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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan etiikan ja estetiikan välistä suhdetta ihmisen luonteeseen ja inhimilliseen hyvään elämään liittyvien kysymysten
yhteydessä.
Tutkimus koostuu kuudesta julkaistusta tai julkaistavaksi hyväksytystä artikkelista sekä johdannosta. Johdanto sisältää yleisesityksen
tutkimuksen aihepiiristä ja keskeisistä käsitteistä, tutkimuksen johtopäätökset sekä artikkeleiden yhteenvedot. Ensinunäisessä artikkelissa
käsitellään 1700-luvulla esitettyjä näkemyksiä "moraalisesta kauneudesta" ja "kauniista sielusta". Tarkasteltavana on etenkin lordi Shaftesburyn
ja Friedrich Schillerin filosofia. Artikkelit 2-5 keskittyvät puolestaan Iris Murdochin ja Martha Nussbaumin hyve-eettisiin näkemyksiin. Kuudes
artikkeli on tutkimuksen epilogi, ja siinä palataan kauniin sielun tematiikkaan.
Tutkimuksessa esitetään, että yllä mainitut filosofit turvautuvat estetiikkaan pyrkiessään laajentamaan etiikan alaa. Esteettisen kautta eettiseen
tarkasteluun sisällytetään ihmiselämän ruumiillinen, ristiriitainen, sattumanvarainen ja traaginen aines. Schiller esimerkiksi etsii kauniin sielun
käsitteen avulla moraalista ideaalia, joka toisin kuin kantilainen moraalifilosofia sisällyttäisi itseensä myös ihmisolemuksen aistimellisen osan.
Murdoch ja Nussbaum puolestaan etsivät esteettisen kokemuksen kautta kaiken moraalisen tarkkaavaisuuden mallia. Murdochin mukaan
esteettisille kokemuksille on ominaista tarkkaavaisuuden suuntautuminen poispäin tietoisuuden itsekkäistä tarpeista kohti muuten vaikeasti
kohdattavaa todellisuutta. Nussbaum taas korostaa kaunokirjallisuuden kykyä paljastaa arvojen moninaisuus ja myös niiden väliset ristiriidat.
Nussbaum samaistaa täysin moraaliset kokemukset ja kaunokirjallisuuden lukemiseen liittyvät kokemukset. Murdoch puolestaan näkee
esteettisiä ja moraalisia kokemuksia yhdistävän samanlaisen pyyteettömän asenteen, mutta esteettisiin kokemuksiin liittyvä mielihyvä erottaa ne
moraalisista kokemuksista.
Tutkimuksessa korostetaan esteettisen kokemuksen merkitystä kaikelle eettisyydelle välttämättömän tarkkaavaisuuden mallina. Samalla
kuitenkin painotetaan myös esteettisen ja eettisen kokemuksen välisen eron säilyttämisen tärkeyttä. Esteettiset kokemukset ovat tyypillisesti
miellyttäviä, kun taas käytännön elämän moraalisissa konflikteissa samanlaisen mielihyvän tunteminen olisi varma merkki moraalisesta
epäonnistumisesta. Tämä johtopäätös seuraa niin Murdochin kuin Nussbauminkin moraalifilosofisista lähtökohdista, joskaan viimeksi mainittu ei
tähän seikkaan juuri kiinnitä huomiota. Esteettisen ja moraalisen kokemuksen välisen eron huomioonottaminen vahvistaa kuitenkin esteettisen
kokemuksen moraalikasvatuksellista merkitystä puolustavaa argumenttia. Juuri esteettiselle kokemukselle ominainen mielihyvä tekee siitä hyvän
käyntireitin moraaliin.
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