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myöhemmin pääteoksenakin pidettyä
koostetta Experience & Nature (1925).
Jonkinlaista omaa suosikkiani Reconstruction in Philosophy (1920) sanoo eräskin
asiantuntija parhaaksi johdatukseksi Deweyn keskeisiin ajatuksiin. Jopa jokin uskonnonfilosofinen A Common Faith
(1934) olisi saattanut kerätä laaja-alaisemman lukijakunnan. Mene ja tiedä, kaikki
Deweyn kirjat vaikuttavat enemmän tai
vähemmän saman ajatusvyyhden setvimiseltä, ja on vaikea sanoa, mikä niistä nyt
sitten olisi paras.
Amerikkalainen Dewey-kommentaattori Charles Hartshorne on sanonut Deweyn kirjoitustyyliä ”kutakuinkin kummalliseksi”. Kun tuntee Deweyn tekstin
rönsyisyyden ja välillä suoraan sanoen
käsittämättömän metaforistiikan, näyttää
Määttänen saaneen kirjan käännetyksi ällistyttävän sujuvalle suomen kielelle. Vain
muutama teknisiksi termeiksi naamioitunut anglismi osui silmään: esimerkiksi ‘datan’, ‘kvaliteetit’ tai ‘objektit’ olisi Deweyn
suurpiirteisyydellä voinut koettaa kääntää
luettavampaan käyttökieleen. Lisäksi aivoni jostakin syystä hylkivät sellaisia kirjassa
yhtenään toistuvia sanoja kuin ‘semmoinen’ ja ‘tämmöinen’, mutta muuten lukukokemus ei ollut lainkaan kehnompi.
Deweyn ajatusrakennelmaa mukaillen
voisi kai kiteyttää asian niin, että tästäkin
mainiosta niteestä saaduilla suuntimilla on
taas hyvä ohjastaa kokemusta uusia päämääriä kohti.
Antti Immonen

JUMALATTOMAN VUOSISADAN
MELANKOLIA
Cees Nooteboom: Rituaaleja.
WSOY, Helsinki 1999. (Alkuteos
Rituelen 1980). Suom. Markku
Mannila. 210 s.

C

ees Nooteboomin Rituaaleja kertoo
kolmesta itsemurhaajasta, kahdesta
onnekkaasta ja yhdestä, jonka yritys epäonnistuu. Kirjan päähenkilö Inni Wintrop on joka alan diletantti, satunnainen
taidekauppias ja horoskooppien laatija, joka eräänä päivänä tulee ennustaneeksi leijonalle kovia aikoja: vaimo jättää tämän ja
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tämä tekee itsemurhan. Vaimo lähtee ja
Inni, leijona, yrittää hirttäytyä WC:ssään,
mutta hänen tekonsa ei ole kyllin päättäväinen.
Innin lisäksi tapaamme hänen tuttavansa Arnold ja Philip Taadsiin. Isän ja
pojan kertomukset muodostavat kirjan
kaksi jälkimmäistä, itsenäistä jaksoa. Näiden kahden pyrkimys päästä eroon elämästään on huomattavasti systemaattisempi kuin Innin satunnainen, vaille syvempää selitystä jäävä yritys.

N

ooteboom (s. 1933) on arvostetuimpia hollantilaisia nykykirjailijoita.
Rituaaleja voitti amerikkalaisen Pegasuskirjallisuuspalkinnon. Romaanien lisäksi
Nooteboom on julkaissut runoja ja suuren
joukon matkakirjallisuutta.
Kirjailija viettää nomadielämää. Hänen
ensimmäinen romaaninsa vuodelta 1955,
Philip en de Anderen, on matkakertomus
nuoren liftaajamiehen Euroopasta ja rakkaudesta. Nooteboom on pitkään jakanut
aikansa Amsterdamin, Berliinin ja Espanjan välillä. Hän on myös ollut intohimoisen kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista; pienoisromaani Mokusei vuodelta 1985
kertoo japanilaisen rakkaustarinan. Tällä
hetkellä hän elää ja kirjoittaa Los Angelesissa, jossa tämä vanhojen eurooppalaisten
kaupunkien kasvatti sanoo yllättäen viihtyvänsä.
Rituaaleissa on kyse ihmisen suhteesta
ajallisuuteen (kuten myös Nooteboomin
aikaisemmin suomennetussa kirjassa Seuraava tarina), ja kärsimykseen. Siis teemoista, joiden systemaattiseen käsittelyyn
uskonnolliset järjestelmät ovat keskittäneet voimavaransa. Viittaus uskontoon ei
ole sattumanvarainen. Rituaaleja kuvaa nimenomaan aikaa, jota vastassa ei enää ole
ikuisuus ja kärsimystä sen jälkeen, kun sen
oikeuttaminen tai sietäminen uskonnollisen perinteemme käsityksillä ei enää toimi. Jumala väikkyy kirjan sivuilla poissaolona. Hän ei ole hävinnyt jälkeä jättämättä, vaan jää poissaolossaan määräämään
kysymyksiä ja kaipuuta; kohdaksi, jossa
kysymykset jäävät vaille vastausta.
Kirjassa käydään useita keskusteluja Jumalasta ja tämän poissaolosta. Se, mitä
Jumalaa vartioivalla kirkolla on tarjota,
näyttää kuitenkin täysin inflaation syömältä. Kenelläkään kirjan kolmesta keskeisestä hahmosta ei ole minkäänlaista uskonkriisiä suhteessa kirkon edustamaan
uskonnollisuuteen. Inni, joka on viettänyt
joitakin nuoruutensa vuosia luostarikoulussa, on tosin ollut viehättynyt katolilaisuuden kultivoimien menojen mystisestä
kauneudesta. Ja on tietty hetki, johon hän
pystyisi viittaamaan uskon menettämisen

A

T

hetkenä. Inni avustaa vanhaa raihnaista isä
Romualdoa ehtoollisen toimittamisessa.
Uhrihetken lumous kuitenkin särkyy, kun
isä saa kohtauksen, kaatuu koristen maahan ja kuolee. Mennessään hän iskee päänsä kiveen, ja vanhan miehen veri sekoittuu
ehtoollisviiniin. Mitä tapahtuu, mikä saa
Innin menettämään uskonsa? Ei mikään
traagisempi kuin se, että todellinen kuolema astuu puolivillaisen mystiikan (sillä sellaiseksi se Innin näkökulmasta kuvataan)
tilalle. Se, mikä ehtoollistoimituksessa on
ylevöityä symboliikkaa – kuolemasta on
tehty elämän portti – palautetaan kuoleman kirjaimellisuuteen ja ajan merkityksettömyyteen. Inni kulkee metsässä
Arnold Taadsin kanssa ja Arnold tenttaa
hänen suhdettaan uskonnollisuuteen.
Inni:
”Samaa ihmisverta oli vuodatettu tonneittain noista alkuajoista, sama ruumis oli syöty miljoonia kertoja, sillä ei
todellakaan kulunut päivä eikä hetkeä
ilman että niin tapahtui, ei Burmassa,
ei Tokiossa, ei Namibiassa — eikä silloinkaan, kun he kaksi pakanaa kulkivat lehmusten alla, toinen pää täynnä
Sartrea ja toinen täynnä tyhjyyttä.”
Rituaaleja on hieno pieni romaani. Samalla se on kuin tutkielma kolmesta mahdollisesta tavasta asuttaa aikaa, joka on muuttunut historiaksi vailla päämäärää ja vailla
ajan ylittämisen toivoa, ja kolmesta tavasta
suhtautua kärsimykseen, josta on tullut nimetöntä, sisäsyntyistä epäviihtyvyyttä
maailmassa ja toisten keskellä. Kirjassa on
kaksi kärsivää: Arnold Taads, joka on
hirviömäinen, yksin ja pohjattoman surullinen, ja hänen poikansa Philip Taads,
joka on yksin ja pohjattoman surullinen.
Innin erikoisuus on kieltäytyä kärsimästä.
(Nämä kolme ovat äärimmäistapauksia:
kirjassa emme tapaa meille tutuinta hahmoa, ikiomaa tulevaisuuttaan työstävää
maallistunutta protestanttia.)
Arnold ja Philip Taadsin yritys kamppailla ajan kanssa saa rituaalin muodon, ja
Innistä tulee näiden rituaalien tarkkailija.
Rituaali on kokonaan säännönmukaistettua toimintaa. Kaikki rituaalissa saa mallinsa menneisyydestä; jokainen vaihe on jo
tapahtunut. Rituaalissa kaikki on merkityksellistä, ja merkitys syntyy toistosta
suhteessa alkuperäiseen, paradigmaattiseen tekoon. Sattumanvarainen rituaalin
piirissä tulkitaan joko synniksi tai ilmoitukseksi. Rituaalin voi siis katsoa vastustavan ajan kulumista ja kuolemaa. Rituaali
on ollut ihmisten yhteisöllisyyden ylläpitämisen keskeinen väline: yksilöllinen
on siinä karsittu, säännönmukainen kir-
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poaa ekstaattiseksi yhteyden kokemukseksi, ja toiston voi kokea yhteisön uudeksi
syntymäksi.
Arnold Taads on Innin tädin muinainen rakastettu. Täti esittelee oikusta tämän pelottavan hahmon Innille. Epäsuhtaisen parin – heltymättömän misantroopin ja ponnettoman, isättömän pojan –
välille syntyy jonkinmoinen side, ja Inni
tulee seuranneeksi Arnold Taadsin rituaalistettua elämää, jota leimaa ajan väkivaltainen säätely. Taadsin erakkoelämässä
päivän ruoka-ajat, lukuhetket, kävelyretket ovat minuutilleen määrättyjä, ja Inni
vertaakin häntä luostarin asukkiin. Tämän
munkin hahmoon liittyy huvittava paradoksi: aatteellisesti Taads saarnaa jonkinlaista eksistentialismin äärimuotoa. Hän
affirmoi ihmisen täydellistä yksinäisyyttä
ja heitettyyttä maailmassa (ilman, että tästä hänen mukaansa voisi johtaa mitään
eettistä velvoitetta yrittää elää toisten
kanssa: ”’Jos ihminen valitsee itsensä, hän
valitsee kaikki ihmiset.’ Miten niin? Minä
en ole pyytänyt mitään. Minulla ei ole
mitään tekemistä ympärilläni olevan
roskaväen kanssa. Minä elän elämäni loppuun, koska ei ole muuta mahdollisuutta,
niin minä teen”), mutta sattumanvaraisuuden maailmassa Taadsin on mahdoton
sietää omassa elämässään mitään sattumanvaraista.
Arnold Taadsin jälkeisessä osassa päämäärätöntä elämäänsä Inni tapaa antiikkiliikkeessä pohjatonta murhetta huokuvan
miehen, jolla ei ole varaa himoitsemaansa
japanilaiseen rakumaljaan. Arnold Taads
ei ole koskaan puhunut mitään perheestään. Tämä mies paljastuu kuitenkin Philip Taadsiksi, Arnold Taadsin pojaksi.
Philipillä on itämaiset kasvot, ja hän käyttää aikansa pyrkimyksessä meditoida itsensä olemattomiin.
Rituaaleja-kirjan magneettinen loppujakso kertoo tästä Philipistä, rakumaljasta
ja teeseremoniasta: Philip Taadsin halun
mahdottomasta kohteesta, astiasta jonka
ympärille teerituaali rakentuu, ja hänen
elämänsä viimeisestä, täydellisestä rituaalista, joka lopulta tappaa ajan.
Innin suhde näihin miehiin ja heidän
rituaaleihinsa on ihmetys, tarkemmin:
tietty kevyehkö lumoutuneisuus. Rituaalit
vetävät häntä puoleensa, hän on niiden
tarkkailija, mutta hän ei näe niiden mieltä.
Ja kuitenkaan kahden Taadsin toimet
eivät sinänsä ole kummallisia. Rituaaleilla
on historiansa mielekkäänä toimintana,
jossa ihminen tekee olemista ja aikaa asuttavakseen. Taadsien kohdalla niiden aika
ja paikka vain ovat väärät, loppuun kuluneet, mikä tuomitsee heidät täydelliseen
yksinäisyyteen ja rituaalit lopulta epäon-
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nistumaan tehtävässään (sillä todellisessa
rituaalissa aika ja paikka ovat aina kohdallaan).
Taadsien ongelma houkuttelee helposti
tiettyyn nostalgiaan. Esimerkiksi Mircea
Eliade on kirjoittanut ”historian hirmuvallasta”, jonka armoille nykyihminen
joutuu, kun merkityksellä ei ole enää
myyttien ja riittien toiston tarjoamaa ylihistoriallista kiinnekohtaa. Ennen kaikkea
kärsimyksen kestäminen tulee Eliaden
mukaan tällaisessa tilanteessa liki mahdottomaksi. Ennen, Eliaden mukaan, ”(j)okainen sankari toisti arkkityyppisen teon,
jokainen sota jatkoi hyvän ja pahan välistä
taistelua, jokainen uusi sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus yhdistettiin Vapahtajan piinaan (tai esikristillisessä maailmassa
kasvullisuuden jumalan tai jumalien kärsimyksiin), jokainen uusi joukkomurha
kertasi marttyyrien kunniakkaan lopun.
– Huomion arvoista on, että tämän näkemyksen ansiosta kymmenet miljoonat ihmiset saattoivat kuluneina vuosisatoina
sietää historian valtavaa painetta joutumatta epätoivoon, tekemättä itsemurhaa
tai vajoamatta siihen henkiseen tylsyyteen,
johon relativistinen tai nihilistinen käsitys
historiasta aina johtaa.”Elide näkee ainoaksi keinoksi paeta ”historian mielivaltaa”
syklisen aikakäsityksen ja arkkityyppisten
merkitysten palauttamisen.
Verrattuna tällaiseen näkemykseen
Nooteboomin tapa kuvata romaanihenkilönsä Arnold ja Philip Taads on mielenkiintoinen. Isän ja pojan tilanteeseen
pätee Eliaden näkemys, jonka mukaan,
”(t)ekipä (moderni ihminen) mitä tahansa, hän on (uskonnollisen traditionsa)
perijä. Hän ei voi täysin mitätöidä menneisyyttään, koska on sen tuottama. Hän
muodostaa itsensä kieltämisten ja hylkäämisten sarjassa, mutta häntä piinaavat
edelleen nämä kielletyt ja hylätyt todellisuudet.” Nooteboom kuitenkin näyttää
Arnold ja Philip Taadsin yritykset hallita
aikaa tuhoon tuomittuina. Heidän rituaalinsa eivät tarjoa minkäänlaista pelastusta
– voi jopa ajatella, että he ovat onnettomia
juuri rituaaleissaan. Kirjailijan äänestä
puuttuu nostalgia, mutta hän ei liioin ole
kyyninen, ja tämä erityinen kyynisyyden
puute kirjautuu Innin, jälkeen jäävän,
katseeseen.
Tosin Inninkin elämän voisi lukea rituaalin kautta. Innillä tämä rituaali olisi erotiikka. Eroottinen intohimo naisiin on Innin erottavin piirre. Muuten hän on kovin
epämääräinen ja hahmoton, mutta on selvää, että hän ei voi vastustaa naisen ruumista. Nooteboom viittaa tulkintaan, jonka mukaan eroottinen huuma olisi Innin
vastine uskonnolle ja rituaalille: ”Tuona
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päivänä naisista oli tullut hänen uskontonsa.” Siinä määrin kuin rituaali on etuoikeutettu tapa luoda yhteisyyttä ihmisten
välillä, voi erotiikan ja rituaalin välillä nähdä yhteyden. Esimerkiksi Max Weber ja –
hyvin erilaisesta näkökulmasta – Georges
Bataille ovat teoretisoineet erotiikkaa erityisenä modernissa maailmassa jalostettuna uskonnollisen yhteyden vastineena,
jopa pelastuksena. Weber kirjoittaa erotiikan kohonneesta arvosta, jonka kokemuksellinen syy piilee ”yhteisyyden mahdollisuudessa, joka tunnetaan täytenä yhdeksitulemisena, ’Sinun’ katoamisena, mikä on
niin valtaansa ottava, että se tulkitaan
’symbolisesti’ – sakramentaalisesti.” Erotiikan rinnastus rituaaliin toimiikin Innin
kohdalla siinä mielessä, että erotiikkaa voi
ajatella Innin vastauksena samaan, mihin
Taadsit pyrkivät vastaamaan rituaalilla.
Mutta juuri samassa kohdassa syntyy erotiikan ja rituaalien kontrasti. Sillä siinä,
missä Taadsit jäävät rituaaleissaan yksin,
on Innillä kosketuksen mahdollisuus, olkoonkin että täysin hetkellinen; (ja siis)
siinä missä Taadsit pyrkivät kontrolliin,
on Innin elämä pelkkää kohtaamisen sattumaa, joka joskus kääntyy nautinnolliseksi.
Naisiin kohdistuvan rakkauden lisäksi
Innistä tiedetään seuraavaa: hän on raskasmielinen muttemme saa tietää miksi; häntä tuntuu nuorempana vaivaavan epätodellisuuden tuntu ja tuskaisuus, mutta
vanhemman Innin kohdalla nämä ovat
selityksittä laantuneet. Lisäksi Inni ”ei
osannut arvioida aikaansa, ei mitata sitä, ei
jaotella sitä.”
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nni on kykenemätön kertomaan oman
elämänsä tarinaa tai muodostamaan
johdonmukaista maailmankuvaa. Mutta
hänelle jäävät sattumat, havainnot ja kertomuksen palat, jotka lumoavat hänet
kuin tuulessa tanssiva muovipussi lumoaa
Ricky Fittsin videokameroineen elokuvassa American Beauty. Innin katsetta kirjaavan Nooteboomin kielessä yhtyvät melankolia sekä kepeys ja tarkkuus. Havainto ja
ajatus tarjoavat aitoja yllätyksiä: ”Muisti
on kuin koira, joka paneutuu makuulle
minne haluaa”; ”Eniten minä kaipaan hänen poissaoloaan”. Pedantissa tarkkuudessaankin kieli karttaa juhlallisuutta ja
säilyttää hymyn kareen.
Tarkkailija-Inni selviytyy ajassa hetkestä hetkeen. Verrattuna Arnold ja Philip
Taadsiin hän on täydellisen profaani ihminen, jonka melankolia ei selity tietyn asian
menetyksenä ja joka ei pidä mitään näkemäänsä pyhänä. Arnold Taadsin kärsimyksen kiteyttävä kertomus valvottaa
Inniä eräänä yönä, mutta Nooteboom
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murtaa kertomuksen raskauden: ”Tähän
liittyvällä tarinalla Inni oli saavuttava
suurta menestystä vielä ikäihmisenäkin,
joskin hän tunsi silloin aina piston sydämessään, koska kavalsi näin vainajan, jonka oli loppujen lopuksi nujertanut juuri
samaisen tarinan lohduttomuus.”
Elisa Heinämäki

FENOMENOLOGIA JA KASVATUS
Matti Itkonen, Esteettinen kasvatus.
Filosofisia lähtökohtia.
Kirjayhtymä 1999. 242 s.

M

atti Itkonen on epäilemättä yksi
omaperäisimmistä suomalaisista
ajattelijoista ja kirjoittajista. Kirjallisuustieteestä ja kasvatustieteestä väitelleenä
hän kirjoittaa vahvasti filosofistäyteistä
tekstiä pohtiessaan oman alansa kasvualustaa. Filosofisena perinteenä hänellä on
eksistentiaalisesti värittynyt fenomenologia, jossa vilahtelevat sellaiset nimet kuin
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max
Scheler, Hans-Georg Gadamer, Jean-Paul
Sartre ja monet heidän tulkitsijansa ja
muut pienemmät fenomenologit ja
eksistentialistit.
Itkosen uusin teos Esteettinen kasvatus
lupaa takakansitekstin perusteella ”sysäyksen metodisiin ja sovelluksellisiin pohdintoihin” eri taiteen alojen edustajille ja
opettajille. Teos tuottaa varmasti pettymyksen konkreettista osviittaa esteettiselle
kasvatukselle hakeville. Itkonen keskittyykin enemmän fenomenologisen analyysin
perusteiden tai perustan — baasiksen, kuten hän sanoo — rakentamiseen kuin kasvatuskäytäntöjen esittelemiseen. Itse asiassa sekä estetiikka että kasvatus loistavat
kirjassa enemmänkin poissaolollaan — itsekasvatuksen projektia ja muutamaa taiteen alueisiin liittyvää hajahuomautusta
lukuunottamatta. Näitä vahvempana teemana esiintyy pikemminkin sukupuolisuus/kehollisuus ja oman kokemuksen tematisointi. Sekä kasvatuksen että esteettisen Itkonen näkee ilmeisen laajana alueena, mutta jättää kuitenkin kokonaan lukijan pohdittavaksi minne kummankin alue
ulottuu ja mitä ne pitävät sisällään.
Itkonen on valinnut vaikean tien: hän
pyrkii kuvaamaan fenomenologian viitoittamaa kokemuksellista maailmassa ole78 • niin & näin 2/00
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mista heideggerilaisen Daseinin lähtökohdasta. Itkonen tuo tässä esiin jo aikaisemmin kehittämänsä ”minologian”, joka tarkoittaa oppia minänä olemisesta. Hänen
kehittämänsä teoria on varsin tiivis rykelmä fenomenologian perusajatuksia ajallisuudesta, toiseudesta, situationaalisuudesta ja kehollisuudesta. Välillä tuntuukin siltä, että Itkonen yrittää keksiä ruutia uudelleen. Parhaimmillaan Itkonen on kuitenkin teorioiden sovelluksissa, joissa hän
pääsee kirjoittamaan rikasta ja värikästä
suomea ja rikkomaan onnistuneesti perinteisiä tieteen ja taiteen genrejä. Näissä sovelluksissa runous limittyy saumattomasti
kokemukselliseen fenomenologiaan. Ei
ihme, että Itkonen mainitsee opettajistaan
suurimmaksi Eeva-Liisa Mannerin. Sovelluksissa välähtää mainiosti myös kokemuksen tematisointi ja purku ”minologisista” lähtökohdista.
Teoriaosioita vaivaa, kuten jo mainitsin, liiallinen tiiviys. Lisäksi Itkonen sekoittaa eri lähteet ja ajattelijat ongelmattomasti keskenään. Lähteet ja inspiraatiot
vaihtelevat joskus kappaleittain, niin että
Sartren kautta siirrytään samalla sivulla
Gadameriin ja edelleen Diltheystä Dufrenneen. Itkonen pyrkii näiden avulla vakuuttamaan lukijaansa, mutta olisi ehkä
ollut parempi jättää pois moinen akateeminen viittausapparaatti ja keskittyä itse
asiaan ilman jatkuvaa siirtymistä teoreetikosta toiseen. Itkonen pyrkii tuomaan
myös mielellään esiin käyttämiensä käsitteiden alkuperäisnimet, mutta sekoittaa
tässä kieliä toisiinsa. Toisinaan taas ei ole
ollenkaan selvää kenen ajatuksiin Itkonen
joillakin termeillä viittaa. Niinpä saamme
lukea vuoroin täällä-olemisesta saksankielisen termin ”Dasein” mukaan ja vuoroin
olemisesta englanninkielisen termin ”Being” mukaan. Molemilla Itkonen viittaa
Heideggeriin (esim. s. 118). Lukijan ihmeteltyä sellaisia käsitteitä kuin sielu
(mind), jälleenkokoominen (re-collect),
jäljentämiset (reproductions), ennakolta
maistaminen (foretaste) yms. hän saa puolestaan seitsemän sivun jälkeen lukea, että
termit ovat ilmeisesti peräisin Alfred
Schutzilta. Lukijalta vaaditaan näin melkoista filosofista sivistystä, jotta hän pysyisi terminologisten viittausten perässä, varsinkin kun suluissa olevat termit ovat välillä englanniksi ja välillä saksaksi. Tämä terminologinen viittausapparaatti tuo lisäksi
melkoista raskautta tekstiin ja voikin kysyä, voisiko tällaisesta akateemisesta käytännöstä luopua tämäntyyppisten tekstien
kohdalla.
Pahimmillaan Itkosen teoretisointi ja
sovellukset päätyvät melko outoihin lopputulemiin. Kun Itkonen julistaa komeas-
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ti hautaavansa kenet-tahansa ja hävittävänsä ”objektiivisen silmän” ja antavan
maailman tulla itseensä (s. 189), on kummallista miten hän husserlilaisen reduktion tietä päätyy esittämään kuinka monta
esiintymää eri lehtien elokuva-arvosteluissa on erään kauhuelokuvan kohdalla esim.
aiheesta ”murhaajan naamio” tai ”(halvat)
säikytyskohdat”. Itkosen sovellusyritys on
varsin kunnianhimoinen, mutta päätyy
yksinkertaisesti tilastolliseen analyysiin:
”Maininta murhaajan naamiosta […] löytyy Aamulehdestä ja Keskisuomalaisesta”
jne. (s.196-198).
Itkosen tapa käyttää hyväksi empiiristä
aineistoa on kuitenkin mainio ja filosofiassa perin harvinaista. Aineisto on pääosin
mediasta: elokuva-arvosteluja, laulujen sanoituksia, runoja, haastatteluja ja lehtijuttuja yms. Näiden kautta Itkonen kehittelee dialogia ja keskustelua, joissa pääsee
esille hyvin moninainen ääni, josta Itkosen
omaa on joskus vaikea löytää, mikäli sellaista edes pitäisi. Tämä mielenkiintoisesti
toimiva polyfoninen kirjoitustapa muistuttaa Søren Kierkegaardin moniäänisyyttä ja sopii mainiosti Itkosen teoreettisten kehittelyjen ääreen. Tässä Itkonen onkin parhaimmillaan ja yltyy välillä varsin
hersyvään sanailuun.
Pienen lisähuomautuksen ansaitsee
kustantaja Kirjayhtymä, joka ei ilmeisesti
käytä enää oikolukijaa ollenkaan. Niinpä
kirjaan on eksynyt sellainenkin lapsus, että
sivut 117-118 toistuvat lähes sellaisenaan
sivuilla 119-120.
Reijo Kupiainen

DIGIKULTTUURI TULEE!

Aki Järvinen & Ilkka Mäyrä
(toim.), Johdatus digitaaliseen
kulttuuriin. Vastapaino 1999,
232 s.
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igitaalinen taide, digitaalinen musiikki, digitaalinen estetiikka, digitaalinen kuva, digitaalinen video, digitaalinen kirjallisuus, digitaalinen media, digitaalinen viestintä, digitaalinen raha, digitaalinen talous, digitaalinen liiketoiminta,
digitaalinen kartografia, digitaalinen seksi,
digitaalinen sukupolvi, digitaalinen maailma, digitaalinen demokratia, digitaalinen
todellisuus, digitaalinen aikakausi, digi-

