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niiden konkreettisen syntyprosessin 
ja kehityksen kuvauksesta. Foucault 
esittää kylläkin tiiviissä muodossa 
monia kiinnostavia huomioita ih-
mistieteiden paikasta ja tehtävistä 
modernissa episteemissä, erityisesti 
ihmistieteiden suhteesta muihin mo-
derneihin tieteisiin ja filosofiaan. 

Sanojen ja asioiden kirjoitusajan-
kohtana Foucault näki modernin 
episteemin olevan jo hyvää vauhtia 
väistymässä tai hajoamassa. Tässä ke-
hityskulussa keskeisiä tekijöitä olivat 
ihmistieteiden kriittistä, itsereflektii-
vistä ulottuvuutta puhtaimmillaan 
edustavat psykoanalyysi ja etnologia, 
joista Lacan ja Lévi-Strauss lopulta 
esittivät radikalisoidut struktura-
listiset muotoilunsa. Ajattelu voisi 
Foucault’n mukaan lopullisesti 
ylittää modernin humanistisen ih-

mistieteen rajat juuri kielitieteen, 
psykoanalyysin ja etnologian ristiva-
lotuksessa.

V
Rakenteeltaan Sanat ja asiat on pit-
källe jäsentynyt ja selkeä teos: perus-
teesejä jaksetaan toistaa päälukujen 
aluissa ja lopuissa, ja kokonaiskuva 
pysyy esteettisesti eheänä. Foucault’lle 
muutoin ominaisia irrallisia anek-
dootteja ja epäselvästi motivoituja si-
vupolkuja ei tästä kirjasta juurikaan 
löydy. Muutoin Sanoja ja asioita ei 
kuitenkaan voi pitää helppolukuisena. 
Kirjan aihepiiri on sen verran vaativa, 
että esitiedot ovat tarpeen. Toisaalta 
myös tekstin pintataso on raskas ja 
lauserakenteet mutkikkaita, eikä suo-
mennos tällä kertaa ole helpottanut 
Foucault’n koukeroisen tyylin luetta-

vuutta. Käännös on paikoin hyvinkin 
kömpelöä suomea, ja tekstin sisäiset 
viittaussuhteet jäävät tuskastuttavan 
usein epätarkoiksi. Suomenkielisten 
peruskäsitteiden valinnassa ei silti si-
nänsä tuntuisi olevan ilmeisiä epä-
kohtia, ja enimmäkseen teksti on ym-
märrettävää, kun vain malttaa edetä 
hitaasti. 

Sanojen ja asioiden ilmestymisestä 
on aikaa jo muutama vuosikymmen, 
minkä vuoksi teoksen roolia omassa 
historiallisessa kontekstissaan ja pa-
noksena oman aikansa ranskalaiseen 
keskusteluun voi olla vaikea välittö-
mästi hahmottaa. Kirjan loppuun on 
onneksi liitetty Markku Koivusalon 
asiantuntevat ja hyvin kirjoitetut 
jälkisanat, joissa keskitytään pitkälti 
juuri tällaiseen taustoitukseen.

Omin silmin näkemisen 
jälkeenkin on vaikea hah-
mottaa, että yhdessä väitös-

kirjassa voidaan referoida Schlegelin, 
Lessingin ja Benjaminin taideteoriat, 
viitata Adornon esteettiseen teoriaan, 
esitellä Herderin, kabbalan ja Benja-
minin kielikäsitykset, ruotia Kantin 
arvostelukyvyn kritiikki ja sen asema 
suhteessa kolmen kritiikin koko-
naisuuteen sekä käsitellä Hegelin 
estetiikan luennot ja arvottaa niitä 
suhteessa niiden asemaan systeemin 
kokonaisuudessa. Eikä tässä vielä 
kaikki: teoksen maali on vieläkin 
korkeammalla. Veli-Matti Saarisen 
Taiteen Elämän ja Kuoleman tavoit-
teena ”on luoda filosofinen perusta 
modernia taidetta koskevalle keskus-
telulle ja antaa välineitä hahmottaa, 
minkälaiset kysymykset jäsentävät 
modernia taidetta koskevaa moni-
naista ajattelua” (13). Tämä kaikki 
tapahtuu 145-sivuisessa kirjasessa. 

Saarista ei voi ainakaan syyttää kun-
nianhimon puutteesta.

Taiteen elämä ameebana ja 
jumalpallona
Johdannon mukaan Taiteen Elämä 
ja Kuolema käsittelee kahta mo-
dernia taidekäsitystä, jotka on ni-
metty ”taiteen elämäksi” ja ”taiteen 
kuolemaksi”. Nämä taidekäsitykset 
eroavat toisistaan Saarisen tulkinnan 
mukaan ennen kaikkea taiteelle an-
netun autonomian suhteen. Aivan 
ensimmäisenä silmään pistää – jo 
epiteettienkin perusteella vahvasti 
arvottavan vastakkainasettelun li-
säksi – taiteen autonomian selkeän ja 
johdonmukaisen määrittelyn puut-
tuminen. Johdannossa esitetään, että 
taiteen elämäksi kutsutussa näke-
myksessä ”taiteet ovat autonomisia 
sillä perusteella, että ne ovat oman-
laisiaan, erityisiä esitystapoja, jotka 

tavoittavat todellisuuden alueita, 
jotka jäävät muilta esitystavoilta – 
esimerkiksi teoreettiselta ja käytän-
nölliseltä filosofialta, matemaattisilta 
luonnontieteiltä, arkikieliltä, kaupan 
välineenä toimivalta käsitteistöltä 
jne. – tavoittamattomiin” (14).

Myöhemmin Saarinen toteaa ro-
manttisen taiteen olevan Schlegelin 
mukaan itsenäistä siksi, että se on 
oma esitystapansa tai kielensä, joka 
tavoittaa ”asioita, jotka jäisivät ilman 
tätä nimenomaista kieltä tavoitta-
mattomiin” (52). Toisaalta Saarisen 
mukaan ”taiteen elämään” kuuluu 
olennaisesti, että taide etsii jatku-
vasti uusia muotoja ja kieliä ennen 
näkemättömälle ja kuulemattomalle 
ilmaisulleen. Autonominen taide ei 
siis ole vain oma erillinen, mitään 
sääntöjä noudattamaton ja vieläpä 
ameebamaisesti jatkuvassa muutok-
sessa oleva ilmaisutapansa, vaan sillä 
on myös eri kohde tai sisältö kuin 
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millään muulla kielellä. Kuinka 
moni taideteos koko maailmanhis-
toriassa lienee autonominen tällaisen 
määritelmän mukaan? Ja kuinka 
tällainen autonominen taideteos 
voitaisiin ylipäätään ottaa vastaan 
muuna kuin jonain toismaailmaisena 
mykäksi lyövänä ilmestyksenä? 
Autonomia ja vapaus edellyttävät 
tällä tavoin tulkittuina jonkinlaista 
mihinkään-liittymättömyyttä: au-
tonominen taide näyttää maailman 
ja ajattelun ulko- ja yläpuolella epä-
määräisessä ylhäisessä paikattomuu-
dessa haahuilevalta jumalpallolta.

Seuraavaksi tulee mieleen kysyä, 
mikä voi olla tuo muutoin tavoitta-
mattomissa oleva oma kohde, joka 
takaa taiteelle sen autonomian. Saa-
rinen täsmentää sitä sanomalla, että 
”filosofia ei kykene esittämään joitain 
olennaisia metafyysisiä asioita” (95). 
Koska asiaan ei koko teoksessa näytet-
täisi viittaavan juuri tämän enempää, 
on varsin epämääräistä ja ristiriitaista 
todeta, että esimerkiksi filosofinen me-
tafysiikka ei kykene esittämään olen-
naisia metafyysisiä ajatuksia. Tällainen 
paradoksi toki paremmin avattuna 
iskisi julmetusti ja olisi kenties jopa 
intuitiivisesti tosi. Taiteen Elämässä ja 
Kuolemassa sitä ei kuitenkaan voitane 
pitää tahallisena, koska Saarinen ei 
tuo väitteensä paradoksaalisuutta esiin 
millään tavalla. Varsinaisesti ainoat 
muotoilut, jotka elävän, autonomisen 
taiteen sisällölle teoksessa annetaan, 
ovat peräisin Schlegeliltä. Saarisen 
Schegel-referaatin mukaan taide kä-
sittelee syntymistä, muutosta ja luo-
vuuden ihmettä sekä jumalallista ja 
ihmisen suhdetta siihen ja pyrkii jopa 
esittämään täysin uudenlaisen Ju-
malan. Tämä on omaperäinen mää-
ritelmä taiteen omimmalle, muiden 
kielten saavuttamattomissa olevalle 
kohteelle, joka Saarisen mukaan ei 
edes ole ”käsitteellisen diskurssin tavoi-
tettavissa” (71). Näin korkealentoista 
ajatusta on vaikea ymmärtää ilman 
Taiteen Elämästä ja Kuolemasta puut-
tuvia mahdollisia täsmennyksiä.

Kant ja Hegel elävältä 
kuopattuina
On todella valtava ja kunnioitettava 
yritys pohjata käsittelynsä Kantin 

arvostelukyvyn kritiikkiin ja pyrkiä 
kritisoimaan Hegelin estetiikkaa. 
Siksi Taiteen Elämän ja Kuoleman lu-
kijalla voi olla edessä suuri pettymys 
huomata, kuinka vähän näistä ajatte-
lijoista on saatu irti – jopa suhteessa 
Saarisen itse määrittelemiin tavoit-
teisiin. Saarista näyttää harmittavan, 
että esteettisen alueella tai autono-
misella taiteella kylläkin on paik-
kansa Kantin ja Hegelin järjestel-
missä mutta että tämä paikka ei ole 
systeemin huipulla. Niinpä Saarinen 
katsoo Kantin asettavan taiteen alis-
tettuun, epävapaaseen asemaan, 
koska Kant hänen mukaansa ajat-
telee esteettisen olevan autonomista 
vain systeeminsä kokonaisuuden 
tarpeista käsin, toisin sanottuna, 
koska jokin välittävä tekijä vain pitää 
liimata teoreettisen ja moraalisen fi-
losofian välille.

Vastaavasti Saarinen katsoo He-
gelin estetiikan edustavan ”taiteen 
kuolemaa”, koska taide ei Hegelin 
systeemissä ole historian dialektiikan 
huipulla, lopullisena ja korkeimpana 
totuuden esittämisen tapana. Herää 
aavistus, että Saarisen näkökulmasta 
katsottuna taide olisi tunnustettava 
absoluuttiseksi totuuksien muodoksi 
– vaikkakaan ei miksikään tietyksi 
muodoksi vaan ameeban muotova-
paudeksi. Tämä taas tuntuu edel-
lyttävän mihinkään ajatuskokonai-
suuteen tai maailman asiaintilaan 
liittymättömyyttä, jolloin vapaa taide 
olisi muutettava tai ymmärrettävä 
edellä mainituksi paikattomuudessa 
haahuilevaksi jumalpalloksi, jotta sitä 
voisi oikeutetusti kutsua vapaaksi.

Taiteen Elämän ja Kuoleman 
Kant- ja Hegel-käsittelyissä sivuu-
tetaan se olennainen seikka, että es-
teettinen tai taide on molempien 
järjestelmissä välttämätön ja välittävä 
osa. Kritik der Urteilskraft -teok-
sessaan Kant luonnehtiikin kaune-
usarvostelmaa neljällä kuuluisalla 
paradoksilla, joiden paradoksaali-
suutta hän myös avaa hyvin täsmäl-
lisesti: Kantin kauneusarvostelmaan 
kuuluu mieltymys ilman pyydettä, 
yleisyys ilman käsitettä, tarkoituk-
senmukaisuus ilman päämäärää ja 
välttämättömyys ilman käsitettä. Jo 
tästä käy ilmi, että esteettinen arvos-
telukyky on Kantille jotain todella 

toista kuin järki ja havainto omina 
alueinaan, mutta että siihen myös si-
sältyy hengen elämän alueiden yhteen 
käyminen – kauneusarvostelma on 
välitys, joka ei takaa vain Kantin 
teoreettisen systeemin ykseyttä, vaan 
ennen kaikkea inhimillisen koke-
muksen erillisten alueiden yhteyden, 
sovittumisen ja siirtymisen toisiinsa. 

Samaan tapaan myös Hegelille 
taide on yksi korkeimmista ja kehit-
tyneimmistä totuuden esittämisen 
muodoista, joka todella olemuksel-
lisesti ja välttämättömästi eroaa esi-
merkiksi uskonnosta ja filosofiasta ja 
välttämättä edeltää näitä – taiteessa 
siirrytään Hegelin mukaan materi-
aalisesta ymmärryksestä ideaaliseen, 
ja keskeinen sivuuttamaton vaihe on 
näiden yksiin käyminen ja toisiinsa 
uppoaminen idean ja sille työstetyn 
materiaalisen hahmon yhtymisessä, 
joka tapahtuu klassisessa taideteok-
sessa. Riippumatta siitä, mitä abso-
luuttinen henki hegeliläisittäin puu-
hailee vielä tämän jälkeen, on näh-
däkseni kohtuutonta kutsua Hegelin 
taidetulkintaa ”taiteen kuolemaksi”.

Pienoisensyklopedian 
iltahämärät ja yöt 
Hegelissä Saarista vaikuttaa epäi-
lyttävän myös se, että tämä sanoo 
taiteen olevan totuuden esittä-
mistä aistittavien hahmojen avulla. 
Moisen muotosidonnaisuuden hän 
katsoo rajoittavan taiteen sisältöä. 
Herää toki kysymys, millaista olisi 
aistisuuden ”sisältörajoituksesta” 
riippumaton, epä- tai yliaistinen 
taide – olisiko kyse esimerkiksi jon-
kinlaisesta mystisen kokemuksen 
välittämisestä, vai pikemminkin kä-
sitetaiteesta, jossa aistisuus olisi itse 
teoksen ytimen kannalta kontin-
genttia? Toisaalta Saarinen moittii 
samaan hengenvetoon Hegeliä myös 
siitä, että hän katsoo tämän tyhjen-
tävän ja palauttavan taideteoksen 
moninaisen aistittavuuden ideoihin 
ja käsitteisiin. 

Kokonaisvaikutelma Taiteen 
Elämän ja Kuoleman taidekäsityk-
sestä onkin, että täsmentämätöntä 
kritiikkiä esitetään suuntaan jos toi-
seenkin, mutta tästä ei muodostu 
mitään positiivista sisältöä. ”Taiteen 
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elämän” hahmo jää äärimmäisen 
epämääräiseksi, ainoastaan ylimal-
kaisten paheksuntojen ja negatiivisen 
vapautensa, yhteydettömän riippu-
mattomuutensa luonnehtimaksi epä-
määräiseliöksi, joka ei ole sitä eikä 
tätä vaan jotain aivan muuta.

Viimeisimmäksi Taiteen Elämän 
ja Kuoleman kokonaisuudessa jää 
harmittamaan se, että kirja on lähes 
kokonaan referointia, joka liitetään 
johdannossa luvattuun teoksen ydin-

ajatukseen varsin hatarasti ja harvassa 
kohtaa. Kun siis ruoditaan monen 
filosofin ajatuksia monesta asiasta 
ja selostetaan vielä elämäkerrallisia 
seikkoja kaupan päälle, lukija alkaa 
kenties odottaa, että jossain vaiheessa 
tämä kaikki tuodaan yhteen ja osoi-
tetaan sen merkitys kirjan peruskysy-
mysten kannalta. Lopulta on ärsyt-
tävää joutua huomaamaan, että vain 
pieni osa kirjan tekstimassasta osoit-
tautuu jossain vaiheessa kirjan aja-

tuskehittelyjen kannalta relevantiksi 
tai edes liittyy niihin mitenkään. Vii-
meiseksi on kuitenkin syytä todeta, 
että kirjassa on myös tehty eräs tyy-
likäs ratkaisu: neljässä kohdassa eri 
päälukujen välillä on kuvasivu, jonka 
toinen puoli eli edellisen aukeaman 
oikea puoli on kokonaan sysiöisen 
musta. Juuri näillä Taiteen Elämän ja 
Kuoleman sivuilla pääsee lähimmäs 
esteettisen alueen ajattelua.

Näin Edward Wadie Saidin 
(1935–2003) ensim-
mäisessä Lähi-idän tut-

kimuksen maailmankongressissa 
Mainzissa vuonna 2002. Hänelle 
myönnettiin suuressa WOCMES 
Award Celebration -tilaisuudessa 
palkinto, WOCMES Award for Out-
standing Contributions to Middle 
Eastern Studies. Päivä oli 11. syys-
kuuta, tasan vuosi WTC-iskujen 
jälkeen. 

Vaikka yleisössä oli useita 
Edward Saidin kritisoimia tieteente-
kijöitä, häntä juhlittiin kuin super-
tähteä. Tämä jo seuraavan vuoden 
syyskuussa leukemiaan kuollut pro-
fessori olikin yksi Lähi-idän tutki-
muksen suurista persoonista. Hän 
oli palestiinalaissyntyinen englannin 
kielen ja vertailevan kirjallisuus-
tieteen professori New Yorkin Co-
lumbia Universityssa, tunnettu kult-
tuurikriitikko, pianisti, musiikkivai-
kuttaja ja palestiinalaisaktivisti.

Vuonna 1978 ensimmäisen 
kerran julkaistu Orientalism on 
Saidin pääteos, joka toi hänet suuren 
yleisön tietoisuuteen. Orientalism on 
yksi tieteenhistorian eniten keskus-
telua herättäneistä kirjoista. Se on 
samalla ehkä yliarvostetuin mutta 
toisaalta väärinymmärretyin ja par-
jatuin Lähi-idän tutkimusta koskeva 
kirja.

Mitä orientalismi on?
Orientalismi perustuu ajatukseen, 
että maailma koostuu kahdesta 
epätasa-arvoisesta puolikkaasta: 
”itämaista” ja ”länsimaista”. Orien-
talistinen tutkimus on tämän erot-
telun tarkastelua, mutta se on Saidin 
mukaan myös orientalismin luomien 
intressien tukemista ja kehittämistä. 
Avainkäsite orientalismissa on valta. 
Orientalistisessa diskurssissa käy-
tetään poliittista, intellektuaalista, 
kulttuurista ja moraalista valtaa. Val-
lankäyttäjänä on aina länsimainen 
orientalisti, joka asettaa itämaiden 
ihmiset tutkimuskohteen asemaan.

Saidin kirja koostuu kolmesta 
osasta. Ensimmäisessä, ”Orienta-
lismin laajuus”-nimisessä osassa Said 
pyrkii kuvaamaan, miten laajalle 
orientalistinen ajattelu ja toiminta 
ulottuvat. Hän tarkastelee brittien ja 
ranskalaisten kokemuksia Lähi-idästä 
ja tapaa, jolla lännen ja idän välinen 
vastakkainasettelu aikoinaan luotiin. 
Toinen osa, ”Orientalistiset rakenteet 
ja niiden uudelleen muovaaminen”, 
käsittelee modernin orientalismin 
varhaisvaiheita 1700–1800-luvuilla. 
Siinä Said hahmottelee orienta-
lismin tyypillisimpiä rakenteita sekä 
analysoi tutkimus- ja kaunokirjal-
lisuuden kuvastoa ja tavoitteita. 
Kolmannessa osassa, ”Orientalismi 
nykyään”, Said keskittyy kuvaamaan 

orientalismia akateemisena perin-
teenä, joka kehittyi brittiläis-ranska-
laisen tutkimuksen parissa ja kukoisti 
sen jälkeen myös Yhdysvalloissa.

Puhtaimmassa muodossa Saidin 
ymmärtämän orientalismin pääopin-
kappaleet voitaisiin tiivistää neljään 
väittämään: Lännen ja idän välillä 
on absoluuttinen ja järjestelmällinen 
ero; yleistykset orientista ovat aina 
parempia kuin suora todistusai-
neisto nykyisen Lähi-idän tilanteesta; 
orientti on ikuinen, yhtenäinen ja 
kyvytön määrittelemään itseään; 
pohjimmiltaan sitä on joko pelättävä 
tai hallittava tutkimalla, kehittämällä 
tai miehittämällä.

Orientalismin pääajatus on ky-
seenalaistaa tapa, jolla toisia kult-
tuureita, yhteisöjä ja historioita ku-
vataan. Sen tärkein anti on tuoda 
esiin tiedon ja vallan välinen raken-
teellinen suhde ja tutkijoiden vas-
tuullinen rooli vallankäyttäjinä. 

Orientalismin varhainen 
kritiikki
Orientalism herätti heti ilmestymi-
sensä jälkeen valtavan määrän kes-
kustelua. Osa siitä oli rakentavaa ja 
positiivista, osa vihamielistä ja jopa 
herjaavaa. Välillä kritiikki sai jopa 
kohtuuttomat mittasuhteet. Fedwa 
Malti-Douglas arvioi vuonna 1979, 
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