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Teoksessaan The God Delusion (suom. Ju-
malharha, 2007) evoluutiobiologi ja 
tunnettu tieteen popularisoija Richard 
Dawkins perustelee ateismin ja luonnon-
tieteen näkökulmaa ja asettuu suorasa-

naisesti kaikenlaisia uskonnollisiin teksteihin nojaavia 
maailmankatsomuksia vastaan. Kirjansa loppupuolella 
Dawkins ottaa esimerkikseen burkhan, islamilaisissa 
maissa tavattavan naisten täyspitkän kaavun, joka pal-
jastaa kantajastaan vain silmät. Dawkins ei kuitenkaan 
kirjoita burkhasta naisten alistamisen välineenä vaan 
käyttää sitä metaforana – tai symbolina, kuten hän itse 
sanoo – meidän omalle rajoittuneelle aistimaailmal-
lemme. Dawkins vertaa burkhan kapeaa silmäaukkoa 
luontaiseen kykyymme havaita vain kapea osa elekt-
romagneettisesta säteilystä; silmämme näkevät aallon-
pituuksista pelkästään pienen siivun eli sen mitä kut-
summe valoksi, mutta mustan kankaan takana maail-
mankaikkeus on täynnä eri taajuuksia radioaalloista gam-
masäteilyyn. Dawkinsin vertauskuvan tarkoituksena on 
kertoa, että tiede avartaa tuota burkhan kapeaa aukkoa 
ja auttaa meitä näkemään maailmankaikkeuden kaikessa 
loistossaan.1

Dawkinsin vertaus pysäytti minut kahdesta syystä: 
ensinnäkin koska se on aavistuksen kummallinen, toi-
seksi koska se on entuudestaan tuttu. Gottfried Wilhelm 
Leibniz näet esitti saman vertauksen hieman toisessa 
muodossa vuonna 1697 kirjoituksessaan Kaikkeuden 
perimmäisestä alkuperästä. Leibnizin vertauksessa esi-
merkkinä on kaunis maalaus, joka on pientä kohtaa 
lukuun ottamatta peitetty.

”Kokeile katsoa ihanaa kuvaa ja sitten peitä se niin, että 
jätät näkyviin vain pienen läikän. Katsoitpa kuinka tark-
kaan tahansa, siinä ei näy mitään muuta kuin sekava värien 
sotku, valikoimaton ja taiteeton – sitä sekavampi, mitä 
lähempää kuvaa katsoo. Kuitenkin kun peite poistetaan ja 
koko kuvaa katsotaan sopivasta paikasta, nähdään, että työn 
tekijä tekikin korkeimmalla taidolla sen, mikä ensin näytti 
olevan päämäärättä kankaalle töhrittyä.”2

Leibnizin vertauksen tarkoituksena on kertoa, että luotu 
maailmankaikkeus on suuri harmoninen kokonaisuus. 
Ajallisesti ja fyysisesti rajoittuneen näkökulmamme vuoksi 

voimme kuitenkin tavoittaa siitä yleensä vain pienen osan. 
Aivan kuten Dawkins kolmesataa vuotta myöhemmin, 
myös Leibniz uskoi, että tieteellinen ajattelu auttaa meitä 
näkemään laajemman kokonaisuuden – parhaassa tapauk-
sessa kosmisen maalauksen laajemman sommitelman tai 
aallonpituuksien lavean kirjon.

Sekavat ja tarkat ideat
Ei ole mitenkään kummallista, että Leibniz käyttää maa-
lausvertauskuvaa, sillä hänen filosofisista teksteistään 
löytyy arkkitehtuurista ja mekaniikasta sekä myös puu-
tarhoista ja kuvataiteesta poimittuja esimerkkejä. Aika-
kautensa hovielämään osallistuessaan Leibniz oli tutus-
tunut erilaisiin sivistyneen ihmisen harrasteisiin ja tau-
luista keskusteleminen oli hänelle tuttua. Ajatus suuren 
maalauksen yksityiskohdan tihrustamisesta on jopa maa-
laustekniikan kehittymisen kannalta mielenkiintoinen 
ajankuva. Olihan kaikkien aikojen parhaisiin tahrojen 
tuottajiin lukeutuva Rembrandt van Rijn ollut vielä 
elossa Leibnizin aloitellessa omaa uraansa.

Maalauksen tarkasteleminen ei ole toisaalta mikä ta-
hansa vertaus, sillä kuvataiteella on erityinen tiedollinen 
asema Leibnizin kuvastossa. Jo vuonna 1684 ilmesty-
neessä artikkelissa ”Mietiskelyjä tiedosta, totuudesta/ ja 
ideoista” hän ottaa esimerkiksi kuvataiteilijan tiedon3. 
Leibniz erittelee tässä artikkelissaan tiedon lajeja tai as-
teita alkaen hämärästä ja päätyen tarkkaan ja adekvaattiin 
tietoon, joka voi olla symbolista (lähinnä matemaattista) 
tai intuitiivista (tieto Jumalasta). Samalla hän ottaa osaa 
keskusteluun ideoiden selkeydestä, joka oli keskeistä 
1600-luvun filosofeille: sitä käsittelivät muiden muassa 
Descartes, Spinoza, Arnauld ja Nicole, sekä Locke.

Leibniz pyrkii kommentoimaan etenkin Descartesin 
esityksestä löytämiään puutteita. Samalla hän liittää ai-
heeseen aivan erityisen taiteellisen esimerkin. Selittä-
essään, mikä on selvää (clarus) mutta sekavaa (confusus) 
tietoa, Leibniz toteaa seuraavasti:

”[…] näemme maalareiden ja muiden taiteilijoiden tietävän 
hyvinkin, mikä on tehty oikein ja mikä kehnosti, vaikka he 
eivät usein pystykään antamaan arviolleen perustetta vaan 
kysyttäessä sanovat, että epämieluisassa työssä on jotakin 
vikaa, vaikka he eivät tiedä mitä.”4

Jyrki Siukonen

Tahra kankaalla
Taiteellinen metafora Leibnizilla
Leibnizilla kuvataide avautuu tietokykymme vertauskuvaksi. Kuten taideteoksen 
ymmärtäminen, myös tietomme etenee sekavasta tiedosta kohti yhä tarkempaa ideoiden 
tietämistä. Tämä edellyttää kuitenkin lopulta ennemmin uskoa kuin tietoa. 
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Leibnizin mukaan taiteilijoiden ammatillinen tieto on 
siis puutteellista, ainakin jos sitä verrataan matemaatikon 
tarkkaan ja adekvaattiin tietoon, joka on mahdollista 
esittää symbolisesti. Taiteilijakin kyllä tietää jotain, mutta 
tavalla, joka ei ole helposti sanallistettavissa, saati sitten 
ilmaistavissa lausekkeina. Leibniz ei ota tässä yhteydessä 
esimerkkejä muista ammattikunnista. Kuvataiteilija 
edustaa hänellä yksin loogisen tiedon alapuolelle jäävää, 
epämääräisesti hahmottuvaa eli sekavaa tietämistä.

Pari vuotta myöhemmin valmistuneessa kirjoitel-
massa, joka tunnetaan nimellä Metafysiikan esitys, Leibniz 
täsmentää tuota esimerkkiään taiteellisesta tiedosta:

”[…] tiedämme toisinaan selvästi, ilman minkäänlaista 
epäilyä, onko jokin runo tai maalaus hyvä vai huono, koska 
siinä on jotakin, mitä lienee, joka on meille mieluista tai 
epämieluista. Mutta silloin kun pystymme tulkitsemaan 
merkit, joihin käsitys perustuu, tietoa kutsutaan tarkaksi.”5

Leibniz tarkoittaa tällä ”merkkien tulkitsemisella” sel-
laista tietoa, jota on esimerkiksi aidon aineen väärästä 
erottavalla jalometallien arvioijalla. Tämä ei ainoastaan 
tunnista aitoa kultaa vaan perustaa tämän tietonsa eri-
tyisiin kokeisiin ja materiaalin merkkeihin, jotka ovat 
jotain aivan muuta kuin taiteilijan mutu-tieto.

Tämän pohjalta voidaan olettaa, että taiteen tapa-
uksessa tarkinta tietoa ei viime kädessä ole taiteilijalla 
tai sivistyneellä maallikkokatsojalla vaan asiantuntijalla, 
joka kykenee erottamaan hyvän teoksen huonosta esi-
merkiksi nojautumalla tietoonsa komposition teoriasta 
tai valojen ja varjojen muodostaman välohämyn eli 
clair-obscurin käytöstä. Hän osaa asianmukaisesti se-
littää taideteoksessa olevat tunnusmerkit ja siten hänen 
voi sanoa tietävän selvästi ja tarkasti, onko teos hyvä 
vai huono. Tällaiset Leibnizin ohimennen esittämän 
ajatuksen jatkokehittelyt olivat 1700-luvun puolella 
keskeisiä uuden, aistiperäiseen havaintoon pohjaavan 
tieteenalan synnylle. Alexander Gottlieb Baumgartenin 
tunnetun määritelmän mukaan nimenomaan estetiikka 
on oleva alempi tieto-oppi ja järkiajattelulle analoginen 
havaitsemisen taito.6

Ristiriitaiset ideat
Kolmannen kerran Leibniz palaa kuvataiteen meta-
foraan 1700-luvun alkuvuosina kommentoidessaan 
John Locken teosta An Essay Concerning Human Under-
standing. Locke käsittelee kirjansa toisen osan 29. luvussa 
ideoiden selvyyttä ja hämäryyttä, tarkkuutta ja seka-
vuutta – siis samaa aihepiiriä, jonka yhteydessä Leibniz 
oli ottanut esimerkikseen kuvataiteilijan selvän mutta 
sekavan tiedon. Myös Locke käyttää esimerkkinään ku-
vataidetta.

Locken mukaan ei ole parempaa esimerkkiä seka-
vista ideoista kuin tietyt yllättävinä taideteoksina esi-
tetyt kuvat, joissa värit muodostavat outoja hahmoja 
vailla mitään havaittavaa järjestystä. Pohtiessaan seka-
vuuden syytä Locke kuitenkin huomauttaa, että vaikka 
tällainen kuva on vailla symmetriaa ja järjestystä, ei se 
pohjimmiltaan ole sen sekavampi kuin kuva pilvisestä 
taivaasta. Hän pohtii, että pilvistä taivasta ei kukaan 
pidä sekavana kuvana, eikä siitä tehtyä jäljennöstä voi 
myöskään nimittää sekavaksi. Ajatuksellinen sekavuus 
syntyykin Locken mukaan siitä, että taideteoksena esi-
tetylle epämääräiselle kuvalle annetaan nimeksi esimer-
kiksi ”miehen muotokuva” tai ”Caesar”, vaikka jokainen 
järkevä ihminen näkee siinä sekasotkun, joka voisi yhtä 
hyvin olla Pompeiuksen tai paviaanin kuva. Vasta kun 
kuvan päälle asetetaan sylinterinmuotoinen peili, pal-
jastuu, että kuvassa tosiaankin on mies tai Caesar.7

Locke käyttää tässä esimerkkinä anamorfisesti vää-
ristynyttä kuvaa, joka näkyy oikein vain tietystä tarkas-
telupisteestä tai sopivanlaisen peilin kautta katsottaessa. 
Nämä oudosti maalatut optiikan lakien sovellukset olivat 
1600- ja 1700-luvuilla suosittuja kuriositeetteja.8 Mutta 
toisin kuin Leibniz, Locke näkee sekavuuden syntyvän 
ennen muuta siitä, että kuvaan liitetään nimen kautta 
jokin toinen idea. Ja koska ideat jo ovat Locken mukaan 
asioiden kuvia (pictures of things), on oikeastaan kyse 
kahden keskenään ristiriitaisen kuvan aiheuttamasta se-
kavuudesta. Lockelle idea on ennen muuta sellainen kuin 
se mielessä havaitaan.9 Epämääräisenä havaittu kuva ei 
voi tällöin vastata esimerkiksi jo ennestään tarkkaa Cae-
sarin ideaa.

”Hän pohtii, että pilvistä 
taivasta ei kukaan pidä 
sekavana kuvana.”
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Sommitellen
Leibniz ei ole vakuuttunut, että sekavuus syntyy kuvan ja 
sille annetun nimen ristiriidasta, kuten Locke esittää, ja 
että se olisi ratkaistavissa asianmukaisemmalla nimeämi-
sellä. Kirjoittamassaan kommentaarissa Locken teokseen 
– Nouveaux essais sur l’entendement humain – Leibniz 
toteaa:

”[…] kyse ei ole nimistä vaan tarkoista ominaisuuksista, 
jotka ideasta täytyy löytyä sitten kun sekavuuteen on saatu 
järjestystä. Joskus on vaikea löytää avainta – sellaista tarkas-
telukulmaa objektiin, joka näyttää jotkin sen ymmärrettä-
vistä ominaisuuksista.”10

Leibniz korostaa, että sekavuuden syynä eivät ole 
niinkään sanat vaan analyysin puute. Anamorfinen kuva, 
jonka osat nähdään tarkasti ilman että kokonaisuudesta 
saadaan käsitystä, on Leibnizin mukaan verrannollinen 
kivikasaan, joka on sekava, kunnes on saatu tarkkaan 
selville, kuinka monta kiveä siinä on. Mahdollisuus, 
että kivikasa nimitettäisiin Caesariksi, ei juuri kiinnosta 
Leibnizia. Redusoidessaan ongelman pelkäksi kivien las-
kemiseksi hän kuitenkin unohtaa oman vertauksensa 
peitetystä maalauksesta. Siinähän havaittava idea oli vai-
vainen tahra, jonka sekavuuteen ei lähempi tarkastelu 
tuonut selvyyttä. Ajatus siitä, että tahra olisi osa laajaa 
ja taidokasta sommitelmaa ei ollut laskettavissa tai pää-
teltävissä tahrasta käsin. Avainta sekavan tahran merki-
tykseen olisikin vaikea löytää mistään nähtävillä olevista 
tarkoista ominaisuuksista. Sen sijaan apuun tarvitaan deus 
ex pictura, ennakko-oletus suuresta sommittelijasta.

Metaforasta harmoniaan
Olen tarkastellut kolmea Leibnizin teksteistä poimittua 
kohtaa, joissa hän käyttää tai kommentoi kuvataiteeseen 
liittyvää vertauskuvaa. Mitä Leibniz yrittää niissä kohdin 
sanoa? Miten osuva hänen vertauksensa on?

Vuoden 1684 artikkelin ”Mietiskelyjä tiedosta, to-
tuudesta ja ideoista” kohta on näistä varhaisin. Siinä 
Leibniz käyttää kuvataiteilijaa esimerkkinä eräänlaisesta 
tietämisen välitilasta – tai kuten itse kuvataiteilijana 
haluan optimistisesti ajatella – esimerkkinä omanlai-
sestaan tietämisen tavasta. En ole löytänyt Leibnizin 

vertaukselle aiempaa esikuvaa, joten se saattaa hyvin olla 
hänen omaa keksintöään. Tällä tavoin kuvataiteilijalle 
annetaan filosofian historiassa kenties ensimmäistä kertaa 
oma tietoteoreettinen paikka. 

Leibniz ei myöskään sulje ovea taiteilijan nenän 
edestä. Taiteen selvästä mutta sekavasta tiedosta on 
mahdollista edetä ylemmäs, selvään ja tarkkaan tietoon. 
Kuten Leibniz korostaa kommentoidessaan Lockea, väli-
neeksi tarvitaan analyysia, jolla pureudutaan epätarkkaan 
mielikuvaan. Kyse ei siis ole siitä, että esimerkissä ole-
tettu taideteos itsessään olisi ylitsekäymättömän sekava. 
Pikemminkin taiteilijoilla ei ole käytettävissään sopivia 
käsitteellisiä analyysivälineitä, joilla he voisivat selittää 
näkemänsä merkit.

Analyysivälineistä ei kuitenkaan ole apua Leibnizin 
kolmannessa esimerkissä, jossa vastassamme on pientä 
yksityiskohtaa lukuunottamatta peitetty taulu. Tässä 
metaforassa tekijä on tavoittamattomissa. Leibniz vertaa 
maalausta Jumalan luomaan maailmankaikkeuteen, joka 
hänen käsityksensä mukaan on, kuten tunnettua, har-
moninen ja paras mahdollinen. Olettavasti siis myös 
peitetyn taulun kosminen vastine paljastuisi upeasti 
sommitelluksi – jos vain voisimme poistaa sitä peit-
tävän kankaan. Siihen kykymme eivät kuitenkaan vielä 
riitä. Saatamme kenties hieman suurentaa kankaassa 
olevaa aukkoa, mutta on myös mahdollista että meidän 
osaksemme jää lopulta katsella vain pientä epämääräistä 
tahraa kankaalla. 

Vertauksessaan peitetystä maalauksesta Leibniz ei 
vaadikaan meiltä tarkempaa analyysia, vaan vakaata 
uskoa siihen, että maailmankaikkeus todellakin on – 
omista ja lähimmäistemme kokemuksista sekä historian 
opetuksista huolimatta – kaunis ja oikeudenmukainen ja 
että kaikki siihen sisältyvä paha on osa suurempaa hyvää. 
Leibniz pyytää meitä uskomaan taiteilijan taitoon, vaikka 
tahran perusteella se näyttää epäuskottavalta. Leibniz 
siis päätyy osana niin sanottua populistista filosofiaansa 
käyttämään taiteellista metaforaa taiteilijan vapaudella. 
Hän viittaa siihen, miten pieni kokemuspiirimme on 
verrattuna kaikkeuden laajuuteen, ja vetoaa muutaman 
vuosituhannen kattavan muistimme lyhyyteen. Mitenpä 
sellaiselta pohjalta voisi arvioida mittaamatonta ja ääre-
töntä?11
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