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Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen filosofi Martin Heideggerin totuusteoriaa. Totuuden käsite ja 

sen uudelleenluenta on yksi olennaisimpia teemoja koko Heideggerin ajattelussa. Totuuden käsite 

on myös 1900-luvun valokuvateoreettisen keskustelun ydintä. Tämä tutkimus pyrkii löytämään 

totuuden käsitteestä yhteistä maaperää Heideggerin fenomenologian ja dokumentaarisen valokuvan 

dialogille.  

 

Dialogia asetetaan kahdesta suunnasta: ensin puhtaasti tekstuaalisesti ja tämän jälkeen tekstin ja 

kuvan yhdistävällä konstellaatiolla. Ensin tarkastellaan valokuvan filosofiaa ja dokumentaarisen 

valokuvan yhteyksiä Heideggerin totuusteoriaan. Tämän jälkeen katsotaan Heideggerin 

totuusteoriaa kahdesta suunnasta: ensin sen kreikkalaisista juurista käsin ja sitten Heideggerin 

“taideteorian” kautta. Jean-Luc Nancyn viitoittamalla tiellä siirrytään tämän jälkeen tarkastelemaan 

Heideggerin totuusteoriaa valokuvien kautta. Lopuksi katsotaan kolmea Alex Webbin valokuvaa, 

joiden kautta paneudutaan Heideggerin teorian “kuvallisiin” ulottuvuuksiin. 

 

Heideggerin totuusteorian ja dokumentaarisen valokuvan rinnakkain asettavan tutkimusasetelman 

taustalla on kaksi haastetta. Toinen haaste tulee klassisen filosofian puolelta ja toinen valokuvan 

filosofian puolelta. Heidegger, kuten häntä ennen Hegelkin, esittivät vaatimuksen metafysiikan 

kysymysten tuomisesta lähemmäksi olemista ja pois tieteellisestä eristyksestä. Valokuvan 

filosofiassa taas on esitetty vaatimus valokuvan tuomisesta kiinteämmin osaksi filosofista 

keskustelua. Näihin kahteen haasteeseen tutkimusasetelma pyrkii reagoimaan. 

 

Asiasanat: totuus, totuusteoria, aletheia, Martin Heidegger, fenomenologia, dokumentaarinen 

valokuva, valokuvan filosofia, mediafilosofia 
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1 Johdanto 
 

1.1 Ikuisesti kriisissä: totuus 

 

Tämän tutkielman otsikkona on kreikan kielen sana. Sana on aletheia (ἀλήθεια), joka on kreikasta 

latinaan käännetty yli 2000 vuotta merkityksessä “totuus”, veritas. 1900-luvun alkupuoliskolla 

filosofi Martin Heidegger toi sanan tulkintaan uuden merkityksen. Hän jakoi sanan sen alkuosiin: 

“a-” ja “lethe”. “A-“ on kreikan kieltosana “ei-“, ja “lethe” tarkoittaa “kätkeytynyttä”. Heideggerin 

luennassa aletheia tarkoittaa siis ei-kätkeytynyttä, kätkeytymätöntä. Totuus kätkeytymättömyytenä 

nousi keskeiseksi teemaksi koko Heideggerin fenomenologiassa (Wrathall 2011, 12).  

 

Tämä tutkielma tarkastelee Heideggerin tapaa tarkastella totuutta. Lyhyesti sanottuna käsitellään 

siis totuuden käsitettä, mutta ei koko totuutta, vaan totuuden varjosta nousevaa pimeää energiaa. Ei 

siis katsota mitä totuus on käsitteenä yhdessä kokonaisessa yhdentekevyydessään, vaan mitä 

mahdollisuuksia heideggerilainen totuuskäsitteen uudelleenluenta sisältää. Mitä totuuden käsitteelle 

tapahtuu kun katsomme sen kätkeytynyttä olemusta, tai oikeastaan kätkeytynyttä 

kätkeytymättömyyttä? 

 

Miksi sitten syöksyä tällaiseen “postuumiin välienselvittelyyn”, kuten Mika Elo (2005, 67) asian 

ilmaisee teoksessaan Valokuvan medium? Eikö totuuden käsitteen pyörittely ole hieman 

epäajankohtaista? Heideggerinkin sanaleikistä käsitteen kanssa alkaa olla jo lähemmäs sata vuotta. 

Miksi kaivella kuoppia jollakin kreikkalaisella etymologisella hautausmaalla? 

 

Voitaisiin sanoa, että totuuden käsitteen tutkiminen on nyt tärkeää koska puhumme totuudesta 

enemmän kuin koskaan. Tosi-televisio ja “todelliset” ihmiset hallitsevat aikaamme. On 

muodikkainta kuluttaa todellista, koskematonta ja aitoa –luomutuotteita ja raakaruokaa, kokea 

todellisia, läheltä tulevia kokemuksia ja olla kontaktissa todellisiin ihmisiin sosiaalisessa mediassa. 

Populismi on suosiossa koska se operoi puhumalla “totuutta”. Samalla on ymmärrettävä totuuden 

käsitettä globaalissa keskustelussa, jossa määritelmiä on yhtä paljon kuin puhujia.  

 

Koska kyseessä on tutkimus myös valokuvasta, voitaisiin sanoa, että valokuvan näkökulmasta 

totuuden tutkiminen on nyt erittäin tärkeää koska valokuvan suhde totuuteen on kriisissä. 
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Valokuvan tekninen kehitys on haastanut suhteen totuuteen ja tämä uusi suhde pakottaa meidät 

tarkastelemaan myös totuuden käsitettä uudella tavalla (Walden 2010).  

 

Näille väitteille löytyisi varmasti paljon tukea aina mediatutkimuksesta filosofiaan. Näin sanominen 

olisi kenties ylevää, hienoa ja ajankohtaista. Oli miten oli, nämä väitteet ovat epäolennaisuuksia. 

Totuuden käsite ei ole nyt missään erityisessä kriisissä. Käsitteen tarkastelu ei ole nyt ajankohtaista. 

Sen sijaan totuuteen tarttuminen on ajankohtaista ennen kaikkea sen takia, että se on 

epäajankohtaista. Se mistä on tullut epäajankohtaista on jäänyt piiloon, jonkinlaiseen välitilaan 

lataamaan itseensä energiaa. “Se mikä on jäänyt väliin on jäänyt myös välinä olemaan” (Elo 2005, 

67).  

 

Marshall McLuhanin (1984, 18) mukaan epäajankohtainen on eräänlainen ajankohtaisen 

“ennakkovaroitusjärjestelmä”. Epäajankohtainen muodostaa antiympäristön, joka paljastaa tämän 

hetken “kriittisiä paineita” (McLuhan 1984, 18). Sitä kohti katsominen on katsomista kohti 

tulevaisuutta. Se on tutkaamista, jossa luodataan horisonttia, joka on vasta tulossa, mutta ei vielä 

totaalisesti läsnä.  

 

Mitään totuuden käsitteen ajankohtaistumista tai ylitsepääsemätöntä kriisiytymistä ei siis ole tulossa. 

Totuuden käsite ei ole nyt erityisessä kriisissä. Eikä se tule olemaankaan kriisissä. Sen sijaan se on 

aina ollut kriisissä. Jos kuunnellaan, mitä Heideggerilla (1996) on sanottavana totuudesta, 

huomataan, että totuus on ollut kriisissä ainakin 2000 vuotta. Ja hyvä niin. Sen pitääkin olla 

kriisissä. Totuus ilmenee kriisissä. Kriisi ja kiista ovat totuuden perustoimintaa. Näiden avulla 

totuus ilmoittaa itsestään. Kriisi on oikeastaan totuuden ainoa mahdollisuus. ”Missä vaara, siellä 

kasvaa myös pelastava”, runoilija Hölderlin (1998, 447) ja filosofi Heidegger (1996) voisivat todeta 

yhteen ääneen (Ks. Mika Elo 2005, 60). 

 

1.2 Kriisi: perspektiivi ja metodi 

 

Antti Salminen (2010) huomauttaa, että kriisi, eli ongelma on jo etymologisesti kytkeytynyt 

ongelman ratkaisuun. Muinaiskreikan krisis (κρίσις) merkitsee ratkaisua, tuomiota, valintaa ja 

erontekoa. Myös kriisin ja kritiikin kantaverbi on yksi ja sama krinein: erottaa, päättää, tuomita 

(Salminen 2010). Abstraktit käsitteet kuten totuus, ovat aina kriisissä, koska ne heräävät eloon vasta 

kriisissä ja kritiikissä. Niiden kriittinen potentiaali perustuu niiden kriisiin. 
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Aina kun totuudessa esiintyy kriisi, totuus nostaa hetkeksi päätään. Kriisi paljastaa totuuden 

kysymisen tarpeen. Se on alipaine, joka pakottaa kysymään epämiellyttäviä kysymyksiä. 

Epämiellyttävät kysymykset taas johtava aukeamaan, jossa miellyttävän totuuden epä-mieli nousee 

esiin. Epä-mielen kautta joudutaan kysymään: missä on totuuden mieli? (Heidegger 1996) 

 

Tässä tutkielmassa siis lähestytään totuuden käsitettä sen kriisistä ja kritiikistä käsin. Lyhyesti 

sanottuna totuuden käsitteen ajatteleminen kriisin kautta tarkoittaa sitä, että perinteinen käsitys 

totuudesta sanana problematisoidaan.  

 

“Perinteinen käsitys”, johon viittaan, liittyy filosofiassa niin sanottuun tietoteoreettiseen (tai 

epistemologiseen) realismiin, joka on tietoteoreettinen objektivistinen kanta, eli subjektista 

riippumaton kanta. Sen mukaan on mahdollista saavuttaa tietoa todellisuudesta sellaisena kuin se on. 

Tietoteoreettinen realismi olettaa ontologisen realismin, jonka mukaan mielestä riippumaton 

ulkoinen todellisuus on olemassa. On olemassa siis katsojasta riippumaton todellisuus. (Hintikka 

2001) 

 

Tietoteoreettinen realismi liittyy suoraan Aristoteleen esittämään totuuden vastaavuusteoriaan eli 

korrespondenssiteoriaan. Vastaavuusteorian mukaan totuudessa on kyse vastaavuudesta 

todellisuuden kanssa. Aristoteleen muotoilema peruslause kuuluu “väite on tosi kun se vastaa 

todellisuutta” (Aristoteles 1990). Tämän tutkimuksen edetessä tulemme kohtaamaan 

korrespondenssiteorian vielä monta kertaa. Huomioidaan kuitenkin jo tässä vaiheessa, että se ajatus 

totuudesta, jota tässä tutkielmassa tarkastellaan, asettuu tietyltä osin vastakkain 

korrespondenssiteorian kanssa. Tai näin asia on monesti haluttu ymmärtää.  

 

Heideggeriä kiehtoi taide koska sen realismi ei ole sitoutunut aristoteeliseen vastaavuusteoriaan. 

Siinä realismilla ja totuudella ei ole suoraa yhteyttä. Totuus ei ole olemassa vain tietona totuudesta 

vaan totuus on sellaista, joka näyttäytyy jos näyttäytyy. Se on ilmenevää ja ilmestyvää. Taiteen 

totuus on aletheiassa, eli kätkeytymättömyydessä. Se paljastuu ja ilmestyy piilostaan, jos ilmestyy. 

Ilmestyminen ei ole lähtökohta vaan tavoite. Taiteen kätkeytymättömyys esiintyy vain satunnaisesti. 

Se ei vain ole olemassa jossakin ikuisesti, vaan sen täytyy tulla olevaksi ilmenemisen prosessissa. 

(Heidegger 1996 & 2010) 

 

Kriisin perspektiivi on Heideggerille (1996) samalla myös metodi. Tarkasteltaessa totuuden 

käsitettä on sana asetettava kriisiin ja kritiikin kohteeksi, jotta siihen ylipäätään voidaan tarttua.  
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Vaikka korrespondenssiteoria ja Heideggerin totuusteoria on haluttu nähdä vastakkaisina, tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että Heideggerin totuusteorian anti ei ole vain 

korrespondenssitotuuden vastustamisessa tai vaihtoehdon tarjoamisessa tälle teorialle. Heideggerin 

tutkimusmatkaan totuuden pimeälle puolelle liittyy paljon muutakin, muun muassa kytkös 

taiteeseen ja anti-estetiikkaan, joka saa sen taas kytkeytymään valokuvaan. Projekti on tietyltä osin 

myös “poliittinen” kuten tullaan tutkimuksen loppuvaiheessa huomaamaan. Heideggerin 

tarkoituksena ei siis ole niinkään vastustaa totuuden käsitettä vaan enemmänkin herättää se eloon. 

 

1.3 Valokuva ja totuus 

 

Valokuvan kannalta totuuden käsite on hyvin tärkeä. Valokuvaan on sen alkuajoista asti liitetty 

ajatus luonnon pensselistä (Walden 2010). Valokuvalla on sanottu olevan erityinen suhde 

“todelliseen”, “luonnolliseen” ja “realistiseen” (mm. Solomon-Godeau 1991, 169, Walden 2010, 91, 

Bazin 1960, 8, Petterson 2007, 3, Walton 2010, 15).  

 

Koska tässä tutkimuksessa asioita halutaan vääntää rautalangasta, valokuvan totuudesta ei 

filosofisessa mielessä kuitenkaan voida lähteä puhumaan ennen kuin on puhuttu totuudesta itsestään. 

Tämän vuoksi on vielä hyvä pitää heittomerkit “todellisen”, “luonnollisen” ja “realistisen” 

ympärillä. Emme siis kysy vielä sitä mikä on totuuden ja valokuvan suhde. Teema pidetään kyllä 

mielessä, mutta sitä ei vielä nosteta varsinaiseksi kysymykseksi. Tämä tutkimus on enemmänkin 

pohjatyötä, jolla pyritään luomaan perustaa valokuvan ja totuuden käsitteen väliselle keskustelulle.  

 

“Mitä on totuus?” Tämä on yksi filosofian peruskysymyksistä. Ensin on saatava jokin edes heikko 

ote tähän peruskysymykseen ennen kuin voidaan hyvällä omatunnolla lähteä tekemään 

tutkimusmatkoja keskusteluun valokuvan totuudesta. Siitä tässä tutkimuksessa on kyse.  

 

Yritän saada heiveröisen otteen totuuden epämuodostuneesta vartalosta. En yritä suinkaan ottaa 

kiinni koko ruumiista vaan pienestä kyhmystä. Tarkastelen yhtä totuuden luentaa – Heideggerilaista 

totuus-luentaa, joka on Gianni Vattimon sanoja mukaillen “hyväksi todetun korrespondenssi-

totuuden” vastaan hankaava luopio (Vattimo 1998, 51 & Kakkori 2001, 26). Näkökulmasta riippuen 

tämä kyhmy on joko ruumiin saastuttava syöpä tai ruumiin pelastava proteesi. 
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Totuuden käsite avautuu Heideggerille tartuttavaksi vasta kun hän lukee totuuden 

kätkeytymättömyyden kautta. Varsinainen tutkimuskysymykseni siis asettuu tarkastelemaan, mitä 

tämä luenta avaa. Kysyn, mitä on totuus kätkeytymättömyytenä? Mitä tarkoitetaan kun totuutta ei 

luetakaan korrespondenssiteorian mukaisesti puhtaasti vastaavuudeksi fyysisen todellisuuden 

kanssa vaan se ymmärretään kätkeytymättömyyden ja sulkeutumattomuuden kautta? 

 

Totuuden käsite yhdistää tämän tutkielman kahta puolikasta, Heideggerin filosofiaa ja 

dokumentaarista valokuvaa. Molemmilla on syvällinen suhde totuuden käsitteeseen. Molemmat 

operoivat sen avulla. Totuuden käsitteen tarkasteleminen mahdollistaa näiden kahden rinnakkain 

asettamisen. Nämä kaksi pyrin asettamaan dialogiin. Siis asettamaan. Tässä tutkimuksessa tehdään 

vasta pientä asettamistyötä, ei varsinaisesti vielä laajamittaista dialogia.  

 

1.4 Kohti filosofian ja dokumentaarisen valokuvan dialogia 

 

Filosofian ja dokumentaarisen valokuvan dialogia ei vielä laajamittaisesti ole olemassa, joten astun 

horisonttiin, joka on vasta hahmottumassa. Heidegger (2010) opettaa, että “tulevaisuus lähestyy 

meitä menneisyydestä”. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin voidaan ottaa askel eteen päin, on 

otettava askel taakse päin. Jotta voidaan löytää jotakin näkymätöntä, on poistettava jotakin näkyvää. 

On otettava askel niin paljon taakse päin, että ollaan alkuhetkeä edeltävässä hämärässä. 

 

Tämä ei ole mikään historiallinen alkuhetki vaan kokonaan uusi tila, jossa alku alkaa uudelleen. 

Samalla siirrytään myös turvattomuuden alueelle. Heidegger (1984) kuvaa tätä prosessia peiton 

poistamisella. Se ei ole löytämistä keräämällä ja kartuttamalla (covering) vaan uudelleen löytämistä 

poistamalla ja paljastamalla (dis-covering). Tämä poistaminen tuo eteemme aukeaman (Lichtung), 

jossa aloitetaan alkuhetki alusta. Toiveena on, että tässä hämärän aukeamassa uudenlainen valo 

alkaa piinata meitä ja alamme kysyä olemisemme perustaa uudelleen. Perustavan kysymisen kautta 

juurrumme itse kysymiseen. Kysyminen taas vie meidät kohti tulevaisuutta. 

 

Jos halutaan asettaa dialogiin Heideggerin totuusluenta ja dokumentaarinen valokuva, on siis 

mentävä näiden kahden alkuhetkeen. Aivan ensin kartoitan kuitenkin hieman valokuvan ja 

filosofian välillä käytyä keskustelua ja samalla asetan tämän tutkimuksen positiota suhteessa  

teoreettiseen kenttään. Sitten menen ensin dokumentaarisen valokuvan alkuhetkeen ja pyrin 

ymmärtämään sen uudestaan sen syntyhetkestä käsin. Tämän jälkeen menen Heideggerin 

totuusluennan alkuhetkeen tarkastelemalla sen kreikkalaisia juuria.  
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Alkuhetken kartoituksen jälkeen aloitetaan dialogin asettaminen. Siirryn kohti valokuvaa 

tarkastelemalla Heideggerin Taideteoksen alkuperä –esseetä ja sen antamia viitteitä taiteen ja 

totuuden kytköksistä. Tämän jälkeen tarkastelen apunani Heideggerin “taideteoria” ja Jean-Luc 

Nancyn post-heideggerilainen kuvateoria miten kuvaa ja filosofiaa voitaisiin tarkastella rinnakkain. 

Lopuksi teen intervention konkreettiseen dialogiin ja katson rinnakkain valokuvaaja Alex Webbin 

valokuvia ja Heideggerin totuusluentaa. 

 

Saattaa kuulostaa laajalta, mutta oikeastaan kyseessä on melko pieni tutkimus. Tämä on tutkimus 

aloittamisesta. Tarkastelemme sitä, miten filosofian ja valokuvan välinen dialogi voitaisiin aloittaa. 

Vastaan tähän kysymykseen rakentamalla pienen kokeilun, jossa tarkastelen Heideggerin 

totuusluentaa heijastinpeilinäni valokuva. 

 

Sanat kuten “totuus”, “filosofia” ja “valokuva” ovat isoja. Tämän vuoksi joudun palauttamaan ne 

sellaiseen pienuuteen, jossa niihin voidaan tarttua. Ensin rajaan sen minkälaista valokuvaa 

tarkastelen ja mikä tässä valokuvassa on sellaista valollista kuvallisuutta, joka saa sen kiinnittymään 

totuuskysymykseen. Katson mikä dokumentaarisessa valokuvassa on sellaista, joka suuntautuu 

kohti Heideggerin totuuskysymystä. Tämän jälkeen tarkastelen Heideggerin uudelleenluentaa 

totuuden käsitteestä, jonka kautta rajaan pienen tarttumapinnan totuuden kysymiseen. 

 

1.5 Kaksi haastetta 

 

Heidegger (1996) tunsi vetoa “anti-esteettiseen taiteeseen” puhuessaan totuudesta Taideteoksen 

alkuperässä. Anti-esteettisellä taideteoksella on Heideggerille erityisrooli totuuden ilmenemisessä. 

Tässä tutkimuksessa lähdetään siis Heideggerin hengessä asettamaan totuuskysymystä filosofian ja 

dokumentaarisen valokuvan dialogilla. Tämän konstellaation taustalla kaikuu kaksi haastetta. 

Toinen haaste tulee metafysiikasta ja toinen valokuvan filosofiasta. Karkeasti haasteet kuuluvat 

seuraavasti: 

 

1) Metafysiikan tulisi päästä lähemmäksi fysiikkaa. 

2) Valokuvan filosofian tulisi käsitellä enemmän filosofiaa ja enemmän valokuvaa. 

 

1.5.1 Haaste metafysiikasta 
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“Hegel ja Heidegger, kuuluvat niihin filosofeihin, joiden mielestä metafysiikka on lopulta 

suorastaan irronnut todellisuudesta, jota sen piti kuvata, ja muuttunut ideasta pelkäksi asetukseksi, 

ellei suorastaan illuusioksi hyperouranos topos. Heidän tavoitteenaan on siis perääntyä tai edetä 

metafysiikasta takaisin todellisuuteen, siihen ”fysiikkaan” josta ideat ovat liiaksi irtautuneet.”  

- Susanna Lindberg (2006, 1) 

 

Toteamus metafysiikan irtoamisesta fysiikasta, josta Susanna Lindberg (2006) puhuu on Hegelin ja 

Heideggerin tyypillinen tapa ilmaista närkästyksensä metafysiikan konventioita kohtaan. 

Heideggerin mukaan metafysiikka on erkaantunut niin kauas fysiikasta, että se on alkanut unohtaa 

omat perustuksensa (Kraus 2009, iii). Metafysiikka on “aloittamassa lopettamisensa” (Heidegger 

2003, 85). Metafysiikka on löydettävä uudelleen, sille on palautettava uusi ja samalla alkuperäinen 

peruskysyjän arvo (Heidegger 2010, 12). Tätä “uutta alkuperäisyyttä” Heidegger lähtee 

fenomenologiassaan raivokkaasti etsimään.  

 

Heidegger (1996) on painottanut, että metafysiikan ja samalla olemisen uusi merkityksellisyys ei 

välttämättä löydy klassisesta filosofiasta vaan on otettava käyttöön kovemmat otteet - esimerkiksi 

taide. Taide voi näyttää suuntaa kohti autenttista olemista ja “Daseinia”, joka on Heideggerin termi 

olemisen ensisijaiselle luonteelle. (Mansbach 1997, 157) 

 

Jean Beaufraitin (1986, 77-78) mukaan siinä missä filosofinen pohdinta usein epäonnistuu 

tavoittamaan klassisen filosofian syvällisen tason, kuvataide ja runous sen sijaan onnistuvat – tässä 

kohtaa hän viittaa erityisesti runoilijoihin Hölderliniin ja René Chariin. Näitä Heidegger pitää 

lähemmäksi alkuvoimaista kreikkalaista ajattelua päässeinä kuin esimerkiksi Hegeliä ja Nietzscheä. 

Beaufrait pitää ihanteena, että runous, kuvataide ja filosofia löytävät toisensa lopulta yhdistymisessä, 

jossa “sanat ovat vain merkkejä” (Beaufrait 1986, 86). 

 

Heidegger lähti etsimään metafysiikan uutta alkuperäisyyttä esisokraattisista kreikkalaisista 

teksteistä ja toisaalta teknisen maailman arkisista ilmiöistä. Tätä samaa etsintää haluan jatkaa.  

 

1.5.2 Haaste valokuvan filosofiasta 

 

“Ehdotan valokuvan filosofian tämän hetkiseksi haasteeksi käsitellä enemmän filosofiaa ja 

enemmän valokuvaa. Tämä tarkoittaa tulemista enemmän substanssilähtöiseksi filosofiaksi, joka 

muodostuu oikeista, kiinnostavista kysymyksistä.” 
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- Patrik Maynard (2010, 29) 

 

Toinen haaste liittyy valokuvan filosofiasta viime vuosina käytyyn keskusteluun. Patrik Maynardin 

mukaan valokuvan filosofian tulisi tarttua spesifimmin konkreettisiin valokuviin ja toisaalta 

aktuaaleihin filosofisiin keskusteluihin.  

 

David Campanyn mukaan valokuvan filosofia on ollut tähän mennessä paljolti keskustelua 

valokuvan mediumista. Tähän keskusteluun myös suomalainen tutkimus on laajasti osallistunut. 

Tämänkaltainen filosofia on Campanyn mukaan tavallaan “tuttua viiniä uusissa pulloissa”. 

Campany peräänkuuluttaakin uusia avauksia ja haluaa, että valokuvan filosofiaa vietäisiin pois 

“häkkiolosuhteista”. (Campany, 2010, 20) 

 

Sinänsä kiinnostava olemuskeskustelu jää helposti kahden suuren keskustelun ulkopuolelle: 

toisaalta se pidättäytyy puhumasta yksittäisistä valokuvista ja toisaalta se ei käsittele myöskään 

filosofiassa laajemmin käytyä keskustelua. Se siis ohittaa suuren osan omasta potentiaalistaan. 

 

Patrick Maynardilla on tavallaan samankaltainen haaste valokuvan filosofialle kuin Heideggerillä ja 

Hegelillä on metafysiikalle. Metafysiikasta fysiikkaan siirtyminen ei tarkoita puhtaasti sitä, että 

siirrytään metafyysistä kysymyksistä jotenkin konkreettisempiin fysiikan maailman kysymyksiin, 

vaan kuten Lindberg (2006) toteaa, kysymyksen pysyvät samoina, mutta kysymisen tapa muuttuu.  

 

Heideggerin haaste tarkoittaa itse asiassa sitä, että metafysiikan tulisi käsitellä enemmän fysiikkaa 

ja samalla enemmän metafysiikkaa. Aivan kuten Maynardilla valokuvan filosofian tulisi käsitellä 

enemmän valokuvaa ja enemmän filosofiaa. Molemmissa haasteissa peräänkuulutetaan siis 

Heideggerin (1984) termein “uutta alkuperäisyyttä”, jossa pyritään eroon konvention taakasta, joka 

on peittänyt alleen itsessään mielenkiintoiset aiheet.  
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2 Valokuvan filosofia 
 

2.1 Valokuvan ja filosofian kohtaaminen 

 

Käytän tässä tutkimuksessa käsitettä “valokuvan filosofia” tutkimusalueesta, joka on vasta aivan 

viime vuosina alettu mieltää omaksi teoreettiseksi alueekseen. Tietyssä mielessä on kuitenkin hyvä 

pitää rauhallisen skeptinen suhde siihen onko valokuvan filosofia vielä mikään tarkasti rajattu oma 

tutkimusalueensa, tai tulisiko sen sellainen ollakaan.  

 

Tämän vuoksi en puhukaan valokuvafilosofiasta vaan valokuvan filosofiasta. Vaikka sanat siis 

operoivat yhdessä ne ovat kuitenkin vielä erillään, enemmänkin tukemassa toisiaan kuin 

yhdistymässä toisiinsa. Valokuvan filosofia on väljä käännös englanninkielisestä sanaparista 

“philosophy of photography”, jota käyttävät saman nimisen journaalin toimittajat Daniel Rubinstein, 

Andrew Fisher ja Tim Stephens.  

 

Valokuvan filosofiaa on laajasti ymmärrettynä kaikki valokuvan ja filosofian välillä käyty 

keskustelu. Tiiviimmin ymmärrettynä se voidaan nähdä kahdesta suunnasta “valokuvan 

filosofoimisena” tai toisaalta “filosofian valokuvallistamisena” (Rubinstein, Fisher, Stephens 2010, 

7). Näistä kahdesta suunnasta se siis määrittyy jommankumman alueen ensisijaisuuden kautta. 

Ensimmäinen, valokuvan filosofointi, viittaa siihen, että annetaan filosofisia perspektiivejä 

valokuvan mediumille tai yksittäisille valokuville. Toinen, filosofian valokuvallistaminen, taas 

viittaa siihen, että käytetään valokuvan mediumia tai yksittäisiä valokuvia filosofiseen keskusteluun.  

 

Vaikka valokuva toimi jo 1800-luvun alkupuoliskolla “filosofisena leluna” (Elo 2005, 29), joka 

kiihotti monitasoista metafyysista debaattia, valokuvan ja filosofian välit sähköistyivät 

laajamittaisesti kuitenkin vasta paljon myöhemmin. Scott Waldenin (2010, 1) mukaan valokuva sai 

valtavan määrän huomiota teoreettisessa keskustelussa erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Tähän 

aikaan syntyi Waldenin (2010) mukaan ydinkeskustelu suurelle osalle nykyistä valokuvan ja 

filosofian dialogia.  

 

Tätä kautta edelsi Pop-taiteen, fluxuksen, happeningin sekä 60- ja 70-lukujen käsitetaiteen vaikutus, 

jolloin valokuva nousi voimakkaasti teoreettisen pohdinnan kohteeksi (Krauss 2001, 31). Tämä toi 
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valokuvan tiivisti osaksi moderniteetti -keskustelua ja samalla filosofian piiriä (Bolton 1993; Crary 

1993).  

 

1970 –ja 1980-luvuilla monet suositut teoreetikot tarttuivat valokuvaan. Roland Barthes pohti 

valokuvan fenomenologiaa, Susan Sontag otti tarkasteluunsa valokuvan roolin eettisessä 

keskustelussa, Vilém Flusser puhui valokuvan universumista, Allan Sekula pohti valokuvan 

totuuskysymystä ja Joel Snyder haastoi keskustelua valokuvan erityislaadusta. 

 

Kuten harva filosofiksi tituleerattu, luonnollisesti tässä mainitut teoreetikotkaan eivät ole “vain” 

filosofeja. Heidän pohdintojaan yhdistää kuitenkin tietty filosofinen perusasenne ja temaattinen 

filosofisuus ontologisessa ja epistemologisessa mielessä. Enemmänkin voidaan sanoa, että näiden 

teoreetikkojen esiin nostamien keskustelujen kautta valokuva filosofisoitui. 

 

Walden (2010, 1-2) muistuttaa, että paljon on kuitenkin tapahtunut tämän sähköistyneen ajanjakson 

jälkeen sekä filosofiassa että valokuvassa. Filosofia on laajentunut monille alueille traditionaalisen 

piirinsä ulkopuolelle ja moni tähän aikaan alkanut keskustelu on syventynyt tai saanut uusia 

merkityksiä. Valokuvasta on marginaalisen taidemuodon sijaan tullut taiteen valtavirtaa sekä aivan 

erilainen arkeen ja jokapäiväiseen keskusteluun nivoutunut ilmiö. Nämä tapahtumat huomioon 

ottaen on Waldenin (2010, 2) mukaan oleellista uudelleen tutkia filosofisia teemoja, joita valokuva 

on nostanut esiin.  

 

2.2 Mediafilosofia 

 

Mika Elo (2005, 37) näkee mediafilosofian tulleen viime vuosina yhdeksi mediateorian 

pääsuuntauksista. Erityisesti saksankielisellä alueella on käyty vilkasta keskustelua 

mediafilosofiasta. Saksankielisen mediafilosofian piirissä, joka on vaikuttanut paljon myös 

suomalaiseen kenttään, on noussut toive valokuvan tuomisesta konkreettisemmin osaksi filosofista 

keskustelua.  

 

Valokuvan filosofiaa voidaan tietyltä osin pitää rinnakkaisilmiönä mediafilosofialle. Mediafilosofia 

on erityisesti Frank Hartmannin ja Mike Sandbothen vaikutuksesta saanut laajaa huomiota myös 

saksankielisen keskustelun ulkopuolella. Molemmille ydinhuomio mediafilosofian tarpeellisuudesta 

liittyy siihen, että kulttuurimme rakentuu yhä enemmän muiden symbolien kuin perinteisen 

kirjoitetun kielen varaan. Hartmann (2004) kutsuu tätä muutosta “ikoniseksi käänteeksi”. Olemme 
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siirtyneet yhä enemmän symbolijärjestelmäkulttuuriin, jossa ei enää vallitse vain kirjoitetun kielen 

hegemonia (Hartmann 2004). Kulttuurimme on syvällisesti multimedioitunut ja samalla myös 

ajattelumme välineet ovat monimuotoistuneet. 

 

Sandbothen (2005, 2) mukaan mediateoria on jo laajasti reagoinut tähän käänteeseen. On syntynyt 

mediapsykologia, mediasosiologia, mediakasvatus, mediaoikeustiede ja mediataloustiede mutta 

median ja filosofian yhdistelmä ei ole vielä nostanut päätään. Sekä Hartmann että Sandbothe 

huomioivat tässä hitaudessa tietyn filosofialle tyypillisen liikkumatavan. Sandbothe lainaa Hegeliä 

ja toteaa, että “se on kuin Minervan pöllö, joka levittää siipensä vasta kun ilta tekee tuloaan” 

(Sandbothe 2005, 2 & Hegel 1952, 13).  

 

Sekä Hartmannin (2004) että Sandbothen (2005) mielestä mediafilosofian huomio kirjoitetun kielen 

hegemonian rapistumisesta johtaa kahdensuuntaiseen toimintaan filosofian näkökulmasta. 

Ensinnäkin se esittää vaatimuksen medioiden ottamisesta tiiviimpään filosofiseen tarkasteluun. 

Filosofia ei voi siis jäädä ulkopuoliseksi mediatutkimuksesta. Toiseksi mediat eivät voi jäädä 

ulkopuolisiksi filosofiasta. Jos kulttuurissamme on todella tapahtunut “ikoninen käänne” ja 

rakennamme ajattelumme yhä enemmän esimerkiksi kuvien varaan, miksei myös filosofiaa tehdä 

kuvilla? 

 

Voidaan kysyä onko Hartmannin argumentti “ikonisesta käänteestä” kuitenkaan kovin 

paikkansapitävä tai edes ajatuksellisesti hedelmällinen. Onko todella tapahtunut jokin ikoninen 

käänne? Tähän on hyvä suhtautua kriittisesti. Eivätkö ikonit oikeastaan päinvastoin kuvatulvan 

kasvaessa menetä tehoaan? Voidaan ajatella, että kirkollisten symbolien hallitsema keskiaika oli 

Euroopassa todellista ikonista aikaa. Symbolit kuten risti tai Neitsyt Marian kuva saattoivat silloin 

itse asiassa olla voimakkaampia ja vaikuttavampia ikoneita kuin mitä ne voivat koskaan meidän 

aikanamme olla. 

 

Toisaalta voidaan ajatella yhtälailla, että monet Euroopan alkuasukasyhteisöistä elivät hyvin  

ikonisessa kulttuurissa palvoessaan toteemiesineitä, pyhiä paikkoja ja eläinten kuvia. Samalla 

argumentilla voidaan pitää myös muinaista egyptiläistä kulttuuria vahvasti ikonisena. 

Hieroglyfithän olivat jumalten puhetta ja kuvakirjoitus oli papiston ja ylhäisön hallussa.  

 

Hartmannin argumentti ei kuitenkaan käsittääkseni pyri olemaan mikään historiallinen väite. Hän ei 

väitä, että ikonit ja kuvat olisivat nyt jotenkin merkityksellisempiä kuin koskaan. Enemmänkin hän 
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haluaa korostaa, että operoimme arjessamme huomattavan paljon kuvilla. Sosiaalinen media ja 

mobiilit multimedialaitteet tuovat kuvan osaksi kaikkea kanssakäymistä. Arkemme nojautuu kuviin, 

ja myös videoon, samalla tavalla kuin se nojautuu tekstiin. 

 

Hartmann siis korostaa, että mediafilosofiaa ei voida tehdä enää vain puhtaasti vertailemalla 

tekstejä toisiinsa koska mediakulttuurimme nojautuu yhä enemmän tekstin ulkopuolisiin 

entiteetteihin. Hartmannin mukaan ajattelu ei tässä uudessa ympäristössä voi tapahtua vain 

klassisten filosofisten tekstien muotoilemana. Mediafilosofian haaste onkin “törmäyttää” filosofinen 

ajattelu medioiden kanssa. (Malmberg, 2008, 15) 

 

Tämän tyyppistä törmäyttämistä on käyttänyt suomalaisessa valokuvan filosofiassa esimerkiksi Pasi 

Väliaho, joka on ottanut omassa lähestymisessään irtioton tekstilähtöisyydestä. Väliaho pyrkii 

luomaan maaperää mediafilosofiselle tutkimukselle, jossa kuva otetaan huomioon yhtenä 

varteenotettavana ajattelun mediumina luotaessa katsauksia filosofian historiaan samoin kuin 

pyrkiessä synnyttämään uutta ajattelua ja uusia käsitteellistyksiä esimerkiksi ontologian ja 

epistemologian saralla. (Malmberg, 2008, 15-16) 

 

Valokuvan ja filosofian välistä keskustelua on viime vuosina avattu ennen kaikkea taidevalokuvan 

ja filosofian välille. David Campanyn (2010, 20) mukaan, kun puhutaan valokuvan filosofiasta, 

puhutaan usein juuri taidevalokuvan ja filosofian välisestä keskustelusta. Tämä on kuitenkin 

Campanyn (2010, 20) mukaan kuin tarkkailtaisi “tiikeriä eläintarhassa”. Hän peräänkuuluttaakin 

avauksia myös “villissä luonnossa”, esimerkiksi dokumentaarisen valokuvan ja filosofian välillä. 

 

Pisimmälle viedyin valokuvafilosofinen keskustelu on Campanyn (2010, 20) mukaan käyty 

valokuvan mediumista. Tähän keskusteluun myös suomalainen tutkimus on laajamittaisesti 

osallistunut. Vaikka tämänkaltainen keskustelu on sinänsä tärkeää ja virittänyt paljon linkkejä 

valokuvan ja filosofia välille, se ei kuitenkaan riitä. Tulisi astua valokuvateorian pimeälle puolelle 

ja ottaa valokuvat itsessään enemmän osaksi filosofista dialogia (Campany, 2010, 20). 

 

Patrick Maynardin (2010, 29) mukaan, kuten jo huomioimme, valokuvan filosofian haasteena on 

“käsitellä enemmän filosofiaa ja käsitellä enemmän valokuvaa”. Tässä Maynard peräänkuuluttaa 

syvällisempiä filosofia lähtökohtia valokuvan filosofialle. Toisaalta Maynard peräänkuuluttaa 

tarttumista konkreettisemmin valokuviin.  
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Maynardin haaste on oikeastaan samaa juurta kuin Hartmannin ehdottama törmäyttämisvaatimus. 

Molemmat pyytävät tarttumaan kirjoitetun kielen ulkopuolisiin symboleihin ja iskemään ne 

filosofista debaattia vasten. Näitäkin avauksia on jo jonkun verran tehty valokuvan filosofiassa. 

Esimerkiksi Olivier Richon (2010) käyttää metodia törmäyttäessään Platonin ideat valokuvan 

mediumin kanssa. Mutta tässäkin kohtaa keskustelu rajoittuu valokuvan filosofian traditionaaliseen 

sfääriin, valokuvan mediumiin. Richon vastaa tässä Maynardin haasteeseen siltä osin, että hänen 

tutkimuksessa on pitkälle historiaan ulottuvat filosofiset lähtökohdat. Mutta hän ei vastaa 

Maynardin toiseen haasteeseen, jossa valokuvan filosofian tulisi käsitelle itse valokuvia. 

 

Usein kun tehdään tätä törmäyttämistä sitä tehdään juuri abstraktin valokuvan käsitteen ja filosofian 

kesken. Valokuva on tässä keskustelussa enemmänkin apukäsite, jonka avulla filosofista 

keskustelua viritetään. Ei siis puhuta konkreettisista valokuvista. Hartmannin (2004) mukaan 

konkreettisten valokuvien ja filosofian välinen “kaksikielinen” keskustelu odottaa tulemistaan 

paljolti sen vuoksi, että valokuvateoria ei suhtaudu kuviin kuvina vaan tekstinä. Vahvasti 

saussurelaisessa semioottisessa ilmapiirissä valokuvia luetaan kuin tekstiä. Hartmann ehdottaakin, 

että tarvittaisiin käänne puhtaasta semioottisesta tarkastelusta enemmän Ernst Cassirerin 

symbolijärjestelmäajattelun suuntaan. Cassirer (2000) näkee tekstin ja kuvan saman 

symbolijärjestelmän osina.  

 

2.3 Valokuvan filosofia ja totuuskysymys 

 

Totuuskysymys ei ole ollut pelkästään mannermaisen filosofian lempilapsia vaan myös valokuvasta 

käyty filosofinen keskustelu on ollut totuudesta erityisen kiinnostunut. Se on itse asiassa ollut yksi 

valokuvaa ja filosofiaa laajimmin yhdistäneitä keskusteluja.  

 

Laajaa debaattia on herättänyt erityisesti kysymys, joka ei ole tämän tutkimuksen pääfokuksessa, eli 

kuinka suuri totuusarvo valokuvalla voi olla. Muun muassa Kendall L. Waltonin essee Transparent 

Pictures: On the Nature of Photographic Realism on herättänyt laajaa keskustelua valokuvan 

suhteesta totuuteen ja realismiin. Monesti keskustelu on kiihtynyt ennen kaikkea kritiikiksi 

valokuvan totuudellisuudesta. Nämä tekstit ovat saaneet suuren määrän akateemista huomiota juuri 

haastaessaan käsityksen valokuvan totuudellisuudesta. 

 

Jokainen vuosikymmen on tuonut mukanaan oman aikansa totuuskriitikon valokuvateoriassa. 1970-

luvulla Susan Sontag kirjoitti paljon lainatun teoksensa On Photography. Sontag sanoo, että 



	   14	  

valokuvat eivät ole missään erityissuhteessa todellisuuteen, eikä niillä ole mitään “yleistä 

eroavuutta siihen hämärään kauppaan, jota käydään taiteen ja totuuden välillä” (Sontag 2001, 6). 

1980-luvulla Allan Sekula viittasi valokuvan totuuden olevan vain “vakiinnutettu myytti” (Sekula 

1984, 5). 1990-luvulla Fred Ritchin väitti, että valokuvalla ei ole mitään etuajo-oikeutta totuuteen 

vaan, että “valokuvan suhde todellisuuden kanssa on yhtä ohut kuin minkä tahansa muun mediumin” 

(Ritchin 1999, 1). 

 

Scot Walden, joka on toimittanut vuonna 2010 ilmestyneen laajasti filosofian ja valokuvan välisiä 

yhteyksiä tarkastelevan teoksen Photography and philosophy: Essays on the pencil of nature, on 

keskittänyt paljon huomiota juuri totuuskeskusteluun. Walden kuitenkin myöntää heti totuuden ja 

valokuvan suhdetta käsittelevän artikkelinsa Truth in Photography alussa, että “voidaan kenties 

argumentoida, että totuudesta, kuten se manifestoituu valokuvassa, ei voida käydä älykästä 

keskustelua ennen kuin ristiriidoista itse totuuden käsitteen ympärillä on päästy ymmärrykseen” 

(Walden 2010, 93).  

 

Hän ei kuitenkaan halua itse tarttua tähän tehtävään totuuskäsitteen monimuotoisuuden vuoksi.  

Waldenin lähtökohta on sinänsä ymmärrettävä. Tietenkin totuudesta voidaan puhua sitä 

laajamittaisesti määrittelemättäkin, mutta tämä tendenssi tuntuu olevan hyvin tyypillistä Waldenin 

esiinnostamassa valokuvateoreettisessa keskustelussa.  

 

Waldenin mainitsemat teoreetikot puhuvat kyllä totuudesta ja sen eri ulottuvuuksista, mutta harvoin 

käsitettä problematisoidaan, ainakaan heideggerilaisesta positiosta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, 

että nämä valokuvateoreetikot eivät tuntisi Heideggeria. Suuri osa heistä ei vain pidä olennaisena 

painottaa totuuden käsitettä tästä suunnasta, joka on sinänsä täysin ymmärrettävää. Eihän 

Heideggerin “totuusteoria” itsessään ole mikään rajattu oma vaihtoehtonsa, johon yleisesti voisi 

tukeutua, vaan enemmänkin eräänlainen epä-ajattelutapa tai ajattelun aukaisumalli. 

 

2.4 Heideggerilaisia avauksia kohti valokuvaa ja Heideggerin vaikutus Suomessa 

 

Heideggerin totuusteorian vaikutus näkyy kuitenkin tietyillä “post-heideggerilaisilla” 

valokuvateorian osa-alueilla. Erityisesti ranskalainen Jean-Luc Nancy on ottanut vaikutteita 

Heideggerin ajattelusta. Vaikka itse ”kuva” tulee Nancyn ajattelun keskiöön vasta 2000-luvulla, 

Nancylla on kuitenkin ehtinyt olla jo melkoinen vaikutus valokuvateoriaan. Omistan Nancylle 
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oman kappaleen myöhemmin kun siirrymme kohti tutkimuksen viimeistä osaa, valokuvan ja 

filosofian konkreettista dialogia.  

 

Suomalaiselle kuvateorian ja estetiikan kentälle Nancyn ja Heideggerin ajattelu on tullut erityisesti 

Susanna Lindbergin kautta. Estetiikan puolella Sami Santanen on nostanut keskusteluun sekä 

Heideggerin että Nancyn teemoja kuvasta. Mediateoriaan Heideggerin avauksia Suomessa on 

tuonut erityisesti Reijo Kupiainen, joka on kääntänyt Heideggeria ja julkaissut laajamittaisesti 

fenomenologiasta, kuvan ja taiteen filosofiasta, medialukutaidoista ja mediakasvatuksesta.  

 

Selvästi enemmän estetiikan ja filosofian piiristä tulee toinen Heideggerin totuusteoriasta 

kiinnostunut suuntaus, jota edustavat Suomessa Hannu Sivenius, Leena Kakkori, Arto Haapala, 

Jussi Backman ja Miika Luoto. Suomalaisen valokuvateorian piirissä näkyvimmin Heideggerin 

teoriaa on nostanut esiin Mika Elo. 

 

Kaikki tässä mainitut kommentaattorit ovat jollakin tasolla läsnä tutkimuksessani. Yleisesti ottaen 

nämä suomalaiset keskustelijat kirjoittavat harvinaisen kirkkaasti Heideggerin teemoista. 

Suurimmalla osalla heistä on elinvoimainen lähestymistapa Heideggerin teksteihin, jossa samalla 

onnistutaan säilyttämään Heideggerille ominainen pimeä valo. Kiinnostavien avauksien suuri määrä 

viestii siitä, että Heidegger ei ole suomalaisella kentällä enää missään nimessä marginaalisessa 

asemassa. 

 

Voidaan sanoa, että 2000-luvulla Heideggerista on tullut Suomessa erittäin vaikutusvaltainen 

ajattelija (Kunnas 2004, 44). Tätä vaikutelmaa vahvisti myös Pohjoismaisen fenomenologiaseuran 

(NoSP) perustaminen vuonna 2002.  

 

Luodon ja Backmanin mukaan näyttääkin siltä, että “siinä missä perinteinen ”heideggerilaisuus” on 

vanhoilla kanta-alueillaan Saksassa ja Ranskassa jonkinlaisessa laskusuhdanteessa, elävät 

fenomenologia ja mannermainen filosofia ”kukoistuskauttaan” perinteisesti analyyttisissä 

filosofisissa kulttuureissa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa” (Backman & Luoto 2006, 

60). Heidegger on siis liukunut vanhoista keskuksista kohti laitoja, jossa se elää uutta elämäänsä. 

 

Ehkä juuri tässä ajattelun tulemisessa uusille maille, konkreettisesti ja vertauskuvallisesti, piilee 

Heideggerin uusi mahdollisuus. Luoto ja Backman toivovatkin, että “näillä Heidegger-tutkimuksen 

uusilla alueilla tutkimus säilyttää tuoreutensa ja fenomenologisen itsenäisyytensä ja 
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konkreettisuutensa sortumatta dogmaattisuuteen tai puhtaan akateemis-oppihistorialliseen 

Heidegger-eksegeesiin, kuten sille monissa vanhoissa keskuksissaan on käynyt” (Backman & Luoto 

2006, 60). 
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3 Dokumentaarinen valokuva ja totuus 
 

Seuraavaksi tarkastelen hieman dokumentaarisen valokuvan juuria ja sitä millä tavalla 

dokumentaarinen valokuva ja dokumentarismi kytkeytyvät totuuden käsitteeseen. Kartoitan sitä  

kenttää, jossa dokumentaarinen valokuva voisi aktivoitua Heideggerin totuusteorian vastinpariksi. 

Kysymme, mikä dokumentaarisessa valokuvassa on sellaista, joka tekee siitä otollisen ympäristön 

kommunikoimaan Heideggerin teorian kanssa. 

 

3.1 Dokumentaarisen valokuvan juurimullat 

 

1920-luvun lopulla tapahtui paljon totuuden käsitteen ympärillä. Samoihin aikoihin kun Heidegger 

julkaisi pääteoksensa Oleminen ja aika (1927), jonka 44. pykälä keskitti huomion totuuden 

objektiivisen laadun sijasta totuuden kvalitatiiviseen laatuun, syntyi laaja totuudesta ja 

todellisuudesta kiinnostunut liike – dokumentarismi.  

 

Nykyään tuntuu jotenkin omituiselta sanoa, että dokumentarismi syntyi joskus. Eikö 

dokumentarismi toden tallentamisena ole aina ollut olemassa? Näinkin voidaan ajatella. Mutta 

Anne Wilkes Tuckerin (1984, 41) mukaan dokumentaristinen liike ja ennen kaikkea ajatus 

erityisestä todellisuuteen puuttumisesta todellisuuden tallentamisen avulla syntyi nimenomaan 

1920-luvun lopulla. Myös David Featherstone (1984, vii) ja Beaumont Newhall (1984, 1) sijoittavat 

dokumentaristisen valokuvan synnyn samaan aikaan.  

 

Käsite dokumentarismi on alusta asti väistellyt määrittelyä ja haastanut omia lähtökohtiaan, mutta 

sillä on kuitenkin aina ollut elimellinen suhde totuuden käsitteeseen (Newhall 1984, 1). Termiä 

dokumentarismi käytti ensimmäisen kerran englantilainen elokuvantekijä John Grierson vuonna 

1926. Griersonin mukaan dokumentarismilla oli laajempi tarkoitus kuin vain tallentaa todellisuutta. 

Hän uskoi, että dokumentarismin tehtävä oli ennen kaikkea vaikuttaa ihmisiin todellisuuden avulla. 

Griersonin näkemyksen mukaan tämän uuden esittämisenmuodon tarkoituksena oli “valikoiva 

faktojen dramatisointi inhimillisen vaikutuksen aikaansaamiseksi” (Tucker 1984, 41).  

 

Dokumentarismiin on alusta asti liittynyt ajatus totuuteen puuttumisesta ja totuuden valikoivalla 

esittämisellä vaikuttamisesta. Tämä totuuden hyväksikäyttö on synnyttänyt ambivalentin suhteen 

korrespondenssitotuuteen. Vaikka dokumentarismi operoi tietyllä objektiivisuuden ajatuksella, 
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totuus määrittyy kuitenkin ennen kaikkea subjektin näkökulmana totuuteen. Dokumentarismissa on 

siis sisäänrakennettuna voimakas subjektin ja objektin dialektiikka. 

 

Franz Rohin (1973) näkemyksen mukaan ensimmäinen maailmansota toi mukanaan uudenlaisen 

tarpeen dokumentarismiin valokuvassa. Impressionistinen kausi loppui ja katse kääntyi takaisin 

kohti “todellista”(Morris Hambourg 1984, 34). Tämän “valokuvan alkuperäisen intention” (Morris 

Hambourg 1984, 34) takaisin tuleminen toi mukanaan myös toisenlaisen kiinnostavan suunnan – 

totuuden taidemuotona. Paradoksaalisesti siis samaan aikaan kun valokuva kääntyi kohti 

“todellista”, dokumentarismina, se kääntyi kohti “ylitodellista”, taiteena. Todellisesta tuli 

muodikasta ja dokumentaarinen valokuva sai dokumentin ylittävän taidearvon.  

 

Abigail Solomon-Godeaun (1991, 170) mukaan dokumentarismin käsitteen tuleminen valokuvaan 

liittyy itse asiassa ennen kaikkea valokuvan taiteellistumiseen. Sanan myöhäinen käyttöönotto 

viittaa siihen, että 1800-luvulla ja pitkään 1900-luvulle valokuvaan liitettiin välttämättä ajatus 

dokumentaarisesta funktiosta. Ei siis tarvittu erikseen dokumentarismin käsitettä. Valokuva oli 

lähtökohtaisesti “vain” dokumentointia. (Solomon-Godeau 1991) 

 

Vasta 1920-30-luku toi tarpeen dokumentarismille. Puhun tarkoituksella ismistä. Kyseessä oli 

nimittäin nimenomaan dokumentaarisen funktion ismiytyminen. Vasta valokuvan voimakkaan 

estetisoitumisen jälkeen, piktorialismin hallittua diskurssia kolmekymmentä vuotta, 1800-luvun 

lopulta 1920-luvulle, tuli tarve erityiselle dokumentarismin painottamiselle. Piktorialismiin kuului 

ajatus äärimmäisestä taiteenkaltaisuuden korostamisesta. Valokuva haluttiin liittää nimenomaan 

kuvataiteen perinteeseen. (Solomon-Godeau 1991, 170) 

 

Dokumentarismin esiinnousu vastasi piktorialismin dominanssiin ja halusi palauttaa valokuvalle sen 

totuuden tallentamisen motiivin. Tässä mielessä dokumentaristinen valokuva oli lähtökohdiltaan 

anti-taiteellista. Samalla se oli kuitenkin myös taidemuoto. Dokumentarismi -termin kehittäjä 

Grierson painottikin alusta asti, että tätä uutta ilmaisumuotoa, jossa “havainnoidaan ja valikoidaan 

elämästä itsestään, voidaan käyttää uudenlaisessa ja elinvoimaisessa taidemuodossa” (Grierson 

1946, 79). Siis nimenomaan taidemuodossa. 

 

Eugene Atget, jota on sanottu dokumentaarisen valokuvan pioneeriksi ja edeltäjäksi, nousi 

taidekentän suosioon Ranskassa, USA:ssa ja Saksassa heti kuolemansa jälkeen 1927. Maria Morris 

Hambourgin (1984, 25) mukaan erityisesti kolmelta taholta ylistettiin hänen tuotantoaan: niiden 
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taholta, jotka halusivat nähdä valokuvan surrealistisena taiteena, niiden, jotka halusivat nähdä 

valokuvan kaunotaiteena sekä niiden, jotka halusivat nähdä sen teknologisena taiteena. 

 

Kaunotaiteiden kannattajat olivat sitä mieltä, ettei dokumentaristinen valokuva suinkaan ollut 

“mekaaninen transkriptio todellisuudesta, vaan validi väline subjektiiviseen ilmaisuun” (Morris 

Hambourg 1984, 25-26). Myös valokuvateknologian puolestapuhujat näkivät dokumentaristisen 

valokuvan ihmeellisenä välineenä ihmisen näkökyvyn rajojen ylittämiseen (Morris Hambourg 1984, 

25-26).  

 

Saksassa uusi dokumentaarinen valokuva otettiin 1920-luvun lopulla innostuneesti mukaan 

teoreettiseen keskusteluun. Bauhaus-liike näki valokuvassa suuren potentiaalin toden rakenteen 

tarkastelussa. Muiden muassa Moholy-Nagy ja Albert Renger-Patzsch kävivät keskustelua 

valokuvan mahdollisuuksista todentutkimuksessa. Renger-Patzschille kamera tarjosi työkalun 

“todellisuuden struktuurien paljastamiseen” (Morris Hambourg 1984, 31).  

 

Dokumentaristinen valokuva laajamittaisena käytäntönä koki ensimmäisen suuren kukoistuksensa 

kuitenkin Yhdysvalloissa. Monet liittävätkin käsitteen juuri 1930-luvun amerikkalaiseen 

valokuvaan ja vaikutusvaltaiseen Farm Security Administration-projektiin, joka pyrki vaikuttamaan 

ruraalin Amerikan ongelmiin dokumentoimalla niitä. 

 

Muun muassa Walker Evansin klassikkoteos Amerikka herätti laajan keskustelun dokumentarismin 

suhteesta todellisuuteen. Alan Trachtenberg pohtii tätä artikkelissaan Walker Evans`America. 

Evansin kuvat herättävät kysymyksen onko Amerikka materiaalinen vai kuviteltu paikka? 

Sijaitseeko se todella jossakin valokuvien toisella puolella, tilassa, joka on jaettu kameran kanssa, 

vai sijaitseeko se itse kuvissa? Näkikö Evans Amerikan vai keksikö hän sen itse? Vai, kuten 

Szarkowski ehdottaa, molempia? Mikä on todellisen ja kuvitellun välinen raja tässä 

imaginäärismateriaalisessa Amerikassa? (Trachtenberg 1984, 59) 

 

Evans tavallaan loi kokonaisen Amerikan dokumentoimalla siitä osaa. Hänen kuvansa siis operoivat 

kahdella todellisuustasolla. Toisaalta hän kuvasi todellisuutta ja toisaalta loi sitä. Tämä jännite on 

jäänyt syvälle dokumentaarisen valokuvan ytimeen. Dokumentaarinen valokuva on jotakin, joka ei 

vain tallenna todellisuutta vaan pyrkii vaikuttamaan todellisuuteen. Se on siis todellisuutta, joka 

motivoi todellisuutta.  
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3.2 Dokumentaarinen valokuva totuuden tutkimuksen apuvälineenä 

 

Käyttäessäni sanaparia “dokumentaarinen valokuva” on tärkeää huomauttaa, että pyrin 

ymmärtämään sanan sen “syntyhistoriallisessa merkityksessä”. Beaumont Newhallin mukaan 

dokumentarismin käsitteellä on aivan omanlaisensa historiallinen taakka. Hän toteaa, että “suurta 

osaa siitä valokuvasta, jota sanotaan nykyään dokumentaariseksi voitaisiin paremmin kuvata sanalla 

humanistinen” (Newhall 1984, 2). 

 

Humanismi ja dokumentarismi on tyypillisesti liitetty hyvin voimakkaasti toisiinsa. 

Dokumentarismin käsitteen liittäminen juuri FSA-projektiin ja muihin reformistisiin yhteyksiin on 

tuonut sille vahvan humanistisen konnotaation. (Newhall 1984) 

 

Dokumentaristiseen vaikuttamisen agendaan on liitetty agenda “paremmasta maailmasta”. On 

haluttu nähdä, että paljastamalla “todelliset” olosuhteet voidaan saada aikaan yhteiskunnallista 

muutosta. Kaikki todellisella operointi ei kuitenkaan ole yhteiskunnalliseen muutokseen 

lähtökohtaisesti tähtäävää.  

 

Teoksessaan Kirje “humanismista” / Maailmankuvan aika Heidegger (2000) hyökkää humanismia 

vastaan ja näkee sen yhtenä pääsyyllisistä aikamme ongelmiin. Heidegger (2000) näkee, että 

humanismissa on aina jotain epäilyttävää, koska se asettaa ihmisen kaiken kokemisen keskiöön. 

Humanismi on ilmaisu sellaisesta antroposentrismistä, joka pakottaa kaiken kokemisen lähtemään 

yksilöstä. Tämän vuoksi varsinainen kokeminen ja varsinainen täälläoleminen (Dasain) pakenee 

meiltä. Puhumme Heideggerin suhteesta humanismiin ja “elämyksen kulttuuriin” myöhemmin 

vähän lisää. 

 

Joka tapauksena, katsottuna tästä näkökulmasta, jos halutaan olla kohteliaita ja kunnioittaa 

dokumentaarista valokuvaa sen täydessä vitaliteetissa, ei voida redusoida dokumentarismia 

humanismiksi. Humanistisen ulottuvuuden lisäksi dokumentaarinen valokuva sisältää joitakin muita 

totuuden käsitteen kannalta kiinnostavia aspekteja. Ennen kaikkea näiden vuoksi uskon sen sopivan 

vastapariksi heideggerilaisen totuusteorian tarkasteluun.  

 

Ensinnäkin se operoi, kuten Heideggerin totuusluentakin, taiteen ja toden välissä, se on eräänlaista 

anti-taidetta ja anti-estetiikkaa, mutta samalla se tarvitsee taiteellisen ilmaisun vapautta ja 

teoksellisuutta ollakseen olemassa. Toiseksi dokumentaariseen valokuvaan liittyy ambivalenssi 
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objektiivisen totuuden ja subjektiivisen totuuden ilmenemisen välillä. Kolmanneksi siihen liittyy 

dialektiikka totuuden kätkemisen ja paljastamisen välillä.  

 

Näissä jännitteissä operoi myös Heideggerin totuusteoria. Totuus esiintyy anti-taiteen ja 

taideteoksellisuuden ristiriidassa. Totuus on olemassa tietyllä tavalla itsenäisesti, muttei koskaan 

ilmene todellisuudessa ilman ilmentäjää. Totuus on samanaikaista piiloutumista ja paljastumista. 

 

3.3 Dokumentarismi, anti-taide ja surrealismi 

 

Griersonin (1946, 79) mukaan dokumentarismi oli alusta asti anti-esteettinen liike, se siis vastusti 

vain pelkkänä estetiikkana toimimista. Samalla se oli kuitenkin taidemuoto. Beaumont Newhall 

(1984, 3) näkee Griersonin ajattelussa tässä kohtaa ristiriidan. Hänen mukaansa Grierson on 

epäjohdonmukainen nähdessään dokumentarismin samalla taidemuotona ja anti-estettiikkana.  

 

Heideggerilaisesta positiosta tässä ei kuitenkaan ole ristiriitaa vaan itse asiassa hyvin syvällinen 

johdonmukaisuus. Heideggerin mukaan todellinen taidekokemus ei synny ensisijaisesti estetiikasta. 

Taide ei ole yhtä kuin esteettinen kokemus. Taiteessa ei esiinny vain muodon kauneus vaan 

totuuden ilmestyminen. Muoto tai muodon kauneus eivät synnytä tätä totuuden ilmenemistä 

taiteessa, vaan kauneus on enemmänkin totuuden “palamistuotteena” syntyvää ylijäämää. 

(Heidegger 1996) 

 

Newhall lähestyy taidetta institutionaalisesta positiosta, jossa keskiössä on taideharrastus eikä 

taidekokemus. Heideggerilaisessa positiossa todellinen taideteoksen vaaliminen ei ole estetiikan ja 

oikean maun vaalimista vaan nimenomaan totuuden ilmenemisen vaalimista teoksessa ja teoksen 

“ristiriidassa”. Tämän kautta voidaan hyvin ymmärtää Grierson dokumentaariselle taideteokselle 

asettama samanaikainen vaatimus anti-estetiikasta ja taiteellisuudesta. Juuri tämä ristiriita on se 

hedelmällinen maaperä, johon totuus Heideggerin (1996) mukaan kasvattaa juuriaan. 

 

Dokumentarismilla oli alkuvaiheessaan hyvin samoja motivaatioita kuin surrealistisella liikkeellä. 

Nämä motivaatiot olivat arkiseen vaikutukseen pyrkiviä. Voidaankin sanoa, että varhaisimmat 

“sovellutukset” dokumentaarisen valokuvan ja totuuden tutkimuksen välillä tapahtuivat  

surrealistisen liikkeen sisällä. 
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André Bretonin Surrealismin I manifestin (1924) tavoitteena oli olla eräänlaista 

“automaattitaidetta”; taidetta, jota ei tehty taideinstituutiolle vaan arkitodellisuudelle. Se ei syntynyt 

taiteellisesta aktista vaan “todellisuuden automatiasta”. Taidesuuntaukseksi latistuminen ei koskaan 

ollut surrealistisen liikkeen tavoite. Vaikka liike ammensi yli-todellisesta, suunta oli aina kohti 

arkea. Surrealismin piti olla arjessa vaikuttava todellisuuden laajentuma, ei missään nimessä 

esteettinen ilmaisumuoto. (Kaitaro 2006) 

 

Timo Kaitaron (2001, 65) mukaan surrealistien pyrkimyksenä oli tietoisesti ja johdonmukaisesti 

vähentää subjektin kontrollia. He pyrkivät tekniikoissaan hyödyntämään itsestään riippumattomia ja 

sattumanvaraisuutta lisääviä elementtejä. Ylitodellisuuden tutkijoita, kiihotti ajatus 

dokumentaarisesta valokuvasta, joka otti paloja todellisuudesta mutta kuitenkin haastoi itse 

todellisuuden käsitteen. Samalla se vähensi subjektin kontrollia toden kuvaamisessa. Laite teki 

jotakin hallitsematonta. Tämä hallitsemattomuus loi linkin jo nähdyn toden ylittämiseen. 

 

Paljolti Man Rayn kautta dokumentarismivillitys levisi koko surrealistiseen liikkeeseen. Surrealistit 

ottivat muun muassa aikaisemmin mainitun Eugene Atgetin omakseen koska näkivät hänet 

eräänlaisena “primitiivitaiteilijana” (Morris Hambourg 1984, 26), joka löysi eriskummallisen 

tavallisessa. Hänen näkemystään verrattiin moniin runoilijoihin, esimerkiksi Arthur Rimbaudiin ja 

Louis Aragoniin. 

 

Surrealistirunoilija Desnon koki suurta hengenheimolaisuutta Atgetin kanssa. Hän sanoikin, että 

Atgetin “niin sanotut dokumentit olivat itse asiassa runoilijan visioita, testamentattuina runoilijoille” 

(Morris Hambourg 1984, 26). Ne olivat eräänlaisia kuvallisia runoja, joita sanalliset runoilijat 

saattoivat vetää henkeensä kuin lääkehöyryä. Myös Valentine ylisti Atgetin kuvia ja sanoi niiden 

tarjoavan “merkillisen mentaalin maiseman, joka tasapainottelee kiehtovasti faktan ja unen 

välimaastossa” (Morris Hambourg 1984, 26). 

 

Kuten Heidegger toteaa Taideteoksen alkuperässä, “kaikki taide on lopulta runoutta” (1996, 75). 

Todellinen taide operoi siinä avautumassa, joka on luontaista runoudelle. Tässä Heidegger haastaa 

luonnollisesti runouden käsitteen. Runous laajenee monille tuntemattomille alueille ja kattaa myös 

valokuvan. Heideggerin (1996) mukaan myös filosofian tulisi avautua runouden suuntaan, tai vielä 

tarkemmin muotoiltuna; filosofian tulisi katsoa filosofiaa runouden perspektiivistä. 
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Juuri surrealistiseen esisysäykseen sijoittuu dokumentaarisen valokuvan hedelmällisyys 

heideggerilaisessa totuudentutkimuksessa. Surrealistien näkökulmasta dokumentarismin ajatukseen 

liittyy tietty subjektin kontrollin väheneminen ja ajatus estetiikan vastustamisesta. Samalla se on 

kuitenkin “taiteellisesti validi väline subjektiiviseen ilmaisuun” (Morris Hambourg 1984, 25-26). 

Heideggerille totuuden ilmeneminen tapahtuu juuri tässä samaisessa aukeamassa.  

 

Jos dokumentaarista valokuvaa siis ajatellaan sen ylitodellisuuteen orientoituneista proto-

dokumentaarisista lähtökohdista käsin, sillä alkaa olla voimakasta vetoa Heideggerin totuuden 

fenomenologiaan. Tässä näkökannassa dokumentaarinen valokuva on sellaista valokuvaa, jolla on 

samanaikaisesti fyysiseen todellisuuteen kytkeytyvä että fyysistä todellisuutta pakeneva 

kaksoisruumis, ilmiön fysiikka. Se on todellisuuden tutkimuksen apuväline, joka operoi 

teoksellisuuden ja todellisuuden runokuvallisessa välimaastossa. Sen teoksellisuus on sen 

todellisuutta, mutta samalla sen kuvaama todellisuus muodostaa sen teoksellisuuden. Sen epä-

teokselliseen teoksellisuuteen voi paikallistua “muodon ylijäämää” (Santanen 2010), jossa 

totuuskysymys viihtyy. 

 

Syvennämme myöhemmin Heideggerin muotoilemaa yhteyttä teoksen ja totuuden välillä, mutta 

todetaan tässä kohtaa kuitenkin, että Heideggerille (1996) taiteen ja taideteoksen vaaliminen on 

totuuteen suuntautumista. Totuus ilmenee teoksessa ja sen vaalimisessa. Teoksen vaaliminen on 

Heideggerin (1996) mukaan kuitenkin lähes mahdotonta taiteen kentällä koska taide on muuttunut 

estetiikaksi ja “elämysoperaatioksi”. Heidegger sanoo, “kaikki on elämystä. Kenties elämys on 

kuitenkin se elementti, jossa taide kuolee” (Heidegger 1996, 83). 

 

Ehkä dokumentaarinen valokuva voisi sisältää sellaisen totuuden epäelämyksellisyyden tai 

epämiellyttävyyden, jossa on vielä läsnä aporeettinen kytkös taiteen ja totuuden välillä. Ehkä 

dokumentaarisessa valokuvassa on vielä jäljellä sitä energeettistä luminanssia, joka saa meidät 

kysymään totuuden kysymystä. Tätä mahdollisuutta tarkastelemme tutkimuksen viimeisessä osassa 

konkreettisemmin.  

 

Mennään kuitenkin tämän tiiviin valokuvaa käsittelevän jakson jälkeen itse asiaan. Tarkastellaan 

seuraavaksi Heideggerin totuusteoriaa ja sen merkitystä Heideggerin filosofialle. Katsotaan oikein 

suurennuslasin kanssa tämän tutkimuksen ydinkysymystä: mitä tarkoittaa totuus 

kätkeytymättömyytenä? 
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4 Heidegger ja kysymys totuudesta  
 

4.1 Kohti totuuskysymyksen epäkäytännöllistä alkuhetkeä 

 

Heideggerille totuuden käsite on ongelmallinen. Se on veltto ja epämiellyttävä sana, joka makaa 

arkussaan hiljaisena ja uhkaavana. Juuri siksi se on nostettava arkusta ylös ja pakotettava katse sitä 

kohti. Kaikessa elottomuudessaan se on nimittäin kuitenkin kaikkein elävintä ja oleellisinta (mm. 

Heidegger 1984, 1996, 2005 & 2010).  

 

Heideggerin Frankenstein-operaatio oli elämänmittainen. Totuuskysymys oli koko hänen 

ajattelunsa olennaisinta ydintä (mm. Kakkori 2001, 47 & Wrathall 2011, 12). Reijo Kupiaisen 

(1994) mukaan voidaan kärjistetysti sanoa, että koko Heideggerin tuotannossa nousee esiin vain 

kaksi kysymystä: kysymys olemisesta ja kysymys totuudesta. Tämä on hyvin karkea kärjistys, ja 

ennen kaikkea Kupiaisen oma tulkinta.  

 

Allekirjoittamatta Kupiaisen voimakasta kärjistystä, voidaan kuitenkin sanoa, että kysymys 

totuudesta on yksi erittäin perustavanlaatuinen osa Heideggerin ajattelua. Se on myös kysymys, 

joka säilyy läpi Heideggerin uran ja muodostaa monien muiden kysymysten juurimullan.  

 

Heideggerin totuusluennan ymmärtäminen on siis paljolti myös pyrkimystä Heideggerin ajattelun 

lähtökohtien ymmärtämiseen. Totuuskysymys on Heideggerille myös kysymys koko länsimaisen 

filosofian perustasta. Kun siis tarkastellaan miten Heidegger käsittelee totuutta, tarkastellaan itse 

asiassa sitä, miten Heidegger ylipäätään suhtautuu filosofian traditioon.  

 

Totuuden kysyminen on Heideggerille totuuden kysymisen uudelleen aloittamista. Tämän 

uudelleen aloittamisen Heidegger tekee palaamalla filosofian “alkuun”. Tämä alku ei kuitenkaan 

ole tradition alku, vaan jotain paljon syvällisempää. Se ei ole vain jonkin historian alku vaan 

todellakin kokonaan uudelleen aloittamista. Alun ja aloittamisen teemasta tullaan puhumaan laajasti 

tässä tutkimuksessa. Heideggerilaisen alun ja aloittamisen ymmärtäminen on hyvin oleellista 

Heideggerin totuusdebaattia käsiteltäessä. 
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Alkuun palaaminen on Heideggerille aina jotakin muuta kuin traditioon palaamista. Alku 

(Ursprung) on paikka, jossa alun jälkeen tullut voidaan ylittää. Alussa ja palaamisessa on siis aina 

tavoitteena eräänlainen alun destruktio. Ensin on kuitenkin siirryttävä tilaan, jossa alku syntyi.  

 

Ennen kuin voidaan siirtyä uuteen alkutilaan on päästävä eroon tradition luomasta kokonaiskuvasta. 

On päästävä irti “olemisen ykseydestä”, joka sitoo olemista kuin liima. Ykseys ja essentiaalisuus 

muodostavat peiton, joka estää katsomasta kohti alkuvälähdyksen olennaisuutta. Tähän peittoon on 

revittävä reikiä, jos halutaan nähdä alkuräjähdyksen hetkeen. (kts. Heidegger 1984, 1996 & 2010) 

 

Kupiaisen (1994) mukaan Heideggerille aloittaminen ei suinkaan ole mikään kertaluontoinen 

toimitus, vaan jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Totuuden ylittämisen aloittaminen on filosofian 

ylittämisen aloittamista. Totuuden kysyminen ei ole kerran kysymistä vaan tien kulkemista, jossa 

palataan jatkuvasti tien alkuun. Totuuden tuleminen paljastuu alkuun palaamisessa. 

 

Tämä paljastumisen “värisemätön ydin” sijoittuu paljastumisen jatkuvaan prosessiin. Totuus ei ole 

pysyvä totuus vaan “totuuden tie” (Kupiainen 1994). Totuuden tiellä oleminen taas on totaliteettien 

jatkuvaa purkamista ja liikkeessä olemista. Tien kulkija on  “nomadi”, muttei “monadi”, Kupiainen 

(1994) muistuttaa.  Hän ei siis etsi yhtä ykseyttä, monaditeettia, vaan yksinäisyyttä, nomaditeettia. 

Yksinäisyys on yhtenäisyyden hylkääjän kohtalo ja elinvoima. 

 

Oikeastaan jatkuva uudelleen aloittaminen tarkoittaa sitä, että pyritään unohtamaan aktiivisesti se 

mihin yritämme väkisin tukeutua. Vasta unohtamisen kautta on mahdollista muistaa uudestaan. 

Leena Kakkori sanookin, että “muistaminen alkaa unohtamisesta tai jos ilmaisemme asian 

heideggerilaisittain, meidän täytyy aloittaa unohtamisen tavasta olla maailmassa” (Kakkori 2001, 

26). Totuuskysymyksenkin uusi muistaminen alkaa siis vasta kun asetutaan unohtamisen tapaan 

olla maailmassa. 

 

4.2 Olemuksesta olennaiseen olemukseen 

 

Puhuttaessa isoista asioista kuten totuuden olemuksesta Heideggerilla on erittäin tärkeä huomautus: 

 

“Mitä ajattelemme kun sanomme olemus? Sellaisena pidetään tavallisesti sitä yhteistä, jossa kaikki 

tosi yhdistyy. Olemus on se laji- ja yleiskäsite, joka esittää monelle pätevää yhtä. Tämä yhden-
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tekevä (gleich-giltige) olemus (olemuksellisuus merkityksessä essentia) on kuitenkin vain 

epäolennainen olemus. Missä on jokin olennainen olemus?” (Heidegger 1996, 51). 
 

Essentia – yhden-tekevä olemus – ei ole mikään olemus. Se on vain kysymys tyhjästä. Heideggerin 

mukaan koko essentiakysymys on lähtökohtaisesti asetettu väärin. Jos etsitään monelle pätevää yhtä, 

päädytään kirjaimellisesti yhden-tekevään yhteen. Kun siis kysytään totuutta ei voida kysyä 

totuuden kokonaisolemusta eli essentiaa. 

 

Heidegger (1996) päätyykin kysymään “missä on jokin olennainen olemus?” Tämä yksinkertainen 

ja kirkas kysymys säteilee uutta valoa olemuskysymykselle. Ei tule kysyä totuuden 

kokonaisolemusta vaan olennaista olemusta. Näin voidaan tavoittaa avautuma, joka ei ole itse 

kokonainen olemus vaan olemuksen olennaisuutta, olemuksen kvaliteettia. Ei siis tule kysyä mikä 

tai mitä jokin on kokonaisuudessaan vaan mikä siinä on olennaista.  

 

Tällä tarkastelulla ei päästä kiinni olemukseen tai essentiaan traditionaalisessa mielessä. Mutta 

pyrkimys ei asetukaan tästä lähtökohdasta. Olennaisen välähdyksen kvaliteetin kautta päästään sen 

sijaan, ei niinkään olemukseen, vaan olemiseen. Olennaisen olemuksen kysymisellä pyritään 

olemisen läheisyyteen. Heideggerin hengessä ilmaistuna, pyritään lähemmäksi sitä maata ja 

maallisuutta, jossa oleminen oleilee. 

 

Heidegger uskaltaa pohtia valtavia entiteettejä kuten käsitettä totuus vain sen takia, että hän ei pyri 

ratkaisemaan niiden kokonaista, kaiken merkitsevää, yhtä yhden-tekevyyttä. Sen sijaan totuuden 

käsite avautuu aletheian käsitteen uudelleenluennassa kuin pistos. Se pistää meitä - oikeasta 

kohdasta - ja laittaa kysymyksen totuuden olemuksesta liikkeeseen.  

 

Ei siis ole tavoitteena suinkaan ratkaista sitä mitä totuus on, vaan saada meidät jälleen kysymään 

totuuden kysymystä. Tarkoituksena on saada aikaan pieni “totuuden kuolema”, jossa hetkeksi 

luovumme siitä peitosta ja perinteestä, joka totuuden käsitteen ympärille kietoutuu ja estää meitä 

katsomasta sitä kohti. 

 

Totuuden kokonaisolemuksen kysyminen on typerää. Mutta totuus sanana ja ajatuksena sen sijaan 

on hedelmällinen. Heideggerin (1996, 51 & 65) mukaan kun totuus on pyritty ymmärtämään 

jonakin kokonaisena, jonka voi selittää tyhjäksi, totuus on siirtynyt filosofisesta arjesta filosofian 
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tieteen piiriin. Totuudesta käsitteenä on kadonnut sen maallisuus ja juurevuus ja se on eristynyt 

metafysiikan yksityisomaisuudeksi. Sana on kadonnut keskustelusta ja olemisesta. 

 

Heideggerin metafysiikan destruktion tarkoituksena onkin palauttaa suurille asioille kuten totuus 

niiden alkuperäinen syvällisyys, pienuus ja maallisuus. Pyritään siis alttiuteen totuuden kysymisen 

kohtaamiselle. Heidegger pyrkii löytämään jälleen isoihin kysymyksiin liittyvän oleellisuuden, 

jonka kautta voimme niitä kysyä.  

 

Tässä mielessä Heidegger pyrkii maallistamaan metafysiikkaa, mutta ei perinteisessä 

popularisoinnin mielessä, vaan tuomaan sitä lähemmäksi maan fysiikka, eli fysistä (Ks. Heidegger 

1984 & 1996, 42). Kreikan sana fysis tarkoittaa liekkiä ja tulta. Maan fysis on Heideggerille tila, 

jossa asiat hehkuvat. Ne eivät vain ole maana hallittavissa ja omistettavissa vaan hehkuvat kuin 

liekki. Liekki on hallitsematon ja vaarallinen, mutta samalla se valaisee. Tätä olemisen liekkiä 

Heidegger etsii kysyessään totuuden kysymystä.  

 

Ongelma on siis se, että kysytään totuuden olemusta, eikä totuuden kysymystä. Heideggerin 

mukaan tulee kysyä sitä, mikä totuudessa on kysymisen arvoista ja mikä totuudessa herättää 

kysymyksen. Tulee siis etsiä kysymystä ei vastausta. Puhuessaan totuudesta Taideteoksen 

alkuperässä Heidegger sanoo, “jokaisen aidon vastauksen tavoin vastaus tähän kysymykseen on 

vain pitkän kysymysten sarjan viimeisen askeleen jatke. Jokainen vastaus pysyy vastauksena 

voimassa vain niin kauan kuin se on juurtunut kysymiseen” (Heidegger 1996, 74). 

 

Vastaaminen on kysymistä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei heideggerilaisella tarkastelulla olisi tuloksia. 

Ei. Kyllä niitä on. Mutta ne ovat epämiellyttäviä. Nämä tulokset eivät ole tuloksia sanan 

traditionaalisessa merkityksessä – laskettavia tulemia, vaan ne ovat eräänlaisia väliaikaisia 

sopimuksia, jotka enemmänkin säteilevät energiaa kuin sulkevat sitä itseensä.  

 

Heideggerin tekstit jättävät usein epämiellyttävän olon. Mutta juuri tämän takia ne ovat niin 

houkuttelevia. Tämä epä-mieli on juuri sitä uudenlaista, varjoisaa mieltä, jossa asiat tuntuvat 

merkityksellisiltä aivan uudenlaisessa merkityksessä. Heideggerin tarkoituksena onkin juuri 

totuttujen asioiden kuten totuuden käsitteen turvallisen mielen poistaminen ja epä-mielen 

paljastaminen tämän mielekyyden alta. Tässä on läsnä luonnollinen vaara. Turvallisen mielen 

poistuessa, saattaa samalla poistua kaikki mieli.  
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4.3 Heideggeria valikoiden 

 

Tarkastellaan sitaattia Heideggerin Taideteoksen alkuperästä: 

 

“Totuus on epä-totuutta sikäli kuin siihen kuuluu ei-vielä-paljastuneen (paljastumattoman) 

syntyalue kätkeytymisen mielessä. Ei-kätkeytymisessä, kätkeytymättömyydessä on (west) totuutena 

samalla kaksinaisen kiellon toinen kielto (“ei-“). Totuus on (west) sellaisenaan aukeaman ja 

kaksinaisen kätkeytymisen vastakkaisuudessa. Totuus on alkukiistaa, jossa kiistellään kulloinkin 

määrätyllä tavalla se avoin, johon astuu ja josta pidättyy kaikki, mikä näyttäytyy ja vetäytyy 

olevana” (Heidegger 1995, 63). 
 

Kuten sitaatista huomataan Heideggerin kieli on joka puolelle juuriaan levittävää. Se haarautuu niin 

moneen suuntaan, että löyhällä luvulla juurista ei kasva mitään. Tarvitaan jokin hyvin selkeä 

tarttumapinta, jotta tekstissä oleva syvällisyys paljastuu eikä jää pelkäksi kryptisyydeksi. Tämän 

vuoksi hyvät kommentaarit ovat tarpeen. Ne eivät tietenkään kerro suoraan sitä, mikä on oikea tapa 

käyttää tai lukea Heideggeria, mutta ne antavat osviittaa siihen miten teksteihin voisi tarttua.  

 

Heideggerin teksteihin tarttumisessa on kaksisuuntainen ongelma. Ensinnäkin on vaarana, että ne 

jätetään liiaksi omaan arvoonsa. Toinen ongelma taas liittyy popularisointiin. Heideggerin tekstejä 

ei voida täysin popularisoida banalisoimatta. Jos yritetään selittää totaalisesti auki kaikki mitä 

Heidegger haluaa sanoa, jäädään todennäköisesti tyhjän päälle. Heideggerin kohdalla tyhjäksi 

selittäminen on sananmukaisesti ajatuksen tyhjäksi tekemistä. Teksteistä katoaa se jännite, jonka 

takia niitä lähdettiin alun perin tutkimaan. Tarvitaan siis jokin hyvin selkeä kiinnike, jonka avulla 

telakoitua Heideggerin teksteihin.  

 

Keskittyessäni vain yhteen Heideggerin ajattelun osa-alueeseen, eli Heideggerin luentaan 

aletheiasta, voin sanoa samaistuvani pragmaatikko Richard Rortyn tapaan käyttää Heideggerin 

tekstejä. Rorty toteaa, että “me pragmaatikot pidämme Heideggerin tuotantoa työkalupakkina, jossa 

vanhentuneen kaluston seassa lojuu muutama verraton väline” (Rorty 1998, 60). Itselleni tuo 

“verraton väline” on Heideggerin luenta aletheian käsitteestä. 

 

Otan vain yhden työkalun Heideggerin pakista ja lähestyn sen avulla isompaa keskustelua. En väitä, 

että Heideggerin ajattelulla olisi jokin yksi kulmakivi, johon kaikki muu ajattelu kiteytyy, vaan 

yksinkertaisesti nostan esiin yhden välineen Heideggerin valikoimasta. Tämä on tavallaan 
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kohteliaisuutta. Kuten Rorty toteaa “paras tapa kunnioittaa Heideggeria onkin olla valikoiva sen 

suhteen, mitä välineitä valitsemme” (1998, 60). 

 

Monet Heidegger –tutkijat, kuten monet Heidegger –kriitikotkin, haluavat nähdä filosofin 

elämäntyössä tietyn koherenttiuden ja koko ajattelun lävistävän johtotähden. Rorty (1998) ei 

kuitenkaan ole sitä mieltä, että on olemassa yksi Heidegger ja yksi heideggerilainen ajattelu. Sen 

sijaan Heidegger on ihminen kuten jokainen meistä, ihminen, joka nyt sattui olemaan “ensin natsi ja 

sitten raukkamainen teeskentelijä” mutta samalla myös “aikamme suurin eurooppalainen ajattelija” 

(Rorty 1998, 60-64). 

 

En varsinaisesti samaistu pragmatistiseen filosofiaan laajemmin mutta Rortyn valikoivan 

lähtökohdan otan kuitenkin luennallisena inspiraationa. Tulen puhumaan Heideggerin 

“fenomenologiasta” ja “heideggerilaisesta luennasta”, mutta tulee pitää mielessä, että käyttäessäni 

näitä ilmaisuja puhun vain tästä tapaustutkimuksesta. En siis pyri mihinkään kokonaisvaltaiseen 

heideggerilaisen ajattelun tai heideggerilaisen fenomenologian läpikäyntiin, vaan pyrin 

ymmärtämään sitä mikä valitsemissani Heideggerin teksteissä on elimellistä tämän tutkimuksen 

kannalta.  

 

Käyttäessäni Heideggerin ajattelun punnittuja paloja pyrin samaistumaan myös siihen luentaan, jota 

Heidegger itse käyttää kreikkalaisista esisokraattisista teksteistä. Pyrin omaksumaan yhden “väärän” 

tavan lukea Heideggeria, hänen itse ehdottamallaan “väärällä” tavalla. Tämä lukutapa ei koskaan 

ole puhtaasti heideggerilaista, koska mitään puhdasta heideggerilaisuutta ei näkemykseni mukaan 

ole olemassa. Toiseksi pyrin dialogiin, en selittämiseen. Mikään puhdas lukutapa ei ole dialogissa 

Heideggerin kanssa. En halua selittää Heideggeria vaan ottaa hänen tekstinsä käyttöön.  

 

Gilles Deleuze on sanonut, että välillä filosofiaa voi ottaa vain “takaa päin” (Deleuze 1993, 3). 

Heideggerin ajattelu on tyyppiesimerkki filosofiasta, jota ei voi käyttää sellaisenaan, vaan sitä pitää 

hyväksikäyttää. Näihin teksteihin on kääriytyneenä pimeys, joka viettelee lukijan helposti lukemaan 

Heideggeria Heideggerin ehdoilla ja samalla myös kirjoittamaan kuin Heidegger – hämärästi ja 

kiertelevästi.  

 

Uskon, että Heidegger on hedelmällisimmillään juuri valikoivassa luennassa koska silloin voidaan 

ohittaa Heideggerin tekstien pahin ansa. Tämä ansa on merkityksen katoaminen liian 

merkitsevyyden alle. Kuten Leena Kakkori sanoo Heideggerin terminologiasta, “se on suo, jonne 
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helposti polulta eksyy, ja mielestäni on parempi pysyä polulla vaikka kompuroiden kuin upota 

suohon” (Kakkori 2001, 18). 

 

Heideggerilla on tapana kasata yksittäisille käsitteille valtava määrä merkityksiä ja tuoda käsitteille 

suuri määrä sumeasti toisiinsa liittyviä rinnakkaiskäsitteitä. Löyhässä luennassa käsitteiden 

ääriviivat katoavat ja kaikki sanat saattavat alkaa muistuttaa kummasti toisiaan. Tätä on 

Heideggerin lukemisessa vältettävä. On otettava se mikä näyttää kirkkaalta ja seurattava sitä, 

vaikkakin sitten kompuroiden. 

 

Itselleni ensimmäinen aito kirkkauden hetki Heideggerin parissa liittyy aletheian käsitteeseen. 

Törmäsin sanaan lukiessani kommentaaria Heideggerin Herakleitos-luennasta. Olin kiinnostunut 

ensisijaisesti Herakleitoksesta ja Heidegger nyt sattui tarjoamaan yhden näkökulman esisokraatikon 

ajatteluun.  

 

Vasta Herakleitoksen fragmenttien kautta näin Heideggerin ajattelussa jonkilaista etäistä valoa. 

Alusta asti Heidegger avautui minulle siis toisen ajattelun avulla. Lukiessani Heideggerin ja 

Herakleitoksen tekstejä rinnakkain huomasin, että Heideggerin ajattelulla olikin jokin ihmeellinen 

syvällisyys, jonka tekstien monimerkityksellisyys ja oman luentani laiskuus olivat minulta 

piilottaneet.  

 

Heideggerin teksti sai aivan uuden valon toisen entiteetin peilauksessa. Johtuen tästä 

yksinkertaisesta huomiosta, ajattelen, että Heideggerin yhden käsitteen katsominen valokuvan 

avulla saattaisi tuottaa hedelmällisiä avauksia. Ehkä valokuvaa voisi käyttää vastavalona 

Heideggerin totuusteorian avaamiseen. 

 

Tästä lähtökohdasta olen rakentanut tutkielmani viimeiseksi osaksi konstellaation, jossa 

Heideggerin keskustelua totuudesta pyritään jatkamaan katsomalla valokuvia. Asetelma muistuttaa 

Leena Kakkorin kokeilevaa artikkelia Martin Heidegger and Peter Hoeg: The book Borderlines as 

an autobiographical narrative in which the truth uncovers itself. Tämä artikkeli käsittelee 

Heideggerin totuusluentaa tarkastelemalla Peter Høegin romaania.  

 

Konstellaationi muistuttaa Kakkorin artikkelin lähtökohtia, mutta pidättäytyy kuitenkin hyvin 

erilaisessa perusasenteessa, joka on omaksuttu Heideggerin Herakleitos- ja taideluennasta. Koska 

tämän tutkimuksen pääpainona on tehdä pohjatyötä valokuvan ja filosofian väliselle keskustelulle ei 
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konstellaatio ole vielä kovin suuressa laajuudessa. Tämä rakennelma on enemmänkin alku 

sellaiselle valokuvan ja filosofian väliselle keskustelulle, jota tulisi jatkaa.  

 

Motivaatio tähän asetelmaan tulee syvältä Heideggerin omasta ajattelusta. Totuus ei Heideggerille 

ilmene välitömimmin filosofisessa pohdinnassa vaan erilaisissa teoksissa viipymisessä. Teokset 

kuten Herakleitoksen fragmentit tai Van Goghin maalaukset ja niissä viipyminen voivat avata 

katseen kohti totuuden sulkeutumattomuutta. 

 

4.4 Kaksi Heideggerin tekstiä totuudesta 

 

Monille Heideggerin totuuskäsitystä tarkastelleille kuten Leena Kakkorille, Reijo Kupiaiselle ja 

Jean Beaufraitille Heideggerin pääteos Oleminen ja aika toimii keskeisenä tekstinä tästä teemasta. 

Oman tutkimukseni keskiössä ei kuitenkaan ole Oleminen ja aika vaan kaksi muuta tekstiä. Tähän 

on kolme syytä.  

 

Ensinnäkin fokukseni on Heideggerin totuuskysymyksen ja valokuvan totuuskysymyksen 

asettamisessa vuoropuheluun. On siis kyse dokumentaarisen valokuvan (eli anti-taiteen) ja 

filosofian (eli anti-tieteen) välisen olennaisen ristiriidan herättämisestä. Miika Luodon (2002, 11) 

mukaan Heideggerin varhaistuotannossa taide ei ole vielä läsnä erityisenä filosofisena kysymyksenä. 

Oleminen ja aika ja sitä välittömästi seuraavat kirjoitukset eivät lainkaan käsitelle taidetta. Vasta 

kun Heideggerin ajattelu 1930-luvulla asteittain muuntuu “fundamentaaliontologiasta” “olemisen 

ajatteluksi”, kääntyy se myös taiteen puoleen (Luoto 2002, 11). 

 

Toiseksi haluan fokusoida tutkimukseni Heideggerin luentaan totuuden käsitteen kreikkalaisista 

juurista. Tähän Heideggerin luenta kreikkalaisista esisokraattisista teksteistä tarjoaa paremman 

lähestymiskulman. Luoto muistuttaa, että Heideggerille “jonkin uuden valmisteleminen merkitsee 

aina paluuta siihen mikä on ollut, traditioon josta ajattelumme kumpuaa, mutta jonka olemus on 

jäänyt ajattelematta” (Luoto 2002, 14). Alkuvoiman totuuden käsitteen avaamiseen Heidegger 

löytää juuri esisokraattisesta ajattelusta. Jatkaessani tätä uuden alkuperäisyyden etsimisen projektia 

pidän tärkeänä Heideggerin Herakleitos-luennan läpikäyntiä. 

 

Kolmanneksi on kysymys myös rajaamisesta. Oleminen ja aika tuo mukanaan valtavan 

käsitearsenaalin aina Daseinista das Maniin. Nämä olen halunnut jättää pienemmälle huomiolle 
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tutkimuksessani ja keskittyä kysymään totuuden kysymystä tiiviimmin, ehkä tiiviimmin kuin 

Heidegger itse kysyisi.  

 

Kakkorin (2001, 17) mukaan yksi filosofian keskeisiä tehtäviä on tehdä valintoja ja tämän jälkeen 

tehdä valinnat näkyviksi. Näiden valintojen avulla filosofia pyrkii rajaamaan ja tekemään asioista 

käsiteltäviä – “käsiteltäviä eikä välttämättä käsitettäviä”, Kakkori (2001, 17) muistuttaa. 

“Heideggerilainen tapa tehdä valintoja on kysyminen. Kysymys rajaa asioita paljon tehokkaammin 

kuin vastaaminen” (Kakkori 2001, 17). 

 

Lähden kysymään totuuden kysymystä kahden Heideggerin oman tekstin kautta. Ensin tarkastelen 

Heideggerin luentaa Herakleitoksen teksteistä ja aletheian käsitteestä teoksessa Early Greek 

Thinking. Toiseksi tarkastelen Heideggerin Taideteoksen alkuperä –esseetä ja sen antamia viitteitä 

totuuden ja taiteen suhteesta.  

 

Luonnollisesti mukana ovat muutkin Heideggerin tekstit, jotka sivuavat totuuden tematiikkaa ja 

useita teksteihin liittyviä kommentaareja. Mutta näitä kahta lähdettä pidän Heideggerin omista 

teksteistä hedelmällisimpinä tutkimukseni kannalta. Molempia kirjoituksia yhdistää myös voimakas 

kreikan kielen läsnäolo. Tämän vuoksi pidän tarpeellisena sanan aletheia etymologista läpikäyntiä 

ja kreikkalaisten juurien tarkastelua.  

 

Molemmissa teksteissä Heideggerilla on tietty destruktiivinen ja uudelle pohjalle menevä 

lähestyminen suhteessa tarkasteltaviin kohteisiin. Toisessa tekstissä Heidegger tarkastelee 

Herakleitoksen fragmenttitekstejä ja toisessa taideteoksia, mutta pohjavire ja yläteema ovat samoja. 

Molemmissa tarkoituksena on päästä puhumaan ei niinkään itse teemasta vaan totuuden käsitteestä 

“uudessa alkuperäisyydessä”. 

 

Kreikkalainen ajattelu ja taideteoksen olemus toimivat heijastinpeileinä totuuskeskustelun 

hämärässä. Ne ovat siis instrumentteja keskusteluun itse asiasta – eli totuudesta. Tai näin ainakin 

pragmaattisessa hengessä voidaan todeta. Molemmista teksteistä voidaan löytää jokin toinenkin 

pääteema, mutta tässä tutkimuksessa niitä lähestytään puhtaasti totuuskeskustelun kautta. 

 

Teksteillä ei ole pelkästään temaattinen yhteys vaan molemmat tekstit ovat osa samaa paljon 

laajempaa projektia. Heideggerille estetiikan ylittäminen on metafysiikan ylittämistä, aivan kuten 

esisokraattisen ajattelun uudelleen ajatteleminenkin. Molemmissa tarkastellaan länsimaisen 
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ajattelun rajoja ja mahdollisuutta näiden rajojen ylittämiseen. Kyseessä on interventio tiettyjä 

kulttuurihistoriallisia ajattelumalleja vastaan, jotka kahlehtivat ajattelua ja olemista (Ks. Luoto 

(2002, 12). Näistä kahleista myös totuuden käsitteen uudelleenluennalla pyritään olennaisilta osilta 

vapautumaan. 

 

Heideggerin omien tekstien lisäksi oleellisessa roolissa ovat muutamat kommentaarit. Keskeisenä 

kommentaattoreina Heideggerin Herakleitosluentaan toimivat Kenneth Maly, Parvis Emad, 

Susanna Lindberg ja Jean Beaufrait. Heideggerin “taideteoriaan” minua puolestaan opastavat 

Hubert Dreyfus, Leena Kakkori, Miika Luoto ja Reijo Kupiainen. Kuvateorian ja heideggerilaisen 

teorian yhteyksiin minua johdattavat Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Susanna Lindberg ja Harri 

Laakso. 
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5 Herakleitos ja Heidegger 
 

5.1 Herakleitos efesolainen ja Heidegger deloslainen  

 

Herakleitos eli Vähä-Aasiassa Efesoksen kaupungissa noin 535-475 eaa. Hänen teksteistään on 

säilynyt vain palasia jälkipolvien ihmeteltäväksi. Herakleitoksen “teos”, joka Diogenes Laertioksen 

mukaan oli nimeltään Luonnosta katosi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Yleiskäsitys Herakleitoksen 

ajattelusta muodostuu nykyisin paljolti antiikintutkija Hermann Alexander Dielsin filologisen 

tutkimuksen varaan. Hän keräsi Herakleitoksen fragmentit 1800-luvun loppupuolella erinäisistä 

lähteistä nykyiseen 129 fragmentin kaanoniin.  

 

Herakleitosta on sanottu keskeisimmäksi esisokraattiseksi filosofiksi. Antti Kajaan (2007) mukaan 

tämä termi on tullut käyttöön Aristoteleen jälkeen. Aristoteleen teksteissä esisokraattinen ajattelu 

nähdään vain todellisen filosofian esihistoriana. Tästä näkökulmasta on ajateltu, että 

esisokraatikoiden teksteissä on kyse aivan samoista asioista kuin Aristoteleen ajattelussa, mutta 

vielä epätäydellisessä muodossa. Emil Angehrn ja Karl-Heinz Volkmann-Schluck vetävät tästä 

johtopäätöksen, jota Kajas pitää oikeutettuna: “esisokraatikkojen tutkimuksen olisi ennen kaikkea 

vapauduttava aristoteelisesta näkökulmasta” (Kajas 2007, 5). 

 

Antiikin tutkija Giorgio Colli on kokonaan luopunut termistä esisokraatikko. Hänen mukaansa 

käsite perustuu negatiiviseen määritelmään, jossa Platonin muotoilema sokraattinen filosofia 

edustaa ajattelun huipentumista ja tätä edeltävä ajattelu edustaa epätäydellisyyttä. Hän kutsuukin 

esisokraatikkoja “kreikkalaisiksi viisaiksi”. (Colli 1977-1980)  

 

Herakleitoksen henkilöhistoriasta on säilynyt historiankirjoitukseen melkein enemmän lausuntoja 

kuin hänen teksteistään. Aikalaiset antoivat hänelle lempinimen Skoteinos (hämärä, pimeä). 

Kerrotaan, että Euripideen annettua Sokrateelle Herakleitoksen tekstit, hän kysyi filosofilta “miltä 

se vaikuttaa?” Sokrateen sanotaan vastanneen, “se mitä ymmärsin vaikutti huikealta; ja myös sen 

mitä en ymmärtänyt kuvittelen yhtäläiseksi. Kylläkin tarvittaisiin deloslainen sukeltaja pääsemään 

pohjalle asti” (Robinson 1987, 172). Toiseen otteeseen Laertios kertoo Krateen todenneen 

Herakleitoksen tekstistä, että “ainoastaan deloslainen sukeltaja voi selvitä siitä sen syvyyksiin 

hukkumatta” (Laertios 2003, 332). 
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Mikä tai kuka on deloslainen sukeltaja? Harva tietää, mutta ehkä eräänlaisena metafyysisenä 

deloslaisena voidaan pitää filosofi Martin Heideggeria, joka laskeutui Herakleitoksen tekstien 

syvyyksiin useaan otteeseen. Heidegger tarkasteli Herakleitoksen käsitteitä keskeisesti jo 

pääteoksessaan Oleminen ja aika (1927). Hän palasi näihin teemoihin luennossaan Johdatus 

metafysiikkaan (1935) ja teoksessaan Mitä on metafysiikka? (1943). Myöhemmin hän piti kaksi 

luentoa Herakleitoksesta: Aletheia (1946) ja Logos (1953). Näiden luentojen otsikkojen kaksi 

käsitettä olivat keskiössä jo Olemisessa ja ajassa ja nousevat esiin läpi Heideggerin uran. Vuosina 

1966 ja 1967 Heidegger piti yhdessä Eugen Finkin kanssa seminaarin, jonka teemana oli 

Herakleitos.   

 

Heideggerin keskeisenä agendana Herakleitokseen paluussa on juuri Platonin ja Aristoteleen 

jälkeisestä metafysiikasta irrottautuminen. Hän haluaa vapautua aristoteelisesta näkökulmasta ja 

antaa alkuperäisen purkautua syöveristään ilman tradition peittoa. Edessä on kuitenkin erityisen 

vaikea tehtävä, sillä Herakleitoksen ja nykyihmisen välillä on Heideggerin mukaan eräs ratkaiseva 

ero: “Herakleitos ei nimittäin vielä ajattele metafyysisesti, me taas emme enää pyri ajattelemaan 

metafyysisesti. Metafysiikka jää aina väliimme eikä Herakleitosta voi tarkastella ottamatta 

huomioon metafysiikan vaikutusta” (Kajas 2007, 4).  

 

Metafysiikan traditio on siis saastuttanut Herakleitoksen. Tästä saasteesta Heidegger pyrkii eroon 

likaamalla tradition. Hän pyrkii eroon metafysiikan oikeaoppisesta, traditionaalisesta ja puhtaasta 

tavasta lukea kreikkalaisia tekstejä. Heideggeriä ei kiinnosta Herakleitoksen historiallinen merkitys 

vaan Herakleitoksen fysis, liekki, joka voi tuoda valoa metafysiikan hämärään. Hän etsii fysiksen 

valoa päästäkseen pohjamutaan, jossa vielä lymyää saastumaton aines.  

 

Vaikka Heidegger on sitä mieltä että Kreikasta voi löytyä tämän päivän kannalta oleellisia ajatuksia, 

hän ei kuitenkaan varsinaisesti peräänkuuluta “esisokraattisen ajattelun renessanssia” (Heidegger 

2010, 13) vaan päinvastoin esisokraatikkojen ajatusten syväluentaa totuuden paljastumisen hyväksi. 

Hän haluaa nimenomaan uudistaa vanhaa, ei niinkään korostaa vanhaa. Tätä samaa pyrkimystä 

Maly & Emad (1986) korostavat tarkastellessaan Heideggerin vaikutusta Herakleitoksen tekstien 

tulkintaan. 

 

Heideggerin tavoitteena ei ole pelkästään lukea Herakleitosta ja ymmärtää mitä tämä halusi sanoa 

vaan ottaa Herakleitos omaan käyttöönsä. Hän haluaa avata ja paljastaa Herakleitoksen logoksen 

potentiaalin, ei niinkään tehdä historiallista tarkastelua.  
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Heideggerin mukaan historiallinen tarkastelu on eräänlaista ajattelun peittämistä (covering). Sen 

sijaan avaava tarkastelu on uudelleen löytämistä eli peiton poistamista (dis-covering). Menneisyys 

ei voi olla olemassa pelkkänä menneisyytenä vaan sen tulee syntyä uudelleen tähän hetkeen. (Maly 

1986, 89) 

 

Vaikka Heidegger peräänkuuluttaa menneisyyden tuomista tähän hetkeen, myös menneisyydessä on 

oma elinvoimansa. Pelkästään historiaa ei tule lukea tämän päivän läpi vaan myös tätä päivää tulee 

lukea historian läpi. Historiassa on pieniä aukkoja ja pintoja, joiden läpi voi nähdä tähän hetkeen. 

Tämä hetki saattaa alkaa näyttää yhtäkkiä hyvin erilaiselta ja uudenlaiselta. Heideggerin avaus 

aletheian käsitteestä on juuri tällainen uudelleenluku, jonka vaikutus säteilee sekä menneisyyden 

että tämän hetken tasolla.  

 

Heideggerin ajatuksena on, että tämä hetki voi tuoda lisää menneisyyteen täyttämällä niitä 

merkityksiä, joita ei vielä esimerkiksi muinaisessa Kreikassa ollut. Heideggerin käyttämässä 

luentaprosessissa on kyse eräänlaisesta super-alkuperäisyydestä, joka ei tyydy vain “alkuperäiseen” 

vaan pyrkii olemaan “enemmän alkuperäinen”, ei pelkkää menneisyyttä (vergangenes) vaan 

oleellisesti avattu (gewesenes). Oleellisesti avattu ajattelu pyrkii olemaan tavallaan enemmän 

kreikkalaista kuin kreikkalainen “perinteinen luenta”. (Maly 1986, 91) 

 

Tässä Heidegger pyrkii alteroituun alkuperäisyyteen, jossa ajattelu on samaan aikaan syvällisesti 

kreikkalaista mutta samalla täysin irronnut “alkuperäisestä” (Heidegger 2007, 12). Heidegger 

ehdottaa, että ehkä eräänlainen “realismin” romahduttaminen, oman, totutun, historiallisen 

maailmamme romahdus auttaa meitä lähemmäksi oleellisia kysymyksiä. Tässä romahduksessa 

sanat eivät enää merkitse yksinkertaisesti sitä mitä ne historiallisesti ovat merkinneet vaan syttyvät 

liekkeihin ja tulevat ikään kuin “raskaiksi” kyetäkseen jälleen kysymään oleellisia kysymyksiä 

(Maly 1986, 91).  

 

Heideggerin (1984 & 1996) peräänkuuluttama etsintä ei siis ole paluuta johonkin, joka joskus oli, 

nyt tunnetaan ja, jota nyt tulee imitoida vaan on kyse “uudelleen aloittamisesta, tällä kertaa 

alkuperäisemmin”. Tämän uudelleen aloittamisen mukana tulee tietenkin alkuhämärä, kaikki 

pimeys ja sekasorto, joka kuuluu alkuhetken luonteeseen. Kenneth Maly (1986) yhtyy tähän 

ajatukseen ja näkee, että Heideggerin essentiaalinen ajattelu nousee juuri hämärästä, koska siellä 

elinvoimainen ja tuntematon makaa alkumaastossaan. 
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Heideggerin käännökset Herakleitoksen fragmenteista poikkeavat esimerkiksi sellaisten 

antiikintutkijoiden kuin T.M. Robinsonin, Dennis Sweetin ja William Harrisin käännöksistä siinä 

mielessä, että ne eivät ole kuten Maly ja Emad (1986, 9) painottavat “kontribuutioita filologialle 

vaan filosofialle”. Niiden tarkoituksena ei ole olla täydellisen tarkkoja käännöksiä vaan 

enemmänkin Herakleitoksen ajatusten avaamista filosofiseen dialogiin. 

 

Maly ja Emad ovat keränneet Heideggeriltä useita eri käännöksiä samoista fragmenteista. 

Heidegger on eri yhteyksissä lukenut fragmentteja eri tavalla. Tämä on loogista katsottuna 

Heideggerin kielikäsityksen näkökulmasta, jossa kieli on aina monimerkityksellistä ja “avointa” 

uudelleenluennalle.  

 

Heideggerin Herakleitos-luennalle on ominaista ei niinkään vain selittää Herakleitosta vaan eräällä 

tapaa “olla Herakleitos” tai ainakin “tuntea” Herakleitoksen läsnäolo. Walter Schulz kertoo 

Heideggerin kerran sanoneen hänelle, että “välillä tuntuu siltä kuin Herakleitos seisoisi vieressäni” 

(Neske 1977, 288.). Heideggerin käännökset ovat yritys pysyä uskollisena Herakleitoksen 

kuvailemalle logokselle. Heidegger ei pyri vain kuuntelemaan Herakleitosta vaan “tuntemaan” 

hänen teksteistänsä säteilevän logoksen.  

 

5.2 Heidegger ja aletheia  

 

Melkein 2500 vuotta, Platonista Hegeliin, kreikan kielen sanan aletheia merkitys pysyi samana 

länsimaisessa filosofiassa. Sana käännettiin “totuudeksi” - latinaan veritas, saksaan Wahrheit ja 

englantiin truth. Sana kantoi tätä taakkaa pitkään kunnes Heidegger päätti ottaa sanan omaan 

käyttöönsä ja antaa sille uuden raskauden, joka 2500 vuoden aikana oli hioutunut irti.  

 

Heideggerin luennassa aletheia on johdettu sanasta lethe, joka tarkoittaa muun muassa 

kätkeytyneisyyttä. Heidegger ei ole yksin tämän tulkintalähtökohdan kanssa. Monet etymologit ovat 

esittäneet saman luennan. Esimerkiksi Hjalmar Frisk (1960) pitää hyvin mahdollisena, että alethes 

olisi indoeurooppalaisille kielille tavallinen yhdyssanamuoto, joka muodostuu kieltävästä 

etuliitteestä a- (alfakielto) ja substantiivista lethe. Ennen Heideggeria samankaltaisen luennan ovat 

esittäneet myös Leo Meyer (1901) ja Walther Prellwitz (1995) sekä Heideggerin jälkeen vielä J. B. 

Hofmann (1950) ja Pierre Chantraine (1980).  
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Jotkut tutkijat kuten Paul Friedländer (1964) ovat kyseenalaistaneet Heideggerin tulkinnan ja 

esittäneet, että aletheia olisi kreikan kielelle vierasperäinen sana, jonka alkuperää emme vain tunne. 

Schadewaldt (1978, 194-195) pitää Friedländerin väitettä merkillisenä. Hänen mukaansa aletheia 

on yksi kreikan kielen ydinsanoista ja kreikkalaisen ajattelun peruskäsite, joka meidän on yritettävä 

ymmärtää, jos haluamme ylipäätään ymmärtää kreikkalaista ajattelua. 

 

Olettakaamme siis, että aletheian merkityksen perustana on lethe. Tällöin on otettava huomioon, 

että lethe puolestaan perustuu verbiin lanthano (varhaisemmassa muodossaan letho), joka merkitsee 

jonkinlaista huomion tai katseiden välttämistä ja siinä mielessä juuri kätkeytymistä. Unohtamista 

tarkoittava verbi epilanthanomai (tai yksinkertaisesti vain lanthanomai) on itse asiassa lanthano-

verbin mediaalinen muoto, toisin sanoen se viittaa kätkeytymiseen, joka kohdistuu myös 

yksittäiseen henkilöön. Heideggerin mukaan ilmaisu lanthanomai tarkoittaakin, että ”pysyn itselleni 

– kun kyse on jonkin tavallisesti kätkeytymättömän suhteesta minuun – kätkeytyneenä” (Heidegger, 

1984, 109). (Kajas 2007, 97) 

  

Heideggerin mukaan kreikkalaisille alkuperäinen totuuden merkitys oli asioiden siirtyminen 

piiloutumisesta paljastumiseen (Wrathall 2004 ,455). Kun totuus tuli esiin paljastumisena se oli 

ihmetys, se näytti melkein lumeelta. Totuus ei ollut siis vain asioiden vastaavuutta todellisuuden 

kanssa vaan yhtälailla piilossa oleva mysteeri ja ihmetys. Kuten Kraus (2009, 4) toteaa, 

“kreikkalaiset olivat totuuden innoittamia, eivät sen hallitsijoita”. 

 

Tässä mielessä totuus ei kreikkalaisille ollut vain totuutta vaan kamppailua (polemos) totuuden 

näkemisestä. Heidegger on kuvannut totuuden ja epätotuuden suhdetta nimenomaan kamppailun 

vertauskuvalla, tämä antaa ymmärtää, ettei totuus ole mikään itsestäänselvyys. Todellinen 

paljastuneisuus on Heideggerin termein aina “riisto”, jossa oleva riistetään piiloutuneisuudesta. 

Paljastus repäistään pois piilosta. Tämä selittää Heideggerin mukaan myös privatiivisen ilmauksen 

a-letheia (ei-kätkeytyneisyys). Tässä sanarakenteessa kätkeytyneisyys ikään kuin menettää jotakin. 

(Heidegger, 2000, 275) 

 

Kajaan (2007, 99) mukaan voidaan jopa ajatella, että kätkeytyneisyys, lethe, on jollain tavalla 

ensisijainen suhteessa kätkeytymättömyyteen, aletheia, joka on johdettu siitä. Aletheian suhde 

letheen on ytimellinen. Lethe ei ole varjo aletheian valolle vaan pikemminkin aletheian sydän. 

Aletheian ydin siis nousee varjosta, pimeästä sydämestä. 
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Heideggerin mukaan metafysiikka on epäonnistunut siinä, että se on yrittänyt katsoa kohti totuutta 

pelkkänä totuutena, pelkkänä valona. Se ei ole katsonut kohti olennaista ydintä eli varjoa ja 

pimeyttä, josta valo nousee. Metafysiikka ei ole halunnut nähdä kätkeytymättömyyden (valon) ja 

kätkeytymisen (varjon) yhteenliitosta. (Heidegger, 1984) 

 

Yksi Heideggerin keskeisiä tarkoitusperiä totuuden käsitteen uudelleenluvulla onkin kritisoida esi-

sokraattisen kreikan jälkeistä filosofiaa Platonista Hegeliin, jossa totuus nähtiin paljolti 

vastaavuusteorian kautta. Heidegger ei halua pitää vastaavuusteoriaa ainoana tapana kohdata totuus, 

tai ainakaan nähdä sitä perustavanlaatuisimpana. (Kraus 2009, iii) 

 

Kun tarkastellaan Heideggerin ajatuksia totuudesta on hyvä pitää mielessä, että Heidegger on tässä 

kohtaa fenomeenin tutkija. Fenomeeni, eli ilmiö, Heideggerin kontekstissa, on asia, joka tulee 

esittäneeksi itsensä tai tuodaan valoon, se on esiintymä (Kraus 2009, 2). Ilmiö on eräänlainen 

manifestoituminen. Totuuden ilmiö on se, joka avaa erilaisia olemisen moodeja kohti olennaista 

olemista (Kraus 2009, 3). 

 

Kun pidetään mielessä Heideggerin fenomenologinen, suuntautuminen, ei ole mitenkään yllättävää, 

että totuus aletheiana, paljastumisena ja kätkeytymättömyytenä, vetosi häneen. Aletheia paljastaa 

fenomeenin, näin ollen mahdollistaen olioiden paljastavan itsensä (Kraus 2009, 3).  

 

Heidegger asettaa aletheian metafysiikan keskiöön teoksessaan Mitä on metafysiikka?. Heidegger 

esittää vertauskuvan, jossa totuus, avoimuutena, on kuin juuret puulle. Se on metafysiikan 

elinvoima, mutta samalla maanpinnalle näkymätön, se piiloutuu ja paljastuu samanaikaisesti. Hän 

toteaa, “filosofian puu kasvaa metafysiikan juurimullasta” (Heidegger 2010, 9). 

 

Heidegger kritisoi metafysiikkaa siitä, että se ei halua nähdä totuuden ytimeen, se ei halua nähdä 

kohti alehteiaa vaan jää veritakseen. Metafysiikka siis katsoo vain puuta, mutta ei halua nähdä puun 

juuria. Heidegger ei halua tyytyä tähän metafysiikkaan, “totuuden tietämiseen ja todistamiseen” 

(Heidegger 2010, 9), vaan haluaa katsoa itse totuuden prosessin ilmentymään ja ilmestymiseen.   

 

5.3 Heideggerin aletheia ja fenomenologia 

 

Heideggerin luku aletheian käsitteestä on samalla johdatus Heideggerin oman ajattelun keskeisiin 

teemoihin. Kajaan (2007, 88) mukaan Heideggerin fenomenologian keskeisimmäksi teemaksi 
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voidaan nimetä ilmenemisen ja kätkeytymisen suhde. Tämän ydinajatuksen esikuvan Heidegger 

löytää kreikkalaisesta aletheiasta. 

 

Herakleitokselle ilmeneminen, ilmestyminen ja näkyminen ovat totuuden keskeisiä olemuksia. 

Heideggerilla “totuus perustuu ilmenemiseen” (Kajas 2007, 91). Heidegger pyrkii Olemisen ja Ajan 

alussa määrittelemään fenomenologian peruskäsitteen ilmiön, fenomeenin, palauttamalle sen 

merkityksen kreikkalaiseen sanaan fainomenon, joka hänen mukaansa tarkoittaa itsensä näyttävää 

eli näyttäytyvää, das Sichzeigende, ja ilmeistä, das Offenbare (Heidegger 2001, 51-52). Tämä 

sisältää siis subjektille ihmetyksenä ilmestyvän ja toisaalta tutun ja ilmeisen. 

 

Fenomenologian tehtävä on “näyttää se, mikä näyttäytyy.” Asiat eivät jokapäiväisessä 

kokemuksessa näyttäydy itsestään vaan kätkeytyvät. Fenomenologia pyrkii näyttämään tämän 

kätkeytyvän. Mutta tietenkään kaikki ei ole näin yksinkertaista. Kajaan mukaan Heideggerin 

fainomenon voidaan ymmärtää kahdessa merkityksessä, toisaalta näyttäytyvänä ja toisaalta lumeena. 

Fenomenologia on siis toisaalta sen tarkastelua, mikä näyttäytyy mutta toisaalta myös sen 

tarkastelua mikä on lumetta. Kyseessä on siis katsanto, joka tarkastelee näyttäytymisen ja lumeen 

välistä yhteyttä. (Kajas 2007, 92) 

 

Lume on lähes yhtä tärkeä osa kokemusta kuin näyttäytyminen. Näkeminen on riippuvainen 

lumeesta. Kajas (2007, 93) ottaa esimerkiksi “essentiaalisesta lumeesta” päivittäisen kokemuksen 

auringonnoususta ja –laskusta. Vaikka aurinko ei todellisuudessa nouse vaan pysyy paikallaan, 

Heideggerin (1984) mukaan tällainen lume kuuluu kuitenkin niin olennaisesti ihmisten maailmaan, 

ettei sitä voi pitää mitättömyytenä. Aristoteelinen vastaavuusteoria ei ottaisi tämänkaltaista lumetta 

edes huomioon keskustellessa totuuden olemuksesta. Mutta Heideggerille totuus ei ole vain 

vastaavuutta todellisuuden kanssa vaan todellisuuden ilmenemistä.  

 

Johdatus metafysiikkaan - luentosarjassaan Heidegger tarkastelee Herakleitoksen fysiksen käsitettä 

ja ottaa tämän esimerkiksi ajattelusta, jossa oleminen ja lume ymmärretään vastakkaisuutena, joka 

on samalla ykseyttä. Fysiksen, kuten aletheiankin, olemus on kätkeytymättömyydessä, mutta tällä 

kätkeytymättömyydellä on paradoksaalisesti taipumus kätkeytyä. Oleminen on siis suuntautumista 

kätkeytymiseen ja lumeeseen, kryptisyyteen eli kreikaksi kryptesthaihin, kuten Heidegger asian 

ilmaisee. Kryptesthailla, eli lumeella ja fysiksellä, eli valolla, on välitön läheisyys suhteessa 

toisiinsa. Oleminen on siis lumeen ja valon välinen riita ja tähän riitaan asettuu totuuden tapahtuma. 
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Kryptesthain ja fysiksen välitön läheisyys esiintyy hetkellisessä fenomeenissa. Herakleitos sanoo 

fragmentissa b64, että “salama ohjaa maailmaa”. Heidegger pohtii Herakleitoksen salamaa Logos -

esseessään: “salamointi laittaa yhtäkkiä ja yhtaikaa eteemme kaiken läsnäolonsa valossa 

läsnäolevan” (Heidegger 1984, 72). Heidegger kritisoi aristoteelista totuuskäsitystä siitä, että se ei 

halua nähdä olemisen salamana ilmestyvää olemusta, keskeisessä roolissa totuuden tapahtumisessa. 

Totuuden ilmentyminen on siis shokin tapaista, se tuntuu kaikissa aisteissa kuin salaman isku. 

 

Kyseessä on siis nimenomaan aistimellisesti koettava, aisteille ilmestyvä totuuskäsitys. Tämä on 

Heideggerin mukaan löydettävissä jo kreikkalaisilta viisailta – ennen kaikkea juuri Herakleitokselta. 

Herakleitoksen käsitteet aletheia, fysis ja logos ilmaisevat Heideggerille samaa asiaa. Ne ovat 

kaikki totuuden ilmenemismuotoja. Kätkeytymättömyys, aletheia, on näistä käsitteistä ehkä 

kaikkein osuvin, sillä siinä voidaan nähdä paljastumisen ja kätkeytymisen kaksisuuntainen liike: 

kuinka a- letheia toisaalta nousee kätkeytyneisyydestä, lethe, ja toisaalta kätkeytyy aina uudestaan 

ja tässä mielessä pysyy aina kätkössä. (Heidegger 1984) 

 

Jo tässä lyhyessä tarkastelussa on mahdollista nähdä, miten Heidegger pystyy soveltamaan omaa 

ajatteluaan Herakleitoksen tulkinnassa. Herakleitoksen hämärä, skoteinos, edustaa Heideggerille 

ajattelun alkuvaloa ja välähdystä, jonka hän ottaa omaksi lähtökohdakseen. Heidegger sanoo 

Aletheia –esseessään: “häntä sanotaan hämäräksi. Mutta hän on kirkas… Niin kauan kuin 

Herakleitoksen salaman välähdys näkyy, näkyy myös valo” (Heidegger 1984, 103). Herakleitoksen 

salaman välähdys on vain hetki hämärässä, mutta kaikessa hetkellisyydessään sitäkin tärkeämpi 

ilmaisu aletheian ilmenemisestä. 
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6 Heidegger, taide ja totuus 
 

Olemme nyt käsitelleet hieman Heideggerin totuusluennan esisokraattisia juuria ja avanneet tämän 

merkitystä Heideggerin filosofiselle projektille. Siirtyäksemme totuuskysymyksessä askeleen 

lähemmäksi totuuden ilmenemisen tapahtumaa ja samalla lähemmäksi filosofian ja valokuvan 

dialogia, tarkastelemme seuraavaksi hieman Heideggerin käsitystä taiteesta ja taideteoksesta. 

 

6.1 Taideteos ja antiestetiikka 

 

Taideteos ei ole Heideggerille yhtä kuin esteettinen kokemus. Sen sijaan taideteoksessa asettuu 

tekeille jotakin estetiikan ylittävää (Heidegger 1996). Taideteoksessa asettuu tekeille totuus 

(Heidegger 1996 & Kakkori 2001, 7). Totuus ei ole jossakin jo olemassa vaan “sen olemukseen 

kuuluu, että se tulee totuudeksi vasta järjestyessään olevaan” (Heidegger 1996, 65). Totuus tarvitsee 

siis aina jonkin ilmenemismuodon. Taideteos voi toimia tällaisena totuuden ilmenemispaikkana. 

Oikeastaan taideteoksella on erityinen rooli totuuden esille asettumisessa. Heidegger sanoo, että 

“totuus suuntautuu teokseen”(Heidegger 1996, 65), tai vielä tarkemmin; “totuus haluaa tulla 

suunnatuksi teokseen”(Heidegger 1996, 65). 

 

Heideggerin totuusluennan syventämiseksi on siis tartuttava Heideggerin “taideteoriaan”. Joka ei 

tietenkään ole mitään taideteoriaa sanan perinteisessä merkityksessä. Vaikka Heidegger operoi 

käsitteillä taide ja taideteos, hän puhuu jostakin paljon laajemmasta. Miika Luoto (2002, 11) toteaa 

teoksessaan Heidegger ja taiteen arvoitus, että Heideggerille kysymys taideteoksesta ei ole erillinen 

esteettinen tai taidefilosofinen ongelma, eikä Heidegger ylipäätään pyri muotoilemaan filosofista 

oppia taiteesta. Sen sijaan kyseessä on ennen kaikkea kriittinen välienselvittely perinteisen 

taideteorian ja estetiikan kanssa. Heideggerin projektina onkin nimenomaan  “estetiikan ylittäminen” 

(Luoto 2002, 11). 

 

Estetiikan ylittäminen muistuttaa Heideggerin ajattelussa aikaisemmin esiteltyä metafysiikan 

ylittämistä. Taide on Heideggerin (1996) mukaan kutistunut estetiikaksi kun siitä on tullut pelkkä 

elämysoperaatio. Elämyksenä se on menettänyt syvemmän päämääränsä totuuden avaajana. 

Samalla tavoin metafysiikka on menettänyt päämääränsä olemisen avaajana kutistuessaan vain 

tieteelliseksi tietämiseksi.  
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Taiteen muuttuminen elämykseksi on ilmaisu nihilismin kulttuurista, jossa asiat ovat “vain” jotakin 

ja taide on “vain” taidetta, jonka päämääränä on taiteellisen elämyksen tuottaminen. Jotta taide voisi 

olla jotakin itsessään eikä vain jotakin ulkoisen elämyksen tuottavaa, on katsottava kohti taiteen 

anti-esteettistä ja anti-elämyksellistä epänautintoa (Heidegger 1996, 85). 

 

Heideggerin (2000, 9) mukaan taiteen siirtyminen estetiikan piiriin on ennen kaikkea uudelle ajalle 

luonteenomainen piirre. Esseessään Kirje “humanismista” / Maailmankuvan aika Heidegger liittää 

taiteen muuttumisen estetiikaksi samaan tapahtumaan kuin tieteen muuttumisen tutkimukseksi, joka 

tähtää esittämisen varmuuteen. Hän paikallistaa muutoksen alkavan Descartesin ajasta, jolloin oleva 

määritetään metafysiikassa ensimmäistä kertaa esittämisen kohteeksi ja totuus esittämisen 

varmuudeksi. Heideggerin (2000, 22) mukaan uuden ajan metafysiikka kokonaisuudessaan, 

Nietzsche mukaan lukien, pysyttäytyy Descartesista alkavassa olevan ja totuuden tulkinnassa. 

 

Ymmärrän asian niin, että Heidegger ei tässä varsinaisesti hyökkää Descartesin tekstejä kohtaan 

sinänsä vaan niiden luomaa vaikutusta kohtaan, jossa totuuden käsitteessä tapahtuu supistuminen. 

Totuus aletaan ymmärtää yhä laajamittaisemmin esittämisen varmuutena ja sen ytimestä poistuu 

Heideggerille olennainen piiloutumisen ja paljastumisen dialektiikka. Kuten yleensäkin, Heidegger 

ei siis varsinaisesti vastusta Descartesia, vaan tämän ajattelun tiettyjä vaikutuksia ja tulkintoja. 

Sama pätee Aristotelesta ja Platonia kohtaan esitettyyn kritiikkiin. 

 

On vielä syytä todeta, että Heideggerin vastustama estetiikka ei ole yhtä kuin kauneus. Kauneus ja 

estetiikka ovat toisistaan erillisiä käsitteitä, joista kauneudella on elimellinen yhteys totuuteen, ja  

estetiikalla ei. Kauneus ei ole olemassa totuuden rinnalla erillisenä vaan syvästi kytköksissä 

totuuden ilmenemiseen. Jos totuus asettuu teokseen, niin kauneus ilmenee. (Heidegger 1996, 85) 

 

Heidegger sanoo: “Ilmeneminen on kauneutta tänä totuuden olemisena teoksessa ja teoksena. 

Kauneus kuuluu näin ollen totuuden tapahtumiseen. Kauneus ei ole vain suhteessa mielihyvään ja 

ainoastaan sen kohteena. Kauneus on muodossa, mutta vain siksi, että forma kerran aukeni olevan 

olevuudeksi ymmärretystä olemisesta” (Heidegger 1996, 85). Kauneus on siis tavallaan eräänlaista 

totuuden ylijäämää. Se syntyy totuuden palamistuotteena. Se on totuuden muodottoman muodon 

ylijäämäistä muotoa, forman aukenemaa, eli formaatiota. Kauneus ei esiinny siis muodossa vaan 

muotoutumisessa. Muoto ja muotoutuminen taas ei ole yhtä kuin esteettinen muoto vaan “totuuden 

asettumista teokseen tekeille” (Heidegger 1996, 34). 
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6.2 Taideteoksen alkuperä 

 

Taideteoksen alkuperä –esseetä pidetään Heideggerin varhaistuotannon ja myöhäistuotannon 

välisenä murrostekstinä (Kakkori 2001, 17). Teksti perustuu luentosarjaan, jonka hän piti 

Freiburgissa vuonna 1935. Heideggerin uudenlainen “taideteoria” herätti aluksi ihmetystä juuri sen 

takia, että Heideggeria ei mielletty taideteoreetikoksi – eikä hän sellainen lienekään. Esseestä tuli 

kuitenkin ajan myötä yksi eniten tutkittu ja viitattu teksti Heideggerin filosofiassa (Kakkori 2001). 

 

Taideteoksen alkuperästä ei siis löydy taiteen teoriaa. Mitä siitä sitten löytyy? Kirjoitus käsittelee 

totuutta ja olemista, kuten Heideggerin teoksilla on tapana. Esseestä on kuitenkin jätetty pois 

moniulotteinen Dasein-analytiikka. (Kakkori 2001, 47)  

 

Kakkorin (2001, 47) mukaan Heideggerin Olemisessa ja Ajassa aletheian käsite ymmärretään 

kätkeytymättömyydeksi. Taideteoksen alkuperä -esseessä totuus ei ole kuitenkaan yksinkertaisesti 

kätkeytymättömyyttä, vaan totuuteen aletheiana kuuluu myös kätkeytyneisyys. Totuus ei ole siis 

pelkästään olevan paljastumista, vaan samalla aina olevan kätkeytymistä. Tämä paljastumisen ja 

kätkeytymisen dialektiikka tapahtuu aukeamassa, saksaksi Lichtung. 

 

Heidegger lukee aletheian käsitettä Taideteoksen alkuperässä siis samalla tavalla kuin luennassaan 

Herakleitoksen teksteistä. Totuus sisältää aina paljastumisen ja kätkeytymisen välisen jännitteen ja 

energeettisen tapahtuman. Totuuden asettuminen taideteokseen tekeille on Heideggerille prosessi, 

jolla on tapahtumaluonne. Se on välähdyksenä esiintyvä törmäys, jossa tapahtuu kaksisuuntainen 

kiista (Heidegger, 1996, 49). 

 

Tässä kohtaa Heidegger (1996, 49) käyttää käsitteitä “maa” ja “maailma”. En mene näihin 

käsitteisiin vielä kovinkaan syvälle, mutta todetaan kuitenkin, että taideteokseen asettuva totuuden 

tapahtuma syntyy maan ja maailman välisestä kiistasta. Maa ja maailma ovat taideteoksen 

totuustapahtumassa iskussa (Stoss) eli ristiriidassa. Heideggerille ristiriita ei ole kuitenkaan kahta 

entiteettiä toisistaan irrottavaa riitaa vaan enemmänkin kahden entiteetin risteämistä toisiinsa ja 

toistensa ympärille. 

 

Heidegger kirjoittaa: “Kiista ei ole pelkästään kuiluna halkeava juopa (Riss), vaan kiintymystä, 

kiistelevien kuulumista toisilleen. Tällainen repeämä repii käänteiset yhteisestä perustasta 

ykseytensä syntyyn. Se on pohjaleikkaus (Grundriss). Se on pystyleikkaus (Auf-riss), joka piirtää 
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olevaa koskevan aukeaman kohoamisen peruspiirteet. Tämä leikkaus (Riss) ei anna käänteisten 

haljeta erilleen vaan tuo määrän ja rajan käänteisyyden yhteisiin ääriviivoihin (Umriss)” (Heidegger, 

1996, 66). 

 

Kiista synnyttää repeämän, jonka on asetuttava esiin raskauteen. Taideteos voi olla sellainen 

“värien tumma hehku” (Heidegger 1996, 66), jonka raskaudessa repeämä voi levätä. Se voi olla 

raskaus johon totuus voi asettua. Tämän kautta “repeämä asetetaan maahan, joka nousee 

sulkeutuvana ja varjelevana avoimeen” (Heidegger 1996, 66). Pystyttämällä maailman ja 

asettamalla esiin maan teos voi yllyttää totuuden kiistaan. Tarkoituksena ei ole tasoittaa kiistaa 

laihaksi sovuksi vaan pystyttää kiista kiistana, joka on jatkuvassa kiinnittymisessä (Heidegger 1996, 

50). Tämä jatkuva kiistan kiintymys tuottaa teokseen levon olemuksen, johon totuus voi asettua 

rauhassa tekeille. 

 

Maan esiin työntyminen maailman kautta ja maailman maahan perustuminen tapahtuu ainoastaan 

kun alkutaistelu aukeaman ja kätkeytymisen välillä tapahtuu. (Kakkori 2001, 49) Vaikka kiistan 

kiintymys tuottaa “levon”, totuus ei ole taideteoksen mikään staattinen ja pysyvä ominaisuus vaan 

maallisen järeyden (maan) ja energeettisen voiman (maailman) välinen alkutaistelu, joka käydään 

aukeaman areenalla. 

 

Heideggerin aukeama, eli Lichtung, vaikuttaa saksan kielessä viittaavan valoon ja kirkkauteen, 

mutta Kakkorin (2001) mukaan tästä huolimatta aukeamalla ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä 

kirkkauteen tai vaaleuteen. “Yhteys valoon on ainoastaan siinä, että valo voi näyttäytyä aukeamassa 

yhdessä pimeyden kanssa, mutta ilmaantuakseen valo ja pimeys edellyttävät aukeamaa” (Kakkori 

2001, 49-50).  

 

Aukeama sisältää paljastumisen lisäksi samanaikaisen kätkeytymisen, ”aivan kuin valo olisi samalla 

pimeys” (Kakkori 2001, 50). Tämä kätkeytyminen tapahtuu kahdesta suunnasta, joko 

kieltäytymisenä tai esiin tulemisena jonakin muuna, jota esiin tuleva ei ole. Emme koskaan tiedä 

kummasta on kysymys. Kuten Heidegger Herakleitos-luennassaan opettaa, aletheia 

kätkeytymättömyytenä tarvitsee lethen, josta käsin se voi olla taattu, “josta läsnäoleva 

läsnäolevaisuudessaan voi ilmetä” (Kakkori 2001, 51). 

 

Totuuden välähdykselle virittäytyminen vaatii lähtökohdakseen sen, että hyväksymme 

paljastumisen ja piiloutumisen tietyn asteisen rinnakkaisuuden. Arkijärki vaatii kuitenkin 



	   46	  

erottamaan nämä kaksi toisistaan. Miksi sitten hyväksyä näiden rinnakkaisuus? Alttius totuuden 

välähdykselle vaatii sitä, että hyväksymme tietyn hämärän valon läsnäolon. Jos yritämme ankarasti 

järkeillen nähdä totuuden täydessä kirkkaudessa, se katoaa meiltä välittömästi. (Heidegger 1996) 

 

Heidegger käyttää esimerkkinä värin olemusta. Väri näkyy meille loisteena ja leimahduksena 

luonnossa, mutta jos mittaamalla hajotamme värin sen spektriksi, itse väri katoaa. “Väri näyttäytyy 

vain jäädessään paljastumatta ja selittämättä” (Heidegger 1996, 47). Samalla tavalla totuuteen 

kuuluu piiloutuneisuus ja sulkeutuneisuus. Totuutta ei voi täysin avata, muuten se katoaa 

edestämme, kuten väri hajotessaan spektriksi. Totuudessa on aina jotain suljettua. Tätä 

sulkeutuneisuutta voi ajatella tietynlaisena energiana. Totuuden paljastumiseen on tiivistettynä 

energian sulkeuma.  

 

Heideggerin kuvailema maa on erotettava mielikuvasta kerrostuneesta ainesmassasta tai pelkästä 

tähtitieteellisestä planeetasta. Maa ei ole mitään paikallaan lojuvaa ainesta vaan sillä on hengittävä 

varauma, se syntyy ja kohoaa jatkuvasti. “Kreikkalaiset nimittivät jo varhain tätä syntymistä ja 

kohoamista niin itsessään kuin kokonaisuudessaan sanalla fysis. Se valaisee sitä, mille ja mihin 

ihminen perustaa asumisensa. Me kutsumme sitä maaksi” (Heidegger 1996, 42). 

 

Maa edustaa Heideggerille fysistä, joka on itseensä sulkeutunutta, se on tiivistymä tai painauma, 

joka on itsessään piilossa. Kun maa asetetaan kiistaan maailman kanssa piilossa oleva tulee 

törmäykseen paljastavan kanssa (Heidegger 1996, 47). Syntyy piiloutuvan ja paljastuvan 

kohtaaminen. Kuitenkin, vaikka maa tulee maailman kohtaamisessa esiin, se tulee aina suljetussa 

kiinteydessään. Se ei siis koskaan paljastu kokonaan vaan sisältää piiloutumisen. Juuri tämä maan 

sisään käpertynyt piiloutuva energia on se “vaarallinen mahdollisuus”, joka sisältyy maan 

olemukseen. 

 

Kun teokseen asettuu totuus sulkeutumattomuutena, aletheiana, se asettuu aina kuitenkin 

“sulkeutuvana avoimeen” (Heidegger 1996, 47). Katsominen kohti sulkeutumattomuutta on siis 

sulkeutuneisuuden hyväksymistä. On hyväksyttävä maa, energinen sulkeutuminen, joka aiheuttaa 

sulkeutuneisuuden ja sulkeutumattomuuden välisen dialektiikan.  

 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että totuutta kohti ei voisi katsoa tai, että sen kuuluisi jäädä vain 

mysteeriksi. Ei, vaan kysymys on siitä, että on hyväksyttävä tietty epämiellyttävyyden lähtökohta. 
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Totuuden katsomiseksi on asetuttava perspektiiviin, jota Michael Anker (2006) kutsuu 

“aporeettiseksi aukeamaksi”. Aporia on kreikkaa ja tarkoittaa “pulmatilaa”.  

 

On siirryttävä pulmatilan perspektiiviin, jotta voidaan aloittaa avautuminen sille mikä on kriisissä. 

On nähtävä totuuden pulma, jotta voidaan tarttua itse totuuden kysymykseen. Tämä pulmallisuuden 

perspektiivi on se, josta käsin olennainen ongelma voi avautua olennaiseksi olemukseksi. 

Taideteoksen elinvoima perustuu juuri sen mahdollisuuteen asettua tällaiseen aporeettiseen 

perspektiiviin.  

 

Taiteen mahdollisuus on siinä, että se voi asettaa meidät liikkeeseen. Se pakottaa meidät kysymään 

sen lähtökohtia aina uudelleen. Se saa meidät joka kerta vaivaantumaan, huolestumaan ja 

asettumaan pulmatilanteeseen. Tai näin Heideggerin mukaan tulisi olla. Näin ei valitettavasti 

kuitenkaan ole. Niin kauan kuin taide on vain taideharrastuksen ja esteettisen elämyksen piirissä se 

ei operoi aporeettisesta alkuvoimasta. Silloin sillä ei ole alkuperäistä totuudenkysyjän roolia. 

(Heidegger 1996, 85) 

 

Taideteoksen katsominen puhtaasti taidehistoriallisessa kontekstissa ei Heideggerin (1996, 83) 

mukaan avaa ovea totuuden tapahtumiselle teoksessa. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että on 

hylättävä taide kokonaan ja lähdettävä etsimään totuuden ilmenemistä jostakin aivan muualta? Vai 

onko kyse enemmänkin siitä, että suhtaudumme taideteokseen liian heppoisasti? Ehkä onkin 

paneuduttava taideteokseen entistä ankarammin. 

 

Miten taideteosta sitten tulisi katsoa, jotta siinä oleva alkukiista tulisi esille? Voisiko teoksessa 

kuitenkin olla vielä jokin mahdollisuus keskusteluun totuuden kanssa? Tarkastellaan näitä 

kysymyksiä seuraavassa luvussa. 
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7 Heideggerilainen luenta kuvan luennassa 
 

Miika Luodon (2002, 13) mukaan Heideggerin Taideteoksen alkuperä on yritys avata keskustelua 

ajattelun ja taiteen välillä. Se ei siis pelkästään esitä vaatimusta filosofian ja taiteen välisestä 

dialogista vaan on itse tätä dialogia. Käsittämällä taiteen vaatimuksen uudestaan totuuden 

avaamisen näkökulmasta essee toteuttaa itsessään “taiteellista” tehtävää. Essee antaa tämän vuoksi 

erinomaisia eväitä siihen miten kahden entiteetin, tässä tapauksessa valokuvan ja filosofian, välistä 

keskustelua voidaan käydä. 

 

Kuten jo todettiin teokset voivat yhdistää meidät totuuden tapahtumaan. Ongelmana tässä on 

kuitenkin se, että teokset ovat kuolleet. Tai oikeastaan teosta katsova silmä on kuollut. Kuollut 

silmä etsii elämystä, ei totuuden tapahtumaa. Teoksia ei ole niin kauan kuin on vain taide-elämyksiä. 

Taide-elämys ei tarjoa linkkiä totuuteen. Teoksen muuttuessa taide-elämyksen ja taideharrastuksen 

kohteeksi, teos katoaa ja muumioituu. Se menettää läheisyytensä maahan ja alkaa hylkiä totuutta. 

Teoksessa piilee kuitenkin vielä mahdollisuus. (Heidegger 1996, 83-85)  

 

7.1 Teoksen vaaliminen 

 

Heideggerin mukaan teokset voivat olla linkkeinä totuuden olennaiseen olemukseen, jos niissä 

olevaa totuuden repeämää vaalitaan (Bewahrung). Vaaliminen on viipymisen tila, jossa 

“hillitsemme kaikkea tavallista tekemistä ja arviointia, tuntemista ja katselua, viipyäksemme 

teoksessa tapahtuvassa totuudessa” (Heidegger 1996, 69). 

 

On siis kyse nimenomaan ajattelun hillitsemisestä. Hillitseminen tuo vapautumisen. Ei kuitenkaan 

puhuta sellaisesta ajattelun vapaudesta, jossa päästetään ajatus täysin vapaaksi. Ei, hillitseminen on 

luonteeltaan paljon häiritsevämpää vapautta. Tässä vapaudessa hillitsemme siirtymistä pois teoksen 

ääreltä, emme liiku teoksen ulkopuolelle vaan pakotamme itsemme paikalleen. Vaalimme sitä 

repeytyvää ja häiritsevää viipymistä, jossa meidän on vaikea viipyä. Tämä paikallaan oleminen  

vaalii repeytymistä, vapautta häiriössä. 

 

Vaaliminen on siirtymistä teoksen repeävälle ja rikkoutuvalle pohjalle. Tässä siirtymässä 

viivytämme sitä mikä on rikkoutumassa ja katoamassa. Emme siirrykään korjaamaan rikkoutuvaa 

vaan viivymme itse repeämässä. Viivymme rikkoutumisen tulemisessa. Pyrimme tulemaan siihen 
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mikä on rikkoutumassa ja repeämässä. Tämän kautta pääsemme pohjalle, jota ei vielä ole, mutta 

joka on tulemisen tilassa. “Vasta tämä viipymisen tila antaa luodun olla se teos, joka se on. 

Puhumme teoksen vaalimisesta (Bewahrung), kun annamme sen olla teos” (Heidegger 1996, 69). 

 

Teoksen maa alkaa avautua aukaistuna itsenään “vain mikäli se varjeltuu ja säilyy jokaista 

avaamista olemuksellisesti väistävänä avaamattomana eli pysyy alituisesti itseensä sulkeutuneena” 

(Heidegger 1996. 47). Vaaliminen on siis avaamisen hillitsemistä. Vaalimisessa annamme 

avaamattoman asettua esiin avoimessa sulkeutuvana. Silloin “siinä virtaa se levollinen erilleen 

rajaava virta, joka rajaa jokaisen läsnäolevan läsnäoloonsa” (Heidegger 1996. 47).  

 

Teoksen totuuden vaaliminen ei ole siis yhtä kuin teoksen muoto- ja laatuseikoilla herkuttelu. Asian 

muodollisella avaamisella ei päästä teoksen totuuden läheisyyteen. On oltava lujempana. On 

pysyttäydyttävä kiistassa, jonka teos on liittänyt repeämään. On pidettävä kiinni alkuperäisestä 

repeämästä teoksessa, siitä kiistasta, joka sai suuntautumaan teosta kohti. (Heidegger 1996, 71)  

 

Ei ole yhtä oikeaa teoksen vaalimistapaa. Vasta jokaisen teoksen yksilöllisessä paljastumisessa 

teoksen vaalimistapa tulee luoduksi ja luonnostelluksi. Vaaliminen on aina suhteessa teoksen 

oireisiin. Jokaiseen yksittäiseen teokseen käännyttäessä koetaan tiettyjä oireita. On tartuttava näihin 

oireellisuuden hetkiin ja pidettävä oireen repeämää elossa. Jokaisen teoksen yhteydessä esiintyy siis 

eräällä tapaa pieniä haavoja. Haava on sellainen ei-tutun sysäys, joka tulee esiin kuin viilto. 

Ruumiimme reagoi siihen kuin mihinkä tahansa ulkopuoliseen tunkeutujaan, eli poistaa ja peittää 

sen edestämme. Tätä haavaa on kuitenkin ruokittava. Taideharrastus vangitsee teoksen ei-tutun 

sysäyksen. Se on suojus, joka estää haavoittavat viillot. (Heidegger 1996, 85) 

 

Myöskään tieteelliset yritykset eivät pysty säilyttämään teoksen alkuperäistä voimaa. Kaikki 

ammattimainen taiteen tutkiminen on siis tuomittu kuolemaan. Se on teoksen siirtämistä muistoksi 

– muistoksi siitä kun sillä vielä oli repeämän elinvoima. Tämä muisto ei tietenkään ole aivan 

tarpeeton. Se voi tarjota teokselle sijan, jossa se muovaa historiaa ja pysyy elossa elävän kuolleena, 

teoksen muumiona. Teoksen omin todellisuus pääsee vaikuttamaan kuitenkin vain siellä, “missä sitä 

vaalitaan sen itsensä ansiosta tapahtuvassa totuudessa” (Heidegger 1996, 71-72). Jos siis halutaan 

tarkastella mitä sanottavaa teoksilla voi olla totuudesta, on hylättävä taideharrastuneisuus ja 

siirryttävä vaalimaan teoksen “omaa” olemusta. 

 

7.2 Repeämän aporeettinen ylijäämä 
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Kun hylkäämme elämyksellisen tavan katsoa teosta esteettis-taidehistoriallisena esineenä ja 

siirrymme teoksen repeämään, hylkäämme samalla myös itsemme. Hylkäämme ajattelun, jossa 

voimme tukeutua teoksen elämykseen. (Heidegger 1996) Syöksymme teoksen epänautintoon, 

teoksen hylkiöön. Unohdamme meitä lämmittävän elämyksen. Pyrimme pysähtymään tähän 

unohdukseen, ja jäämme vaalimaan unohdusta, jotta löytäisimme unohduksen hylkiön. Mitä nousee 

unohduksen hylkiöstä? Siitä nousee hylätty muisto. Tämä muisto ei ole historiallinen muisto vaan 

eräänlainen muiston ylijäämä. Se on teoksen ensikosketuksen kaiku. 

 

Palautetaan mieleen jo aikaisemmin kuvailtu “aporeettinen aukeama”. Anker (2006) kuvaa aporian 

käsitteellä tässä tutkimuksessakin tutuksi tulleiden ajattelijoiden Herakleitoksen, Heideggerin ja 

Nancyn yhtä yhteistä teemaa. Ankerin mukaan kaikki nämä ajattelijat operoivat aporialla. Kaikki 

kannustavat aporiaan ja haluavat vaalia sitä. Aporia, eli umpikujan epämieli, on näiden 

ajattelijoiden yhteinen pyrkimys. Anker ei kuitenkaan väitä, että aporialla operointi olisi  

ajattelijoiden tekstien ydinpiste vaan yksinkertaisesti paikallistaa kaikilla tietyssä määrin 

samanlaisen tendenssin.  

 

Aporeettinen kokemus on Ankerin (2006) mukaan oleellinen koska se siirtää meidät ratkaistavasta, 

jo olemassa olevia vastauksia sisältävästä olemisesta, aporeettiseen tulemiseen. Aporian 

umpikujassa emme voi tukeutua niihin vastauksiin, joita meillä jo on. Pulmatilanne pyyhkii pöydän. 

Joudummekin katsomaan kohti epä-mahdollista mahdollisuutta. Tämä mahdollisuus ei koskaan ole 

meillä etukäteen hallussa, vaan joudumme siirtymään sen tulemiseen. Se on eräänlainen 

mahdollisuuden ylijäämä. 

 

Totuuden tuleminen tapahtuu ylijäämän kautta. Eksessiivisen avulla liikumme kohti tulevaa. Anker 

toteaa, että “tulemisessa on vain ylijäämää” (Anker 2006, 19). Ylijäämä on se “seuraava”, jonka 

kautta siirrytään Heideggerin kuvailemaan “heittäytymiseen” (Heidegger 1996, 11). Siirrytään 

poisheittäytyvän perspektiiviin ja osallistutaan sen liikkeeseen, heittoon. Tämä poisheittäytyvä 

ylijäämäinen muodostaa tulemisen liikkeen. Se muodostaa rekyylin, jossa totuus alkaa tapahtua. 

Samalla totuus alkaa paeta. Mutta juuri tämä paon ja vetäytymisen tapahtuma on totuuden ydintä. 

Totuuden aktivoituminen on totuuden vetäytymistä. 

 

Aporia edustaa Ankerille (2006) avointa tilaa tai mahdollisuuden tilaa, joka on samalla 

mahdottomuuden tila. Oikeastaan on kyse mahdottomuuden tilasta, joka mahdollistaa mahdollisen 
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tilan tulemisen. Tuleminen on Ankerille ikuista tulemista, vuoroveden kaltaista liikettä. Tuleminen 

sisältää ajatuksen siitä, että “kun jokin on tulemisen tilassa, siitä on tulossa jo jotakin muuta” 

(Anker 2006, 22). Tämän “muun” näkemiseksi on siirryttävä tuijottamaan kohti aporeettista 

avautumaa. Vain mahdottomaan katsominen mahdollistaa liikkeen kohti joksikin muuksi tulevaa. 

Vasta epävarman ja ennennäkemättömän alue muodostavat tilan, jossa “absoluuttisesti muu” voi 

nousta esiin (Anker 2006, 22). 

 

Puhumme Ankerin kuvailemasta aporeettisesta avautumasta lisää myöhemmin. Otetaan jälleen 

kuitenkin yksi askel lähemmäksi valokuvaa. Tarkastellaan sitä miten Heideggerin ajatuksia voidaan 

soveltaa kuvan kanssa keskusteluun. Teemme tämän vielä tässä vaiheessa jo tehdyn kautta. Lähin 

esikuva oman tutkimukseni viimeisen osan asetelmalle on Jean-Luc Nancyn 

heideggerilaisvaikutteinen kuvaluenta. Paneudutaan siis seuraavaksi hieman Nancyn ajatteluun 

kuvasta. 

 

7.3 Jean-Luc Nancy: post-heideggerilaisia avauksia kohti valokuvaa 

 

Heidegger puhui totuuden ilmenemisestä taideteoksessa, mutta ei vielä valokuvan kautta. Se mikä 

Heideggerilta jäi tässä kohtaa ajattelematta tulee esiin ranskalaisen Jean-Luc Nancyn ajattelussa. 

Hänen kuvaa käsittelevissä teksteissään ei pelkästään ole syvää sukulaisuutta Heideggerin 

kirjoitustapaan vaan myös suoria yhteyksiä totuusluennan teemassa. Tarkastellaan seuraavaksi 

lyhyesti sitä miten Nancy katsoo kuvaa ja miten hän on omassa filosofiassaan lähestynyt kuvan ja 

filosofian dialogia.  

 

Federico Ferrarin (2006) mukaan kuva on Nancylle yksi keskeisiä ajattelun “paikkoja”. Kuva on 

eräänlainen ajattelun partituurin esiintulo, jossa teosten kohtaaminen käynnistää ajatteluharjoituksen. 

Aivan kuten partituuri tarvitsee soittajan musiikin syntymiseen, tarvitsee ajattelu kuvan 

kiteytyäkseen. Kuva ei ole Nancylle mitenkään yksinkertaisesti siis fyysinen kuva vaan 

enemmänkin eräänlainen ajattelun muoto tai muotoutumisen prosessi. (Ferrari 2006, 136)  

 

Kuva ei ole pelkästään esine tai pelkästään ajatus vaan näiden kahden välillä toimiva voima. “Se on 

voima, joka sumentaa katseen, jotta näkisimme” (Ferrari 2006, 140). Tavallaan tämä katseen 

sumentuma auttaa meitä näkemään ja antaa siten mahdollisuuden ajatella, nähdä kuva ajatuksen 

silmin. (Ferrari 2006) 
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Nancylle (1996) kuva on “skandaali”. Se on eräänlainen kompastuskivi, johon ajattelu pysähtyy. 

Pysähtyessämme avaamme myös silmämme – sokealle pisteelle. Harri Laakso (2006, 164) toteaa 

Nancya mukaillen, että valokuva on “kosketus reaalisen rajalla”. Valokuvan lahja on “ei-vielä askel” 

(vrt. Nancy 1996;  pas encore). Kuva on näkymättömän ja näkyvän välissä oleva kompastuminen. 

Se siis sulkee ja avaa samanaikaisesti “läsnäolon ilmeisyyden” (Ferrari 2006, 139).  

 

Nancyn ajatusta kommentoiden Ferrari sanoo kuvan olevan olemukseltaan peilipintainen. Se 

heijastaa takaisin katsojan ajattelun. Hän toteaakin, että “peilikuvamaisuutensa vuoksi kuva on 

myös ajattelun ja pohdinnan tila. Tietyssä mielessä juuri kuvassa ajatuksesta tulee todellinen” 

(Ferrari 2006, 141). Kuva on siis Ferrarille, kuten Nancyllekin paikka, jossa ajattelu voi asettua. Se 

on heijastin ajattelun lepoon. 

 

Kuvat eivät siis ole Nancylle mitään, mitä pelkästään pohditaan vaan ne ovat “paikka”, jossa 

pohtiminen tapahtuu. Ferrari toteaakin, että “Ajattelu on todellista, se omaksuu muodon tai joskus 

hahmon vain sinä lyhyenä hetkenä, jona kuva estää näkyvyyden ja valaisee ajatuksen” (2006, 141). 

Ferrari (2006, 142) menee niin pitkälle, että näkee ajatuksen omimman muodon löytyvän juuri 

kuvan mediumista. Tekstikin tulee olennaiseen olemukseensa vasta kuvan kautta. Kuva on 

mediaalinen tila, jossa teksti tulee läsnäolevaksi. Tekstiä kirjoitetaan kuvan läpinäkymättömyydestä 

käsin, teksti on eräänlainen kuvan varjoalue tai “elävä ruumis” (Ferrari 2006, 142).  

 

Nancylle kuva on asian ei-kielellistä sanomista tai näyttämistä “samuudessaan” (Lindberg 2006). 

Kuva ei ole vain kaltaisuutta jonkin kohteen kanssa vaan “samuutta”. “Samuus” on tässä 

käännöksenä sanalle ”mêmeté”, joka itse asiassa viittaa paitsi ”samuuteen” myös ”itseyteen” 

(Lindberg 2006, 2). Nancy viittaa tässä “saman” –ajatuksessa Heideggeriin, jolle siirtymä 

samankaltaisesta samaan  – saksan sanasta gleich sanaan selbe – merkitsi siirtymää spekulatiivisesta 

tai reflektiofilosofiasta fenomenologiaan, joka ei enää etsi asian totuutta vertaamalla sitä muihin, 

vaan katsomalla sitä itsessään.  

 

Tämä samuus ei ole siis vain vastaavuutta jonkun ulkopuolisen fyysisen maailman kanssa vaan 

samuutta ilmenemisen mimesiksessä, eli itsensä jäljittelyssä, jossa ilmenevä avautuu itselleen ja 

itsestään, ei niinkään jostakin ulkopuolisesta käsin. Samuus on siis tietyllä tapaa “pysymistä 

itsessään”, seisomista itsensä varassa. (Lindberg 2006) 
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Nancyn näkemys kuvasta on siis hyvin lähellä Heideggerin ajatusta ilmiöstä, fenomeenistä. 

Lindbergin (2006, 3) mukaan Nancylle kuvan “samuuden” ilmeneminen ei kuitenkaan ole kielen tai 

logoksen samuutta, kuten Heideggerilla vaan kuvan omaa erikoislaatuista samuutta, josta Heidegger 

ei vielä puhu (Lindbergin 2006, 3). Se on siis se fenomeenin osa-alue, joka jää Heideggerilta 

ajattelematta mutta nousee Nancylla keskiöön. 

 

Nancyn mukaan maailma on meiltä yleensä “kätkössä”. Maailma kantaa olemistamme 

kätkeytyneenä. Taideteoksen voima ja mahdollisuus on siinä, että se “katkaisee maailman 

käyttökelpoisuuden ja tuo esiin maailman sellaisenaan” (Lindberg 2006, 3, vrt. Heidegger 2006, 85). 

Kuvalla on juuri tällainen katkaisijan voima. Kuva on “maailmassaolemisen esiinpuhkeaminen” 

(Nancy 1996, 36). Tässä nähdään voimakas sukulaisuus sille taiteessa esiintyvälle totuuden 

“shokkiluonteelle”, jonka Heidegger esittää Taideteoksen alkuperässä. 

 

Lindbergin (2006, 6) mukaan juuri Heidegger opettaa Nancyn etsimään kuvasta “intiimiä piirtoa”, 

eli syntypistettä tai viiltoa, joka määrittää kuvan. Jos Heideggerille totuus asettuu esille 

taideteoksessa, Nancylle kuvan ilmeisyyden piirtyminen tarkoittaa sitä, että jokin “tapa olla 

maailmassa tulee ilmi kuvassa” (Lindberg 2006, 6). Tässä kohtaa Heideggerin kuvaaman maailman 

totuuden ristiriidan ja Nancyn esittämän maailmassaolemisen ilmeisyyden välillä on Lindbergin 

mukaan olennainen ero.  

 

Vaikka terminologiassa on eroja, molemmilla kysymys on ilmentymästä, jossa jotakin 

samanaikaisesti peittyy ja paljastuu. On kysymys hämärän valon esiintulemisesta, joka samaan 

aikaan hämärtää näkyvän ja valaisee näkymättömän.  

 

Molemmille ajattelijoille valo, lumen, tai fysis, liekki edustavat tämän ilmentymän luonnetta. 

Lindbergin (2006, 7) mukaan Heideggerille tietyssä mielessä vastakkainen on kuitenkin Nancyn 

kartesiolaista perinnettä mukaileva ajatus kuvan valoisuuden ja selvyyden takeena olevasta 

“laskemisesta” ja “kalkyloinnista”. Tämä kuvan laskeminen ei kuitenkaan ole mitään 

matemaattisiin tai geometrisiin todistuksiin nojaavaa laskemista vaan maailman kaaoksen 

kokoamista yhteen hetkeen. Tähän kaaoksen kokoamiseen liittyy aivan omanlaisensa kalkyloiva 

alttius, jossa tartutaan “oikeaan hetkeen”.  

 

Vaikka Heidegger ja Nancy tietyltä osin poikkeavat eri teille, esimerkiksi suhteessaan 

kartesiolaiseen traditioon, uskon, että heidän teemoillaan on kuitenkin syvällinen yhteys, joka liittyy 
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teoksen tapahtumiseen ja totuuden ilmenemiseen. Otankin seuraavassa luvussa Heideggerin rinnalle 

myös Nancyn, Ferrarin ja Lindbergin ajatuksia tarkastellessani totuuden teemaa Alex Webbin 

kuvien kautta. 
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8 Sana ja kuva 
 

Taideteoksen alkuperässä Heidegger tarkastelee Van Goghin maalausta maajussin kengistä. Miksi? 

Koska hän on itse maajussi ja käveleskelijä. Hän tuntee vetoa kenkien tarinaan. Taideteokseen 

asettuva totuus asettuu hänelle tekeille Van Goghin maalaukseen koska maalaus on lähestynyt häntä 

läheltä. Kenkien “maa” säteilee hänelle jotakin tuttua. Myös filosofian historiassa Heidegger menee 

yleensä sinne mikä on hänelle tutuinta. Suuresti antiikista kiinnostuneena hän palasi aina kun 

mahdollista kreikkalaisen ajattelun lähteille. Kreikkalaiset asuivat siis Heideggerin lähellä, 

“samoilla kaukaisimmilla vuorilla” (Luoto 2002, 10).  

 

Totuuden tapahtuma ja taideteoksessa tapahtuva maan ja maailman välinen kiista aktivoituvat 

Heideggerille sellaisissa kimmokkeissa, joihin hänellä on jo jokin suhde ja syvä tunto. Esimerkiksi 

runoilija Hölderlin on Heideggerille tällainen läheinen hahmo. Heidegger kuvaileekin Hölderliniä 

useaan otteeseen lähimmäksi “todellista filosofiaa” päässeeksi ajattelijaksi (Heidegger 1996, 33–40). 

Hänen runonsa tulevatkin esiin läpi Heideggerin uran. 

 

Lähtiessään kysymään totuuden kysymystä Heidegger siis lähtee mahdollisimman läheltä. Tämä 

johtuu siitä, että vasta läheisyydessä alkaa tapahtua todellista etääntymistä. Heidegger on jo näiden 

tuttujen teosten kanssa paikallaan, syventyneenä niiden ristiriitaan. Teoksen repeämisen ristiriita 

tapahtuu lähellä. Teosten on kosketettava, jotta ne voivat etääntyä kosketuksesta. Teoksen vaalijan 

tulee olla teoksilla kyllästetty. Kyllästymisen kautta niissä oleva “oma” voi alkaa vuotaa yli. Vasta 

kyllästyminen teokseen aloittaa teoksen oman ylivuotamisen ja repeämisen uuteen alkukiistaan. 

Tässä kyllästyminen täytyy ymmärtää siis kyllästämisenä, eli kastumisena ja uppoutumisena. Vasta 

kun teoksen vaalija on kyllästetty teoksella, alkaa teoksen todellinen aporeettinen avautuma läikkyä 

yli ämpäristä. 

 

Heideggerin hengessä olen hakenut seuraavaksi käsiteltävät teokset mahdollisimman läheltä – 

Istanbulista. Tarkastelemme kolmea valokuvaaja Alex Webbin kuvaa teoksesta Istanbul (2007). 

Näin kuvat ensimmäisen kerran vuonna 2007 Istanbulin modernin taiteen museossa. Kuvat olivat 

esillä hyvin lähellä niitä paikkoja, joissa ne oli otettu. Olin itsekin ollut monilla näistä paikoista. 

Muistan ihmetelleeni kuvia. En tunnistanut paikkoja kuvista. Kuvissa ei ollut lainkaan sama 

kaupunki, jonka olin nähnyt. 

 



	   56	  

Kun palasin Suomeen ostin Webbin kirjan. Katsottuani kuvia satoja kertoja, niistä tuli minulle 

tuntemani Istanbul. Nykyään kun ajattelen Istanbulia, ajattelen Webbin kuvia. Ne ovat täysin 

vallanneet “Istanbul” –alueen aivoistani. Kuvista on tullut minulle “todellinen” Istanbul. Vaikka 

olen täysin kyllästynyt kuviin, niissä aktivoituu silti joka kerta jotakin ihmeellistä. Niissä aktivoituu 

se alkuperäinen ristiriita totuuden olemuksessa, joka tapahtui kun näin kuvat ensimmäistä kertaa.  

 

Niihin on jäänyt jumiin jokin kysymys totuuden olemuksesta. Ne muodostavat samanaikaisen 

tunteen totuuden poissaolosta ja läsnäolosta. Kuvat ovat samaan aikaa piinaavan vieraita ja 

piinaavan tuttuja. Samalla niihin liittyy menetyksen kokemus, ne ovat tavallaan pyyhkineet minulta 

jotakin, jonkin todellisuuden. Toisaalta niihin liittyy saamisen kokemus, ne ovat lisänneet jonkin 

hämärryttävän todellisuusaspektin, jota ei muihin maailman kaupunkeihin ajattelussani liity. 

Pakotan itseni siis katsomaan kuvia vielä kerran. Selvästi niissä on jumissa jotakin, joka haluaa 

nousta pintaan. Tämä aporeettinen paine laittaa minut katsomaan juuri näitä kuvia. 

 

Seuraavaksi katsomme siis kolmea kuvaa. Tai oikeastaan emme katso niitä, vaan enemmänkin 

Heideggerin ja Nancyn hengessä katsomme tai asetumme alttiiksi niistä nouseville mielikuville. 

Käsittelen niitä heijastumia, jotka saavat inspiraationsa valokuvan pinnasta, mutta eivät 

varsinaisesti sijaitse itse valokuvissa. Samalla tavalla kuin teoksen totuus ei sijaitse Heideggerin 

mukaan pelkästään teoksessa itsessään, vaan teoksen vaalimisen prosessissa, pyrin enemmänkin 

vaalimaan valokuvista nousevia mielikuvia kuin valokuvia itsessään. 

 

En siis pyri selittämään valokuvia, vaan selvittämään jotakin valokuvien avulla. Valokuvat ovat 

ponnahduslautoja, joille astutaan kun lähdetään hyppäämään totuuden kysymystä kohti. Minua ei 

siis kiinnosta valokuvien suhde totuuteen, vaan se minkälaisen resonanssin tai uuden “valon” ne 

voivat tuoda totuuden kysymiselle. Tässä kappaleessa kysytään oikeastaan samaa kysymystä, jota 

on kysytty lähes jokaisessa luvussa tähänkin mennessä: mitä tarkoittaa totuus 

kätkeytymättömyytenä? 

 

Kysymykseen lähdetään tarttumaan kolme Webbin kuvaa ponnahduslautana. Ensimmäisen kuvan 

kautta käsitellään ajan teemaa. Kysytään, mitä tapahtuu ajalle kun totuus käsitetään Heideggerin 

lähtökohdista piiloutumisen ja paljastumisen dialektiikkana? Toisen kuvan kautta lähdetään 

syventämään kysymystä totuuden ilmenemisluonteesta “valon” teeman kautta. Kysymme, mikä on 

se prosessi tai etäisyys, jossa koemme totuuden epä-ajallisen välähdyksen tai sille ominaisen 

“valon”? Kolmannen kuvan kautta tarkastelemme totuuden tapahtumiselle ominaista yli-jäämän 
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liikettä, rekyyliä. Kysymme, miten totuutta kohti liikutaan ja mitä kohti tässä liikkeessä oikeastaan 

liikutaan? Miten tämä liike liittyy totuuden muotoon tai muotoutumiseen? 

 

Lukijaa saattaa häiritä se, että puhun tässä luvussa usein rinnakkain totuudesta ja kuvasta, kuin ne 

olisivat sama asia. Näin teenkin. Pyrin rinnastamaan toisiinsa kuvan ja totuuden paljastumisen ja 

piiloutumisen dialektiikan. Ymmärrän kuvan paikkana, tai “imagona”, jossa  totuuden ilmestys voi 

tapahtua. Heideggerin hengessä ilmaistuna näen, että totuus suuntautuu kuvaan. Totuudella on 

erityistä vetoa kuvaan. Totuus muotoutuu kuvan muotoutumisessa. 

 

8.1 Ajan kuolinnaamio 

 

 
KUVA 1: Eminönü, 2001 

 

“Jos lepo käsittää liikkeen, niin voi olla lepoa, johon liike kokoaa itsensä, siis korkeinta liikkuvuutta 

– edellyttäen, että liikkeen tyyppi vaatii tällaista lepoa. Sellaista on kuitenkin levollisen teoksen 

lepo.” (Heidegger 1996, 48) 
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Yllä oleva sitaatti esittää ajatuksen, että lepo voi olla korkeinta liikkuvuutta. Levollisen teoksen 

lepo on jollakin tapaa kytkeytyneenä liikkeeseen. Kun teos on todella levossa, siinä on läsnä 

Heideggerin (1996) termein “maan ja maailman välinen kiista”, eli syvällisin liike.  

 

Heideggerille syvällinen levossa olo on siis syvällisintä liikettä. Toisesta suunnasta myös syvällisin 

liikkuvuus, eli “tiessäänolo”, on syvintä lepoa. Pajari Räsänen (2006, 82) näkee Heideggerin 

kuvaileman jatkuvan “tiessäänolon” nimenomaan paikallaanolon tapana. Tiessäänolo asettaa meidät 

ajattelemaan sitä oloa ja olemista, jossa jo olemme, tämän vuoksi se tuo meidät lähelle itse 

paikallaan olemista. Nopein liike ja syvin pysähtyminen ovat siis kytköksissä toisiinsa. Mitä tämä 

kytkös tarkoittaa? Ja miten se liittyy totuuden ilmenemiseen? Tarkastellaan tätä kysymystä Alex 

Webbin valokuvan kautta. 

 

Valokuvan perspektiivi maailmaan on pysähtyminen. Se katsoo maailmaa pysähdyksestä käsin. 

Mitä on pysähtyneenä Webbin kuvaan “Eminönü, 2001”? Onko siihen pysähtyneenä aika? Vai 

onko siihen pysähtyneenä materiaalinen todellisuus? Onko siihen pysähtyneenä liike? Mitä tämä 

pysähtyminen oikeastaan tarkoittaa? Mitä tämä pysähtyminen kertoo meille totuuden 

ilmenemisestä?  

 

Webbin kuvaan on rakentuneena jännite liikkeen kanssa. Jos tilanteessa ei olisi ollut liikettä, emme 

ymmärtäisi pysähtymistä, emmekä myöskään ajan liikkumattomuutta. Jonkin eteneminen on 

pysähtynyt. Kuva on ikuisessa liikkumattomuudessa, vaikka voimme syvällisesti tulkita, että jokin 

liike on ollut olemassa. Onko kuvan aika pysähtynyt? Liikkeen muuttuminen ikuiseksi levoksi, 

laittaa meidät kysymään tätä kysymystä. Kuvan aika ei enää koskaan mene eteen päin. Missä ajassa 

siis oikeastaan olemme kun katsomme kuvaa?  

 

Kreikkalaisilla oli kaksi sanaa ajalle: chronos (xρόνος) ja kairos (καιρός). Chronos on yleissana 

ajalle. Se viittaa sekventiaaliseen aikaan tai ajanjaksoon. Sen luonne on kronologinen, kuten 

etymologia paljastaa, chronos – kronologia. Kairos taas on “mahdollinen hetki” tai 

“mahdollisuuden hetki”. Kun chronos viittaa aikasekvenssiin, kairos puolestaan viittaa sekvenssin 

väliin jäävään hetkeen. Chronos on luonteeltaan kvantitatiivinen, kairos taas on kvalitatiivinen. 

(Stone, 2004) 

 

Valokuva pakottaa ajan siirtymään kronologiasta kairologiaan. Kun katsotaan aikaa 

liikkumattomuuden perspektiivistä siirrytään kairologiseen aikakäsitykseen. Paradoksaalisesti tämä 
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liikkumattomuuden perspektiivi on kuitenkin kaikista välähdyksenomaisin ja nopein perspektiivi. 

Kairologinen aika esiintyy vain välähdyksessä. Sillä on salaman luonne. Se on siis samaan aikaan 

liikkumatonta ja kaikkein liikkuvinta.  

 

Tämä kaksinaisuus sisältyy myös Heideggerin kuvailemaan totuuden tapahtumassa esiintyvään 

levon ja liikkeen dialektiikaan. Totuus on jotakin, joka esiintyy vasta totuuden pysähtymisessä. 

Samaan aikaan pysähtyminen esiintyy vain nopeimmassa liikkeessä, eli “tiessäänolossa”. Tämä 

mietiskelevä nopeus on eräänlaista metafyysistä alikiihdyttämistä, jossa tapahtuu tietty ajan 

raskautuminen. Tullaan nopeuteen, joka muuttuu raskaudeksi. Tullaan raskauden kiihtyvään lepoon. 

 

Webbin kuvan kappaleet ovat törmäyskurssilla, ikuisesti. Tämä kliimaksiton törmäys luo ajatuksen 

jännitteen, joka pakottaa meidät mielessämme jatkamaan liikettä. Pakotamme pysähdyksen 

liikkeeseen. Mitä tämä kertoo ajattelustamme? Meihin on sisäänrakennettuna halu nähdä kronologia. 

Jatkamme hetkeä aina eteenpäin. Kun ymmärrämme jonkin sekvenssin osan kuuluvan johonkin 

kokonaisuuteen, rakennamme mielessämme kokonaisuuden. Tämä “kronologian pakkoliike” 

työntää meitä etäälle kairologisesta välähdyksestä. Emme voi pitää kairologisen välähdyksen 

ajatusta siis staattisesti edessämme. Se katoaa ilmestyessään. Sen tilalle tulee sekvenssiajattelun 

pakko.  

 

Heideggerille (1996 & 2010) totuuden paljastuminen on juuri ajattelumme pakkopaitojen 

paljastumista. Olemme pakottuneita tietynlaiseen ajatteluun. Kronologian ajatteleminen on yksi 

pakkopaidoistamme. Tästä pakkopaidasta irrottautuminen vaatii “avoimuutta salaisuudelle” 

(Heidegger 2005, 25). Avoimuuden saavuttamiseksi meidän on “jätettävä itsemme silleen” 

(Heidegger 2005, 25). Tämän kautta tapahtuu liikkuminen tielle ja maaperälle, jossa uusi 

pysähtyminen kasvattaa juuriaan.  

 

Pysähtyminen vaatii siis liikkeen kohti ”silleen jättämistä” (Gelassenheit). Tässä yhteydessä silleen 

jättäminen voidaan tulkita kronologisen sekvenssin kieltämisenä, kronologian jättämisenä silleen. 

Emme siis jatkakaan sekvenssiä vaan jäämme hetkeen. Asetumme katsomaan vain tätä hetkeä.  

 

Meditoidaanpa hetki Webbin kuvan parissa. Kuva on jännittyneessä tilassa. Kuva enteilee jotakin. 

Se lähestyy meitä. Jäädään tähän lähestymiseen. Mikä meitä lähestyy kuvassa? Jokin lähestyy meitä. 

Jokin painaa meitä. 
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Alkavan illan kajo tekee varjoista pitkiä. Sinisen moskeijan kupeessa on ruuhkaa. Ihmiset ovat 

tulossa töistä. Kuuluu tööttäyksiä. Joku myy leipiä. Joku huutaa ”miten voin auttaa!” Joku ruokkii 

lintuja. Joku etsii maahan pudonneita avaimiaan. Toiset ovat menossa kotiin perheensä luokse. 

Toiset vain harhailevat. 

 

Kuvan vasemmassa alakulmassa on parrakas mies. Mihin hän on menossa? Hänen kasvoistaan ei 

voi arvata mitään siitä mitä hänelle tapahtui. Ehkä hän on Galatasarain sillan alla naama täynnä 

pullon sirpaleista tulleita syviä viiltoja. Ehkä hän on kotonaan juomassa minttuteetä. Ehkä hän 

juoksee tyttärensä kanssa pellolla. Ehkä hän asuu Lontoossa ja myy hybridiautoja. Ehkä hän hukkui, 

eikä jäljellä ole enää mitään paitsi hattu, joka nyt lojuu jossakin Bosborinsalmen rannassa märkänä 

ja likaisena. 

 

Heideggerille (1996) ensisijainen aikamuoto on tulevaisuus. Menneisyys lähestyy meitä 

tulevaisuudesta. Mutta samalla myös tulevaisuus lähestyy meitä menneisyydestä. Mikä meitä 

lähestyy tämän kuvan kautta? Meitä lähestyy ”jo ollut”. Tämä ”jo oleminen” syntyy siitä, että 

ymmärrämme kuvan menneisyydeksi. Tämä kuva on menossa kohti menneisyyttä. Se on menossa 

kohti omaa kuolemaansa.  

 

Suljin sulkee hetken menneisyyteen. Se on ajan pois-sulkija. Se sulkee olevan kuin hauta-arkun 

kannen. Parrakkaan miehen tarina Sinisen moskeijan edessä on loppunut. Kirjan kansi on 

sulkeutunut. Mies on siirtynyt sulkeutumiseen, eli tuonpuoleiseen. 

 

Valokuvasta tulee memento mori -objekti. Memento mori on latinaa ja tarkoittaa ”muista, että 

kuolet”. Valokuva muistuttaa meitä kuolemasta. Se muistuttaa meitä siitä, että aika on omasta 

näkökulmastamme olemassa vain hetken. Oma aikamme on aina vain välähdys ajan sekvenssistä. 

  

Kun ajattelemme pakonomaisesti olemista eteenpäin, emme pelkästään oleta sekvenssiin jatkoa 

pysähtyneelle liikkeelle, vaan oletamme jatkoa myös omalle itsellemme. Elämme vain koska 

tiedämme elävämme myös hetken kuluttua. Sekventiaalinen ajattelu on tavallaan pakollista 

inhimillistä optimismia. Mutta valokuva muistuttaa meitä siitä, että tämä ajattelu on todellakin vain 

optimismia. Se laittaa meidät ajattelemaan ajan loppumista, koska se on itsessään loppunutta aikaa. 

 

Kuolema on olemassa meille subjekteina aina vain tulevaisuudessa. Voimme nähdä kuolemaa 

ympärillämme, mutta emme voi koskaan kokea sitä itse. Subjektille kuoleman aikamuoto on siis 
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aina futuuri. Valokuva memento mori –objektina herättää meille pienen kuoleman esiintulon. 

Huomaamme, että aika voi itse asiassa pysähtyä joskus ja aloittaa loppumisensa. Koska 

ymmärrämme kuoleman vain tulevaisuuden kautta, valokuva kuoleman objektina lähestyy meitä 

siis tulevaisuudesta. Ymmärrämme valokuvan menneisyyden kuoleman tulemisen, eli 

tulevaisuuden kautta.  

 

Menneisyyden ja tulevaisuuden yhteen kietoutuminen on elimellistä kairologiselle ajalle. 

Kairologisessa ajassa alku ja loppu eivät ole koskaan toisistaan erillisiä entiteettejä. Kronologiseen 

aikaan nämä käsitteet taas kuuluvat voimakkaasti erillisinä ajatuksina, jotka kylläkin operoivat 

samalla janalla. Kronologisen ajan näkökulmasta kairologinen aika on siis fiktiota. Se on fiktiota 

koska alku ja loppu ovat sama asia. Ne esiintyvät vain yhdessä. Mutta tämä fiktio on ainoa, joka voi 

paljastaa meille olemisen perusluonteen, eli kuoleman. 

 

Ehkä Heideggeria on sanottu ”antihumanistiksi” (Rorty 1998) koska hän haluaa paljastaa olemiseen 

kätkeytyvän kuolemisen realiteetin. Heideggerin pyrkimyksenä ei missään nimessä ole ylistää 

kuolemaa, tai jäädä rypemään kuoleman realiteettiin. Päinvastoin. Kuolemisen teema on itse asiassa 

Heideggerin humanismia. Heidegger pyrkii paljastamaan olemisen painon paljastamalla kuoleman 

realiteetin. Olemiseen liittyy syvällinen tragedia. Tämän tragedian näkeminen on ainoa 

mahdollisuutemme. Meidän tulee nähdä, että elämämme esiintyminen on valtava ainutkertaisuus.  

 

Toivo löytyy vasta sen näkemisestä, että toivoa ei ole. Voimme tehdä täälläolemisesta todella 

täälläolemista jos huomaamme hetkemme ainutkertaisuuden. Ymmärtämällä kuolevaisuutemme 

voimme taistella nihilismiä vastaan. Nihilismi on välinpitämättömyyttä elämää kohtaan.  

 

Heideggerin totuusluennan projektina on juuri sota välinpitämättömyyttä kohtaan (Rorty 1998 & 

Lindberg 2006) . Hän haluaa palauttaa olemisen peruskysymyksille kuten totuuden kysymykselle 

sen pohjalla olevan painon. Totuus ei voi, eikä saa olla vain itsestään selvästi vastaavuutta 

anonyymin ”toden” kanssa. Totuuden historia on välinpitämättömyyden historiaa. Totuutta ei ole 

kunnollisesti asetettu eteemme. Sitä on kohdeltu kaltoin. Tämä kaikki on välinpitämättömyyden 

syytä.  

 

Mitä sitten on välinpitämättömyys? Välinpitämättömyys on Heideggeria (1996 & 2000) mukaillen 

asioiden ottamista totuuksina. Kun jokin on hyväksytysti totta, se siirtyy välinpitämättömyyden 

sfääriin. Sen pohtiminen ei enää ole tarpeellista. Tässä nähdään totuuden käsitteen voima ja vaara. 
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Totuus on jotakin, jonka avulla asioita siirretään pois keskustelusta. Kun jokin on hyväksytysti totta, 

se on hyväksytysti kadonnut. Siitä tulee näkymätön, olematon, tyhjä ja siihen aletaan suhtautua 

välinpitämättömästi. Jos halutaan hyökätä välinpitämättömyyttä vastaan, on siis hyökättävä 

totuuden käsitettä vastaan. On kysyttävä: mitä totuudessa tehdään? On kysyttävä mikä on se 

prosessi, jossa totuus tapahtuu? Onko totuus todella vain vastaavuutta toden kanssa? 

 

Kun vaalitaan teoksessa tapahtuvaa totuutta, pyritään siis tarttumaan siihen, joka ei vielä ole 

edessämme varmana totuutena. Pyritään vaalimaan sitä kuollutta elämän mahdollisuutta, joka on 

ainoa ase nihilismiä vastaan. Tässä hypyssä (vrt. Kierkegaard) tai heittyneisyydessä (Geworfenheit), 

kuten Heidegger (1996) asian ilmaisee, siirrytään kairologiseen aikaan. Tämä siirtymä tuottaa 

välähdyksen subjektin kuolevaisuudesta. Kuoleman tulemisen välähdys tuo olemisen tulemiselle 

painon, jossa oleminen itse puhtaimmillaan lepää alikiihdytyksessä. Pyrimme siis olemaan 

menemättä kohti tuntemaamme totuutta. Hillitsemme itseämme. Hillitseminen vie meidät kohti 

syvintä liikettä. 

 

Kun hillitsemme itseämme jäämään kuvassa tapahtuvaan totuuden pakenemiseen, hillitsemme 

samalla elämänviettiämme ja pakotamme itsemme aporeettiseen avautumaan, jossa olemisen paino 

avautuu läsnä olevaksi. Alamme katsoa elämää kuoleman perspektiivistä. Tässä menemme kuvan 

imagoon, joka on latinaa ja tarkoittaa alun perin kuolinnaamiota (Lindberg 2006). Lindbergin 

(2006) mukaan sekä Heidegger että Nancy paikallistavat kuvaan kuoleman näkymän. Kuva 

on ”näkymä, jossa näkyy sellaisen (ihmisen) katseettomat kasvot, joka ei enää näe” (Nancy 2003, 

51-52, vrt. Heidegger 1998, § 20)  

 

Kuva katsoo meitä kuin kuollut. Sokeana ja poissaolevana ja samaan aikaan oudosti kuin oikeutta 

vaatien. “Kuva avautuu eteemme sinä toiseutena, jota Nancy kutsuu reaalisuudeksi: itse 

olemassaolemisena, jota emme voi käsittää emmekä  hallita,  vaan jota joudumme  ajattelemaan 

syntymästä ja kuolemasta käsin” (Lindberg 2006, 4). Kuvan reaalisuus, eli totuudellisuus nousee 

meille esiin siis kuolemasta käsin. Elämä on siis läsnä valokuvassa aina kuoleman perspektiivistä 

katsottuna. Ja toisin sanottuna, liike on läsnä aina pysähtymisen perspektiivistä katsottuna. 

 

Kairologinen aika muistuttaa aikaa, jota Lindberg (2006, 5) Nancyn hengessä sanoo 

“immemoriaaliseksi ajaksi”. Tätä aikaa, joka on “muistamista ilman muistoa” Lindberg pitää 

kuvalle ominaisena. Siinä ei muisteta sitä, joka on ollut aina läsnä, vaan päin vastoin se, mikä ei 

koskaan ole ollut läsnä: “ikään kuin syntymää edeltävä tai kuoleman jälkeinen aika” (Lindberg 
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2006, 5). Pysähtymisen perspektiivi siis operoi tietyssä muistamattomuudessa, tai epämuistossa. 

Epämuiston vaaliminen on etäisyyden ottamista liikkumattomaan liikkeeseen. 

 

Kun otamme oikean ”etäisyyden” tähän liikkumattomuuteen, pysähdys voi liikuttaa meitä. Se voi 

tuupata meidät siihen nihilismiä ja välinpitämättömyyttä vastaan asettuvaan liikkeeseen, jossa 

tulemme totuuden tulemiseen. Kun antaudumme pysähdyksen ja kuoleman sokealle katseelle, 

meidän katseemme lähtee liikkeelle ja Lindbergin sanoin ”kurottaa kohti rajaa, jolta käsin  

maailman reaalinen pohja tuijottaa meitä” (Lindberg 2006, 10). Näin kuva on 

maailmassaolemisemme syntymä: “se tuo esiin katkoksen meidän ja maailman välillä” (Lindberg 

2006, 10). Tämän katkoksen ansiosta vasta tunnemme, kuinka maailma ja oleminen alkaa koskettaa 

meitä.  

 

Tässä kappaleessa olemme tarkastelleet totuuden sulkeutumattomuuteen liittyvää ajan perspektiiviä. 

Olemme tarkkailleet “katkoksen aikaa”, “väliaikaa” ja “kuoleman aikaa” eli kairologista aikaa, 

johon totuuden fenomeenin voi sijoittua. Olemme paikallistaneet katkoksen ja kuoleman välisen 

dialektiikan ja hieman avanneet tämän antinihilististä horisonttia. Seuraavassa kappaleessa 

katsomme miten siirtymä kronologisesta ajasta kairologiseen aikaan tapahtuu. Mikä on se prosessi 

tai etäisyys, jossa koemme kairologisen ajan välähdyksen tai sille ominaisen “valon”? 

Minkälaisessa “valossa” katkos kiinnittyy meihin? Minkälaisesta valosta käsin katkos voi valaistua? 
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8.2 Energinen luminanssi  

 

 
KUVA 2: Çukurcuma, 2001 

 

Webbin kuvassa “Çukurcuma, 2001”  kamera on tallentanut hyvin rajatun valon aallonpituuden. 

Valon piirtymisessä kuvaan on tapahtunut luonnollinen “häiriö”. Tämä häiriö on se toimintaperiaate, 

jolla kamera toimii. Kamera on kuin rikkinäinen silmä, joka ei koskaan näe aallonpituuksien täyttä 

spektriä vaan tallentaa vain sen mitä on käytettävissä. Tämän vuoksi koemme Webbin kuvassa 

oikeastaan vain yhden värin. Kuva vie meidät punaiseen hetkeen, silloin kun asiat olivat punaisia. 

Tarkemmin sanottuna asetumme hetkeen aallonpituudella 630-760 nanometriä, joka on punaisen 

värin aallonpituus. 

 

Astumme huoneeseen, joka on kuin avaruusaluksen argonkammio. Tilassa säteilee hampaita 

kirvelevä hehku. Seinällä olevassa maalauksessa Mustafa Kemal Ataturk katsoo kaukaisuuteen. 

Vieressä olevasta peilistä meitä tuijottaa mies. Kaksi miestä ovat eri ajoista, toinen on elävä ja 

toinen on kuollut. Mutta kuvassa he ovat samassa ajassa – punaisessa ajassa. Miehet asettuvat 

samaan tasoittavaan punaisuuteen. Heistä tulee punaisen kammion asukkaita. 
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Valon aallonpituuksien katoaminen ja peittyminen paljastaa valoon kiteytyvän ajallisuuden. 

Normaalisti hahmotamme nykyhetken useamman kuin yhden valon aallonpituuden kautta. Itse 

asiassa meillä on käytettävissä valtava kirjo erilaisia aallonpituuksia. Aistimme jatkuvasti eri 

pinnoilta heijastuvia aallonpituuksia eri kulmista ja eri etäisyyksiltä. Nykyhetkessä oleminen on siis 

olemista useassa valon aallonpituudessa, eli useassa eri värissä.  

 

Kun valosta näkyy valokuvassa vain hyvin rajallinen määrä aallonpituuksia, myös kuvan suhde 

aikaan muuttuu. Mustavalkokuvat vievät meidät yleensä menneisyyteen. Ne saavat meidät 

ajattelemaan historiaa ja menneen mustavalkoisia ääriviivoja. Monokromaattiseksi, eli 

yksisävyiseksi, muuttunut värimaailma etäännyttää meitä nykyhetken kokemuksesta. Hetkestä tulee 

jotakin kaukaista ja historiallista. Ehkä tämän vuoksi tuntuu omituiselta nähdä jälkikäteen 

väritettyjä mustavalkokuvia. Niihin on tullut, ei vain uutta väriä, vaan jokin uusi ajallisuuden 

ulottuvuus. Ne ovat tavallaan tulleet lähemmäksi tätä hetkeä, ja lähemmäksi meitä. 

 

Vaikka Webbin kuva tavallaan muistuttaa monokromaattista kuvaa siinä, että se sisältää 

pääasiallisesti yhtä väriä, se ei kuitenkaan vie meitä tuntemaamme menneisyyteen. Sen sijaan voisi 

kuvitella, että juuri tällaista valoa Han Solo näki ollessaan lukittuna karboniittiarkkuun Tähtien sota 

–saagan viimeisessä elokuvassa Jedin Paluu. Enemmänkin kuvan punainen hehku tuntuu siis 

joltakin, joka voisi tapahtua “kauan sitten kaukaisessa galaksissa”. 

 

Sellaisten scifi-satujen kuten Tähtien Sodan aikamuoto mielletään usein tulevaisuudeksi. Itse 

asiassa Tähtien Sota tapahtuu kuitenkin scifille ominaisesti enemmänkin “kaukaisuudessa” kuin 

tulevaisuudessa. Tässä samassa kaukaisuudessa tapahtuu myös Webbin kuvan punainen aika. Se on  

kaukaisuutta aallonpituuksilla 630-760, jossa värin rajallisen näkymisen kautta ajalle tapahtuu 

kaukaistumista.  

 

Oikeastaan on tavallaan harhaan johtavaa sanoa, että ajalle tapahtuisi valokuvassa jotakin. Eihän 

aika käsitteenä varsinaisesti miksikään muutu. Ei sille tapahdu mitään. Heideggerilaisittain 

muotoiltuna olisikin ehkä osuvampaa sanoa, että valokuvassa aika tapahtuu värin perspektiivistä. 

 

Näin muotoiltuna ajatukselle värin ja ajan liitoksesta tulee enemmän painoa. Aika tapahtuu 

valokuvassa värin perspektiivistä kahdella tavalla. Ensinnäkin miellämme tietyt värit, ja 

värittömyydet, kuten totesimme, liittyviksi eri aikoihin. Karkeasti voidaan sanoa, että yksivärisyys 
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liitetään menneisyyteen ja monivärisyys tähän hetkeen. Toiseksi myös värin kirkkaus-haaleus-aste, 

ilmaisee meille suhdetta menneeseen ja tulevaan. Jälleen karkeasti voidaan sanoa, että haalea väri 

viittaa menneeseen ja kirkas väri viittaa nykyhetkeen tai tulevaan. 

 

Sivusimme jo hieman vielä olennaisempaa asiaa. Menneisyys ja tulevaisuus kietoutuvat vielä toisen 

käsitteen ympärille – nimittäin kaukaisuuden. Kaukaisuus on se etäisyyden välittäjäaines, jossa 

tulevaisuus ja menneisyys operoivat. Yksivärisyys ei siis siirrä katsettamme suoraan menneisyyteen 

tai tulevaisuuteen vaan enemmänkin kaukaisuuteen. Se luo epäetäisyyden horisontin, jossa emme 

niinkään liiku ajassa vaan enemmänkin pois nykyhetkestä, kohti hetken etäännytystä, etä-hetkeä. 

 

Siirtyessään punaiseen aikaan, jossa käytössä ei olekaan enää silmämme näkyvän valon täysi 400-

700 nanometrin aallonpituusalue vaan vain punaisen värin 630-760 nanometriä, Webbin kuva 

siirtyy jollekin etäisyydelle meistä, se etäännyttää itsensä ruumiistamme. Se katsoo meitä 

epäetäisyydestä. Hämärä valo etäännyttää kuvan epäetäisyyteen. Sumennus on siis valaistus – kohti 

erottautumisen tulemista. 

 

Ferrari kirjoittaa, että “kuvan on jollain tavoin irrottauduttava horisontista, sen on sallittava 

katseelle etäisyys, jota tarvitaan todelliseen näkemiseen. Kuva on se mikä “reste à l’écart” [”jää 

etäälle, erilleen”] ja jota ei voi kosketella eikä käsitellä kuin esinettä” (Ferrari 2006, 139). Kuva ei 

siis ole etäälle jäävä vain tämän spesifin kuvan tapauksessa vaan Ferrarin (2006) mukaan etäälle 

jääminen on kuvan tapa esittää todellisuutta. Kuitenkin, jotta näkisimme tämän etääntymisen 

efektin, käytämme tässä esimerkkinä kuvaa, jossa tapahtuma kiteytyy harvinaisen selvästi. 

 

Kun kuva ottaa meihin etäisyyttä, se muuttuu ikään kuin epäesineeksi. Sen kosketettava laatu ja 

lujuus alkavat etääntyä meistä. Samalla kuitenkin tämä etäisyys itsessään alkaa muuttua näkyväksi, 

jolloin siitä tulee Ferrarin sanoin “läpinäkymättömyys, jonkinlainen ilmakehän tihentymä” (Ferrari 

2006, 140). Kuvan jäädessä etäälle tapahtuu siis erityislaatuinen energian tihentymä. Jotakin alkaa 

tihentyä ja latautua. Siirtyessään meistä kauemmaksi kuva alkaa kerätä energiaa. Mitä tämä 

energian tihentyminen kuvassa tarkoittaa ja miten se liittyy totuuden ilmenemiseen? 

 

Heideggerin (1984 & 1996) mukaan totuus esiintyy piiloutumisen ja paljastumisen yhtäaikaisena 

fenomeenina, kuten olemme jo moneen kertaan muotoilleet, ja tämä fenomeeni, fainomen, on 

jonkinlainen ilmestys tai välähdys. Välähdys operoi epäkronologisessa ajassa, ja perustaa 

tulemisensa samanaikaiseen liikkeen ja paikallaanolon yhdistymiseen. Tämä yhdistyminen tuo 
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jonkinlaisen tiivistymän tai energeettisen välähdyksen. Nyt olemme paikantamassa tämän 

välähdyksen “valoa”. Kysymme, mitä tämä valoisuus, joka nousee esiin totuuden tapahtumassa, 

oikeastaan on? Minkälaista on etääntymisen valo? 

 

Onko tämä valo jokin kätketty merkitys, joka kuvan katsomisella paljastetaan? Ferrarin mukaan 

näin ei ole. Kuva ei ole keino välittää kätkettyjä merkityksiä vaan se on eräänlainen voima, “joka 

sumentaa katseen, jotta näkisimme” (Ferrari 2006, 140). Kuva siis tietyssä mielessä verhoaa katseen, 

“kuin mykiön samentuma, ja siten se antaa mahdollisuuden ajatella, nähdä kuva ajatuksen silmin” 

(Ferrari 2006, 140). Kuvassa ei siis ole piilotettuna mitään salaista valoa, vaan kuvan valo on tämä 

piiloutuminen tai “mykiön sumentuma”. 

 

Lindberg sanoo Nancya mukaillen, että “kuva on “loistava” kuten totuuskin” (Lindberg 2006, 5). 

Kuva “erottuu pohjastaan, maailman kaoottisesta massasta, ja näin se esittää totuutensa” (Lindberg 

2006, 5). Se kokoaa kaaoksen välähdyksen hetkeen, omanlaiseensa valoon, jossa pohja erottuu 

loistosta. Kuvassa tapahtuu siis samaan aikaan sumentuminen, kuten Ferrari sanoo, ja toisaalta taas 

valaistuminen, kuten Lindberg sanoo. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole toisilleen vastakkaisia 

ajatuksia. Ferrari ja Lindberg puhuvat samasta asiasta. 

 

Sumentumisen loiston avulla kuva erottuu “maailman kaoottisesta massasta”. Se alkaa erottua 

pohjastaan sumentuessaan. Lindberg (2006) kuvaa tätä loiston erkaantumista pohjasta 

maalaustaiteen termillä chiaroscuro. Sana on italiaa ja muodostuu osista chiaro, kirkas ja oscuro, 

pimeä. Maalauksessa termi tarkoittaa asteittaista siirtymistä valosta varjoon. Lindberg kuvaa sanalla 

kuitenkin enemmänkin eräänlaista “välivaloa” tai valoa, joka on sekä kirkas että pimeä 

samanaikaisesti. Tämä valo on sellaista, joka irrottaa kuvan totuuden “tielleen”. Valon kirkkaus 

(chiaro) on alusta asti suuntautuneena pimeyteen (oscuro). Se kääriytyy välähdykseksi pimeydestä 

käsin. 

 

Webbin kuvassa “Çukurcuma, 2001” olemme punaisen siirtymän chiaroscurossa. Olemme menossa 

kohti kaukaisuutta, jossa punainen aika on tulossa. Punaiseen hetkeen siirtyminen on irrottanut 

epäelollisen miehen ja elollisen miehen olemisen yhteen yhteiseen aikatilaan, jossa miehet siirtyvät 

johonkin uuteen liikkeeseen, uuteen valoon. Tämä valo ei kuitenkaan tapahdu miehissä vaan meissä, 

jotka katsomme heitä. 
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Lindberg sanoo, että “kuvan kyky panna meidät liikkeeseen johtuu siitä, että se on itsekin liike, tai 

täsmällisemmin sanottuna voima. Kuva itse on siis voima: ei hahmo, jolla sopivassa kontekstissa 

voisi lisäksi olla vaikkapa todistusvoimaa, vaan itsessään voima, energia” (Lindberg 2006, 9). 

 

Kuvan “valo” paikallistuu Lindbergin kuvailemaan mahdollisuuteen, jossa kuvan voima pistää 

meidät liikkeeseen. Webbin kuvaan latautunut punainen hetki on eräänlaista varaumaa, joka voi 

purkautua meissä totuuden tulemisen liikkeellelähtönä. Samalla tavalla kuin kuvalla, on 

totuudellakin energeettinen luonne, se sisältää lataumaa. Tällä lataumalla on chiaroscuron muoto. 

Se on aina siirtymässä valosta pimeään, aina vasta alkamassa ja aloittamassa latautumisensa. 

 

Valokuvassa esiintyvä totuus on Lindbergin ja Nancyn termein “taktiili”. Tämä taktiilius on 

eräänlaista näkymätöntä koskettamista. Lindberg sanoo, että valokuva “koettelee kevyesti pintoja, 

asioiden ihoa, ja poistuu” (Lindberg 2006, 164). Se pistäytyy samaan aikaan valossa ja pimeässä, 

pimeässä valossa ja valoisassa pimeydessä. Se esiintyy vain kun nämä kaksi ovat läsnä yhtä aikaa. 

Kun valokuva on lähestymässä meitä, se näyttää lähestymisensä. “Ja lähestyminen on aina sen 

lähestymistä, mikä säilyy saavuttamattomana”, Lindberg (2006, 164) muistuttaa. 

 

Lähestyminen on kuvan latautumista tai energiaa. Lindbergin mukaan tämä latauma tai energia 

puolestaan on kuvan “muoto”. Tai oikeastaan “muoto itsessään on voima tai energia: muodolla ei  

ole voimaa, vaan muoto itsessään on pelkkää voimaa“ (Lindberg 2006, 9).  

 

Tästä pääsemme seuraavaan teemaamme. Olemme tulleet nyt ajan ja valon kautta muotoon. Mitä 

tarkoittaa muoto? Onko totuuden ilmenemisellä muoto? Mikä on kuvassa ilmenevän totuuden 

muoto? Jos muoto on energiaa, mitä tarkoittaa, että totuudella on muoto? Lähdemme seuraavaksi 

tarkastelemaan näitä kysymyksiä muodosta muodottomuuden, tai muodon ylijäämän, kautta.  
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8.3 Aallon rekyyli 

 

 
KUVA 3: Galatasaray, 2001 

 

Webbin kuva “Galatasaray, 2001” on vasta tulossa kuvaksi. Se on tulossa kuvaksi kahdella tavalla. 

Ensinnäkin meillä kestää jonkin aikaa hahmottaa mitä kuvassa tapahtuu. Kuvan hahmot ovat 

liikkeessä eri suuntiin, jää epäselväksi kuka tai mikä on milläkin pinnalla ja mikä on heijastus ja 

mikä ei. Meillä ei siis välittömästi ole “kuvaa” siitä mitä on tapahtumassa. Kuva pakottaa meidät 

muodostamaan kuvan itsestään. Kuva on siis vasta tulossa kuvaksi, mielessämme. 

 

Kuva on tulossa kuvaksi myös toisella tavalla. Kuva on nimittäin tulossa otetuksi. Kuvan keskeltä 

katsottuna hieman vasemmalla ylhäällä näkyy itse valokuvaaja. Näemme hänen päälakensa ja 

ilmeisesti vähän kameran yläreunaa. Näemme hänen sormensa kameran liipaisimella. Katsommekin 

siis Webbin omakuvaa.  

 

Huomattuamme kuvaajan, muutumme tietyllä tavalla katsojista katseen kohteiksi. Yhtäkkiä me 

emme olekaan kuvan ainoa tarkkailija. Yllättäen joku katsookin meitä. Joku, joka on katsonut 
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joitakin muita, katsookin meitä, ja samalla meidän lävitsemme. Katsoja tai kaappaaja on ottamassa 

meidät mukaan johonkin, itselleen, ikään kuin varastamassa meiltä tai meistä jotakin. Kaappaaja 

kuitenkin kahmaisee tyhjää. Koura läpäisee meidät ja paljastaa meissä olevan tyhjyyden. Samalla 

kun siis tulemme osaksi kuvaa, tulemme myös osattomiksi. Kun kahmaisu meitä kohti aktivoituu, 

me katoamme. 

 

Hetkellisen välähdyksen ajan liikumme kuitenkin tämän varastamisen liikkeen kanssa. 

Muutummekin otettaviksi, itsellemme ulkopuolisiksi objekteiksi. Meistä tulee itsellemme 

ylimääräisiä. Tässä liikkeessä minuudestamme tulee kuvan “kolmas”, joka ei varsinaisesti kuulu 

kuvaan, vaan tapahtuu jossakin kuvaajan, kuvattavien ja itsemme välillä. Olemme kuvan 

ylimääräinen osallistuja. Tämä epäsubjektiivinen osallistuminen tuottaa ambivalentilla tavalla 

osallistumattoman osallistumisen. Osallistumisemme on osallistumattomuutemme ilmenemistä. 

Oma ulkopuolisuutemme paljastuu meille ja samalla “me” paljastumme meille. 

 

Kuva ei tässä siis vain representoi jotakin jo olevaa, vaan se tuottaa oman itsemme hetkellisyyden 

tapahtumisen. “Me” tapahdumme kuvassa anonyymina kolmantena. Meitä katsotaan, vaikka emme 

ole osana kuvaa. Olemme kuvan ylijäämäinen “kolmas”. Tässä kolmanneksi tulemisen 

tapahtumassa sijaitsemme “ei vielä askeleessa”, eli siellä mihin me olemme astumassa. Olemme 

painauma, jota ei ole vielä painettu. Olemme kuvaan muotoon tuleva “virhe”, joka ei koskaan ehdi 

tulla olevaksi vaan jää ikuiseen tulemiseen. 

 

“Me” olemme tässä kuvassa siis kuvan muodon ylijäämä. Olemme se epämuodollisuus, joka alkaa 

muotoutua osaksi kuvaa, vaikka emme ole alkuperäisen fyysisen muodon osana. Alamme painua 

kuvan muotoon. Samalla muoto alkaa liikkua meitä kohti. Tähän muodon liikkeeseen kohti meitä 

paikallistuu kuvan muoto eli muotoutuminen. Kuvan muoto, jonka koemme, tapahtuu kun itse 

osallistumme kuvan muotoutumiseen, kun tulemme osaksi tätä muotoa.  

 

Tätä muotoutumista voidaan ajatella sinä, mitä edellisessä kappaleessa kutsuimme kuvan energiaksi. 

Energia on siis oman itsemme tulemista osaksi kuvan muotoutumisen liikettä, osaksi muotoa. 

Samalla kun kuvan muoto asettuu muotoutumisen liikkeeseen, myös me asetumme muotoutumisen 

liikkeeseen. Me olemme siis menossa jonnekin. Olemme menossa tulemiseen. 

 

Tämä tuleminen on se mitä Heidegger (1996) kutsuu “olion ilmentymiseksi”. Ilmentyminen tuo 

esiin muodostumisen liikkeen ja samalla Lindbergin sanoin “etäisyyden ja puutteen, jotka ovat tuon 
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liikkeen alkuperänä” (Lindberg 2006, 9). Muoto ei siis ole “painettu olioon” vaan muoto tulee 

“painallusten loputtomana tulemisena, iskujen nousemisena ja laskemisena: muoto on 

muotoutumista” (Lindberg 2006, 9). Se, että me tapahdumme, eli yhä uudelleen painaudumme 

kuvaan näkymättöminä painalluksina, on siis kuvan muotoutumista eli muotoa.  

 

Nancyn (2003) mukaan valokuvat “toteuttavat iskuja”. Ne kertovat lähestymisestä tai 

vetäytymisestä, eli rekyylistä. Nancy aloittaa tekstinsä Lumière étale kuvauksella merestä 

vuorovesiliikahdusten, vuoksen ja luoteen välissä, jolloin meren ylös ja alas tempova liike on aina 

hetken jännittyneenä paikallaan. Harri Laakso toteaa, että tässä liikkeessä “vallitsee samanaikaisesti 

jännitteinen epävakaus ja tasapaino. Meri värähtelee rajalla – tämä on rajan luonne yleensäkin. Jopa 

levossaan vesi sisältää vaihtelujen luonteen (kahden veden liikkeen kohtaamisen)” (Laakso 2006, 

164). Totuuden ilmeneminen tapahtuu tässä rekyylin katkoskohdassa, jossa ilmestys on 

jännittyneenä liikkeeseen. Rekyylin aaltojen törmäyksessä tapahtuu samanaikainen redundanssin ja 

reduktion liike. 

 

Redundanssi viittaa ylijäämäisyyteen ja ylitsevuotamiseen. Redundanssi tarkoittaa “liiallisuutta, 

ylijäämää, tarpeettomuutta ja toistetta”. Sivistyssanakirjassa redundanssin käsite löytyy sanan 

reduktio vierestä. Reduktio tarkoittaa “pienentämistä, supistamista, karsimista ja 

yksinkertaistamista”. (Suuri sivistyssanakirja 2002, 375)  

 

Redundanssi ja reduktio ovat selvästikin eräänlaisia antiteesejä toisilleen. Mutta niillä on yhteinen 

kantasana. Molempien sanojen juurena on latinan redundare, joka tarkoittaa “ylitsevuotamista ja 

takaisin tulemista”. Sana muodostuu osista re- (“uudelleen”) ja undare- (“aaltojen nousu”) (Online 

Etymology Dictionary). Sana viittaa siis eräänlaiseen toistuvaan yli-vuotamiseen, yli-aallokkoon. 

On kyse aaltoliikkeestä, josta välillä nousee jotakin ylimääräistä (redundanssia) ja välillä 

vähennetään (redusoidaan) jotakin ylimääräistä. 

 

Kun “me” painaudumme kuvaan, samalla poistumme, eli redusoidumme kuvasta redundanttina. 

Tulemme siis kuvaan ylimääräisinä ja poistumme ylimääräisinä, saman tien.  

 

Laakso (2006) sanoo Nancya mukaillen, että valokuva on “hirviö, jolla on kaksi subjektia, 

kaksoisruumis ja yksi välkehtivä silmä. Valokuvassa on kyse tarttumisesta, jossa tarttuja sanoo 

“minä olen” – sormen liikahdus kameran laukaisimella sanoo “minä”. Ja samanaikaisesti tartutuista 

tulee “me muut” (nous autres).” Laakson mukaan valokuvassa on siis läsnä kuvanottajan ja 
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kuvattavien yhdessä muodostama “kaksoisruumis”. Kuvalla on kuitenkin vielä yksi ruumis, tai 

ruumiillisuus, lisää. Tämä ruumis on “me”, kuvan ylijäämäinen kolmas. Laakson ajatusta voisi  

jatkaa niin, että kuvalla on siis kolmoisruumis, joka muodostaa kuvan muodon eli muotoutumisen. 

 

Tämä muotoutuminen tapahtuu aallokon kaltaisessa rekyylissä, jossa subjektin esiintulo 

redundanttina kolmantena ja subjektin redusoituminen läpinäkyväksi ylijäämäksi tapahtuvat 

samanaikaisesti. Tapahtuu siis vieraan tutuksi tuleminen ja tutun vieraaksi tuleminen. Itsellemme 

tuttu, meidän tuleminen osaksi kuvaa, muuttuu yhtäkkiä tuntemattomaksi ylijäämäksi. Tulemme  

itsellemme vieraiksi.  

 

Nancyn (2004) mukaan “valokuvan salaisuus” on sen kyvyssä “paeta tavanomaisen keskeltä ja 

samalla vangita tuo vieraantuminen”. Tämä vieraantumisen mukana liikkuminen on se valokuvan 

“paikka”, jossa valokuvan ilmenevä totuus tapahtuu. Läsnäolon vetäytyminen on se muodon 

energia, jonka koemme kun itse vetäydymme osaksi kuvaa ja samalla pois kuvasta. Liikkuminen on 

siis myös liikuttumista. Se on meidän osallistumistamme liikkeen vetäytymiseen ja katoamiseen, 

katoamisen ilmestymistä meille ja meissä. 

 

Nancy kirjoittaa, että valokuva on “pakenevasta universumista leikattu pieni siivu: tässä siis 

samanaikaisesti jälki ja pako, kuva, itsekin pakolainen, katoamisen ilmestys” (Nancy 2004, 79). 

 

Valokuva, kuten Heideggerin kuvailema totuuden tapahtumakin, on siis “katoamisen ilmestys”. 

Tähän ajatukseen kiteytyy Heideggerin totuusluennan ja valokuvan syvällinen yhteys. Oikeastaan 

se, mitä näitä kahta rinnastamalla on pyritty tässä avaamaan, on juuri tämä yhteys. Molemmat 

edustavat ilmestymistä, jossa jotakin samanaikaisesti katoaa ja ilmestyy. Ilmestyminen on tulemista, 

tulemista kohti katoamista, kadotettua ja ei-mitään. 

 

Ei-mikään ja ylijäämä ovat rinnakkaisia. Totuuden tuleminen tapahtuu ylijäämän kautta. 

Eksessiivisen avulla liikutaan ja liikututaan kohti tulevaa. Michael Anker toteaa, että “tulemisessa 

on vain ylijäämää” (2006, 19). Ylijäämä on se “seuraava”, jonka kautta siirrytään Heideggerin 

kuvailemaan “heittäytymiseen”. Siirrytään poisheittäytymisen perspektiiviin, josta käsin 

tarkkaillaan poisheittäytyvää ylijäämäistä. Tämä poisheittäytyvä ylijäämäinen muodostaa tulemisen 

liikkeen. Se muodostaa rekyylin, jossa totuus alkaa tapahtua. Samalla totuus alkaa paeta. Mutta 

juuri tämä pakoliikkeen ja vetäytymisen tapahtuma on totuuden ydintä. Totuuden aktivoituminen on 

totuuden vetäytymistä. 
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Siirtyessään kohti vetäytymistä totuus siirtyy kohti ei-mitään. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä 

huomioida, että ei-mikään ei kuitenkaan ole yhtä kuin ei mikään merkityksessä “tyhjä” ja 

“olematon”, vaan se on jotakin aktiivista. Heidegger (2010) kuvaa tätä puhuessaan ei-minkään 

tavasta “ei-mikäännyttää” teoksessaan Mitä on metafysiikka?. Michael Inwood kääntää Heidegger 

lauseen englanniksi muotoon: “the nothing itself noths” eli “ei-mikään ei-mikäännyttää”. Ei-mikään, 

joka ei-mikäännyttää, ei ole siis “ei mitään” merkityksessä “jonkin” negaatio, vaan tietty 

positiivinen ja määrittelemätön voima, joka on kätkettynä ei-mihinkään (noth-ing, nichten). (Anker 

2006) 

 

Ei-mikään on juuri sellainen alkuvoima, jota Anker (2006) sanoo “aporteettiseksi avautumaksi”. Se 

on “mahdoton energia”, jonka avulla tuleminen tulee liikkeeseen. Sen ajatteleminen on ajattelun 

saapumista mahdottomuuteen, joka on mahdollisen ainoa mahdollisuus.  
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9 Yhteenvetoa 
 

9.1 Avoimen tilan täyttämättä jättämisestä 

 

Miksi päädyimme tutkimuksen viimeisessä vaiheessa ei-mihinkään? Eihän ei-mikään ole mitään. 

Eikö ei-minkään taakse piiloutuminen ole juuri sitä nihilismiä ja todellisuudesta pakenemista, jota 

vastaan Heidegger sanoo asettuvansa? Näinkin asia voidaan nähdä, ja on joskus nähtykin. Muun 

muassa George Steiner kysyy: “Onko Heideggerin leikki tyhjyyden ja ei-minkään kanssa 

pikemminkin äärimmäistä nihilismiä kuin ´nihilismin ylittämistä´, kuten hän itse väitti?” (Steiner 

1997 & Salminen 2010, 69).  

 

Antti Salmisen (2010, 70) mukaan Steinerin kysymys on hyvä. Heideggerin omia sanoja ei pidä 

missään nimessä ottaa annettuina. Emme usko Heideggerin taistelevan nihilismiä vastaan vain 

koska hän itse sanoo niin tekevänsä. Heideggerin ei-mitään käsittelevät tekstit ovat syvällisellä 

tavalla epäilyttäviä, “kuten hyvän filosofian tulee ollakin“, Salminen (2010, 70) huomauttaa. 

 

Totuuden kääntyminen Heideggerin käsittelyssä kohti ei-mitään on vaarallista. Se on vaarallista, jos 

keskitymme vaaran vaarallisuuteen. Mutta vaara sisältää myös paljon alkuperäisemmän 

vaarallisuuden – nimittäin pelastuksen. Ei-minkään unohdusta kohti katsominen on Heideggerille 

(2010) “maailmassa olemisen tapa” ja vasta tämän unohdetun unohtamisen kautta on mahdollista 

muistaa. “Muistaminen alkaa unohtamisesta, tai jos ilmaisemme asian heideggerilaisittain, meidän 

täytyy aloittaa unohtamisen tavasta olla maailmassa”, Kakkori (2001, 26) summaa. 

 

Kun aloitamme unohtamisen tavasta olla maailmassa, aloitamme myös ei-minkään tavasta olla 

maailmassa. Tämä uudelleen aloittaminen on tärkeää koska vasta sen kautta voimme katsoa kohti 

ei-minkäänlaisia asioita. Totuuden käsite on tyyppiesimerkki ei-minkäänlaisesta asiasta. Se on 

muodoton ja tyhjä. Sillä ei ole energiaa. Se on pysähtynyt ja unohtunut.  

 

On aloitettava totuuden uudelleen kysyminen unohtamisen ja ei-minkään perspektiivistä. Vasta 

tämän sysäyksen kautta totuus voi alkaa muotoutua eli ottaa muotoa “meissä”. On siirryttävä 

katsomaan kohti tyhjyyttä. On jäätävä tähän aporeettiseen tyhjyyteen, vaalittava sitä, hillittävä 

itseämme siirtymästä muualle, niin kauan, että totuus avautuu repeämään, jossa sen muoto alkaa 

muotoutua.  
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Kuten jo totesimme, muoto on muodostumista. Muoto on se, joka on liikkeessä meistä pois päin. 

Emme siis koskaan tavoita itse totuuden muotoa. Epäonnistuuko tämänkaltainen tutkimus sitten 

automaattisesti? Kyllä, se epä-onnistuu. Mutta epä-onni on juuri se mitä tavoitellaan kun aloitetaan 

unohduksen ja ei-minkään tavasta olla maailmassa. Tavoitellaan epä-onnen aporiaa, jossa keskiössä 

eivät ole puhdas elämys ja puhdas nautinto vaan toisenlainen oleminen – aporeettinen avautuma.  

 

Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kyseessä olisi tutkimus, joka tähtää vain pahan mielen 

tuottamiseen. Tai sitä, että tuloksena olisi aina vain hämmennys tai paha olo. Nämä ovat kylläkin 

mukavia sivutuotteita, joilla voi olla paljon käyttövoimaa, mutta ne eivät ole itse päätarkoituksia. 

Sen sijaan tarkoituksena on enemmäkin paikallistaa elämyksen elämyksellisyyteen liittyvä 

perustavanlaatuinen ongelma – se, että elämys ei tuota elämystä, vaan tyhjyyttä.  

 

Elämys, onnistuminen ja kaiken tyhjentävä tulos ja lopputulema putsaa pöydän. Samalla se pyyhkii 

pois kysymisen tarpeen ja lopettaa keskustelun. Aporeettisen avautumisen tavoittelulla sen sijaan 

pyritään pitämään kysyminen tiellään. Heideggeria mukaillen, tulos on tulos vain niin kauan kuin se 

on kytkeytyneenä kysymiseen. Todellinen tulos ei ole lopputulos vaan tuloksen “tuleminen”. Se on 

asian lähestymistä, ei loppumista. (Anker 2006) 

 

Heidegger ei väitä, että tämänkaltaisen tutkimuksen, jossa tulokset ovat aina vasta tulossa uusina 

kysymyksinä, tulisi olla jokin kaiken tieteen standardimalli, vaan, että tämänkaltaista asennetta 

tarvitaan tietyillä alueilla. Ennen kaikkea asennetta tarvitaan alueilla, jotka tutkivat kuolleita asioita 

– kuten totuuden käsitettä. Kuolleen asian käsittelyyn tarvitaan katse kohti kuolemaa. Tarvitaan 

katse, joka kurottaa jo näkyvän toiselle puolelle, ja aloittaa maailman katsomisen kuoleman tavasta 

olla maailmassa.  

 

Ei-minkäänlaisia asioita kuten totuutta kohti katsominen on oleellista, koska joskus nämä ei- 

minkäälaiset asiat ovat juuri niitä asioita, joille olemisemme perustuu. Totuus on läsnä kaikkialla. 

“Valokuvan universumissa”, kuten Vilém Flusser asian muotoilee, totuudella ja totuudellisuudella 

on jatkuvaa kysymysarvoa. Elämme totuuden kuvassa ja totuuden kuvan kautta. Tämä todellisen 

olemisen kuvallisuus rakentuu jollekin, jota sanomme representaatioksi. Representaatio presentoi 

jotakin suhdetta “todelliseen”. Mitä tämä tosi sitten on? Tai paremminkin, miksi se ei ole mitään? 

Meidän on käännyttävä kysymään tällaisia aporeettisia, epämiellyttäviä kysymyksiä, jotta voimme 

tarttua toden käsitteeseen. 
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Ankerille aporia ei tarkoita vain työkalua, jonka avulla voimme avautua kohti tulevaa vaan 

tietynlaista olemisen positiota, jonka avulla “selvitä maailmasta” (Anker 2006, 102). Maailmassa, 

jossa on läsnä massiivinen eri todellisuuksien ja eri tosien luoma ristipaine, olemme jatkuvassa 

ristitiedon ja ristitietoisuuden tilassa. Olemme siis tietyllä tapaa jatkuvasti aporian keskellä. Emme 

kuitenkaan käytä tätä aporiaa avautumana vaan se enemmänkin passivoi meitä. Kun kohtaamme 

jatkuvasti jotakin tuntematonta ja uutta, tulemme tuntemattomalle turraksi. Emme halua katsoa sitä 

kohti. Alamme etsiä nopeita vastauksia ja nopeaa tietä ulos tuntemattomasta. (Anker 2006, 102-

103)  

 

Ankerin (2006, 103) mukaan kuitenkin juuri tämän tuntemattoman ja aporeettisen vaaliminen on se, 

joka mahdollistaa “maailmasta selviämisen”. Anker löytää Nancylta motiivin perustavanlaatuisesta 

aporiasta ja toteaa, että olemme keskellä maailmaa tyhjin käsin, ilman absoluuttista tietoa. Tämä 

tyhjän maailman epäabsoluuttinen vaara on kuitenkin ainoa mahdollisuutemme. Katsominen kohti 

tätä vaaraa on eräänlaista optimismia. Aporian epävarmuuden ei tule johtaa epäaktiivisuuteen vaan 

päinvastoin aktivoitumisen mahdollisuuteen (Anker 2006, 129). 

 

Ankerin (2006, 129) mukaan aporiaa ja ei-mitään kohti kääntyminen on välttämätöntä 

yhteiskunnallemme. Meillä on oltava aikaa ei-millekkään. Anker on huolissaan ei-minkään 

katoamisesta. Anker päätyykin kysymään samaa kysymystä, jota myös Heidegger pohtii: “onko 

meillä enää aikaa ei-millekkään, vai täytämmekö yksinkertaisesti kaikki ei-minkään avoimet tilat 

jollakin, millä tahansa” (Anker 2006, 129, vrt. Heidegger 2010, 34)?  

 

Tässä tullaan oleelliseen huomioon. Oikeastaan se mitä Anker, ja tietyssä mielessä myös Heidegger, 

vastustaa on tämä “mikä tahansa”. Kun kohtaamme hedelmällisen aporeettisen energian avautuman, 

käännämme katseemme siitä pois päin ja täytämme sen “millä tahansa”. Emme altistu asioiden 

itsensä sisältämälle aporialle. Tämän vuoksi myös elämme kohti jo tunnettua. Elämme jonkun ja 

jonkin - minkä tahansa - elämää. Tämä ennalta elämisen mekaniikka on juuri sitä nihilismiä, jota 

vastaan Heidegger asettuu taistelemaan.  

 

Ennalta elämisen mekaniikka on ehdottomuutta ja varmuutta, ehdotonta olemista (Anker 2006, 129). 

“Puhtaasti ehdoton olento ei halua olla missään tekemisissä elinvoimaisen ei-minkään kanssa”, 

Anker (2006, 129) sanoo. Hän esittääkin, että on “eettisesti tärkeää” kääntyä pois häiritsevästä 

kaiken tietämisestä kohti “ei-minkään perustavaa ahdistusta” (Anker 2006, 129). Tämä ahdistus on 
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todellakin perustavaa. Se voi asettaa meidät uudelle perustalle ja myös antaa perustavaa merkitystä 

täällä olemiselle.  

 

Mikä sitten saa meidät katsomaan kohti ei-mitään? Miten voimme suuntautua sitä kohti? Ankerin 

mukaan vastaus on oikeastaan aika yksinkertainen, “meitä suuntaa ei-mitään kohti epävarmuuden 

vakuutus, joka toimii perusteettomana perustana olemiselle tulemisena” (Anker 2006, 130). 

Lyhyesti sanottuna Anker siis tarkoittaa epävarmuuden hyväksymistä perustaksi. 

 

Jotenkin Ankerin selitys kuitenkin tuntuu lussahtavan. Eikö hän tässä sorru juuri siihen 

yksinkertaistamiseen ja kysymisen lopettamiseen, josta Heidegger varoittaa. Eihän asia nyt millään 

muotoa ole niin yksinkertainen, että ratkaisu olemisemme perustaan löytyy “epävarmuuden 

hyväksymisestä”.  

 

Vaikka itsekin koen pienen masennuksen siitä, että Anker kiteyttää jotakin loppulauseenomaista, ei 

kysymyksessä kuitenkaan ole ovea sulkeva liike tai lopullinen tulema. Enemmänkin se on 

epämiellyttävä “väliaikainen sopimus”. Tässä kohtaa Heidegger kenties huokaa haudassaan: 

“ääliöt”. Ehkä hän ei hyväksyisi tällaisia väliaikaisia sopimuksia. Mutta uskon, että väliaikaisessa 

sopimuksessa voi olla kuitenkin oma elinvoimansa, jos sitä ajatellaan kysymisen tapana.  

 

Seuraavaksi kokoan hieman tutkimuksessa käsiteltyjä teemoja yhteen ja teen joitakin minua 

puistattavia väliaikaisia sopimuksia.  

 

9.2 Epä-miellyttäviä tuloksia ja uusia kysymyksiä 

 

Tehkäämme seuraavaksi pieni summaus siitä mitä toimme “valoon” totuuden kysymyksestä, tai 

oikeastaan mitä toimme valoisaan hämärään. Pohdimme myös hieman toiko valokuva jonkin uuden 

perspektiivin totuuden kysymiseen ja miten? Missä avaamissamme kysymyksissä on jatkumisen 

energiaa ja miten keskustelua voisi jatkaa?  

 

Tutkimuksen alussa paikansimme totuuden kysymisen tarpeen kahdesta suunnasta, filosofiasta ja 

valokuvasta. Tämän jälkeen aloimme kysyä itse kysymystä. Päädyimme kysymään, mitä tarkoittaa 

jos totuus ymmärretään kätkeytymättömyyden ja sulkeutumattomuuden kautta? 
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Ensin tarkastellessamme sitä, mitä Heidegger ajaa takaa lähtiessään kysymään totuuden kysymystä. 

Paikansimme, tai oikeastaan rajasimme, totuuden kysymisen “olennaisen olemuksen” tarkasteluun. 

Emme siis kysyneet suinkaan totuuden kokonaista “yhtä yhden-tekevyyttä” vaan aloimme rajata 

totuudelle aluetta yhdestä kapeasta suunnasta, eli Heideggerin uudelleenluennasta kreikan kielen 

sanasta aletheia. 

 

Sukelsimme vanhimpaan lähteeseen, josta Heidegger itse lähtee totuuden uutta tulemista kaivamaan. 

Tarkastelimme Heideggerin luentaa Herakleitoksen teksteistä. Löysimme  totuuden käsitteen, 

aletheian, kreikkalaiset yhteydet fysiksen, liekin, logoksen, mielen ja polemoksen, taistelun. 

Nostimme esiin Heideggerin kuvaileman totuuden fenomeenin ja puhuimme tämän kautta 

Heideggerin fenomenologiasta. 

 

Tämän jälkeen käänsimme katseemme kohti taideteosta, johon Heidegger paikantaa totuuden 

fenomeenin fyysisen tapahtuman, sen maan ja maailman. Tarkastelimme mitä taide Heideggerille 

tarkoittaa ja miten totuus voi asettua tekeille taideteokseen. Tarkastelimme totuuden tapahtumista 

teoksen vaalimisessa. 

 

Nancyn hengessä paikansimme kuvan sellaiseksi “teoksellisuudeksi” tai “kokemisen tavaksi”, jossa 

totuuden kysymys voi alkaa ottaa muotoaan, ja, jossa sitä voidaan vaalia. Sen epäkielellinen tai 

kuvallinen muoto voi asettaa myös muodollisen kielen uudenlaiseen liikkeeseen. 

 

Tämän jälkeen Heideggerin ja Nancyn hengessä asetuimme katsomaan rinnakkain totuuden 

avautumista tekstin ja kuvan yhdistävällä konstellaatiolla. Puhuimme kuvasta ja totuudesta 

rinnakkain. Etsimme totuuden muodon muotoutumista valokuvan muodossa. 

 

Tarkastellessamme ajan tapahtumista ja kuoleman esiintuloa valokuvan kautta, paikansimme 

Heideggerin totuusluentaan nihlismin vastaisen taistelun. Tässä kohtaa huomasimme, että 

Heidegger ei niinkään taistele totuuden uudelleenluennalla itse totuutta vastaan vaan yhtä totuuden 

käsitteen käyttötarkoitusta vastaan. Totuuden käsitettä käytetään hyväksi asioiden siirtämisessä 

välinpitämättömyyden sfääriin. Välinpitämättömyys on tila, jossa asia on poistettu liikkeestä, eli 

heideggerilaisittain ilmaistuna pois ”kysymisen tieltä”. Sille on annettu ikuinen olemus ja ikuinen 

liikkumattomuus. Tämä ikuisuuden operaatio on korrespondessitotuuden myrkyllinen toimenpide.  
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Voidaankin tehdä tulkinta, että Heidegger ei varsinaisesti väitä, että korrespondenssitotuus olisi aina 

automaattisesti väärä tapa tulkita totuutta tai, että tätä totuutta vastaavuuden mielessä ei olisi 

olemassa. Hän haluaa yksinkertaisesti tehdä huomion, että totuuden käsitettä käytetään väärin. 

Totuuden käsitteellä leikataan paloja todellisuudesta. Se on poistamismekanismi, joka operoi 

alueilla, joille sillä ei ole asiaa. Korrespondenssitotuus ei siis ole välttämättä läpeensä paha, mutta 

se on tehnyt tihutöitä. Sitä ei tarvitse tuomita kuolemaan, vaan enemmänkin se tarvitsee valvomista. 

 

Katsominen kohti totuuden aporeettista varjoa, eli kuoleman naamiota – imagoa, on totuuden 

käsitteen valvomista uudessa valossa. Se on totuuden laajentamista varjon suuntaan. Samalla varjo 

rajaa oman alansa ja tulee osaksi totuuden ruumista. Se pakottaa totuuden käsitteelle uuden reviirin, 

jossa totuus ei ole vain korrespondenssiin perustuva poistomekanismi vaan jotakin pimeän valon 

sisältävää.  

 

Tarkastelimme pimeän valon yhteyksiä totuuden tapahtumaan Webbin valokuvan punaisilla 

aallonpituuksilla. Päädyimme siihen, että valolla ja hämärällä on totuuden ilmenemisessä 

erityislaatuinen dialektiikka, joka liittyy “etäisyyteen”. Etäisyyden liikkeessä tapahtuu puolestaan 

energian tiivistymää, jonka Lindbergin ja Nancyn hengessä kuvasimme “muodon energiaksi”.  

 

Viimeisessä kuvakappaleessa tarkastelimme muodon energian muotoutumista. Tämä 

muotoutuminen paikallistui kohti ylijäämän liikettä, rekyyliä, jossa tapahtuu jatkuva liike “meistä” 

pois päin. Muotoutumisen liike suuntautuu kohti ei-mitään. Ei-mihinkään paikallistuu ei-

mikäännyttävä aporeettinen energia, joka muodostaa totuuden ilmenemisen anti-ympäristön, eli 

totuuden muotoutumisen paikan. 

 

Kuvakappaleissa puhuimme siis oikeastaan kolmesta teemasta: ajasta, valosta ja muodosta. Nämä 

käsitteet esiintyvät laajamittaisesti valokuvateoriassa. Mutta ne ovat myös Heideggerin 

fenomenologian ydintä. Käsitteisiin paikallistuu siis näiden kahden teoreettisen alueen limittyminen.  

 

Voidaan sanoa, että aika, valo ja muoto ovat Heideggerin totuusteorian “kuvallisia” ulottuvuuksia. 

Käsitteillä on elinvoimaa juuri tämän kuvallisuuden takia. Näiden teemojen kautta Heidegger voi 

valaistua uudessa valossa “ikonisen käänteen jälkeisessä maailmassa”, kuten Hartmann (2010) 

sanoisi. Teemat muodostavat sellaisen ympäristön, joka Heideggerin omassa teoriassa ei vielä 

välttämättä eksplisiittisesti ole läsnä mutta tulee nyt “valokuvan universumissa” eräänlaiseksi 

välttämättömyydeksi. 
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Teoksessaan Mitä filosofia on? Gilles Deleuze ja Felix Guattari kysyvät samaista kysymystä kuin 

kirjan otsikko: mitä filosofia on? Vastaus on heille yksiselitteinen. Se on käsitteiden luomista. Tai 

oikeastaan tarkemmin sanottuna, käsitteiden luomisen kautta saatavaa tietoa. “Luoda käsitteitä, 

siinä filosofin todellinen ja ainut tehtävä” (Deleuze & Guattari 1993, 1). 

 

Deleuzen ja Guattarin kuuluisaan lauseeseen voisi vielä lisätä, että käsitteiden luomisen lisäksi 

filosofian tehtävä on myös herättää käsitteitä eloon. Tämä herättäminen tarkoittaa myös 

valottamista, ja Heideggerin hengessä myös valoisaa hämärtämistä. Käsitteiden valottaminen on 

ristivalottamista, jossa jokin, joka lojuu yksin ilman energiaa, risteytetään jonkin energisen kanssa. 

Tässä tutkimuksessa käsitteitä on laajennettu myös epäkielelliseen suuntaan, tai ainakin pyritty 

laajentamaan, kohti mielikuvia, joissa kieli ja kuva yhdistyvät. Tässä tutkimuksessa ei siis luotu 

käsitteitä vaan enemmänkin valotettiin käsitteitä uudessa valossa. 

 

Mitä muita käsitteitä löysimme liittyväksi totuuden fenomenologiaan kuin ajan, valon ja muodon? 

Ajan yhteydessä löysimme liikkeen, pysähtymisen, “kuoleman” ja kuolinnaamion eli imagon. 

Valon yhteydessä löysimme hämärän, hämärään menevän valon eli chiaoscuron, etäisyyden, 

kaukaisuuden, luminanssin ja energian. Muodon yhteydessä avautuivat, muotoutuminen, rekyyli, 

aaltoliike, redundanssi, redusointi, yli-jäämä ja lopuksi ei-mikään.  

 

Itselleni yllätyksenä, puhtaasti Webbin kuvan katsomisen ylijäämänä, törmäsimme muodon 

yhteydessä myös “subjektin tapahtumiseen”. Tässä kohtaa ovi jäi mielestäni vielä avoimeksi. 

Kysymys subjektin vetäytymisestä ja tapahtumisesta muodon liikkeen mukana on kiinnostava 

kysymys, jota emme suinkaan avanneet vielä kovin pitkälle. Kysymys on jonkinlaisesta 

samanaikaisesta subjektin osallistumisesta ja hälvenemisestä, tai hälvenevästä osallistumisesta. 

Tässä kohtaa tulimme kenties lähelle Nancyn ajattelua koskettamisen ja ruumiillisuuden teemoista, 

joiden suuntaan Heideggerin totuusteoria hyvin moniulotteisesti jatkuu. 

 

Käsite, joka tutkimuksessa nousi useasti esiin, mutta jäi vielä pienemmälle huomiolle on kreikan 

fysis. Fysis on sekä Herakleitoksen että Heideggerin erittäin laajasti käyttämä käsite. Se tulee esiin 

Heideggerin teksteissä jatkuvasti. Valokuvaa ajateltuna käsitteellä on huikea käyttövoima. 

Oikeastaan jokainen pääteemamme kuvakappaleissa; aika, valo ja muoto, kiinnittyvät fysikseen.  
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Aika kairologisena aikana tai “välähdyksen aikana”, väliin jäävänä aikana, on fysiksen käsitteen 

ytimessä. Fysiksellä on fenoneemin ilmestyvä olemus, se välähtää, välkehtii ja samalla luo välitilan, 

jossa näkyy pimeä liekki. Samalla kun se on liekehtivä ja hallitsematon, se on myös raskas ja 

painava. Fysis on myös “maa”, fysiikka. Käsitteessä yhdistyy siis liikkuvan ja levossa olevan  

yhdessäelo, aivan kuten kairologisessa ajassa, joka on samaan aikaan nopeimman liikkeen ja 

totaalisen pysähtymisen perspektiivi.  

 

Fysiksellä on ilmeinen yhteys myös valoon. Se on juuri sellainen chiaoscuron tyyppinen jatkuvassa 

hämärän ja kirkkauden liikkeessä oleva, etäinen ja energinen käsite. Fysis jo suomen kielen sanana 

viittaa fyysisyyteen, liikkeeseen ja energiaan. Tämän vuoksi myös muoto, ikuisena muotoutumisena 

kiinnittyy fysiksen käsitteeseen.  

 

Fysiksen käsite voisi olla seuraava, ja ennen kaikkea valokuvan näkökulmasta hyvin kiinnostava, 

tutkimusavaus. Mitä on valokuvan fysis? Mikä valokuvassa liekehtii ja palaa, ja muodostaa samalla 

kuitenkin jonkinlaisen “maan”? Mitä on valokuvan energia? Näitä kysymyksiä on 

valokuvateoriassa pohdittukin, mutta kiinnostavaa olisikin törmäyttää valokuvan fysis juuri 

Herakleitoksen fysiksen kanssa. Esisokraattisen kehyksen kautta keskusteluun tulisivat myös logos 

ja polemos, jotka varmasti toisivat erittäin kiinnostavia avauksia suhteessa valokuvaan. Kokonaan 

oma tutkimuksensa voisikin olla ristivalottaa valokuvia ja Herakleitoksen fragmenttitekstejä 

keskenään. 

 

Fysis on laaja käsite, ehkä liiankin laaja. Voi olla, että se on menettänyt käyttöarvonsa 

kiinnittyessään näin moninaiseen merkityskehykseen.  

 

Mutta kuten tämän tutkimuksen varrella olemme todenneet, käsitteen tuominen valoon on ennen 

kaikkea laajuuden tuomista pienuuteen. Käsitteellinen laajuus itsessään ei ole vielä ongelma. 

Ongelmat alkavat siitä kun laajuus pitää rajata pienuuteen. Tässä kohtaa onkin näkyvissä 

tämänkaltaisen tutkimuksen suurin kompastuskivi ja todellinen vaara. Saadaanko joka puolelle 

kurottuvia käsitteitä koskaan lähemmäksi todellista pienuutta ja maallisuutta, eli energeettistä 

tiivistymistä? Saadaanko käsitteitä painettua sellaiseen “läheisyyteen”, jossa etäisyys voidaan 

nähdä? 

 

Itse koen onnistuneeni tässä tehtävässä hyvin vaihtelevasti. Toiset käsitteet kuten kreikkalaisiin 

muotoihinsa jääneet fysis, logos ja polemos, ovat vielä tässä tutkimuksessa täysin avoinna. Niitä 
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tulisi avata omassa tutkimuksessaan, kuten jo totesin. Ne jäävät ehkä vielä hieman ilmaan, mutta 

ovat kuitenkin niin oleellisia teoreettisia kytköksiä, että ne oli välttämätöntä pitää mukana. 

 

Sen sijaan esimerkiksi valon ja muodon käsitteille löytyi mielestäni jonkinlainen hedelmällinen ja 

avautuva alue. Oli erittäin kiinnostavaa katsoa “aikaa värin näkökulmasta”. Tämä keskustelu avasi 

valtavan kirjon uusia kiihottavia kysymyksiä. Miten aika valottuu? Mitä on valon ajallistuminen, 

entä ajan valollistuminen? Nämä kysymykset liittyvät suoraan valokuvan teoreettiseen ytimeen ja 

samalla valokuvauksen tekniseen prosessiin, jossa “valotetaan aikaa”.  

 

Valokuvassa ei koskaan ole läsnä “yksi aika” vaan valotetun ajan rajattu laajuus, jokin siivu valosta. 

Tästä ajan valollisuuden perspektiivistä avautuu näkyviin yksi valokuvaan liitettävä myytti; että 

valokuvassa olisi kyseessä yksi hetki. Näinhän ei kronologisen ajan näkökulmasta ole. Valokuva on 

aina “monta hetkeä” puristettuna tiettyyn valoon. Miten tämä liittyy kairologiseen aikaan? Mitä on 

ajan puristuminen valoon? Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Aihe tarvitsisi huomattavasti lisää 

avaamista. 

 

Valo ja aika kietoutuvat muotoon, kuten huomattiin. Muoto taas liittyy muotoutumiseen, se on 

muodon tulemista muotoon. Tämä ajatus on kenties tietyn asteinen fenomenologinen klisee. Mutta 

redundanssin ja ylijäämän teema tuo siihen perspektiivin, joka voisi olla kiinnostava. Tätä 

keskustelua voisi jatkaa syvälle valokuvan suuntaan. Mitä on valokuvan redundanssi? Mikä on 

valokuvan ja ylijäämän yhteys? Onko valokuva ylijäämää? Mitä on valokuvan rekyyli? 

Tapahtuvatko redundanssi ja reduktio valokuvassa yhtäaikaisesti? Jos reduktio ajatellaan 

rajaamisena ja redundanssi ylimääränä, mikä on näiden suhde toisiinsa? Onko rajaaminen 

ylimääräistämistä? Onko ylimääräistäminen rajaamista? 

 

Vaikka tämän tutkimuksen pääpaino ei suoranaisesti ollut valokuvassa, vaan Heideggerin 

totuusteoriassa, huomaan tutkimusta tehdessäni kiinnostuneeni kuitenkin nimenomaan valokuvasta. 

Kuvasta ajatuksena on tullut minulle aktiivinen filosofinen symboli. Kuva on irronnut sen 

kosketeltavasta jäykkyydestä, ja muuttunut avoimeksi käsitteeksi, joka säteilee energiaa. Samalla 

kuva on muuttunut minulle huomattavasti hämärämmäksi ja kompleksimmaksi käsitteeksi. Ehkä 

tässä kuvan käsitteen muodottomaksi muotoutumisessa on juuri filosofian ja valokuvan dialogin 

aukeamisen mahdollisuus.  

 

9.3 Epilogi 
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Seuraava valtava, paljon vaikeampi ja omituisempi askel onkin sitten se, jota tutkimuksen 

alkupuolella jo hieman sivuttiin, mutta, jota ei vielä selkeästi asetettu keskusteluun: filosofinen 

keskustelu kuvilla. Ei siis keskustelu kuvia katsomalla, vaan kuvia ottamalla. Mitä tämä voisi olla? 

Miten voisi keskustella esimerkiksi Heideggerin fenomenologiasta ottamalla kuvia? Mitä tässä 

“ottamisessa” pitäisi tapahtua? Onko tämä edes oleellista? Tarvitseeko filosofian tulla itse fyysisen 

valokuvaamisen alueelle? Vai onko se jo siellä?  

 

Ehkä kyse onkin enemmän siitä miten asioista puhutaan. Ehkä valokuvaus on lähtökohtaisesti jo 

“filosofinen akti”. Ehkä filosofia on jo kauan sitten pakannut tavaransa ja muuttanut kameran sisälle. 

Kuka tietää. Seuraava askel olisikin katsoa kameran sisälle ja todella pohtia onko filosofia 

muuttanut sinne asumaan. Jos kuunnellaan Hartmannia (2005), ainakin filosofiset kysymykset ovat 

muuttaneet kameran ja muiden “aikamme silmien” sisälle.  

 

Tulisi siis kysyä olemisen kysymystä lähtien “kameran tavasta olla maailmassa”. Mutta mitä muuta 

filosofia oikeastaan on kuin tämän tyyppistä kysymistä? Filosofia, jos sellaista on olemassa, on 

ennen kaikkea kysymistä aina uudella tavalla ja uudesta perspektiivistä. Eihän tässä siis 

varsinaisesti tehdä mitään uutta ajankohtaista avausta. Ei tehdäkään, mutta kyseessä onkin epä-

ajankohtainen avaus, sellainen avaus, joka on jäänyt epä-ajankohtaan, ajan väliin ja “välinä 

olemaan”, kuten Elo (2005) asian ilmaisee. 

 

Kyse ei siis ole mistään akuutista, pakottavasta tarpeesta kysyä valokuvan ja filosofian yhteyksiä, 

kuten Hartmannin, Campanyn, Maynardin tai Sandbothen näkökulmasta tietyssä mielessä voidaan 

sanoa. Enemmänkin on kyse jostakin, joka on akuutilla tavalla välissä. Tämä väli muodostaa 

paineen, jossa on energiaa sekä valokuvan että filosofian suuntaan. Vaikka mitään varsinaista 

akuuttia kysyntää yhteiselle kysymiselle ei ole, molemmat tarvitsevat tätä painetta.  

 

Väitän, että erityisesti klassinen filosofia tarvitsee tätä painetta. Filosofian ammatillisella kentällä 

on nimittäin läsnä aito ongelma. Filosofia ei tavoita ihmisiä. Maailman tunnetuimmilla ja 

arvostetuimmilla filosofisilla aikakausilehdillä on vähemmän tilaajia kuin Kuorrevesi-Mänttä-

Vilppulan paikallislehdellä KMV:llä. Filosofia tarvitsee totaalisen uusia avauksia, jos se ei halua 

eristäytyä omaan yksinäisyyteensä. Sen täytyy tulla maailman pariin, pois sisäsiittoisesta piiristään.  
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Tämän hätähuudon ovat esittäneet monet aikamme filosofit kuten Michel Onfray (2005), Richard 

Rorty (1979), Emmanuel Lévinas (1995) ja Jürgen Habermas (2003). Tietysti myös Heidegger, 

kuten huomasimme, esittää tämän vaatimuksen hyvin kirkkaasti.  

 

Asia on huomattu myös filosofian ammatillisen kentän ulkopuolella ja korppikotkat ovat aloittaneet 

lentonsa klassisen filosofian yläpuolella. Vuonna 2010 Stephen Hawking kirjoitti filosofian 

kuolemasta kirjan The Grand Design. Hänen mukaansa filosofia on kuollut ja siirtynyt sen 

”luonnolliselle” alueelle, fysiikkaan. Tämä hieman yksinkertaiselta ja apealta kalskahtava väite 

tuntuu kuitenkin olevan valitettavasti aika laajalle levinnyt mielikuva. Filosofiaa pidetään 

historiallisesti kiinnostavana ”leikkitieteenä”, jolla ei ole samanlaista kovaa asiaa ajallemme kuin 

esimerkiksi fysiikalla.  

 

Juuri tämän mielikuvan peittoamiseksi filosofia tarvitsee maailman pariin tulemista. Maailman 

pariin tuleminen, kuten on kenties kyllästyttävän monta kertaa tässä tutkimuksessa todettu, ei 

kuitenkaan tarkoita asioiden yksinkertaistamista tai banalisoimista, vaan filosofian kysymysten 

herättämistä eloon uusilla yhteyksillä. Valokuva ei ole uusi yhteys. Mutta se on tarpeeksi uusi, että 

se tavoittaa ihmiset. Ja toisaalta se on tarpeeksi vanha, että sen ympärillä käyty filosofinen 

keskustelu on jo päässyt alkuun. Tämän vuoksi se muodostaa sopivasti myllätyn juurimullan, johon 

filosofian siemeniä odotellaan. 
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