisessa hengessä tällaista on-
kin esitetty”. 99

93  J. J. Winckelmann (1716-68) onnistui kanonisoimaan kreikkalaisen 
kuvanveiston länteen ottaen huomioon erityisesti 400-luvun eaa. kreikkalaiset 
patsaat (Spivey 1996, 24).

94  Tässä kertomuksessa babylonialaisesta Marduk-jumalasta tulee yli-
luonnollisen ja maallisen maailman hallitsija (1200 eaa), myöhemmin  assyria-
laiset pohjoisessa tekivät saman Assurille, joka oli heidän “kansallisjumala”. 
Nimi Marduk vain korvattiin Assurilla (Bottéro 1987, 214).

95  Lundquist 1995, 79
96  Bohrer
97  Hämeen-Anttila 2006, 122
98  Hämeen-Anttila 2006, 121-5
99  Hämeen-Anttila 2006, 125
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10. TAITEILIJAN EETOKSEN SYNTYMINEN 

Länsimaisen taidekäsityksen lähtökohtana ovat kreikkalaiset patsaat, joita 
alettiin pitää mestariteoksina renesanssin aikana (vasta italialaisen renesans-
sin aikana 1300-luvulla, renesanssi alkoi 900-luvulla Bagdadissa). Antiikin  
Kreikan taiteilijat veistivät patsaita, jotka esittivät ihmisen näköisiä jumalia. 
Yleisö kunnioitti veistäjiä aiheen valinnan takia (silti kukaan ei olisi halun-
nut vaihtaa kuvanveistäjän kanssa paikkaa, hän oli kuitenkin vain pelkkä kä-
sityöläinen, joka ei tiedä mitään).100 Nigel Spiveyn mukaan ajateltiin, että pat-
saiden tekijöiden oli täytynyt nähdä jumalia ainakin mielessään. Renesanssin 
aikana tämä käsitettiin niin, että taiteilija oli jumalallisen kommunikoinnin  
välikappale, jumalan tekijä.101 

Taiteentutkiminen synnytti taiteen käsitteen 1700-luvulla. Estetiikka  
(tai taiteen filosofia) eriytyi omalksi tiedonalaksi, kun runoutta, musiikkia ja   
kuvataiteita alettiin kutsua yhtenä nippuna kaunotaiteiksi. Esteettisiä nä-
kökulmia ovat vain kauneuteen ja makuun liittyvät kysymykset ja ne lii-
tetään juuri kuvataiteisiin. Romantiikan aikana 1800-luvun alkupuolel-
la keksittiin taiteilijalle eetos, joka elää tänäkin päivänä. Ensimmäistä kertaa 
’luovuus’-termi liitettiin jumalan lisäksi taiteilijaan ja kehitettiin kokonai-
nen uusi sanasto luonnehtimaaan taiteilijaa ja hänen toimintaansa. Tosin aja-
tus taiteilijan kyvystä luoda tyhjästä (kuten jumala) oli kylvetty osin jo antii-
kin ja renesanssin aikana.102 Kun aikaisemmin taiteilija noudatti sääntöjä, nyt 
hän oli vapaa niistä ja pystyi käyttämään tunnettaan tai intuitiotaan taiteen-
sa tekemisessä. Yhdenkään itseään arvostavan taiteilijan ei tarvinnut enää jäl-
jitellä perinteisiä ajatuskulkuja. Mutta tästä lähtien taiteilijan tuli ottaa yleisö 
huomioon, keksiä teokseen sopivasti jotain uutta ja pysymään silti kiinni pe-
rinteessä. Yleisön piti päästä katsomaan uusia teoksia gallerioihin ja museoi-
hin esittääkseen omat mielipiteensä teoksesta. Theodore Gericault oli ensim 
mäinen taiteilija, joka tajusi, että taiteen tekemisellä voisi rikastua. 

100  Spivey 1996, 59
101  Spivey 1996, 59
102  Kristeller 1992, 68

6  Theodore Gericault: 
Medusan lautta, 1819.
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11. NIETZSCHE: KREIKKALAINEN TRAGEDIA

Luuleeko taidekriitikko, että hän koulii katsojia arvostelukykyiseksi yleisök-
si? Nietzschen mukaan taiteessa on apolloninen eli maltillinen ja dionyysinen 
eli hillitön (lihallinen) puoli. Nämä puolet taideteoksessa eli teoksen tekijässä  
ruokkivat toisiaan ja tekevät teoksesta inhimillisen ja traagisen. 

Yleisö yhdistyy tragediassa kuoroon. Katselija tempautuu mukaan ja tuntee 
olevansa samassa asemassa kuoron kanssa ja saa tuntea dionyysisen voiman it-
sessään. 

Nietzsche kirjoittaa kuoroon sulautumisesta: “Täytyy pitää koko ajan mielessä, 
että attikalaisen103 tragedian yleisö löysi itsensä orkesterikuorosta, ettei pohjim-
miltaan ollut olemassa mitään yleisön ja kuoron vastakohtaisuutta, sillä kaikki 
oli vain yhtä suurta ylevää tanssivien ja laulavien satyyrien kuoroa tai niiden, jot-
ka antoivat satyyrien edustaa itseään.”104  

Mutta oli olemassa niitä, jotka tunnistivat tragedian voiman ja tahdon, mut-
ta eivät hyväksyneet sen olemassoloa, koska eivät itse olleet sitä keksineet. Kun 
tragediaa ei pystytty arvostamaan, se haluttiin paljastaa, hyödyntää ja keskinker-
taistaa. Samalla tragedia, jonka avulla myytti tavoitettiin ja jonka tarkoitus oli 
vahvistaa yhteisöllistä kokemusta itsestämme, menetti ilmaisuvoimansa. Ilmai-
suvoima oli murhattava. Nietzche syyttää kreikkalaista tragediakirjailijaa Euri-
pidestä (484-407 eaa.) tragedian murhaamisesta. Euripides murhasi Dionysok-
sen, jonka jälkeen sankarien puheet eivät ole muuta kuin jäljittelyä, naamioitua 
intohimoa, eivätkä he puhu kuin jäljiteltyä, naamioitua puhetta.105 Euripides ei 
kuitenkaan jättänyt yleisöään, päinvastoin, hän tarvitsi ja vaati yleisön, mutta ai-
van eri merkityksessä kuin aikaisemmat runoilijat. Euripideelta opittiin puhu-
mista, kansa oppi puhumaan taiteesta ja jokapäiväisyys saattoi astua näyttämölle 
komedian muodossa.106

Nietzschen mukaan Euripides toi tällä tavalla katsojan lavalle, mutta nyt 
pätevöittäen hänet arvostelemaan draamaa. Samalla kaikki muutkin taidete-

103  Attika on Ateenaa ympäröivä maaseutu.
104  Nietzsche 2007, 69
105  Nietzsche 2007, 87
106  Nietzsche 2007, 89
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okset selitettiin uuden laji- (ja olo)tyypin pohjalta “ikään kuin olemassakaan 
ei olisi ollut suuruuden kauden taideteoksia. . . jotka tarvitsisivat toisenlaisen  
selitysperustan kuin mitä tarjosivat ukkoutunut ja orjamainen täälläolon ilo ja 
seesteisyys, jotka vihjasivat olemassaolonsa pohjautuvan johonkin täysin toisen-
laiseen maailmankatsomukseen”.107 Vahinko oli kaksinkertainen, katsojat me-
nettivät traagisen myytin ja sen lisäksi kyvyn tiedostaa menneisyyden arvoa.

Mitä ontologisella tasolla tapahtui? Nietzschen mukaan Euripides jakau-
tui kahtia: ajattelijaksi ja runoilijaksi. Euripideen kriittinen ajattelu “mittaili 
kaikkea yksittäistä ”108 ja aivan kuin yleisölle mittatilaustyöna hän esitti oman 
mielteensä tragediasta. Hänen tragediansa oli syntynyt edeltäjien tragedioita  
seuraamalla ja niiden dionyysisyyttä ristiriitaisesti ihailemalla ja halveksimal-
la. Tästä kateudesta tuli Euripideen tärkein motiivi. Hän kuvitteli pystyvänsä  
keksimään, miten taideteos luodaan. Hän ei antanut arvoa näkemälleen 
teokselle sillä hän halusi tietää, miten hänen esteettinen nautintonsa syntyi.  
Samantien, kun hän huomasi kokevansa jotain, hän alkoi pohtia minkälai-
sia taiteellisia keinoja teoksessa on käytetty. Siksi hänen oli pakko kiinnittää  
huomionsa teoksen yksityiskohtiin. Niihin puuttumalla ja tahallisella etäisyy-
den ottamisella teoksesta Euripides luuli löytäneensä oikeat elementit teoksen 
tekemiseen. Hän keksi formaatin. Hän löysi aina pienestä suurta, varmuudesta 
epävarmaa, selkeistä hahmoista epäselvyyttä jne. Euripides alkoi nähdä teok-
sessa asioita, joita ei välttämättä ollut olemassa. Mutta ne olivat tärkeitä Euri-
pideelle, sillä kyseenalaistamalla näkemänsä taideteoksen, hän kuvitteli pysty-
vänsä tekemään paremman. Euripides ei luottanut taiteeseen ja kuvitteli, ettei 
yleisökään. Aliarvioidessaan taidetta ja sen yleisöä Euripides aloitti taideajat-
telun. Hän toi rationaalisen ajattelun taiteeseen, mikä tarkoitti valta-ajattelun 
liittämistä taiteeseen. 

Nietzschen mukaan Euripides ei kuitenkaan ollut ainoa, joka ei kunnioittanut 
vanhempaa tragediaa. Nietzsche syyttää myös Sokratesta (470-399 eaa.), joka 
itsekin on todennut, ettei pysty synnyttämään viisautta. Nietzschen mukaan ih-
misen elämää köyhdyttävät ilmiöt johtuvat esteettisen  sokratismin olemuksesta, 
jonka ylimmät lait kuuluvat näin: “Ollakseen kaunista kaiken täytyy olla ym-
märrettävää” ja “ainoastaan tietävä on hyveellinen”.109 Sokrates laski tragedian 

107  Nietzsche 2007, 91
108  Nietzsche 2007, 98
109  Nietzsche 2007, 98
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kuuluvan mielisteleviin taiteisiin, joista ei ole hyötyä.110 Syvempi syy Sokrateen 
vastenmielisyydelle tragediaa kohtaan tuli siitä, että hän ei ymmärtänyt kuinka 
joku voi harjoittaa ammattiaan vaiston varassa tai miten joku voi luoda (teok-
sen) ilman tietoista näkökulmaa, tajuttomasti.111

Euripideen ja Sokrateen jälkeen katsoja ei enää ollutkaan osallisena jumalal-
lisessa mysteerissä vaan hänen tehtävä oli olla ulkopuolinen tarkkailija. Hänen 
kuului reagoida, muttei innostua, sillä jos innostui, kuoron mysteeri jää ratkaise-
matta. Nietzschen mielestä Sokrates on teoreettisen optimismin perikuva käytän-
nölliseen pessimismiin verrattuna.112 Sokrateen optimistissävyinen dialektiikka 
(= ”hyve on tietoa”) johtaa dionyysisyyden tuhoon. Sokraattinen ihminen haluaa 
erotella toden tiedon näennäisyydestä ja erheellisyydestä, sileän karheasta.Kraty-
los-dialogissa Sokrates väittää ensin, että on olemassa jumalaista ylhäällä asuvaa  
puhetta, joka on “sileää” ja totta ja sitten tavallisten ihmisten puhetta joka on 
karheaa ja pukkimaista (tragikon). Se on valhetta ja ”esiintyykin juuri tragedian 
kuvaamassa elämässä”.113 

Taideteoreetikko näkee vain viallisia teoksia. Tärkein tehtävä onkin löy-
tää taideteoksesta erhe, itseasiassa käsitellä koko taideteosta erheenä. Erhe on  
joillekin pelkkää pahuutta, joillekin tutkimisen arvoinen ongelma. Erheen ole-
massoloa varten on uskottava harmoniaan. Harmonia on dionyysisen maail-
man vastakohta, illuusio, jonka esteettisesti näkevä teoreetikko on luonut ongel-
mansa ratkaisua varten. Teoreetikolle taide on sivutuote, mutta muille ihmisille 
se on välttämättömyys, inhimillinen ilmiö, traaginen tieto, jota ilman ei ole  
elämää.Teoreetikon elämään inhimilliset tekijät eivät voi kuulua, sillä inhimil-
lisyyttä varten ei voi luoda sääntöjä, siksi inhimilliset kysymykset ja sattuman-
varaisuuden taideteoreetikko haluaa todistella kuuluvan jonkun muun ajatelta-
viksi. 

Kun virheentekijät on eliminoitu, taideteoreetikon tieteellistämislaboratorion  
korkein toiminta on tuottaa käsitteitä, arvostelmia ja päätelmiä. Siihen ajatte-
luun kuuluu syyn ja seurauksen keksiminen. Siinä ajattelussa kuvitellaan, että 
päästään totuuteen, olemisen syvimpiin pohjattomuuksiin, ja että ajattelu ei ai-
noastaan pysty tietämään olevaa, vaan myös suorastaan korjaamaaan sitä.114 

110  Nietzsche 2007106
111  Nietzsche 2007, 103
112  Nietzsche 2007, 115
113  Platon 1999, 249
114  Nietzsche 2007, 114
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12. KIRJOITUSVIRHE

Friedrich Nietzschen mielestä kulttuuri on tieteen palveluksessa työskentelevän 
teoreettisen ihmisen pilaama. Usko tieteen voimaan alkoi antiikin Kreikassa, 
mutta tieteen metodi keksittiin jo 1500 vuotta ennen Sokratesta muinaisessa  
Mesopotamiassa. Mesopotamialaiset keksivät metodinsa ennustamista varten. 
Ennustaminen oli Mesopotamian esoteerisessa kulttuurissa tärkeä tiede. Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että ennustajien ajattelumallit vetäytyivät havain-
toon perustuvasta tiedosta. He korvasivat sen omalla tiedonhankintajärjestel-
mällään. 

Assyro-babylonialaisten maailmankuvan ontologiassa kirjoitus ja maailma 
olivat osia samasta maailmankaikkeuden järjestelmästä115, ne olivat samanar-
voisia.

Simo Parpolan mukaan ideologinen lähtökohta Mesopotamiassa oli se, että 
kaikki viisaus on peräisin jumalalta, se on ilmoitettua.116 Mesopotamiassa tie-
dolla ei ollut samaa merkitystä kuin nyky-yhteiskunnassa. Jean Botteron mu-
kaan Jumalille omistautuneitten mielestä jumalien tehtävä oli määritellä ja päät-
tää ensisijaisesti kaikkien kohtaloista luodakseen ja hallitakseen maailmaa ja 
ihmisiä joka päivä.117 

Muinaisena aikana kielen kuviteltiin olevan maagis-uskonnollista. Jumalat 
olivat kuten itsevaltiaat, he saattoivat muuttaa mieltään. Vähintäänkin epäsel-
vältä (positivisessa mielessä) tuntuva jumalten tapa ilmoittaa tahtonsa selit-
tyy nuolenpääkirjoituksen monimerkityksellisyyden kautta. Jumalien käskyt  
oli kirjoitettava muistiin, jotta ne saisivat näkyvän muodon, tulisivat julki ja 
astuisivat voimaan. Assyrialaiset käyttivät tarpeen mukaan kehittämiään ku- 
vakirjoituksia ja sanakuvakirjoituksia tulevista asioista. He ilmaisivat niissä  
käskyjen ’yksisyiskohdat’, poikkeukset ja yllättävyydet merkeillä ja niiden ke-
hittämisellä. Sillä, joka ymmärsi jumalien käyttämän koodin (nuolenpääkirjoi-
tuksen oikean tulkinnan) eli ideograafisten merkkien tärkeän arvon, joissa ai-
neellistuivat maailmankaikkeuden asiat, hän osasi tulkita merkit ja lukea niiden 
kirjoittajien peruuttamattoman tahdon.118 

115  Bahrani 206
116  Parpola 2005
117  Bottero 1992, 101
118  Bottero 1992, 101 (käännös Jorma Etto)
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Jumalten täytyi siis vain saada viestinsä perille jollakin tavalla. Tämä viesti 
koski aina tulevaisuutta ja siksi viestit tulkittiin enteinä. Jean Botteron mukaan 
Mesopotamiassa oli kahdenlaista ennustamista, Jumalallista ja älyllistä, ihmis-
ten aktiivisuuteen perustuvaa pääteltyä ennustamista.119 Botteron mukaan “pää-
tellyn ennustamisen” (deductive divination) metodi perustuu kirjoitettuun il-
moituksen malliin: jumalat eivät tiedottaneet “suun sanalla” vaan merkitsivät 
viestinsä havainnollisesti ja pistivät sen kirjoitukseen tarjotakseen sen vastaan-
ottajalle luettavaksi.120  

Kuvakirjoituksella oli mahdollisuus esittää jokin asia jollain merkillä, jon-
ka lukutapa riippui sen kontekstista. Mesopotamialiset uskoivat, että asia al-
koi olla, ilmaantui, kun sille antoi nimen. Kieli ja todellisuus olivat yhtä:  
kieli ei tyytynyt toteamaan tosiasioita, se myös loi niitä. 121 Tähän logiikkaan 
kuului poikkeuksen erottaminen säännöllisyydestä. Botterin mukaan: 

“Kun asioista tuli rutiinia, kuten usein tapahtui, niiden viestistäkin tuli ’nor-
maali’. Niiden merkitys oli avoin eli kuvamerkit tekivät tiettäväksi vain sen 
merkityksen, joka sopi rutiiniin. Toisin sanoen kuvamerkit esittivät asioi-
ta, joiden merkityksillä mesopotamialaiselle ei ollut merkitystä, koska asiat 
vain seurasivat niiden tiedettyä kurssia.”122 

Tähän ennalta-arvattavaan tilanteeseen tarvittiin poikkeuksia, “kirjoitusvir-
heitä”. Poikkeukset olivat jumalan luomia mihinkään kaavoihin ja koodeihin 
sopimattomia tapahtumia tai olioita. Botteron mukaan tulevaisuuden ennus-
tamisen lähtökohdiksi kävivät yleensä kaikki epätavalliset ja epäsäännölliset 
tapahtumat tai seikat. Kun jumalat loivat jotain, joka ei sopinut totuttuun 
malliin tai jos jumala tuotti yksittäisen tapahtuman, joka oli odottamaton  
ja tavanomaisesta poikkeavaa, he ilmaisivat sillä heidän tahtonsa ilmoittaak-
seen yhtä epätavallisesta kohtalosta.123 Jotta saisi tietää kohtalonsa, pitäisi tietää 
kuinka selittää kyseessä ollut epänormaali ilmiö – tulkintaa tarvittiin samalla 
tavall kuin kirjoitusten kuvakirjoituksien ja ideogrammien selityksiin.124 Kaikki 
maailman materiaaliset ilmiöt olivat ennustamisen kohteita, päättelyn ja tut-

119  Bottero 1992, 125
120  Bottero 1992, 106
121  Glassner 1995, 1817
122  Bottero 1992, 33 (käännös Jorma Etto)
123  Bottero 1992, 33
124  Bottero 1992, 33
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kimisen lähteitä, toiset olivat piileviä ja ne täytyi paljastaa, kuten uhrattujen 
eläinten sisäelinten anatomia, ne saattoivat olla myös itse aiheutettuja ilmiöitä, 
kuten öljypisaran muoto veden pinnalla.125 Jos tulos ei miellyttänyt enteiden lu-
kijaa, sitä varten oli lukuisia erilaisia “reseptejä”, joilla yllytettiin jumalia muutta-
maan julma kohtalo. Data piti varastoida, tätä varten mesopotamialaiset tekivät  
listoja. Listoja oli lukuisia, mm. kuninkaiden listat, ammattilistat, ihmisruumiin  
osien listat jne. Botteron mukaan listat sisälsivät merkki-ja sanaluetteloi-
ta, luokituksia erilaisten tunnusmerkkien mukaan.126 Koska listat olivat niin 
kirjavia, tuloksena oli ratkaisumalli, joka perustui samankaltaisuuksiin ja 
analogisuusviitteisiin, jotka ilmaistiin kirjoituksissa (engl. treatises). Kir-
joitukset olivat didaktisia teoksia, joissa opetettiin kuinka päätellä ja teh-
dä päättelyistä johtopäätöksiä. Mesopotamialisten tiede ei pyrkinyt yleistyk-
siin. Botteron mukaan: “Mesopotamialaisten tiede ei koostunut paljastetuista 
ja sitten todistetuista aksioomeista, ei päätellyistä ja artikuloiduista laeista,  
vaan se perustui konkreettisten ja yksilöllisten tapausten keräämiseen, joita lue-
teltiin samalla tavalla kuin listoissa.”127 

Ennustaminen oli mesopotamialaisten käytäntö saada tietoa tulevaisuudes-
ta. Päätteleminen oli ennustamisessa olennaisinta. Arvio sai alkunsa yhdestä 
annetusta tosiasiasta, joka johti toiseen tosiasiaan, jonka ajateltiin sisältyvän 
ensimmäiseen, kuten “se, joka näkee unta että hänen peniksensä on hyvin pit-
kä: hänellä ei tule olemaan kilpailijoita” tai ”ulkomaalaiset kulkevat kaupungil-
la kuin epätavalliset linnut taivaalla”.Tätä menetelmää käytettiin myös Ham-
murabin lakisteelassa muinaisbabylonialaisella (eli Babylonian ensimmäisen  
dynastian 1894-1595) ajalla, steela (kuva 9) on peräisin vuodelta 1748 eaa. Stee-
lan tekstin muoto ja rakenne on “jos . . . niin . . .”

Mesopotamialaiset eivät uskoneet abstraktioihin, he olivat kasuisteja, järkei-
lijöitä. Heidän sanastoon ei kuulunut sanoja, jotka merkitsisivät “teoriaa”, “lakia” 
tai “käsitettä” (ei myöskään sanaa “taide”128). He eivät välittäneet ”väittämistä, 

125  Bottero 1992, 127
126  Bottero 1992, 297
127  Bottero 1992, 39 (käännös Jorma Etto)
128  Simo Parpolan mukaan mesopotamialainen olisi vastannut olanko-

hautuksella kysymykseen siitä, mitä taide on ja mihin sen vaikutus perustuu: 
“Jumalan mieli on kuin taivaan sisin, hänen suunnitelmansa vaikeatajuiset, ih-
misjärjelle käsittämättömät” (Parpola 1980, 40).

9  Hammurabin 
(1792-1750 
eaa.) lakisteele. 
Alaosassa lait 
nuolenpääkir-
joituksella.
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jotka olivat muodoltaan yleismaailmallisia tai abstrakteja”.129 Ennustaminen ei 
ollut siis pelkkää havaintoa vaan päättelyä apriori, kokemuksesta riippumatto-
milla periaatteilla, joka taas on olennainen osa tiedettä.

Botteron mukaan mesopotamialaisten tavoite saada tietää tulevaisuudesta en-
nustamalla se päättelemällä sopi heidän mentaliteettiinsa, mutta kreikkalais-
ten maailmankuvassa se menettää arvonsa. Kreikkalaiset kuitenkin omaksuivat 
tämän metodin, “tieteen hengen” sillä metodi ei ole riippuvainen tavoitteesta 
(engl.object).130 

13. TA I T E E N  T U T K I M I N E N 

Taideasiantuntija käyttää opettelemaansa käsitteistöä tulkintansa pohjana. Ku-
vitellaan, että taide ei ole taidetta, jollei sitä ole erotettu yhteydestä ulkomaail-
maan. Sillä on oltava oma sisäinen arvonsa ollakseen olemassa ja se saadaan liit-
tämällä teokseen puolueettomilta vaikuttavia esteettiskriittisiä arvioita. Koska  
taideteoreetikonesteettisfilosofinen analyysi ei ota huomioon kontekstia, josta 
taiteeseen liittyvät kysymykset tulevat, taideteoreettinen retoriikka voi hipoa in-
fantilismia. Kun taidetutkija siirtää tieteellisen ajattelun sellaiseen maailmaan, 
minne tieteelliset kysymykset eivät istu, hän voi väittää mitä tahansa ja millä 
tavalla tahansa, kategoriavirheellisessä ajattelussa kaikki on mahdollista.

David Hume esittää kriittisen arvion paradoksin - esteettiset arvostukset ovat 
subjektiivisia, mutta niistä seuraavat kriittiset arvostukset eivät voi olla subjek-
tiivisia johdattamatta mielettömyyksiin ja tekemättä tyhjäksi pyrkimyksemme 
sanoa objektiivisesti jotain jostain taideteoksesta.131 Kriittisen arvion paradok-
si johtuu siitä, että esteettinen kokemus on ainutkertainen ja aina mysteerinen, 
sillä teos ei kommunikoi. Teos kertoo vain yhtä asiaa Nietzscheä lainaten: “...
Katsokaa tarkoin!...Tämä on täälläolokellonne tuntiviisari!”132 eli ei mitään. Es-
teettisen kokemuksen esteettisyyss on juuri tunnetta siitä, ettei tiedä kaikkea. 
Mutta taideteoreetikko näkee teoksessa esteettisen kokemuksensa ja teoksesta 

129  Bottero 1992, 135
130  Bottero 1992, 136
131  Townsend 1992, 205. (käännös Jorma Etto) Townsend kuitenkin lisää 

tähän, että Hume hylkää tämän näkökulman.
132  Nietzsche 2007, 173
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löytämiensä illusoristen virheiden, siis näennäisongelmien innoittamana yleisiä 
piirteitä ja esittää ne tulkinnallisina ratkaisuina tieteellisyyden nimissä teoksen 
varsinaiseen ymmärtämiseen. (Tähän liittyy usein taideasiantuntijan vastenmie-
linen, orientalismissa tyypillinen, paternalismi. Se tuntuu helposti myönteiseltä, 
sillä sen retorinen tyyli muistuttaa tapaa, jolla puhutaan lapselle: “Taiteilijan 
maailmaan pääsi kurkistamaan hänen siskonsa” jne. mutta kyse on kuvitellusta 
hallitsemisesta.) 

Pentti Roution mukaan taidetutkijan ei tarvitse myydä työtään sen mahdolli-
selle käyttäjälle, tutkimukset on maksettu enimmäkseen julkisistavaroista. Kos-
ka käsiteltävät ongelmat on valittu tiedeyhteisön piirissä

“valituksi on tullut joko kysymyksiä, joilla on teoreettista kiinnostavuutta, 
tai jotka ovat tässä yhteisössä tavallisesti tutkittua tyyppiä ja joille on sik-
si ollut käytettävissä tehokas metodiikka. Tällaisesta monella tieteenalalla 
tavanomaisesta menettelystä Thoms Kuhn on käyttänyt nimeä ’normaa-
litiede’, ja se onkin monesti varsin järkevä tapa tieteellisen tiedon koko-
amiseen. Sen varjopuoliin kuuluu kuitenkin se, että kun vain harvat tut-
kimukset lähtevät taiteilijoiden tarpeista, eivät myöskään tulokset anna 
kustannuksiinsa verrattavaa hyötyä itse taiteelle ja taiteen tekemiselle, ei-
vätkä taiteilijat niitä paljon käytä.”133 

Kun taiteesta halutaan puhua akateemiseen sävyyn, taiteesta etsitään ba-
naaleimmalla tavalla tekniset ja fyysiset piirteet. Inkamaija Iitiä toteaa väi-
töskirjassaan, kuinka taidehistorioitsija Rosalind Krauss on sitä mieltä, että  

“maalari maalaa maalimateriaalia pinnan päälle”.134 Tälle tasolle on päässyt myös 
estetiikan teoreetikko George Dickie. Dickie, miettii tosissaan, onko simpans-
sin tekemä maalaus taidetta, jos se on museossa esillä.135 Hän pohtii myös, mil-
le teoreettiselle pohjalle käyttäytymisemme perustuu silloin, kun intuitiivisesti 
erotamme maalauksen etupuolen sen taustasta.136 

133  Routio 2005
134  Itiä 2008, 48
135  Dickie 1990 88-9 
136  Dickie 1990, 56-8 Dickie pohtii asiaa Beardsleyn esittämän “esteet-

tisen objektin”- teorian pohjalta. Beardsleyn erillisyyden periaatteen mukaan  
taideteos ei ole pelkästään esteettiinen objekti, ei-esteettisiä objekteja taidete-
oksessa ovat esim. taiteilijan intentio tai taulun tausta.
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14. ESIMERKKEJÄ TULKINNOISTA

Alkuna taideteoksen tulkitsemiselle ja sen arvioimiselle voi pitää n. 2000 
vuotta eaa. keksittyä mesopotamialaista lampaanmaksasta ennustamista,  
ekstispisiaa (=sisälmyksistä ennustamista, tarkemmin “hepatoskopia” eli mak-
sasta ennustaminen). Koulutetut ennustajat halusivat tietää, mitä jumala  
oli kirjoittanut maksaan. Jumala kertoi maksan välityksellä, oliko hän tyytyväi-
nen vai tyytymätön ihmisten toimiin. Mikä tahansa lampaan maksa ei kelvan-
nut, uhrattava lammas valittiin tarkkaan ja mitä poikkeavampi lammas, sen ar-
vokkaampi maksa sen sisältävän viestin kannalta. 

Kuinka taidetta teoretisoidaan, määritellään ja  käsitteellistetään nykyaika-
na? Onko väärin, että katsoja luottaa omaan kokemukseensa? Analyyttisen 
estetiikan taiteen ontologiaan ei mahdu teoksen tekijä eikä tekijän intentio.;  
Monroe Beardsleyn mukaan kritiikin tulee noudattaa opeteltuja periaatteita, 
jottei kritiikistä tulisi intuitiivinen tai impressionistinen.137  

Taidekriitikot, -toimittajat ja taideteoreetikot pilaavat taiteen kapinallisuu-
den vähän samaan tapaan kuin 1960-luvun rocktoimittajat, jotka olivat 50- ja 
60- vuotiaita solmiomiehiä. Adornon mukaan järkeistämällä taidenautinton-
sa teoreetikot pyrkivät ”kesyttämään nautinnon itselleen ja taltioimaan sen 
korkeakulttuurina”.138 Ketä varten? 

Nietzsche kirjoittaa myytistä ja miten se saadaan hengiltä. Sama tapahtuu  
myös taiteelle: taiteen ennakkoehdot systematisoidaan oikeauskoisuuden dog-
maattisuuden ankaralla ymmärryksen silmällä historiallisten, filosofisten ja tek-
nisten piirteiden yhteistulokseksi.139 Taide ei enää olekaan elämys, tajunnan  
räjäyttävä tunne. Sen sijaan suhde taiteeseen kuolee pois ja tilalle astuu edellä 
mainituille opeille perustettu vaatimus taidetta kohtaan. 

Yrjö Sepänmaan mukaan nykyestetiikka on enemmän kuvailevaa kuin nor-
matiivista eli ohjailevaa.140 Silti tieteellisen estetiikan perustehtäviin Sepän-
maan mukaan kuuluu taideteoksen näkeminen ongelmana. Sepänmaan mu-
kaan (taideteoksen) ”kysymykset herätetään problematisoimalla näennäis-

137  Beardsley 1970, 14
138  Adorno, Horkheimer 2008, 144
139  Nietzsche 2007, 86
140  Sepänmaa 1990, 162

5    Savimalli lampaan 
maksasta. Babylonia 
toiselta vuosituhannelta 
eaa.
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8   Pekka Vesterisen 
maalaus “Kohtisuoraan 
IV” , 2006, öljy  kan-
kaalle.

selvyydet, mutta niitä myös puretaan pohdinnan ja analyysin tietä – ei aina 
vastaukseen ulottuen, sillä on taito olla myös ilman vastauksia, kun niitä ei ole  
saatavissa.”141 Esteettinen teoretisointi tässä tapauksessa johtaakin vain 
esteetikon älylliseen aktivointiin. Mutta esteetikon näkemät taideteoksen nä-
ennäisselvyydet ovat ja pysyvät näennäisselvyyksinä, sillä esteetikon/taideteo-
reetikon ajattelusta puuttuu se sisäinen mieli, joka taiteilijalla on. Eikä se ole 
näennäisongelma, mutta se on – jos teoreetikko kuvailee teoreettisesti teosta sen 
perusteella mitä näkee – oikea ongelma. Samanlaisella kielellä kuin estetiikan  
filosofit puhuvat taiteesta: meillä ei ole omaa sisäistä elintä esteettiselle ko-
kemukselle, jolla havaita esteettisyys. Dabney Townsendin mukaan ulkoisella 
aistilla, silmällä on yleistajuinen biologinen perusta, mutta sitä ei voi soveltaa 
sisäiseen aistimiseen: “Whatever skeptical problems arise  from that causal con-
nection, external sense has a kind of common-sense biological basis. A compa-
rable hypothesis is not available for an internal sense, however. ”142   

14.1. TAIDEARVOSTELU

Koska estetiikka ei auta taiteen tulkinnassa, täytyy teoksesta etsiä jokin kompo-
nentti, jolla teos halutaan paljastaa. Teoreetikon sanastoon ei kuulu “sulautumi-
nen luomisnautintoon”.

Kun lukee taidekriitikon kritiikkejä taidenäyttelyistä, törmää ilmiöön, jossa 
kriitikko  haluaa tulkita (= hallita) taideteosta hänen omilla laeillaan, hän haluaa  
löytää erheen ja jollei sitä löydy, se keksitään. 

Esimerkkitapaukseni ovat Helsingin Sanomista. Kriitikko Timo Valjakka ar-
vostelee Pekka Vesterisen näyttelyn kertomalla ensin, mitä taiteilija on halun-
nut teoksissaan esittää:  maalauksissa (kuva 8) Vesterisen mukaan on kyse “värin 
syvyyksistä ja etäisyyksistä”. MuttaValjakka on eri mieltä: “mieleni tekee kat-
soa toisella tavalla, maisemakuvina sellaisena, jona oman aikamme katsoja sen 
mieltää.”143 Kriitikon välipitämättömyys taiteilijan ehdottamista maalauksen 
muotoa koskevista väripinnoista eli maalausteknisestä toteutuksesta muuttaa 
teoksen luonteen jokapäiväiseksi visioksi, jonka kriitikko on nähnyt todennä-
köisesti heti sen jälkeen, kun on poistunut galleriasta, maisemakuvaksi. Kriiti-

141  Sepänmaa 1990, 170
142  Townsend 1992, 210
143  Valjakka 2007
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kon mielipide voittaa aina taiteilijan tarkoituksen (intention). (Nietzsheä laina-
ten, arvostelija “päästää vertauskuvan kaltaisen kuvan(sa) kivuta korkeampaan 
merkityksellisyyteen.”)144 Kysymykseksi jää, mistä Valjakka voi tietää, millaisia 
maisemia oman aikamme katsoja näkee? 

Toisessa yhteydessä Valjakka esiintyy öljyvärimaalausten teknisenä asiantunti-
jana. Erään näyttelyn teoksista hän kertoo, kuinka riskialtista tekniikkaa taiteili-
ja käyttää, joka ”ei salli korjailuja vaan edellyttää onnistumista ensi yrityksellä.”145 

“Onnistuminen ensi yrityksellä” on ihmeellinen väite maalauksesta, jonka tar-
koitus on näyttää viimeistelemättömältä. Toisaalta virheet ja ”epäonnistumiset” 
kuuluvat maalausprosessiin, muuten maalaamisessa ei olisi mitään järkeä. Kos-
kaan ei voi ennalta tietää, mihin kohtaan pensselinsä pysäyttää.

Taidekritiikin sisältämä tieto lähenee nollaa. Helsingin Sanomien toi-
nen kuvataidekriitikko Jukka Yli-Lassila antaa itse esimerkin siitä, mi-
ten kriitikko luonnehtii ja selittää teosta kliseemäisillä vertauskuvilla, jotka  
varmasti jättävät lukijalle yhdentekevän olon teoksesta ja kritiikistä. Terminaat-
tori-kolumnissa “Kuvan sisäinen pulssi sykkii” (Helsingin Sanomien kultturi-
sivuilla Terminaattori “tekee termeistä selvää”) Yli-Lassila toteaa ensin, miten 
vaikeaa on sanallistaa kuvaa, nehän on tarkoitettu katseltaviksi.146 Sitten hän 
kertoo Kati Lehtosen näyttelyn arvioinnistaan. Yli-Lassilan mukaan teokset 
ovat “verhomaisia värien pulssiketjuja”. Sitten hän selittää, miksi oli keksinyt 
tällaisen vertauksen. Mutta Yli-Lassilan selitys ei eroa millään tavalla siitä ver-
tauskuvasta, jonka hän ensin esitti: “Lehtosen ei-esittävissä serigrafioissa on 
aaltoilevan verhon kaltainen rakenne, jossa värit ja värisävyt vaihtuvat tasaisen  
vivahteikkaasti. Ne synnyttävät vaikutelman herkästä, vaihtuvasta sykkeestä tai 
pulssista.” Lopuksi hän toteaa: “Kyseessä on kuvan oma, sisäinen sydänfilmi.”147 
Tässä selvityksessä ei tehty termistä selvää vaan osoitettiin kriitikon pato- 
loginen halu ilmaista vielä kerran oma tulkinta, joka ei tule sydämestä, vaan lu-
kijoiden miellyttämisen halusta. Yli-Lassilan selvitys on paradoksi.

144  Nietzsche 2007, 123
145  Valjakka 2008
146  W.J.T. Mitchell on kirjoittanut arvoituksellisesti: “Väitteestä verbaa-

lisen ja kuvallisen erilaisuudesta voi tulla moraalinen tai esteettinen imperatiivi 
mieluummin kuin luonnollinen ja luotettava tosiasia” (Mitchell 1995 154). Ai-
nakin yksi ero kuvalla ja sanalla on, sanan voi myös lausua ääneen. Sanojen ja 
kuvien tarkoittamat asiat silti voivat lakata olemasta. 

147  Yli-Lassila 2008
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14.2. TAITEEN TEORETISOINTI

Nietzschen mukaan modernille luonteelle ominaisen heikkolahjaisuuden (aika 
raskas väite) tähden taivumme mieltämään esteettisen alkuilmiön liian mutkik-
kaasti ja abstraktiksi.148

Taideteoreetikon tulkinnoille on tunnusomaista itsetarkoituksellinen vaikea-
tajuisuus. Pilvi Kalhama, joka on Taide-lehden mukaan nykytaiteen tutkija ja 
Kuvataideakatemian lehtori kirjoittaa Taide-lehdessä: “Kuva-aiheiden kudelmat  
problematisoivat oman tilansa ja sitä kautta myös katsojan olemassaolon” tai 

“kuva kertoo ensisijaisesti kuvatun poissaolosta. ’Totuus’ ei löydy teokses-
ta itsestään vaan sen läpinäkyvyydestä.”149 Ongelma tässä henkilökohtaisessa  
mielipiteessä on se, että ilmaisulle halutaan laittaa yhtäläisyysmerkit teoksen 
kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kirjoittajan yksityinen fantasia olisi samanar-
voinen taiteilijan teoksen kanssa. Mutta teos ei voi toimia taiteen määritelmien 
ja taideteorioiden tasolla. Teoreettinen esteettinen elämys teoksen tulkinnassa   
kertoo vain estetiikan käsitteellisestä viitekehyksestä. 

15.   TAIDE JA VALTA

Simone Weilia vapaasti lainaten, kulttuurimme on keskinkertainen ja mitä suu-
rimmassa määrin porvarillisten intellektuellien kulttuuri. Se on erityisesti val-
tion virkamiesintellektuellien kulttuuri.150 Tähän virkamieskulttuurin ominais-
piirteeseen kuuluu hallitsevien yhteiskunnallisten, ennakkoluuloihin perustuvien 
näennäisymmärrysten ylläpito. Tämä eliitti-instituutio pitää yllä keskinkertai-
suuden hegemoniaa, aivan kuin valta kuuluisi itsestään selvästi kulttuurisiin ky-
symyksiin. Siksi siltä täytyy puuttua kriittinen itserefleksio ja siksi sen täytyy 
olla välinpitämätöntä, mutta näennäisen hyväntahtoista. John Seabrook kytkee 
vallan, ideologian ja kritiikin yhteen: johtava valta, hegemonia on tavoite, jota 
valta kulttuuriarvoihin verhottuna pitää tervejärkisenä. Maku on mauntuottaji-
en ideologia, joka naamioituu puolueettomaksi kritiikiksi.151

148  Nietzsche, 2007, 70
149  Kalhama 2007
150  Weil 2007, 73
151  Seabrook 2001, 24
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Kaksi sataa vuotta sitten Ranskassa Rooman palkinto-instituutio kontro-
loi taiteilijoiden edistymistä, nöyryytti heitä arvosteluillaan ja vuosia alista-
valla yhdenmukaistamisella. Nyt saman tekee taidevirkamies, joka opettaa 
katselijalle käsitteet ja kategoriat teoksen teoreettista kokemista varten. Tai-
devirkamiehen tehtävä on pitää status-quota yllä ja luoda standardeja. Näitä 
standardeja tulee paradoksaalisesti myös taiteilijan noudattaa. Kuka tämän hie-
nostelevan kurin intomieleisesti hyväksyy, se varmasti palkitaaan (julkisuudel-
la, apurahoilla, palkinnoilla). Kun taide ei hylji markkina-ja palkintovetoista  
korkeakulttuurista eliittiä, taiteen merkitys onkin pelkästään teoreettinen. Lo-
pulta taideteos kaventuu vain ”aukikirjoitetuksi allegoriaksi”152, jolloin se lakkaa 
olemasta.Theodor W. Adornon mukaan: “Teos kuolee niin pian kuin filologit 
ovat pumpanneet siitä ulos sen, minkä taiteilija ahtoi sisään.”153

Luovuttaessaan motiivinsa ulkopuoliselle tekijälle, taiteilijasta tulee uuden 
talouden ihannetyöntekijä. Hän on nyt yhtä hengetön kuin automaatti. Hän 
on virkakoneiston pyörittämä yksi osa, jonka teoksilla ei ole mitään merkitys-
tä. Näin syntyneestä epäpersoonallisesta, sisällöllisesti täysin kuolleesta taitees-
ta löydetään silti aina merkityksiä, joilla taidevirkamiesten mukaan on tärkeä 
tehtävä yhteiskunnassamme (mikä se tehtävä on, sitä ei tietenkään pystytä ker-
tomaan). Kun taiteilijalta katoaa tarve luottaa mielikuvitukeensa (taiteellista) 
suuruutta ei enää ole, on vain vääränlaista suuruutta. Weil kirjoittaa tällaisen 
vääränlaisen suuruuden välittymisestä vuosisatojen ajan. Weilin mielestä se on 
yleinen lainalaisuus. Weili kirjoittaa: “On olemassa eräänlainen vuosisatainen 
kirjallisen lahjakkuuden ylivalta, joka vastaa poliittisen lahjakkuuden ylival-
taa fyysisessä maailmassa.”154 Kirjallisuutta voi tässä verrata kaikkiin taiteisiin.
Tämä tarkoittaa sitä, että taide ja taiteilija ovat menettäneet merkityksensä ja 
tiedemiehet ja poliitikot (virkamiehet) ajattelunsa.Weilin mukaan kirjallisuus 
ja politiikka ovat ”luonteeltaan samanlaista ylivaltaa, ne ovat yhtä ajallisia ja 
ne kuuluvat yhtä lailla voiman ja materian piiriin. Ne voivat myös olla yhtä 
lailla kaupankäynnin ja vaihdon kohteita”.155 Näin taide itsessään on valtaky-
symys, siihen tavalla tai toisella liittyy omistaminen ja ostaminen. Ostajan ei 
tarvitse pitää ostamastaan, jos hän tietää teoksen olevan arvokas. Taiteen myyn-

152  Adorno, 2006, 258
153  Adorno, 2006, 258. Vaikka Adorno pitääkin tällaista teosta huonona, 

voi filologin rinnastaa teoreetikkoon, joka aina löytää teoksen sisällöstä puhut-
taessa sopivat ja tyhjentävät käsitteet.

154  Weil 2007, 243
155  Weil 2007, 243



45

7  Naram-Sinin 
steela, 2250 eaa, 
löydetty Susasta 

tihinta on suhteessa kritiikkiin. Jos timanteista ja platinasta koostuva pääkallo 
pääsee Time-lehden etusivulle, se tekee taiteilijan ironiasta kauppatavaran (lo-
pulta Damien Hirst ”osti” teoksensa (For the Love of God, 2006) itse).

Taidetta voi myös varastaa ja kuvan takia on käyty sotia. Esimerkiksi  
muinaisessa Mesopotamiassa Naram-Sinin (2254-2218 eaa) steela (kuva 7), 
joka oli ollut Sipparissa voiton merkkinä yli tuhat vuotta vietiin satojen kilo-
metrien päähän Susaan (katso kartta) vaikeakulkuisessa maastossa, steela pai-
naa monta sataa kiloa ja on melkein kaksi metriä korkea. Shutruk-Nahurte 
näki kuljettamisen vaivan 1158 eaa, sillä kun anastettiin jumalpatsas, anastettiin  
jumalainen vallanlähde

16. YMMÄRRYS

Millainen suhde tutkimiseen (taide-)tiedemiehellä tulisi olla? Simone Wei-
lin mukaan “sydänten salaiset motiivit” erottaa vain Jumala. Mutta toimintaa  
(tiedemiehen, teoreetikon) hallitseva motiivi ei ole salainen ja sitä voi analy-
soida. Weilin mielestä tiedemiehen inhimillistä tuotosta voi arvioida, kun  
analysoidaan tuotoksen edeltänyttä käsitystä ja siihen sisältyviä motiiveja.156  
Näin Weilin mukaan on siis olemassa menetelmä ihmisen ja itsen muuttami-
seksi ja se tapahtuu ihmisten käsityksiä muokkaamalla. Analyysistä juontuu 
menetelmä ihmisten parantamiseksi – kansojen, yksilöiden mutta aluksi itsen 
– muokkaamalla käsityksiä ja saattamalla siten kaikkein puhtaimmat motiivit 
toimimaan.”157

Weilin mukaan yhteiskunnallisten syiden voima alistaa tiedemiehen ajatte-
lun yleiselle mielipiteelle, ja hän koettaa olla sille mieliksi.158 Yhteiskunnallisia  
syitä voi olla monia, ammatillinen velvollisuus, urakilpailu, politiikka tai muoti-
ilmiöt (kuten kaikki nämä olivat “Tragedian synnyssä” Euripidella). Näitä mo-
tiiveja Weil pitää alhaisina. Weil haluaa kieltää tiedemieheltä kaikki muut mo-
tiivit paitsi rakkauden motiivin. Weilin mielestä rakkauden motiivi on sama asia 
kuin totuuden henki ja sen olemassaolo vaatii tieteentekijältä maailmankaikke-
uden kauneuden käsittämistä. Weilin mukaan tiede on maailman kauneuden 

156  Weil 2007, 264
157  Weil 2007, 264
158  Weil 2007, 270
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tutkimista.159 Weilin ajatukset ovat lähellä Sokrateen lausetta: “Ollakseen kau-
nista kaiken täytyy olla ymmärrettävää.” Weil eroaa Sokrateesta siinä, ettei hän 
vaadi ymmärrystä. Silloin kauneuteen kuuluu myös rumuus.

Weilin mielestä tiedemiehen tavoite pitää olla rakkaus todellisuuteen ei to-
tuuteen. Rakkauden voima ei ole Weilille irrationaalinen voima eikä Weilin 
rakkauden vaatimus enää kuulosta naiivilta kun ajatellaan Euripidesta. 

Euripdes näki taiteen ratkaistavana, hallittavana ongelmana, hänelle “sokraat-
tisesti” jonkin ymmärtäminen on nautinnon ja luovuuden edellytys. Taitees-
sa tämä ymmärryksen vaatimus puristaa väkivaltaisesti selittämättömäksi tar-
koitetun, ei-rationaalisen, oppineisuuteen perustuvan sivistyksen puristuksesta 
vapaan ilmiön tyhjäksi substanssivapaaksi instituutiotaiteeksi, epätodelliseksi. 
Kun Euripides ryhtyi kriittiseksi ajattelijaksi, hän muutti taiteesta nauttimisen 
vapaasta – ei edes puolueettoman objektiiviseksi vaan hallituksi. Hän yrittää 
ja onnistuu yhdistämään kaksi yhteensopimatonta todellisuutta, taiteen ja teo-
reettisen ajattelun. Mutta Euripides onnistuu siinä vain illuusiossaan. Illuusioon 
kuuluu vaatimus: “Taidetta pitää ymmärtää” aivan kuin ymmärtämisellä olisi 
jotain tekemistä taiteen kanssa.. Jotta taidetta voisi ymmärtää, siitä on tehtävä 
illusorinen. Se tehdään pyrkimällä johonkin universaaliin, yleiseen käsitykseen 
taiteesta. Kun yleistetään, keksitään yleispäteviä sääntöjä. Se on metafyysinen 
näkökulma, mikä Weilin mukaan tarkoittaa sitä, että ”pyrimme tutkimaan asi-
oita kaikkein yleisimmästä perspektiivistä, ikään kuin Jumalan näkökulmasta”.160 
Hankamäki lisää: ”Weilin mielestä tällainen metafysiikka on paitsi kristinus-
kon161 ja kartesiolaisen dualismin162 leimaamaa, myös liitossa vallan ja väkival-
lan kanssa.”163 

159  Weil, 2007, 274
160  Hankamäki 2006, 375
161  Nietzschen mukaan puhtaan esteettisen maailman tulkinnalle ja oi-

keuttamiselle ei ole suurempaa vastakohtaa kuin kristinusko, sillä se on yksin-
omaan moraalista ja oli alusta alkaen elämän inhoa ja elämäänkyllästymistä 
(Nietzsche2007, 20-1).

162  Descartes on ontologinen dualisti. Kartesiolaisessa dualismissa on 
kaksi substanssia, aineellinen ja aineeton/henkinen, jotka pystyvät kommuni-
koimaan keskenään. Descartesin mielestä aineeton (=sielu) on kuitenkin tär-
keämpi ja varmempi, sillä sillä ei ole ulottuvuuksia ja se on itsenäisempi.

163  Hankamäki 2006, 376
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Nietzsche kirjoittaa teoreettisen ihmisen seesteisyydestä, siitä mikä tais-
telee dionyysistä viisautta ja taidetta vastaan ja mikä uskoo tieteen voimaan  
ihmisen elämässä. Siihen seesteisyyteen kuuluu kuvittelu siitä, että ihmiset ovat 
tyytymättömiä elämäänsä (mutta ei se, että ihmiset ovat murheellisia). Tässä il-
luusiossa ihmiselle ei anneta mitään ja kuvitellaan, että henkinen anorektisuus 
on inhimillisten pyrkimysten ylin päämäärä kaikessa ihmisen toiminnassa. Toi-
set pyrkivät siihen vapaaehtoisesti. Tällainen ihmisen itsekuohinta seesteiseksi 
ymmärtäjäksi kieltää olemisen irrationaalisena, heikkona ja tyhjänä. 

Nietzschen mielestä Sokrates oli ”hirmuvaltias loogikko”.164 Sokrateen mie-
lestä voi ymmärtää oikein, kun osaa esittää oikeat kysymykset ja perustel-
la kysymyksiin vastaukset. Nietzsche esittää tärkeimmän kysymyksen, jon-
ka Sokrates kenties on esittänyt, kysymyksen Sokrates esittää itselleen:: 

“Kukaties . . . minulle ymmärtämättömissa oleva ei olekaan heti samantien itse  
ymmärtämättömyys?”.165 Kysymyksen voi esittää myös toisinpäin: Kenties mi-
nulle ymmärrettävissä oleva ei olekaan heti samantien itse ymmärrys.

Nietzschen ajattelua soveltaen: epädionyysinen henki on myyttejä luovan voi-
man vastakohta, pinnallisuuksiin juuttuneen mielikuvituksen syy. Dionyysinen 
henki (Nietzcshellä musiikki) taas rikastaa ja laajentaa yksittäisen ilmiön maa-
ilmankuvaksi.166 Kuinka dionyysinen henki saisi voiton epädionyysisestä hen-
gestä?

Erna Oeschin kirjoittaa Platonin esiin tuomasta ongelmasta kielen luontees-
ta eli ”kielen sisäisestä paradoksista olla samanaikaisesti sekä totuuden esiin-
tuoja että petoksen väline”.167 Siksi kieli on olemuksellisesti ”sekä ymmärtämi-
sen väline että ymmärtämisen este.”168 Kaiken puhutun ja kirjoitetun ei silti 
tarvitse olla hämärää. Kun tutkimuskohteena on elämä, eikä käsitteet, joilla se 
selitetään, tullaan lähemmäksi inhimillisyyttä ja ihmisen elävää todellisuutta 
(ja siihen kuuluvia harhoja). Hankamäki esittää Weilin näkemyksen kielen ja 
käsitteiden vallasta. Se tulee ottaa huomioon, jotta ”yleisenä hyvänä” pidetyt 
metafyysiset, ideaaleihin tukeutuvat utopiat pystytään kyseenalaistamaan. Uto-
pistisissa väitteissä aistillisen elämän ja käsitteellisten konglomeranttien (=käsi-
teryppäiden) yhteys on katkennut.169 

164  Nietzsche 2007, 110
165  Nietzsche 2007, 111
166  Nietzsche 2007, 129
167  Oesch 2005, 15
168  Oesch  2005, 15
169  Hankamäki 2006, 103
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Kun aistit ja ideat ovat leikattuja irti toisistaan, emme ole yhtäaikaa tekijöitä 
ja kokijoita. Historiallisuuden ymmärtäminen auttaa yhdistämään ideat ”elä-
mistodellisuuteen”. Silloin ”emme ole enää tuomitut tulkitsemaan yhden kaa-
nonin mukaan, jonka mennyt antaa vaan olemme yhtäaikaa tekijöitä, jotka tul-
kitsevat kaanonia ja luovat sille uusia merkityksiä. ”170 Juha Varton mukaan tämä 
tarkoittaa uuden merkitysyhteyden avaamista.171 

Varton mukaan ajattelumme perustana on ymmärryksiä, jotka ovat valtara-
kennelmaa, jolla me olemme olemassa itsellemme tunnistettavalla tavalla. Nämä 
rakennelmat tulee purkaa ennen kuin voi löytää uusia merkityksiä [tai merkitys-
yhteyksiä]. 172 Aivan kuten taiteilijaa ei auta edellinen tuotanto tai teokset, sillä 
uudelle teokselle ei ole olemassa ennakkoon annettua muotoa. 

”Ajattelumme perustana toimivat ymmärrykset”173 voi purkaa kyseenalaista-
malla asioita, joita ei aseteta kyseenalaiseksi, se on itsekriittisyyttä.Siihen kuu-
luu arvon annon ilmiö. Arvon annon arvo on siinä, että otetaan huomioon eri 
ajattelutapojen erilaiset ideologiset sitoumukset. Myös siinä, ettei sitä ole sa-
maistettu tai sidottu mihinkään ideaaleihin tai päämääriin tai ihanteisiin tai 
absoluuttiseen hyvään, korkeintaan jonkinlaiseen estetiikasta vapaaseen kau-
neuteen. Toisin sanoen tarvitaan vapaus muuttaa ja hylätä omat ajattelun raken-
nelmat ja vapaus luopua ymmärtämisen pakon kahleista, vakiintuneista teoreet-
tisista oletuksista ja tulkintatavoista, jolloin perustelu ymmärtämiselle sisältyy 
haluun kyetä vuoropuheluun kenen kanssa tahansa.Ymmärryksessä on silloin 
mukana myös “kadonnut, mykkä ja nimetön osa,”174 mysteeri, jota nykykulttuu-
rissamme ei saa olla ollenkaan. Tämä on ajattelun vapautta myös siinä mielessä, 
ettei etsitä yleisiä merkityksiä  sieltä, missä niitä ei ole, esimerkiksi taideteokses-
ta. Henkilökohtaisia merkityksiä taideteoksesta voi kuitenkin löytää millaisessa 
abstraktiotasossa tahansa (joilla on suora yhteys omaan metafyysiseen tilaan) ja 
joka on juuri uuden merkitysyhteyden avamista, se on uusi elämisemme tällä 
hetkellä175. 

 

170  Varto 2005, 40
171  Varto 2005, 40-41
172  Varto 2005, 40
173  Varto 2005, 40
174  Weil 2007, 243
175  Varto 2005, 41
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17. YHTEENVETO

Edward Said kirjoittaa idän ja lännen välisestä suhteesta. Saidin päämäärä ei 
ole häivyttää idän ja lännen eroa vaan haastaa ihmiset huomaamaan, että eroon 
sisältyy vihaa, joka näkyy tunteettomasti konkretisoituneessa joukossa vastak-
kaisia olemuksia – ja että koko vihamielinen tieto on rakentunut näistä seikois-
ta.176 

Rakkaudettomuus näkyy asenteessa. Said kirjoittaa inhimillisyyden puolesta: 
“Orientalismi ei onnistunut olemaan humaani, koska se oli älyllisesti vääräs-
sä; sillä ottaessaan ehdottoman oppostioasenteeen maapallon alueeseen, jota 
se piti vieraana, orientalismi erehtyi inhimillisen kokemuksen suhteen, eikä 
myöskään kyennyt havaitsemaan (yleis-)inhimillistä kokemusta.”177 

Orientalismissa Orientti määritellään ulkoapäin. Orientista muodostettu 
tieto on tarkoitettu vallan käyttöön Orientin yli. Samalla tavalla toimii keino-
tekoisesti luotu taiteen tutkiminen, se on vallan käyttöä taidetta tekevän ihmi-
sen yli. Saidin tavoite on päästä pois kaksijakoisesta orja-mestari dialektiikasta 
tutkimalla uudelleen kanonisoidut kulttuuriset olettamukset.178 

Eksistentiaalisella tasolla valtasubjektin mukana olo esineellistää eli ”toiseut-
taa” taiteilijan. Valta pakottaa ihmisen olemaan jotain muuta, mitä hän on, jotta 
vallan vaikutuksen voisi välttää,179 samalla olemassolon kokemus katoaa. Silloin 
kun ihminen määritellään omien ennakkoluulojen perusteella, teemme hänestä 
rajallisen ja palautamme hänet johonkin yhteiskunnalliseen, ennalta sovittuun 
tai ideologiseen käsittämistapaan.180 Näin käy, koska ei nähdä eroa itsessä ja 
toisessa ihmisessä. Eron näkyville saattaminen on tärkeää siksi, että silloin ym-
märretään transsendentaalifilosofisen ihmiskäsityksen mukaisesti ihmisen ole-
van ulkopuolisten määrittelemätön, tietoinen ja vapaa toimija.181Ideologioista 
vapaassa maailmassa toinen ihminen on kokonaisuudessaan määrittelemätön. 

176  Said 2003, 352
177  Said 2003, 328 (käännös Jorma Etto)
178  Said 2003,  352-3
179  Hankamäki 2006, 47
180  Hankamäki 2006, 47
181  Hankamäki 2006, 47
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Orientalismissa Sacyn tieteellistämisprojektissa objektiivinen raken-
ne, orientin määrittäminen tarkoitta samaa asiaa kuin orientalistin määrittä-
mä orientti, samalla tavalla taiteenteoretisoinnissa taideteoreetikko määrittää  
taidetta ja pitää määrityksiään taiteen sisältönä. (Taideasiantuntijoiden nykyi-
nen vallitseva käsitys taiteen olemuksesta on se, että taide ja elämä ovat moni-
mutkaisia, taide monimutkaistaa tuttuja ja sovinnaisia käsityksiä, taide on liian 
monimutkaista siihen, että sen voisi sanoa olevan sitä tai tätä jne.) Kun tai-
de nähdään pinnallisempana ja merkityksettömämpänä mitä se on, myös sen  
vaikutus oletetaan olevan merkityksetön. 

Taiteen riippuvuus markkinataloudsta ja tieteellistämisestä on etabloitu insti-
tuutioissa, sitä ei saa kyseenalaistaa. Nykyaikana taiteilijan tehtävä on miellyt-
tää pieneen ryhmään kuuluvien “taideasiantuntijoiden” ulkomailta omaksuttua 
makua. Kun nykytaiteen museoon tuodaan näyttely Aasiasta, pohtii kuraatto-
ri Marja Sakari: “Mikä on keskus, jossa nykytaide määritellään? Onko se jo 
Aasia?”182 Huoli siitä, mikä tai kuka määrittelee taidetta kertoo sen, että taide on 
korkeataiteellista (lue: epäpersoonallista) ja että se on elitistinen ilmiö. Pitääkö 
nykytaidetta a) määritellä, b) pitääkö sen tulla jostakin. Pitääkö muiden uskoa, 
mitä Sakari epäilee? 

Pelkääkö kuraattori sitä, että taidetta ei tunnisteta taiteeksi, jollei se (tai hän 
ja taide) seuraa trendejä? Vai pelkääkö kuraattori sitä, että ilman hänen esittä-
määnsä taiteen määrittäjää, tässä Aasiaa, taiteen sisältö ei enää vastaa mielikuvaa 
nykytaiteesta ja taiteesta, minkä seurauksena sponsorit katoavat, kun ei synny 
hittituottetta ? Käykö kuraattorin mielestä taiteelle muuten samalla tavalla kuin 
assyrialaisille taide-esineille kaksisataa vuotta sitten Ranskassa ja Englannissa: 
eliitti hylkää massa-ajattelun ulkopuolelta tulevan uudelta ja vieraalta näyttä-
vän teoksen, mutta tavallinen kansa pitää siitä. Kyllä, kuraattori pelkää sitä, että 
korkeataide menettää merkityksensä eikä enää mene kaupaksi, sillä jollei taide 
mene kaupaksi instituutiot menettävät sponsorinsa, kuraattori työpaikkansa ja  
lopulta virkanimi illusorisen statuksensa. Informatiivinen imperialismi, tiedo-
tusvälineiden valta ja globalisaatio, jota ennen kutsuttiin vain imperialismiksi  
vaikuttavat taideteoreetikon ajatteluun, hän tarvitsee Damien Hirstin, gigant-
tisen angloeurooppalaisen kulttuurin tuotteen ja siksi taide-elämä näyttäytyy 
yksipuolisena ja ulkoapäin ohjattuna taidevirkamiehen/teoreetikon/kasvattajan/
kriitikon kritiikittömänä puuhasteluna.

182  Itä on poliittinen mielentila 2007
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Jos taiteilija uskoo kuraattoria, käy taiteelle huonosti.

Kun taiteilija itsekin linjaa, Adornoa lainaten, taiteensa kulutustavaran  
tasolle, on helppo olla samaa mieltä amerikkalaisen nykytaiteilijan Julian Sch-
nabelin kanssa nykyajan nuorista taiteilijoista taide-elämässä: “Paljon kaupan-
tekoa ja vähän taidetta.”183

1700-luvulla elänyt David Humen (1711-1776) mielestä hyvästä taideteok-
sesta löytyy tietyt esteettiset standardipiirteet, jotka tekevät siitä hyvän taidete-
oksen. Näitä esteettisiä ominaisuuksia pystyy arvioimaan, jos “arvostelijalla on 
vahvaan kauneuden tajuun liittynyt hienostunut aistimuskyky ja hänellä on käy-
tännön kokemusta, joka on syntynyt vertailemalla teoksia keskenään. Ennen 
muuta hänen tulee olla vapaa kaikista ennakkoluuloista”.184 Humen mielestä 
tällaiset ihmiset ovat todella harvassa, mutta niitä tuntuu instituutiot olevan 
pullollaan. Heidän vakioformaatillaan taiteesta tehdään pakollinen riesa, jota 
varten he itse keksivät (puoli-)ironisia sloganeita. Vakioformatisoinnin pyhempi 
päämäärä on opettaa yleisölle ja taiteilijalle oikeat käsitteet ja oikea asenne, jotta 
he pystyisivät ymmärtämään taidetta oikein. Tähän taidepuheeseen tarvittavia 
käsitteitä on luotu estetiikan teorioissa 1700-luvulta lähtien. Yleisön makua tu-
lee “kehittää”, jotta se voisi arvioida teosta. Tämä “kehittäminen” aloitetaan jo 
koulussa. Jokaisen oppilaan tulee omaksua jokin “taidekäsitys” (eikö taiteen hie-
nous ole siinä, että se keksitään itse?). 

Nietzschen mukaan kreikkalainen tragedia hävisi tekemällä itsemurhan,  
se ei kestänyt ratkaisematonta tilannetta, joka syntyi, kun yleisö tuotiin arvioi-
maan ja sanelemaan tragedialle ehtoja. Kuolinkamppailua edesauttoi kriitikko, 
taidevirkamies Euripides ja aina oikeassa oleva Sokrates. Tragedian kuoleman 
jälkeen syntyi tyhjyys, jota seurasi uusi taiteenlaji: uusi attikalainen komedia.185   
Enää ei taiteen tekemiseen tarvittu dionyysisyyttä tai apollonisuutta, havaintoja 
tai hurmaantumista. Taidevapaita tehoja esityksiin saatiin paradoksaalisilla aja-
tuksilla ja jäljittelyllä. Nykyisin myös järkytystehoilla.

Taidetta koetaan henkilökohtaisesti, mutta taiteen teoretisoijat yleistävät ja 
tekevät taiteesta massakokemuksen, he pitävät itseään osana  vallan rakenteita, 
vaikkei vallan rakenteita olekaan. Tai jos on, niiden olemassaoloa ei avoimesti 

183  Uimonen, Helsingin Sanomat, 7.3.2008
184  Hume 1965, 17
185  Nietzsche 2007, 88
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myönnetä. Tässä he eroavat muinaisista lampaanmaksan ennustajista, jotka oli-
vat selkeästi kuninkaan palveluksessa. Nykyajan taidevirkamiesten systeemi on 
luotu vain heitä itseään varten. Fasadia pidetään yllä teeskennellen taideystä-
vällisyyttä pitäytymällä välinpitämättömään, hyväntahtoiseen puoliesteettiseen 
ajatteluun. Asiantuntijuudeksi kutsuttu ajattelu, johonkin “taidekäsitykseen”   
perustuva kulttuuribyrokraattinen ajattelu ei ainakaan paranna taiteen tai taitei-
lijan asemaa, päinvastoin. 

LOPPUSANAT

Ilkka Niiniluodon mielestä pysyviä ennakkoluuloja ja ikuisia auktoriteetteja ei 
tieteessä hyväksytä.186 Miksi sitten taiteessa? 

Minkä tai kenen palveluksessa voi olla taidekuraattori, joka kysyy: “Voi, onko 
se Aasia joka määrittää nykytaiteen?” Despoottinen kysymys on kaukana dio-
nyysisyyden ja apollonisuuden armosta, ilosta, ylevyydestä ja myytin187 alkuvoi-
masta. 

Määrittely-yritykset väheksyvät taiteilijaa, mutta kaikkein eniten ne aliarvioi-
vat yleisöä. Nietzschen mielestä ihminen tarvitsee taiteen antaman vahvan elä-
myksen pysyäkseen hengissä. Hänen mukaansa ihmisen ”... arvo riippuu siitä, 
miten se pystyy painamaaan elämyksiinsä ikuisuuden leiman, sillä sen myötä 
se tavallaan poistaa itsestään maailman ja osoittaa tiedostamattoman sisäisen 
vakuuttuneisuutensa ajan suhteellisuudesta ja elämän todesta eli metafyysisestä 
merkityksestä.”188 Näin ei voi tapahtua niin kauan kuin taidevirkamies näivettää 
taidetta masentavaan tilaan arvottamalla sitä. Sitä paitsi, pitäisi olla selvää, että 
hierarkioihin uskova byrokraati ei voi yhtäläistää näkemystään sellaiseen maail-
maan, minne hierarkiat eivät kuulu. Taiteilijalle työ-ja siviilirooli ovat sama asia 
eikä hän tee eroa taiteen ja tieteen välillä. Taiteilija ymmärtää, että kulttuurissa 
ei tapahdu mitään, jollei ymmärretä, että teoksen luova väärinymmärtäminen 
on tärkeämpää kuin teoksen oletetun idean välittäminen.

186  Niiniluoto 1999, 84
187  Myytti kertoo maailman synnyn alusta, Glassnerin mukaan myytit 

sijoitettiin aina samaan aikaulottuvuuteen, mytologinen tapahtuma ei koskaan 
edeltänyt toista, koska myytti, päivittämätön kertomus historian ulkopuolelta 
olevista täsmällisistä tapahtumista oli muuttumaton (Glassner 1995, 1819). 

188  Nietzsche 2007, 169
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10  Yksityiskohta Eugene 
Delacroix´n maalauksesta 
“Sardanapaloksen kuole-
ma” 1827

Entä taiteilija, joka ei mahdu taideasiantuntijan makukäsityksiin? Taiteili-
ja voi olemassaoloaan pohtiessaan todeta samalla tavalla kuin esisokraattisella 
ajalla elänyt ihmeparantaja ja vaeltava näkijä Empedokles  400-luvulla eaa: Täs-
sä minä olen, ”jumalien luota karkoitettu kulkurina vaeltamaan”.189

 

  

189  Burkert 1992, 126
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