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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani saksalaisen filosofin Martin 
Heideggerin (1889 – 1976) taidekäsitystä, jonka hän esittää 
teoksessaan Taideteoksen alkuperä (Ursprung des Kunstwerkes, 
1936).  Heideggerin filosofian perustana on oleminen (Sein), jonka 
ajatteleminen jo hänen mukaansa vaatii uudenlaista kieltä. 
Pääteoksessaan Oleminen ja aika (Sein und Zeit, 1927) Heidegger 
käsitteli olemista omintakeisella kielellään Daseinin, inhimillisen 
olemisen näkökulmasta, kunnes totuudesta tuli taiteen kautta hänen 
uusi tapansa ajatella olemista, mitä hän nimittää estetiikan 
ylittämiseksi. Heideggerin taidekäsityksen mukaan taide on teoksessa 
ilmenevää totuuden tapahtumista, joka tuo esille aina jotain uutta, 
kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit), jonka aletheia, totuus 
paljastaa sellaisena kuin se todellisuudessa on, omassa olemisessaan.    
Tutkielmassa pyrin selvän eron tekemiseen onttisen, Heideggerin 
sanastossa esillä olevan (Vorhandenheit) subjekti – objekti-erottelun, 
jossa olio kohdataan representaationa, kohteena, ja ontologisen 
olemisen välillä, jossa olio näyttäytyy suorassa ja välittömässä, 
käsillä olevassa (Zuhandenheit) suhteessa.   
 
Tutkielman käsittelyssä noudatan Heideggerin tekemää jakoa 
kolmeen osaan, jotka ovat: olio ja teos, teos ja totuus sekä totuus ja 
taide.  Ensimmäisessä osassa keskityn Heideggerin lähtökohtaan, 
olioon, olion (Ding) olemiseen ja tuotteen (Zeug) tuotemaisuuteen 
sekä teoksen (Werk) teosmaisuuteen. Toisessa osassa käsittelen 
teoksen itsensä varassa olemista, mikä tarkoittaa teoksen tekijän, 
taiteilijan jäämistä sivuun, jolloin keskeiseksi muodostuu teoksen ja 
sen tulkitsijan välinen suhde. Heideggerin taidekäsityksen mukaan 
taideteoksen alkuperä on taide, joka ilmenee teoksessa totuuden 
tapahtumana, kun totuus on asettunut teokseen maan ja maailman 
välisen kiistan seurauksena. Kolmannessa osassa tarkastelen teoksen 
hahmossa ilmenevää taidetta eli totuuden tapahtumisen tarinaa, 
jonka vain tulkitsija eli teoksen vaalija kykenee tuomaan julki. 
Heideggerin mukaan taiteella on runouden olemus ja hän nimittääkin 
teoksen  luovaa vaalimista runoilemiseksi.  Tutkielmassa päädyn 
siihen, että Heideggerin taidekäsitys ja siihen sisältyvä totuus liittyvät 
kiinteästi hänen näkemykseensä olemisesta (Sein), jota ei tule pitää 
olevana (Seiende). 
 
Avainsanat: 
Heidegger, taideteoksen alkuperä, aletheia, kätkeytymättömyys, 
totuuden tapahtuminen, vaaliminen 
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1 Johdanto       

 
 
Saksalaista filosofia Martin Heideggeria (1889–1976)1 pidetään kiistanalaisena 

filosofina. Tästä huolimatta hänet voidaan lukea viime vuosisadan merkittävimpiin 

filosofeihin, pisimmälle menevässä väitteessä esitetään jopa, että kaikkea 

maailmansotien jälkeistä länsimaista filosofiaa voitaisiin pitää jonkinlaisena 

vastauksena Heideggerin filosofialle. Heidegger oli filosofisena persoonana 

monipuolinen ja hänen kiinnostuksen kohteensa ulottuivat laajasti eri elämän alueille.  

Heidegger itse kutsui filosofiaansa ajatteluksi. Hänen ajattelunsa voidaan katsoa 

vaikuttaneet hänen oppilaidensa2 ohella mm.  kielifilosofiaan, tekniikan filosofiaan, 

ympäristöfilosofiaan, taidefilosofiaan sekä eksistentialismiin ja filosofian ulkopuolella 

moniin erityistieteiden suuntauksiin kuten psykoanalyysiin.  

 

Heidegger aloitti yliopisto-opiskelunsa3 ja uransa kotiosavaltionsa Freiburgin 

yliopistossa. Hänen molemmissa väitöskirjoissaan näkyi mieltymys opettajansa 

Edmund Husserlin (1859–1938) filosofiaan ja fenomenologiaan. Valmistuttuaan hän 

toimi vuodesta 1919 Husserlin assistenttina sekä luennoitsijana Freiburgin yliopistossa. 

Hänen luentonsa4 täällä käsittelivät esimerkiksi fenomenologiaa, hermeneutiikkaa, 

Aristotelesta ja Augustinusta.  Vuonna 1923 Heidegger muutti Keski-Saksaan, 

                                    
1 Martin Heidegger syntyi 26.9.1889 Messkirchissä katolisessa Baden-Württenbergin 
osavaltiossa Etelä-Saksassa ja kuoli 86-vuotiana, 26.5.1976 Freiburgissa.  Hänet on 
haudattu Messkirchiin. 
2 Heideggerin oppilaita ovat olleet mm. Herbert Marcuse, Hans-Georg Gadamer, 
Hanna Arendt ja Karl Löwith. 
3  Heidegger lähti 15-vuotiaana Konstanzin jesuiittaopistoon, josta ylioppilaaksi 
tultuaan lähti opiskelemaan teologiaa Freiburgin yliopistossa vuonna 1909. Frans 
Brentanon (1838–1917) filosofian vaikutuksesta hän kuitenkin myöhemmin vaihtoi 
pääaineensa filosofiaan, matematiikkaan ja fysiikkaan (Itävaltalaista Brentanoa 
pidetään intentionaalisuus -käsitteen isänä, hänen filosofiansa liittyy läheisesti 
psykologiaan). Heidegger väitteli tohtoriksi vuonna 1914 filosofian alalta 
tutkimuksellaan Die Lehre vom Urteil im Psychologismus sekä dosentiksi vuonna 
1916 Duns Scotusta käsittelevällä tutkimuksella, Die Kategorien- und 
Bedeutungslehre des Duns Scotus. Samana vuonna hän julkaisi myös tutkimuksen 
Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft. (Tiedot teoksesta: Der Ursprung des 
Kunstwerkes, 126)  
4 Heidegger luennoi tuolloin mm. aiheista: Zur Bestimmung der Philosophie, Grund-
probleme der Phänomenologie, Phänomenologie des religiösen Lebens, Phänomeno- 
logische Interpretationen zu Aristoteles ja Ontologie: Hermeneutik der Faktizität.  
(http://www.iep.utm.utm.edu/h/heidegger.htm) 12.4.2008. 
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saadessaan tavoittelemansa apulaisprofessorin paikan Marburgin yliopistosta, jossa hän 

toimi viisi vuotta luennoiden5, muun muassa Aristoteleesta, Platonista ja Kantista. 

Heidegger oli jo tuolloin vakiinnuttanut asemansa karismaattisena opettaja ja sai 

kuuluisuutta heti alusta lähtien omaperäisenä ajattelijana ja erinomaisena esitelmöijänä.  

 

Heidegger oli siten jo tunnettu filosofi ennen kuin oli edes tuonut julkisuuteen magnum 

opuksensa, vuonna 1927 ilmestyneen Sein und Zeit -teoksen, Olemisen ja ajan.   Teos6 

on laaja tutkielma olemisesta (Sein) ja inhimillisen olemassaolon (Dasein) 

ongelmakentästä.  Heideggerin koko tuotannon, joka on kirjoitettu hänen omintakeisella 

ja runollisella tyylillään, voidaan katsoa käsittelevän olemisen kysymystä. Nämä 

ontologiset näkökulmat ja painotukset vain aina vaihtelivat vuosien varrella.   

Olemisesta ja ajasta tuli heti sen ilmestyttyä valtava menestys Saksassa ja 

mannermaalla, jopa klassikko. Teos vaikutti osaltaan myös siihen, että vuonna 1928 

Heidegger kutsuttiin ja valittiin professoriksi Freiburgin yliopistoon, eläkkeelle jäävän 

Husserlin seuraajaksi. 

 

Freiburgissa Heidegger viihtyi ja asui7 loppuelämänsä, vaikka saikin virkakutsuja 

professoriksi aina tuon ajan huippuyliopistoja kuten Berliiniä myöten.  Freiburgiin 

palatessaan Heideggerin ajattelu oli jo kuitenkin etääntynyt Husserlin fenomenologiasta 

filosofisen hermeneutiikan8 suuntaan, joka pohtii olemisen, ymmärtämisen ja tulkinnan 

ehtoja. Vuonna 1933 Heidegger otti opiskelijoiden ja opettajakollegojensa 

vaatimuksesta, yliopiston edun vuoksi silloisessa kaoottisessa ja näköalattomassa 

                                    
5 Marburgissa Heideggerin luentoaiheita olivat muutamia mainitakseni Der Beginn 
der neuzeitlichen Philosophie, Aristoteles: Rhetorik, Platon: Sophistes, Logik: Die 
Frage nach der Wahrheit, Geschichte der Philosophie von Thomas v. Aquin bis Kant, 
Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, Der Deutsche 
Idealismus (Fichte, Hegel, Schelling) und die philosophische Problemlage der 
Gegenwart ja Hegels Phänomenologie des Geistes. 
6 Teos jakaantuu kahteen osaan, joissa käsitellään asioita pykälittäin, 
ensimmäisessä osassa olemista ja toisessa osassa ajallisuutta, Heideggerin sanoin: 
kohti kuolemaa olemista.  Teokseen oli tarkoitus kirjoittaa myöhemmin jatko-osa, 
jota ei kuitenkaan koskaan tehty. Teos on omistettu Edmund Husserlille. 
7 Heideggerille muodostui tärkeäksi myös vuoristomaja Todtnaubergissa, läheisellä 
Schwarzwaldilla. 
8 Saksalainen filosofi Wilhelm Dilthey (1833–1911) oli jo aloittanut tämän ns. 
hengentieteiden hermeneutiikan, ymmärtävän menetelmän, joka korosti mm. 
luonnontieteiden ja humanististen tieteiden metodien erilaisuutta.  Heideggeria 
pidetään filosofisen hermeneutiikan isänä. 
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poliittisessa tilanteessa vastaan Freiburgin yliopiston rehtorinviran sekä sen myötä 

kansallissosialistisen puolueen jäsenkirjan.  Rehtoraatista hän sanoutui kuitenkin irti 

vajaan vuoden kuluttua; hän piti sitä suurena erehdyksenä, koska ei mielestään ollut 

poliittinen henkilö sitä ennen eikä sen jälkeenkään. Näiden vaiheiden seurauksena 

Heidegger joutui sittemmin viideksi vuodeksi opetuskieltoon. Hänen 

kirjeenvaihdostaan9 kuitenkin ilmenee, että hän sai tuolloinkin luentokutsuja ja kävi 

toisinaan luennoimassa yksityisissä tilaisuuksissa eri puolilla Saksaa.  Vuonna 1951 

Heidegger sai kuitenkin emeritusprofessorin arvon ja takaisin opetusoikeutensa 

Freiburgin yliopistossa, jossa hän jatkoi luentojen ja seminaarien pitämistä.  Myös 

lukuisat esseet sekä kotimaiset ja ulkomaiset vierailuluennot, joissa hän saavutti 

loistavan ilmaisun ja joita hän jatkoi aina kuolemaansa saakka, lisäsivät hänen 

kuuluisuuttaan.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskityn lähinnä Heideggerin taidekäsityksen esittelyyn 

sellaisena kuin hän sen esittää Taideteoksen alkuperässä (Ursprung des Kunstwerkes, 

1936).  Pyrkimykseni on samalla avata Heideggerin taidekäsitykseen liittyviä keskeisiä 

käsitteitä filosofisen ontologian näkökulmasta.  Heideggerin taidekäsitys on jo 

lähtökohdiltaan erilainen kuin perinteinen estetiikan taidenäkemys.  Voinee jopa väittää, 

että se on taiteen estetiikan kritiikkiä. Heideggerin mukaan empiirinen subjekti katsoo 

esimerkiksi taidetta aina objektina, esillä olevana kohteena (Vorhandenheit), kun taas 

hänen katsannossaan subjektilla on välitön, käsillä oleva suhde (Zuhandenheit) 

maailmassa olemiseen ja asioihin.   

  

1930-luvulla Heideggerin ajattelun painopiste oli siirtynyt (Daseinin) inhimillisestä 

olemisesta ja olemisen mielen ajattelusta olemisen totuuden ajattelemiseen; tuolloin hän 

piti mm. ”Vom Wesen der Wahrheit” -esitelmät.  Tässä ensimmäisessä käänteessään 

(die Kehre)10 Heidegger katsoo juuri taidetta koskevat analyysinsä keskeisiksi.  Hän 

alkoi luennoida taideteoksen alkuperästä, totuuden olemuksesta ja totuuden 

tapahtumisesta taideteoksessa otsikolla Vorträge Vom Wesen der Wahrheit.  
                                    
9 Kirjeenvaihdolla tarkoitan tässä työssä Heideggerin ja Karl Jaspersin (1883–1969) 
 – joka oli filosofi ja psykiatri ja toimi tuolloin Heidelbergin yliopiston filosofian pro- 
fessorina – melko katkeamatonta kirjoittelua vuosina 1920–1963.    
10 Heideggerin filosofiassa voidaan karkeasti erottaa kolme pääkautta: varhais-, 
keski- ja myöhäisheideggerilainen ajattelu. 
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Heideggerin mukaan totuus on tapahtumista, joka voi ilmetä monella eri tavalla. Tässä 

työssä tulen tarkastelemaan hänen erikoisen tärkeänä pitämäänsä totuuden tapahtumista 

teoksessa eli taiteessa.  Heideggerin mukaan taideteos voi paljastaa totuuden ja 

maailman sellaisena kuin se todellisuudessa on.   Tästä näkökulmasta nähtynä 

Heideggerin toisinaan melko aktiivinen taideharrastus näyttäytyy hyvinkin relevantilta. 

Luentomatkoillaan hän ehti aina poiketa taidegallerian tai museon ovesta sisälle 

tutkimaan taideteoksia.  Myös kirjeissään11 ja tapaamisissaan Jaspers ja Heidegger 

keskustelivat taiteesta sekä kiinnostavista taidenäyttelyistä ja teoksista, jotka heitä 

erityisesti puhuttelivat.  Perheen lomamatkoilta12 Heideggerille tulivat tutuiksi 

Sikstuksen kappelin freskot, antiikin maalaus- ja kuvanveistotaide sekä arkkitehtuuri 

niin Italiassa kuin koko Euroopassakin. Myös runous, etenkin Hölderlinin runot 

kuuluivat hänen kiinnostuksensa kohteisiin.  Heideggerin mukaan kielellä ja taiteella on 

sama olemus, ja kaikki taiteet ovat hänen mukaansa pohjimmiltaan runoutta eli tarinaa 

kertovia. 

 

Oma kiinnostukseni kuvataiteisiin ja taidehistoriaan on ohjannut minut Taideteoksen 

alkuperä -teoksen kautta tutkimaan Heideggerin ajattelua enemmänkin ja lopulta tämän 

tutkielman tekemiseen.  Heidegger pyrkii taidekäsityksellään, jonka hän Taideteoksen 

alkuperässä esittää, ylittämään estetiikan ja metafysiikan.  Tämä tekee hänen 

taidekäsityksestään niin toisenlaista ja hämmentävää, ettei se avautune välttämättä 

kovinkaan helposti hyvällekään taiteentuntijalle. Heidegger suorastaan pakottaa 

ottamaan selvää, miten hänen taidekäsitykseensä liittyvät omaintakeiset ilmaukset 

samoin kuin totuuden tapahtuminen taideteoksessa tulisi ymmärtää. 

 

Heideggerin radikaalin taidekäsityksen mukaan taide ei ole pelkästään kulttuurin 

saavutusten eikä hengen ilmiö, vaan se kuuluu tapahtumaan.  Vasta taideteoksen 

tapahtumaluonne tuo Daseinin historialliselle olemiselle merkityksen asioihin suhteessa 

olemisen kautta.  Taide voi siten vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään, josta 

näin tulee Heideggerin mukaan mielenkiintoisempi ja mielekkäämpi. 

                                    
11 Kirjeistä on suoraan luettavissa, että juuri Jaspers, joka oli erittäin kiinnostunut 
taiteesta ja taidenäyttelyistä (ja keräsi taidetta) sai Heideggerinkin kiinnostumaan 
taiteesta ja taidenäyttelyistä. 
12 Heideggerilla oli jo 1920-luvulla oma auto. 
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Mielestäni Heideggerin taidekäsitystä ei ole tutkittu tarpeeksi Suomessa, ainakaan 

filosofian laitoksilla tällaisesta ontologisesta, tapahtumiseen liittyvän totuuden 

olemuksen näkökulmasta. Heideggin taidetta koskevia tutkimuksia on tehty etupäässä 

estetiikan ja taiteidentutkimuksen laitoksilla ja pikemminkin onttisesta, estetiikan 

näkökulmasta.  Kiinnostavaksi Heideggerin taidekäsityksen tekee juuri se, että se 

poikkeaa täysin konventionaalisesta.  Heideggerin mukaan taiteella on yhteys 

ympäristöön ja olevan olemisen kokonaisuuteen (das Ganze), mikä tarkoittaa fysistä. 

Tämä hänen mielestään tärkeä ontologian alue jäi puuttumaan hänen pääteoksestaan. 

Pidän tutkielmani olemiseen (Sein) ja käsillä olevaan, Zuhandenheit -asenteeseen 

liittyvän näkökulman esille ottamista tärkeänä jo siitäkin syystä että, sen avulla voi 

taideteoksessa tapahtuva totuus paljastaa ja tuoda ilmi sellaisia asioita ja tuloksia, joita 

ei ole mahdollista saada muilla tutkimusmenetelmillä. 

 

Kuuluisuutensa ja osaksi ristiriitaisuutensakin takia Heideggeria on tutkittu maailmalla 

kyllä melkoisesti. Suomessakin Heidegger-kirjallisuutta on ilmestynyt kiitettävästi, 

Heidegger suomennoksina, Heidegger artikkeleina sekä Heideggeria käsittelevinä 

tutkimuksina, väitöskirjoina ja kokoomateoksina.  Kuitenkin Heideggerin pelkästään 

taidetta koskevia tutkielmia on filosofian laitoksilla tehty vähän.  Omankin laitoksemme 

Heidegger-tutkielmat ovat suuntautuneet muihin aiheisiin kuin Heideggerin 

taidekäsitykseen, kuten Dasein-analyysiin, ajattelemiseen, tekniikkaan, tieteeseen, 

olemiseen, kieleen, ymmärtämiseen ja liikunnan filosofiaan. Heideggerin tuotanto ja 

persoona tuottanevat kuitenkin jatkuvasti sekä vasta- että myötämielisiä kirjoituksia. 

Kotimaassa Heideggerin kuvataidenäkemyksistä on kirjoitettu13 jonkin verran.     

                                    
13Kakkori Leena: Heideggerin aukeama, tutkimuksia totuudesta ja taiteesta Martin 
Heideggerin avaamassa horisontissa, 2001; Kupiainen Reijo: Heideggerin ja 
Nietzschen taidekäsitysten jäljillä, 1997; Luoto Miika: Heidegger ja taiteen arvoitus, 
2002; Passinmäki Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus, filosofinen analyysi 
rakentamisesta ja arkkitehtuurista, 2002; Vaden Tere: Heidegger ja etiikka: 
muotoa vai sisältöä?, 2006, teoksessa Jussi Backman ja Miika Luoto (toim.): 
Heidegger, Ajattelun aiheita; Vartio Juha: Tästä jonnekin muualle, polkuja 
Heideggerista, 1993; Arto Haapala ja Markku Lehtinen (toim.): Elämys, taide, 
totuus, kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta, 2005, sis. mm. Miika Luodon 
kirjoitus: Taide ja totuus Heideggerin ajattelussa; Routila Lauri: Über Zeichen, Sinn 
und Wahrheit, 1970; Hannu Sivenius on kirjoittanut suomentajan alkusanat 
Taideteoksen alkuperä -teokseen, 1995. Tunnettuja ulkomaisia Heidegger tutkijoita 
ovat hänen oppilaidensa lisäksi mm. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Otto 
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Päälähteenä tässä pro gradu -tutkielmassani käytän saksankielistä Der Ursprungs des 

Kunstwerkes -teosta.  Sen esipuheessa Heidegger kertoo, missä ja milloin hänen 

ajattelunsa oli kehittynyt ja kypsynyt sille tasolle, että hän saattoi alkaa puhua taiteesta. 

Ensimmäisen esitelmän pelkästään taiteesta hän kertoo pitäneensä Freiburgin 

taidehistoriallisessa seurassa marraskuussa vuonna 1935. Seuraavana vuonna hän sai 

kutsun tulla pitämään toista taide-esitelmään tammikuussa 1936 Zürichin yliopistoon.  

Samana vuonna hän piti myös taiteesta kolmen esitelmän luentosarjan Frankfurtissa 17. 

ja 24. tammikuuta sekä 4. joulukuuta.  Nämä esitelmät eivät tuolloin kuitenkaan 

herättäneet kovinkaan suurta huomiota yliopiston ulkopuolella. 

 

Heideggerin taidekäsitys tuli suuremmalle yleisölle tunnetuksi vasta parikymmentä 

vuotta myöhemmin Holzwege14 -kokoelmassa, jossa se ilmestyi Der Ursprung des 

Kunstwerkes, Taideteoksen alkuperä -nimellä. Tätä esseetä pidetään yhtenä Heideggerin 

kuuluisimmista teksteistä. Tutkielmassa käyttämäni saksankielisen näköispainoksen 

Heidegger on tarkistanut ja kirjoittanut itse siihen lisäyksen vuonna 1956. Teosta15 

täydentää myös Gadamerin kirjoittama johdanto (Zur Einführung von Hans-Georg 

Gadamer).  Tässä tutkielmassa tulen viittauksissa tähän teokseen kirjoitusteknisistä 

syistä käyttämään Der Ursprung des Kunstwerkes -teoksesta lyhennettä UK.  

 

Heidegger esittää Taideteoksen alkuperässä oman taidekäsityksensä kohtalaisen tiiviinä 

kokonaisuutena, joten pidän sen vuoksi luontevana rajata tämän tutkielman aiheen juuri 

teoksen esille tuomaan laajuuteen.  Taideteoksen alkuperässä Heideggerin käyttämä 

kieli sisältää paljolti samoja omintakeisia ilmauksia kuin Olemisessa ja ajassa, 

esimerkiksi heitteisyys (Geworfenheit), joka tarkoittaa Daseinin heitettynä maailmassa 

olemista (in-der-Welt-Sein)16 ja monet muut sanonnat kietoutuvat siinä määrin yhteen 

hänen pääteoksensa sanaston, termien ja käsitteiden kanssa, että Heidegger näyttää 

pitävän itsestään selvänä taustaoletuksena hänen ajattelunsa ymmärtämiselle Olemisen 

ja ajan tuntemusta.  

                                                                                                       
Pöggeler, Joseph J. Kockelmans, Marx Werner, Vattimo Gianni, Derrida Jacques, 
Taminiaux Jacques ja Wright Kathleen. 
14 Holzwege -kirjoituskokoelma ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1949. 
15 Käyttämäni painos on vuodelta 1965 ja se on omistettu Theodor Hetzerin 
muistolle, Philipp Reclam jun., Stuttgart (Universal-Bibliothek Nr. 8446/47).   
16 Heideggerin ilmaisuissa viivat kuuluvat asiaan, ne kuvaavat yhteyttä. 
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Heideggerin lähtökohtana on uusi tapa ajatella taiteesta, joka lähtee teoksen olemisesta 

(Werksein) ja aletheiasta, totuuden kätkeytymättömyydestä (Unverborgenheit). Hänen 

mukaansa taide ei ole vain jonkin erityistieteen kuten estetiikan omaisuutta. Tulen tässä 

tutkielmassa esittämään Heideggerin taidekäsityksen ja siihen liittyen taideteoksessa 

tapahtuvan totuuden esille tulemisen, eli totuuden paljastumisen, mikä merkitsee sen 

avaaman maailman paljastumista, toisin sanoen olevan olemisen kokonaisuuden 

paljastumista sen omassa pakottomassa olemisessaan.  Näin Heidegger pyrkii teoksen 

avulla paljastamaan välittömän todellisuuden ja sitä kautta taiteen.  Jo Olemisessa ja 

ajassa Heidegger käsitteli totuutta, totuuden paljastumista aletheian, olevan 

kätkeytymättömyyden avulla, joka paljastaa teoksessa tapahtuvan totuuden 

tapahtumisen. Tähän liittyy läheisesti myös toinen totuuden tapahtumisen tapa: 

ajatteleminen. Heidegger puhuu myös historiallisten epookkien paljastumisesta sekä 

siitä miten ihminen on niissä osallisena ja miten myös kielellä on niissä merkittävä 

rooli. Pyrin myös avaamaan sellaisia Heideggerin taidekäsitykseen kuuluvia lausumia 

kuten ”taideteos avaa olevan olemisen omalla tavallaan” (Das Kunstwerk eröffnet auf 

seine Weise das Sein des Seienden), ”maan ja maailman vastakkainoleminen on kiistaa” 

(Das Gegeneinander von Welt und Erde ist ein Streit) ja ”totuuden teokseen 

asettautuminen” (Sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit). 

 

Taideteoksen alkuperä -teos jakaantuu kolmeen osaan, minkä jaottelun pohjalta tulen 

myös käsittelemään tarkemmin mainitsemiani teemoja.   Luvussa 2 tarkastelun kohteena 

on olio ja teos (Das Ding und das Werk).  Tässä luvussa pyrin selvittämään Heideggerin 

erilaisten olioiden jaottelua tuntomerkkeineen, olion oliomaisuutta, tuotteen 

tuotemaisuutta ja taideteoksen teosmaisuutta.  Tässä Heidegger käyttää apuna kreikan 

hypokeimenonia, olion ydintä, jonka ympärille olion kaikki ominaisuudet pyrkivät 

kasaantumaan.  Käsittelen tässä luvussa myös muoto-aines-rakennetta, sekä tuotteen 

(Zeug) soveltuvuutta tarkoitukseensa.   Heidegger erottaa näin taideteoksen olemisen 

(Werksein) tuotteen ja käsityön olemisesta tai teollisesti tuotetusta massatuotteesta.   

Näitä teemoja hän havainnollistaa van Goghin maalauksen avulla.  

 

Luvussa 3 tulen selvittämään, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan teoksella ja totuudella 

(Das Werk und die Wahrheit).  Heideggerin mukaan taide on taideteoksen alkuperä. 
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Taide on juuri sitä, mikä ilmenee itsensä varassa olevassa taideteoksessa totuuden 

tapahtumana ja tulee ilmi teoksen tulkinnassa.  Maan ja maailman välisen kiistan 

seurauksena totuus tulee esille avaten oman maailmansa juuri sellaisena kuin se 

todellisuudessa on. Tällöin maailman avautuminen kokoaa ympäristönsä harmoniseksi 

kokonaisuudeksi, ykseydeksi. Tästä esimerkkinä Heidegger esittää kreikkalaisen 

temppelin, jonka sisä- ja ulkopuolella avautuu olevan olemisen kokonaisuus (das 

Ganze).  Tässä luvussa käsittelen myös Heideggerin esittämiä teoksena olemisen 

kriteereitä, kuten pystyttämistä (Errichtung) ja esiin asettamista (Herstellung).  Näihin 

teemoihin liittyvät myös totuuden paljastuminen ja kätkeminen (Lichtung und 

Verbergung) sekä aletheia, joka Heideggerilla kuuluu aina ontologiseen olemiseen. 

 

Luvussa 4 tulen käsittelemään totuutta ja taidetta (Die Wahrheit und die Kunst).  

Heideggerin mukaan teoksen todellisuus määrittyy totuuden tapahtumisesta teoksessa ja 

sen ilmenemisestä.  Totuus ilmenee aina jo teoksessa, sen hahmossa, jonka taiteilija on 

luonut. Teoksen katsoja eli Heideggerin sanastossa teoksen vaalija tulkitsee teoksessa 

tapahtuvaa totuutta sanallisesti runoilemalla ja saattaa näin teoksen hahmossa näkyvän 

totuuden tapahtumisen julki.  Heideggerin mukaan totuus voi tapahtua viidellä eri 

tavalla, joista yksi on totuuden tapahtuminen taideteoksessa. Kun totuus tapahtuu 

teoksessa ja taiteessa, se tuo aina esiin jotain uutta ja sellaista, mitä ei aikaisemmin ole 

ollut, koska taide on uutta luovaa.  Tämä totuuden avautuminen mahdollistuu maan ja 

maailman välisen kiistan seurauksen, kun repeämä (Riss) vetää kiisteleviä osapuolia 

yhteen, jolloin samalla maa avaa itsensä paljastaen oman historiallisen maailmansa ja 

totuutensa sellaisena kuin se ilmenee omassa, vapaassa totuuden olemuksessaan.  

Heideggerin taidekäsitykseen kuuluu myös runoileminen, koska teoksen totuuden 

tapahtumisen tulkitsee ja pukee sanoiksi eli hänen mukaansa runoilee teoksen äärellä 

viipyvä teoksen vaalija. 

 

Luvussa 5 tulen esittämään tekemiäni johtopäätöksiä Heideggerin taidekäsityksestä sekä 

mahdollisesti esiin tulevia muita huomioita tämän pro gradu -tutkielman puitteissa.    

Heideggerin taidekäsitys perustuu olemiseen (Sein) sekä totuuden tapahtumiseen 

teoksessa, mikä hänen mukaansa edellyttää totuuden, aletheian, kätkeytymättömyyden 

(Unverborgenheit) paljastumista sellaisena kuin se todellisuudessa on.  Tämä käsillä 
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oleva (Zuhandenheit) ja välitön suhde taiteeseen haastaa estetiikan tavan tutkia taidetta 

ja taideteoksia.  Heideggerin mukaan taiteen säilymisen edellytyksenä on aito taiteen 

olemuksen selvittäminen, joka on toisenlaista, pikemminkin sellaista, jossa tutkitaan 

taiteen olemusta, sen alkuperää ja sitä, mistä taiteeseen ja teokseen tulee se lisä, joka 

tekee siitä taidetta.     Heidegger pohtii myös, miksi taide ei tee nykyihmiselle enää 

todellisuutta näkyväksi, vaikka ihminen kuuluu tähän todellisuuteen ja on osa sitä.   

 

Liitän työhöni myös Heideggerin esimerkikseen ottaman kuvan van Goghin 

maalauksesta17, joka oli kiinnittänyt hänen huomiotaan eräässä taidenäyttelyssä, vaikka 

työni ei kuulukaan taidehistorian tutkimuspiiriin, katson kuitenkin, että tämä 

taideteosesimerkki voisi auttaa teoksessa tapahtuvan totuuden hahmottamisessa.  

Toivon, että pro gradu -tutkielmani voisi auttaa Heideggerin taidekäsityksen 

ymmärtämistä ja tulkintaa hänen haluamallaan tavalla, toisin sanoen, että kysymys 

taideteoksen alkuperästä muodostuu kysymykseksi taiteen totuudesta, johon liittyy 

kiinteästi oleminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
17 Liite: Vincent van Goghin maalaus, Alte Schuhe, 1886 (45 x 37 cm), 
    Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam. 
    (Kuvan käytön luvallisuus on selvitetty.) 
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2 Olio ja teos (Das Ding und das Werk) 
 

Heideggerin taidekäsityksen lähtökohtana on Ursprung des Kuntwerkes -teoksessa 

taideteokseen asettuneen totuuden olemisen (Sein) kysyminen.  Tällainen lähtökohta 

tarkoittaa aivan toisenlaisen taidefilosofian tekemistä kuin perinteinen taiteentutkimus.  

Kun klassinen estetiikka on korostanut taiteen vastaanottamisessa elämystä ja 

taidenautintoa, tulkitsee Heidegger sitä vastoin perinteisiäkin taideteoksia olemisen ja 

totuuden tapahtumisen näkökulmasta.  Kuitenkin ennen kuin voin ryhtyä käsittelemään 

tarkemmin Heideggerin taidekäsitystä, erilaisia olioita ja teoksen ontologista olemista, 

on syytä hieman kertoa Heideggerin päätymisestä tällaiseen uuteen taidekäsitykseen, 

jota hän kutsuu estetiikan ylittämiseksi. 

 

2.1 Estetiikan ylittäminen 
 

Jo Olemisessa ja ajassa Heidegger oli todennut olemisen kiinnittämisen vaativan 

kokonaan uudenlaista kieltä ja kielioppia, joten hän alkoi käyttää omaperäistä, vieraita 

ja tuttuja sanoja yhdistävää sekä neologismeja1 sisältävää kieltä. (OA, 63).  Heidegger 

sanoi uutta filosofiaansa fundamentaaliontologiaksi, koska hän ei ontologialla 

tarkoittanut perinteistä metafysiikan osa-aluetta, oppia olevasta, jossa tarkastellaan 

sellaisia olemuksellisia käsitteitä kuten substanssi.  Funtadamentaaliontologia taas on 

ontologiaa, jossa olemisen osoitetaan olevan erottamaton ajallisuudesta ja sen tehtävä 

on ajatella olemista. (OA, vii-ix).  Tämän varhaisen pääteoksen filosofinen projekti oli 

metafysiikan ylittäminen; hän tahtoi purkaa2 tradition ennakkokäsitykset ja tehdä uusin 

sanoin uudenlaista filosofiaa ja hylätä samalla vanhat termit, joilla oli hänen mielestään 

liikaa painolastia jo ennestään.  Heideggerin poeettinen kieli mahdollisti hänen 

uudenlaisen ajattelunsa, joka ajattelee olemisen totuutta ja tuo sen esiin täsmällisin 

saksalaisin, usein teknisin termein3 (WM, 9.) Heidegger ei halunnut, että hänen 

filosofiaansa pidetään akateemisen maailman ulkopuolisena ajatteluna Nietzschen ja 

                                    
1 Neologismi tarkoittaa uudissanaa, uutta merkitystä tai uutta sanontatapaa. 
2 Heidegger käyttää tästä destruktio-sanaa, vrt. Derridan dekonstruktio). 
3 Monet Heideggerin käyttämät sanat on vaikea kääntää muille kielille, koska ne 
usein tuovat mukanaan harhaan johtavia konnotaatiota (teknisinä termeinä ne voisi 
jättää kääntämättä). 
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Kierkegaardin filosofian tapaan, vaan hän halusi tehdä Gadamerin4 mukaan ankaran 

tieteellistä fenomenologiaperustaista ”asioihin itseensä” (Zu den Sachen selbst5) 

menevää filosofiaa.  (UK, 105). 

 

Heideggerin mukaan länsimainen filosofia perustuu erheelliselle mefafyysiselle 

oletukselle ajattelun ja todellisuuden luonteesta, kun se karteesiolaisen dualismin 

mukaisesti erottaa toisistaan subjektin ja objektin, ajattelijan ja ajattelun kohteen.  

Heideggerin mielestä tämä johtaa yhä enenevässä määrin teknologiseen ajattelutapaan 

sekä luonnon hallintapyrkimyksiin, manipulointiin ja välineellistämiseen.  Heidegger 

pitää tällaista suuntausta seurauksena olemisen totuuden unohtamisesta6.  Unohtamisella 

Heidegger tarkoittaa tässä sitä, että kun filosofia puhuu vain onttisesta olevasta 

(Seiende), se ei ymmärrä, mitä ontologinen oleminen (Sein) tarkoittaa (WM, 9 - 10).  

Olemisen unohtamisen seurauksena länsimainen ihminen on vieraantunut paitsi omasta 

olemisestaan myös muista olioista.  Heidegger sanoo tämän ilmenevän nihilisminä ja 

merkityksen, mielen katoamisena niin olemisesta, asioista kuin elämästäkin.  

Vieraantumisen ja kodittomuuden voittamiseksi tulee Heideggerin mukaan ylittää 

länsimainen metafysiikka ja ajatella uudelleen niitä ajatuksia, joita ajattelivat jo 

esisokraatikot ennen länsimaisen filosofian syntyä.   

 

Kymmenisen vuotta pääteoksestaan Heidegger palaa ontologiseen olemiseen (Sein) ja 

ylittämiseen, mutta nyt keskiössä on taide ja estetiikan ylittäminen (Ûberwindung der 

Äestetik). Tätä vaatii Heideggerin mukaan perinteinen taiteentutkimuksen unohtama 

olion olemisen perusta, mistä johtuen se empiiristen tieteiden tavoin tutkii myös taidetta 

objektina, kalkyloiden ja kategorisoiden sitä. Gadamerin mukaan  kritiikki kohdistui 

etenkin uuskantilaisuuteen7, sen metodinmukaista ja itsetyytyväistä systeemitietoisuutta 

vastaan, joka oli alistanut filosofian täysin tieteellisen tiedon palvelukseen. (UK, 103.) 
                                    
4 Gadamerin kirjoittama johdanto (ss.102–125) puuttuu Taideteoksen alkuperästä. 
5 Termi, jota myös Heidegger käytti, tulee Husserlilta. 
6 Die Metaphysik ist im Denken an die Wahrheit des Seins überwunden. 
7 Uuskantilaisuus oli 1880 – 1930 Kantin ajattelun elvyttämä uusi, voimakkaasti 
teoreettiseen suuntaan orientoitunut liike, jonka varhaisia edustajia olivat Lange 
(teos: Geschichte des Materialismus) ja Liebmann (teos: Kant und die Epigonen).  
Siihen kuului erilaisia suuntauksia, kuten Marburgin koulu (Cassirer (Symbolit), 
Cohen (Alkuperä), Badenilainen koulu (johon kuuluivat arvoteoreetikot: 
Windelband, Rickert, Lask) ja Induktiivinen Metafysiikka (Fechner, Lotze), tiedot: 
Dtv-Atlas, Philosophie, s.175). – Cassirer on semiotiikan isä. 
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Taustalla vaikuttivat myös yhteiskunnalliset tapahtumat ja ensimmäisen maailmansodan 

jälkeiseen ilmapiiriin, joka oli pirstonut niin henkisen kuin kulttuurisenkin 

yhdenmukaisuuden, enää ei voitu luottaa yhteiseen jumaltarustoon tai uskontoon, vaan 

jokaisen niin taiteilijan kuin muidenkin, tuli tästä lähtien luoda oma käsityksensä 

kosmoksesta.  

 

Heidegger oli opetustyössään pitänyt jo tuolloin luentoja Kantin, Hegelin, Schillerin ja 

Nietzchen taidekäsityksistä sekä luennoinut Spenglerin8 ajatuksista, mikä osaltaan 

vaikutti siihen, että hän alkoi suhtautua yhä kriittisemmin perinteiseen estetiikkaan ja 

saksalaisen romantiikan jälkeisen idealismin taidekäsityksiin (BW, 118, 221). 

Heidegger mainitsee myös Hegelin estetiikan luentojen kirjoituskokoelman 

(Vorlesungen über die Ästhetik) yleisestä, suuresta vaikutuksesta.  Etenkin niistä 

lukemansa seuraavat lauseet antoivat hänelle ajattelun aiheita: ”Taide ei enää 

tulevaisuudessa tule olemaan paras tapa ilmaista totuutta” ja ”Tuskin voidaan enää edes 

kuvitella, että taide tulisi aina vain paranemaan ja täydellistymään, joten se lakkaa 

olemasta hengen korkein tarve/tavoite” sekä ”Joka suhteessa näyttää siltä, että taide 

tulee tulevaisuudessa edustamaan meille vain jotain mennyttä”9. Jo luennoillaan 

Heidegger oli kysynyt, mitä estetiikka tarkoittaa ja vastannut, että se on taidetta 

objektina, kohteena tutkiva tiede niin kuin muutkin erityistieteet; se on tietoa ihmisen 

toimista suhteessa aisteihin ja miten ne on määritelty.  (UK, 92 - 93).   

 

Gadamer kertoo, että vaikka Heidegger oli luennoinut taiteesta, esimerkiksi Kantin ja 

Hegelin estetiikasta, oli kuitenkin yllätys, kun Heidegger alkoi pitää luentoja estetiikan 

ylittämisestä ja omasta taidenäkemyksestään.  Vaikka hänen taidekäsityksensä tavoitti 

suuren yleisön, vasta Holzwege -kokoelman ilmestymisen myötä, oli niiden vaikutus 

kuitenkin alkanut jo paljon aikaisemmin.  Nämä luennot ja esitelmät herättivät nyt 

kaikkialla kiinnostusta ja erilaiset lyhennelmät niistä levisivät laajalti. Gadamerin 

mukaan  Heideggerin pohdinnat taiteesta merkitsivät tosiasiassa filosofista sensaatiota 

                                    
8 Oswald Spenglerin pääteos: Der Untergang des Abendlandes oli ilmestynyt 
kahtena osana 1918–1922,  (Länsimaiden perikato, ilmestyi suomeksi 
1961/Tammi, Yrjö Massan suomentamana). 
9 Hegelin Berliinin yliopistossa vuosien 1828 ja 1829 vaihteessa pitämien luentojen 
pohjalta Heidegger on itse merkinnyt muistiin nämä lauseet seuraavasti: WW.X, 1, 
s. 16 ja WW.X, 1, s. 134 sekä WW.X, 1, s. 135. 
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ja hänestä piirtyi niiden johdosta  erilaisissa keskusteluissa outo ja karikatyyrinen kuva, 

ei kuitenkaan vain sen takia, kun Heidegger asetti  taiteen ihmisen itsetietoisuuden 

hermeneuttiseksi perustaksi, vaan myös siksi,  kun Heidegger esitti näissä esitelmissään, 

että   taide tuli ymmärtää  koko ajallisen ja historiallisen maailman perustaksi.  Gadamer 

selventää ja kiteyttää tämän Heideggeria mukaillen runollisesti: kaikki ei-tiedetty ja 

tuntematon kaareutuu taiteen sateenkaarena loistaen (scheinen) historiallisen 

jatkuvuuden yllä ja määrittyy hermeneuttisen tietomme rajoissa, koostuen inhimillisen 

heitettynä maailmaansa olevan Daseinin itseymmärryksen erilaisista havainnoista.  

Tämä sensaatio koski Heideggerin uutta ajattelutapaa. (UK, 107 - 109). 

 

Teoksessaan Ursprung des Kunstwerkes Heidegger esittää, miten tähän saakka taidetta 

ja taiteilijoita on tutkittu vain estetiikan näkökulmasta, havainnon ja aistimisen 

kohteena, aisthésis.  Heidegger pitää tällaista taiteen kohtaamista elämyshakuisena 

tarkastelutapana, joka pyrkii selittämään ja määrittämään taidetta siten, että kaikesta 

tulee vain pelkkää taide-elämystä. (UK, 91.) Heidegger haluaa sanoutua irti tällaisesta 

asenteesta taiteeseen ja tehdä uudenlaista taiteenfilosofiaa, joka lähtee oliosta ja 

taideteoksen olemisen kysymisestä ja palata näin taiteen lähteille, taideteoksen 

alkuperään. (TA, 11).  

 

Mikäli Hegelin ennustukset taiteen kuolemasta toteutuisivat, Heideggerin mukaan 

suurinta pelkoa aiheuttaisi ajattelun loppuminen.  Heideggeria kiinnostaakin tämän takia 

selvittää, että voisiko taide10 tosiaan olla olemukseltaan sellainen, että siinä voisi olla 

nähtävissä inhimillisen olemisen ajallinen totuuden tapahtuminen.  Ja jos näin ei voisi 

olla, niin mikä voisi olla siihen syynä? (UK, 92 - 93).  Näiden kysymysten pohtimiseen 

Heidegger päätyi Taideteoksen alkuperässä, Hegelin pessimististen ennustusten 

johdosta ja ne suuntasivat hänen ajattelunsa täysin uudenlaiseen taidekäsitykseen. 

Heidegger aloittaa taideteoksen analysoinnin oliosta, johon siirryn seuraavassa luvussa.   

 

 

 

 

                                    
10 Taide tulee tässä käsittää mahdollisimman laajasti. 
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2.2 Olio   

 

Gadamer arvostelee, Heideggeria myötäillen, kriittisesti saksalaisen idealismin 

taidekäsitystä, joka myös osaltaan oli syynä Heideggerin uudelle taidenäkemykselle. 

Gadamerin mukaan saksalainen idealistinen estetiikka oli määritellyt taideteoksen 

paikan ja merkityksen johonkin käsittämättömään absoluuttiseen todellisuuden 

ymmärryksen kokonaisuuteen, joka oli pitkälti uuskantilaisuuden muovaama.  Tämä 

vallitseva filosofinen liike oli Gadamerin mukaan uudistanut kantilaisuuteen perustuvaa 

tieteellistä tietämystä ottamatta huomioon minkäänlaista teleologista11 olemisen 

järjestystä tai metafysiikan horisonttia, vaikka vielä Kantin kolmannessa kritiikissä 

(Kritik der Urteilskraft, 1790) tämä oli huomioitu ja perustavanlaatuisena mukana.  

Tällä tavoin tulivat uuskantilaiset esteettiset ongelmat kuormittuneiksi omalaatuisilla 

ennakkoluuloilla.  (UK, 113) 

 

Gadamerin mukaan näitä ongelmia ei esiintynyt Heideggerin taidekäsityksessä, koska 

Heideggerin taideteoksen kysyminen lähtee aivan uudelta perustalta, olion olemisesta ja 

oliomaisuudesta. Heidegger pitää myös taideteosta oliona.  Taideteos ei kuitenkaan ole 

vain tavallinen olio, kuten estetiikan kohteena, jolloin sillä on vain esineellinen luonne, 

vaan taideteoksen olemukseen kuuluu sen oliona olemisen lisäksi aina myös jotain 

muuta, joka vasta tekee tästä oliosta taideteoksen (Werk). (UK, 113 - 114). 

 

Heidegger puhuu olioista aina ontologisen olemisen (Sein) perspektiivistä, käsillä 

olevana (Zuhandenheit), välittömässä suhteessa olevana, mikä hänen mukaansa hävittää 

subjekti – objekti-erottelun, joka tarkastelee olioita kohteena, esillä olevana 

(Vorhandenhet) objektina, kuten hän jo Olemisessa ja ajassa esittää.  Heideggerin 

mukaan käsillä olevana maailman oliot näyttäytyvät meille ikään kuin suorassa 

suhteessa, jolloin voimme suhtautua niihin yhtä välittömästi, kuin mihin tahansa tuttuun 

asiaan ympäristössämme, kun taas esillä oleva objekti on aina representaatio ja kohde, 

kuten empiiristen tieteiden tutkimuskohteet ja hypoteesit. (OA, 102 – 114).  Mielestäni 

                                    
11 Teleologia (kr.) = oppi tarkoituksesta, tarkoitusperäisyydestä.  Sen mukaan 
luonnon tapahtumat ja historia ja ihmisen toiminta voidaan selittää tarkoituksen 
avulla.  Telos (kr) = päämäärä.  Aristoteleen neljä syytä ovat: causa formalis, 
causa finalis, causa efficiens ja causa materialis. 
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tätä ei useinkaan Heidegger tutkimuksissa oteta tarpeeksi huomioon, vaikka 

Heideggerin ajattelu perustuu juuri olemisen kysymiseen.  Gadamer toteaa, että 

traditionaalinen metafysiikka on suhtautunut olemiseen jonkinlaisena rappiomuotona, 

mikä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että tähän asti hermeneuttista olemisen 

itsensäymmärryksen ilmiötä ei ole pidetty ajallisena tai historiallisena (geschichtlich)  

käsillä olevana (Zuhandenheit), vaan esillä olevana (Vorhandenheit), myös  uusiutuva 

luonto, joka meitä hallitsee, määritellään vasta nyt  tuntemattomaksi tai ei-tiedetyksi 

(das Unbewusste), koska sitä ei voida noin vain asettaa  objektiksi ja tutkimuksen 

kohteeksi.  Heidegger asetti omassa ajattelussaan ja maailmankatsomuksessaan 

olemisen ja käsillä olevan (Zuhandenheit) etusijalle ja vasta toissijaiseksi esillä olevan 

(Vorhandenheit).  Gadamerin sanoin: “In seinem Weltenwurf hat sodann das Zuhandene 

seine Stelle, und erst zuletzt das Nur-Vorhandene“.   (UK, 106 - 107).   

 

Heideggerin katsannossa olion olemusta määrittää todellisuudessa aina oleminen (Sein).  

Heideggerin mukaan jotkut oliot ilmenevät meille (= tulla näkyviin = erscheinen), kuten 

kivi tai ruukku, toisia hän sanoo ”ei-ilmeneviksi” olioiksi, esimerkiksi Kantin olioita 

sinänsä (Das Ding an sich) sekä kuolemaa tai pelkoa. Filosofiassa  kaikkia  olevia 

kutsutaan olioiksi (Dinge an sich und Dinge, die erscheinen, alles Seiende, das 

überhaupt ist, heisst in der Sprache der Philosophie ein Ding). (UK, 12 - 13).  

Heideggerin mukaan olion olemus tulee siitä aina esille tavalla tai toisella.  Tämän 

pohjalta hän jakaa omassa tutkimuksessaan oliot kolmeen kategoriaan: olio (Ding), joka 

tarkoittaa luonnollisia olioita; tuote12 (Zeug), joka tarkoittaa erilaiseen hyötykäyttöön 

tarkoitettuja tuotteita ja/tai käyttöesineitä, teos (Werk), jolla Heidegger tarkoittaa 

taideteosta.  Varsinaisiin olioihin kuuluvat Ding ja Werk.  Zeug jää omalaatuiseen 

väliasemaan teoksen ja luonnollisen olion väliin, koska siltä puutuu varsinaiseen olioon 

kuuluva status, sen omaehtoinen oleminen eli oleminen itsensä varassa (ks. s. 20).   

Mutta Heideggerin mukaan tällä ei ole mitään merkitystä, jos kuitenkin olion oleminen 

ymmärretään väärin.  Hänen mukaansa tämän voi väistää sillä, että raivataan olion ja 

itsen väliltä esteet pois. Näitä esteitä ovat hänen kertomansa mukaan olioita koskevat 

väitteet ja käsitykset.  Olio tulee kohdata välittömästi sen itsensä varassa, jotta 

                                    
12 Käytän sanasta Zeug käännöstä ”tuote”, koska zeugen-verbillä on myös tuottaa 
merkitys ja se sopii parhaiten tekstikontekstiini.  Zeug = väline, tarvike, hyödyke,  
myös näitä näkee Heideggerin tekstien käännöksissä. 
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varsinaisen olion oliomaisuus ja sen tuntomerkit pystytään määrittelemään (Das Ding 

selbst muss bei seinem Insichtruhen belassen bleiben).     Heideggerin mukaan vasta 

tämän jälkeen voidaan nähdä teoksen melkein käsin kosketeltava todellisuus sekä se 

muu, joka siihen sisältyy (henkisyys), joka vasta tekee oliosta taideteoksen. (UK, 18 - 

20).  Mielestäni edellä mainittu olion kategorisointi on analoginen Olemisessa ja ajassa 

esitetyn inhimillisen olemisen, Daseinin kahdelle kategorialle: varsinaisuus13 

(Eigentilichkeit) ja epävarsinaisuus (Uneigentlichkeit), das Man. Myös näiden tasojen 

välillä on eroja. Heideggerin katsannossa varsinainen oleminen on arvokkaampaa, 

koska siinä on ylitetty jokapäiväisen olemisen taso; se on kokonaisuuden taso, jossa 

Dasein on tullut omaksi itsekseen, joka itseohjautuvana ja itsenäisenä eksistoi 

vaihtoehtoja näkevänä ja valintoja tekevänä.   Taideteosta pidetään yleisesti myös 

arvokkaampana kuin tavallista tuotetta (Zeug), koska teoksella (Werk) on oma 

itsenäinen olemisen tasonsa ja henkisyys, jota tulen tuonnempana käsittelemään, 

luvussa 3. 

 

2.2.1 Hypokeimenon  
 

Länsimaisen ajattelun traditiossa puhutaan kolmenlaisista olioista. 1. Olio 

ominaisuuksiensa kantajana. 2. Olio aistittavien ominaisuuksiensa ykseytenä. 3. Olio 

muotoiltuna aineksena. Ulottuvainen olio voi  olla muodoltaan tai hahmoltaan sekä 

moninainen, -kerroksinen että epämääräinen.  Oliolla saattaa olla myös muita 

tuntomerkkejä kuten koko, materiaali, väri, paino ja erilainen pintarakenne.   Olio ei 

kuitenkaan ole pelkästään näiden havaittavien ominaisuuksiensa kantaja tai kasautuma, 

vaan oliolla on ydin, jonka ympärille kaikki sen ominaisuudet ovat ikään kuin 

kerääntyneet.  Kreikkalaiset nimittävät tätä sanalla to hypokeimenon ja sen ympärille 

kerääntyneitä tuntomerkkejä sanalla ta symbevékota. Nämä näkyvät ja tulevat esiin 

(yhdessä) olion hahmossa, muodostaen olion olemuksen ja olemisen. Heideggerin 

mukaan nämä nimitykset ovat tärkeitä, koska ne ovat kreikkalaisessa ajattelussa olevan 

olemisen näkökulmasta perustavanlaatuisia. Sittemmin hypokeimenon on muuttunut 

termiksi subiectum, hypostasis termiksi substantia ja symbetekos termiksi accidens.  

Heidegger pitää kielestä toiseen kääntämistä ongelmallisena ja katsookin, että 

                                    
13 Näistä käytetään myös termejä autenttinen ja epäautenttinen.   
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länsimaisen ajattelun juurettomuus on alkanut jo silloin, kun nämä sanat on käännetty 

kreikankielestä latinankielelle – aivan toisenlaiseen ajattelutapaan ja ilman niiden alun 

perin sisältämää kokemusta14 ja sanomaa.  Käännettäessä on olion oliomaisuudesta 

tullut substanssi, jolla on aksidentaalisia määreitä ja tavallisessa kielenkäytössä nämä 

ovat muuttuneet subjektiksi ja predikaatiksi.   Heidegger kysyykin nyt, että vastaavatko 

nämä rakenteet enää pelikuvamaisesti toisiaan (die Vereinigung der Substanz mit den 

Akzidenzien und die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat)?  Heideggerin mukaan 

kyseiset väitelauseet eivät peilaudu enää keskenään, vaan lauserakenne ja olion rakenne 

perustuvat korkeintaan vain yhteiseen alkuperäiseen lähteeseen.  Heidegger 

huomauttaakin siitä yleisestä filosofisesta periaatteesta, että kaikki mikä nyt tuntuu 

meistä hyvin luonnolliselta, on pitkän tottumuksen tulosta ja aikoinaan ollut ehkä 

vierasta ja epätavallista, saaden ajattelun muuttumaan filosofiseksi ihmettelyksi. 

Heideggerin mukaan olio ominaisuuksiensa kantajana (das Ding als Trager seiner 

Merkmale) ei ole milloinkaan vain se, miltä se näyttää.   (UK, 15 - 17).   Olion 

olemuksen mukainen oleminen tulee siis esille sen olemisesta, jota tulen tarkastelemaan 

seuraavassa. 

 

2.2.2 Olion oleminen 

 

Heideggerin mukaan Platonin ja Aristoteleen filosofia oli rappion alkua, koska jo silloin 

alkoi olemisen unohtuminen, kun sitä vastoin vielä esisokraatikoilla kuten 

Anaksimandroksella, Herakleitoksella ja Parmenideellä oli vielä oleminen välittömästi 

läsnä logogsessa.  Mutta mitä Heidegger tarkoittaa tässä olemisen unohtamisella?  

Heideggerin mukaan koko länsimainen filosofian historia on olemisen unohtamisen 

historiaa juuri siitä syystä, että se on unohtanut tehdä eron olemisen (Sein) ja olevan 

(Seiende) välillä. Oleminen on aina jonkin olevan olemista.  (Sein ist jeweils das Sein 

eines Seienden). (SZ, 1, 9). Vasta oleminen antaa Heideggerin mukaan kaikille 

olemassa oleville oliolle olemisen merkityksen.  Heideggerin sanoo, että länsimainen 

filosofia ei ole tähän mennessä kuitenkaan pitänyt olemista oikeastaan minään.  

Olemista on yleisesti totuttu tulkitsemaan kolmella seuraavalla tavalla: 1. Oleminen on 
                                    
14 Das römische Denken übernimmt die griechischen Wörter ohne die 
entsprechende gleichursprüngliche Erfahrung dessen, was sie sagen, ohne das 
griechische Wort. 
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kaikkein yleisin käsite15. Ymmärrys olemisesta sisältyy aina jo kaikkeen, mitä luemme 

olevaan mukaan16. 2. Olemisen käsite ei ole määriteltävissä tai sitä ei tule käsittää 

olevaksi. 3. Oleminen on itsestään selvin käsite.  Heideggerin mukaan tällainen 

tavanomainen olemisen ymmärtäminen osoittaa pikemminkin ymmärtämättömyyttä 

olemisen ymmärtämisestä ja väistää ennakkoluuloisesti kysymästä ja etsimästä olemista 

ja, että jokaiseen olevan suhtautumiseen kohti olemiseen kohti sisältyy arvoitus a priori. 

(SZ, 8).   Heideggerin mukaan historiallinen ontologia on siten kyseenalaista ja 

näyttäytyy tässä valossa ongelmalliselta.  Heideggerin ”oman” ontologian tehtävänä sen 

sijaan on tuoda esiin olevan oleminen siten, että se eksplikoi olemista itseään. (OA, 49.) 

 

Heideggerin ontologiassa on olion oleminen jo perustaltaan toisenlainen. Heideggerilla 

oleminen (Sein), myös silleen jättäminen (Gelassenheit) ja maailmassa oleminen (in-

der-Welt-Sein) yleensäkin on tapahtumaa, joka ei siten tule pitää minään staattisena 

passiivisuutena, vaan se on liikettä. Jo Olemisessa ja ajassa Heidegger tuo esille 

olemiseen (Sein) liittyvän liikkeen ja tapahtumaluonteen. Koska länsimainen filosofian 

traditio on Heideggerin mukaansa unohtanut olemisen ajattelun kokonaan, hän näki 

välttämättömäksi olemisen kysymyksen ottamisen uudelleen esille ja muotoili sen 

seuraavasti: 1) Oleminen on yleisin käsite, mikä tarkoittaa sitä, että ymmärrys 

olemisesta sisältyy aina jo kaikkeen, mitä luemme olevaan mukaan.  2) Olemisen (Sein) 

käsite ei ole määriteltävissä, mutta sitä ei voi todellakaan käsittää olevaksi (Seiende), 

eikä olevaa voi lukea sen ominaisuudeksi. 3) Oleminen on itsestään selvin käsite, koska 

sitä käytetään kaikessa tietämisessä, kaikissa väitteissä ja Daseinin jokaisessa suhteessa 

olevaan itseensä. (OA; 22 - 23), mikä tarkoittaa Heideggerin mukaan sitä, että olevan 

olemista tulee lähestyä oikealla tavalla ja tällä hän tarkoittaa käsillä olevaa, 

Zuhandenheit -asennetta.  Heidegger huomauttaa, että kaikessa tähänastisessa 

ontologiassa kyllä edellytetään oleminen, mutta ei käsillä olevana käsitteenä 

(Zuhandenheit), jollaisena Heidegger olemista etsii ja kysyy. (OA, 27.) Heideggerin 

mukaan olemiskysymyksen tunnusomainen piirre paljastuu kokonaisuudessaan 

kuitenkin vasta sitten, kun kysymys on riittävästi rajattu suhteessa tehtäviinsä, 

                                    
15 Aristoteles (384–322 eaa.), Metafysiikka, Met. IV, 1, 1003a: On olemassa tiede, 
joka tarkastelee olevaa olevana ja sille itsessään kuuluvia määreitä.  Se ei ole sama 
kuin yksikään niin sanotuista erityistieteistä.   
16 Tämä on Tuomas Akvinolaiselta (1225–1274), Summa Theologiae, II. 1, 94 a.2. 
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tarkoitusperiinsä ja motiiveihinsa.  Koska oleminen on aina jonkin olevan olemista, 

olemisen kokonaisuus paljastuu muodostaen ikään kuin kentän, josta tietyt tiedon alueet 

saadaan esiin ja rajataan.  Tällaisia ovat esimerkiksi historia, luonto, avaruus, elämä, 

inhimillinen olemassaolo ja kieli. (OA, 29).  Heideggerin mukaan kaikki on ainaisessa 

muuttumisen tilassa, kuten Herakleitos17 toteaa: panta rhei, kaikki virtaa.  Heideggerin 

katsannossa ihminen toteuttaa olemistaan suuntautumalla kohti erilaisia aktiviteetteja, 

myös Daseinin kohti kuolemaa olemiseen sisältyy siten jo itsessään liikettä. Oleminen 

ei ole näin ollen mitään toiminnasta ja tapahtumasta riippumatonta passiivisuutta, vaan 

se on liikettä. Jopa syvin lepo (Ruhe) sisältää Heideggerin katsannossa mitä suurimman 

liikkeen eli jännitteen kahden vastakkaisen voiman välillä, kuten maan ja maailman 

välisessä vastakkainolossa, jota Heidegger kutsuu kiistaksi (Streit).  Tässä vaiheessa en 

voi selittää näitä käsitteitä tarkemmin, tulen käsittelemään niitä seuraavassa luvussa 

(teos ja totuus) totuuden tapahtumisen yhteydessä. 

 

Heideggerin mukaan olion hahmo kaikkine siihen liittyvine piirteineen, tulee näkyviin 

olemisessa, eidoksena (als eidos), kun idéa on mukautunut morfeen muodostaen 

kokonaisuuden, synolon, (jonka muodostavat morfé ja hylé, muoto ja aine), mitä 

Heidegger kutsuu nimellä ergon, joka tarkoittaa energeiaa eli energiaa. Näin läsnä 

olevasta tulee aktuaalisesta, joka taas tulee todelliseksi. (UK, 93 – 94). Tulkitsen tämän 

tässä kontekstissa, Taideteoksen alkuperässä esitetyn perusteella siten, että kun totuus 

Heideggerilla merkitsee olemisen totuutta (Die Wahrheit ist die Wahrheit des Seins), 

joka on asettunut teokseen, se tulee näkyviin teoksen piirteissä eli hahmossa, jolloin 

aktuaalisesta tulee todellisuutta, kun olevan olemisen totuus, joka tähän saakka on ollut 

piilossa, paljastuu (aletheia) sellaisena kuin se todella on, tulee se näin todelliseksi.  

Lindbergin mukaan Heideggerin olemiseen perustuvassa ajattelussa tapahtuma 

(Ereignis) on avainkäsite.  Juuri tämä tapahtuma, antavana ja lahjoittavana, on se, mikä 

suo olevalle sen olemisen. Tästä johtuen myös oleminen avautuu tapahtumana, avaten 

samalla kulloisessakin situaatiossa, tilanteesta riippuen omat puitteensa (Ge-stell) eli 

oman olemisensa kontekstin, paljastaen olevan olemisen eli olevan olemuksen, 

sellaisena kuin se on. (Lindberg, 2006, 100.) Luoto kiinnittää huomiota myös 

                                    
17 Herakleitos eli noin 550 – 480 eaa. 
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Heideggerin tapahtumaan, josta olion olemisen mieli (Sinn des Seins) määrittyy.  

Olemisen mieli ei hänen mukaansa tässä tarkoita kuitenkaan mitään merkitystä 

(Bedeutung), jonka oleminen voi saada, vaan se tarkoittaa olemista itseään mielenä ja 

olemisen avautumista mielekkyytenä.  (Luoto, 2002, 186). 

 

Heideggerin mukaan metafysiikka, joka on keskiajalta lähtien perustunut olion muoto -

aines-rakenteeseen, on samalla merkinnyt sitä, että sen perustaan ovat hautautuneet 

eidos ja hyle. Heidegger kritisoi tätä itsestään selvänä perustana pidettyä kantilais-

transsendentaalista olion muoto - aines-tulkintaa, koska sitä voidaan pitää hänen 

mukaansa hyökkäyksenä olion olemista vastaan. Tulkitsen tämän siten, että Heidegger 

kritisoi tässä estetiikan tapaan tutkia taidetta representaationa, kohteena eli pelkästään 

olevana, jolloin sen oleminen ja siihen liittyvä tapahtumaluonne hautautuu. Heidegger 

sanoo tämän paljastuvan siitä, jos riisumme olioista pois kaikenlaisen soveltuvuuden ja 

muut hyötymääreet, niin se, mikä siitä vielä on jäljellä, on olion olemista.  (Das 

Dingsein besteht in dem, was dann noch übrigbleibt).  (UK, 25). Mitä olion olemiseen 

sitten jää, riippuu kustakin tilanteesta ja totuuden tapahtumisesta teoksessa, josta ei voi 

koskaan sanoa mitään etukäteen (koska se johtuu teoksen ja vaalijan suhteesta). 

 

Heidegger erottelee kolme elottomia olioita koskevaa olioryhmää, niiden synnyn, 

luonteen, käyttötarkoituksen, laadun, muodon ja aineen sekä itsenäisenä olemisen 

perusteella. Siihen, millaisena olio meille ilmenee, vaikuttaa myös olion ympäristö ja se, 

miten sen koemme. Seuraavassa pyrin taulukonomaisesti esittämään Heideggerin 

olioiden luokittelua:   

 

   Ding Zeug Werk 

Olio    x x                  x 

Ihmisen tekemä, luotu  - x   x 

Muotoa ja ainesta  x x   x 

Soveltuvuus tehtäväänsä ym. hyöty - x   -  

Itsensä varassa oleva oleminen x -   x 

Varsinainen olio  x -   x 
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Yleensä olio käsitetään jonkin kokoiseksi, muodon ja aineen eli aistittavien 

ominaisuuksiensa ykseydeksi.  Heideggerin mukaan tämä hallitseva ajattelutapa peittää 

kuitenkin olion olemisen merkityksen, mikä tarkoittaa teoksen teosmaisuutta tai 

tuotteen tuotemaisuutta; näitä asioita tulen käsittelemään seuraavassa alaluvussa. 

Heidegger pyrkii ”tutustumaan” olioihin sellaisina kuin ne ovat, ja  tarkastella niitä 

huolellisesti, viipyen niiden äärellä,  raivaten näin omien sanojensa mukaan tien 

teoreettisen asenteen läpi kohti olion olemista ja sen paljastumista. Heideggerin mielestä 

tämä on tärkeää,  etenkin kun tulkitaan taidetta.  Olion tulee antaa olla sellaisena kuin se 

on, joten se on yksinkertaisesti vain jätettävä silleen18.  Mutta miten tämä tapahtuu?   

Heideggerin mukaan tulee kääntyä  kyseisen olion puoleen ja ajatella   sen olemista, 

jättäen sen olemus kokonaan rauhaan. (UK, 26)  Koska Heideggerin katsannossa 

oleminen on aina ennen olemusta, hän ihmetteleekin, miten olioita voidaan  tutkia 

(kohteena, Vorhandenheit) ennen kuin niiden oleminen on edes tullut esiin. (UK, 17.)  

Heideggerin mukaan emme voi ymmärtää, mitä oleva tarkoittaa, jos emme ymmärrä 

olemisen merkitystä. Heidegger huomauttaa, että hänen olion oliomaisuudesta lähtevä 

määrittelynsä aiheuttaa vastarintaa, koska juuri siihen on perustunut aikaisempi 

väärinkäsitys, joka on johtanut olion olemisen  unohtamiseen ja  pelkän olion 

olemuksen tutkimiseen. (UK, 27.)  Himanka pitää Heideggerin lähtökohtana  

fenomenologista asennetta, asioihin itseensä menemistä, eikä niinkään jotain tiettyä 

filosofiaa tai valmista tapaa suhtautua  olioihin, koska huomion keskipisteeseen tulevat 

asiat sellaisina kuin ne kokemuksessa ilmenevät ja syrjään asetetaan esimerkiksi jonkin 

erikoistieteen keräämä tieto. (Himanka, 2002, 37).  Heidegger suhtautuu kriittisesti 

erikoistieteiden ”keräämään tietoon”, joka perustuu hänen mukaansa erilaiselle pohjalle 

hypoteesien asettamisineen, mitä hän kutsuu olevan (Seiende) onttiseksi 

tarkastelutavaksi, kun taas hänen tarkastelutapansa lähtee ontologisesta olemisesta 

(Sein), jossa tutkimuksen tekijä on ikään kuin yhdistynyt, välittömässä suhteessa 

tutkimuskohteeseensa.  Seuraava rajaus, minkä Heidegger tekee, edetäkseen 

taideteoksen alkuperän selvittämisessä, ja mitä tulen käsittelemään seuraavana, on 

                                    
18 Silleen jättäminen, (teos: Gelassenheit, 1955) on uusi asenne, jossa olion 
annetaan olla vapaasti, omassa olemisessaan, itsensä avaavana (Zuhandenheit), 
eikä vain hyötykäytössä olevana tai teknisenä välineenä (Vorhandenheit).  
Gelassenheit -sanan Heidegger otti Mestari Ekhardtilta (1260–1327), joka oli 
saksalainen mystikko ja opettaja/Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann.       
[teos on alun perin vuodelta 1657]. (SJ, 4). 
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keskittyminen vain olioihin, jotka ovat ihmisen tekemiä tai luotuja. Tällöin 

kysymykseen tulevat tuote (Zeug) ja tuotemaisuus sekä teos (Werk) ja teosmaisuus. 

 

2.3 Tuotemaisuus ja teosmaisuus 

 

Heideggerin mukaan kreikkalaiset käyttivät olioista sanaa pragmata, mikä tarkoitti 

olioiden kanssa olemista huolehtivassa kanssakäymisessä (praksis). (OA, 96.) 

Heidegger sanoo tätä lähimmäksi, käsillä olevaksi (Zuhandenheit)19 kanssakäymisen 

tavaksi, joka ei tarkoita pelkkää käsitteellistä tietämistä, vaan se muistuttaa Aristoteleen 

fronesista· johon sisältyy myös tilannekohtaista tietämistä.  Heidegger kutsuu tällaista 

huolehtimisessa kohdattavaa olevaa tuotteeksi, välineeksi tai tarvikkeeksi (Zeug).   

”Zeug” kuuluu aina osana johonkin kokonaisuuteen, sillä ei ole itsenäistä olemista, 

koska se on valmistettu aina jotakin hyötytarkoitusta varten. Tällainen olio on 

Heideggerin mukaan olemuksellisesti aina ”jotakin jotta…” (etwas um zu…) kuten 

vasara on valmistettu sitä varten, jotta sitä voidaan käyttää naulan lyömiseen.  Erilaisia 

jotta-suhteita ovat esimerkiksi sopivuus, hyödyllisyys, käyttökelpoisuus ja kätevyys ja 

ne konstituoivat väline- tai tuotekokonaisuutta.  Jotta-rakenteessa on aina viittaus 

jostakin johonkin.  (OA, 96 - 97).  Passinmäki tulkitsee Heideggeria sanoen, että 

hyödyllinen olio on sitä parempi, mitä vähemmän siihen joutuu kiinnittämään huomiota 

käytössä, toisin sanoen, kun jokin tuote toimii moitteettomasti, emme kiinnitä siihen 

lainkaan huomiota, mutta heti kun sen käytössä ilmenee jotain ongelmia, se tulee 

huomatuksi; esimerkiksi, jos kynästä loppuu muste, kiinnitämme siihen vasta sen 

jälkeen erityistä huomiota. (Passinmäki, 1997, 24). Hyötykäyttö, tuotteena oleminen ja 

tuotemaisuus, merkitsee myös intentionaalisuutta, kohti jonkin toiminnan tarkoitusta tai 

päämäärää – ”mitä on tulossa”, mistä vasta tulee ilmi tällaisen tuotteen merkitys ja 

käyttökelpoisuus. (OA, 110). 

 

Intentionaalisuuden käsitettä pidetään fenomenologian perustavana ideana. Parviaisen 

mukaan Heidegger näyttää olevan Husserlin kanssa samaa mieltä siltä osin, että kaikki 

tietoisuus on intentionaalista, tietoisuutta jostakin· ja että intentionaalisuus on yhtä aikaa 

                                    
19 Zu-etuliite jo tarkoittaa, että jokin on välittömästi läsnä käytännöllisessä 
toiminnassa. (OA, 96, alaviite 87). 
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sekä passiivista että aktiivista.  Esimerkiksi tahtomme avulla emme voi lakata 

näkemästä, mutta voimme ohjata katsettamme määrättyyn suuntaan.  Jotta 

fenomenologia ei palautuisi pyrkimyksiksi, fenomenologiaa johtaa ajatus, että asioiden 

ja ilmiöiden sallitaan ilmetä sellaisina kuin ne ovat. (Parviainen, 2006, 48 - 49, 243).   

Heidegger näkee erilaisten aktiviteettien ja toimintojen vievän tekijänsä tietynlaisiin 

sosiaalisiin ympäristöihin ja olemisentapoihin, jotka sitten vaikuttavat ihmiseen 

muokaten ja harjaannuttaen hänen taitojaan muuttaen näin sekä kognitiivisia 

taipumuksia että asenteita. (Ibid, 178).    

 

Dufrennen mukaan intentionaalisuudesta on useita tulkintoja.  Yhden tulkinnan mukaan 

fenomenologia lähenee ontologiaa, jolloin intentionaalisuus merkitsee perimmältään 

itsensä paljastavan olemisen – joka on oma paljastumisensa – intentiota, joka 

paljastuakseen synnyttää sekä subjektin että objektin.  Dufrennen mukaan Heidegger 

korostaa kuitenkin olevan suhdetta olemisen ilmentymään, sillä oleminen on 

kätkeytymättömyyttä, joka sallii olevan ilmetä. Oleminen itse ei takaa 

intentionaalisuutta, vaan intentionaalisuus ilmaisee aina subjektin ja objektin välistä 

yhteyttä, mutta ilman, että niistä kumpikaan olisi alisteinen jollekin ylemmälle tekijälle 

tai liukenisi niitä yhdistävään suhteeseen. Tällaiseen intentionaalisuuden käsitteeseen 

sisältyy subjektin ja objektin erityislaatuinen vastavuoroisuus. (Dufrenne, 27 - 28).  

Heideggerilla intentionaalisuus on kuitenkin projektiivista, koska se suuntautuu aina 

maailmaan ja siihen sisältyy aina myös ajallisuuden perspektiivi.  

 

Heideggerin kiinnostus kohdistuu kuitenkin siihen, miten hänen edellä esittämiensä (ks. 

s.20) erilaisten olioiden erottelujen pohjalta kyetään erottamaan taideteos muista 

ihmisen tekemistä olioista.  Heidegger tarkoittaa taiteella aina ”suurta taidetta” eli 

taidetta, jonka esimerkiksi institutionaalinen taidemaailma20 on jo arvottanut taiteeksi.  

Heideggerin mukaan tulisikin muoto- ja aineskäsitteet tyhjentää ja purkaa ja täyttää 

aidoilla, hänen mielestään oikeimmilla määritelmillä.  Tuleeko tämän jälkeen taide 

esille, on kuitenkin tässä vaiheessa vasta otaksuma. Estetiikassa käytetään muoto – 

aines-rakennetta taideteoksen olemuksen perustana ja vasta siitä tullaan johtamaan olion 

                                    
20 Taidemaailman toimijoita ovat: museot, galleriat, taiteilijat, taidekoulut, 
taidehistorioitsijat, taidekriitikot yms. (Dickie: Estetiikka, s. 87). 



 24 

ominaisuudet. Heidegger kysyykin, onko muoto - aines-rakenteen alkuperä olion 

oliomaisuudessa vai taideteoksen teosmaisuudessa? [Wo hat das Stoff-Form-Gefüge 

seinen Ursprung, im Dinghaften des Dinges oder im Werkhaften des Kunstwerkes?] 

(UK, 22). 

 

Heideggerin mukaan olioita ovat esimerkiksi ruukku, kirves ja kenkäpari, joskin näillä 

kaikilla olioilla on oma ja erilainen aineellinen muotonsa.  Hän huomauttaa, että muoto, 

joka on piirtänyt ääriviivat näille olioille, ei ole seurausta aineesta, vaan muoto määrää 

ainetta.  Muoto jopa määrää tällaisen olion, tuotteen, laadun ja materiaalivalinnan, kuten 

ruukun vedenpitävyyden, kirveenterän kovuuden ja kenkien lujuuden, mutta samalla 

myös niiden joustavuuden.  Näiden tuotteiden (Zeug) muodon ja aineen 

yhteenkietoutumista säätelee niille etukäteen määrätty tarkoitus ja palvelevuus 

(Dienstlichkeit).  Tällaista olion soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa ei koskaan aseteta 

tuotteelle jälkikäteen, vaan juuri sen palvelevuus on perusta sille, millainen olio 

todellisuudessa on, eli miltä se näyttää ja millainen on kyseisen tuotteen tuotemaisuus. 

Tuotemaisuuteen kuuluu juuri tuotteen soveltuvuus, joka perustuu sen muodon ja aineen 

oikeaan valintaan ja niiden määräävyyteen.  Tällainen tuote on ihmisen valmistama ja se 

tehdään aina jotakin tarvetta tai tarkoitusta varten. Tuotteen muoto ja materiaalivalinta 

määräytyvät aina tämän tuotteen tuotemaisuudesta.  Tällaisen tuotteen nimi jo kertoo 

usein sen käyttötarkoituksen. Heidegger muistuttaa, että tuotekin voi jossain tapauksissa 

olla puoliksi taideteos ja puoliksi olio oliomaisuutensa vuoksi, mutta silloinkin siltä 

puuttuu taideteoksen itsenäisenä oleminen sekä sen itseriittoisuus.    (UK, 22 - 23). 

 

Heidegger näkee tarpeelliseksi pohtia olion pakotonta olemista, toisin sanoen, tuotteen 

tuotemaisuutta (das Zeughafte des Zeuges) ja teoksen teosmaisuutta (das Werkhafte des 

Werkes), koska länsimainen filosofia on sen tähän asti unohtanut. (UK, 27.) 

Heideggerin mukaan tulee ensin ottaa selvää tai tietää, millainen tuote (Zeug) on 

todellisuudessa ja edetä siitä kiertotietä taiteeseen eli teoksen teosmaisuuteen.  Hän 

varoittaa tekemästä tavanomaisia tulkintoja, koska tämä tapahtuu yksinkertaisesti vain 

kuvaamalla oliota tuotteena, ilman mitään filosofisia teorioita.  Esimerkkinään tuotteen 

tuotemaisuudesta Heidegger käyttää talonpoikaiskenkäparia21 (das Paar 

                                    
21 Katso kuva liitteenä. 
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Bauernschuche), mistä aiheesta alankomainen taiteilija Vincent van Gogh on maalannut 

useitakin kuuluisia maalauksia.  (UK, 28).   

 

Heideggerin mukaan jokainen tietää jo omasta kokemuksesta, miltä kenkä tuntuu jalassa 

ja mitä siihen kuuluu.  Tavallisesti kenkä on tehty nahasta, sen pohja ja päällysnahka on 

yhdistetty toisiinsa ompelemalla ja sitä voi vielä täydentää nauhat.  Tällainen tuote on 

tarkoitettu suojaamaan jalkoja.  Kengän muoto ja malli määräytyy aina tarpeen mukaan, 

joten työkenkä on erilainen kuin juhlakenkä.  Koska tuotteen olemista määrittää aina 

soveltuminen tehtäväänsä, joka tarkoittaa tuotteen tuotemaisuutta, meidän tulisi aina 

etsiä optimaalisesti sopivin tuote (Zeug) kuhunkin työhön ja tilanteeseen.  Vasta 

käytössä, esimerkiksi työkengät ovat sitä, mitä ne ovat ja selviää, millainen on niiden 

oleminen, tuotemaisuus – ne ovat jalassa sitä sopivammat, mitä vähemmän niihin 

tarvitsee kiinnittää huomiota työtä tehtäessä, kuten edellä tuotteiden hyötykäyttöä 

selvitettäessä tuli esille (s. 22).  Kun kenkiä käytetään ja ne palvelevat käyttäjäänsä 

mahdollisimman hyvin, se on tuotteen käyttöä parhaimmillaan.  Kenkien omakohtainen 

käyttö ja kokeminen, mikä tarkoittaa tuotteen tuotteena olemista todellisuudessa, 

poikkeaa täysin pelkästä ulkokohtaisesta kokemisesta, esimerkiksi maalauksen 

katselemisesta. Heideggerin esimerkissä, van Goghin maalauksessa on vain kenkäpari, 

josta ei voi edes todeta, missä tilassa (Raum) ne ovat.  Kenkien epämääräisestä 

ympäristöstä ei voi myöskään Heideggerin mukaan nähdä, mihin käyttöön ja yhteyteen 

ne kuuluvat, eikä niissä näy multakokkareita tai muitakaan merkkejä, esimerkiksi 

pellolta, mikä voisi viitata niiden käyttöön. Maalauksessa on vain 

talonpoikaiskenkäpari, eikä mitään muuta.  (UK, 29). 

 

Heidegger tulkitsee seuraavassa van Goghin maalausta ontologisen olemisen 

näkökulmasta, Zuhandenheit -asenteella, pyrkien saamaan esille teokseen asettuneen 

totuuden.   Heideggerin mukaan maalauksessa olevan kengän pimeästä suuaukosta 

tuijottaa (starren) kulunut sisäpinta, mikä kertoo työlään askeleen rasituksesta.  Kenkien 

turvalliseen raskauteen on tiivistynyt sitkeä ja verkkainen kulku aina samoilla, tuulisilla 

peltoaukioilla.  Kenkien nahkaan on imeytynyt maasta kosteutta ja ravinteita, samalla 

kun jalkapohjien alla on tuntunut peltotien yksinäisyys pimenevässä illassa.  Heidegger 

näkee maalauksessa väreilevänä maan salaisen kutsun (der verschwiegene Zuruf der 
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Erde) kypsän viljan äänettömään lahjoittamiseen, samoin kuin talvisen ja aution 

kesantopellon itsensäkieltämisen. Kengistä näkyy myös valittamaton huoli 

jokapäiväisen leivän riittämisestä, kuin myös sanaton ilo hädän voittamisesta sekä 

liikutus syntymästä ja kavahdus kuoleman kohtaamisesta.  Nämä kengät kuuluvat 

maahan (Erde) ja maalaisnaisen maailmaan (Welt).  Heidegger kertoo tämän kaiken 

tulkitsemansa näkyvän ja näkevänsä maalauksessa.  Kun maalaisnainen itse sitä vastoin 

kokee kengät eri tavalla eli jalkineina, joita hän vain yksinkertaisesti käyttää.  Mutta, 

mitä tämä käyttö merkitsee, kysyy Heidegger ja vastaa: kenkiä käyttäessään nainen jo 

tietää jo kaiken edellä kerrotun – tarkemmin havainnoimatta – niitä arkiaamuisin 

jalkaan laittaessaan ja iltamyöhällä työn raskaan raadannan jälkeen niitä pois 

riisuessaan. (UK, 29 - 30). 

 

Heideggerin edellä kertoma teostulkinta perustuu siis ontologiseen olemiseen (Sein) ja 

totuuden tapahtumiseen teoksessa, ja aletheian paljastumiseen, joka mahdollistaa 

teoksen tulkinnan laajenemisen teoksen rajojen ulkopuolelle, ympäristöön, pyrkien 

ottamaan huomioon teoksen todellisuuden kokonaisuudessaan.  Vertailun vuoksi ja 

aivan toisenlaisesta eli onttisesta, maalausta kohteena tarkastelevasta näkökulmasta, 

Vorhandenheit -asenteella, voisi maalauksesta (kuvan perusteella) tehdä seuraavanlaisia 

havaintoja: Koska maalauksessa on kuvattu vain pelkät kengät, merkitsee se tällaisen 

asetelman aiheena ”köyhiä kuva-antimia”.  Maalauksen koko, sommittelu, värimaailma, 

kulööri ja valööri valoineen ja varjoineen sekä teoksen käsittelytapa, tekniikka ja 

sommittelu mahdollisine kultaisine leikkauksineen voitaisiin myös saada teoksesta 

selville, samoin kuin teoksen yhtenäisyys sekä symboliarvo tai muu metafora. Maalaus 

voi herättää myös esimerkiksi erilaisia laadullisia, kauneus-, rumuus- tai muita 

aistimuksia, elämyksiä ja tunteita.  Kuten edellä esitetyistä voidaan havaita, saadaan 

Zuhandenheit- ja Vorhandenheit -asenteilla samasta teoksesta esille aivan erilaista 

tietoa.  Karkeasti ilmaisten ratkaisevin ero mielestäni näyttää olevan se, että 

Vorhandenheit -asenne edellyttäisi etupäässä taidehistoriallisia tietoja ja yleistä taiteen 

tuntemusta, kun taas Zuhandenheit -asenne vaatii ikään kuin teoksen sisälle menemistä 

ja sen maailmaan uppoutumista, jolloin tulkitsija kertoo teoksen aiheesta ja sen 

yhteydestä ympäristöönsä eli olemiseen kokonaisuudessaan, siihen maailmaan mihin se 

kuuluu, mikä ei edellytä niinkään taidehistoriallisia tietoja kuin Aristoteleen fronesiksen 
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kaltaista omakohtaista tiedon ja taidon yhdistämistä. Teoksen totuudesta tulee näin 

lähtökohta tulkitsijan tarinalle, johon hän mielestäni projisoi omia kokemuksiaan, 

tunteitaan ja sympatioitaan sekä tietojaan suhteessa käsillä olevaan aiheeseen. 

Heidegger pitääkin kaikkia taiteita runoutena, koska hänen mukaansa taide kertoo aina 

jonkinlaista olemisen tarinaa. Teoksen tulkintaa Heidegger kutsuu vaalimiseksi 

(bewahren), jota tulen käsittelemään tuonnempana, luvussa 4.2.2.   

 

Kuten edellisestä kenkien kuvauksesta tuli esille, on tuotteen tuotteena olemisen tärkein 

ominaisuus niiden palvelevuus (Dienstlichkeit), mikä merkitsee samalla niiden 

luotettavuutta (Verlässlichkeit) ja on siiten tuotteen tuotteena olemisen täyttymys. 

Kyseiset kengät tuovat varmuutta maalaisnaisen maailmaan ja olemiseen, koska juuri 

tämän tuotteen luotettavuus takaa hänelle toimeentulon maasta, hänen sitä 

muokatessaan ja viljellessään.  Nämä kengät kuuluvat maahan (Erde), joka suojelee 

maalaisnaisen maailmaa (Welt).  Heideggerin mukaan juuri tämän tuotteen (Zeug) 

luotettavuuden johdosta ja voimasta maalaisnainen voi kuulla maan hiljaisen kutsun ja 

olla näin varma oman maailmansa pysyvyydestä.  Hänelle ja muille hänen tavallaan 

eläville maailma ja maa ovat läsnä juuri tuotteiden luotettavuuden ansiosta, mikä 

tarkoittaa tässä sitä, että tällaisten tuotteiden (Zeug) kuten kenkien, luetettavuus antaa 

hänen yksinkertaiselle (einfach) maailmalleen sen suojaavuuden, taaten näin maalle 

vapauden olla maa (UK, 30 - 31). Näitä käsitteitä tulen käsittelemään tarkemmin 

seuraavassa luvussa.   

 

Heideggerin mukaan tuotteen tuotteena olemisessa on luotettavuus (Verlässlichkeit) 

tärkeintä, koska se juuri kokoaa muut olion ominaisuudet yhteen (vrt. hypokeimenon s. 

16) oman tapansa ja laatunsa mukaisesti, joten tuotteen palvelevuuskin on vain 

seurausta tuotteen luotettavuudesta. Tuotetta käytettäessä se muuttuu tavanomaiseksi 

hyödykkeeksi, jolloin se käytössä ja kulutuksessa kuluu aina enemmän, samalla kun sen 

luotettavuus vähenee, häviten lopulta kokonaan, mikä on vain yksi todiste lisää tuotteen 

alkuperäisen olemisen merkityksen häviämisestä.  Heideggerin mukaan tästä saa sen 

vaikutelman kuin tuotteen alkuperä olisi vain sen valmistuksessa eli siinä kun jostakin 

materiaalista muovataan sen muoto.  Kuitenkin tuote on paljon muutakin, silloin kun 
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sillä on alkuperäinen tuotteen tuotteena olemisen olemus (das ursprüngliche Wesen des 

Zeugseins).    (UK, 31). 

 

Tuotteen (Zeug) vakaus perustuu siis sen luotettavuuteen, jolloin siitä vasta tulee esille 

sen oleminen ja mikä se todellisuudessa on.  Mutta tämä ei Heideggerin mukaan riitä 

vielä siihen, että sitä voitaisiin kutsua taiteeksi ja teokseksi (Werk).  Sillä se, mitä 

Heidegger etsii, on teoksen teosmaisuus, joka vasta tekee teoksesta taidetta. (Vollends 

wissen wir jenes nicht, was wir eigentlich und allein suchen: das Werkhafte des Werkes 

im Sinne des Kunstwerkes). (UK, 32.) 

 

Heideggerin mukaan, hän ei edellä löytänyt tarvikkeen tarvikkeena olemista (das 

Zeugsein des Zeuges) tutkimalla maalausta representaationa, kohteena (Vorhandenheit), 

selittämällä ja kuvaamalla maalausta tai sen valmistustapaa, vaan menemällä itse van 

Goghin maalauksen eteen (…sondern nur dadurch, dass wir uns vor das Gemälde van 

Goghs brachten.), koska vasta uppoutuen teokseen ja viipymällä teoksen äärellä tulee 

Heideggerin mukaansa pääsemään heti aivan muualle, kuin missä tavallisesti on tapana 

olla ja silloin teos itse ”puhuu” kaiken sen, mitä hän edellä kertoi maalauksesta (Dieses 

hat gosprochen).  Taideteos antoi hänelle näin vastauksen siihen, mitä on kenkien 

tuotteena oleminen todellisuudessa eli tuotteen tuotemaisuus. Heidegger tuomitsee 

pahimmaksi itsepetokseksi sen, että pitäisi edellä kertomaansa kokonaisvaltaista 

kuvausta vain subjektiivisena tuotoksenaan.  Heideggerin mukaan hänen tulkinnassaan 

voisi olla kyseenalaista korkeintaan se, että hän on maalauksen äärellä nähnyt ja 

kokenut aivan liian vähän.  ja esittänytkin sen mielestään sangen karkeasti.  Heidegger 

painottaa, että hänen taidekäsityksessään on tärkeintä itse maalaus, itsenäinen teos, jossa 

teoksen teoksena oleminen varsinaisesti ilmenee.  (UK, 32). 
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2.4 Teos 
 

Mikä sitten erottaa teoksen tuotteesta? Mikä on se laadullinen ero taideteoksen 

olemisessa verrattuna tuotteen olemiseen eli miten tuotteen tuotemaisuus eroaa teoksen 

teosmaisuudesta ja miten jotakin maalausta voidaan kutsua taiteeksi? (Was ist im Werk 

am Werk?).  Van Goghin maalaus antaa näihin kaikkiin kysymyksiin vastauksen, sanoo 

Heidegger.  Kyseinen maalaus on Heideggerin mukaan teos, vaikka siinä kuvatulla 

tuotteella, kengillä, ei ole itsenäistä olemista. Kengät on kuitenkin kuvattu siten, kuin ne 

ovat todellisuudessa, omassa olemisessaan.   Gadamerin mukaan Heideggerin tapa 

kohdata maalaus tai taide oliona, sen olemisen kautta, käsillä olevana (Zuhandenheit), 

poikkeaa täysin muista tavoista tutkia taidetta – hänen mukaansa harhauttavista tavoista 

tutkia maalausta kohteena – koska niissä ei lähdetä olion olemisesta eikä teoksen 

teosmaisuudesta.  Gadamerin mukaan Heidegger tuo maalauksessa esille kenkien 

olemisen eikä vain olevaa.  Kun Heidegger van Goghin maalauksen avulla puhuu 

olemisesta, kenkien oleminen aukeaa jokaiselle, joka on käyttänyt kenkiä.  Heideggerin 

kuvauksessa ei esitetä siten vain sitä, mitä maalari tuo teoksessa esille, vaan hän tuo 

esiin teoksen todellisen olemisen ja olemuksen. Teos kykenee Heideggerin tulkinnassa 

tuomaan esiin agraariyhteiskunnan ja maalaisnaisen koko maailman ja juuri tämä tekee 

teoksesta taidetta. (UK, 115). Taide avaa eli paljastaa olevan olemisen koko totuuden ja 

tähän kykenee vain todellinen taideteos.   

 

Maalauksessa, joka on saanut taiteen statuksen, on siten oleva astunut esiin olemisensa 

kätkeytymättömyydestä (Unverborgenheit), kreikaksi aletheia.  Heideggerin mukaan 

teoksessa on silloin tapahtunut olevan avautuminen (Eröffnung des Seienden) juuri 

sellaisena kuin se on omassa olemisessaan.  Tätä Heidegger kutsuu teoksessa 

tapahtuvaksi totuuden tapahtumaksi (ein Geschehen der Wahrheit am Werk).  Totuuden 

tapahtumaluonnetta käsittelen enemmän seuraavassa luvussa, jonka otsikko on: teos ja 

totuus.  Kun teokseen on asettunut totuus, se saa olevan olemisen todellisuuden 

paljastumaan eli tässä Heideggerin esimerkissä maalaisnaisen kengät paljastavat niiden 

olemisen omassa olemisessaan ja kontekstissaan, saavuttaen näin pysyvän loistonsa. 

Teoksen olemuksessa tulee sitten näkyviin se olevan totuus, joka on asettunut teokseen 

(das sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit des Seienden), avaten samalla maan ja 
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paljastaen todellisuuden, olevan olemisen koko maailman, kokonaisvaltaisessa totuuden 

tapahtumassa. Heideggerin mukaan totuus ja sen paljastava tapahtuminen on 

merkittävämpi asia kuin kauneuden ympärillä pitäytyminen.  Tällä Heidegger viittaa 

estetiikkaan ja kaunotaiteisiin (die schönen Künste), joka nimitys otettiin käyttöön, kun 

haluttiin erottautua käsityötaidosta.  Heidegger sanoo, että tähän asti totuus on kuulunut 

vain logiikkaan, kun taas taide ja kauneus on varattu estetiikalle. (UK, 33). Tulkitsen 

tämän siten, että aikaisemmin, ennen Heideggeria, ei taiteen yhteydessä puhuttu 

totuudesta mitään, koska perinteinen estetikka on keskittynyt pikemminkin 

kauneusarvoihin ja tyyliseikkoihin.  Kun Heidegger puhuu totuudesta, hän ei tarkoita 

väitelauseiden totuutta siinä mielessä kuin, siitä puhutaan totuusteorioita koskevassa 

keskustelussa, koska hänen lähtökohtansa on jo erilainen ja perustuu olemiseen (Sein).  

Heidegger ajattelee totuutta ja totuuden tapahtumaluonnetta uudenlaisella tavalla, toisin 

sanoen totuuden tapahtumisena taideteoksessa.  Hänen katsannossaan totuuden 

tapahtuminen vasta kykenee paljastamaan olevan olemisen sellaisena kuin se ilmenee 

eli omana itsenään.  Totuus tulee esille taideteoksessa totuuden tapahtumisen 

paljastamisena. Heideggerin mukaan ihminen on aina jo heitetty omaan maailmaansa, 

maahansa ja kulttuuriinsa, joten ihmistä ympäröi hänestä riippumaton ulkomaailma, 

joka tulee paljastaa totuuden tapahtumisessa, mikä vasta mahdollistaa maailman 

ilmenemisen sellaisena kuin se on.  (SZ, 227 - 230). 

 

Kun taiteessa tapahtuu totuuden asettuminen teokseen, se ei Heideggerin mukaan 

tarkoita silloin luonnon tai minkään muunkaan jäljittelyä, tai jonkin olevan toistamista 

sellaisenaan, mikä edellyttää yhtäläisyyttä sen kanssa tai adekvaattisuutta kuten 

keskiajalla sanottiin ja mikä Aristoteleen kielenkäytössä on homoiosis.   Heideggerin 

mukaan yhtäpitävyydellä on tarkoitettu jo kauan olevan ja sen totuuden olemuksen 

yhtäpitävyyttä (Ûbereinstimmung mit dem Seienden gilt seit langem als das Wesen der 

Wahrheit).  Heidegger ei ottanut van Goghin maalausta esimerkikseen sen takia, että 

siinä on kuvattu maalaisnaisen kengät elävän maalauksellisesti tai että maalaus 

heijastelisi todellisuutta onnistuneesti ja että sitä sen takia voitaisiin pitää taideteoksena.  

Heidegger sanoo kiinnittäneensä maalaukseen huomiota sen takia, koska se ei jäljennä 

olevaa eli kenkiä, sellaisenaan, vaan maalaus tuo esiin olion olemisen ja yleisen 

olemuksen (UK, 34).  Heideggerin mukaan ainoa kriteeri taiteelle on se, että se kykenee 
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tuomaan esiin olion olemisen, sen yleisen olemuksen ja että taideteoksesta välittyy 

yhtäpitävyys todellisuuden kanssa, jolloin teokseen on asettunut totuus ja sitä voidaan 

pitää aitona taideteoksena eli hänen tarkoittamanaan suurena taiteena.  

 

Heideggerin muut esimerkit suuresta taiteesta – teoksesta, johon totuus on asettunut – 

hän ottaa rakennustaiteen piiristä, jota edustaa kreikkalainen temppeli, ja runoudesta, 

josta esimerkkinä hän mainitsee suuresti arvostamansa runoilijan, Hölderlinin runon, 

Hymni Reinille (Hymne Der Rhein22).  Heideggerin mukaan kyseinen hymni ei 

heijastele todellisuutta suoraan, vaikka se epäilemättä on suurta taidetta ja hän 

ihmetteleekin, miten ja mistä runoilija on voinut saada tietää jotain sellaista, jonka 

olemuksen hän sitten on runossaan esittänyt.  Toisenlaisena esimerkkinä Heidegger 

mainitsee C.F. Meyersin runon Roomalainen kaivo (Der römische Brunnen23), joka taas 

pyrkii yhtäläisyyteen todellisuuden kanssa, vaikka siinä ei hänen mukaansa maalailla 

kaivoa runollisesti läsnä olevaksi, eikä roomalaista kaivoa ylipäätään, niin kuitenkin 

runoon on asettunut totuus, toisin sanoen teoksessa tapahtuu totuus.   Heidegger 

kysyykin nyt, että minkälainen totuuden tapahtuma on ylipäätään edes mahdollinen 

taiteessa (Welche Wachrheit geschieht im Werk?) ja eikö totuuden pitäisi olla aina 

jotain ajatonta ja voiko totuus edes olla historiallista.   (UK, 34 - 35). Näin Heidegger 

väittää, koska hänen taidekäsityksensä mukaan totuus on tapahtumaa ja tapahtuma on 

aina sidottu aikaansa, mistä seuraa sen historiallisuus. 

 

Heideggerin katsannossa taideteoksen totuus löytyy teoksessa olevasta taiteesta, jota 

tulee etsiä olion olemisesta käsin.  Tähän ei kuitenkaan riitä tavanomainen oliokäsitys, 

joka lähtee olion muoto – aines-pohjalta eli sen esineellisyydestä ja olemuksesta, eikä 

olion oliomaisuudesta kuten Heideggerin mukaan kuuluisi, eikä siten tavoita edes olion 

oliomaisuuden olemusta. (Der vorherrschende Dingbegriff, Ding als geformter Stoff, ist 

nicht einmal aus dem Wesen des Dinges, sondern aus dem Wesen des Zeuges 

abgelesen).  Tästä on hänen mukaansa seurauksena, että tähän asti on taidetta tutkittu ja 

                                    
22 Vaeltaja, 1945, toim. N. Hellingrath, suom. Elina Vaara (Hölderlin, Sämtliche 
Werke, 4.Bd, 1943, Propyläen-Verlag, Berlin). 
23 Aufsteigt der Strahl und fallend giesst/Er voll der Marmorschale Rund,/Die, sich 
verschleiernd, überfliesst/In einer zweiten Schale Grund;/Die zweite gibt, sie wird 
zu reich,/Der dritten wallend ihre Flut,/Und jede nimmt und gibt zugleich/Und 
strömt und ruht. (UK, s.35) 
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tulkittu ikään kuin esineitä eikä taideteoksia. (UK, 35.) Kakkori esittää väitöskirjassaan, 

että estetiikan perustana oleva muoto-aines-käsitepari kuuluu tekhneen, joka 

alkuperäisen kreikkalaisen merkityksensä mukaan tarkoitti pikemminkin know-howta 

kuin itse tekemistä, josta on tullut tapa ymmärtää kaikkia olevia, kuten myös 

taideteoksia.  (Kakkori 2001, 105). 

 

 Heidegger pääsee taidekäsityksessään olion oliomaisuuden ja tuotteen tuotemaisuuden 

kautta siis teoksen teosmaisuuteen, toisin sanoen taiteeseen ja siihen, mitä teos sanoo 

(durch ein Werk sagen) ja mitä kaikkea tähän teoksen teosmaisuuteen kuuluu, toisin 

sanoen, mikä tekee siitä taideteoksen.  Teoksessa, taiteessa oleva avautuu omassa 

olemisessaan (die Eröffung des Seienden in seinem Sein), mikä tarkoittaa totuuden 

tapahtumaa (das Geschehnis des Wahrheit). Jos taidetta eli teoksen todellisuutta ei voi 

määrittää millään muulla tavalla kuin teoksen teosmaisuuden avulla, niin miten voidaan 

löytää ja tunnistaa sellainen todellinen taideteos, joka kykenee paljastamaan oman 

todellisuutensa? (das wirkliche Kunstwerk in seiner Wirklichkeit).  Heideggerin 

mukaan elämyshakuinen, perinteinen taiteentutkimus voi johtaa harhaan ja 

seuraavanlaiseen kaksinaisuuteen: ensiksikin sen oliokäsitys (esineenä) ei riitä 

olemisperustaiseen teostulkintaan, ja toiseksi, se mitä saadaan teoksesta esille 

representaationa, ei kuulu teoksen todellisuuteen, teoksessa tapahtuvaan totuuteen. (UK, 

36.) Kun teosta tulkitaan representaationa, se johtaa Heideggerin mukaan väistämättä 

taideteoksen pitämiseen vain esineenä tai tuotteena (Zeug), jolloin sen mahdollisesta 

taiteellisuudestakin tulee vain päälle liimattua. Heidegger sanoo omassa 

taidenäkemyksessään pyrkivänsä kaikin tavoin väistämään taideteoksen 

esineellistämistä, sanoen ettei taideteosta voi koskaan pitää vain jonkinlaisena tuotteena, 

johon on tarttunut hieman esteettistäkin arvoa. Tällaista ”taidetta” voidaan Heideggerin 

mukaan pitää yhtä vähän taideteoksena kuin pelkkää olioa (kuten kallionlohkare) 

tuotteena, jolla ei ole varsinaista tuotteen karaktääriä (das eigentliche Zeugcharakter) eli 

sitä, että se on ihmisen tekemä ja soveltuu tehtäväänsä. (UK, 37). Heideggerin mukaan 

”oikea”  taideteos aina omalla tavallaan avaa oman olemisensa eli teoksessa tapahtuu 

totuus, mikä  tarkoittaa totuuden paljastumista (Entbergen).   Taideteokseen on aina 

asettunut totuus. Tätä teoksen totuutta tulen käsittelemään seuraavana 
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3 Teos ja totuus (Das Werk und die Wahrheit) 
 

Heidegger sanoo, että taideteoksen alkuperä on taide. [Der Ursprung des Kunstwerkes 

ist die Kunst]  (UK, 38.)  Heideggerin taidekäsityksen mukaan taide tarkoittaa 

taideteoksessa ilmenevää totuutta; taidetta käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa, 

jonka otsikkona on totuus ja taide.  Heideggerin katsannossa taide ilmenee siis teoksessa 

totuutena, joten hänen mukaansa tulee etsiä taideteoksen todellisuutta ja sitä, mistä 

kaikesta tämä todellisuus koostuu. Heideggerin taidekäsityksen kontekstissa tämä 

tarkoittaa, että koska taideteoksessa tapahtuu totuus, mikä taas perustuu olemiseen 

(Sein), tästä seuraa, että katsojalla eli teoksen tulkitsijalla tulee olla välitön 

(Zuhandenheit) suhde teokseen. Teoksen tulkitsijaa Heidegger nimittää vaalijaksi, ja 

vaalija tuo sanallisesti esille teoksessa tapahtuvan totuuden tapahtuman, joka on siten 

aina tilannesidonnaista, riippuen sekä teoksesta että vaalijan resursseista. Aristoteleen 

mukaan totuuden tutkiminen on eräässä mielessä helppoa, mutta toisessa mielessä 

vaikeaa, joten kukaan ei voi onnistua siinä riittävästi eikä epäonnistua siinä kokonaan. 

Totuuden tutkimisen vaikeutta osoittaa se, että vaikka olisimmekin selvillä jonkin asian 

kokonaisuudesta, emme aina kykene selvittämään sen jotakin osaa.  (Met. II, 1. 993b.) 

Tässä tutkielmassa on tullut jo useammankin kerran esille se, että Heideggerin 

taidekäsitys perustuu ontologiaan ja olemiseen (Sein), jota ei hänen mukaansa saada 

selville tutkimalla taidetta taiteentutkimuksen perinteisillä, onttisilla tutkimustavoilla.  

Heideggerin mukaan syynä tähän on se, koska estetiikka tutkii taidetta objektina, eli 

Heideggerin mukaan ikään kuin etukäteen, eikä näin ollen kysy ensin olion perustaa eli 

olemista (Sein), koska oleminen on hänen mukaansa aina ennen olevaa.   

 

Rantalan mukaan estetiikka on nykyisin käsitteellistä tutkimustyötä ja suurelta osin 

filosofista toimintaa.  Se on osittain metoditiede (joskaan ei ehkä sanan tiukassa 

merkityksessä), joka tarjoaa käsitteellisiä viitekehyksiä ja teoreettisia näkökulmia 

taiteen tutkimukseen.  Jo George Dickie esitteli 1970-luvulla estetiikan käsitettä ja 

tutkimusaluetta, kuten nykyisinkin on tapana, jakamalla sen kolmeen osaan, jotka ovat: 

esteettinen teoria (kauneuden filosofia), taiteen filosofia ja kritiikin filosofia 
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(metakritiikki).  Esteettinen teoria1 pyrkii selvittämään kysymystä esteettisen 

kokemuksen olemassaolosta ja luonteesta.  Perinteisesti on lähtökohtana ollut ajatus, 

että esteettinen kokemus on erityinen asenne, joka kohdistuu tarkasteltavaan objektiin ja 

on pyyteetöntä etäisyyden ottamista siihen.  Kaikki teoreetikot eivät kuitenkaan hyväksy 

ajatusta erityisestä esteettisestä asenteesta tai, että kokemus olisi vain sitä, koska 

tällaista ajatusta pidetään dualismina, joka erottelee toisistaan havaitsevan subjektin ja 

havaittavan objektin. Todellisuudessa pikemminkin esteettisen kokemuksen 

edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei se erottele kokijaa ja objektia toisistaan, eikä 

myöskään eristä objektia ympäristöstään. Se on osallistumista, johon ympäristö – 

taideteos, rakennus tai metsikkö – meitä kutsuu. (Rantala, 1996, 5). Edellä esitetystä 

mielestäni tulee hyvin esille, miten myös esteettisen kokemukseen tai elämykseen 

näyttää kuuluvan taiteen kokijan ja objektin sekä ympäristön jonkinlainen välitön 

toisiinsa kietoutuminen, mikä mielestäni on lähellä Heideggerin Zuhandenheit -

asennetta, joka tarkoittaa käsillä olevaa, välitöntä ja suhdetta taideteokseen, jonka 

vaikutuksen katsotaan laajenevan aina myös ympäristöönsä. 

 

Heideggerin mukaan taideteoksen todellisuutta ja totuutta ei kuitenkaan tulla löytämään, 

ellei ensin selvästi pystytä osoittamaan teoksen itsensä varassa olemista.  Hänen 

mukaansa tähän päästään karsimalla ensin oliosta pois kaikki se, mitä se ei ole itsessään 

ja antamalla sen olla sen jälkeen omana itsenään. Tällainen omana itsenä olemisen 

salliminen tuli Heideggerilla tärkeäksi myöhemmin silleen jättämisen (Gelassenheit) 

yhteydessä, jolloin olion annetaan olla sellaisena kuin se on, jolloin se nähdään uudessa 

valossa, eikä vain esimerkiksi jotta-rakenteen2 (um – zu) määrittämässä hyötykäytössä 

ja jonkin toiminnan välineenä ja jotakin varten.  Kaiken epäolennaisen pois karsiminen 

ei kuitenkaan käy päinsä pitäydyttäessä arkiajattelussa. Himangan mukaan Heidegger 

sanoo saaneensa Husserlilta ”silmät” oppia näkemään asioiden ilmenemisen omana 

itsenään.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita vain silmien avaamista asioiden ilmenemiselle 

niiden omassa läsnäolossa, vaan tärkeää on sen aloittava teko3 reduktio, mikä tarkoittaa 

sitä, että ulkoa opitulla ei ole roolia – siten fenomenologia on juuri taitolaji ajattelussa. 
                                    
1 Adornon postuumi teos on nimetty saman nimiseksi. Adornon Esteettinen teoria 
kuuluu myös tämän tutkielman lähdekirjallisuuteen. 
2 Tätä asiaa on käsitelty aikaisemmin sivulla 22. 
3 Fenomenologinen teko alkaa teolla, eikä väitteellä kuten muissa filosofisissa 
koulukunnissa. (Husserl: Fenemenologian idea, luennot 1907). 
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Reduktion4 lähtökohtaa nimitetään epokhéksi, millä tarkoitetaan irrottautumista 

luonnollisen asenteen väitteistä.  Heidegger kutsuu tätä tunnustettujen näkemysten 

purkamista destruktioksi.5    (Himanka 2002, 19).  Heidegger pyrkii destruktion avulla 

purkamaan muun muassa tradition ennakkokäsitykset. Derrida, jonka filosofia 

suorastaan perustuu Heideggerin ajattelulle, tarkoittaa omalla dekonstruktiollaan 

erilaisten kerrostumien ja rakenteiden, kuten lingvististen, yhteiskunnallis-

institutionaalisten, poliittisten, kulttuuristen sekä ennen kaikkea filosofisten purkamista 

ja hajottamista. Hänen mukaansa tätä ei kuitenkaan tule pitää negatiivisena 

toimenpiteenä, koska se on tietyssä mielessä historiallisempi kuin strukturalismi6, joka 

samalla kyseenalaistuu. Sen sijaan, että ainoastaan tuhotaan kokonaisuus, tulee myös 

ymmärtää, kuinka se on rakentunut ja siksi se on rekonstruoitava.  (Derrida 2003, 23). 

Fenomenologinen reduktio tarkoittaa Heideggerilla yksinkertaisesti vain palaamista 

asian alkuun ja alkuperään. Varto pyrkii selvittämään tätä sanoen, että 

fenomenologisessa filosofiassa alku on ohjeellinen lähtökohta ja olemus, joka tarkoittaa 

tietämisessä olemuksen näkemistä – missä näkemyksessä vain tiedolla on alku, joten 

hänen mukaansa alkuperäisesti annettu näkemys on alku intuitiolle, joka tähtää 

olemukseen, siihen, mikä on; tämä ymmärretään absoluuttisena tiedon alkuna. (Varto 

1995, 30 - 31). Edellä mainittuihin fenomenologian ydinkäsitteisiin ja niiden 

avaamiseen en kuitenkaan tämän työn puitteissa voi syventyä enempää. 

 

Parviaisen mukaan kieli ja käsitteet ohjaavat helposti harhaan, koska asioiden 

nimeäminen7 ei ole samaa kuin niiden havaitseminen intuitiivisesti. Sanat ja käsitteet 

toimivat näin ollen vain tienviittoina fenomenologisessa ilmiöiden ymmärtämisessä, 

                                    
4Parviaisen mukaan reduktio Husserlilla on merkinnyt eri asiaa kuin analyyttisen 
filosofian traditiossa, jossa reduktiolla tarkoitetaan  jonkin kokonaisuuden esim. 
tuolin palauttamista sen materiaalisiin osiin, kuten atomeiksi tai hiukkasiksi. 
(Parviainen 2006, 239, n. 28). 
5 Himangan mukaan  tällaista olemiseen (Sein) liittyvää ”objektiivisen” tiedon 
syrjään asettamista on monen vaikea niellä. (Ibid, s. 19). 
6 Strukturalismi (joht. ransk. Claude Lévi-Strauss s. 1908) on yhteiskuntatieteissä 
1900-luvulla vaikuttanut koulukunta, joka tarkastelee yhteiskuntaa systeeminä, 
jonka osat voidaan määritellä sen mukaan, mikä tehtävä tai merkitys niillä on 
kokonaisuuden osina. 
7 Gadamerin mukaan sanat eivät tarkoita nimeämistä, koska emme voi vapaasti ja 
mielivaltaisesti nimetä asioita.   Jokaisen sanan merkitys perustuu aina jo sanojen 
järjestelmälle, joten uusia sanoja ei voi noin vain ottaa käyttöön.  Sanan voidaan 
sanoa olevan käytössä vasta, kun se  ”lyö itsensä läpi”. (Gadamer 2005, 106). 
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mihin pääsemiseksi tulee ikään kuin kuoria sipulia kerros kerrokselta, jotta itse ilmiö 

näyttäytyisi omana itsenään. Tällainen työ on ihmettelemistä ja sellaisen, uuden 

näkemistä, mikä muille on vielä näkymättömissä.  (Parviainen 2006, 58 - 59, 63).   

Parviaisen mukaan intuitio (Anschauung) ei fenomenologiassa viittaa mihinkään 

yliluonnolliseen ja salaperäiseen kykyyn, vaan se on välitöntä havaintoa ja sisältää 

samalla myös paljon sellaista, mihin emme itse havaintotilanteessa kiinnitä edes 

huomiota.  Fenomenologista menetelmää ei siten voi ymmärtää vain perehtymällä 

fenomenologisiin kirjoituksiin, vaan fenomenologista asennetta on harjoitettava.  (Ibid, 

46).   Vaikka fenomenologinen asenne ja ilmiön näyttäytymisen etsiminen omana 

itsenään näyttää tulevan lähelle Heideggerin ajattelua olion karsimisesta sellaisesta, mitä 

se ei itsessään ole ja niin edelleen, kuitenkin fenomenologiassa tutkitaan ilmiötä ja 

olevaa kohteena, onttisesta näkökulmasta, kun taas Heideggerin lähtökohta, oleminen 

(Sein) on ontologista fundamentaaliontologiaa ja poikkeaa jo perustaltaan 

fenomenologisesta, tieteen varman perustan näkökulmasta. 

 

3.1 Teoksen oleminen itsensä varassa 

 
Heidegger esittää Taideteoksen alkuperässä, milloin hänen taidekäsityksensä mukaan 

teosta voidaan pitää taiteena.  Hänen katsannossaan taideteosta voidaan pitää taiteena, 

vasta sen jälkeen, kun se kykenee olemaan itsensä varassa, ilman sen tekijän, ehkä 

hyvinkin kuuluisan taiteilijaneron nostattamaa arvonnousua. Tällainen teoksen 

itsenäinen oleminen takaa sen pysymisen taiteena, vaikka sen tekijä olisi unohtunutkin 

aikojen saatossa. Taiteilijahan yleensä, tietoisesti tai tiedostamattaan jo teosta 

tehdessään pyrkii tekemään sellaista taidetta, joka täyttäisi myös nämä Heideggerin 

”suuren taiteen” kriteerit.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun taiteilija on tehnyt 

tai luonut itsenäisen, itsensä varassa olevan teoksen, ei sen pysyminen taiteena ole 

mitenkään riippuvainen enää teoksen luojasta, joka jää teoksen tekemisen jälkeen 

sivuun teoksen ”elämästä”.  Tätä kutsutaan niin sanotuksi ”tekijän kuolemaksi”8.    Teos 

                                    
8 Alun perin kirjallisuudentutkimuksen piirissä herännyt keskustelu ”tekijän 
kuolemasta” (Barthes 1977, Foucault 1980) on saanut jatkoa myös visuaalisen 
taiteen puolella, jolloin on korostunut ajatus ”katsojan syntymästä” ja kuvan  
katsojalähtöisestä teostulkinnasta,  mikä on kohdistunut  etenkin tekijäneron 
autoritääristä valtaa ja sitä pönkittävää arvonnostatusta vastaan. (Rossi 199, 187). 
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jatkaa siis itsenäisenä olemistaan ja Heideggerin mukaan tällaista teosta voidaan pitää 

taiteena, koska siihen on asettunut totuus, joten enää on merkitystä vain teoksen lisäksi 

sen mahdollisella vaalimisella, mikä tarkoittaa teoksen ja sen tulkitsijan 

vuorovaikutusta.  Tällainen ajattelu oli tuolloin, 1930-luvun Saksassa uutta ja jotain 

aivan muuta kuin puhuminen taitelijanerosta ja hänen persoonansa erilaisista käänteistä.  

Heideggerin mukaan taidehistoriallinen tutkimus, restauroijat, markkinointi ja muut 

tahot tekevät taideteoksista erilaisten tutkimusten kohteita, mutta eivät näistä monista 

toiminnoistaan huolimatta silti hänen mukaansa kohtaa itse teosta. (UK, 39.) Tulkitsen 

tämän tarkoittavan tässä sitä, että kun taideteos kohdataan omana itsenä ja itsenäisenä 

taideteoksena ilman sen tekijän mahdollista ”haloefektiä”, tulee itse teos esille ja 

aktiivisen katsojan rooli korostuu, muodostaen teos – katsoja-suhteen, jolloin teos on se 

jonka totuutta katsojan tulee kuunnella, koska tällaisella teoksella on aina ”jotain 

sanottavaa”, toisin sanoen teos paljastaa totuuden, jonka katsoja sitten pukee sanoiksi.  

 

Adorno kirjoittaa Esteettisessä teoriassaan taideteoksen itsenäisestä olemisesta, ettei se 

tarkoita jonkin todellisen imitaatiota, vaan pikemminkin sellaisen itsenään olemisen 

ennakointia, joka ei ole vielä olemassa.  Hänen mukaansa taideteokset puhuvat 

itsenäisestä olemisesta lausumatta siitä mitään. Adorno sanoo, ettei taide itse asiassa ole 

vieraantunut luonnosta viimeisten kahdensadan vuoden aikana kokemansa 

henkistymisen ja näin saavuttamansa täysi-ikäisyyden myötä, kuten esineellistynyt 

tietoisuus olettaa, vaan taide on pikemminkin lähestynyt oman muotonsa kautta 

luonnonkauneutta. Mitä täydellisempi taideteos on, sitä selvemmin se hylkää intentiot. 

Koska taideteos ei ole puhtaasti yhdentekevä, muodostuu intentiolle sitä kautta 

teoksessa yhtä partikulaarinen itsenäisyys kuin muillekin momenteille.  Adornon 

mukaan teoksen merkitys on toisaalta kytköksissä niiden intentioon, joskin tämä suhde 

on historiallisesti muuttuva. (Adorno 2006, 299). Välitetty luonto – taiteen totuussisältö, 

on välittömässä oppositiossa taidetta vastaan.  Tällä hän tarkoittanee, että vaikka 

luonnon kieli onkin mykkää, taide yrittää tehdä tästä mykkyydestä puhuvaa.  (Adorno 

2006, 166 - 167).  Taideteoksen sisäinen koherenssi, henki on hänen mukaansa taas se, 

joka elävöittää teoksen ilmeneväksi ilmiöksi.  Tähän taideteokset ovat kykeneviä 

oliomaisuutensa johdosta, toisin sanoen sisäisen esineellistymisen prosessinsa kautta, 

mikä tekee ne itsensä kanssa samaksi, koska muuten ei olisi mahdollista puhua teoksen 
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hengestä, joka on täysin epäesineellistä.  Taiteen henki on siten sidoksissa teoksen 

hahmoon ja totuussisältöön. (Ibid, 186).   Adornon edellä esitetyt lausumat lähenevät 

Heideggerin ajattelua, vaikka hän aluksi tuomitsikin9 Heideggerin taidekäsityksen 

totaalisesti, hän on vähitellen monissa asioissa näyttänyt päätyneen Heideggerin 

kannalle, todeten, että mitään taidetta koskevaa ei voi pitää enää itsestään selvänä 

asiana.  Joistakin Heideggerin kanssa samansuuntaisista kannanotoistaan huolimatta, 

Adorno katsoi taidetta ja estetiikkaa kuitenkin perinteisen estetiikan näkökulmasta, eli 

esillä olevana kohteena (Vorhandenheit), representaationa, kun taas Heideggerin suhde 

taiteeseen perustuu olemiseen (Sein) ja välittömään, käsillä olevaan (Zuhandenheit) 

suhteeseen teoksen kanssa. 

 

Himangan mukaan, vasta kun Heidegger alkoi lukea Aristotelesta fenomenologina, hän 

ratkaisi usian arvoituksen eli sen, että kreikkalaiset olivat ymmärtäneet olemisen 

läsnäoloksi, mikä avasi Aristoteleen tekstit ja samalla koko kreikkalaisen 

todellisuusnäkemyksen, johon liittyi myös aikakäsitys. (Himanka 2002, 174). 

Heideggerin mukaan fenomenologia on tapa lähestyä sitä, minkä on määrä olla 

ontologian teemana, fenomenologia on myös määritystapa, joka näyttää tämän teeman, 

joten Heideggerin mukaan ontologia on mahdollista vain fenomenologiana. Heidegger 

sanoo, että hänen fundamentaalisontologiansa on välttämätöntä, koska siinä on kysymys 

Daseinin olemisesta ja olemisen mielestä yleensä. Fenomenologisen kuvauksen 

metodinen mieli on tulkintaa ja siten Diaseiniin liittyvällä logoksella10 on aina 

hermeneueinin11, hermeneuttinen luonne, jonka avulla Daseinin oma olemisymmärrys 

ymmärtää olemisen todellisen mielen. Daseinin fenomenologia on siten 

hermeneutiikkaa sanan alkuperäisessä merkityksessä, joka viittaa tulkitsemistoimintaan. 

(OA, 61). Näyttäytymisenä fenomenologinen ilmiön käsite tarkoittaa Heideggerin 

                                    
9 Adorno piti Frankfurtin yliopistossa esitelmän aiheesta Theorien über den 
Ursprung der Kunst (joka päättää hänen teoksensa Paralipomena-jakson.  Tätä ei 
ole mukana suomennoksessa).  Esitelmässä hän suuntaa raskasta kritiikkiä 
Heideggeria vastaan, mainitsematta häntä kuitenkaan nimeltä.  (Ästhetische 
Theorie, 480-490). 
10 Tässä logos tarkoittaa puhetta, joka saattaa jonkin nähtäväksi eli jonkin 
tekemistä ilmeiseksi. (OA, 55). 
11 Hermeneuttinen tarkoittaa tulkintaa ja ymmärtämistä. Hermeneuttiseen 
filosofiaan liittyy hermeneuttinen kehä (spiraali), jolla edetään asioiden 
ymmärtämisen myötä aina vähitellen eteenpäin, kohti uusia asioita, joihin olemme 
suuntautuneita. 
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mukaan olevan olemista (Sein), sen mieltä, sen modifikaatioita ja johdannaisia.  (OA, 

59.) Näin ollen olemisen tulkinnalla on sellaisenaan fundamentaalinen ontologinen 

tehtävä, joka sisältää olemisen temporaalisuuden käsittelemisen. (OA, 40.)  

 

Himangan tulkinnan mukaan antiikissa aika käsitettiin olemisen kanssa yhteen = usia = 

parusia, mikä tarkoittaa ontologistemporaalista läsnäoloa, jolloin olion oleminen on 

käsitettävä olemisessaan läsnä olevaksi, kun otetaan huomioon määrätty ajan modus, 

nykyisyys, siten se on aina laajempi kokonaisuus kuin nyt-hetki. Heideggerilla 

lähtökohtana on olemisen ja ajan suhde eli oleminen ja aika, joten heti kun oleminen 

ymmärretään läsnäolon kautta, herää kysymys olemisen suhteesta aikaan. (Himanka 

2002, 175, 191 - 193).  Heideggerilla on jo varhaisesta pääteoksestaan lähtien ollut 

oleminen (Sein) ja olemiskysymys ontologisessa erityisasemassa. Oleminen on siten 

usia-merkityksessä läsnäoloa ja tarkoittaa, että se on tietyssä mielessä riippuvainen 

olevan paljastumisesta.  Jonkin läsnä oleminen on siten aina jollekin olevalle läsnä 

olevaa, jonka luomus se ei kuitenkaan välttämättä ole. Olion oleminen on toisaalta 

riippumaton esimerkiksi ihmisen olemisesta ja siitä paljastuuko sen oleminen vai ei.  

Heidegger sanoo, että fysis, joka ympäröi ihmistä, on maailmansisäinen oleva, sen 

olemistapa (jonka se näyttää), eikä se liity käsillä olevaan (Zuhandenheit) eikä esillä 

olevaan (Vorhandenheit), mutta sitä tulkitaan kuitenkin maailmassa-olemisen 

perspektiivistä.  Tämä johtaa Heideggerin mukaan näkemykseen, että reaalisuudella ei 

ole etusijaa maailmansisäisen olevan olemismoduksissa ja että reaalisuus on olemistapa, 

joka ei voi ontologisesti pätevällä tavalla luonnehtia jotakin sellaista kuin maailma. 

Heidegger päätyy tästä johtopäätöksen, että oleminen, vaan ei oleva, on riippuvainen 

olemisymmärryksestä.  (OA, 28 - 31, 263).  

 

Heideggerilla maailma (Welt) on keskeinen käsite koko hänen ajattelussaan, koska 

oleminen perustuu Daseinin maailmassa-olemiseen (in-der-Welt-Sein). Heideggerin 

mukaan maailman kuvaileminen ilmiönä tarkoittaa maailman paljastamista siten, että 

saadaan selville, mitä maailman sisällä on, esimerkiksi luettelemalla tai kuvailemalla 

niiden ulkomuotoa.  Mutta Heideggerin mielestä tämä ei ole relevanttia, koska tämä jää 

kiinni olevaan ja on siten onttista eikä ontologista ja olemiseen perustuvaa, kuten 

Heideggerin ajattelu, joten fenomenologinen ilmiö tulee kysymykseen olemisen 
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rakenteen näyttämisessä.  Heidegger sanoo maailman kuvailemisen fenomenologisesti 

tarkoittavan sitä, että osoitetaan maailman sisällä olevalle esillä olevalle oliolle 

oleminen ja kiinnitetään se käsitteellis-kategorisesti.  Tällaisia olevia ovat hänen 

mukaansa varsinaiset oliot, luonnonoliot ja arvopohjaiset oliot.   Heidegger kiteyttää 

edellisen sanoen, että maailman ilmiöitä ei kohdata sellaisinaan kuvailemalla onttisesti 

maailmansisäistä olevaa ja tulkitsemalla ontologisesti tämän olemista, koska 

molemmissa tavoissa saavutetaan ”objektiivinen oleminen” ja maailma on siten jo 

annettu, tosin eri tavoin kummassakin. (OA, 91).  Heideggerin katsannossa olevan 

ontologinen oleminen kohdataan  toisella tavalla maailmansisäisesti eli käsillä olevana 

(Zuhandenheit) suhteena maailmaan ja maailmallisuuteen. Heidegger sanoo, että 

maailma paljastuu jo kaikessa kohtaamisessa, vaikkakin epätemaattisesti.  Maailma voi 

kuitenkin näyttäytyä myös tietyssä ympäristöllisessä kanssakäymisessä. Heideggerin 

tarkoittamassa käsillä olevassa (Zuhandenheit) kohtaamisessa olemme yhtä kohdatun 

kanssa, toisin sanoen olemme ikään kuin uppoutuneet samaan maailmaan. 

Maailmallisuus on ontologinen käsite ja tarkoittaa maailmassa-olemista konstituoivan 

momentin rakennetta. Heideggerin mukaan me tunnemme maailmassa-olemisen 

Daseinin eksistentiaalisena määrityksenä. (OA, 92, 113). 

 

Passinmäki selventää Heideggerin  maailmaan liittyviä käsitettä siten, että jos maailmaa  

esimerkiksi lähestytään onttisesti, laskemalla tai kuvailemalla kaikki sen oliot, 

jakamalla ne luokkiin ja analysoimalla niitä edelleen, niin maailman voitaisiin nähdä 

koostuvan esimerkiksi ihmisistä, luonnonolioista ja arvoilla varustetuista olioista. 

Kumpikaan näistä kahdesta tavasta ei kuitenkaan selitä maailmaa ilmiönä.  Heideggerin 

mukaan sekä maailmansisäisen olevan onttinen kuvailu että tämän olevan olemisen 

ontologinen tulkitseminen eivät kohtaa sellaisenaan maailmaa ilmiönä.  Esimerkiksi 

luontoon kohdistuvat oliot voidaan kohdata ja paljastaa monin eri tavoin, jolloin 

maailma eikä oliot on se näkökulma, josta maailman määrittely on tehtävä.  Tästä 

uudesta näkökulmasta Heidegger sanoo: ”Ontologisesti maailma ei ole sen olevan 

määritys, joka ei ole olemuksellisesti ihmistä, vaan ihmisen itsensä luonteenpiirre.” 

Tässä piilee kuitenkin se vaara, että maailma on minun maailmani tai jonkin yhteisön 

yhteinen maailma, mutta joka tapauksessa subjektiivinen ja relatiivinen.  Heideggerilla 

kyse ei ole kuitenkaan kummastakaan, vaan hänen katsannossaan etualalle nousee 
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maailman oleminen sellaisenaan, maailman maailmallisuus (die Weltlichkeit der Welt) 

ja näin subjektiivisuuden vaara poistuu.  (Passinmäki 1997, 12 - 13).  Maailmassa 

oleminen (in-der-Welt-Sein) on aina jossakin olemista, joten se jo sitoo Daseinin 

(ihmisen) olemassaolon ajallisesti ja paikallisesti, koska ihminen on aina jo heitetty 

omaan maailmaansa. (OA, 78). 

 

Steinin mukaan Heideggerin välitön, käsillä oleva (Zuhandenheit) maailmassa-oleminen 

tarkoittaa aina jossakin sisällä olemista (in-Sein), samalla kun se määrittää ihmisen 

olemista. Siten Daseinin maailmassa-oleminen tulee ymmärtää olemuksellisena 

rakenteena.  Dasein on olevan olemisen tapa, jossa maailma konstituoi itseään, mitä 

Heidegger nimittää maailman maailmoimiseksi (die Welt weltet).  Heideggerin mukaan 

ei ole niin, että ihminen on ensin ja sitten lisäyksenä hänellä on olemissuhde maailmaan, 

vaan hänen katsannossaan Dasein ei ole koskaan ensisijaisesti olio, joka olisi vapaa 

maailman sisällä-olemisesta, mutta jolla toisinaan olisi tapana omaksua jokin suhde 

maailmaan.   Daseinin voi kohdata olioita vain siinä määrin kuin Dasein on maailmassa. 

(Steiner 1997, 102 - 103).  Tämä tarkoittaa, että ihminen voi kohdata olioita vain omasta 

maailmassa-olemisen perspektiivistään. 

 

Himangan mukaan Heidegger näkee Husserlin metodissa asiat omassa alkuperäisessä 

läsnäolossaan.  ”Esineen todellistuminen on fenomenologinen malliesimerkki 

ilmeisyydestä. Tällä todellistumisella on kuitenkin oma alueensa – esineet – ja 

fenomenologian periaatteet varoittavat meitä pysyttäytymään niissä rajoissa, joissa jokin 

ilmenee”. (Himanka 2002, 149).  Mutta miten esimerkiksi taideteoksen itsenäinen 

oleminen eli tämä ilmiönä meille ilmenee?  Heideggerin mukaan kreikkalainen ilmaus 

fainomenon, johon termi ilmiö palautuu tarkoittaa näyttäytymistä ja valoon tulemista tai 

itsensä näkyväksi tekemistä.  Oleva voi näyttäytyä eri tavoin riippuen tavasta, jolla se 

on lähestyttävissä.  Se voi myös näyttäytyä sellaisena, mitä se ei ole eli näennäisenä tai 

lumeena. (OA, 51).  Parviaisen mukaan Husserlin geneettisen fenomenologian idean 

mukaan asiat eivät ilmene yhdessä hetkessä, välittömästi passiivisena ja intuitiivisena 

kokemuksena, vaan ilmiön olemus paljastuu meille vähitellen, oma aktiivisen toiminnan 

eli jos – niin-rakenteen kautta.  Tämä tarkoittaa, että toimija eli esimerkiksi taiteen 

katsoja ei ole  tilanteesta ulkona  oleva ulkopuolinen tarkkailija, joka tutkii kohdetta 
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objektina, vaan hän tutkii teosta osallisena tilanteessa ja osallistuu kyseisen tilanteen 

toiminnan virtaan, joka suuntautuu aina lähemmäs ilmiötä, askel askeleelta niin, että  

tämän toiminnan ja harkinnan sekä ajattelun tuloksena ilmiö, taideteoksen olemus tai 

hahmo, paljastuu vähitellen. Jokainen askel on siten reflektiivinen askel, jota ei ohjaa 

päämäärätietoinen toimijan tavoite, vaan ilmiön ilmenemisen luonne.  (Parviainen 2006, 

50).  Heideggerin käsillä olevaan, Zuhandenheit -asenteeseen liittyy edellä kuvatusta 

selvästi poikkeava piirre, toisin sanoen se, että teoksessa tapahtuvaa totuutta tulkittaessa 

voi Heideggerin taidekäsityksen mukaan olevan oleminen myös kokonaisuudessaan 

välähtää esille ja paljastua kerralla ja täydellisenä teoksen äärellä viipyvälle vaalijalle, 

joka on intensiivisesti uppoutunut teokseen.  

 

Heideggerin mukaan taide pääsee parhaiten esille vain omassa ympäristössään. 

Heidegger ei hyväksy taiteen siirtoa pois paikalta, johon se on alun perin suunniteltu ja 

tällä hän tarkoittaa teoksia, jotka on tehty esimerkiksi määrättyyn rakennukseen (kuten 

ikonit johonkin sakraalitilaan). Tästä on poikkeuksiakin, kuten yksittäiset maalaukset, 

joita voidaan niiden aiheista riippumatta sijoittaa eri tavoin, yksin tai yhdessä, ja mitä 

erilaisimpiin tiloihin ja paikkoihin. Heideggerin mukaan pysyvästi paikalleen 

tarkoitettua taidetta – maalauksia, veistoksia ja rakennuksia – tulee vaalia niiden omassa 

kontekstissa, sillä jos tällainen teos siirretään pois alkuperäisestä paikastaan ja 

ympäristöstään, sen itsenäinen oleminen lakkaa, sen maailma romahtaa ja samalla itse 

taidekin sammuu. Esimerkkinä suuren taiteen sammumisesta Heidegger mainitsee 

Münchenin Ägineten-kokoelmat (Münchener Sammlung), Sophokleen12 Antigonesta.  

Nämä aikoinaan loistavat teokset ovat kärsineet siirrosta, menettäen sekä itsenäisenä 

teoksena olemisensa että arvokkuutensa ja loistonsa. Huolimatta niiden hyvästä 

huolenpidosta ja säilytyksestä, ei niitä voi enää mikään pelastaa, koska ne on riistetty 

omasta ympäristöstään ja muista yhteyksistään. Heideggerin mukaan näitä teoksia ei 

yksinkertaisesti voi pitää enää edes samoina taideteoksina kuin aikaisemmin, silloin kun 

ne olivat vielä itsenäisiä taideteoksia. (UK, 39 - 40). 

 

                                    
12  Sophokles: Antigone, vuodelta 442 eaa.  (Tämän kreikkalaisen tragedian säkeitä  
on  sekä Hölderlin että Heidegger  kääntänyt saksaksi). 
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Heideggerin kysymys kuuluukin nyt, että kun teokselta riisutaan sitä ympäröivät 

viittaussuhteet, niin pysyykö se silti teoksena eli taiteena?  Ja minkä varassa teoksen 

taiteellisuus lopulta on?  Heidegger vastaa tähän että, koska taiteeseen kuuluu hänen 

katsannossaan teoksen itsenäinen oleminen, jolloin teokseen on asettunut totuus, sen 

rajat ovat siinä, mitä se itse avaa tai ilmoittaa.  Teoksen itsenäisyys, itsensä varassa 

oleminen on juuri tätä ilmoitusta tai totuuden avautumista teoksessa.  (Denn das 

Werksein des Werkes west und west nur in solcher Eröffnung).  (UK, 40). Esimerkiksi 

edellä esitelty Van Goghin maalaus avasi sen aiheen, kenkien kautta, oman agraarisen 

todellisuutensa rajat.  Toisenlainen taideteos, temppeli voi avata erilaisen totuuden, jota 

ei myöskään voida verifioida. Seuraavana Heidegger esittää toisenlaisen tulkinnan 

totuuden tapahtumisesta teoksessa. 

 

3.2             Totuuden tapahtuminen teoksessa 

 
Heidegger pyrkii esimerkillään kreikkalaisesta temppelistä, näyttämään ja tekemään 

tutummaksi itsenäisessä teoksessa eli taiteessa ilmenevää totuuden tapahtumista. 

Taideteoksen alkuperässä hän ei esitä mitään kuvaa tulkitsemastaan temppelistä, koska 

hänen esimerkkinsä kuvaa kulttuurista riippumatonta temppeliä yleensä, joka vain 

yksinkertaisesti seisoo ylväänä, laaksossa kallioiden välissä, paikallaan ja henkilöityy 

Jumalaan, joka hengen lailla, hahmonsa salaten vaeltelee kaikkialla, läpi avointen 

pylväskäytävien tässä pyhässä rakennuksessa. Yleensä tällainen sakraalitila, on vihitty 

jollekin jumalalle tai jumalille, joten Jumalan olinpaikkana sen oleminen jo rajautuu 

johonkin pyhään, mikä taas vaikuttaa sen käyttöön ja kauas ympäristöön. Koska mikään 

ei voi olla tyhjän päällä, ei tämä rakennuskaan leijaile missään epämääräisyydessä, vaan 

temppelillä on oma historiansa, se on ollut yhdistävä vaikuttaja, ja koonnut aikojen 

saatossa kaikki ihmiselon erilaiset tiet ja viittaukset ykseydeksi, jossa koko elämä: 

syntymä, kuolema, voitto, tappio, ilo, suru, kärsimys ja häpeä on saanut ihmisolennon 

kohtalon hahmon.  Näistä kaikista on sitten muodostunut tämän maan ja sen 

historiallisen kansan elämisen perusta ja maailma.  (UK, 42). 

 

Tämän teoksen, temppelin rakennuksena oleminen, perustuu sen perustuksena olevan 

vankan kalliopohjan järkkymättömyyteen. Erilaisten säiden ja luonnonvoimien armoilla 
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olevana, myrskyn raivotessa sen ympärillä laaksossa, se oman olemisensa vakaudella 

ikään kuin näyttää voimaansa.  Heideggerin kieli muuttuu maalailevan runolliseksi, 

hänen kertoessa edelleen, miten auringon armosta temppeliä ympäröivät kalliot kiiltävät 

häikäisevässä loistossa, samoin päivän kirkkaus ja taivaan avaruus sekä yön synkkyys.  

Vasta temppeli saa sen ympärillä olevan ”näkymättömän” tilan näkyväksi; sen ylöspäin 

kohoava massiivinen hahmo luo koko seudulle turvallisuutta, kun se lujana paikallaan 

seisten, hyökyaaltoja vastustaen, näyttää raivoavalle merelle oman rauhansa ja 

pysyvyytensä. Kaikki puut, pensaat ja ruoho, kuten myös karja, käärmeet ja heinäsirkat 

voivat rauhassa oleskella ja käyskennellä omassa pakottomassa hahmossaan tämän 

temppelin, teoksen ympäristössä.  Heideggerin mukaan kreikkalaiset nimittivät edellä 

esitetyn tapaista kaiken kattavaa kokonaisuuden ilmenemistä ja avautumista sanalla 

fysis. Heideggerin mukaan myös ihminen haluaisi asettua asumaan tällaiseen paikkaan, 

jota hän nimittää maaksi (Erde). Maa ei tässä tarkoita mitään maalajia tai planeettaa, 

vaan maa tarkoittaa Heideggerin katsannossa paikkaa, jossa kaikki avautuva voi avautua 

ja mihin se voidaan myös koota takaisin.  Tällainen maa, joka avaa itsensä, on samalla 

sekä paljastava että kätkevä [Lichtung und Verbergung].  (UK, 42). 

 

Linbergin mukaan Aristoteles kutsui asioiden fysikseksi niiden olemisen tapaa, jonka 

hän määritti usein entelekheiana ja psykhenä, joka tarkoittaa tässä ”elementaarista 

olemista”.  Kun Heidegger muotoili alun perin olemiskysymystään, hän tulkitsi kreikan 

sanan fysis uudelleen ja palasi esisokraatikkojen lähteille, tulkiten fysiksen 

Herakleitoksen mukaan, jolloin oleminen tarkoittaa läsnäolona eräänlaista alkuperäistä 

anteliaisuutta, jonka ansiosta oleva on pikemminkin kuin ei ole.  Heidegger kääntää 

fysiksen sanalla Aufgehung, joka on neologismi ja verbinä viittaa avautumiseen ja 

maasta esiin nousemiseen, puhkeamiseen, aukeamiseen ja kohoamiseen.  Se, että 

oleminen on esiin nousemista, ei sinänsä sanoisi paljoakaan, ellei sanaa samalla nähdä 

vastavetona fysiksen aikaisemmille käännöksille.  Heideggerin määritelmän mukaan 

fysis ei tarkoita samaa kuin nasci, syntyminen, josta sittemmin tuli natura, luonto. 

Aufgehung on ymmärrettävä vastavetona sanalle Entstehung, synty, alku, 

muodostuminen: Entstehung kääntää sanat gigesthai ja genesis ja se puhuu olevasta sen 

syntymän ja genealogian kautta. Lindbergin tulkinnan mukaan Heideggerin 

tarkoittaessa olemista fysiksenä, sitä ei silloin tarkastella genealogisesti eli kysyen, mikä 
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on sen syy, perusta, luoja tai muu aiheuttaja.   Heidegger antaa ymmärtää, että vaikka 

ajatus olemisesta syntymisenä (Entstehung) olikin jo 1800-luvun yritys päästä eroon 

klassisesta syyn ajatuksesta (causa), se jäi kuitenkin vielä tuolloin kiinni syyn ja 

perustan logiikkaan, josta se kuvitteli jo päässeensä irti. Sen sijaan Heidegger tukeutuu 

Herakleitoksen lausumaan: fysis kryptesthai filei, oleminen pitää kätkeytymisestä.  

Tämä tarkoittaa sitä, että koska oleminen haluaa kätkeytyä, kryptesthai, se ei vetäydy 

silloin kätketylle perustalle, eikä tämä kätkeytyminen perustu mihinkään salaiseen 

resurssiin, kuten jos olemisen taakse postuloidaan esimerkiksi transsendentti 

luojajumala.  Kryptesthai ei myöskään ole pseudos, valhe tai harha, joihin oletettu 

todellinen oleminen piiloutuisi. Oleminen piiloutuu, kätkeytyy kahdessa mielessä.  

Ensinnäkin siksi, että oleminen ei ole äärettömän ja lopullisen olevan rajatonta esillä 

oloa, vaan oleminen on äärellistä ja rajallista ja viittaa siis aina ulkopuolelleen – missä 

ei kuitenkaan ole mitään toista olemista.  Toisaalta olemisen piiloutuminen, 

kätkeytyminen, kuvaa olemisen suhdetta ihmiseen, joka joutuu olemisen äärelle.  Se, 

mikä ihmiseltä piiloutuu, on vastaus kysymykseen olemisen mielestä; ja piiloutuminen 

tarkoittaakin ennen kaikkea sitä, että oleminen ei näytä selvältä asialta, joten sen mieltä 

kannattaa kysyä.  Sitä ulkopuolta, johon oleminen tuntuisi piiloutuessaan viittaavan, 

saatetaan etsiä olemisen perustan, kääntöpuolen tai harhan muodossa, mutta se on 

lopulta ennen kaikkea vain olemisen ”kysymyksen arvoisuutta” ylipäänsä sellaisena 

kuin se ihmiselle ilmenee.  (Lindberg 2006, 98, 101 - 102). 

 

Teos, kuten esimerkiksi temppeli tai muu sakraalinen rakennus avaa oman maailmansa, 

mutta jokaisessa kulttuurissa omalla tyypillisellä tavallaan. Tällainen avautuminen 

merkitsee samalla sitä, että kaikki temppelin läheisyydessä oleskelevat ihmiset, eläimet, 

kasvit ja muut oliot eivät ilmene koskaan samanlaisina asioina missään muualla, eivätkä 

näin ollen tule satunnaisesti vain jonakin päivänä käyskentelemään temppelin 

läheisyyteen, suotuisaan ympäristöön (Umgebung, Umwelt)13, vaan Heideggerin 

mukaan vasta temppeli antaa näille oliolle niiden omimman olemisen ja ilmeen, 

hahmon, samoin kuin se määrittää myös itse ihmistä. Mutta tämä kaikki pätee vain niin 

                                    
13 Heideggerin ympäristö tarkoittaa erilaisille biologisille organismeille ominaista 
todellisuuden osaa, johon organismi reagoi ja jonka organismi kokee todelliseksi; 
se on lajityypillinen elinympäristö, eikä sitä tule sekoittaa tavanomaisen ympäristön 
merkitykseen, joka on kaikille lajityypeille sama. (OA, 84, n. 84). 
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kauan, kuin temppeli pysyy itsenäisenä teoksena eli Heideggerin sanoin ”niin kauan 

kuin Jumala ei ole paennut siitä”.  Temppelin teoksena olemiseen kuuluu Heideggerin 

mukaan ilmentää Jumalaa ja tuoda Jumalalle kunniaa ihmisen elämän eri käänteissä.  

Temppeli ei kuitenkaan anna Jumalasta mitään sellaista kuvaa, jonka avulla hänet 

voitaisiin paremmin tunnistaa ja tietää miltä Jumala näyttää, vaan temppeli on teos, 

jossa Jumala on läsnä omassa olemuksessaan, henkenä eli juuri sellaisena kuin Jumala 

on.  Heideggerin mukaan samanlainen on myös sanataideteos. Esimerkiksi tragediassa 

ei etukäteen kerrota mitään tapahtumista, vaan näyttämöllä yksinkertaisesti tapahtuu tai 

käydään kyseinen uusien ja vanhojen jumalten välinen kamppailu.  Myöskään 

kansansadut ja myytit eivät kerro käydyistä taisteluista, vaan ne kuvaavat itse elämää 

sekä sitä, mitä pidetään missäkin ja milloinkin pyhänä, epäpyhänä, suurena, pienenä, 

kauniina, jalona, pelkurimaisena tai pinnallisena tai kuka on herra ja kuka on narri14. 

(UK, 42 - 43).  Edellä esitettyyn teoksen olemiseen itsensä varassa sisältyvää totuutta, 

sen ilmenemistä tulen käsittelemään seuraavassa luvussa tarkemmin, mutta sitä ennen 

tarkastelen seuraavassa, mitä teoksen teoksena oleminen pitää sisällään. 

 

3.3 Teoksen teoksena oleminen 

 

Heideggerin taidekäsityksen mukaan teoksen teoksena olemisesta nousee heti esiin 

kaksi teoksen olemuksen tärkeää piirrettä, jotka selventävät tätä asiaa.  Teoksen 

teoksena oleminen perustuu Heideggerin katsannossa olion oliomaisuuteen (olion 

oliomaisuuden määrittelyillä on taas tarkoitus tuoda esiin olion oleminen), kuten 

edellisessä luvussa selvitettiin ja tästä tulee hänen mukaansa pitää edelleenkin kiinni.  

Taidenäyttelyn pystyttäminen ei yleensä merkitse mitään enempää kuin, että maalaukset 

ja veistokset tai muut esille tarkoitetut teokset tuodaan esille yleisön nähtäväksi. 

Tällainen pystyttäminen on siten luonteeltaan erilaista kuin jonkin rakennuksen, 

esimerkiksi temppelin pystyttäminen, mikä tarkoittaa samalla kyseisen tilan vihkimistä 

ja pyhittämistä määrätynlaiseen käyttöön. Pyhittämiseen kuuluu Heideggerin mukaan 

aina Jumalan/jumalien arvostaminen ja ylistäminen.  Mutta miksi sitten kyseisenlaisen 

teoksen pystyttäminen edellyttää tällaista kunnioittamista, kysyy Heidegger ja vastaa, 

että tämänlaatuisen teoksen teoksena oleminen vaatii tätä. (Weil das Werk in seinem 

                                    
14 Heidegger siteeraa tässä  Herakleitosta;  fragmentti no 53. 
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Werksein dieses fordert.)  Kuinka sitten joku teos voi vaatia tällaista pystyttämistä?  

Heideggerin sanoo, että teoksen itse teoksena oleminen on jo sen pystyttämistä.  

Itsenään olevana ja kohoavana teos pystyttää ja avaa itsensä ohella aina oman 

maailmansa (Welt), jota teos hallitsee omana olinpaikkanaan. (UK, 44). 

 

Kun jokin teos tehdään, mistä hyvänsä materiaalista, kuten kivestä, puusta, metallista, 

äänistä ja niin edelleen, sanotaan, että se on siitä ja siitä aineesta valmistettu.  Mutta 

kuten edellä temppelin pystyttäminen vaatii sen vihkimistä ja ylistämistä, seuraa tästä, 

että teoksen teoksena oleminen samalla perustaa myös sen maailman – ja kaiken sen, 

mitä tämän teoksen maailman kokonaisuuteen ympäristöineen kuuluu – pätee tämä 

sama myös esiin tuomiseen, koska teoksen teoksena olemisella on samalla myös esiin 

tuova luonne. Jos teosta pidetään taideteoksena, se merkitsee samalla sen olemuksen, 

muodon tai hahmon esiin tulemista kokonaisuudessaan. Heideggerin esimerkissä 

temppelillä on yhteen kokoava luonne, se tekee koko ympäristönsä, kalliot, kasvit ja 

eläimet näkyviksi ja antaa samalla niin itsensä kuin ympäröivien värienkin loistaa 

auringossa ja temppelin kellojen kaikua kauas. (UK, 46). 

 

Koska teoksen teoksena oleminen merkitsee sen irtoamista taiteilijasta, sen luojasta, 

niin tästä seuraa, että itse teoksesta tulee tärkeä, samoin kuin siitä, minkälaisen 

maailman tämä teos kykenee avaamaan. Gadamerin mukaan Heidegger otti avautuvan 

maailman (Welt) vastapariksi sulkeutuvan maan (Erde), joka Heideggerin katsannossa 

näyttäytyy sekä itsensä avaavana että sulkevana (sich-öffnen, sich verschliessen). Nämä 

molemmat maa ja maailma kuuluvat Heideggerin taidekäsityksen ydintermeihin ja ovat 

aina mukana taideteoksen teoksena olemisessa.  Tämä selittää myös sen Heideggerin 

lausuman, että taideteos ei esitä mitään muuta, (kuten merkki, joka viittaa johonkin 

merkitykseen) vaan teos esiintyy pelkästään omana itsenään, omassa olemisessaan (in 

seinem eigenen Sein), joten katsojan tulee mennä itse sen äärelle. (UK, 116). 

 

Kreikkalainen temppelikään ei siten esitä mitään, vaan sillä on itsenäinen teoksen 

teoksena olemisen status, minkä johdosta se kokoaa yhteen kaikki temppelin 

ympäristössä olevat oliot yhdeksi harmoniseksi ja sopusointuiseksi kokonaisuudeksi. 

Passinmäen mukaan teos avaa itse oman totuutensa ja tuo näin omassa teoksena 
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olemisen hahmossaan esiin maan (Erde), joka tästä johtuen tulee nyt näyttäytymään 

samalla sekä paljastavana että kätkevänä (Lichtung und Verbergung). Maa manifestoi 

itsensä siinä hahmossa (Gestalt), johon taideteos on kiinnittynyt.  Maa on esiintuleva ja 

kätkevä ja manifestoituu tällä tavoin maailman sisällä.  Maa on samalla ihmisen 

maailmassa olemisen (in-der-Welt-Sein), elämän, kotoinen perusta [der heimatliche 

Grund].  (Passinmäki 1997, 32).   

 

Kun taideteos, joka on taidetta, täyttää teoksena olemisen kriteerit, se ikään kuin täyttää 

koko tilansa, mikä tarkoittaa tässä sitä, että teosta voidaan pitää ”maana”, joka avaa itse 

oman maailmansa, toisin sanoen taideteos ”puhuu” sen äärellä olevalla katsojalle 

teokseen asettuneen totuuden tapahtuman tarinan. Tämä tarkoittaa sitä, että teoksen 

kautta paljastuu (aletheia) tämän olevan olemisen kokonaisuus, toisin sanoen kaikki 

mitä siihen kuuluu, tulee nyt maan ja maailman välisen kiistan seurauksena 

järjestymään yhdeksi kokonaisuudeksi.  Tätä järjestäytymistä, joka edellyttää teoksen 

teoksena olemista, Heidegger kutsuu maailman perustaminen tai pystyttämiseksi 

(Aufstellen einer Welt) ja maan esiin asettamiseksi (das Herstellen der Erde).  Nämä 

teoksen kaksi olennaista piirrettä kuuluvat yhteen ja muodostavat teoksen teoksena 

olemisen ykseyden. Näin maailma on saanut Heideggerin taidekäsityksessä uuden 

merkityksen ja tarkoittaa sitä kokonaisuutta, minkä teos tuo esille järjestäytyneenä 

ykseytenä.  Maa (Erde) sen sijaan on Taideteoksen alkuperässä esiin tuleva kokonaan 

uusi käsite.   Heideggerin mukaan teos (temppeli) kuuluu maahan ja nousee maailmaan. 

Tulkitsen tämän Heideggerin taidekäsityksen kontekstissa siten, että maa tarkoittaa 

yksinkertaisesti taideteosta, sen materiaalista valmistettua ulkomuotoa tai hahmoa.  

Taideteos on kuitenkin aina enemmän kuin vain materiaalinsa ja maa eli teos on se 

perusta, josta tulkinnat lähtevät ja jossa ilmenee taideteoksessa tapahtuva totuus, joten 

kun maa on itsensä avaava ja sulkeva, tarkoittaa teoksen itsensä avaaminen itse teoksen 

(henkistä) sisältöä ja sen laajenemista ympäristöönsä, maailmaan ja miten se kykenee 

tuomaan esille oman todellisuutensa, johon kuuluvat kaikki siihen yhteydessä olevat 

”virtaavat purot”, yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, maan ja maailman ykseydeksi.  

Tästä muodostuu sitten se totuuden tapahtumisen tarina, jonka vaalija tuo esille. 

Heideggerin mukaan teoksen tulkintaa ei voi tehdä muulla tavoin, vaikka kaikki muukin 

teosta koskeva tieto voi ohjata oikeaan suuntaan, mutta se ei kuitenkaan Heideggerin 
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taidenäkemyksessä riitä, eikä vaikuta mitenkään teoksessa paljastuneen totuuden 

tapahtumiseen.  Vaalimista ei siten voi tehdä muulla tavoin (ei jälkikäteen tai etukäteen) 

kuin viipymällä teoksen äärellä ja kohtaamalla teos välittömästi Zuhandenheit -

asenteella, koska teoksen olemisen paljastumiseen Heideggerilla olennaisesti kuuluva 

aletheia jo edellyttää käsillä olevaa uppoutumista teokseen maailmaan. Aletheia pyrkii 

paljastamaan olevan olemisen todellisuuden, kätkeytymättömyyden. Heidegger sanoo, 

että ihminen ei kykene hallitsemaan fysistä, tätä olevan olemisen kokonaisuutta (das 

Ganze), joka vuoroin näyttäytyy ja vetäytyy pois, koska ihminen ei hänen mukaansa ole 

olevan herra, vaan pikemminkin olemisen paimen.  Heideggerin olevan olemisen 

kokonaisuus koostuu kuuluisasta nelikentästä (Geviert), jonka muodostavat maailma, 

maa, kuolevaiset ja jumalat. Taideteos voi tuoda esille totuuden tapahtumisen, jossa 

maailma avautuu vaalimalla, kielen kautta. Tähän läheisesti liittyen Passinmäki esittää 

Heideggeria tulkiten, miten antiikin kreikkalaisessa maailmassa kieli avasi ensin 

maailman ja määritteli jumalat ja ihmisen suhteen jumaliin, minkä jälkeen kreikkalaiset 

rakensivat jumalille temppeleitä. (Passinmäki 1997, 109).  Heideggerin 

temppeliesimerkissä temppeli, taideteoksena, avaa oman historiallisen maailmansa, 

tuoden maan esille ja kaiken siihen liittyvän yhdeksi harmoniseksi ykseydeksi ja 

kokonaisuudeksi. 

 

Tätä teoksen avaamaa olevan olemisen paljastumista Heidegger kutsuu olevan olemisen 

avoimuudeksi salaisuudelle (Offenheit für das Geheimnis).  Olevan olemisen salaisuus 

tarkoittaa olevan kokonaisuutta (das Ganze), joka on Heideggeria mukaan mahdollista 

tavoittaa välittömässä, käsillä olevassa (Zuhandenheit) yhteydessä teokseen, eli taiteen 

kautta, koska se hänen mukaansa jää helposti muiden tietämis- ja kokemistapojen sekä 

hallintayritysten ulkopuolelle. Salaisuus, olevan olemisen kokonaisuus, jolla Heidegger 

tarkoittaa fysistä, ei paljastu meille tällä ”oikeallakaan” asenteella suoraan ja 

sellaisenaan, vaan hänen mukaansa totuus voi tulla esille eri tavoilla15, joista yksi on 

välähdyksenomainen paljastuminen taideteoksessa, joka avaa tätä salaisuutta. 

Heideggerin mukaan avoimuus salaisuudelle on lupaus kokonaan uudesta perustasta, 

josta voi nousta uusia ajatuksen hedelmiä. Heidegger sanoo, että juuri taide voisi 

                                    
15 Heideggerin filosofiaan  kuuluu viisi erilaista  totuuden tapahtumisen tapaa, joista 
enemmän seuraavassa luvussa, 4.2 Totuuden ilmeneminen.   
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lahjoittaa ja päästää mieleen tällaisen uudenlaisen eettisen suuntautumisen salaisuuteen, 

olevan olemisen kokonaisuuteen.  Peltotie (Feldweg) esseessään Heidegger huomauttaa, 

että tätä ei kohdata haltuunottamalla tai valloittamalla sitä objektina Vorhandenhet -

asenteella, vaan se on mahdollista vain luovuttaessa subjekti – objekti-erottelusta ja 

silleen jättämisellä (Gelassenheit) ja käsillä olevalla Zuhandenheit -asenteella. (FW, 21).  

Heidegger tarkoittaa tällä uudella suuntautumisella sitä, että meidän tulisi kuunnella sitä 

alkuperäistä yhteenkuuluvuutta, joka on ihmisen ja todellisuuden välillä. Salaisuus on 

oleva sellaisena kuin se on, ja sellaisena kuin se toteuttaa olemistaan, eikä se näy 

koskaan kokonaan, tiedämme siitä vain, että on jotakin, mutta koska emme voi muuttaa 

tätä jotakin jo tiedetyksi, Heidegger kutsuu sitä sen vuoksi salaisuudeksi. Avoimuus 

salaisuudelle merkitsee siten todellisuuden olemuksen eli olevan olemisen paljastumista 

sellaisena kuin se on.  Heideggerin mukaan olevan todellinen olemus voi paljastua 

parhaiten taiteen kautta, ja se voi tulla esille teoksen tulkinnassa, mihin taas vaikuttaa 

tulkitsijan vastaanottavuus ja sensitiivisyys tällaiselle olevan kokonaisuuden 

ilmenemille, koska olevan olemisen kokonaisuudella on taipumus myös kätkeytyä 

paljastumisen ohella, joten sen vuoksi on tärkeää pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan 

teosta. 

 

Teoksen teoksena oleminen siis pystyttää maailman ja pitää tämän maailman 

salaisuudelle avoimena.  Taideteos, joka on taidetta, ja jolla on oma itsenäinen 

oleminen, avaa itsensä ja paljastaa oman maailmansa, sellaisena kuin se on, avaten näin 

fysistä, salaisuutta.  Tämä tapahtuu tietenkin katsojan eli teoksen tulkitsijan (vaalijan) 

ymmärtävän ajattelemisen välityksellä ja käsillä olevassa suhteessa (Zuhandenheit) 

kyseiseen taideteokseen.  Edellä van Goghin teosesimerkissä, Heideggerin tulkinnassa, 

maalauksessa kuvattujen kenkien kautta avautui samalla myös niiden käyttäjän 

agraarinen maailma ja kaikki siihen olennaisesti liittyvät asiat saivat oman 

järjestyksensä; nopeutensa, hitautensa, vierautensa, tuttuutensa, suuruutensa ja 

pienuutensa.  Heideggerin mukaan meidän kuolevaisten, maailman laatu ja laajuus 

riippuu aina siitä, mitä jumalat ovat meille suosiollisesti lahjoittaneet tai meiltä 

kieltäneet. (UK, 45 - 46). 
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Heideggerin mukaan maa itsensä peittävänä ja paljastavana, paljastaa itsensä vain, jos 

sitä suojellaan ja varjellaan omana itsenään, koska kaikki maan oliot ja koko 

luomakunta ”virtaa”16 yhteisenä, suurena kokonaisuutena, keskenään täydellisessä 

sopusoinnussa ja tämä ”virta” määrittää jo jokaiselle tässä kaikkeudessa läsnä olevalle 

oliolle oman omimman eli sopivimman ja suotuisimman olinpaikan. Teknis-tieteellinen 

luonnontutkimus, joka näyttää luonnon hallitsemisella saaneen edistystä aikaan, tulee 

kuitenkin Heideggerin ennustusten mukaan jäämään aikaa myöten voimattomaksi.   

Luonnossa, esimerkiksi värit eri vivahteineen loistavat, jos niiden annetaan loistaa, 

mutta heti kun tähän luonnon järjestämään kokonaisuuteen puututaan, esimerkiksi 

ryhdyttäessä mittaamaan väriaaltoja, tulee värien loisto katoamaan.  Samalla tavalla 

tapahtuu myös maan suhteen; jokainen siihen tunkeutuja musertaa samalla itsensä. (Die 

Erde lässt so jedes Eindringen in sie an ihr selbst zerschellen).  Taideteos antaa sen 

sijaan maan olla maa, koska sillä ei ole mitään pyyteitä.  (Das Werk lässt die Erde eine 

Erde sein).  Maan esiin tuleminen tarkoittaa sen itsensä julki tuomista sulkevana ja 

avaavana. Heidegger esittää maan esiin tulemisen ja itsensä julki tuomisen sulkevana ja 

avaavana itsestään selvänä toteamuksena, selittämättä sitä tarkemmin, mutta 

asiayhteydestä päätellen tulkitsen asian siten, että taideteos, joka koostuu aina jostakin 

materiaalista (kuten maakin), voi paljastaa totuuden, omassa hahmossaan, toisin sanoen 

jo taideteoksen ulkonäössä tai hahmossa on enemmän tai vähemmän näkyvissä siihen 

sisältyvä totuus, joka on totuuden tapahtumista teoksessa. Taideteos, esimerkiksi 

temppeli, vaikka se onkin ihmisen rakentama, se on kuitenkin asettunut luontevasti 

omalle paikalleen eli ikään kuin juurtunut17 maahan ja tuo esille olevan kokonaisuuden 

sellaisena kuin se on.  Maan sulkeutuminen ei tässä tarkoita lopullista peittymistä, vaan 

pikemminkin päinvastoin siitä voi aueta mitä moninaisin luomakunnan loputon 

hahmojen ja muotojen rikkaus ja yltäkylläisyys. Tässä voidaan Heideggerin mukaan 

nähdä samanlainen muodonmuutos kuin tapahtuu taiteilijan väreille, jotka pelkkinä 

väreinä esimerkiksi paletilla ovat vain tasalaatuista materiaalia, mutta pääsevät esille ja 

                                    
16 Tämä perustuu Herakleitoksen  tunnettuun lauseeseen    panta rhei, kaikki 
virtaa, koska hänen mukaansa  maailmaa hallitsee säännönmukainen logos, jonka 
puitteissa kaikki olevainen muuttuu jatkuvasti ja vaihtuu vastakohdakseen. 
17 Heideggerin mukaan sekä aito teos että sen tekijä ovat juurtuneet paikalleen 
kotiseudun (Heimat) maaperään. Peter Hebeliä (Werke, ed. Altweg III, 314) 
lainaten: ”Me olemme taimia, joiden –  myönnämme sen tai emme – on juurillaan 
noustava maasta, jotta voimme kukkia eetterissä ja tuottaa hedelmää.” (SJ, 29). 
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loistoonsa vasta valmiissa maalauksessa, vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

(Taiteilijan materiaali ei siten kulu samassa mielessä loppuun, kuten esimerkiksi tuote 

kuluu käytössä, vaan materia muuttaa muotoa, kun siitä luodaan teos).   Taideteosta 

(Werk), teoksen teoksena olemista ei näin ollen tee pelkkä materiaali, kuten on laita 

tuotteiden (Zeug) ja monien muiden hyödykkeiden suhteen.   (UK, 47- 49). 

 

Heideggerin mukaan teoksen teoksena olemiseen kuuluu maailman pystyttäminen, 

mutta mitä maailma tässä tarkoittaa? (Werksein heisst: eine Welt aufstellen. Aber was 

ist das, eine Welt?).  Edellä esitetyssä temppeliesimerkissä Heidegger osoitti, mitä 

tarkoittaa maailman avautuminen sen omassa hahmossa. Heideggerin mukaan maailma 

onttisena käsitteenä tarkoittaa kaikkea olevaa, joka on esillä (Vorhandenheit) maailman 

sisällä. Maailma ontologisena terminä tarkoittaa kaikkien olevien olemista.  Mutta 

maailma voi olla myös nimitys alueelle, joka ympäröi olevan moninaisuutta.  Maailma 

voidaan kohdata myös paikkana, jossa ihminen elää. (OA, 92). Heideggerin katsannossa 

maailman olemus ei ole vain lukemattomien, tuttujen ja tuntemattomien, olioiden 

kokoelma, eikä mikään määrätyssä kontekstissa olevien luuloteltujen olioiden joukko, 

vaan maailma maailmoi (Welt weltet, ks. s. 41) ja siten se on konkreettisempi ja tutumpi 

kuin uskommekaan. (UK, 45). Maailman maailmoiminen tarkoittaa yksinkertaisesti 

ihmisen (Daseinin) olemisen tapaa, jossa maailma konstituoi itseään eli maailma 

maailmoi. Sillä tarkoitetaan kokemusta aina jossakin paikassa situaatiossa.  Maailma 

tarkoittaa tässä fysistä, joka Heideggerin tulkinnassa saa tapahtumaluonteen, jolloin 

vasta voidaan puhua maailman maailmoimisesta. Heidegger toteaa ihmisen maailmassa 

olemisen (in-der-Welt-Sein) näyttävän yhäkin olevan ihmiselle ainoa paikka olemiseen 

ja itsensä toteuttamiseen. Heideggerin katsannossa ihminen on heitetty maailmaan, 

paikkaan, jota emme ole voineet itse valita, joten inhimillinen oleminen on Daseinin 

maailmassa olemista ja elämistä konkreettisesti, sitoutuneena ja juurtuneena18 maahan ja 

maailmaan, kaikkinaiseen tosiasiallisuuteen (Faktizität19). Faktisiteetti tai faktuaalisuus 

on Heideggerilla tärkeä käsite ja se liittyy ymmärtämiseen ja sitä kautta muiden kanssa 

maailmassa olemiseen.  Heideggerin mukaan kaikki tosiasiat, joita me kohtaamme 

                                    
18 Human, ihminen -sanassa on pohjana lat. humus, joka tarkoittaa maata.          
(vrt. humaani, humaaniset tieteet). 
19 Faktisuus tarkoittaa olevan maailmassa olemista siten, että hän  ymmärtää 
olemisensa (Sein) sidonnaisuuden oman ympäristönsä ehtoihin (SZ, 58). 
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ympäristössämme, menneisyyden kokemuksineen, vaikuttavat, muokaten ihmisen 

(Dasein) inhimillistä olemista.  Olemme siten omine valmiuksinemme aina jossakin 

vaiheessa hermeneuttista kehää – josta ei kuitenkaan ole tärkeää päästä pois, vaan 

pikemminkin tärkeää on, missä vaiheessa tulemme kehälle – toisin sanoen, olemme aina 

jossakin tosiasiallisessa tilanteessa, emmekä koskaan ole vain yksin maailmassa, vaan 

aina muiden ihmisten kanssa.  Kanssaoleminen (Mitsein) tarkoittaa Heideggerin termein 

huolehtivaa maailmassa olemista ja maailman läsnäoloa suhteessa itseen, käsillä 

olevana (Zuhandenheit). Tämä tarkoittaa ”ensimmäisen persoonan” näkökulmaa 

asioihin eikä asioiden kohtaamista representaationa, objektina, joten Heideggerin 

katsannossa tällainen ”kolmannen persoonan” näkökulma ei voi tulla kysymykseen 

ihmisen maailmassa olemisen yhteydessä. Maailmassa oleminen kuuluu Heideggerilla 

aina ihmisen heitettynä kehällä20 olemiseen, jolloin tästä kehästä tai spiraalista 

muodostuu koko elämän käsittävä kokonaisuus, jonka osat voidaan ymmärtää vain sen 

kokonaisuuden kautta.   Heideggerille maailma on tässä21, kaikkialla ympärillämme, se 

on samalla kaikkien kysymysten lähde ja ihmetyksen aihe. Jokapäiväinen, arkinen 

ympäristö on ihmisen lähintä maailmaa [Die nächste Welt des alltäglichen Daseins ist 

die Umwelt]. (SZ, 66). Ympäristön paljastumisen myötä, kuten Heideggerin 

esimerkissä, temppeli paljastaa koko ympäröivän maailman, fysiksen, Heideggerin 

mukaan välittömästi käsillä olevana (Zuhandenheit), kun taas Vorhandenheit -asenteella 

luonto, joka kohdataan objektina, ”elää ja kamppailee” yllättäen ihmisen voimillaan, 

pysyen vain kätkeytyneenä ja kohteena, maisemana. (OA, 99). Heideggerin mukaan niin 

kauan kuin elämme, emme voi olla missään muualla kuin tässä maailmassa (in-der-

Welt-Sein), jossa maailma maailmoi ja jossa ihminen todellistuu, kartuttaen 

kokemuksiaan, enemmän tai vähemmän tekemisiensä kautta, aina jossakin tietyssä 

                                    
20Kehä liittyy hermeneutiikkaan, joka on alkuaan lähtenyt Diltheyn ja sittemmin 
Heideggerin ajattelusta ja jonka merkittävimpänä edustajia ovat Gadamer, Ricoeur 
ja Vattimo.  Lyhyesti ilmaistuna hermeneutiikka korostaa ymmärtävän otteen, 
tulkinnan, kielen ja kommunikaation merkitystä toiminnassa, joka tapahtuu aina 
joissakin omissa historiallisissa puitteissa.  Tutkija ei voi selittää ihmistä vain 
objektiivisesti, ulkokohtaisesti, vaan tulkitseminen on eläytyvä prosessi, herme-
neuttinen kehä, jossa tutkija itse on mukana ja johon teoreettisen ajattelun ohella 
vaikuttaa esiymmärrys, esiteoreettinen tietoisuus. 
21 Heidegger ei ota kantaa ihmisen mahdolliseen  syntymää edeltävään tai 
kuoleman jälkeiseen olemiseen. 
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paikassa, situaatiossa. Tavallisessa kielenkäytössä tämä tarkoittaa ihmisen ajallista22 

historiaa, elämänkulkua (Lebenslauf), kaikkine siihen liittyvine käänteineen ja 

tapahtumineen, kehdosta hautaan. Heideggerin katsannossa kuitenkin ihmisen elämä on 

virtaava kokonaisuus, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat läsnä 

samanaikaisesti. Heideggerin katsannossa ajan voi tavoittaa vain menneestä käsin, 

koska menneisyyden valinnat ja ratkaisut aina rakentavat ja vaikuttavat tulevaisuuteen, 

johon olemme aina jo suuntautuneina ja kurkottelemassa kohti uusia asioita. (itsensä 

edellä oleminen). Näihin Olemisessa ja ajassa käsiteltyihin teemoihin liittyy 

Heideggerilla paljon muitakin keskeisiä käsitteitä, kuten artikulointi (elämän 

järjestämistä tietoisesti määrättyyn suuntaan), virittyneisyys (tarkoittaa mielialaa) ja 

ymmärtäminen (tarkoittaa aktiivista toimintaa), joita en kuitenkaan voi nyt tässä 

yhteydessä käsitellä enempää.  

 
Heideggerin taidekäsityksen mukaan taideteoksen yhtenäisyyden muodostavat teoksen 

teoksena olemisen (Werksein) kaksi tärkeintä piirrettä, jotka ovat maailman 

pystyttäminen ja maan esiin tuominen, jotka yhdessä kuuluvat teoksen olemiseen ja 

muodostavat sen ykseyden, joten toista ei voi esiintyä ilman toista, ja ne vaikuttavat 

taideteoksen itsenäisenä olemiseen eli itsensä varassa pysymiseen, josta oli puhetta jo 

aikaisemmin luvussa 3.1 (s. 36). Van Goghin maalaus, kuten myös temppeli pystyttivät 

kumpikin maailman omalla tavallaan ja toivat maan esiin.  Heideggerin mukaan 

taideteosta tulkitaan tämän teoksessa näkyvän ykseyden näkökulmasta ja hänen 

mukaansa se juuri saa katsojan pysähtymään ja pysymään teoksen äärellä ja 

ihmettelemään tätä teoksen suljettua ja yhtenäistä rauhaa […jene geschlossene einige 

Ruhe]. (UK, 49).  Tätä teoksen olemiseen liittyvää rauhaa, joka on kuitenkin vain 

näennäistä – Heidegger kutsuu nimittäin maailman ja maan väliseksi kiistaksi – joten 

tulen käsittelemään seuraavassa luvussa.  Mielestäni Heideggerin taidekäsityksen 

lähtökohtaa, katseen ja huomion kohdistamista teoksen kokonaisuuteen, ympäristöön ja 

                                    
22 Heideggerin katsannossa Dasein on olemisessaan aina kohti kuolemaa, joten 
loppuun tulemisella on eksistentiaalinen mieli.  Niin kauan kuin Dasein on 
maailmassa, siihen kuuluu sellaista, mitä tulee olemaan, mutta mitä siinä ei vielä 
ole.  Tätä hän kutsuu saatavaksi.  Ei-vielä-lopussa-olevan tuleminen loppuun on 
saatavan kuittaamista olemisen suhteen ja se on luonteeltaan ei-enää-täällä-
olemista.  Koko elämän ajan ihmisessä asustaa siten alituinen ei-kokonaisuus, 
koska vasta kuolemassa eksistenssi saavuttaa kokonaisuutensa.  (SZ, 242-243). 



 55 

tilaan, voidaan pitää kaukonäköisenä ja ennakoivana, koska kuten jokainen taidetta 

seurannut on voinut havaita, nykytaiteen kentällä on parikymmentä viime vuotta 

kysymykset ja taiteen merkitys muodostuneet suhteista ympäröivään maailmaan ja sen 

erilaisiin ratkaisuihin. 

 

3.4 Maailman ja maan välinen kiista 
 

Heideggerin mukaan taideteoksessa näkyvä rauha (Ruhe) tuo teoksen olemukseen 

yhtenäisyyttä, josta koostuu teoksen taiteellisen tason.  Rauha tässä Heideggerin 

taidekäsityksen kontekstissa ei tarkoita samaa kuin tavanomaisessa kielenkäytössä, 

jossa se viittaa levollisuuteen.  Levon vastakohta on liike.  Heideggerin katsannossa 

teoksen teoksena olemiseen sisältyy itsessään liikettä ja liikkeeseen taas sisältyy aina 

lepo, sillä vain liikkuvan on mahdollista levätä.  Erilaisille liikkeille on oma tapansa 

levätä. Mikäli liikkeellä tarkoitetaan vain siirtymistä paikasta toiseen paikkaan, niin 

silloin lepoa voitaisiin pitää rajatapauksena.  Mutta koska teoksen lepoon sisältyy jo 

itseensä liike, lepo merkitsee kaiken sisäisen liikkeen kokoamista (eine innige 

Sammlung der Bewegung), jolla Heidegger tarkoittaa sellaista korkeimmanlaatuista 

liikettä, että siitä seuraa pakosta lepo. (UK, 50). Tämänlaatuinen lepo on mahdollista 

vain taideteoksessa, jossa se liittyy maailman ja maan väliseen kiistaan (Streit). 

Heideggerin taidekäsityksen mukaan taideteos avaa sen maailman, johon se itsekin 

kuuluu, joten jo teoksen teoksena olemiseen sisältyy aina totuus. 

 

Teoksen teoksena olemiseen kuuluvaa maan ja maailman välistä kamppailua Heidegger 

nimittää kiistaksi (Streit). Tarkemmin sanottuna, Heideggerin mukaan, kiista syntyy 

samalla, kun teos pystyttää maailman ja maa tulee esiin. Vaikka maailma ja maa ovatkin 

erilaisia, vastakohtaisia olemukseltaan, ne ovat kuitenkin toisistaan erottamattomia, sillä 

maailma perustuu maahan ja maa kohoaa maailmaan (Die Welt gründet sich auf die 

Erde, und Erde durchragt Welt).  Maailman ja maan erilaisuus aiheuttaa niiden 

vastakkaisten pyrkimysten johdosta kamppailua, kun ne pyrkivät vaikuttamaan toinen 

toisiinsa, ja juuri tätä kamppailua kutsutaan maailman ja maan väliseksi kiistaksi.  

Kiistaa ei Heideggerin mukaan kuitenkaan pidä sekoittaa tavanomaisessa kielenkäytössä 

ilmenevään kiistelyyn tai vihanpitoon, joka tuottaa vain tuhoa, koska maailman ja maan 



 56 

välinen kiista on toisenlaista; siinä kumpikin osapuoli pyrkii pikemminkin edistämään 

ja kohottamaan toisen osapuolen olemusta ja itsepuolustusta, pyrkien tuomaan esiin 

toisen osapuolen alkuperäisen ja piilossa olevan todellisen olemuksen ja olemisen.   

Osapuolet kannustavat tässä kiistassa toinen toistaan ylittämään itsensä ja kiistasta tulee 

aina sitä parempi ja aidompi, mitä kovemmin sitä käydään.  Heideggerin mukaan, mitä 

enemmän kiistakumppanit kiistelevät, sitä myötämielisemmin ne lopulta tulevat 

suhtautumaan toisiinsa.  Maa nimittäin tarvitsee maailman avoimuutta, muuten se ei voi 

tulla esiin omasta suljetusta sulkeutuneisuudestaan. Maailma ei myöskään tule toimeen 

ilman maata, sillä maailma kaikkine erilaisine ilmaisumuotoineen ja tarpeineen tarvitsee 

lujaa maata perustakseen. Kiistassa maailma pyrkii sisällyttämään maan itseensä, 

samalla kun maa taas pyrkii puolestaan kohoamaan maailmaan.  Heidegger sanoo 

maailman olevan avoin kaikkien kansojen historiallisille tapahtumille ja kohtaloille, kun 

taas maa näyttäytyy alituisesti sekä itsensä avaavana että itsensä sulkevana ja siten 

kätkevänä. (UK, 50 - 51).  Maan ja maailman välinen kiista ei näytä olevan ristiriidassa 

Heideggerin fysiksen kanssa, jota hän Herakleitosta myötäillen nimittää olemiseksi, joka 

pitää kätkeytymisestä.   

 

Heideggerin mukaan teoksessa käytävää kiistaa ei pidä pyrkiä mitenkään lopettamaan 

tai sovittelemaan, vaan kiistan tulee antaa pysyä teoksessa kiistana, koska vasta sen 

kautta taideteos pystyttää maailman ja tuo samalla maan esiin.  Heideggerin 

taidekäsityksen mukaan teoksen teoksena oleminen eli taide merkitsee pohjimmiltaan 

maailman ja maan välisen kiistan kiistelyä.  (Das Werksein des Werkes besteht in 

Bestreitung des Streites zwischen Welt und Erde).  Heideggerin sanoo, että, mitä 

enemmän kiistaa käydään (teoksessa), sitä yhtenäisemmäksi teoksessa oleva totuuden 

tapahtumisen tarina tulee, mikä taas vaikuttaa teoksen taiteelliseen tasoon.  

Taideteoksen koko olemus riippuu näin ollen tämän kiistan voimakkuudesta ja sen 

kokoavasta ja yhtenäistävästä vaikutuksesta, josta taas riippuu se, miten teosta tulee 

tulkita.   (UK, 52).  

 

Passinmäki huomauttaa, että maa ei Heideggerilla tarkoita maaperää (ainesta), vaikka 

maalla onkin olion itsensäkätkevä (Sichverschliessende) ja esiinpuhkeava (Aufgehende) 

ominaisuus.  Oliot, jotka kuuluvat maahan, ovat luonteeltaan  itsestään kätkeytyviä ja 
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vastustavat jokaista yritystä, jolla ne pyritään tekemään kokonaan läsnä oleviksi eli 

näkyviksi.  Oliot eivät kuitenkaan ole pelkästään itseensä kätkeytyviä, vaan ne voivat 

myös puhjeta spontaanisti esiin läsnä oleviksi.  Näin käy esimerkiksi silloin, kun kasvi 

nousee maasta ja puhkeaa kukkaan.  (Passinmäki 1997, 32). Koska Heideggerin 

taidekäsityksen mukaan teoksen teoksena   oleminen (Sein)  sisältää aina implisiittisesti 

tapahtumaluonteen, niin maa kuin maailmakin määrittyvät sen kautta, mitä  ne saavat 

aikaan (durch ihre Auswirkungen) eli  mitä ne tekevät. Liiceanun mukaan  maailma 

muotoutuu sitä ympäröivän kokonaisuuden toiminnoissa, jota Heidegger nimittää 

maailmoimiseksi (welten). Tällainen maailmoiminen  vaikuttaa  siten 

kokonaisvaltaisesti  kaikkien olevien (kivet, kasvit, eläimet, ihmiset) olemiseen koko 

siinä ympäristössä, missä ne tuodaan olemisen loistavaan valoon. [in das strahlende 

Licht des Seins]. (Liiceanu 1989, 205). 

 

Heideggerin maailmaa ja maata koskevien pohdintojen taustalla voidaan nähdä 

Herakleitoksen käsitys fysiksestä ja kiistasta (polemos) paljastumisena.  Heideggerin 

mukaan Herakleitos oli ensimmäinen filosofi, joka tarkasteli totuutta 

kätkeytymättömyytenä (Unverborgenheit), jota kreikkalaiset kutsuivat nimellä aletheia, 

minkä  sanan  taas Heidegger on ottanut   omaan käyttöönsä Aristoteleelta. (SZ, 219).  

Jo Olemisessa ja ajassa totuus perustui olemiseen; se on Heideggerilla jonkin asian  

(Daseinin kohti kuolemaa oleminen) pitämistä totena ja todellisena, jolloin totuus 

tarkoittaa olevan paljastumista   ontologisesti alkuperäiseen totuuteen, mikä tarkoittaa 

olevan olemisen paljastamista  itselleen läpinäkyväksi suhteessa tähän olevaan. 

Heideggerin mukaan mielivaltaiselta päähänpistolta tai pelkältä mielipiteeltä puuttuu 

tämä. Totuuden laatu ja siten myös  varmuus muuttuu aina sen mukaan, miten olevan 

oleminen eroaa toisista, samoin vaikuttaa se, mikä on paljastumista ohjaava pyrkimys ja 

liikkuma-ala. (OA, 313 - 315).  Heideggerin  taidekäsitykseen liittyvää totuutta  

tarkastelen seuraavassa luvussa.   
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3.5 Totuus 

 

Heideggerilla ei  taideteoksessa tapahtuva totuus tarkoita samaa, mitä totuudella yleensä 

tarkoitetaan, vaan hän perustaa totuuden tapahtumisen teoksessa  Parmenideelta23 

(Fragmentti 1,29)24 saatuun  totuuden tapahtumaluonteeseen ja aletheiaan, joita 

käsittelen seikkaperäisemmin tuonnempana, luvussa 3.5.1.  Heideggerin totuus ei siis  

koske pelkkiä tosia lauseita, vaan hänen katsannossaan myös asiat voivat olla tosia tai 

epätosia, samaan tapaan kuin on aitoon (echt) kultaan sisältyy totuus, toisin kuin  

tekokultaan. Mitä sitten totuus tai puhe todellisesta tarkoittaa?  Se tarkoittaa olevan 

totuutta, toisin sanoen totta on se, mikä vastaa  todellisuutta, todellista on taas se, mikä 

on totta, mikä johtaa kehäpäätelmään.  Mutta mitä tarkoittaa totuudessa oleminen tai se, 

että totuuden olemus on totuus?   Taideteoksen alkuperässä  Heidegger ei tarkoita 

totuudella, olevan essentia-merkitystä, vaan  olevan mitä-oleminen määrittää Daseinin 

olemista, eksistentiaa, mikä on jotain muuta kuin olevan olemuksen totuutta. [Dieses 

gleich-giltige Wesen (die Wesenheit im Sinne der essentia) ist aber nur das 

unwesentliche Wesen].  Mitä on jonkin olevan olemuksellinen totuus, kysyy Heidegger 

ja vastaa, että jonkin asian tosi olemus muodostuu tämän olevan  olemisesta 

todellisuudessa.    Heidegger ei   ole kiinnostunut, eikä etsi olevan totuutta vaan, sitä 

vastoin hän etsii taideteoksen totuuden olemusta, jonka hän uskoo löytyvän hänen oman 

taidekäsityksensä avulla  taideteoksesta. (UK, 53). 

 

Heideggerin  Taideteoksen alkuperässä esittämän taidekäsityksen mukaan taideteoksen 

teoksena olemiseen kuuluu  maailman pystyttäminen ja maan esiin tuominen. Maa  taas 

kuuluu  maailmaan ja maailma  perustuu maahan. Taideteoksessa  totuus tapahtuu 

paljastuksen ja kätkemisen  (Lichtung25 und Verbergung) välisenä alkukiistana 

(Urstreit). Mutta miten totuus tapahtuu?  Heideggerin katsannossa totuus tapahtuu 

teoksessa, kuten edellisessä luvussa on esitetty eli  maan ja maailman välisenä kiistana 

ja tämän kiistan seurauksena vasta paljastuu totuus, toisin sanoen, kun  olevan 

                                    
23 Parmenides kuului niin sanottuihin esisokraatikkoihin ja eli noin 540–470 eaa. 
24 Tästä Heidegger puhuu viimeisessä luennossaan vuonna 1973. (ZäS, 2, myös: 
Zur Sache des Denkens, 1969, 78-80). 
25 Lichtung und Verbergung (paljastaminen ja kätkeminen) ovat Heideggerin usein 
käyttämä sanapari tässä yhteydessä, joten tästä lähtein tulen  Lichtung-sanan 
yksin esiintyessä pitämään sitä teknisenä terminä jättäen sen kääntämättä. 
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todellinen olemus tulee esille ja ilmenee sellaisena kuin se on, silloin teoksessa tapahtuu 

totuus.  (UK, 60)  Tätä totuuden ilmenemistä  tulen käsittelemään  tarkemmin vasta 

tuonnempana, seuraavassa, 4. luvussa.  

 

Totuus tulee siis esille teoksessa. Esimerkiksi van Goghin maalauksessa tai runossa 

roomalaisesta kaivosta, (s. 31)  totuus tulee esille siten, että se tuo näkyviin kaikki 

olevan kokonaisuuteen vaikuttavat asiat ja niiden moninaiset suhteet.  Se,  mitä totuus 

tuo teoksesta esille on aina avointa ja tulkinnanvaraista, koska se on riippuvaista  

tilanteesta, teoksesta ja sen tulkitsijasta.   Tähän teoksen tulkintaan ei ole  mitään 

sääntöjä, vaan se riippuu  täysin teoksen ja vaalijan käsillä olevasta (Zuhandenheit) 

suhteesta.    Heidegger ei siten anna  mitään  ohjeita  Taideteoksen alkuperässä, mutta 

implisiittisesti siitä tulee esille, että siihen tarvitaan sensitiivisyyttä, näkemisen lisäksi 

kuvanlukutaitoa ja monipuolista tietoa, fronesista sekä niiden relevanttia yhdistämistä.  

Tosin Heidegger sanoo, että ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa tulkita teoksen 

ilmoittamaa totuutta, koska teoksen tulkinta lähtee aina taiteilijan luoman teoksen 

totuudesta, todellisuudesta (teoksen sisällöstä) ja vaalijan todellisuuden yhdistymisestä.  

Totuus  ei tarkoita tässä mitään universaalia totuutta, vaan se on aina suhteessa teoksen 

tulkitsijan elämään ja ympäristöön.  Kupiaisen mukaan Heidegger ajaa tässä takaa 

erityistä näkemisen tapaa (Um-sicht), joka  Aristoteleen fronesiksen tapaan liittyy 

käytännölliseen viisauteen, toimintaan ja huomioimiseen.  Jo um-etuliite  viittaa  

kaikkeen ympärillä olevaan, joka edesauttaa teoksessa paljastuvaa totuuden esille 

tulemista.  Koska Heideggerin totuuden paljastamisen tapa on aletheia, voidaan tällaista 

katsetta kutsua aletheettiseksi  katseeksi. Aletheia tarkoittaa siten myös ”ei enää 

peitettynä” olevaa, mikä tarkoittaa totuuden paljastumista. Kupiaisen mukaan 

Heideggerin aletheiaan liittyy itse asiassa erityinen eettinen merkitys, joka tulee esiin, 

kun totuuden käsitettä analysoidaan sosiaalisten suhteiden kontekstissa. Aletheettisen 

totuuden mukaan jokainen paljastumisen akti sisältää totuuden, jolloin mitään lopullista 

totuutta tai ylintä tuomaria ei ole ajateltavissa. Vaikka Heideggerin mukaan ei olekaan 

universaalia totuutta, maailmassa olemiseen kuuluu sosiaalinen konteksti,  toisin sanoen 

oleminen toisten ihmisten kanssa (Mitsein), johon liittyy totuus heideggerilaisen huolen  

(Sorge) ja toisista huolehtimisen (Fürsorge) muodossa, mitä ei voi paeta, niin kuin ei 

sosiaalista todellisuuttakaan. Heideggerilla tällaiseen sosiaalisuuteen kuuluvat 
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näkemisen tavat ovat huomaavaisuus (Rück-sicht) ja suopeus (Nach-sicht). (Kupiainen 

1997,  23 - 24). 

 

Totuus tulee hyvin esille Heideggerin teosesimerkkien tulkinnassa;  van Goghin 

maalausta tarkastellessaan, Heidegger ei  kerro, minkälainen tämä yksittäinen oleva on, 

tai, miten taiteellisesti ja millä tyylillä kyseinen teos on maalattu, vaan hän tulkitsee 

teosta   olevan kätkeytymättömyyden, aletheian,  paljastumisen kautta eli  miten totuus 

tulee teoksessa esille.  Heidegger sanoo, että mitä pelkistetymmin taiteilija on kyennyt 

teoksessa olevat kengät maalaamaan, sitä tyypillisemmät ja todellisemmat ne ovat. 

Roomalainen kaivo-runon esimerkistään  Heidegger toteaa, että mitä koruttomammin ja 

yksinkertaisemmin kaivon olemus tulee runossa esille, sitä aidommin ja välittömämmin 

se paljastaa totuuden ja tämän olevan (teoksen) olemisen ja olemuksen.  Heideggerin 

mukaan, vain tällä tavalla voidaan saada itsensä kätkevän olevan oleminen 

kokonaisuudessaan ja aidoimmassa hahmossaan esille ja  nousemaan valoon, samalla 

nämä valon (Licht) säteet ikään kuin valaisevat koko  teoksen.  Tämä valo on 

senlaatuista loistoa, joka  Heideggerin mukaan näkyy teoksessa kauneutena.  Teoksen 

kauneus samoin kuin totuuskin on siten teoksessa kätkeytymättömyyttä.  (Schönheit ist 

eine Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit west).  (UK, 60 - 61). 

 

Temppeliesimerkissäkään ei temppelin itsensä tarkkakaan taidehistoriallinen 

kuvaileminen olisi kyennyt tuomaan esille Heideggerin peräämää olevan olemisen 

totuutta, vaan  tämän kokonaisuuden kaunis harmonia tuli esille  vasta, kun oleva tuotiin 

näkyviin kaikessa olemisessaan, mahdollisimman täydellisenä, sellaisena 

(kätkeytymättömänä)   esiin, että se pysyy.  Tällainen pysyminen on Heideggerin 

mukaan pitämistä, joka alun perin tarkoittaa suojelemista26 [Halten heisst ursprünglich 

hüten]. (UK, 61).  Mielestäni Heideggerin kauneus-käsitys lähenee tässä esimerkissä 

Kantin ajatusta kauneudesta  ylevyytenä (subliimi), vaikka Kantin kauneuskäsitys 

kohdistuukin pelkästään luonnon kauneuteen, eikä hänen todellisuuden tietämisen 

projektissaan oleminen  ole lainkaan tiedollinen ominaisuus, kuten hän osoittaa  

tunnetussa esimerkissään, jossa lintu  kuuluttaa laulullaan  olemassaolonsa auvoa ja 

                                    
26 Tästä Heidegger pääsee teoksen vaalimiseen = bewahren, joka tarkoittaa myös  
suojelemista ja varjelemista.  (Vaalimista käsitellään 4. luvussa) 
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riemua. Mehtosen mukaan tässä Kantin  satakielen lauluesimerkissä  – kun sitä 

tarkastellaan luonnonestetiikan puitteissa –  satakielen  laulu tarkoitta itseilmaisua 

(Selbstausdruck) ja on siten jotain sellaista, joka ei pyri ilmaisemaan sitä, mitä se on 

todellisuudessa27.  Laulu on tässä irrotettu kausaalisesta syy-vaikutusketjusta eli 

luonnontieteellinen tarkastelu on siirretty syrjään.  Kauneuden eräs olennainen 

luonnehdinta Kantilla onkin, että se on päämäärällistä ilman päämäärää 

(Zweckmässigkeit ohne Zwech).  Taide alkaa Kantilla tulla tiedottoman, 

päämäärättömän ja tuntemattoman alitajuntaan pohjautuvan inhimillisen aktiviteetin 

malliksi28. Sitä vastoin vielä Aristoteleella   mimesis  tarkoitti luontoa; kun sanomme, 

että taide on mimesistä29, se tarkoittaa, että taide on luonnon mimesistä. Mehtosen 

mukaan Kant näyttää astuvan tradition tielle, kun hän toteaa, että se intressi, jonka me 

otamme kauneuteen, kuten tässä linnunlauluun, edellyttää täysin, että kyseessä on 

Schönheit der Natur, luonnonkauneus.  Kuitenkin hän tällä  tradition (luonto, logos, 

kosmos ja sen kauneus) esiin tuomisella itse asiassa ottaa etäisyyttä tradition 

käsitykseen. (Mehtonen 1996, 50 - 53). Heideggerin mukaan Kantin kauneus-käsitys on 

ymmärretty useimmiten väärin. Kantin mukaan kaunista on se, mikä miellyttää ja tätä 

hän nimittää mielihyväksi ”ohne alles Intresse”.  Kant tarkoittaa Heideggerin mukaan 

tällä sitä, että kauniin perusta ei voi olla koskaan intressi tai hyötysuhde, vaan jonkin 

kauniin löytyminen edellyttää sen puhdasta ja pakotonta itsenään olemista. Kant otti 

kauneuden vastapariksi ylevän, jota hän piti arvohierarkiassa kauniin yläpuolella, koska 

kaunis on liian väritön ja staattinen ilmaisu, verrattuna ylevään.  Ylevä on jotain villiä ja 

                                    
27 Tässä ei ole kysymys luonnontieteellisestä, eläintieteellisestä tavasta tulkita 
luontoa.  Luonnon tarkoitusperiin ei kuulu tarkastella luontoa tiedon objektina, vaan 
tieto-objektina lintua liikuttavat toisenlaiset mekaaniset koneistot: seksuaalisuus, 
lisääntyminen, valon määrän kasvaminen jne. (Mehtonen 1996, 51).  
28 Kant käsittelee kauneutta kolmannessa kritiikissään, Arvostelukyvyn kritiikki 
(Kritik der Urteislskraft, 1790).   Muut kritiikit ovat: tiedon kritiikki ja moraalin 
kritiikki.  Kritiikki on Kantilla tutkimusta, jossa pyritään selvittämään jonkin kyvyn 
pätevyys ja tämän kyvyn pätevyyden rajat.  Arvostelukyvyn kritiikissä tarkastellaan 
arvostelukyvyn pätevyyttä.  Toinen olennainen teema arvostelukyvyssä on esteetti-
nen arvostelukyky ja toinen on teleologinen arvostelukyky.  Kantin esteettisen 
arvostelukyvyn kritiikki on tutkimusta, jossa tutkitaan sellaisten arvostelmien 
luonnetta ja pätevyyttä, joissa esiintyvät avainsanat kaunis ja ruma.        
(Mehtonen 1996, 50). 
29 Taidetta pidettiin pitkään jäljittelynä, käsityönä, tekhne, joka tarkoittaa 
tietämistä eli miten joku tehdään.  Vasta renessanssin uomo universale synnytti 
vapaan ammatinharjoittajan ja taiteilijaneron. Siirtymän, jäljittelystä ilmaisuun ja 
individualismin lisääntymiseen, takana oli muutos ihmiskäsityksessä. 
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repivää, jota tarvitaan, koska taiteen tarkoitus ei ole vain luoda kaunista, vaan sanoa 

jotain myös  sanomattomasta.   

 

Heideggerilla kauneus ei koskaan ole yksittäinen ja erillinen ilmiö, vaan esiintyy aina 

yhdessä totuuden kanssa ja ne molemmat ovat pohjimmiltaan kätkeytymättömyyttä 

(Unverborgenheit). Totuuden asettuminen  teokseen, saa  samalla siihen mahdollisesti 

sisältyvän  kauneuden esille.  Kun totuuden olemisen olemus valaisee taideteosta, 

syntyy   tästä kombinaatiosta Heideggerin mukaan vasta taidetta, joka ilmenee siten 

teoksessa esimerkiksi kauneutena.   Estetiikan määrittely kauneuden teoriaksi on 

Heideggerin mukaan hedelmätön jo siksi, että kauneuden-käsitteen muodollinen luonne 

harhautuu esteettisesti täydellisestä sisällöstä.  Kauneus on vain yksi esteettisen 

reflektion momentti.  Kauneuden idea kiinnittää huomiota johonkin taiteeseen 

olennaisesti kuuluvaan, artikuloimatta sitä kuitenkaan suoraan.    Heidegger ottaa monia 

taidekäsitykseensä sisältyviä termejä  Nietzscheltä30, kuten Streit, Stoss, ja olemisen 

totuus, joka Nietzschellä merkitsee kuitenkin niin sanottua  ”dionyysista31  totuutta”.  

(Watanabe, 1989, 158).  Nietzschen taidekäsitys perustuu  kreikkalaisen taiteen 

jumaluuden voimien, apollonisen ja dionyysisen väliseen vastakkaisuuden 

jännitteeseen.  Kyseiset voimat yllyttävät toinen toisiaan aina kovempaan  kamppailuun   

– kuten Heideggerin maan ja maailman välisessä kiistassakin (s. 56) –  minkä 

seurauksena syntyy taide.  Nietzsche sanoo todellisuuden olevan eräänlaista lumetta 

(Schein), jonka alla filosofinen ihminen aavistaa olevan kätkeytyneenä toisenlaisen 

                                    
30 Heidegger piti 1930-luvulla Nietzsche-luontoja: Der Wille zur Macht als Kunst, 
joissa hän esittää oman käsityksensä estetiikan historiasta: Sechs Grundtatsachen 
aus Geschichte der Ästhetik, joka on typistetysti seuraavanlainen: 1 Kreikan taide, 
2 Platon ja Aristoteles, 3 Modernismi, 4 Hegelin estetiikka, 5 Kollektiivinen taide,     
6 Nietzchen estetiikka. (N, 78–91).  
31 Teoksessaan Tragedian synty, Nietzsche  Schellingiä ja Wagneria seuraten jakaa 
kreikkalaisen kulttuurin apolloniseen ja dionyysiseen.  Kulttuurin apolloninen ele-
mentti ilmenee pyrkimyksenä kauneuteen, harmoniaan ja ”oikean mitan” löytämi-
seen eli maltilliseen hyveeseen.  Dionyysinen elementti ilmenee puolestaan kesyttä-
mättömänä viettinä, joka etsii itseilmaisua taiteessa, kulttuurissa ja yleensäkin 
elämässä. Attikalaisessa tragediassa nämä molemmat elementit sulautuivat yhteen.  
Tieteellisen ajattelun synty Sokrateen filosofian muodossa merkitsee Nietzschen 
mukaan rappeutuvaa iskua kreikkalaista tragediaa ja koko myöhempää kulttuuria 
vastaan.  Wagnerin musiikin myötä Nietzsche uskoi kuitenkin ”traagisen myytin” 
voivan vielä elpyä uudelleen.  
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todellisuuden.   (Nietzsche 2007, 32 - 33).  Heidegger32 kiteyttää Nietzsche 

luennoissaan  taiteen totuuden olemuksen  viiteen päälauseeseen, jolle jokaiselle hän  

esittää oman taidekäsityksensä mukaisen vastanäkemyksen.  Seuraavassa    yritän  

karkeasti esittää rinnakkain nämä viisi    teesiä.  (N, 71 - 76).  Vaikka Heidegger 

näyttikin myötäilevän  paljon Nietzschen ajatuksia,  voidaan kuitenkin  tästä  

rinnastuksesta huomata, että lopulta hänen taidekäsityksensä muodostui lopulta   melko 

vastakkaiseksi Nietzschen  näkemyksille taiteesta.  

 

Nietzsche:   Heidegger:                                                                            

1 Taiteessa ilmenee tahto valtaan. 1.Taide on silleen jättämistä. 

2. Taiteen  tulkinta lähtee taiteilijasta. 2. Taiteen tulkinta lähtee teoksesta. 

3. Kaikki olevat ilmenevät taiteessa. 3. Taide on avointa salaisuudelle33. 

4. Taide auttaa nihilismiä vastaan. 4. Taide ei pelasta meitä. 

5. Taide on arvokkaampaa kuin totuus.  5. Taide on totuuden tapahtumista.     

 

 

  3.5.1  Aletheia 
 

Heideggerille totuus merkitsee  totuuden olemusta,  mikä vastaa kreikankielessä sanaa  

aletheia34, olevan kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit des Seienden), jonka kautta 

Heidegger ymmärtää totuuden.  Heideggerin mielestä tämä  on jo  totuuden olemuksen 

määritelmä –  mutta tässä ei ole tarkoitus vain vaihtaa  sanaa toisen paikalle, totuuden 

nimittämistä kätkeytymättömyydeksi, vaan Heideggerin mukaan toisinaan on 

välttämätöntä käyttää totuuden olemuksesta (Wesen der Wahrheit) sanaa 

kätkeytymättömyys. Kupiaisen tulkinnan mukaan Heideggerin  aletheia ei merkitse  

koskaan perinteisen totuuskäsityksen mukaista proposition ja todellisuuden välistä 

vastaavuutta, oikeellisuutta tai yhdenmukaisuutta, vaan se tarkoittaa paljastumisen 
                                    
32 Sekä Nietzschen että Heideggerin voidaan katsoa olevan taidekäsityksissään 
paljon velkaa sekä Hölderlinille että Herakleitokselle.  Nietzsche-luentojen ohella 
Heidegger piti samaan aikaan Hölderlinin runouden selitysluentoja, 1941–42.  
33 Die Offenheit für das Geheimnis = avoimuus salaisuudelle.  Varto sanoo, että 
tämä käännetään englanniksi sanalla  ”mystery“, joka  johtaa harhaan, koska se 
tarkoittaa Heideggerilla olevan olemisen kokonaisuutta, fysistä,  sellaisena kuin se 
toteuttaa olemistaan; koska siitä ei tiedetä paljoa, se on salaisuus. (Varto 1991, 5). 
34 Parmenides  nimesi sanan aletheia. (ZäS 1973, 2/GA 15, 401). 
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tapahtumaa, todellisuuden avautumista, mikä tarkoittaa tapaa, jolla olevan olemisen 

todellisuus tulee ilmi ja paljastuu: se on silloin  kätkeytymättömyyttä, eikä ole näin 

ollen enää peittynyt (a-lethe). (Kupiainen 1997, 23). Gadamerin mukaan vaikka 

Heidegger ei ollutkaan ensimmäinen, joka käytti aletheiaa tässä merkityksessä, hän 

kuitenkin oivalsi ja opetti sen että, koska oliot ovat kätkeytyneinä ja piilossa, tulee  

totuus saada niistä esille ikään kuin varkain ja tässä auttaa  olioiden olemisen (Sein) 

ajattelu, koska olio oleminen on luonnostaan kätkeytyvää.  (Gadamer 2004, 15). 

 

Heideggerin huomauttaa, että hänen taidekäsitykseensä kuuluvaan aletheiaan sisältyy    

välähtävä olemus totuudesta (aufleuchtenden Wesen der Wahrheit), mikä tarkoittaa   

ikään kuin totuuden ”leimahtamista” esille taideteoksessa ja  paljastumista omana 

itsenään eli Heideggerin katsannossa totuuden tapahtumana teoksessa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että totuus ikään kuin välähtää yhtäkkiä valppaalle katsojalle hänen viipyessään 

teoksen äärellä.  Heideggerin mukaan tällainen kätkeytymättömyys on filosofian 

traditiossa jäänyt ajattelematta, mikä on hänen mukaansa johtanut ajattelua harhaan.  

Heideggerin mukaan lause on tosi, kun se suuntaa kohti kätkeytymättömyyttä (aletheia) 

eli totuutta. Heidegger sanoo, että lauseen totuus on siten edelleenkin sen 

paikkansapitävyydessä todellisuuden kanssa. (UK. 54). Luodon mukaan aletheia ei ole 

olevan piirre vain sikäli, kuin oleva on totuudenmukaisen tiedon kohde, se ei ole jotain, 

joka tulee olevan osaksi vasta sitä koskevassa arvostelmassa.  Jotta oleva voisi tulla 

tarkastelun tai toiminnan kohteeksi, pitää sen ensin näyttäytyä ja tarjoutua 

tarkasteltavaksi tai käytettäväksi.  Aina jo ennalta annettua olevan 

kätkeytymättömyyden aluetta Heidegger kutsuu avoimeksi (das Offene), jolloin  hän 

korostaa sitä, että kyse on tapahtumasta eikä staattisesta tilasta.  Totuus 

kätkeytymättömyytenä toteutuu historiallisesti vaihtelevin tavoin.  (Luoto 2005, 101).  

 

Werner Marxin mukaan Heideggerin uusi ajattelutapa määrittyy aletheian luonteesta ja 

siitä, miten ajallisesti ajateltu läsnäolon tapahtuma suhtautuu aletheiaan? Tähän ei voi 

vastata, ennen kuin on tarkennettu Heigeggerin käsitys, jonka mukaan aletheiaan 

pohjaava asiantila on totuuden tapahtuminen.  Tämä käsitys on Marxin mukaan 

Heideggerin tärkein anti länsimaisen ajattelun historialle. (Marx 1998, 145). 



 65 

Heidegger muistuttaa, että aina ei ole kovinkaan helppoa todistaa jonkin lausuman 

paikkansapitävyyttä sitä vastaavan todellisen asiantilan kanssa.  Heideggerille totuus ei 

kuitenkaan tarkoita mitään etukäteen asetettua olevan kätkeytymättömyyttä, vaan 

olevan olemisen kätkeytymättömyys on  olemukseltaan sellaista, että se pysyy kaikissa 

olotiloissa  kätkeytymättömänä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on aina jo jonkinlainen 

ennakkokäsitys niistä asioista, joista olemme kiinnostuneita,  eli meillä on   tiedossa 

kiinnostuksemme kohteista etukäteen jotakin kätkeytymätöntä.  Jos näin ei olisi, emme 

Heideggerin mukaan voisi suuntautua mihinkään uuteen (itsensä edellä oleminen), 

mikäli tällainen kätkeytymätön tieto, joka on laadultaan paljastuvaa ja peittyvää, ei 

tekisi sitä mahdolliseksi. (UK, 55 - 56).   

 

Mutta miten  aletheia, kätkeytymätön totuus sitten tapahtuu?  Heidegger esittää, että  

maailmassa on olioita (Dinge) ja  ihmisiä,  eläimiä ja kasveja ja näillä kaikilla olevilla 

on oma olemisen tapansa (Das Seiende steht im Sein).  Tähän olemiseen  liittyy 

kaikenlaisia verhottuja, jumalallisten voimien ja niiden vastavoimien suhteita, joita 

kaikkia ihminen ei kykene hallitsemaan. Heideggerin mukaan olevan olemisen 

kokonaisuudesta (das Ganze),  vain pieni osa opitaan  edes tuntemaan, ja nämä 

tunnetutkin  osat jäävät usein summittaisiksi ja epävarmoiksi.  Heidegger sanoo, että  

oleva ei useinkaan ole sellainen, millaisena se meille näyttäytyy  tai millaiseksi me sen 

kuvittelemme, vaan  monet tähän  kokonaisuuden ykseyteen kuuluvana ja selvitettynä 

pitämämme asiat,  vaikuttavat   lopultakin  melko muokkaamattomilta  (roh). [UK, 56]. 

 

Emme siten Heideggerin mukaan useinkaan  edes tunne olevan todellista olemusta.  

Gadamerin mukaan olevan olemus ja oleminen merkitsevät Heideggerin katsannossa  

tapahtumaa, joka  mahdollistaa  sen tunnistamisen ja esille tulemisen  oikeassa 

hahmossa, tehden sen siten kätkeytymättömäksi.  Gadamer selventää tätä sanoen, että  

olevan kätkeytyminen ja paljastuminen vastaa aina alkuperäistä ja varmaa totuutta, 

aletheiaa,  kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit), josta ei voi erehtyä, ja  se on silloin 

olevan alkuperäistä olemista.  Fysis, olevan olemisen kokonaisuus, joka kätkee itsensä, 

ei avaudu tunnistettavaksi luonteensa kautta, vaan  olemisensa kautta.  Silloin se ei ole 

vain valoon tulemista, vaan  se on yhtä hyvin itsensä kätkemistä pimeyteen, kuten 

luonnossa tapahtuu koko ajan.  (UK, 120 - 121). 
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Marx selventää Heideggerin taidekäsitykseen liittyvää aletheia-käsitettä, joka tarkoittaa  

totuuden tapahtumista eli olevan olemisen paljastumista.  Marxin mukaan  a-letheia  

suoraan käännettynä on negatiivinen ilmaus (kätkeytymisen privaatio) ja tarkoittaa  

kätkeytymättömyyttä (Un-verborgenheit). Hänen mukaansa kreikankielistä sanaa  

aletheia   voi luonnehtia asianmukaisesti vain siinä merkityksessä, joka piilee 

saksankielisessä sanassa Un-verborgenheit, kätkeytymättömyys. Vastaava verbi 

aletheuein  käsitettiin siten paljastamiseksi, joten totuus on aina ensin pakotettava esiin 

olevan olemisesta eli  olevan olemisen todellinen hahmo on temmattava irti 

kätkeytyneisyydestä.  Tästä totuuden merkityksestä Heidegger johti myös toiset kaksi 

peruskäsitettä, logos ja  fainesthai, jotka saavat hänen kääntäminään merkitykset ”tehdä 

ilmeiseksi” ja ”näyttäytyä”.  Heideggerin itsensä mukaan tämä uusi tulkinta näistä 

kreikkalaisten peruskäsitteistä loi pohjaa hänen ymmärrykselleen siitä, mitä 

fenomenologia on. Heideggerin mukaan aletheia tässä tarkoituksessa oli jo unohtunut 

Platonilta, filosofisen ajattelun ensimmäisessä alussa, joten aletheia  muuttui vähitellen 

totuudesta sellaiseksi, jota nykyään kutsutaan totuuden korrespondenssiteoriaksi.  

Tällöin oleminen oli ajattelussa enää ainoastaan ilmenevänä ideana.  Aristoteleskaan ei 

enää määritellyt aletheiaa missään suhteessa kätkeytymättömyyteen, vaan  Aristoteleen 

totuus perustui jo todellisuuden perimmäiseen, täydelliseen käsitettävyyteen, eikä siinä 

ollut enää edes jälkiä esisokraattisen ajattelun kokemusluonteesta.  Näin myös se 

fyysiksen tapaan viittaa samalla alueeseen, joka jää ihmisen tavoittamattoman alueen 

ulkopuolelle eli kätkettyyn alueeseen.  Heidegger kääntää aletheian myös sanalla  

Lichtung (Kirje humanismista, s. 63, 71), jota käsittelen seuraavassa luvussa.  Aletheia  

viittasi kreikkalaisilla kokemukseen, joka heille oli olemisen tapahtumista.  Heidegger 

puhuu taas olemisen totuudesta.  (Marx 1998. 140).  

 

3.5.2 Lichtung 

 

Heidegger  esittää Taideteoksen alkuperässä, että oliossa on sen eksistenssin – johon 

kuuluu  oleminen (Sein) monine tuttuine ja verhottuine suhteineen –  lisäksi vielä jotain 

muutakin. Olevan kokonaisuudessa, sen keskellä on nimittäin Lichtung, eräänlainen 

avoin kohta, jota voidaan pitää aidoimpana olevana. Tämän  valoisan (Licht = valo) 

keskuksen ympärillä on  ei-mitään (das Nichts) eli  jotain tuntematonta, joka ei ole 
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kuitenkaan olevalta itseltään suljettua.  Oleva voi  tulla esiin  omana itsenään vain, jos 

se liikehtii sisään valoon ja ulos  valosta, koska vasta  Lichtung on se vaikutusalue, joka 

lahjoittaa meille ihmisille kanavan tähän  olevaan, jota me emme  ole,  mikä tarkoittaa 

tässä olevan näkemistä todellisena,  samalla kun se takaa pääsyn myös siihen olevaan, 

jota me itse olemme.  Juuri Lichtungin35 ansiosta oleva ei ole koskaan kokonaan 

piilossa, joten kätkeytymättömyys pätee vain osittain.  Heideggerin mukaan jokaiseen  

kohtaamaamme olioon  sisältyy tällainen harvinainen olemuksen  vastakkaisuus, joka  

samalla paljastaa ja peittää. (UK, 56 - 57).   Lichtung des Seins tarkoittaa Heideggerin 

katsannossa olevan totuuden paljastumista,  sen esille tulemista,  jossakin paikassa 

esimerkiksi taideteoksessa. Gadamerin mukaan  Lichtung vasta esittelee   sitä kontekstia 

tai alaa, jossa oleva voi yleensäkin avautua tai  salata itsensä paljastumalla ja 

kätkeytymällä, kunnes se tulee esille  ja  tunnetuksi, näyttäytyen omana itsenään, 

kätkeytymättömyytenä. (aletheia).  Tämän  ymmärtämisessä auttaa  taideteos ja sen 

olemisen avautuminen  totuuden tapahtumisena. (UK, 121). 

 

Lichtungin vaikutuspiirissä oleva kätkeytyy Heideggerin mukaan kahdella tavalla.  

Ensinnäkin oleva voi kieltää meiltä itsensä kätkeytymällä,  ei kuitenkaan rajoittamalla 

tiedonsaantia, vaan  pääsyä avoimeen, Lichtungiin.  Toinen kätkeytymisen tapa on 

olevan muodon muuttuminen Lichtungissa, jolloin tämä muuttunut, aivan toisenlainen 

oleva voi työntyä  eteen ja peittää alkuperäisen olevan niin, että ”vähänkin voi sulkea 

paljon tai satunnainen voi kätkeä kaiken”, niin että olevan ulkomuoto pettää ja se 

näyttäytyy aivan jonakin muuna kuin, mitä se todellisuudessa on.  Heidegger 

huomauttaa, ellei asia olisi näin, emme voisi koskaan erehtyä tai tehdä virhearviointeja.  

(Dass das Seiende als Schein trügen kann, ist die Bedingung dafür, dass wir uns 

täuschen können, nicht umgekehrt).  Joten olevan ulkonäön harhauttaminen on edellytys 

sille, että voimme erehtyä, eikä päinvastoin.   Olevan kätkeytymättömyys 

(Unverborgenheit), aletheia, totuus,  on siten aina Lichtungin muuttumista,  tapahtumaa 

ja liikettä,  edellä kerrotulla kaksinkertaisella kätkeytymisen tavalla, toisin sanoen, 

kieltämisenä ja toiseksi naamioitumisena.    (UK, 57 - 58). 

 

                                    
35 Sanan Lichtung kantasana Licht tarkoittaa valoa ja valkeutta, joten jonkin  
valossa olemisesta seuraa jo sen enemmän tai vähemmän  kätkeytymättömänä 
oleminen. 
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Heideggerin mukaan totuuden olemusta eli kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit),   

hallitaan juuri sen kieltämisellä.  Tämä kieltäminen ei ole kuitenkaan mikään puute tai 

virhe, koska totuus ei ole pelkkänä kätkeytymättömyytenä koskaan vapautunut kaikesta 

piilossa olevasta. Totuuden kätkeytymättömänä olemisen luonteeseen kuuluu tällainen 

kahdella tavalla kätkeytyminen. (Zum Wesen der Wahrheit als der Unverborgenheit 

gehört diese Verweigern in der Weise des zweifachen Verbergens). Toisin sanoen  

”totuus”  näyttäytyy olemukseltaan epätotuutena.  (Die Wahrheit ist in ihrem Wesen 

Un-wahrheit). Kätkeytymättömyys, totuus voi siten naamioitua epätotuudeksi.  Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että totuus olisi perustaltaan  jotain väärää, vaan Lichtungissa  

olevan  kätkeytymättömyyteen kuuluu   kieltäminen ja kätkeytyminen, mikä tarkoittaa, 

että oleva tulisi ymmärtää aina dialektisesti eli aina myös vastakohtanaan.  Vasta 

Lichtung mahdollistaa olion esille tulemisen sen omassa hahmossa, omana itsenään,  

esimerkiksi taiteessa, totuuden tapahtumisena,  vaikka se sekä itsensä kätkevänä että 

alkuperänsä kieltävänä ja siten harhauttavana tekeytyykin toiseksi, mitä se 

todellisuudessa on.   Heideggerin mukaan totuuden olemus on siten jo itsessään  

alkukiistaa, joka käydään Lichtungissa, jossa oleva peittyy ja paljastuu eli astuu esiin tai 

vetäytyy  takaisin.   (UK, 58 - 59). 

 

Lichtung, totuutena,  pitää sisällään myös maailman ja maan.  Maailma ei ole sellaista 

yksinkertaista avoimuutta kuin Lichtung, vaan pikemminkin maailma (Welt) on 

erilaisten teiden ja määräysten muodostama paikka, missä kaikki ratkaisut tehdään.  

Heideggerin mukaan ratkaisut taas perustuvat kätkeytymiseen, eksytykseen ja 

harhauttamiseen, sillä muutenhan ne eivät olisi mitään ratkaisuja.  Maakaan (Erde) ei 

ole vain sulkeutunut, vaan se on itsensä sulkeva ja avaava.  Maailma ja maa ovat 

kiistanhaluisia kiistakumppaneita, jotka kiistelevät keskenään ja vain tällaisina ne voivat 

astua Heideggerin mukaan paljastavaan ja peittävään kiistaan [Streit]. (Ibid, 60). 

Aletheia  ja  Lichtung tarkoittavat molemmat siis totuutta ja sen esille tulemista 

teoksessa.  Mutta miten totuus tapahtuu? Heidegger vastaa, että totuus tapahtuu aina 

sille ominaisella tavalla.  Ja yksi näistä tavoista on teoksen teoksena oleminen eli taide. 

(Eine dieser Weisen, wie Wahrheit geschieht, ist das Werksein des Werkes). 

Pystyttämällä maailman ja tuomalla maan esiin  taideteoksessa tapahtuu  maailman ja 

maan välinen kiista, jossa olevan kätkeytymättömyys tulee kokonaisuudessaan esille, 
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toisin sanoen totuus tulee taistellen esille. (Ibid, 60).  Kuten Heideggerin esimerkissä,  

temppeli tuli kokonaisuudessaan  ympäristöineen esille, näyttäen tämän teoksen 

tarjoaman totuuden tapahtumisen.   Myös van Goghin maalauksessa tapahtui totuus; 

kengät toivat tämän olevan olemisen kokonaisuudessaan esille, jolloin maan ja 

maailman vastakkaisuudessa tuli esille kätkeytymättömyys, aletheia,   totuus.  Näissä 

molemmissa esimerkeissä teoksessa tapahtuu totuus ja se ilmenee siten, että teos tuo, 

ikään kuin kooten yhteen ja esille kaikki   teoksen kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät ja 

suhteet.  Samalla nämä teokset näyttävät, omalla loistollaan ja olemisellaan,  millaista 

on tämän kyseisen olevan oleminen kokonaisuudessaan kätkeytymättömänä. 

 

Heidegger toteaa kuitenkin, että vaikka teoksen totuuden olemus selventääkin teoksen 

suhteita, tehden näkyväksi teoksen teosmaisuuden ja teoksen teoksena olemisen sekä 

taiteen, se ei kuitenkaan vielä riitä, eikä kerro vielä mitään teoksen todellisuudesta ja 

sen oliolähtöisyydestä.  Vaikka taideteoksen luonteeseen kuuluu sen oleminen itsensä 

varassa, toisin sanoen, että se on irronnut tekijästään,  on teos kuitenkin aina jotenkin 

valmistettu,  taiteilija tai arkkitehti on sen luonut. Heideggerin mukaan teoksen teoksena 

oleminen tarkoittaa teoksen luotuna olemista.  Tästä taas seuraa, että teos on luotu 

jostakin aineesta, materiasta, joten tästä juontuu  taideteoksen  oliomainen perusta. 

Tämä on kiistatonta, mutta Heideggerin kysymys kuuluu: mitkä tekee tästä luodusta 

oliosta sellaisen, että sitä voidaan kutsua taiteeksi, teokseksi (Werk) eikä 

tuotteeksi(Zeug)?  Tätä Heidegger selventää kahdella seuraavalla kysymyksellä: 

 

1 Mitä tarkoittaa  luotuna oleminen (Geschaffensein) ja luominen (Schaffen) ja 

miten ne eroavat valmistamisesta ja valmistettuna oleminen?  

 

2  Kumpi  valmistamisen tapa vastaa enemmän  taideteoksen sisintä olemusta;  

vasta tämän ratkaisun jälkeen voidaan arvioida,  onko jokin luotu vai tehty ja 

miten tämä vaikuttaa teoksen teoksena olemiseen? 

 

Heideggerin katsannossa siis vain taideteoksiin (Werk) kuuluu luominen. Tuotteet 

(Zeug) sitä vastoin valmistetaan,  käsityömäisesti tai teollisesti  jotakin hyötyä tai 

käyttöä varten. Teos  on  jo olemukseltaan erilainen: sitä luonnehtii sen itsenäinen 
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oleminen ja totuuden tapahtuminen teoksessa. Siten  tällaisen luodun teoksen  olemusta 

jo määrittää  viittaussuhde olevan totuuteen kätkeytymättömyytenä. Teoksen luotuna 

olemiseen sisältyy myös lupaus totuuden olemuksen esille tulemisesta, joten kysymys 

totuudesta ja sen olemuksesta sisältyy aina jo implisiittisesti teokseen.  Heideggerin 

mukaan vasta tässä vaiheessa tulee tehdä olennaisempi kysymys eli kysyä, minkälaisia 

ovat ne  totuuden olemuksen piirteet, jotka tekevät teoksen?   Minkälainen totuuden 

olemus voi tapahtua teoksessa, taiteessa ja mitä ehtoja siltä vaaditaan, jotta se on 

totuutta? Kuten edellä on jo useammankin kerran esitetty, Heideggerin taidekäsityksen 

mukaan taiteen olemukseen kuuluu totuuden asettuminen teokseen.  Kaiken edellä 

esitetyn perusteella Heidegger esittää nyt olennaisimman kysymyksensä: Mitä on 

totuus, kun se tapahtuu taiteena tai kun sen jopa täytyy tapahtua taiteena?  Ja onko 

tällainen taide edes mahdollista? (UK, 62). Tätä Heideggerin taidekäsityksen, mielestäni 

kiinnostavinta ydinkysymystä tulen käsittelemään seuraavana, tässä hänen kolmiosaisen 

jäsentelynsä viimeisessä osassa, joka on totuus ja taide.   
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4 Totuus ja taide (Die Wahrheit und die Kunst) 
 
 
Heideggerin taidekäsityksen mukaan niin taideteoksen kuin taiteilijankin lähtökohta ja 

alkuperä on taide. Alkuperällä hän tarkoittaa taiteen olemuksen syntyperää eli sitä, 

mistä jonkin olevan oleminen on peräisin. Mitä taide sitten oikein on, kysyy Heidegger 

ja vastaa selvästi, että taideteoksen alkuperää eli taiteen olemusta tulee etsiä 

taideteoksesta ja sen todellisuudesta. Teoksen todellisuus taas määrittyy siitä, mitä 

teoksessa tapahtuu eli minkälainen on kyseisen totuuden tapahtumisen prosessi 

teoksessa.   Totuuden tapahtuminen on taas jo edellä kerrottua maan ja maailman 

välisen kiistan (luvussa 3.4) kiistelyä.  Tämän kiistan osapuolten yhteen koottu 

liikehdintä kokonaisuudessaan on teoksen lepoa (Ruhe), mikä näkyy ja todellistuu juuri 

teoksen sisäisenä rauhana. (UK, 63).  Teoksen todellisuutta käsittelen tuonnempana, 

luvussa 4.3. 

 

Taideteoksen alkuperässä Heidegger lanseeraa taiteen tärkeimmäksi kriteeriksi totuuden 

tapahtumisen teoksessa.  Tästä herää kysymys, minkälainen tulee sellaisen teoksen olla 

olemukseltaan ja missä vaiheessa totuuden tapahtuminen alkaa ilmetä teoksessa ja 

asettuuko se teokseen etukäteen?  Teoksen teoksena oleminenhan perustui 

Heidgeggerilla oliomaisuuteen, joita oli kolmenlaisia.  Nämä oliot taas erotellaan 

toisistaan niiden synnyn perusteella siten, että vain taideteosta luonnehti luominen.  

Vaikka taide eli itsensä varassa oleva teos onkin irtaantunut sen tekijästä, on teoksella 

kuitenkin aina luoja.  Teoksen luomista käsittelen seuraavassa luvussa. 

 

4.1 Teoksen luominen 

 
Heidegger sanoo, että saksankielen sanassa Werk on ”kuultavissa” taustalla jo sana 

Gewirkte, joka tarkoittaa aikaan saatua eli jollakin tavoin toimitettua.  Teoksen 

teosmaisuus muodostuu juuri sen luotuna olemisesta, mihin tarvitaan taiteilijan 

luomistyötä. (Es so zu nehmen, liegt am nächsten; denn im Wort Werk hören wir das 

Gewirkte). Tästä näkökulmasta voikin Heideggerin mukaan näyttää hämmästyttävältä, 

että teoksen luomisesta puhutaan vasta nyt, koska teoksen luotuna oleminen syntyy aina 

jo luomistyön prosessissa, mistä seuraa, että myös taiteilijan tekemisen osuus on 



 72 

otettava pakostakin huomioon, jotta päästään käsiksi taideteoksen alkuperään.  (Ibid, 

64). Luominen tarkoittaa aina jonkin uuden synnyttämistä, aikaansaamista.  Teoksen 

samoin kuin tuotteenkin tekeminen on siten aina uuden aikaansaamista. Heideggerin 

mukaan meitä kuitenkin kiinnostaa lähinnä tietää, miten tämä liittyy hänen 

esimerkkeihinsä, van Goghin maalaukseen kengistä tai kreikkalaiseen temppeliin. 

Koska taideteoksen luominen tarkoittaa aina uuden synnyttämistä, se on jo perustaltaan 

erilaista kuin vaikka kuinka yksilöllisesti tehty käsityö tai tehdastuote, vaikka niidenkin 

valmistaminen on tavallaan uuden tuotteen synnyttämistä.  Millä tavalla eroavat siis 

tekotavoiltaan toisistaan taideteoksen (Werk) luominen ja tuotteen (Zeug) 

valmistaminen uuden synnyttämisen näkökulmasta?   Heidegger sanoo, että vaikka 

taideteoksen luominen ja tuotteen valmistaminen voivat vaikuttaa helposti toisistaan 

erotettavilta, ei näitä valmistusprosesseja voi kuitenkaan kovin hyvin erottaa 

käytännössä toisistaan.  Esimerkiksi kuvanveistäjän työskentely veistoksen savimuotin 

parissa työhuoneellaan, saattaa näyttää ulkopuolisesta tarkkailijasta samanlaiselta 

savenvalajan työn kanssa, koska myös taideteoksen luomiseen, valmistamisen 

mielessä1, tarvitaan enemmän tai vähemmän käsityötaitoa ja erilaisten tekniikoiden 

hallintaa.  (UK, 64) 

 

Kreikkalaiset eivät aikoinaan erottaneetkaan taiteilijoiden ja käsityöläisten ammatteja 

toisistaan, vaan molemmat olivat tekhnites ja heidän taitojaan kutsuttiin nimellä tekhne.  

Heidegger pitää tätä kreikkalaisten tekhne -tulkintaa kuitenkin pinnallisena ja 

harhauttavana, koska tekhne ei tarkoita lainkaan käytännöllistä toimintaa, vaan hänen 

mukaansa se tarkoittaa pikemminkin tietämistä.  Tietämisellä Heidegger tarkoittaa tässä 

läsnä olevan olion havaitsemista omana itsenään eli sellaisena kuin se todellisuudessa 

on. Tällainen tietäminen on jo kreikkalaisessa ajattelussa perustunut sanaan aletheia, 

mikä tarkoittaa olevan totuuden paljastumista todellisena eli sellaisena kuin se on.  Sana 

tekhne tarkoittaa siis tekemistä tietämisen mielessä eli olevan luomista ja siten sen 

synnyttämistä ja saattamista pois kätkeytyneisyydestä eli sen esille tuloa läsnä olevaksi, 

                                    
1 Tämä on Heideggerin ajoista muuttunut siten, että monet kuvataiteilijat suunnit- 
televat vain teoksen ja tekevät siitä pienoismallin enää itse ja teettävät sen jälkeen 
työn eri alojen ammattilaisilla. (Esimerkiksi Pekka Jylhän julkiset veistokset ovat 
syntyneet näin). Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta Heideggerin taide-
käsityksen mukaiseen totuuden tapahtumiseen teoksessa. 
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kätkeytymättömänä näkyville.   Heideggerin mukaan tekhne ei näin ollen voi koskaan 

tarkoittaa käsityömäistä tekemistä. (Ibid, 65). 

 

Heidegger sanoo, että taiteilija ei ole tekhnites käsityömäisen työskentelynsä takia, vaan 

sen vuoksi, koska teoksen kuten tuotteenkin käsityömäinen valmistaminen, tapahtuu 

synnyttämällä sitä vähitellen. Tämä tekhne -nimitys ja teoksen käsityömäinen 

työstäminen, eivät kuitenkaan tee taideteoksesta käsityötä, koska taiteellinen 

työskentely on luonteeltaan toisenlaista, se on tietämiseen perustuvaa luomista.  Kun 

taiteilija luo teoksen, teoksesta tulee aina itsestään selvästi luotuna oleva. Heideggerin 

mukaan tällaista tekemistä määrittää aina luomisen olemus ja sellaisena aina taiteellinen 

luominen Heideggerin mukaan myös pysyy. (Dieses Tun wird vom Wesen des 

Schaffens bestimmt und durchstimmt und bleibt in dieses auch einbehalten). Teoksen 

olemus määrittää luomista, eikä siis ole niin, että luominen määrittää teosta, vaikka 

taideteos syntyykin ja sen teoksena oleminen tulee todelliseksi vasta taiteilijan 

luomisprosessin tuloksena. Teoksen luodusta hahmosta ja sen olemisesta eli taiteesta 

riippuu sen taiteellisuus ja teoksen todellisuus ja totuus. (UK, 66). Tämä tarkoittaa sitä 

että, koska vain taiteella on teoksen status (Werk), vain teoksella voi olla itsenäinen 

oleminen, mikä taas merkitsee sitä että, vain teosta luonnehtii luominen ja kun se on 

luotu, se irtaantuu sen tekijästä, taiteilijasta ja jatkaa olemistaan itsenäisenä 

taideteoksena. 

 

Koska luotuna oleminen kuuluu olennaisesti teoksen olemukseen, tulee Heideggerin 

mukaan tätä teoksen teoksena olemisen perustaa pyrkiä ymmärtämään aikaisempaa 

paremmin.  Jo aikaisemmin Heidegger esitti (ks. luku 3.2), että totuuden tapahtuminen 

ilmenee vain teoksessa, joka on luotu, ja että luomisen tunnusmerkkinä voidaan ajatella 

olevan jonkin uuden synnyttäminen. Teoksen tuleminen teokseksi on myös eräs 

totuuden tulemisen ja tapahtumisen tapa. (Das Werkwerden des Werkes ist eine Weise 

des Werdens und Geschehens der Wahrheit). Luomisen kautta syntyneeseen teoksen 

teoksena olemisen olemukseen sisältyy kaikki siihen kuuluva ja edellä esitetty. Mutta 

mitä on totuus, kun sen pitää tapahtua taiteilijan luomassa teoksessa ja missä määrin 

teoksessa tapahtuva totuuden olemus on riippuvainen vain jostakin määrätystä 

teoksesta?   Heidegger kysyy nyt, että miten totuuden olemus ja totuuden tapahtuminen 
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teoksessa voi yleensäkin tulla esille jossakin luodussa teoksessa, ja riittääkö siihen 

hänen tähän asti antamansa käsitteet vai, mitä siihen tarvitaan ehkä vielä lisäksi?  (UK, 

67). Heideggerin taidekäsityksen mukainen ”totuus” pysyy niin kauan ei-totuutena (Die 

Wahrheit ist Un-Wahrheit, insofern…), kun siihen kuuluu jotain ei-vielä2 paljastunutta 

(tällä hetkellä vielä tuntematonta), mutta joka kuitenkin syntyperältään kuuluu siihen, 

ollen vielä paljastamatta (se ei ole vielä tullut julki), joten totuus on peittynyt tai se 

näyttäytyy ei-totuutena. Heideggerin mukaan jo sanaan aletheia, totuus 

(Unverborgenheit) sisältyy ei-kätkeytyminen totuuden mielessä; un tarkoittaa tässä 

yhteydessä kaksinkertaista kieltämistä. Lichtungissa totuus ilmenee siten 

kaksinkertaisen kätkemisen vastakkaisuudessa. (UK, 67).  Totuudesta käytävä alkukiista 

kiistellään aina eri tavoin Lichtungissa, jossa olevan totuuden olemus 

kokonaisuudessaan tulee esiin ja myös vetäytyy takaisin. Siten Lichtungissa olevan 

totuus näyttäytyy, peittyvänä ja paljastuvana.  Heidegger huomauttaa, että Lichtungissa 

totuus ei ole ”valmiina” totuutena odottamassa, vaan oleva voi olla ennen todellisen 

olemuksensa paljastumista mitä hyvänsä tai naamioitunut toiseksi, kuten edellä jo 

todettiin ja paljastuu vasta maan ja maailman välisen kiistan tuloksena.  Totuuden tulee 

itse suunnata kohti Lichtungia ja vaihtaa paikkaa tällä paikalla jo olevan ”epätoden” 

olevan kanssa ja saattaa näin totuus eli kätkeytymättömyys esille tähän avoimeen, jossa 

se ottaa paikkansa ja pysyvyytensä.  Kun totuus on asettunut teokseen, olevan oleminen 

ilmenee kätkeytymättömyytenä3. Jo edellä kuvatusta voidaan päätellä, että teoksessa 

ilmenevällä totuudella on tapahtumaluonne, jolloin totuus suuntaa ja panee itsensä 

alttiiksi itse avaamaansa kiistaan.  Koska totuus on myös avoimen ja suljetun (maailma 

ja maa) vastakkaisuutta, voidaan totuuden tapahtumista Heideggerin mukaan nimitetään 

myös sovittamiseksi.  Tällainen teoksessa tapahtuva totuus ei ole kuitenkaan koskaan 

ennalta määrättyä ja se olisikin mahdotonta, koska vasta Lichtungissa, kiistan 

seurauksena, tulee kulloinenkin totuus esille kokonaisuudessaan, omana itsenään. 

Gadamer tulkitsee teoksessa tapahtuvaa totuutta sanoen, että totuus tulee paljastumaan 

katsojan vapaasti tulkittavaksi aina hänen omasta näkökulmastaan.  (UK, 122.) Näin 

totuuden avoimuus ja kiistan sovittaminen kuuluvat yhteen ja tarkoittavat oikeastaan 
                                    
2 Totuuden olemuksessa Heidegger käyttää samanlaista kokonaisuuden rakennetta 
kuin Olemisessa ja ajassa, Daseinin eksistentiaalisessa olemisessa kohti kuolemaa; 
kuolemassa vasta oleminen, ajallisuuden kokonaisuutena, on täydellinen, kun se 
sitä ennen on ei-vielä lopussa olevaa. (s. 298-299). 
3 Kätkeytymättömyyttä ja totuutta käsitellään Olemisessa ja ajassa, § 44. 
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samaa eli totuuden tapahtumisen olemusta.  (UK, 67 - 68).  Totuus voi Heideggerin 

mukaan ilmetä (historiallisesti) monella tavalla, joita tulen käsittelemään seuraavana. 

 

4.2 Totuuden ilmeneminen 

 
Taideteoksen alkuperässä Heideggerin mukaan totuus tulee ymmärtää olevan 

kätkeytymättömyytenä (Die Wahrheit ist die Unverborgenheit des Seienden), jolloin se 

on olemisen totuutta [Die Wahrheit ist die Wahrheit des Seins] (UK, 94) Heidegger 

listaa viisi yleistä totuuden ilmenemisen tapaa, jotka ovat seuraavat: 1. Olennaisin 

totuuden ilmenemistapa on olevan totuuden avautuminen taideteoksessa, kun totuus on 

asettunut teokseen (sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit), joka liittyy hänen 

taidekäsitykseensä, Taideteoksen alkuperässä.   2. Totuus voi ilmetä myös julkisena4 

tekona (Eine andere Weise, wie Wahrheit west, ist die staatgründende Tat5). 3. Joskus 

totuus ei ilmene suoraan, vaan kiertoteitse, esimerkiksi totuus voi kieltää  tai naamioida 

itsensä tai   näyttäytyä vasta sitten  kun oleva on olevaisin (das Seiendste des Seienden). 

4.  Totuus voi ilmetä myös uhrina (Opfer), itsensä johonkin alttiiksi panemisen 

muodossa. 5. Viimeisenä totuuden ilmenemisen muotona on ajattelu, jossa olemisen 

totuus asetetaan ajattelemisen arvoiseksi kysymykseksi. (das Fragen des Denkers, das 

als Denken des Seins dieses in seiner Frag-würdigkeit nennt). Heidegger ei sisällytä 

edelliseen listaansa lainkaan erityistieteitä (Wissenschaft), koska häneen mukaansa 

erityistieteiden totuus ei ole avointa, vaan se on jo ennalta määriteltyä6, koska niiden 

totuuden perustelut kumpuavan niiden itsensä osoittamista mahdollisuuksista.  

Heidegger toteaakin, että mikäli eritystieteet voisivat saavuttaa ja paljastaa joskus 

oikean totuuden ja varsinainen olevan, ne olisivatkin filosofiaa.  (UK, 69).   Oesch 

katsoo Heideggerin aletheian  olevan lähellä Aristoteleen sielua, joka pitää  totuutta 

hallussaan viidellä seuraavalla tavalla: taito (tekhne), tieteellinen tieto, käytännöllinen 

järki  (fronesis), viisaus ja intuitiivinen järki.  Näistä viisaus, tieteellinen tieto ja 

                                    
4 Tällainen julkinen teko voi olla esimerkiksi mielenosoitus tai puhe, joka tuo julki 
totuuden, joka ei joissakin olosuhteissa muuten pääsisi esille. 
5 Tämä teko on ongelmallinen; staat=valtio, loisto, komeus, julkinen, yleinen, 
gründen=nojautua, perustaa, perustua, sivellä värillä (pohjustamisen mielessä), 
joten käännän sanan sanatarkasti (koska se on Heideggerin oma sana) ja asia-
yhteyteen sopivana: julkisena tai julki tulleena tekona. 
6 Tämä viittaa ilmeisesti erityistieteiden tutkimushypoteesiin. 
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intuitiivinen järki liittyvät yhteen siten, että viisaus pitää sisällään sekä tieteellisen 

tiedon, joka suuntautuu yleisiin ja välttämättömiin arvostelmiin että intuitiivisen järjen, 

jonka kohteena ovat alkupremissit.  Taito ja käytännöllinen järki sen sijaan toimivat eri 

tavalla kuin edelliset. (Oesch 1994, 60). 

 

Heideggerin katsannossa totuuden olemukseen liittyvä kätkeytymättömyys kohdistuu 

aina olevan olemiseen, jossa tämä totuus tulee ilmi, näkyen tämän olevan olemuksessa.  

Tästä johtuen totuuden olemus tulee parhaiten esille kaikkine erilaisine piirteineen juuri 

teoksessa eli taiteessa. Uuden synnyttämisen näkökulmasta teoksessa ilmenevä totuus 

tulee näkyville avoimeen kuitenkin vasta, kun totuus on asettunut teokseen (sich-ins-

Werk-setzen der Wahrheit).  Teoksessa ilmenevä totuus voi tuoda nyt esille sellaisen 

olevan, joka se ei ole vielä koskaan aikaisemmin ollut, eikä tämän jälkeen enää ehkä 

koskaan tule olemaan. Olevan avoimuus on juuri totuuden pakotonta ilmenemistä 

teoksessa. Heidegger nimittää tätä kätkeytymättömyyteen perustuvaa totuuden 

tapahtumisen ilmenemistä luomiseksi (Solches Hervorbringen ist das Schaffen), joka 

tarkoittaa tässä uuden synnyttämiseen (Hervor-bringen) liittyvänä kuitenkin 

pikemminkin saamista ja vastaanottamista, mistä taas Heideggerin mukaan juontuu 

luotuna oleminen (das Geschaffensein).  Mihin totuuden ilmeneminen sitten perustuu?  

Tätä Heidegger perustelee siten, että kun totuus tapahtuu teoksessa, se ilmenee 

paljastumisena ja kätkemisenä (Lichtung und Verbergung) eli maailman ja maan 

välisenä kiistana, jota ei kuitenkaan tule yrittää poistaa tai estää, koska vasta tämän 

kiistan tuloksena, totuudella on mahdollisuus asettua teokseen. Kiistalla tulee siten olla 

jo kiistanalaiset piirteet eli vastakkaisuus, koska vasta se takaa, että kiistaa tullaan 

kiistelemään ja sen avulla saavuttamaan maailman ja maan välinen ykseys ja totuus, 

joka avaa oman todellisuutensa ja näkyy teoksen hahmossa.  Maailma avautuminen 

mahdollistaa kullekin historialliselle sukupolvelle sen omat voitot ja tappiot, sekä 

siunaukset ja kiroukset asiaan kuuluvine herroineen ja narreineen.  Näin avautunut 

maailma voi ilmetä taideteoksessa, kun totuuden tapahtuminen teoksessa tuo 

päivänvaloon vähitellen niitä vielä piilossa olevia asioita, joita on Heideggerin mukaan 

valtavat määrät ja jotka tulisi välttämättä paljastaa.  (UK, 69 - 70). 
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Heideggerin mukaan maailman avautumisessa tulee aina ottaa maa huomioon, koska 

maailma ja maa tarvitsevat toisiaan, jotta ne voivat käydä kiistaa keskenään, mikä vasta 

mahdollistaa totuuden ilmenemisen teoksessa.  Maa, kaiken kantajana, toimii omien 

lakiensa mukaan, pyrkien kaikin tavoin samalla pitämään itsensä suljettuna.  Maailma 

taas vaatii päättäväisellä voimallaan avoimuutta. (UK, 71).  Jotta maailman ja maan 

välinen kiista voisi päätyä totuuden tapahtumiseen teoksessa, tarvitaan siihen vielä yksi 

Heideggerin taidekäsitykseen kuuluva käsite, nimittäin seuraavassa luvussa käsittelyyn 

tuleva repeämä, Riss. 

 

4.2.1 Repeämä - Riss 

 

Heideggerin taidekäsitykseen kuuluva maailman ja maan välinen kiista ei johda 

osapuolia lopullisesti eroon toisistaan, vaan kiistaa käydään pikemminkin tuntien 

sydämellisyyttä kiistakumppania kohtaan. (Sondern der Streit ist die Innigkeit des 

Sichzugehörens der Streitenden).  Taideteoksen alkuperässä Heidegger sanoo, että 

ennen kuin maailma voi avautua, tulee maan tulla esille, koska maa on kaiken kantava 

perusta ja siihen sisältyy se, mihin suhteessa maailman tulee paljastaa totuus eli 

avautua. Heideggerin mukaan tähän tarvitaan maan ja maailman välistä kiistaa, koska 

totuus pääsee näyttäytymään vasta kiistan kiistelyn tuloksena. Heidegger sanoo, että 

kun kiistaa käydään, se synnyttää osapuolten välille repeämän (Riss), joka ikään kuin 

repii (reisst) näitä osapuolia toisiaan kohti ja samalla kohti niiden alkuperäistä yhteistä 

syntyperää (Herkunft) ja ykseyttä.  (UK, 71). Heideggerin monet käsitteet (Streit, Riss) 

herättävät ihmettelyä, että eikö teoksessa tapahtuva totuus voisi tulla esille ilman uutta 

käsitettä, Riss, koska maan ja maailman välinen kiista voisi olla jo itsessään repivää.  

Mutta Heidegger tarvitsee Riss-käsitteen, saadakseen sen avulla maailman ja maan 

takaisin toistensa yhteyteen, muussa tapauksessa kiistan osapuolet (Erde ja Welt) 

saattaisivat loitota toisistaan lopullisesti eroon, ja repeämän avulla hän saa osapuolet 

hakeutumaan jälleen toistensa yhteyteen. Heidegger sanookin, että Riss on syynä 

osapuolten ykseyteen, joka näkyy teoksessa totuutena. (UK, 71.) Tämä voi näkyä 

teoksessa esimerkiksi siten, että maalauksen värit loistavat, ”soivat”, mitä Heidegger 

tarkoittaa sanoen, että repeämän tulee asettua takaisin maahan, jolloin vasta teoksen 

loisto voi paljastua totuutena ja tuoda esille oman todellisuutensa.   
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Repeämän vaikutuksesta totuus suuntaa itsensä kiistana tähän olevaan siten, että kiista 

avaa tämän olevan, mikä tarkoittaa sitä, että olevan oleminen paljastuu ja se tulee esille 

omana itsenään, toisin sanoen totuus sovittaa itsensä teokseen, jolloin se täyttyy 

totuuden avoimuudella.  Tulkitsen tämän siten, että koska Heideggerin mukaan totuus 

on avointa, se on avoin myös monille tulkinnoille.  Heideggerin mukaan repeämän tulee 

kuitenkin kyetä tuomaan totuus esille, joka ikään kuin kohoaa avoimeen (teoksessa), 

tuoden samalla esille oman todellisen olemuksensa.  Kun repeämään tuotu maa painuu 

takaisin, kiista tuo totuuden hahmon (Gestalt) esille, jolloin taideteoksessa, tapahtuu 

totuus. Heideggerin katsannossa jo teoksen luotuna oleminen tarkoittaa totuuden 

näkymistä teoksen hahmossa tai muodossa. (Geschaffensein des Werkes heisst: 

Festgestellsein der Wahrheit in die Gestalt).  Teoksessa on jo taiteilijan tekemänä kaikki 

ne piirteet, jotka repeämä ohjaa esille tuotavaksi. Minkälaisen hahmon teos tai totuus 

tuo nyt esille, riippuu luonnollisesti itse teoksesta, sen materiaalista, muodosta, laadusta 

ja muista tekijöistä sekä teoksen sisällöstä ja ympäristöstä. (Ge-stell7) 

kokonaisuudessaan sekä kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä. (UK, 71 - 72).  

 

Myöhemmin tehdyissä lisäyksissään Heidegger sanoo, että Ge-Stell määrittyy hänen 

taidekäsityksensä kontekstissa toisin, tarkoittaen peras -merkityksessä esiin tuomista ja 

kaiken ympärillä olevan yhteen kokoamista repeämässä (in den Riss als Umriss), mikä 

tarkoittaa repeämän jonkinlaisia kehyksiä.  Heideggerin mukaan Ge-stell määrittää 

kreikkalaisen morfen hahmoksi (Gestalt), jossa paljastuu totuuden tapahtuminen 

teoksessa. Tekniikan ympäristössä Ge-stell tarkoittaa Heideggerilla puitetta, jolloin 

sanan olemus juontuu kreikkalaisesta logos -sanasta, sekä sanoista poiesis ja thesis.  

Tällöin se tarkoittaa esiin tuomista ja kaiken asettamista varmalle pohjalle. (UK, 98). 

Varton mukaan Heidegger ymmärtää tekniikan välttämättömäksi inhimilliseksi 

tietämiseksi, jota ilman me emme voisi saada fysiksestä mitään irti.  Ongelmaksi tässä 

näkemyksessä tulee sen sijaan kehitys, jonka mukaan tekniikka on tullut tarkoittamaan 

inhimillisen tietämistavan lisäksi myös koko sitä olevaa, fysistä, johon nähden tieto on.  

Varto sanoo, että tätä rajausta ei Aristoteles tehnyt, vaan hänen kirjoituksistaan on 
                                    
7 Ge-stell -sanalla on monia merkityksiä, kuten kehys, teline, jalusta, luuranko.  
Sillä on myös kokoava merkitys, mikä näkyy sanassa Büchergestell, kirjahylly.  
Passinmäen mukaan Heidegger käyttää sanaa Ge-stell puite -merkityksessä;  
puite kokoaa kaiken sen, mikä tarvitaan haastavassa asettamisessa (Stelle), jolloin 
se tarkoittaa modernin tekniikan olemusta. (Passinmäki 1997, 70). 
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luettavissa ajatus, että onttisen takana on aina myös ontologinen maailma, sellaisena 

kuin se itse on, tekniikoistamme riippumatta on.  Heideggerin mukaan laskeva ajattelu8 

(das rechnende Denken) tuottaa tietoa, joka kertoo fysiksestä9 joissakin puitteissa 

(Gestell).  Nämä puitteet saattavat kasvaa hyvinkin laajoiksi, kuten on laita esimerkiksi 

luonnontieteen kokonaiskuvassa ja tällöin on tietenkin kiusauksena ajatella, että 

puitteemme koskee koko fysistä ja, että tämä tarkoittaa sitä, että fysis tulee näin 

esitetyksi kokonaisena, jolloin puite pyrkii paljastamaan sen Kaiken tai Yhden, 

jollaisena luonnonfilosofit vielä omaa kohdettaan käsittelivät. Näin ymmärretty 

tekniikka on tuottanut teknologisen periaatteen, jonka ajattelutapa on laskeva ja jossa ei 

enää ajatella tekniikan paljastamaa olevaa yhtenä olevan mahdollisena 

ilmenemistapana, vaan olevana itsenään.  (SJ, 9).   

 

Heidegger huomauttaa, että Taideteoksen alkuperässä sanoilla Ge-stell, Fest-stellen, 

Einrichten on kuitenkin lisäksi myös toisenlainen merkitys kuin länsimaisen filosofian 

piirissä on ollut.  Hänen mukaansa ne edesauttavat ajattelun ajattelua10, silloin kun 

puhutaan olevan suuntautumisesta totuuteen (Sicheinrichtern der Wahrheit) ja totuuden 

piirteiden tulemisesta teokseen (Zug der Wahrheit zum Werk), samalla kun olevan 

olemisen totuus tulee esille teoksen kautta.   (UK, 97 - 98). Tällainen ajattelun ajattelu 

tarkoittaa Heideggerilla tuttujen puitteiden jättämistä ja sen unohtamista, mistä 

ponnistaa, joten se ei kiinnity käytäntöön, vaan pyrkii ylittämään tekniikalla 

saavutettavan todellisuuden, koska päämääränä on ajatella mieltä, joka piiloutuu 

todellisuuden moninaisuuden alle.  Tämä moninaisuus on meillä tässä, aivan lähellä ja 

vieressä ja sen ajatteleminen voi paljastaa sellaista, mikä ei tule esille mittaamalla tai 

muilla käytännöllisillä tavoilla. (SJ, 11).  Tämän voi tulkita siten, että taide voisi auttaa 

myös ajattelemaan, koska se yhtenä totuuden tapahtumisen tapana Heideggerin mukaan 

kykenee paljastamaan fysistä. 
                                    
8 Heidegger ei Taideteoksen alkuperässä käsittele laskevaa ajattelua lainkaan, se 
tarkoittaa hänen katsannossaan teknisen maailman puitteen tapaa ajatella luontoa 
objektina ja välineenä, eräänlaisena varastona.  Puite kokoaa ja avaa hallittavaksi 
ympäristönsä Vorhandenheit -asenteella.  Taideteos taas kuuluu Heideggerin 
mukaan nelikentän (Geviert) maailmaan, joka kokoaa yhteen, mutta ei ota haltuun 
olioita vaan jättää ne silleen (antaa niiden olla sellaisia kuin ne ovat). 
9 Fysis ei ole Heideggerilla sama kuin luonto, vaan se tarkoittaa olevan olemisen 
kokonaisuutta. (Fysiksen puitteena on Geviert, luonnon puitteena on Gestell). 
10 Heidegger viittaa tässä tekniikkaa käsittelevään teokseensa, Vorträge und 
Aufsätze, 1954, 28, 49. 
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Heidegger erottaa tulkinnan ja ymmärtämisen.  Tulkinta vaatii Heideggerin mukaan 

maailman ymmärtämistä ja ymmärtämisen kehittymistä (edistymistä hermeneuttisella 

kehällä) voidaan kutsua vasta tulkinnaksi.  Parviainen esittää teoksessaan 

ymmärtämisen kehittymiseen liittyvänä Hubert ja Stuart Dreyfusin esittämän viiden 

vaiheen mallin seuraavasti: 1) Noviisi (novise) hallitsee taidon piirteet.  2) Edistynyt 

aloittelija (advanced beginner) pystyy myös arvioimaan osaamistaan. 3) Pätevä 

(competent) kykenee asettamaan toiminnalleen myös tavoitteita.  4) Taitava (proficient) 

hallitsee asian, asettaa päämääriä sekä näkee myös erilaisia vaihtoehtoja. 5) Asiantuntija 

(expert) näkee vaihtoehtoja ja kykenee valitsemaan intuitiivisesti niistä aina 

tilannekohtaisesti parhaimman, jolloin osaaja tulee yhdeksi toimintansa kanssa.  

(Parviainen, 2007, 29). Kiinnostavaa tässä Dreyfusien mallissa on mielestäni se, että 

Heideggerin olemiseen liittyvällä, käsillä olevalla Zuhandenheit -asenteella voisi 

karkeasti arvioiden olla mahdollisuus saavuttaa ymmärtämisessä asiantuntijataso, koska 

tällaiseen eksperttimäiseen innokkuuteen liittyy aina yhdeksi tuleminen ja 

uppoutuminen sekä välitön suhde kyseiseen toimintaan. 

 

Teoksen luomisessa, totuuden tapahtumisen näkökulmasta, kiista asettuu repeämänä 

takaisin maahan, samalla kun maa tulee esiin itsensä sulkevana ja tarjoutuu näin 

käyttöön.  Tämä käyttö ei kuitenkaan kuluta tai väärinkäytä mitenkään maan 

materiaalia, vaan pikemminkin auttaa sen paljastumista sellaiseksi, mikä se todella on. 

Tällainen maan käyttäminen on samanlaista työtä kuin käsityömäinen materiaalin 

käyttäminen, joten vaikka teoksen luominen saattaa näyttää käsityömäiseltä tekemiseltä, 

sitä se ei kuitenkaan koskaan ole. (Dies ist es niemals).  Heideggerin mukaan totuus 

näkyy siis teoksen hahmossa (jonka taiteilija on luonut), ja tulee aina määritellyksi 

maan (tarkoittaa tässä teoksen materiaalin taiteellista työstämistä) käytön mukaan, 

koska maa sallii totuuden tulla esiin omassa hahmossaan, kun taideteoksessa (Werk) 

tapahtuu totuus.  Näin ei ole koskaan tuotteen (Zeug) valmistamisen yhteydessä, koska 

tuote on tehty jostakin materiaalista vain sen käyttötarkoitusta varten.  Valmistettuna 

tuotteena oleminen tarkoittaa sitä, että se itse oliona jää taka-alalle, jolloin tärkeää on 

vain sen mahdollisimman hyvä soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. Tällainen ei päde 

koskaan luotuna olemiseen ja taideteokseen.  (UK, 72). 

 



 81 

Teoksen luotuna oleminen (das Geschaffensein des Werkes) ja tuotteen valmistettuna 

oleminen (das Fertigsein des Zeuges) ovat sikäli samanlaisia, että molemmat on 

valmistettu jostakin materiaalista.  Mutta teoksen luotuna oleminen on kuitenkin 

luonteeltaan erilaista kuin kaikki muu valmistaminen, koska siihen sisältyy yksi 

erityispiirre, joka siihen tulee liitetyksi nimenomaan luomisessa.  Tällä Heidegger 

tarkoittaa sitä, että luomisessa korostuu juuri teoksen luotuna oleminen siten, että tämä 

luotuna olemisen erikoispiirre nousee teoksessa varta vasten esiin ja se on taiteeseen 

aina liittyvää vielä ”jotain muuta” (das Andere), joten taide on aina jotain enemmän 

kuin vain oma materiaalinsa.   Heideggerin mukaan luotuna oleminen koskee siten vain 

taideteosta.  (UK, 72 - 73).   Tämä muu on taiteen henkisyyttä. 

 

Heideggerin taidekäsityksen mukaan luotuna olemiseen sisältyy aina erityistä lisäarvoa 

tuotteeseen tai käsityöhön verrattuna, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tulisi korostaa 

taideteoksen tekijää, taiteilijaa, eikä teoksen mahdollista muutakaan merkittävyyttä, 

vaikka ne voisivat joidenkin mielestä nostaa teoksen arvoa, vaan pikemminkin hän 

kehottaa vaikenemaan teoksen tekijästä tai muusta itsenäiseen teokseen 

kuulumattomasta.  Heideggerin taidekäsityksen mukaan tärkein on itse teos ja siinä 

ilmenevän totuuden, factum est, julki tuominen.  Tämä tarkoittaa olevan 

kätkeytymättömyyden esille tuomista, jonka voi Heideggerin mukaan taide paljastaa 

sellaisena kuin se on itsensä asettanut teokseen, eikä sillä siten ole mitään tekemistä 

teoksen tekijän tai luojan persoonallisuuden kanssa silloin, kun totuus tapahtuu 

teoksessa. (UK, 73). 

  

Heidegger vertaa teoksen (Werk) luotuna olemista tuotteen valmistamiseen todeten, että 

tuotteessa (Zeug) ei sen valmistaminen tai tekoprosessi muodostu mitenkään 

merkittäväksi, vaan se peittyy tuotteen soveltuvuuteen (Dienstlichkeit) 

käyttötarkoitukseensa siten, että mitä sopivampi esimerkiksi jokin työkalu on (käteen), 

sitä huomaamattomampi se on käytössä.  Vasara kuten muutkin hyödykkeet pysyvät 

siten yksinomaan tuotteina ja niiden oleminen on aina tuotemaista (Zeugsein).  

Heideggerin mukaan tällainen tuotemainen oleminen on niin tavanomaista, että siihen ei 

kiinnitetä mitään huomiota, tuskin sitä edes huomataan (ellei se käytössä mene rikki) ja 

se unohdetaan yhtä nopeasti kuin kaikki muukin tämänlaatuiset tavanomaisuudet (der 
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Art des Gewöhnlichen).  Heidegger pitää tavallista olevaa tavanomaisena, kun taas teos 

(Werk), taide, ei ole koskaan tavanomainen, pikemminkin se  on aina jotain  

epätavanomaista (das Ungewöhnliche) ja ainutlaatuista.  Heideggerin mukaan 

taideteosta ei luotuna oleminen itse tapahtumana vavisuta (zittert) sinänsä vaan se, että 

teokseen sisältyy totuus, totuuden tapahtuminen, joka vasta tekee siitä taideteoksen, kun 

se avaa itsensä kokonaisuudessaan, vaikuttaen kokoavasti siihen ympäristöön, jossa se 

on.  Mitä olennaisemmin teos itsensä avaa, sitä valaisevammin ja selvemmin tulee esille 

sen ainutlaatuisuus eli totuus – eikä mikään muu – joka ilmenee tässä teoksessa.  Mitä 

olennaisemmin teoksen materiaali ja muoto, toisin sanoen teoksen hahmo, tulee esille, 

sitä hämmästyttävämpi ja itsenäisempi teoksesta tulee. Heideggerin mukaan jo tähän 

esiin tulemiseen sisältyy kaikki teoksen suhteet yhteen kokoava puoli.  (UK, 74). 

 

Heideggerin mukaan se, minkälaisena totuus tulee teoksessa esille, johtuu siinä 

vaikuttavasta syystä (Anstoss), joka kuin näkymättömänä ja jatkuvana sysäyksenä 

(Stoss) tukee teoksen totuuden pysyvyyttä ja itsenäistä olemista.  Koska teoksen tehnyt 

taiteilija kuten kaikki muutkin sen syntyyn vaikuttavat tekijät jäävät Heideggerin 

katsannossa taka-alalle, tulee tärkeäksi vain tämän sysäyksen mahdollistaman teoksessa 

tapahtuvan totuuden esille tuleminen siten, että teoksen luotuna oleminen tulee itsessään 

mitä puhtaimpana esille teoksessa. (UK, 73).  Tällä Heidegger tarkoittaa sitä, että niin 

sanotun ”tekijän kuoleman” johdosta, tärkeää on keskittyä vain itse teokseen ja totuuden 

tapahtumiseen teoksessa ja siihen, mitä se tuo esille. 

 

Teokseen hahmo, sellaisena kuin se meille paljastuu, tulee siis esille kiistassa, jonka 

repeämä, Riss tuo avoimeen.  Luotuna oleminen ei kuitenkaan vielä tarkoita teoksen 

todellisuuden esiin tulemista, vaikka sen tuloksena syntyykin teoksen hahmo.   Mitä 

yksinkertaisemmassa ja paljaammassa hahmossa teos tulee esille, sitä paremmin teos on 

purkanut kaikki suhteensa sen luojaan ja sitä itsenäisempi oleminen sillä on, ja sitä 

paremmin se kykenee tuomaan olennaisimman esiin ja siten sysäämään tutun nurin, 

paljastaen totuuden.  Tämä sysäys (Stoss), joka työntää pois tavanomaisuudesta – minkä 

me kaikki jo muutenkin tiedämme, näemme tai kuulemme – ei ole kuitenkaan 

väkivaltaista, vaan se auttaa teosta tuomaan totuuden esille paljaimmillaan.  Sysäyksen 

aiheuttama muutos saa aikaan Heideggerin mukaan sen, että teoksen entiset totuudet 
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tulevat teoksen äärellä tapahtuvassa tulkinnassa muuttumaan.  Heideggerin 

taidekäsityksen mukaan tällainen tulkinta tarkoittaa sellaista katselemista, tietämistä ja 

kunnioittamista, joka sallii teoksen oman olemisen. Tällaista tulkintaa Heidegger kutsuu 

teoksen vaalimiseksi [die Bewahrung des Werkes].  (UK, 75).    

 

4.2.2 Vaaliminen 

 

Heideggerin kielenkäytössä vaaliminen tarkoittaa hillittyä viipymistä teoksen äärellä, 

jotta teos voisi paljastaa teoksena olemisensa sellaisena kuin se on. Heideggerin mukaan 

vasta näin teoksen luotuna oleminen tulee todelliseksi ja teoksen teosmaisuus 

näkyväksi.  Yhtä paljon kuin teoksen luotuna oleminen on tarvinnut sen luojaa, 

taiteilijaa, se tarvitsee myös vaalijaa, jonka tulkitsee teoksen ilmaisemaa totuutta.  Mutta 

teos ei lakkaa olemasta teos, vaikka sillä ei olisi yhtään sellaista vaalijaa, joka kykenisi 

tulkitsemaan ja ymmärtämään teoksessa tapahtuvaa totuutta.  Taideteos pysyy teoksena 

eli taiteena, vaikka sillä ei olisikaan yhtään vaalijaa.  Heidegger huomauttaa, että 

todellinen, pysyvä taideteos tulee ennen pitkää kuitenkin vetämään puoleensa vaalijoita, 

jotka haluavat pysähtyä ja viivähtää sen vahvistavan totuuden äärellä.  Myöskään 

teoksen unohtaminen ei vähennä teoksen teoksena eli taiteena olemista, koska niin 

kauan kuin teos on, se pysyy taiteena.  Vaaliminen tarkoittaa kaiken sen havaitsemista, 

mitä teoksessa, olevan avoimuudessa tapahtuu (Bewahrung des Werkes heisst: 

Innestehen in der im Werk geschehenden Offenheit des Seienden).  Heideggerin 

mukaan tällainen teoksesta kiinnostuminen edellyttää aina tietämistä.  Heidegger ei 

tarkoita tietämisellä pelkästään jonkin asian tuntemista tai sen kuvailua vaan, kun tietää 

olevan olemisen totuuden, tietää myös, mitä on tämä olevan oleminen ja mitä se 

kulloinkin tarkoittaa tai tahtoo (sanoa). (Wer wahrhaft das Seiende weiss, weiss, was er 

inmitten des Seienden will).  (UK, 75 - 76).  Heidegger tarkoittaa tällä olevan totuuden 

tietämisellä, fysiksen (joka ei tarkoita luontoa) tietämistä, joka on madollista saavuttaa 

kuuntelemalla olevan kokonaisuutta Zuhandenheit -asenteella, joka on hänen mukaansa 

uusi asenne; se on avoimuutta salaisuudelle, johon hän laskee kuuluvaksi nelikentän 

(ihmiset eli kuolevaiset, jumalat, taivas eli maailma, maa) ja joka hänen katsannossaan 

viestittää tästä olevan kokonaisuudesta (das Ganze). Tähän olevan kokonaisuuteen 

kuulu koko luomakunta, kaikki luodut, maa kantavana ja kukoistavana, eläimet, puut, 
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kasvit eli fauna ja floora, joihin kaikkiin tulee Heideggerin mukaan suhtautua 

”lempeästi”.11  Kuolevaisten asuminen ja oleminen maailmassa on Heideggerin mukaan 

jumalten odottamista (Der Spiegel-haastattelu), mikä ei tarkoita mitään synkkää 

epäjumalanpalvontaa, vaan kadotetun pyhän odottamista ja maan pelastamista, mikä 

tarkoittaa olevan olemuksen sallimista olla omana itsenään, sellaisena kuin se on.  

Tällaiseen asenteeseen ei kuulu maan riistäminen ja alistaminen ihmisen hallinnan 

kohteeksi.  Kuolevaisten oleminen tarkoittaa Heideggerin katsannossa nelikentän 

vaalimista ja suojelemista. 

 

Heideggerin katsannossa edellä mainittu tahtominen (tietää, mitä tahtoo) ei tarkoita sitä, 

mitä tietämisellä tavallisesti tarkoitetaan (esimerkiksi olevan näkemistä objektina), vaan 

sitä tulee ajatella Sein und Zeit -teoksen ajattelun mukaisesti, jolloin – tietäminen, joka 

on tahtomista ja tahtominen, joka on tietämistä – lähenee eksistoivan ihmisen 

ekstaattista omana itsenä olemista ja omaksi itseksi tulemista, olemisen totuuden 

kätkeytymättömyydessä. Tällainen tietäminen pyrkii jättämään olevan silleen ja 

sellaiseksi kuin se on.  Subjektin oleminen (Sein) ja päättäväisyys12 (Ent-schlossenheit) 

ei merkitse halun ja tahdon mukaan toimimista, vaan se on Daseinin avautumista olevan 

olemiselle ja avoimuudelle, mikä merkitsee olevan paljastumista sellaisena kuin se 

todellisuudessa on.  Heideggerin mukaan tätä ei kuitenkaan tee mahdolliseksi mikään 

toiminta tai mainittu tahtominen, vaan tämän saa aikaan sekä subjektin ajattelu että 

tarkoitus tai päämäärä, jonka hän on itselleen asettanut ja jota hän tavoittelee. (UK, 76).  

 

Heideggerin mukaan tahtominen tietämisen merkityksessä tarkoittaa eksistoivaa itsensä 

ylittämistä ja sellaista järkevää päättäväisyyttä, joka asettaa teoksen vaalimisessa itsensä 

alttiiksi teoksessa tapahtuvan totuuden kohtaamiselle.  Heideggerin mukaan tällaisesta 

asioihin perehtymisestä tulee siten tapa ja laki, mikä asenne kuuluu Heideggerin 

                                    
11 Heidegger oli antihumanisti. 
12 Päättäväinen oleminen tarkoittaa situaatiossa, läsnä olevan (Gegenwärtigen) 
äärellä olemista, käsillä olevana (Zu-handenheit), mikä tarkoittaa tulevaisuuden, 
olleisuuden ja nykyisyyden, toisin sanoen ajallisuuden ilmiöitä, ekstaaseja 
(Ekstase).  Ekstaasi ei tässä tarkoita hurmioitumista, kuten sen kreikkalainen 
alkuperä ekstatikon, jolla on yhteys sanaan eksistenssi. Tulevaisuus, olleisuus ja 
nykyisyys näyttävät fenomenaalisen luonteensa, joka sisältyy ilmiöihin kohti itseä, 
takaisin päin ja jonkin kohtaamisen sallimisen.  Ajallisuus on siten suoraan 
ekstatikon. (OA, 392, 395). 
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inhimillisen olemisen kategoriassa varsinaiseen13 olemiseen.  Heidegger sanoo, että 

teoksen vaaliminen on tietämistä. Tämä tarkoittaa asiallista, järkevää ja väsymätöntä 

kiinnostusta sitä vierautta kohtaan, joka ilmenee teoksessa totuuden tapahtumisena.  

[Bewahrung des Werkes ist als Wissen die nüchterne Inständigkeit im Ungeheuren der 

im Werk geschehenden Wahrheit]. (UK, 76 - 77). 

 

Vaalimiseen liittyvä tietäminen perustuu teoksen totuuden tahtomisen ilmi tulemiseen ja 

se on lähtöisin halusta saada tietää, mitä teos paljastaa.  Heideggerin mukaan 

kyseisenlainen tietäminen ei kuitenkaan estä teosta pysymästä itsenäisenä teoksena, 

toisin sanoen sen itsensä varassa olemista (riippumattomana sen tekijästä), eikä siten 

myöskään tule vetämään teosta vain elämysten ja subjektiivisten kokemusten piiriin.  

Päinvastoin, koska teoksen vaaliminen ei eristä teoksen katsojaa vain hänen omiin 

yksityisiin elämyksiinsä, vaan se vetää hänet mukaan teoksessa tapahtuvaan 

kokonaisvaltaiseen totuuden tapahtumisen ykseyteen ja samalla edesauttaa Daseinin 

olemista toisten kanssa (Mitsein14) ja toisia varten tässä ajallisessa maailmassa, joka on 

peittänyt totuuden kätkeytymättömyyden mitä moninaisimmilla tavoilla. Heideggerin 

katsannossa vaalimisen mukainen tahtova tietäminen on aivan toisenlaista ja hyvin 

kaukana jonkin ”entisen taiteentuntijan” vain makuarvostelmiin perustuvasta 

taideteoksen muoto-aines, laadun sekä muiden viehätyspiirteiden tuntemisesta. 

(Vollends ist das Wissen in der Weise des Bewahrens fern von jener nur 

geschmäcklerischen Kennerschaft des Formalen am Werk, seiner Qualitäten und Reize 

an sich.)  Tietäminen edellä mainitussa merkityksessä tarkoittaa sen tietämistä, mitä 

teoksessa tapahtuu ja tarkoittaa katsojan päättäväistä mukana olemista, sisällä 

(Zuhandenheit -asenteella) siinä kiistassa, jonka teos on tuonut repeämään ja esille. 

(UK, 77).  

 

                                    
13 Heidegger jakaa Olemisessa ja ajassa inhimillisen olemisen (Dasein) kahteen 
kategoriaan: varsinainen (Eigentlich) ja epävarsinainen (Uneigentlich) tai das Man. 
14 Kanssaoleminen (Mitsein) on Heideggerilla oman olemisen määre. Se luonnehtii 
toisten olemista, sikäli kuin tämä on maailmassaan vapautunut kanssaolemiseen, 
koska oleminen kanssaolemisena sallii kohdata toisen kanssaolemisessa. (OA, 159). 
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Heideggerin taidekäsityksen mukaan edellä mainitulla ”oikeanlaisella” vaalimisella 

tulee teos vasta oikein tulkituksi, samalla kun se ikään kuin itse luodaan15 ja 

määritellään uudelleen.  Jokainen teoksen vaaliminen tapahtuu aina tilanteesta riippuen 

eri tavoin, tietämisen laatu, laajuus sekä teoksen vetovoimaisuus huomioon ottaen.  

Heidegger huomauttaa, että jos teosta kuvaillaan, esitellään tai tulkitaan vain 

taidenautintojen (= estetiikan) näkökulmasta, ei taideteoksesta silloin vielä ole osoitettu 

ja saatu irti mitään sellaista, mitä siitä saadaan selville taideteosta vaalimalla. (UK, 77).  

Taideteoksen vaalimista voidaan pitää teoksen ja teoksen vaalijan välisenä 

vuoropuheluna tai dialogina.   Tällöin teoksen vaalija, tässä dialogissa ikään kuin 

teoksen kanssa keskustelemalla luo teoksen uudelleen. Heideggerin mukaan se, 

minkälaiseksi tämä dialogi muodostuu, riippuu teoksen vaalijan taidoista, 

sensitiivisyydestä ja empaattisuudesta.  Taideteoksen alkuperässä Heidegger ei puhu 

empatiasta tai dialogista suoraan mitään, mutta implisiittisesti myös nämä kuuluvat 

teoksen tulkintaan, koska teos puhuu elämästä, ja tuo esille sen maailman, johon se 

kuuluu ja maailman maailmoimiseen ja ihmisten kanssaolemiseen (Mitsein) voidaan 

katsoa kuuluvan myös vuorovaikutus ja empatia.  

 

Heideggerin mukaan pienikin huomio teoksen vierautta kohtaan (=totuuden 

tapahtumista teoksessa) jossakin muuten tutussa, voi antaa tarvittavan sysäyksen 

taiteesta kiinnostumiseen. Taiteentuntemus ja hyvätkään tiedot esimerkiksi jostakin 

teoksesta tai huolellinenkaan tieteellinen tutkimus, eivät pysty tuomaan koskaan 

jälkikäteen ilmi taideteoksen itse olemista (das Werksein selbst) ja siinä tapahtuvaa 

totuutta, vaan vain muiston tästä teoksesta, mikä kylläkin voi tarjota sille vielä yhden 

position, nimittäin historian tutkimuskohteena. Teoksen todellisuuden kanssa sillä ei 

kuitenkaan ole Heideggerin mukaan mitään tekemistä. (UK, 77 - 78).  Tätä teoksen 

todellisuutta esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

 

 

 

                                    
15 Tässä voidaan nähdä analogia kirjallisuuteen: lukija lukiessaan teosta luo sen 
samalla ikään kuin uudelleen, joten jokainen luettu kirja on erilainen, riippuen 
lukijan resursseista. 
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4.3 Taideteoksen todellisuus 
 

Heideggerin mukaan teoksen todellisuutta ei saada jälkikäteen mitenkään selville, vaan 

se voidaan saavuttaa vain teoksen vaalimisella. Heideggerin taidekäsityksen ytimeen 

kuuluva taideteoksen todellisuus määrittyy täysin teoksen teoksena olemisen 

olemuksellisista peruspiirteistä. Nyt herää kysymys, millainen on teoksen oliomaisuus 

silloin, kun se kykenee näyttämään taideteoksen välittömän todellisuuden ja vielä sillä 

tavalla, että katsoja kykenee kyseistä teosta vaalimaan.   Heideggerin mukaan teoksen 

todellisuudessa ei ole enää kysymys vain oliomaisuudesta teoksessa (Dinghaften am 

Werk), koska niin kauan kun on kysymys vain olion oliomaisuudessa, merkitsee se 

teoksen pitämistä tutkimuksen kohteena, objektina (Vorhandenheit) – mitä tapaa hän 

sanoo karttavansa, koska hänen mukaansa tällainen tutkimisen tapa ei anna koskaan 

teoksen olla teoksena tai taiteena, vaan pitää sitä kohteena, joka saa meissä jotain 

vaikutusta aikaan. Heideggerin tapa lähestyä taideteosta ja sen todellisuutta on 

toisenlainen; hän ei tutki teosta kohteena, vaan teoksen vaalimisessa teoksen tulkitsijalla 

on välitön, käsillä oleva suhde (Zuhandenheit) teokseen, jota hän vaalii sellaisena kuin 

se on, saaden teoksesta ja sen todellisuudesta esille paljon enemmän kuin objektina sitä 

tutkittaessa.  (UK, 78).  Heideggerin vaalimiseen pohjautuva taideteoksen tulkinta 

laajenee teoksessa tapahtuvan totuuden kautta laajaan ympäristöönsä, saaden näin esille 

monikerroksisia elementtejä, joka kielellisesti ilmaisee teoksessa tapahtuvan totuuden 

tarinan.  Heideggerin taidekäsityksen mukaan totuuden tapahtumisen teoksessa, eli 

taiteen kautta on mahdollista paljastaa olevan olemisen kokonaisuutta, fysiksen, 

salaisuutta, koska se ei avaudu suoraan, ei sitä näin ollen hänen mukaansa pysty tiede 

eikä perinteiset taidehistorialliset tulkinnat tekemään.  Tämä tulee hyvin esille 

Heideggerin antamissa esimerkeissä, van Goghin maalauksessa ja kreikkalaisessa 

temppelissä, joiden tulkinnat laajenevat maan ja maailman paljastaman ympäristön 

kokonaisuuden kautta teoksen olemiseen ja totuuden kokonaisvaltaiseen tapahtumiseen, 

pyrkien näin paljastamaan olevan kokonaisuuden, fysistä. 

 

Taideteokseen kuuluu Heideggerin taidekäsityksen mukaan teoksen oliomaisuuden ja 

teosmaisuuden lisäksi sen maamaisuus (die Erdhafte des Werkes), koska maa ”ulottuu” 

teokseen asti ja teoksessa tapahtuva totuus suuntautuu aina maahan.  Maassa, joka on 
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olemuksellisesti itsensä sulkeva, totuuden avoimuus kohtaa aina suuren vastustuksen, 

joka vasta voi pysyvän tilansa kautta, totuuden hahmossa tulla esille teoksessa.  

Heidegger huomauttaa kuitenkin, että oliomaisuus ei mitenkään, missään tapauksessa 

määritä taideteosta ja sen teosmaisuutta, vaikka olion oliomaisuudesta voidaankin 

johtaa teoksen teosmaisuus, kuten jo aikaisemmin on todettu. (ks. luku 2.2).    

Heideggerin mukaan tämä ei ole mitenkään vähäinen asia, koska aikaisemmat olion 

oliomaisuutta koskevat ajattelutavat ovat olleet nimenomaan taideteoksen teosmaisuutta 

(Werksein) koskien kelvottomia, koska ne ovat olleet sokeita siihen kuuluvan totuuden 

olemuksen suhteen. (UK, 78 - 79). 

 

Heideggerin mukaan teoksen todellisuuden määrittämisessä ei riitä tutkia vain olion 

essentiaa16, olion olemusta tai kohdetta ominaisuuksien kantajana, vaikka sen muoto-

aines -suhteita pyrittäisiin tutkimaan hyvinkin moniaistisesti.  Heideggerin 

taidekäsityksen mukaan on tärkeää painottaa teoksen teosmaisuutta ja olion 

oliomaisuutta tutkittaessa sitä, että tämä olio kuuluu maahan, koska maan olemukseen 

(das Wesen der Erde) ei koskaan kuulu vaatia mitään liikaa ja vasta yhteydessään 

maailmaan (Welt), maa voi itsensä avaavana ja itsensä sulkevana, maan ja maailman 

vastakkain olemisessa eli kiistan (Streit) seurauksena paljastaa totuuden, joka on 

asettunut teokseen. Heideggerin mukaan tämä kiista määrittää, minkälaisen hahmon 

teoksessa tapahtuva totuus tulee saamaan ja millaisena se tulee näkyviin (Dieser Streit 

ist festgestellt in die Gestalt des Werkes und wirk durch dieses offenbar).  Heidegger 

sanoo, että saadaksemme tietoa teoksesta, tarvitaan taideteoksen tulkinnassa aina myös 

tietoa olion oliomaisuudesta, olion olemisesta ja tuotteen tuotemaisuudesta, eikä tämä 

tieto ole koskaan suoraa tietoa, koska se perustuu taideteoksen teoksena olemiseen ja 

totuuden tapahtumiseen teoksessa ja se ilmoittaa, millaisena oleva avautuu teoksessa.    

(UK, 79 - 80). 

 

 

 
                                    
16 Essentiaalisuus on primitiivistä. (Quine) Jotkut tietyt ominaisuudet eivät ole 
essentiaalisia joillekin entiteetille. Jos olion essentia tiedetään, ymmärrämmekö 
mikä olio on. (Lowen) Essentian tulisi hylätä ontologia, koska essentia on sovittu 
ilmaisun merkitys, tai vaihdetaan merkitystä ja puhutaan siitä. (Haaparanta). 
(Huomioita essentia-seminaarista, Tampereen yliopisto 27.3.2008). 
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4.4 Taide 

 

Heideggerin sanoo, että vasta tässä vaiheessa eli olion oliomaisuuden ja totuuden 

tapahtumisen selvittämisen jälkeen voidaan alkaa puhua taiteesta ja sen luonteesta 

tarkemmin. Heideggerin taidekäsityksen mukaan, vaikka taideteos on taiteilijan luoma, 

on sillä kuitenkin aina viittaussuhteita muualle, esimerkiksi maan olioihin (Dingen der 

Erde) ja luontoon (Natur). Teoksen oliomaisuus tulee ”repäistä” tehokkaasti avoimeen, 

jotta totuus, aletheia, totuuden tapahtuminen teoksessa pääsisi esille.  Heideggerin 

mukaan Albrecht Dürerin17 on täytynyt tietää tämä, muuten hän ei olisi kyennyt 

esittämään tunnettua lausettaan, joka kuuluu seuraavasti: ”Sillä taide on todella 

kaiverrettu luontoon ja kuka sen sieltä saa repäistyä, hänellä se on ”. – ”Denn 

wahrhaftig stect die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reissen, der hat sie“18.   

Tämä voidaan tulkita siten, että taiteella on aina jonkinlainen suhde luontoon ja maahan 

(Erde), johon tulisi olla välittömässä, käsillä olevassa eli Zuhandenheit -yhteydessä.  

Heideggerin mukaan reissen· (kuten Dürer teki) tarkoittaa tässä leikkaamalla luonnoksen 

tai piirroksen, Riss19 esiin tuomista, siten kuin se tapahtuu esimerkiksi puupiirrosta 

työstettäessä, kun puulaudalle vedetään veitsellä viiltoja tai kaiverretaan määrätyllä 

tavalla niin, että saadaan haluttu taideteos hahmoteltua puulle painamista varten. 

Tällaisen näkemyksen mukaan luontoon on ikään kuin kaiverrettu piirustus tai luonnos, 

jossa on omat rajansa ja mittansa ja, ne kaikki voivat sitten näkyä taiteessa.   

Heideggerin mukaan myös luonnossa oleva taide voi tulla esille vasta taideteoksessa, 

koska hänen mukaansa taide on alun perin kaiverrettu taideteokseen.  (UK, 80). 

Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että koska Heideggerin taidekäsityksen mukaan 

teoksen alkuperä on taide, niin taide voi tulla esille vasta taideteoksessa totuuden 

tapahtumisena, kun teoksen katsoja tulkitsee teoksessa olevaa totuuden tapahtumisen 

tarinaa.    

 

                                    
17 Dürer oli saksalainen 1500-luvulla elänyt taiteilija, joka teki etupäässä etsauksia; 
näitä tehdään kaivertamalla erilaisilla terävillä välineillä esimerkiksi kuparilaatalle, 
josta piirros värin levityksen jälkeen voidaan painaa paperille tai pahville.  
18 Die Lehre von mensclicher Proportion, 1528: Dürer A, Schriftliche Nachlass,     
Bd. 3, Berlin 1969, s. 295, Rupprich, H. (toim.). 
19 Riss = repeämä, halkeama, juopa, isku sekä luonnos, piirros. 
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Heideggerin mukaan kaikki edellä kerrottu on ollut vain teoksen todellisuuteen 

kuuluvaa pohjustusta taideteoksessa olevan taiteen sekä taiteen todellisen olemuksen 

esille tuomiseksi, joten kysymys taiteesta ja sen olemuksesta sekä siitä, miten taiteesta 

voidaan saada tietoa, tulee Heideggerin mukaan tutkia myös perusteellisesti.  Vastaus 

kysymykseen – mitä taide on – on Heideggerin mukaan samanlainen kuin jokainen aito 

vastaus, toisin sanoen vastaus tähän kysymykseen muodostuu pitkästä sarjasta 

kysymyksiä ja vastauksia sekä niistä tehdystä johtopäätöksestä, joka tulee mahdollisesti 

antamaan vastauksen esitettyyn kysymykseen. Tässä pätee sama kuin kaikissa 

muissakin kysymys-vastaus -suhteissa, toisin sanoen se, että jokainen vastaus on 

relevantti vain, jos se vastaa tehtyyn kysymykseen.  (UK, 80). 

 

Koska Heideggerin ajattelu perustuu olemiseen (Sein), myös hänen taidekäsityksensä 

perustuu taideteoksen olemiseen (Werksein).  Vaikka jokainen taideteos on aina 

taiteilijan tekemä, on teoksen luotuna oleminen Heideggerilla kuitenkin toissijaista, 

verrattuna teoksen vaalijaan, joka tulkitsee teosta ja teoksessa tapahtuvaa totuutta.   

Hedeggerin katsannossa taide on taideteoksen alkuperä ja tämä tarkoittaa sitä, että 

teoksen olemuksessa, sen ilmiasussa tai hahmossa yhtyvät kaikki tähän taideteokseen 

jollakin tavalla vaikuttavat tekijät, ja tässä otetaan huomioon myös sen luojat ja vaalijat.  

Heidegger kysyykin nyt, että mitä taide itse asiassa ja todella on – jotta voidaan esittää 

väite: taiteen alkuperä on taide – ja kutsua sitä oikeutetusti alkuperäksi?  (UK, 81). 

 

Heideggerin taidekäsityksen mukaan taideteoksessa näkyy totuuden tapahtuminen ja 

tämä totuus tapahtuu aina kussakin taideteoksessa sen omalla tavalla. Taide ja taiteen 

olemus, sen hahmo, on luomisessa jo aina ennalta määritelty, samoin kuin sekin, miten 

totuus tulee kyseiseen teokseen asettumaan.  Tosin tämän määritteleminen on 

Heideggerin mukaan tässä kaksiselitteistä, koska toisaalta taide, joka näyttäytyy 

totuuden hahmossa teoksessa on olevan kätkeytymättömyyttä, jonka ilmeneminen on 

aikaansaatu jo teoksen luomisessa. Toisaalta totuuden asettuminen teokseen tarkoittaa 

samalla myös teoksen teoksena olemista ja totuuden tulemista ja olemista teoksessa.  Ja 

tämä taas tulee ilmi vasta vaalimisen myötä.  (UK, 81).    Heidegger huomauttaa vielä, 

että vaikka Taideteoksen alkuperässä ei olekaan enää kysymys pelkästään Daseinin 

olemisesta kuten Olemisessa ja ajassa, niin olemiseen (Sein) – myös teoksen olemiseen 
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(Werksein) – liittyy kuitenkin aina ihminen ja hänen suhteensa kyseiseen olioon, eikä 

oleminen siten voi koskaan olla ilman ihmistä.  (Sein aber ist Zuspruch an den 

Menschen und nicht ohne diesen). Koska Heideggerin katsannossa taide määrittyy aina 

suhteessa ihmiseen, näkyy se myös lauseessa: totuuden teokseen asettuminen tai kun se 

käännetään muotoon: teokseen on asettunut totuus, jolloin tässä lauseessa, 

kieliopillisesti (Heideggerin ei sano tutkivansa asioita objektina, vain kieliopin 

esimerkeissä Heidegger hyväksyy objektista puhumisen) sitä tutkittaessa, totuus on 

objekti ja taide eli teos merkitsee inhimillistä luomista ja vaalimista. (UK, 100).   Tämä 

tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että myös totuuteen liittyy olemisen kautta ihminen, 

toisin sanoen vaalija, kun hän tulkitsee teoksessa tapahtuvaa totuutta. 

 

Taideteoksen alkuperässä Heidegger sanoo, että taiteen alkuperä on taide.  Heideggerin 

mukaan taide on inhimillistä luomista ja vaalimista. Kun taiteilija luo teoksen, hän 

yleensä toivoo tekevänsä taidetta, joka puhuttelisi katsojaa.  Taiteen hahmoon taiteilija 

tuo oman maailmansa ja totuutensa, koska taide ilmentää aina aikaansa ja tekee siten 

todellisuutta näkyväksi.  Materiaalin lisäksi taiteella on myös henkinen sisältö, jonka 

vaalija tuo esille totuuden tulkinnassa. Totuuden tapahtumisen näkökulmasta 

inhimillinen luominen tarkoittaa sitä, että taideteos on aina ihmisen, taiteilijan tekemä, 

joten esimerkiksi luonnon muovaamaa olio ei ole sellainen teos, jossa totuus voisi 

tapahtua.  Heideggerin katsannossa vasta vaalija luo myös teoksen omalla tavallaan 

tulkitessaan sitä kokonaisvaltaisesti, toisin sanoen tulkitessaan teoksessa tapahtuvaa 

totuutta. Näin ollen taide on totuuden tulemista ja tapahtumista. (Also ist die Kunst: die 

schaffende Bewahrung der Wahrheit im Werk.  Dann ist die Kunst ein Werden und 

Geschehen der Wahrheit.)   Heidegger kysyy nyt, että mistä syntyy se totuus, joka on 

hänen mukaansa nähtävissä jokaisessa aidossa teoksessa eli taiteessa – syntyykö se 

tyhjästä?   Heidegger sanoo, että tyhjässä ei ole mitään, eikä siitä voi syntyä 

minkäänlaista olevaa, vaan taiteessa tämä oleva, joka näyttää tavalliselta olevalta, 

muuttaa muotoaan ja astuu jonakin päivänä esiin ja paljastuu.  Heideggerin mukaan 

vavisuttavan totuuden, mikä merkitsee sitä, että kyseinen oleva on koko ajan ollut tämä 

sama, todellinen oleva eli teos (Werk).  Heideggerin katsannossa totuus ei voi tapahtua 

koskaan missään esillä olevassa (joka tarkoittaa Heideggerilla objektina olevaa 

kohdetta) tai tavanomaisessa (Vorhandenen und Gewöhnlichen), vaan totuuden 
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tapahtuminen ja avautuminen teoksessa sekä olevan paljastuminen sellaisena kuin se on, 

voi tulla ilmi vain vapaassa avoimuudessa heitteisyydelle20 (Geworfenheit). (UK, 81 -

82). Kakkorin mukaan vasta vapaassa avoimuudessa totuus, aletheia voi tulla esille. 

Vapaa avoimuus ja silleen jättäminen (Gelassenheit) tarkoittavat sitä, että totuus voi 

vapaasti tulla esille ja paljastua omana itsenään ja tämän olevan omassa olemisessa. 

Alehteian paljastuminen on siten muutakin kuin kätkeytymättömyyttä 

(Unverborgenheit), koska siihen kuuluu myös kätkeytyneisyyttä (Verborgenheit), joka 

ei ole vielä paljastunut ja jota ei sen vuoksi vielä ymmärretä. Kun oleva on totuudessa, 

se tarkoittaa, että se on kätkeytymätön ja silloin taideteoksessa on paljastunut totuuden 

olemus.  (Kakkori 2001, 47, 49, 108.) Jotta totuuden tapahtuminen teoksessa, siis totuus 

voisi vapaasti tulla esille, tulee se pukea sanoiksi ja siihen tarvitaan teoksen tulkitsijaa, 

vaalijaa. Tätä totuuden tapahtumisen sanallista tulkintaa Heidegger kutsuu 

runoilemiseksi (Dichtung), jota käsittelen seuraavana.. 

 

4.5 Taideteoksen sanallinen tulkinta 

 

Heidegger sanoo, että olevan totuus paljastumisena ja peittymisenä tapahtuu siten, että 

se runoillaan.  (Wahrheit als die Lichtung und Verbergung des Seienden geschieht, 

indem sie gedichtet wird). Heideggerin taidekäsityksen mukaan tämä tarkoittaa teoksen 

vaalijan tekemää sanallista tulkintaa teokseen sisältyvästä totuuden tapahtumasta. 

Heidegger mukaan taideteoksen runoilemisesta ei voida etukäteen sanoa mitään, 

esimerkiksi miten se tapahtuu, koska teoksessa tapahtuvan totuuden sanallinen tulkinta 

on luovaa, se on aina riippuvaista paitsi taideteoksesta ja sen sisällöstä (aiheesta, 

materiaaleista ynnä muusta), myös teoksen vaalijasta, samoin kuin kulloisestakin 

historiallisesta ja kulttuurisesta tilanteesta ja olosuhteista. Tällainen käsillä oleva, 

välitön vaaliminen Zuhandenheit -asenteella eroaa Heideggerin mukaan täysin 

perinteisen estetiikan tekemästä teostulkinnasta, joka voidaan tehdä jälkikäteen, 

                                    
20 Olemisessa ja ajassa Heidegger lanseerasi jo heitteisyyden ja heitettynä 
olemisen, joka liittyy maailmassa olemiseen (in-der-Welt-Sein), johon ihminen on 
heitetty omaan maailmaansa ja kulttuuriinsa, kuten jo aikaisemmin oli esillä. 
Tämä tarkoittaa Heideggerin taidekäsityksen näkökulmasta tuttujen puitteiden 
jättämistä ja avoimuutta uudella, luovalle tulkinnalle siten, että taideteosta 
tulkittaessa ajatteleminen voi paljastaa jotain sellaista, mitä ei saada mittaamalla 
tai muulla käytännöllisemmällä tavalla esille. 
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tutkimalla teosta kulloisiakin sääntöjä noudattaen. (Heidegger huomauttaakin, että 

Hegel ja Kant kirjoittivat paksuja teoksia taiteesta ja loivat sääntöjä mainitsematta 

yhtäkään taideteosta).  Heideggerin mukaan kaikki sellainen taide, missä totuus saa 

tapahtua vapaasti, on alkuperäistä totuutta ja olemukseltaan runoutta. (Alle Kunst 21 ist 

als Geschenlassen der Ankunft der Wahrheit des Seienden als eines solchen im Wesen 

Dichtung22.)  Taiteen ”oikea” olemus – näkyy taiteilijan tekemän taideteoksen 

hahmossa, teoskokonaisuudessa – vasta mahdollistaa totuuden itsensä teokseen 

asettumisen (das Sich-ins-Werk-setzen der Wahrheit).  Kaikki taide on Heideggerin 

katsannossa luonteeltaan runoilevaa, toisin sanoen taiteessa ilmenevä totuuden 

tapahtuminen voidaan aina ilmaista jollakin tavalla sanallisesti, joten taiteen tällaisesta 

luonteesta johtuen on niin, että taideteoksessa on aina jokin avoin paikka (eine offene 

Stelle), jonka avoimuudesta totuus (ja kaikki siihen liittyvä) Heideggerin mukaan ikään 

kuin välähdyksenä leimahtaa esiin aivan toisenlaisena kuin muutoin (in deren Offenheit 

alles anders ist wie sonst), näyttäytyen näin teoksen vaalijalle. Nyt teoksen alkuperäisen 

suunnitelman mukainen olevan kätkeytymättömyys23, saa kaiken teoksessa tähän saakka 

tutulta ja tavalliselta näyttävän näyttämään epätavalliselta. Heideggerin mukaan 

taideteoksen  itsenäisestä olemisesta (Werksein) seuraa  myös sellainen harvinaisuus, 

että  teokseen ei vaikuta millään tavalla sen aikaisemmat kausaalisuhteet ja vaiheet, 

vaan  teosta tulee tulkita yksinomaan  teoksessa tapahtuvan olevan 

kätkeytymättömyyden, aletheian, ja sen  käyttäytymisen  (Wandel) näkökulmasta, mikä 

Heideggerin mukaan tarkoittaa olemista (Sein).  (UK, 82). 

 

Heidegger huomauttaa, että taideteoksessa tapahtuvan totuuden sanallinen tulkinta ei ole   

mielivaltaista, eikä keksittyä tai  epätodellista kuvittelua, vaan se on runoilemista 

(Dichtung), jonka on tarkoitus tuoda esille  teoksen hahmoon sisältyvä 

kätkeytymättömyys eli totuus, joka on tullut esillä, totuuden vapaana ja pakottomana 

tapahtumisena teoksessa, tuoden olevan olemisen esille ja kuuluville omana itsenään.  

Heideggerin mukaan vaaliminen edellyttää tietoa ja tahtoa viipyä teoksen äärellä, toisin 

sanoen vaalijan tulee suostua olevan avoimuuden äärelle vaalimaan olevan olemista eli 
                                    
21 Kursivointi on Heideggerin tekemä. 
22 Dichtung ei tarkoita tässä varsinaista runoutta, Poesie, vaan se tulee käsittää 
laajasti, jolloin se tarkoittaa runoilemista, sepitelmää, mielikuvituksen tuotetta, 
kirjallisuutta jne. 
23 Heidegger viittaa lisäyksissä teokseensa Identität und Differenz, 1957, 37. 
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totuuden tapahtumista teoksessa, mikä tarkoittaa olevan kätkeytymättömyyden, 

(aletheian), totuuden sanallista tulkintaa.  Heidegger kysyy nyt että, mikä on teoksen 

olemuksen ja teoksessa tapahtuvan totuuden suhde siitä esitettyyn tulkintaan ja miten 

paljon tässä runoilemisen olemuksessa (das Wesen der Dichtung) saa olla mukana 

mielikuvituksen tuotetta?  (UK, 83).  Taideteoksessa tapahtuvan totuuden sanallisen 

tulkinnan kohdallisuutta tulee pohtia ja myös arvostella, koska Heideggerin mukaan 

teos on avoin monille tulkinnoille, eikä siinä näin ollen ole koskaan kysymys vain 

yhdestä ainoasta oikeasta tulkinnasta. 

 

Jos kaikki taiteet ovat olemukseltaan runoutta, kuten Heidegger aiemmin väitti, niin 

esimerkiksi kuvataiteet, rakennustaide ja säveltaide tulisi voida palauttaa takaisin 

runotaiteeseen (Poesie).  Heidegger sanoo, että asia olisikin näin, jos nämä edellä 

mainitut taiteenlajit olisivat sanataiteen alalajeja. Heideggerin mukaan runotaidekin on 

kuitenkin vain yksi tapa tuoda esille totuuden tapahtuminen (teoksessa), kun taas 

runoileminen tarkoittaa Heideggerin katsannossa kaikkia teoksia, joissa tapahtuu totuus 

ja joita näiden teosten vaalijat pukevat sanoiksi. (Aber die Poesie ist nur eine Weise des 

lichtenden Entwefens der Wahrheit, d. h. des Dichtens in diesem weiteren Sinne).   

Tästä johtuen sanataideteoksella, eli ahtaassa mielessä runoudella tulee aina olemaan 

Heideggerin mukaan erikoisasema taiteiden joukossa.  (UK, 83).   Gadamerin mukaan 

Heideggerin lausunto kaikkien taiteiden runollisesta olemuksesta ei tarkoita jo valmiin 

sanallista tulkintaa uudelleen tai jonkin kuvaamista ennakolta, vaan kun taiteen 

olemuksessa näkyvä totuus saadaan selville, meillä on silloin tästä totuudesta jotain 

uutta kerrottavaa, toisin sanoen teoksen totuus tulee näin runollisesti esille. Kun tämä 

uusi avautuu ja tulee päivänvaloon teoksessa, tulee teoksen katsojan eli Heideggerin 

katsannossa teoksen vaalijan tulee sanallisesti tulkita mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti teoksessa tapahtuvaa totuuden tapahtumista. Gadamer tarkentaa tätä 

sanoen, että todellisuudessa tällainen runoileminen on kaksivaiheista. Toisaalta teos, sen 

hahmo tai ilmiasu, on näkyvissä aina etukäteen ja toisaalta on teoksen tulkinta, uusi 

runollinen luominen, joka saa alkunsa ja perustuu juuri tähän teoksen 

kokonaisihmeeseen, hahmoon.  Gadamerin mukaan tässä käytetty kieli ei näytä vain 

taideteoksen runollista merkitsemistapaa eli sen sanoiksi pukemista, vaan se näyttää 

kaikkien teokseen kuuluvien olioiden oliomaisuuden ja olemisen.  Kielellisesti teos on 
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alkuperältään olemisen runoutta.  Ajattelu, joka pitää kaikenlaista taidetta runoutena ja 

paljastaa taideteoksen kielessä olemisen, on itse vielä matkalla kieleen.   [Das Denken, 

das alle Kunst als Dichtung denkt und das Sprachesein des Kuntwerkes enthüllt, ist 

selbst noch unterwegs24  zur Sprache].   (UK, 124 - 125). 

 

4.5.1 Kielen suhde taideteoksen olemiseen 

 

Heideggerin ajattelussa kielellä on tärkeä merkitys, se on jopa kielessä kiinni. Kieli 

määrää ajattelun kulkua.  Tieto ja ajattelu ovat myös sidoksissa kieleen ja siten ihminen 

on aina peruuttamattomasti kielen sisällä.  Tämä ei kuitenkaan ole mikään kahle, vaan 

tarjoaa tien kohti keskustelua, ajattelua, tietoa ja uutta ymmärrystä.  Steinerin mukaan jo 

Olemisessa ja ajassa Heideggerin kielenkäyttö oli omintakeista ja näennäisen tavallista, 

mikä on selkeän vastakohtaista saksalaisen idealismin tyylille aina Kantista 

Schopenhaueriin. Heidegger vahvistaa kielenkäytössään tarkoituksellisesti ei-teknistä 

arkikieltä siten, että hän pakkaa ja tiivistää yksinkertaisia sanoja, tehden niistä 

alkuvoimaisia totuuden kiteytymiä, minkä kautta on aistittavissa voimakas tunne 

saapumisesta ihmisen ja maailmassa-olemisen juurille. Heideggerin kieli on toisinaan 

oudon läpitunkematonta, jopa käsittämättömämpää kuin vaikeimpienkin Heideggeria 

edeltäneiden metafyysikkojen teksti. Hölderlinin runous on vaikuttanut osaltaan tähän 

persoonalliseen kieleen. Heideggerin kolmikymmenluvun puolivälistä lähtien käyttämä 

saksankieli on jo saavuttanut tietoisesti muotoillun ja välittömästi tunnistettavissa 

olevan omalaatuisuutensa.  Kun Heidegger käyttää sanoja näennäisen mielivaltaisesti, 

muodostaen yhdysviivoilla sanaketjuja, sanoo hän näin toimiessaan palaavansa kielen 

lähteille, pyrkien samalla täyttämään aidon inhimillisen puheen vaatimuksia.  Hänen 

sanansa, sinänsä näyttävät useimmiten yksinkertaisilta, mutta merkitykset, jotka 

Heidegger antaa esimerkiksi sellaisille sanoille kuin jumalat, kuolevaiset, taivas ja 

maa25, ovat miltei kokonaan Heideggerin itsensä luomia. Hänen kielensä naamioi 

äärimmäisen persoonallisen, tarkoituksellisen viivyttelevän, jopa patoutuneen 

                                    
24 Heideggerilta ilmestyi vuonna 1959 teos nimeltään Unterwegs zur Sprache. 
Gadamer kirjoitti tämän ”matkalla kieleen” -ajatuksensa jo aikaisemmin,      
vuonna 1956. 
25 Näistä muodostuu kuuluisa neliyhteys, Geviert, joka myös esiintyy ajattelua ja 
runoutta, Denken und Dichten koskevissa esseissä, vuosilta 1941–47. 
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puhetavan, jonka tarkoitus on hidastaa lukijan nopeutta ja hämmentää hänet niin, että 

lukemisen sujuminen lopulta estyy, minkä taas on tarkoitus johdattaa lukija asian 

vaatimaan syvyyteen (Steiner 1997, 38 - 40).   Inwoodin mukaan Heideggerin 

neliyhteys (Geviert) Taideteoksen alkuperässä on erilainen kuin hänen Olemisessa ja 

ajassa aikaisemmin esittelemänsä neljä elementtiä: maa, taivas, ihmiset ja jumalat.  

Neliyhteyteen kuuluu nyt maa, taivas, kuolevaiset ja jumalat. Karkeasti ilmaistuna maa, 

joka kätkee itseensä salaisuuden, tulee nyt käsittää jonkinlaisena erilaisten tapahtumien 

vapaana pelitilana (Spielraum).  Maa ja taivas kuuluvat yhteen, ja ovat 

kiistakumppaneita, joiden kiistelyn (Streit) tuloksena totuus paljastuu.  Jumalat ja 

kuolevaiset kuuluvat olemiseen (Sein) ja ovat siten yhtä olennaisia kuin joen kaksi 

rantaa.  (Inwood 1999, 50 - 51).  

 

Heideggerin katsannossa ihminen on heitetty aina johonkin paikkaan.  Klemolan 

mukaan ihmisen oleminen maailmassa on asumista olioiden ja esineiden kanssa.   

Heidegger perustelee olemisen ja asumisen samaa tarkoittavuutta saksankielen 

etymologian kautta siten, että ihminen rakentaa itselleen paikan asumista varten.  

Rakentaminen tarkoittaa Heideggerilla suojaa ja huolenpitoa, samantapaista huolenpitoa 

kuin tarvitaan maanviljelyksessä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvä sato.  

Rakentaminen huolenpitona tarkoittaa kasvatettavan aikanaan kukkaan puhkeamista 

kuin itsestään ja kukoistamista. On myös toisenlaista rakentamista, se on ikään kuin 

kokoamista. Heideggerin mukaan ihminen, joka rakentaa, on kuolevainen ja asuminen 

on hänen olemisensa tapa maassa.  Maassa oleminen taas tarkoittaa olemista taivaan 

alla.  Ne yhdessä tarkoittavat olemista jumalten edessä.  Näin Heidegger päätyy 

kuuluisaan neliyhteyteen (Geviert), jossa olemisen momentit paljastuvat niin kuin ne 

kiteytyvät ihmisen eksistenssissä.  Klemolan mukaan Heideggerin neliyhteys on lähellä 

taolaisuutta26.  Heidegger kuvaa maata joksikin, joka kukkii ja kantaa hedelmää, 

levittäytyy mantereiksi ja vesistöiksi sekä kohottautuu ylös kasveiksi, puiksi ja 

eläimiksi.  Taivas on holvi, jossa kulkevat aurinko ja kuu, heijastuvat tähtien tuike, 

näyttäytyvät vuodenaikojen muutokset, yön ja päivän vaihtelut sekä säiden lempeys ja 

rajuus, ajelehtivat pilvet ja eetterin syvä sinisyys.  Jumalolennot ovat jumaluuden 

                                    
26 Heidegger oli perehtynyt kiinalaiseen taolaisuuteen; hän käänsi muun muassa 
1940-luvulla Tao-te-xhingin saksaksi. (Klemola 2004, 181). 
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viittovia sanansaattajia, joiden kautta jumalat voivat ilmestyä tai vetäytyä kätköönsä.  

Kuolevaiset ovat ihmisiä ja heitä kutsutaan kuolevaiseksi, koska heidän täytyy kuolla 

oma kuolemansa.  Heideggerin katsannossa vain ihminen kuolee (eläin menehtyy) ja 

itse asiassa ihmisen oleminen onkin kohti kuolemaan niin kauan, kuin hän elää maassa 

ja maailmassa, jumalten kasvojen edessä.  Aina kun puhumme yhdestä neliyhteyden 

elementistä, ovat kolme muuta myös implisiittisesti mukana, vaikka emme ajattelisikaan 

niiden yhteenkuuluvuutta.  Heidegger kirjoittaa väkevillä kielikuvilla runoilijoiden 

tavoin, koska hänelle runoilijat ovat niitä kuolevaisia, jotka voivat seurata jumalten 

jälkiä sinne, mihin ne ovat vetäytyneet ihmistä piiloon.  (Klemola 2004, 181 - 182). 

 

Heidegger katsoo asioiden ymmärtämiseen tarvittavan vain kielen oikeita käsitteitä 

silloin, kun kieltä käytetään tiedon tai informaation välittämiseen.   Kieli palvelee myös 

neuvotteluissa ja sopimuksissa sekä yhteisymmärrystä vaativissa tehtävissä.  

Heideggerin katsannossa kieli ei kuitenkaan tarkoita vain ääneen lausuttua tai 

kirjoitettua ilmaisua siitä, mikä on jaettua vaan, koska kieli ei vain välitä eteenpäin 

näkyvää tai peitettyä tai sellaiseksi nimitettyä, se myös tuo olevan olemisen esille ja 

näkyviin juuri sellaisena kuin se on.  Jos kieli puuttuu, kuten on laita kasvien, eläinten ja 

esimerkiksi kivien olemisen suhteen, ei olevan totuus voi paljastua, toisin sanoen totuus 

ei voi tapahtua missään tyhjässä, ei-olevassa.  (UK, 84).  Taideteoksen suhteesta kieleen 

ja sen runolliseen olemukseen on viime kädessä kysymys olemisen ja sanomisen 

yhteenkuulumisesta (die Zusammengehörigkeit von Sein und Sage) sanoo Heidegger.  

(UK, 100.) Steiner huomauttaa vielä, että oleminen (Sein) ei ole Heideggerilla sama 

kuin oleva (Seiende), koska vasta oleminen mahdollistaa sekä olevan olemassaolon 

ihmiselle itselleen että ihmisen olemassaolon toisille (Mitsein).  Vasta olemisen tekee 

Heideggerin mukaan ihmisestä sen, mitä hän on ja antaa hänelle mahdollisuuden 

kohdata muita olevia erilaisten kielten välityksellä.   (Steiner 1997, 62, 87). Kuten 

edellä olevasta voidaan todeta, ajattelee Heidegger kieltä kaikkein laajimmalla 

mahdollisella tavalla.  Passinmäen mukaan Heideggerille kieli ei merkitse pelkästään 

sanoja ja väitelauseita, vaan kieli on myös kaiken alkuna oleva logos, joka kokoaa 

yhteen ja avaa sitä maailmaa, jossa oliot manifestoituvat.  Näin ollen Heidegger 

tarkoittaa kielellä kaikkea, minkä avulla ihmiskunta artikuloimalla tuo erilaisia 

merkityksiä päivänvaloon riippumatta siitä, onko ne tehty konkreettisesti, kielen 
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lauseiden kautta sanan suppeammassa merkityksessä vai taideteoksen tai jonkin 

sosiaalisen tai uskonnollisen instituution avulla.  (Passinmäki 1997, 105). 

 

Heideggerilla kieli ei ole koskaan historiatonta, vaan kaikki erilaiset kielet ovat 

historiallisia (geschichtlich), koska ei voi olla sellaista kieltä joka tapahtuisi itsekseen. 

Historia on alun perin tarkoittanut Kreikassa kertomusta siitä, mitä eri aikoina on 

tapahtunut. Heidegger käyttää Taideteoksen alkuperässä molempia saksankielisiä 

historia-sanoja Geschichte ja Historie.  Heideggerilla historia on alkuperäisempää 

silloin, kun se on kiinni eksistentiaalisessa mielessä (Geschichte), joka taas mahdollistaa 

historiatieteen (Historie). Heideggerille ensisijaista on varsinaisesti olevan olemisen 

historiallinen tulkinta, toisin sanoen hänen omassa historiallisuudessaan, 

ajallisuudessaan, omaa olemisen tapahtumaansa maailmassa toteuttavana. (OA, 31). 

Historiallisuus tarkoittaa Daseinin tapahtumisen olemismuotoa sellaisenaan. Vasta 

tämän olemismuodon perusteella on jokin sellainen kuin ”maailmahistoria” 

mahdollinen, kuten on myös historiallisesti mahdollisuus kuulua maailmanhistoriaan.  

Heideggerin mukaan Daseinin olemisen mieli on ajallisuudessa, samalla tämä ajallisuus 

on ehto historiallisuuden mahdollisuudelle, riippumatta siitä miten sen oleminen on 

”ajassa”. Historiallisuus voi jäädä myös itseltä kätketyksi. Daseinin oikeanlainen 

historiallisuuden huomio voi kuitenkin paljastaa, säilyttää ja jatkaa traditiota. (OA, 41).  

Heidegger sanoo, että ilmauksella historia on monia merkityksiä, ja yksi niistä on 

olevan ymmärtäminen menneenä.  Mennyt tarkoittaa jotain sellaista joka ei ole enää 

esillä tai se on esillä vielä, mutta sillä ei ole enää vaikutusta nykyisyyteen.  Mennyt voi 

kuulua myös korvaamattomasti aikaisempaan aikaan: se on kuulunut silloisiin 

tapahtumiin ja voi tästä huolimatta olla vielä nytkin esillä, kuten esimerkiksi 

kreikkalaisen temppelin jäännökset.  Temppelin mukana pala menneisyyttä on yhä 

läsnä.  (OA, 450). 

 

Kieli on aina jonkin kieliyhteisön kieltä, koska kieleen liittyy läheisesti kommunikaatio 

ja sitä kautta yhteisöllisyys. Taide jota voidaan pitää myös kielenä, viittaa siten myös 

dialogiin ja kollektiivisuuteen.  Heideggerin mukaan kieli on se, joka varsinaisesti 

puhuu, ei ihminen.  Ihminen puhuu vain siinä määrin kuin hän kulloinkin vastaa 

kielelle. [Eigentlich spricht die Sprache, nicht der Mensch.  Der Mensch spricht erst, 
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insofern er jeweils der Sprache ent-spricht].  Inwoodin mukaan Heidegger tarkoittaa 

puhumisella  myös kuuntelemista (hören), mikä  on mahdollista  ainoastaan siksi, että 

me kuulumme sanontaan (die Sage gehörenen), mikä tarkoittaa sitä, että ihminen ei 

hallitse kieltä, vaan kieli hallitsee ihmistä; ihminen kuulee kielen puhuvan, koska 

ihminen on kielessä. (Inwood 2000, 86 - 87). Heideggerin mukaan ihminen on aina jo 

heitetty maailmaan, valmiiseen kieleen, joten kieli on hänen olemisensa koti (Haus des 

Seins). Heideggerin mukaan kielen olemuksen ymmärtäminen on yhteydessä ihmisen 

olemuksen ymmärtämiseen.  Heideggerin katsannossa kieli ei ole väline, vaan siitä tulee 

väline vasta teknologian palveluksessa, jonka ihminen on pannut alulle – mutta jota hän 

ei hallitse – joka sitä vastoin on ryöstäytynyt yhä enemmän hallitsemaan ihmistä. Tämä 

on hänen mukaansa syynä ihmisen kodittomuuteen, koska ihminen ei kykene 

määräämään sitä kätkeytymättömyyttä, minkälaisena todellisuus kulloinkin paljastuu tai 

peittyy (Lichtung oder Verbergung).   Ihmisen puhe on vastaamista ja vastaaminen taas 

on kuuntelemista – kieli puhuu ja ihminen vastaa. Tämä suhde ei käänny toisinpäin edes 

silloin, kun runoilija luo teoksen.  Passinmäki tulkitsee tätä siten, että luomista voidaan 

pitää saamisena (Empfangen) ja vastaanottamisena (Entnehmen) olevan 

kätkeytymättömyyden yhteydessä, toisin sanoen luominen ottaa vastaan sen, mikä on jo 

valmiina luonnossa.  Tärkeintä runoilijalle luomisen suhteen on se, että hän opettelee 

vastaanottamista.  Vastaanottaminen taas kohdistuu siihen, mikä on meitä lähellä, ja 

mikä koskee meitä erityisesti tässä ja nyt. Tätä lähellä olevaa Heidegger nimittää 

kotikonnuksi (Heimat-erde).  Taide ja teosten luominen ovat siten vastaanottamista ja 

vastaamista, kun taas suunnittelu on Heideggerin mukaan sitä, että ihminen vastaa 

neliyhteyden puhuttelulle. (Passinmäki 1997, 106, 108). 

 

Heidegger sanoo että, kun kieli nimeää olevan ensimmäisen kerran, se vasta tämän 

nimeämisen kautta pukee tämän olevan sanoiksi, tuoden sen samalla näkyviin.  Tästä 

määrittyy myös olevan oleminen.  Sanominen selventää siten esimerkiksi taideteoksessa 

ilmenevää olevan olemisen hahmoa, jonka perusteella teoksen vaalija taas tulee 

teoksesta jotain sanomaan. Olevan suunnitteleminen on teoksen hahmon synnyttämistä, 

toisin sanoen, minkälaisena kätkeytymättömyys eli totuus tulee itsensä tähän olevaan 

sovittamaan.  Totuuden tapahtumisen tulkinta on siten hahmottavaa sanomista ja tarinaa 

tästä totuuden kokonaisvaltaisesta tapahtumisesta teoksessa, toisin sanoen, se on 
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maailman ja maan pelitilassa (Spielraum) tapahtuvan kamppailun sanoiksi pukemista, 

jotta kuten Heidegger sanoo ”lähellä ja kaukana oleville jumalille tulisi tilaa”. 

Runoileminen on siten aina olevan kokonaisuuden, kätkeytymättömyyden sanoiksi 

pukemista tilanteessa, jossa jokin historiallinen kansa on sulautunut omaan 

maailmaansa, samalla kun maa on pysynyt sulkeutuneena. Taide vain kykenee 

ilmaisemaan tuon kansan tarinan ja totuuden tapahtumisen tarinan, joka tulee esille 

vaalimalla, sanoin. Tällainen jonkin asian tai asiantilan hahmottava sanominen on 

Heideggerin Taideteoksen alkuperässä esittämän taidekäsityksen mukaan runoilemista, 

joka on laadultaan sellaista, että se kykenee tuomaan sekä sanottavissa olevan että 

vähemmän sanottavissa olevan esille maailmaan, sellaisena kuin se on eli omana 

itsenään.   (UK, 84). 

 

4.5.2 Runouden olemus 

 

Runous on aina kytkeytynyt kiinteästi kieleen ja sanoihin, toisin kuin monet muut 

taiteenlajit.  Kieli itse on taas olemuksellisessa mielessä runoilua, koska se kykenee 

maalailemaan sanoilla.  (Die Sprache selbst ist Dichtung im wesentlichen Sinne).  Mutta 

koska kielen kautta avautuu ihmiselle oleva olevana, vain runotaidetta (Poesie) pidetään 

olemuksensa suhteen (im wesentlichen Sinne) alkuperäisenä runoutena.  Heideggerin 

mukaan kieli ei ole runoutta siksi, että se on alkuperältään runoutta vaan, koska runous 

tapahtuu kielessä ja koska runous säilyttää runon alkuperäisen olemuksen Sen sijaan 

muiden taiteiden suhteen runous tapahtuu enemmän tai vähemmän sanallisesti 

nimeämällä tai kuvailemalla teoksessa tapahtuvaa totuutta, joten tätä sanallista runoilua 

ohjaa ja hallitsee aina itse taideteos, johon totuus on itsensä suunnannut. Tämä 

tarkoittaa sitä, että runotaiteessa voidaan suoraan tulkita, mitä runoteos haluaa 

lukijalleen sanoa. Mutta muiden taiteiden suhteen asia on toisin: teos tarvitsee aina 

vaalijan, joka tulkitsee teosta.  Heideggerin mukaan taideteoksessa olevan totuuden 

sanallinen tulkinta, runoileminen on siten luonteeltaan erilaista kuin todellinen 

runotaide.  Taideteos, jossa totuus tapahtuu – on siis tulkinnan perusta ja lähtökohta – ja 

vaikuttaa aina siihen, miten olevan totuus paljastuu katsojalle. Heideggerin mukaan on 

kuitenkin eri asia, miten tämä paljastunut totuuden tapahtuminen teoksessa sitten 

kyetään tuomaan kielessä runoilemalla esille. Heidegger sanoo totuuden teokseen 
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asettumisen olevan runoutta. Heideggerin taidekäsityksen mukaan, ei vain teoksen 

vaalimista tule pitää runoutena, vaan myös teoksen luominen on runoutta, koska me 

pystymme hänen mukaansa ottamaan vastaan sen, mitä teos haluaa meille ilmoittaa vain 

siinä määrin, kun kykenemme irrottautumaan tavanomaisuudesta ja uppoutumaan 

(Zuhandenheit -asenne = välitön) teokseen ja sen todellisuuteen. Heideggerin mukaan 

tämä onnistuu, jos me pysähdymme teoksen totuuden äärelle ja kykenemme tuomaan 

oman olemisemme tähän teoksen todellisuuteen.  (UK, 85). 

 

Taideteoksen alkuperässä Heidegger esittää, että kaikki taide on olemukseltaan runoutta 

ja runous taas on olemukseltaan lahjoittamista (Stiftung), totuuden lahjaa, koska 

taideteokseen on asettunut totuus: kun totuuden tulkinta esitetään runoilemalla, sitä 

voidaan pitää totuuden lahjoittamisena.  Heideggerin taidekäsityksen mukaan tällainen 

totuuden lahjoittaminen voidaan ymmärtää kolmella tavalla: 1. lahjoittaminen lahjan 

antamisena (Schenken), 2. lahjoittaminen perustamisena (Gründen), 3. lahjoittaminen 

aloittamisena (Anfangen).  Heideggerin katsannossa totuus ei voi kuitenkaan koskaan 

tulla esille ilman vaalijaa.  Jokaisen kolmen edellä mainitun totuuden ilmenemisen 

tavan vaalimistapa on myös erilainen, koska niissä jokaisessa taiteen olemus on 

rakentunut eri tavalla. (UK, 86). 

 

Kun totuus asettaa itsensä teokseen, se sysää siinä olevan tutun pois tieltään, tuoden 

aina jotain uutta ja vierasta esille.  Tämä uusi on teoksessa avautunut totuus, jota ei siten 

voida koskaan määrittää tai johtaa mistään jo olevasta etukäteen.  Kaikki entinen tulee 

kumotuksi teoksen omassa todellisuudessa silloin, kun totuus ilmenee taideteoksessa 

lahjoittamisena.  Mitä taideteos sitten lahjoittaa? Sitä Heidegger pitää ylellisyytenä ja 

sellaisena lahjana, jonka voi tietää vain teoksessa tapahtuvan totuuden itse kokenut. Hän 

huomauttaa vielä, että tällainen totuuden tapahtumisen lahjoittaminen ei voi koskaan 

ilmetä missään esillä olevassa (Vorhandene), objektina kohdattavassa teoksessa, mikä ei 

myöskään voi korvata koskaan tällaista totuuden tapahtumisen lahjoittamaa lahjaa.  

(UK, 86).   

 

Heideggerin mukaan runollinen totuuden suunnitelma on nähtävissä teoksen hahmossa, 

silloin kun totuus on asettunut teokseen, joten teoksen tulkinta ei voi perustua 
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mihinkään olemattomaan tai epämääräiseen. Teoksen tulkinta lähtee suoraan teoksen 

hahmosta, jossa on teoksessa tapahtuva totuus nähtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

taideteoksen runollinen suunnitelma on jo taiteilijan tekemänä ”kirjoitettu” ikään kuin 

taideteoksen hahmoon. Teoksen mahdollinen vaalija sitten tuo julki sen sanallisesti 

runoilemalla eli kertomalla tarinaa siitä, minkälainen totuuden tapahtumisen tarina 

teoksen hahmoon sisältyy.  Tällainen runoileminen on subjektiivista, vaikka sitä ei 

Heideggerin mukaan tulekaan pitää ”keksittynä”, koska ”teos puhuu puolestaan” eli 

jonkun toisenkin on mahdollista nähdä teoksessa samoja asioita (tai sitten ei, kuten 

Schapiro väitti, ettei van Goghin maalauksesta ole nähtävissä niitä asioita, mitä 

Heidegger maalauksesta runoili esille, ks. s. 26 n24).  Heideggerin mukaan teoksessa 

tapahtuvaa totuutta tulevat nykyiset ja myöhemmät vaalijat tulkitsemaan, mikä 

tarkoittaa tänne heitettyä historiallista ihmiskuntaa.  Teoksessa ilmi tuleva totuus tulee 

siis aina paljastamaan sitä historiallista totuutta, todellisuutta ja maailmaa (Welt), johon 

historiallinen kansa ja Dasein on heitetty. Heideggerin mukaan maata (Erde), joka on 

perustaltaan aina itsensä sulkeva (sich verschliessende Grund) ja saattaa kätkeä 

hyvinkin paljon, asuttaa aina historiallinen kansa, johon samalla siihen vaikuttaa myös 

maailma, joka hallitsee kaikkia Daseinin yhteyksiä ja suhteita olevan 

kätkeytymättömyyteen (Unverborgenheit) eli totuuteen (aletheia).  Heideggerin 

katsannossa on siksi tärkeää paljastaa kaikki ihmiselle annettu sen suljetusta perustasta 

ja saattaa tiedoksi sekä varta vasten esille.  Tällaisen esiin tuominen on Heideggerin 

mukaan kuin uuden synnyttämistä ammentamisen merkityksessä. [Weil ein solches 

Holen ist alles Schaffen ein Schöpfen (das Wasser holen aus der Quelle)]. (UK, 87). 

Tulkitsen tämän kohdan  siten, että koska taiteeseen on piirtynyt aina jonkin  

historiallisen kansan totuus (koska teokseen on asettunut totuus) ja kun teoksen vaalija 

tulkitsee tätä totuutta, hän samalla  paljastaa olevan kokonaisuutta, synnyttäen näin 

uutta  tietoa, totuutta, jota voidaan verrata ikään kuin tiedon ammentamiseen  tai 

noutamiseen (holen)  jostakin  tietolähteestä. 

 

Heidegger pitää modernin subjektivismin käsityksiä luovuudesta väärinä, koska se 

liittää luovuuden vain nerouden piiriin kuuluvaksi.  Heideggerin mukaan totuuden 

lahjoittaminen (Stiftung) ja esille tuominen lahjana ei ole luomista ja synnyttämistä vain 

lahjan antamisen mielessä, vaan se on samalla myös perustamista. Heideggerin mukaan 
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totuuden tapahtumisen runoileminen, ja sen ilmaiseminen voi näyttää tulevan ikään kuin 

tyhjästä, koska tämä totuuden lahja (Geschenk) ei perustu mihinkään entiseen jo 

tunnettuun, eikä se synny tyhjästä, vaan heitettynä oleva, historiallinen Dasein, viipyen 

teoksen äärellä, tulkitsee itse ja omista lähtökohdistaan käsin teoksessa ilmenevää 

totuutta, kielellisesti, runoilemalla.  (UK, 87).  

 

Heidegger sanoo, että jo lahjoittamiseen ja perustamiseen itsessään sisältyy 

implisiittisesti jotain sellaista välittömyyttä (das Unvermittelte), jota voidaan nimittää 

aloittamiseksi (Anfang). Heideggerin mukaan tähän liittyy aina hyppy, johon taas 

kuuluu sellainen omalaatuisuus (das Eigentünliche des Sprunges), että se ei sulje mitään 

pois, vaan pikemminkin tuo esille enemmän, toisin sanoen kaiken, mikä siinä (taiteen 

olemuksessa) on koko ajan ollutkin alusta lähtien läsnä, mutta piilossa olevana.  

Heidegger huomauttaa, että tällainen aito alku hypyllä tuo aina etumatkaa suhteessa 

siihen, mikä on vielä verhottuna olevaa, kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit), joten 

alkuun sisältyy aina jo kätketysti myös loppu.  Aito alku ei Heideggerin katsannossa 

tarkoita noviisimaista aloittelijamaisuutta tai primitiivisyyttä, koska alkeellisuuteen ei 

kuulu lahjoittamiseen ja perustamiseen liittyvää hyppyä ja sen tuomaa etumatkaa, joten 

alkeellisuus siinä mielessä on tulevaisuudetonta, eikä näin ollen kykene vapautumaan 

kahleistaan, joihin se on itsensä sulkenut, koska se ei sisällä mitään muuta. (UK, 87 - 

88).  Tämä tarkoittanee sitä, että alkeellinen ”taide” ei Heideggerin mukaan ole niin 

sanottua suurta taidetta, jolla on itsenäinen oleminen, eikä se siten sisällä totuuden 

tapahtumaa, joten siinä ei myöskään ole taiteeseen kuuluvaa henkistä sisältöä. Tällainen 

alkeellinen ”taide” ei sisällä mitään sellaista (totuuden tapahtumisen tarinaa), jota 

katsoja voisi vaalia, eikä sitä näin ollen voi edes pitää taiteena. 

 

Taide on olemukseltaan runoutta ja runouden olemukseen kuuluu Heideggerin mukaan 

kuten aitoon alkuunkin, jonkin uuden synnyttäminen ja esiin tuominen.  Tämä uusi on 

vielä löytämätöntä ja vierasta ja aiheuttaa kiistaa (Streit) jo ennestään tutun kanssa ja 

merkitsee totuuden kiistaa aloittamisen mielessä. Heideggerin mukaan taide on ainoa, 

joka kykenee paljastamaan olevan olemisen kokonaisuutta, samalla taide onnistuu 

tuomaan tämän lahjan (totuuden tapahtuman) historiallisen olemuksen esille.  Tämä 

tapahtui Heideggerin mukaan ensimmäisen kerran länsimaissa kreikkalaisuuden aikana, 
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silloin kun he asettivat teoksen olemisen (Werksein) totuuden määrääväksi piirteeksi. 

Heideggerin mukaan olevan avautuminen kokonaisuudessaan, omassa olemisessaan 

(=Sein-näkökulma) muuttui kuitenkin keskiajalla pelkäksi olevaksi (=Seiende-

näkökulma), joka tarkoitti nyt vain Jumalan luomaa olevaa. Siitä tämä oleva on edelleen 

muuttunut niin, että uuden ajan alusta lähtien siitä on tullut pelkkä kohde 

(Vorhandenheit), objekti, jota pyritään tieteen tutkimuskohteena hallitsemaan ja 

laskemalla tutkimaan mahdollisimman tarkasti. Kuitenkin tämä oleva on Heideggerin 

mukaan koko ajan suuntautunut totuuden hahmossa teokseen, taiteeseen, jossa on 

tapahtunut olevan kätkeytymättömyys (Unverborgenheit des Seienden), eli totuus, joka 

on asettanut itsensä teokseen, ja minkä siten, enää vain taide voi tuoda esille. (UK, 88). 

 

Heideggerin katsannossa totuus voi tapahtua tällaisena taiteessa, mikä alkamisen 

mielessä tarkoittaa sitä, että tietty kertomus (Geschichte) tai totuuden tapahtumisen 

tarina, saa taideteoksesta sysäyksen, niin että vaaliminen voi alkaa jostakin ja jatkua 

edelleen.   Heidegger huomauttaa, että tällainen luova, taideteokseen perustuva 

kertominen ei tarkoita kronologista asioiden tai tapahtumaketjujen esittämistä, vaan 

runollinen kertominen, liittyy aina jonkin historiallisen kansan jakamiin yhteisöllisiin 

tapahtumiin. (UK, 88 - 89). Heidegger esittää vasta nyt ja sangen selvästi, että taide on 

teokseen asettunutta totuutta.  (Die Kunst ist das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit).  

Heidegger muotoilee tämän lauseen siten, että sen olemukseen kätkeytyy  kaksinaisuus,  

siten, että totuus on tässä lauseessa samanaikaisesti asettamisen subjekti ja objekti   – 

hänen mielestään näiden nimien  spekulointi ei kuitenkaan kuulu  hänen  

taidekäsityksensä  tarkastelun piiriin – joten hän toteaa vain, että nämä nimitykset  

(subjekti ja objekti) tässä kontekstissa, ovat hänen ajatteluunsa sopimattomia, koska ne 

sulkeistavat kyseisen  kaksinaisen totuuden olemuksen.   Heideggerin mukaan taide on 

kertomuksellista ja siten teoksessa olevan totuuden luovaa vaalimista. (Die Kunst ist 

geschichtlich und ist als geschichtliche die schaffende Bewahrung der Wahrheit im 

Werk).  Taide tapahtuu teoksessa siis runoutena.  Runous taas on Heideggerin 

katsannossa lahjoittamista, edellä kerrotulla kolmella erilaisella tavalla, nimittäin lahjan 

antamisena, perustamisena ja alkamisena.  Taide on olemukseltaan kertomuksellista, 

totuuden lahjan antamista, toisin sanoen taideteos ”puhuu” tai kertoo aina jotakin 

jostakin.   Tällä Heidegger ei tarkoita kuitenkaan sitä, että taide puhuisi ulkokohtaisesti, 
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mitä milloinkin on tapahtunut missäkin tai mikä on kadonnut tai muuttanut muotoaan 

historian saatossa, vaan taide on kertomukselliselta olemukseltaan, koska se perustuu 

kertomukseen. [Die Kunst ist Geschichte in dem wesentlichen Sinne, dass sie 

Geschichte gründet.] (UK, 89).  

 

4.6 Taideteoksen alkuperä 
 

Heideggerin katsannossa taide kykenee tuomaan totuuden tapahtumisen 

kokonaisuudessaan esille. Tämä tapahtuu siten, että teoksen katsoja eli Heideggerin 

katsannossa vaalija tuo taideteoksessa ilmenevän kokonaisvaltaisen totuuden esille eli 

kertoo siitä muille. Kun jotakin uutta syntyy lahjoittamisen tarkoituksessa, alkaa se 

Heideggerin mukaan hypyllä (Sprung), joka tuo samalla esille myös olion olemisen 

olemukseen (aus der Wesensherkunft ins Sein) kuuluvan alkuperän [Ursprung]. (UK, 

89).  Tällainen alkuperän selitys on mielestäni helppo ymmärtää, koska sanaan alkuperä 

(Ur-sprung) sisältyy itseensä jo sana hyppy (Sprung). Taideteoksen alkuperä tarkoittaa 

taidetta ja taide taas tarkoittaa taideteoksessa ilmenevää totuutta. Totuus taas syntyy 

teoksen luojien yhteistyönä, joita Heideggerin katsannossa ovat sekä teoksen luoja, 

taiteilija että teoksen tulkitsija, vaalija, joka, runoilemalla tuo esille teoksen hahmoon 

sisältyvän totuuden lahjan eli taiteen, joka kuvaa jonkin kansan historiallista Daseinia 

eli olemista.  Heideggerin taidekäsityksen mukaan asia on näin. Heidegger esittää 

Taideteoksen alkuperässä, että taide on olemukseltaan alkuperä, ja vieläpä niin 

erinomaisella tavalla, että siinä tapahtuu totuus, mikä tarkoittaa, että taide on 

historiallista. [Das ist so, weil die Kunst in ihrem Weise wie Wahrheit seiend, d. h.  

geschichtlich wird.]  (UK, 89). Taide kertoo tarinaa ihmisen olemisesta ja asumisesta 

maailmassa, toisin sanoen elämästä.              

 

Heidegger kysyy nyt mitä tällainen alkuperä taiteen olemuksena (Wesen der Kunst) 

tarkoittaa ja miksi sitä yleensä tulee kysyä? Heideggerin mukaan vasta tämän jälkeen 

voi esittää varsinaisen kysymyksen, joka kuuluu: Voiko taide olla historiallisen 

Daseinin alkuperä ja mitkä olisivat ne edellytykset, että se voisi tai sen pitäisi olla sitä?   

Ketään ei voida saada vastaamaan tähän pakolla, sanoo Heidegger, koska tämän asian 

pohtiminen ei auta taidetta, eikä teokseen asettunutta totuutta, vaan tärkeämpää on 
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Heideggerin mukaan sellainen tietäminen, joka edistää taidetta ja taiteen vaalimista, 

toisin sanoen, tulee tarjota tilaa ja paikkaa taiteen tekijöille ja vaalijoille, jotta taide olisi 

mahdollista ja teokseen asettuneen totuuden voisi vaalija runoilemalla tuoda 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esille, avaten näin olevan olemisen kokonaisuutta, 

fysistä, salaisuutta.   (UK, 90). 

 

Heideggerin mukaan vain hitaasti etenemällä voidaan ratkaista edellä esitetty 

varsinainen kysymys: onko taide ja voiko taide olla sellainen alkuperä, joka voi tarjota 

ihmiselle jotain  korvaamatonta etua (Vorsprung), jota ei voida saada mistään muualta, 

vai jääkö se vain joksikin tavalliseksi kulttuurissa ilmeneväksi lisäksi.  Heidegger kysyy 

vielä, että onko taide oman  Daseinimme (=inhimillinen oleminen, elämä) historiallinen 

alkuperä? Toisin sanoen, kertooko taide meidän olemisemme tarinaa? Tiedämmekö, 

(wissen wir) tai osaammeko edes pitää arvossa alkuperän olemusta? Eli osaammeko 

pitää arvossa taidetta, joka Heideggerilla näyttäisi olevan historiallisen Daseinin 

alkuperä, koska taide kertoo ihmisen olemisen totuudesta. Vai perustuuko 

suhtautumisemme taiteeseen edelleen konventionaalisiin käsityksiimme? Heideggerin 

mukaan me olemme nyt27 joko-tai tilanteessa eli valinnan edessä. Omalta osaltaan 

Heidegger ratkaisee tämän valintatilanteen Hölderlin sanoin: 

 

”Schwer verlässt 

Was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort.”28 

 

[Die Wanderung IV, 167],  (UK, 90). 

 

 

 

 

 

                                    
27 Tässä Heidegger viittaa Hegelin ennustuksiin (ks. s. 12). 
28 Tulkitsen lauseen karkeasti ja tilannekohtaisesti  seuraavasti: ”Vaikea on jättää 
sellainen paikka, mikä on lähellä alkuperää.”  – Tämä paikka on se, jonka ympärille 
olevan olemisen kokonaisuus kiertyy. 
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5 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Heideggerin filosofia on perustunut olemiseen (Sein) alusta lähtien.   Olemisessa ja 

ajassa (Sein und Zeit) oleminen keskittyi Daseinin inhimilliseen olemiseen, mutta 

käänteen (Kehre) jälkeen Heideggerin ajattelu kohdistui totuuteen, toisin sanoen 

totuuden olemiseen. Totuus tapahtuu hänen mukaan viidellä eri tavalla, joista 

tärkeimpänä hän pitää totuuden tapahtumista taideteoksessa.  Teoksessa tapahtuvaa 

totuutta Heidegger käsittelee teoksessaan Taideteoksen alkuperä (Ursprung des 

Kunstwerke, 1936), jonka pohjalta olen tarkastellut Heideggerin taidekäsitystä tässä pro 

gradu -tutkielmassa.   Heideggerin taidekäsitys poikkeaa täysin aikaisemmasta taiteen 

tutkimuksesta, koska se perustuu olemiseen (Sein), toisin sanoen taideteoksen 

teosmaisuuteen eli teoksen teoksena olemiseen (Werksein), joten se on jo 

lähtökohdiltaan täysin erilainen.  Olemisella on Heideggerin katsannossa aina 

tapahtumaluonne ja taideteoksen yhteydessä se tarkoittaa aletheiaa, 

kätkeytymättömyyttä (Unverborgenheit), totuuden tapahtumisen paljastumista 

taideteoksessa.  Heideggerin olemiseen perustuva lähtökohta on myös syy, miksi otin 

tutkimukseni kohteeksi Heideggerin taidekäsityksen, koska sitä ei ole aikaisemmin 

tutkittu ontologisen olemisen ja onttisen olevan välisen selvän eron tekemisen 

näkökulmasta. 

 

Taideteoksen alkuperä jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat: olio ja teos (Das Ding und 

das Werk), teos ja totuus (Das Werk und die Wahrheit) sekä totuus ja taide (Die 

Wahrheit und die Kunst). Luvussa Olio ja teos Heidegger tuo esille oman 

taidekäsityksensä lähtökohdan – teoksen ontologisen olemisen ja totuuden 

tapahtumaluonteen, – joka on erilainen kuin klassisen estetiikan ja perinteisen 

taiteentutkimuksen tapa tutkia taidetta.   Heidegger kutsuu omaa tapaansa tarkastella 

taidetta estetiikan ylittämiseksi (Ûberwindung der Äestetik).  Tämän uuden 

taidekäsityksensä avulla Heidegger pyrkii osoittamaan Hegelin ennustukset taiteen 

kuolemasta paikkansapitämättömiksi, koska hänen mukaansa se merkitsisi samalla 

myös ajattelun loppumista.  Heidegger aloittaa taiteen määrityksen oliosta ja pyrkii heti 

alussa tekemään ontologisen eron oliosta käsillä olevana (Zuhandenheit) ja oliosta 

hänen vastustamansa subjekti - objekti-erottelun kohteena, esillä olevana 
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(Vorhandenheit). Oliot Heidegger jakaa kolmeen pääluokkaan: Ding, Zeug ja Werk. 

Olion oliomaisuuden (johon sisältyy oleminen) ja tuotteen (Zeug) tuotemaisuuden 

kautta Heidegger etenee taiteeseen, taideteokseen (Werk) ja teoksen teosmaisuuteen 

sekä teoksen teoksena olemiseen.  Heideggerin katsannossa taide tarkoittaa itsenäistä 

taideteosta, jota hän vain pitää taiteena ja joka siten voi koota yhteen (hypokeimenon) 

kaiken ympäristöönsä kuuluvan yhdeksi sopusointuiseksi ja harmoniseksi 

kokonaisuudeksi, kuten tapahtuu hänen esimerkeissään, van Goghin maalauksessa ja 

kreikkalaisessa temppelissä, joissa molemmissa esimerkeissä teos laajenee omien 

rajojensa yli, kooten yhteen koko ympäristönsä oliot. Taideteosta (Werk) ja teoksen 

itsenäistä olemista Heidegger vertaa tuotteen (Zeug) epäitsenäiseen olemiseen, koska 

tuote on valmistettu aina ensisijaisesti jotakin hyötyä, kuten tehtäväänsä soveltuvuutta 

varten.   

 

Luvussa Teos ja totuus Heidegger sanoo taideteoksen alkuperän olevan taide.  

Heideggerin taidekäsityksen mukaan taide tarkoittaa taideteoksessa ilmenevää totuutta, 

jolloin taide ilmenee teoksen hahmossa, totuutena. Tästä johtuen tulee etsiä taideteoksen 

todellisuutta ja sitä mistä kaikesta se koostuu.  Teoksen todellisuus on mahdollista 

löytää Heideggerin mukaan vain teoksen itsenäisen olemisen kautta, mikä taas tarkoittaa 

sitä, että teos on irtaantunut sen tekijästä eli taiteilijasta, jolloin teoksen vaalijan asema, 

totuuden tulkitsijana korostuu.  Näin taiteilija – teos-suhde muuttuu teos – katsoja-

suhteeksi.  Tällainen ajattelu oli tuolloin 1930-luvulla uutta ja radikaalia. Vasta 1950-

luvulla Duchamp1 toi samansuuntaisen ajatuksen esille ja nykyisin sitä kutsutaan 

yleisesti ”tekijän kuolemaksi”.  Kun taideteoksella on itsenäinen oleminen, se kykenee 

Heideggerin mukaan paljastamaan totuuden ja tuomaan esille oman ympäristönsä, 

puitteensa (Geviert) kokonaisuudessaan, tehden näin ikään kuin näkymättömän 

näkyväksi, jolloin teoksessa tapahtuu totuus ja taideteos oman todellisuutensa avaten, 

samalla paljastuu olevan olemisen kätkeytymättömyys, fysiksen salaisuus, mihin 

Heideggerin katsannossa kykenee vain taide.   

 

                                    
1 Marcel Duchamp oli ranskalainen, Amerikkaan muuttanut taiteilija (1887—1968), 
joka vuonna 1954 kiinnitti huomiota katsojan osuuteen teoksen tulkinnassa, sanoen 
että vasta katsoja tekee teoksen, kun hän jatkaa taideteosta niistä vihjeistä, joita 
teos hänelle tarjoaa. 
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Heideggerin Taideteoksen alkuperässä esittämän taidekäsityksen mukaan totuus tulee 

esille maan (Erde) ja maailman (Welt) välisessä kiistassa (Streit), jolloin 

kätkeytymättömyys (Unverborgenheit) eli totuus, aletheia tulee esille paljastaen ja 

avaten maailman ja totuuden olemuksen kokonaisena liittäen kaikki siihen kuuluvat 

yhdeksi ja harmoniseksi ykseydeksi (das Ganze), mikä tarkoittaa Heideggerilla olevaa 

kokonaisena.  Itsenäinen teos pystyttää oman maailmansa ja tuo samalla maan esiin.  

Maa kuuluu maailmaan ja maailma taas perustuu maahan, jolloin totuus tapahtuu 

teoksessa paljastuksen ja kätkemisen (Lichtung und Verbergung) välisenä alkukiistana 

(Ur-streit), joka repeämän (Riss) vaikutuksesta ilmenee teoksessa (sen hahmossa) 

yhtenäisyytenä. Tämän kiistan seurauksena paljastuu totuus eli  oleva tuo esille 

olemisensa ja oman todellisuutensa.  Heideggerilla tämä tarkoittaa sitä, että teos tuo 

totuuden lisäksi esille myös todellisuuden, joka ilmenee esimerkiksi jonkin kansan 

historiallisessa heitettynä olemisessa ja siinä paikassa, missä ihminen toteuttaa 

maailmassa olemistaan (in-der-Welt-Sein). Heideggerin taidekäsitykseen kuuluvaan 

aletheiaan liittyy välähtävä totuuden olemus (aufleuchtenden Wesen der Wahrheit), 

joka tarkoittaa totuuden vapaata, leimahdusmaista näyttäytymistä teoksen katsojalle, 

joka viipyy teoksen äärellä siihen uppoutuen ja sitä tutkien Zuhandenheit -asenteella.  

Välähdys tapahtuu tällöin ikään kuin vaistomaisesti ja väistämättömästi2 tuoden esille 

vaikutelman totuuden tapahtumisesta teoksessa. Heideggerin mukaan totuuden 

tapahtumisesta ei voi antaa mitään tarkkaa selvitystä, koska se on riippuvainen aina 

teoksesta ja sen tulkitsijasta ja tämän suhteen laadusta sekä kontekstista.  

 

Kätkeytymättömyys (Unverborgenheit), joka näkyy taideteoksessa olevan olemisen 

totuutena, aletheiana, voi ilmetä taideteoksessa myös kauneutena, jota ei Heideggerin 

mukaan tule pitää minään ulkopuolisena, vaikka kauneutena ilmenevä totuus näkyykin 

taideteoksen hahmossa. Totuus asettuu teokseen edellä kuvatun kiistan kiistelyn 

seurauksena, jolloin se tulee esille ja valoon (Lichtung) paljastaen teoksen oman 

olemisen, sen todellisuuden.  Näin teoksen muoto – aineesta syntynyt hahmo (Gestalt) 

                                    
2 Marcel Proust (1871 – 1922) kuvaa osuvasti tätä prosessia, puhuen alitajunnan 
tuntemattomien merkkien sisäisestä kirjasta, jossa on kohomerkkejä, joita tark-
kaileva mieli etsii ja jotka nousevat esille, eikä kukaan tai mitkään säännöt voi 
auttaa näiden vihjeiden lukemisessa, sillä se on luova teko. (Proust 2007, 228). 
Päättelyssä tämä ei tarkoita induktiota eikä deduktiota, vaan vastaa lähinnä 
abduktiota, joka on luovaa ja innovatiivista säännöistä vapaata tulkintaa.                          
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laajenee teoksen omien rajojen yli ympäristöönsä, paljastuen vapaana omana itsenään, 

sellaisena kuin se on, totuuden hahmossa, tuoden olevan kätkeytymättömyyden, 

totuuden esille, joka on tähän saakka ollut piilossa, toisin sanoen, totuus paljastaa 

itsensä ja todellisuutensa.  Totuus avaa maan ja tuo esille sen maailman, johon se 

kuuluu, sellaisena kuin se on. Olevan kätkeytymättömyys (Unverborgenheit) liittyy 

Heideggerilla aina olemiseen (Sein), mikä tarkoittaa Taideteoksen alkuperässä olevan 

suuntautumista totuuteen.   

 

Luku Totuus ja taide käsittelee varsinaisesti vasta taidetta.  Tätä osiota voidaan pitää 

koko teoksen tärkeimpänä ja siinä Heidegger esittää kaikki hänen taidekäsitykseensä 

kuuluvat keskeisimmät teesit. Heideggerin mukaan sekä taiteilijan että taideteoksenkin 

alkuperä on taide.   Taiteen Heidegger ymmärtää olemisen (Sein) näkökulmasta 

tapahtumana (Ereignis) ja liikkeenä, pikemminkin kuin staattisena tilana.  Taideteoksen 

olemus, teoksen teoksena oleminen merkitsee totuuden tapahtumista teoksessa, mikä 

taas määrittää teoksen todellisuutta, johon taas vaikuttaa totuuden tapahtumisen 

prosessin luonne ja laatu. 

 

Vaikka teos on aina taiteilija luonut, ei taiteilija kuulu Heideggerin taidekäsityksen 

mukaan taiteen alkuperään, koska se on taide.   Taideteoksen alkuperässä taiteilija jää 

sivuun, koska Heideggerin taidenäkemys perustuu teoksen itsenäisenä olemiseen, 

jolloin olennaista on teoksen ja vaalijan välinen suhde. Taiteilijan luoman taideteoksen 

hahmoon jo kaikki, mitä teos sitten tuo vaalimisella totuutena esille.  Heideggerin 

mukaan jo sanaan aletheia, totuus kätkeytymättömyytenä (Unverborgenheit) sisältyy ei-

kätkeytyminen totuuden mielessä.  Lichtungissa (teoksen hahmossa) olevan totuus 

näyttäytyy peittyvänä ja paljastuvana, kun totuus maan ja maailman välisen kiistan 

seurauksena on asettunut teokseen, jolloin olevan oleminen, joka on 

kätkeytymättömyyttä, totuutta, paljastuu kokonaisuudessaan pakottomana ja omana 

itsenään. 

 

Taideteoksen alkuperässä Heidegger tuo selvästi esille, että teoksessa ilmenevää 

totuutta ei tulla koskaan saamaan teoksesta esille muilla tavoilla, esimerkiksi 

tutkittaessa teosta objektina, esillä olevana (Vorhandenheit) kohteena eli 
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representaationa, kuten estetiikka Heideggerin mukaan tekee, vaan teoksen totuus 

saadaan esille vain vaalimalla, olemalla siihen välittömässä, käsillä olevassa 

(Zuhandenheit) yhteydessä, mikä edellyttää teoksessa ilmenevän totuuden tulkitsijaa, 

joka teoksen äärellä viipyen uppoutuu teokseen ja sen todellisuuteen.  Tätä teoksen 

katsojaa tai tulkitsijaa Heidegger nimittää vaalijaksi ja teoksen sanallista tulkintaa 

vaalimiseksi (bewahren).  Heideggerin taidekäsityksen mukaan itsenäinen taideteos 

tarvitsee vaalijan, joka ymmärtää teoksen merkityksen ja tuo luovasti esiin teoksen 

kätkeytymättömyyden eli teokseen asettuneen totuuden. Totuus tulee näkyviin teoksen 

piirteissä, joten vaalijan tulee päättelemällä ja luovuuttaan käyttäen koota yhteen kaikki 

teoksen puitteisiin (Geviert) mahdollisesti kuuluvat ja vaikuttavat asiat, joista koostuu 

teoksen todellisuus. 

 

Heidegger pitää teoksen todellisuuden esille tulemista tärkeänä, koska siihen sisältyy 

teoksen totuus, mikä taas määrittyy täysin taiteesta eli teoksen teoksena olemisen 

piirteistä.  Mitä taide on pohjimmiltaan, teoshan on taiteilijan luomisen tulosta, joten 

taide on jo ennalta asetettu teokseen?  Heideggerin taidekäsityksen mukaan taiteen 

määrittäminen on kaksiselitteistä; toisaalta teokseen asettunut totuus tarkoittaa teoksen 

teoksena olemista ja toisaalta totuuden tulemista ja olemista teoksessa, mikä taas tulee 

ilmi vasta teoksen vaalimisen myötä.  Vaalimisen tulee olla välitöntä ja tapahtua aina 

teoksen äärellä, joten tällainen vaaliminen (bewahren) edellyttää Aristoteleen 

fronesiksen kaltaista tilannekohtaista tietoa ja taitoa, ajattelua, jotta vaalija kykenisi 

tulkitsemaan sanallisesti teoksessa tapahtuvaa totuuden avointa prosessia, tuoden esille 

aletheian, olevan kätkeytymättömyyttä, fysistä.   

 

Heidegger pitää kaikkia taiteita olemukseltaan runoutena, koska taiteella on runon 

olemus, se kertoo aina jotain tarinaa, toisin sanoen taiteella on aina jokin asia 

sanottavana (Sage). Todellisessa teoksessa tapahtuu totuus aina tavalla tai toisella.  

Teoksen vaaliminen tuo teoksessa aikaisemmin kätkettynä olleen totuuden eli 

”kätkeytymättömyyden” esille, saaden näin teoksen avautumaan totuudessa, antaen 

totuuden tapahtua teoksessa ja tulla esille Heideggerin sanoin ”loistaen ja kaikuen” 

vapaasti ja sellaisena kuin se todellisuudessa on.   Koska runous tapahtuu aina kielessä, 

on kielellä keskeinen sija Heideggerin ajattelussa.  Totuus tuo vaalimisen kautta aina 
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samalla esille jotain uutta – taide on uutta luovaa – ja tämä uuden totuuden esille 

tuleminen saa Heideggerin mukaan entisen näyttämään mitättömältä ja vähäarvoiselta.  

 Taiteella on Heideggerin katsannossa erikoisasema, koska hänen mukaansa vain taide 

kykenee tuomaan totuuden aidosti esille, samalla kun se paljastaa todellisuutta, fysiksen 

ykseyttä, joka hänen mukaansa virtaa yhtenä suurena elämän kokonaisuutena, 

salaisuutena.  Heideggerin mukaan tämä on nähtävissä kaikissa itsenäisessä 

taideteoksessa, eikä sitä myöskään voi korvata millään muulla tavalla, joten 

pirstaleisessa maailmassa asuva ihminen kaipaa taiteen eheyttävää voimaa. 

 

Heideggerin ajattelussa kielellä on keskeinen asema; hänen ajattelunsa voidaan sanoa 

olevan kiinni kielessä.  Kaikki – taidetta voidaan pitää myös yhtenä kielenä – kielet ovat 

hänen mukaansa historiallisia (geschichtlich) ja kollektiivisia liittyen kommunikaatioon 

ja kanssaolemiseen (Mitsein), koska ihminen on Heideggerin mukaan aina jo heitetty 

omaan maailmaansa, kieleensä ja kulttuurinsa.   Maailmassa (in-der-Welt-Sein) 

oleminen on riippuvaista aina kielestä.   Maailman merkityksellisyys voidaan ymmärtää 

Heideggerin mukaan hiljaisena sanomisena, jolloin ihmisen suhde tähän sanomiseen on 

kuulemista, joten ihmisen puhuminen edellyttää aina kuulemista tässä mielessä. 

Kuulemiseen Heideggerilla liittyy jättäytyminen olevan olemisen varaan (silleen 

jättäminen), jolloin vasta olevan olemisen mieli tulee näkyviin. Olevan oleminen on 

kätkeytynyt, joten se tulee paljastaa.  Tämä tapahtuu Heideggerin mukaan taiteen avulla 

pitäen mielessä nelikentän (Geviert) kokonaisuus, johon kuuluvat: maa, taivas, 

kuolevaiset ja jumala.  Heideggerin mukaan aina kun puhumme yhdestä näistä, ovat 

tässä kombinaatiossa aina muut kolme implisiittisesti läsnä.  Neliyhteyden 

muodostamaa kaikkeutta Heidegger kutsuu olevan kohtaamiseksi kokonaisuudessaan.  

Tätä hän nimittää salaisuudeksi.  Tällainen asenne tarkoittaa hänen katsannossaan 

avoimuutta salaisuudelle (die Offenheit für das Geheimnis) ja se merkitsee lupausta 

uudesta perustasta, mikä tarkoittaa olevan kokonaisuuden (das Ganze) huomioon 

ottamista sen omassa olemisessa.  Tämä antaa Heideggerin mukaan mahdollisuuden 

kiinnittyä uuteen kotiseutuun (Heimat), josta voi nousta uudenlaisia ajatuksen hedelmiä, 

koska hänen käsityksensä mukaansa maailma muuttuu yhä enemmän sellaisiksi, että 

mikään konkreettinen kotiseutu ei voi tarjota ihmiselle enää pysyvää perustaa – vaan 
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tämä uusi kotiseutu on laatuaan henkistä ja tällä uudella asenteella filosofi voi hänen 

mukaansa tuntea olevansa kotonaan kaikkialla. 

 

Heidegger esittää Taideteoksen alkuperässä, että vain taide voi tuoda totuuden 

tapahtumisen kokonaisuuden esille.  Kun jokin syntyy lahjoittamisena, se alkaa aina 

hypyllä (Sprung), joka tuo esille olion alkuperän (Ur-sprung), mihin sanaan jo 

saksankielessä sisältyy sana alkuhyppy. Heideggerin taidekäsityksen mukaan taide on 

olemukseltaan alkuperä ja niin erinomaisella tavalla, että taiteeseen sisältyy totuuden 

tapahtuma.  Teoksessa tapahtuva totuus aina historiallista, joten taide samalla kertoo 

aina tarinaa ihmisen olemisesta maailmassa.  Heideggerin mukaan tällainen taiteen 

olemus alkuperänä tarkoittaa samalla sen kysymistä, että voiko taide todella olla 

historiallisen Daseinin alkuperä ja millä edellytyksellä se voisi sitä olla.  Heidegger ei 

anna tähän suoraa vastausta, mutta implisiittisesti hänen esittämänsä puhuu sen 

puolesta, että näin voi olla, koska hänen katsannossaan taide tarvitsee vaalijaa, jotta 

taiteessa voi totuus tulla esille ja vaaliminen edellyttää aina luovaa tietämistä ja siten se 

myös edistää taiteen kautta totuuden, olevan olemisen kokonaisuuden (das Ganze) esille 

tulemista.  

 

Heideggerin mukaan subjekti - objekti-erottelusta luopuminen ja Zuhandenheit-asenne 

sallii ihmisen kuunnella maailmassa-olemisen ja todellisuuden välistä alkuperäistä ja 

luonnollista yhteenkuuluvuutta, koska ihminen jo alkuperältään kuuluu tähän 

todellisuuteen, vaikka onkin teknologian edistymisen myötä irtaantunut siitä yhä 

enemmän.  Taide auttaa Heideggerin mukaan ihmistä suuntautumaan alkuperään ja sen 

kuuntelemiseen.  Olemmeko me joko - tai -tilanteessa taiteeseen suhtautumisessamme 

ja voiko taide olla totuus ja korkein arvo ja pitäisikö sen edes olla sitä?  Itse Heidegger 

antaa tähän vastauksen Hölderlinin sanoin: ”Schwer verlässt/Was nahe dem Ursprung 

wohnet, den Ort”.  Tulkitsen tämän siten, että koska Heideggerin taidekäsityksen 

mukaan taiteen alkuperä on taide, muodostuu taiteesta totuuden tapahtumisen paikka 

(Ort), jonka ympärille olevan kokonaisuus kiertyy ja jossa olevan oleminen avautuu 

sellaisena kuin se todellisuudessa on, ilmentäen siten olevan olemuksen alkuperäistä ja 

harmonista yhteenkuuluvuutta olevan kokonaisuuteen (das Ganze), jonka ääreltä on 

vaikea lähteä pois, kuka vain edes kerrankin on saanut sen kokea.  Heidegger uskoo 
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taiteen elinvoimaan eikä siten voi yhtyä Hegelin taiteen loppumisen ennustuksiin, 

pikemminkin päinvastaisesta puhuvat hänen mukaansa monet taiteen uudet suunnat ja 

muodonmuutokset. Heidegger kirjoittaa3: ”En yhdy Hegelin käsityksiin taiteesta, enkä 

usko, että taide tulee loppumaan.  Pikemminkin haluan sanoa, että taide on tullut 

kysymisen arvoiseksi. En voi jäädä samaan käsitykseen kuin Hegel, koska minulla ei 

ole koskaan ollutkaan samaa käsitystä taiteesta kuin Hegelillä.  Sen estää jo perustaltaan 

erilainen totuuden määrittely”.  Tämän voisi tulkita siten, että ”perustaltaan erilainen 

totuuden määrittely” tarkoittaa juuri Heideggerin ontologista, olemiseen (Sein) 

perustuvaa taiteessa tapahtuvaa totuutta, joka on perustaltaan erilainen kuin Hegelin 

onttinen, objektina kohdattava oleva (Seiende).  Hän on suoraan sanonutkin, että 

Hegelin tutkii taidetta onttisesta, olion olemuksen näkökulmasta. 

 

Heideggerin ajattelu perustuu kokonaisuudessaan olemiseen, koska ontologinen 

olemisen (Sein) kysyminen hänen mielestään alkuperäisempää ja tulee ennen olevaa 

(Seiende), joten hänen mukaansa on tärkeää tehdä tämä metafysiikan unohtama 

ontologinen ero (ontologische Differenz), jossa hän erottaa olevan ontologisen olemisen 

(Sein) ja onttisen olevan olemuksen (Seiende) selvästi toisistaan ja pitää ne myös 

kaikissa filosofisissa kirjoituksissaan aina toisistaan erotettuina, koska ne hänen 

mukaansa ovat jo perustaltaan ja lähtökohdiltaan erilaisia asioihin suuntautumisen 

tapoja, kuten hän myös edellä siteeratussa kirjeessäänkin esittää.  Tämä on mielestäni 

erityispiirre, jota ei tähän saakka ole otettu tarpeeksi selvästi huomioon Heidegger-

kirjallisuudessa.  Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrin tuomaan esille tämän Heideggerin 

olemiseen olennaisesti liittyvän ja siten jo perustaltaan erilaisen lähestymistavan, joka 

tekee selvän eron ontologisen, käsillä olevan (Zuhandenheit) ja onttisen, esillä olevan 

(Vorhandenheit) välillä.  Heideggerin taidekäsitystä ei myöskään ole tutkittu tähän 

mennessä tästä näkökulmasta. 

 

Silloin tällöin näkee Heidegger kommentaareja, jotka käsittelevät esimerkiksi 

Heideggerin aletheiaa – joka perustuu hänellä olemiseen (Sein) ja ontologiseen käsillä 

olevaan Zuhandenheit -asenteeseen – jota kuitenkin näissä artikkeleissa tulkitaan ”the 

                                    
3 Heideggerin kirjeestä (25.4.1960) Rudolf Krämer-Badonille, joka kritisoi 
Heideggerin taidekäsitystä siitä, että se jää samaan käsitykseen kuin Hegel. 
 (Luoto 2002, 51). 
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essence of a thing”, eli olevan olemuksen (Seiende) onttisesta näkökulmasta. Usein 

käsitteet Vorhandenheit ja Zuhandenheit jäävät myös näissä tulkinnoissa 

epämääräisiksi, koska näitä Heideggerin omia saksankielisiä, alkuperäisiä termejä ei 

useinkaan edes eksplisiittisesti mainita. Samalla myös olemiseen (Sein) olennaisesti 

liittyvä tapahtumaluonne (Ereignis) – ja aletheiaan liittyvä olevan olemisen 

paljastumisen prosessiluonne, kätkeytymättömyys sekä teos ja vaalija – hautautuvat 

usein monisivuisiin onttiseen olevaan pohjautuviin selityksiin.  Heideggerin mukaan 

hänen filosofiansa, jota hän kutsuu ajatteluksi, perustuu juuri olemiseen (Sein) ja 

olemisen mielen kysymiseen, jolloin tämä kysymys on asetettava kokonaan uudelleen ja 

painotettava sitä, että se ei silloin tarkoita esillä olevaa (Vorhandenheit) olevan onttista 

olemusta (Seiende), vaan käsillä olevaa (Zuhandenheit) ontologista olemista (Sein).   

 

Heideggerin mukaan taiteen avulla ja hänen ontologisella asenteellaan voi tavoittaa 

olevan olemisen sellaisena kuin se on todellisuudessa. Ihmisen todellisuus ja 

maailmassa oleminen (in-der-Welt-Sein) ei ole täysin ihmisestä itsestä riippumatonta: 

ihminen eksistoi ja toteuttaa itseään tekemistensä kautta ja valintoja tehden. Samalla 

taide auttaa suhtautumaan ympäröivän maailman teknologisiin haasteisiin ja muihinkin 

asioihin kriittisesti, koska Heideggerin katsannossa ihminen ei kykene ajattelulla tai 

tietonsa avulla tavoittamaan todellisuutta ja olevan kokonaisuutta (das Ganze), vaan 

siitä voi saada välähdyksenomaisen käsityksen esimerkiksi taiteessa tapahtuvan 

totuuden muodossa.  Tämä oli hänen mukaansa syynä siihen, miksi hän alkoi nähdä 

filosofian ja ajattelun selvästi eri asioina.  Maailman hallinnan ja haltuun ottamisen 

sijasta, hän alkoi puhua 1950-luvulla mietiskelevästä ajattelusta, silleen jättämisestä 

(Gelassenheit, 1955) ja olevan olemisen kokonaisuuden paljastumisesta sellaisena kuin 

se on, ilman tekniikan tai tieteen mittareiden ja muiden välineiden avulla tehtyjä 

paljastuksia.    

 

Olen pyrkinyt tässä tutkielmassa valottamaan Heideggerin taidekäsitystä ja sen 

olemuksellista erilaisuutta perinteiseen estetiikkaan nähden. Heideggerin mukaan 

taideteoksessa tapahtuva totuus on aitoa, koska taide ei kykene ”valehtelemaan”, 

taiteessa ilmi tuleva totuus, joka on historiallinen tapahtuma, avaa uudella tavalla 

tulevaisuuden, menneisyyden ja nykyisyyden.  Tämä tarkoittaa sitä, että taide ei kasva 
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tyhjän päällä, vaan ilmentää, kommentoi ja kritisoi historiallista aikaansa, kulttuuria ja 

vallitsevaa todellisuutta, joten taide tekee näkyväksi ja paljastaa asioita, jotka 

sovinnaisuuteen tukeutuville saattavat näyttäytyä outoina ja vastenmielisinäkin.  

Heidegger on mielestäni oikeassa sanoessaan, että todellisuus on tulkintaa, josta 

muodostuu jokaiselle oma maailmankuva, mikä taas on seurausta käsillä olevasta 

(Zuhandenheit), välittömästä asioihin suhteessa olemisen konstruoimasta 

merkitystodellisuudesta ja todellisuuden tulkinnasta, jota ei voi kohdata ulkopuolisena 

objektina (Vorhandenheit).   

 

Taiteen vaalimiseen ja tulkintaan liittyvä taiteen henkistyminen ei kuitenkaan ole 

pelkästään hyvä asia – vaikka taiteiden väliset rajat ovat nykyisin jo madaltuneet ja 

kaatuneetkin – koska monet taidetta vieroksuvat ryhmät eivät sitä ymmärrä, ja 

hakeutuvat yhä enemmän niin sanotun ”kulttuuriteollisuuden” ja viihteen pariin, mikä 

taas vaikuttaa siten, että ”suuri taide” ja sen tulkinta henkistyy yhä enemmän ja 

pienentää näin sitä ymmärtävien piiriä.  Heidegger ei näytä pitävän pelkästään aistien 

kautta saatavaa tietoa olevan olemisesta mahdollisena, koska hänen mukaansa ”ilmiö” 

tai totuuden tapahtuminen teoksessa ei ole koskaan sellaisenaan suoraan näkyvissä, 

vaan se on piilossa, josta tämä totuus (aletheia) tulee vaalimalla paljastaa. 

 

Mielestäni Heidegger pyrkii ajattelussaan kuin myös taidekäsityksessään avoimuuteen 

salaisuudelle, mikä tarkoittaa olevan olemisen kokonaisuuden, salaisuuden (das Ganze) 

verhon, aletheian, totuuden, kätkeytymättömyyden (Unverborgenheit) paljastamiseen. 

Heideggerilla kysymys olevan olemisen kokonaisuudesta, joka tarkoittaa avoimuutta 

olevan salaisuudelle.  Mitä taide on, siihen ei voi koskaan antaa suoraa vastausta, koska 

Heideggerin katsannossa taide on totuuden tapahtumista ja paljastumista taideteoksessa, 

joten se on aina riippuvainen kulloisestakin tilanteesta sekä teoksesta (sen hahmoon 

liittyvästä totuudesta) ja vaalijasta sekä teoksen ja vaalijan keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta. Taide on teoksessa olevaa totuutta ja sen on Heidegger itse 

kertonut tulkitsemalla, vaalimalla omia teosesimerkkejään, van Goghin maalausta ja 

kreikkalaista temppeliä. Tämä vaalijan esille tuoma totuuden tapahtumisen tarina 

koskee aina olemisen ja sanomisen yhteenkuulumista (die Zusammengehörigkeit von 

Sein und Sage), joka on ajallista ja paikallista.  Heideggerin mukaan taiteen 
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vastaanottamisessa vaikuttaa tietoisuus, joka on yksi taso, kaikki aistit yhdessä 

muodostavat toisen tason ja nämä tasot toimivat vuorovaikutuksessa keskenään pyrkien 

ymmärtämään ja tulkitsemaan taidetta ja taiteessa tapahtuvaa totuuden, aletheia, 

kätkeytymättömyyttä, josta vain teokseen asettunut totuus Heideggerin mukaan kykenee 

välittämään tietoa. 

 

Vaikka Heideggerin mukaan teoksessa tapahtuvasta totuudesta ei etukäteen voida sanoa, 

mitä se on, koska taide on totuuden teokseen asettumista ja sen tulkinta riippuu siten 

vaalijan ja teoksen vuorovaikutuksesta.  Kuitenkin Heideggerin taidekäsitykseen 

voidaan katsoa kuuluvan määrättyjä piirteistä, joita hän esittää Taideteoksen 

alkuperässä ja joita luonnehdin seuraavassa lyhyesti. Näitä ovat: 

 

 1) Taide on alkuperä, historiallisen Daseinin alkuperä, koska se kertoo tarinaa ihmisen 

olemisesta, totuudesta ja todellisuudesta, johon ihminen on aina kuulunut, mutta jonka 

välittömän suhteen se on menettänyt, esimerkiksi teknologian myötä. Taide on alku ja 

alku sisältävät aina myös lopun, toisin sanoen siihen sisältyy jotain sellaista, joka on 

siihen aina kuulunut, mutta jonka vasta nyt aletheia paljastaa. 

.2) Taide on aina jonkun taiteilijan luomaa, mutta taiteilija jää sivuun, jolloin teos on 

itsensä varassa, toisin sanoen, teoksella on itsenäinen oleminen. 

3) Itsensä varassa olevaan teokseen asettunutta totuutta tulkitsemaan tarvitaan 

tulkitsijaa, jota Heidegger kutsuu vaalijaksi, ja tulkintaa vaalimiseksi, jossa vaalija 

käsillä olevassa (Zuhandenheit) suhteessa teoksen äärellä, sen todellisuuteen uppoutuen, 

ikään kuin luo teoksen uudelleen tuoden runoilemalla julki teoksessa tapahtuvan 

totuuden tarinan. Totuus on aikaisemmin ollut kätkeytyneenä, mutta tämä totuuden 

kätkeytymättömyys (Unverborgenheit) saadaan vaalimalla esille.  

4) Taide on tapahtumaa, toisin sanoen teoksessa tapahtuu totuus, joka paljastuu ja tulee 

esille teoksen hahmossa, joka määrittää teoksen todellisuutta.  

5) Taide on runoutta. Heideggerin mukaan kaikki taide on pohjimmiltaan runoutta, se 

tuo totuuden ilmi ja kertoo aina sanomalla, kielellisesti jonkin tarinan, joten kielellä on 

keskeinen sija taiteessa.   
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6) Taide on manifestaatiota. Taide näyttää totuuden olemuksen teoksen hahmossa 

(Gestalt) sellaisena, kuin se on, eli omana itsenään, toisin sanoen, teos avautuu 

totuudessa. 

7) Taide on alku uudelle.  Taide on uutta luovaa ja tuo siten esille aina jotain sellaista, 

mitä siihen ei aikaisemmin ole kuulunut, se paljastaa piilossa ollutta, uutta ja vierasta.  

8) Taide on avointa. Taiteen totuus on avointa, taide on historiallista ja siten riippuvaista 

kontekstistaan ja omasta ajastaan.   

9) Taiteen tulkinta on myös avointa, se riippuu teos – vaalija-suhteesta, eikä siitä voida 

siten etukäteen sanoa mitään. 

10) Taide on avoimuutta salaisuudella, taide kykenee paljastamaan olevan olemisen 

kokonaisuutta (das Ganze). 

   

Mielestäni Heidegger tuo Taideteoksen alkuperässä selkeästi esille oman ”modernin” 

taidekäsityksensä. Postmoderni asenne on pyrkinyt kritisoimaan erilaisia 

representaatiomalleja (Vorhandenheit) taiteen tutkimuksessa, joten tässä valossa 

Heideggerin ontologinen, käsillä oleva Zuhandenheit -asenne on saanut ja saamassa yhä 

enemmän kannattajia, kuin myös muut tutkimusalat ovat alkaneet kiinnittää yhä 

enemmän huomiota taideteosten, kuvien ja median esiin tuomiin monimutkaisten 

merkitysprosessien tuottavaan ja uusintavaan valtaan, koska nyt myös taiteen katsoja, 

Heideggerin kielenkäytössä vaalija, on noussut tuottamaan merkityksiä ja sisältöjä 

omasta lähtökohdastaan käsin.  Heideggerin taidekäsitykseen perehtymisen ja tämän pro 

gradu -tutkielman tekemisen myötä voin päätyä siihen, että Heideggerin 

taidekäsitykseen kuuluva totuuden tapahtumaluonne liittyy kiinteästi hänellä 

ontologiaan ja hänen näkemykseensä olemisesta (Sein), jota ei tule pitää olevana 

(Seiende). Heidegger on omalla erilaisella taidekäsityksellään mielestäni samalla 

osoittanut ajattelevansa taiteesta ”modernisti”, koska monia nykytaiteen uusia suuntia ei 

voi enää lähestyä perinteisin keinoin.  Olisi kiinnostavaa tutkia Heideggerin 

taidekäsitystä enemmänkin, esimerkiksi siitä näkökulmasta, että voitaisiinko sitä pitää 

esimerkiksi taideteoriana.   
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