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EsipuheEsipuheEsipuheEsipuheEsipuhe

Kun sain ajatuksen tämän työn kir joittamiseen, eli sen selvittämiseen mikä
museo on, en ollut lukenut yhtään museohistoriaa tai teoriaa keräilystä, en
tuntenut myöskään yhdenkään kokoelman syntyvaiheita. Olin sen sijaan
viettänyt lukemattomia tunteja lukemattomissa museoissa. Muistan näyt-
telyitä ja esineitä neljä-viisivuotiaasta. Lapsena, kun aika oli määrätön, saatoin
kuluttaa ikuisuuksia yhden esineen edessä luoden sen ympärille tarinoita ja
maailmoja. Olin noin yhdeksän kun yritin ratkaista täydellisen päiväkirjan
paradoksia: kuvittelin mitä merkitsisi tallettaa päivä kaikkine tapahtumineen
tekoineen ja ajatuksineen: unineen ja unelmineen. Mietin miten voisin
muistaa hetken elämääni niin kuin se todella oli: en voisi rajoittua kuvai-
lemaan koulua, ystäviä, kotia, vaan mukaan pitäisi saada jokainen liikahdus
ruumiissani, jokainen minua koskettava välähdys ympäristössäni. Jo
yhtäaikaiset ja lomittuvat ajatukset tuntuivat mahdottomilta tallettaa, entä
kun uni ja todellisuus kohtaavat. Ennen kaikkea, kuinka kykenisin tark-
kailemaan itseäni ja tallettamaan tarkkailutapahtuman erillisenä itsestäni?

Totesin, että päivän tallettaminen onnistuu vain elämällä tuo päivä uudestaan.
Jokainen hetki on monikerroksinen, eikä ole tapaa pikakirjoittaa sitä
tiivisteenä, josta avautuu totuus kun sitä jälkeenpäin tarkkaillaan.  Jokainen

Kirja
A i h e e s t a

I
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muisto rajaa esiin jonkin siivun. Ne nostavat esiin jotain, joka on tärkeää
kulloisenkin tarinan kannalta, yksikään ei kerro kaikkea.  Yksi muisto ei edes
tuntunut liittyvän toiseen muutoin kuin jälkeenpäin katsoen ja kulloisenkin
tarinan juonta kutoen. Kuva tuntui muotoutuvan niin kuin halusin sen
kulloinkin itselleni kertoa. Jälkeenpäin voin hyvin kuvata elämäni tuosta
kiusallisesta kyvyttömyyden tunteesta nykyhetkeen yrityksenä tehdä para-
doksi olemattomaksi, yrityksenä tiivistää niin paljon kuin mahdollista niin
vähään kuin mahdollista ja samalla yrityksenä ymmärtää miten muut selviävät
saman ongelman kanssa. Tutkijana kysyn nyt miten museo selviää tässä
kampailussa. Olen työssäni koettanut ymmärtää museoiden maailmaa, ja
tapoja tiivistää koettu,  nähty, eletty ja arvotettu muutamaan esineeseen ja
sanaan, ja tehdä tästä tarinan muille. Tarkastelen miksi ja mitä tarkoituksia
tavoitellen esineisiin tiivistetty (historian)kertomus on syntynyt; mitä katsoja
esillepanoja tarkastellessaan voi kokea ja tavoittaa.

Prosessi lapsen kokemuksesta tutkijan muille kokemusta välittävään asen-
teeseen oli pitkä. Välillä luulin niin lapselle kuin tieteen tekijälle tärkeän
tarinoinnin taidon jo kadonneenkin, kun yhtenä opiskelijaryhmän jäsenenä
aina myöhässä juoksin museosta tai kirkosta toiseen. Niin ei kuitenkaan
ollut; kun pysähdyin, huomasin, että esineet edelleen puhuivat. Eri paikois-
sa näkemäni ja kokemani kietoutui yhteen ja alkoi syntyä kertomus muse-
oista osana länsimaista1  yhteisöämme. Sen ensimmäiset versot näkyivät
hajanaisissa ajatuksissa,  joita esitin 1980-luvun alkupuolella osana gradu-
tutkielmaprosessia ulkoeurooppalaisen aineiston yhteydessä. Jo tuolloin
minua jäi vaivaamaan eurooppalaisiin kokoelmiin päätyneiden outojen esi-
neiden saama ihailu ja niihin samalla kohdistunut pelko. En silloin voinut
kuvitellakaan, että uskaltaisin tarttua näin suureen teemaan tutkijan roolis-
sa. En edes odottanut parempia aikoja, mutta ne tulivat. Yhä useammin
törmäsin kirjallisuuteen, missä toiset tutkijat kirjoittivat asioista, joita esi-
neet olivat kertoneet minulle. Aloin uskoa tarinassani olevan jonkin ytimen
ja ryhdyin vertailemaan ajatuksiani museoiden näyttelyihin eri puolilla maa-
ilmaa, muiden tutkijoiden näkemyksiin sekä maailmankaikkeuden ontolo-
giaan.

Ensimmäiset museotutkimukseen liittyvät innoittajani olivat Susan M.
Pearcen On collecting. An investigation into collecting in the European tradition,
James Cliffordin The Predicament of  Culture. Twentieth-Century Ethnography,
Literature, and Art, Tony Bennettin The Birth of  the Museum. History, theory,
politics ja Eilean Hooper-Greenhillin Museums and the Shaping of  Knowledge
sekä ennen kaikkea Oliver Impeyn ja väitöskirjatyötäni ohjanneen Arthur
MacGregorin toimittama teos The Origins of  Museums: The Cabinet of  Curiosities
in Sixteenth and Seventeenth Century Europe. Tutkimuksen suuntauduttua tä-
män uraauurtaneen teoksen innoittamana museokäsitteen syntyvaiheisiin
joukkoon liittyivät Frances A. Yatesin The Art of  Memory sekä renessanssi-
filosofiaa käsittelevistä tutkimuksista keskeisenä Brian Copenhaverin tuo-
tanto, erityisesti okkulttisten tekstien editiot. Maailmanjärjestystä valaisevista
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Platon-analyyseista tärkeimmäksi nousi Francis M. Cornfordin Plato’s
Cosmology. Jokaista edellä mainittua teosta voi pitää alansa klassikkona; myö-
hemmin tutkimus on lähinnä täsmentänyt heidän esittämiään näkemyksiä.
Innostavan perustan ilmestyttyä varhaisten kokoelmien tutkimus on ollut
runsasta. Esimerkiksi vuonna 2001 Italiassa jär jestettiin näyttelyitä ja jul-
kaistiin kokoelmaluetteloita tieteen tuhatvuotisen taipaleen yleisotsikolla
(Mille anni di Scienza in Italia). Erilaisten museon ja teieteen historiaan liitty-
vien julkaisujen ilmestymistahti on ollut viime vuosina sellaista luokkaa,
että tämän julkaisun viivästyttyä on ollut pienoinen työ päivittää mukaan
edes keskeisimmät uutuudet.

Vetämässäni museologian seminaarissa keväällä 2000 suunnittelimme opis-
kelijoiden kanssa museon: mietimme sijoituspaikkarealiteetteja, tiloja, va-
rastoja, liikkumista tilassa henkilökunnan, esineiden ja yleisön kannalta;
kävijä- ja kohderyhmiä, yhteistyöpartnereita; rahoitusta, toimintastrategioita,
henkilökuntatarvetta, toimenkuvia, tiedon ja materiaalisen kulttuurin tal-
letusta, arkistoja, mainontaa... Kaikki tämä jokapäiväinen museologia puut-
tuu tästä työstä. Silti toivon, että tutkielma antaisi ajatuksia museotyölle,
herättäisi miettimään ennen kaikkea museon ulospäin näkyvän osan mer-
kitystä osana yhteiskuntaa ja osana itsekunkin maailmankuvan rakentamis-
ta.  Työni pyrkii nostamaan päivänvaloon nykyisten esille asettamisen
strategioiden taustoja sekä aihepiirejä, jotka objektiivisuususkon ja auktori-
tatiivisen opettamisen jäädessä taakse ovat ehkä hedelmällisiä museotyön
kehittämisessä. Historiasta kertomalla tutkielmani toivottavasti osallistuu
keskusteluun nykyisistä näyttelyperiaatteista ja valottaa viestinnän tai peda-
gogiikan teorioita hieman poikkeavasta suunnasta.

Kirjallinen kertomus syntyi pitkän prosessin seurauksena jatkona Helsin-
gin yliopiston taidehistorian laitoksessa vetämässäni ulkoeurooppalaisen
taiteen opintopiirissä 1980-luvun lopulta alkaen käydyille keskusteluille.
Selvittääkseni tuolloin esille noussutta kysymystä mikä on ei-länsimaisen
esineistön esille asettamisen historia museoissa, minun piti selvittää mikä
museo yleensä näytteilleasettamisena ja tallettamisena on. Kun tietää mikä
museo on,  pitäisi ymmärtää miten se toimii ja miten sen institutionaalisia
toimintatapoja käytetään eri yhteyksissä. Kierreltyäni aikani taidemuseoita,
antropologisia2  museoita, luonnonhistorian museoita, paikallismuseoita,
henkilömuseoita, talomuseoita ja historiallisia museoita, kaikenlaisia paik-
koja, jotka itsensä jotenkin museoluokkaan liittävät, ja samalla perehtyessäni
näyttelyitä ja keräilyä käsittelevään kir jallisuuteen, totesin,  että museoiden
aineistoon perustuva jaottelu ei selitä juuri mitään itse instituutiosta.  Tä-
män sijaan esineiden arvottaminen ja merkitysten tuotto osoittautuivat kaik-
kea aineistoa yhdistäviksi teemoiksi. Tarkastellessani museolaitosta koko-
naisuutena ei-eurooppalaista alkuperää olevien esineiden historia – kuriosi-
teettikabinettien aarteista imperialismin todistuskappaleiksi ja kuviksi ih-
miskunnan kehityskertomuksesta ja edelleen nykyisiksi kurkistuksiksi kult-
tuureihin tai enemmän ja vähemmän kulttuurisiksi taidenäyttelyiksi – näyt-
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täytyi ymmärrettävänä, vaikka en historiaa sivujen puutteessa voi tässä ker-
rata, vaan tämä, kuten useat muut teemaani liittyvät aiheet,  jää myöhempiin
julkaisuihin. Kehitystarina kulki nähdäkseni ainutlaatuisesta (erityisestä) ylei-
seen ja takaisin erityiseen osana kulttuurien muutoksia ja yhteiskuntaluok-
kien sekä kulttuuriryhmien suhteita koskevia käsityksiä. Taiteeseen sitou-
tunut länsimainen arvostamisen perinne nousee selkeästi esiin juuri ei-län-
simaisen esille asettamisessa taiteena 1900-luvulla.

Kun lopulta ryhdyin tutkijaksi maailmankuvani oli jo muotoutunut
yhdistelmäksi siitä vähästä, mitä ymmärsin fysiikasta, biologiasta ja kemias-
ta ja siitä mitä olin oppinut humanismista ja historiasta. Juuret ovat kiistä-
mättömästi lapsuudessa, ei missään kir jallisessa traditiossa, vaikka elämän-
asenteeni voidaankin liittää David Papineaun kirjassaan Philosophical Natur-
alism esittelemiin lähtökohtiin. Lähimmät sukulaissielut tavalleni selittää
asioita taitavat löytyä fyysikoiden ja filosofien joukosta.Tämä tarkoittaa ta-
pauksessani esimerkiksi sitä, että en usko absoluuttiseen totuuteen enkä
asioiden täsmällisen määrittelyn mahdollisuuteen. Samalla erilaisista paino-
tuksista seuraavat erilaiset tavat havainnoida, rajata ja määritellä ilmiöitä
antavat mahdollisuuden ilmiöiden täsmällisempään tuntemukseen. Tämä
toki myönnetään humanistisessakin tutkimuksessa, mutta hieman ajattelus-
tani poikkeavin perustein. Minun maailmassani vallitsee ”sumea logiikka”
siitä huolimatta,  että haluan ymmärtää. Olen kvanttifysiikasta omaksunut
käsityksen asioiden rajojen hämäryydestä ja suhteellisuusteoriasta käsityk-
sen, että tarkastelupisteen ja tarkasteltavan keskinäinen suhde määrittelee
kulloisenkin totena näyttäytyvän tuloksen. Paul Feyerabendilta lainasin
työskentelyperiaatteen: ”anything goes”. Olenkin tässä työssäni soveltanut
Lawrence Kraussin Fear of  Physics. A Guide for the Perplexed -teoksen loista-
van suomenkielisen nimen lähtökohtaa Oleta pyöreä lehmä . Tuolla tasolla tar-
kastelen museoita. Siis lukijani, oleta pyöreä museo.
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Museo modernissa maailmassaMuseo modernissa maailmassaMuseo modernissa maailmassaMuseo modernissa maailmassaMuseo modernissa maailmassa

Historiallisena ilmiönä jokainen museo on yksilö. Jokainen niistä syntyy ja
muuttuu omassa ainutlaatuisessa ihmisten tapahtumien ja aatteiden vuoro-
vaikutuskentässään. Mitä tarkastellaan museohistoriana on sellaisen insti-
tuution historiaa, joka on tuttu nykyisistä määritelmistä taaksepäin katsot-
taessa ja jota voidaan määritellä nykykäsittein. Museoina esimerkiksi tutki-
taan asioita, joita ei ole kutsuttu museoiksi kuten kuriositeettikabinetteja ja
yksityiskokoelmia. Samalla lukemattomat 1800-luvun taidehistorialliset kuva-
teokset, joilla oli sama tehtävä kuin nykyisillä virtuaalimuseoilla tai André
Malraux’n ”seinättömällä museolla” (musée imagináire), ja jotka jopa kantoi-
vat nimessään museo-sanaa, ovat jääneet tarkastelun ulkopuolelle, koska ne
ilmeisesti mielletään kir jallisuudeksi: ne eivät tallettaneet alkuperäisiä esi-
neitä vaan esittelivät koteihin hankittavia kopioita.3  Tämä tutkimus ei tee
tässä poikkeusta koska lähtökohtana on se, mitä museoiksi on ymmärretty.
Tarkoitus on pohtia mitkä seikat määrittävät museota ja miksi yhteys kuriosi-
teettikabinettien ja nykymuseoiden välillä on olemassa, mutta esimerkiksi
kirjat on unohdettu.

Museotutkimuksen rajoja on paljolti luonut museossa työskentelevien kä-
sitys työnsä luonteesta: he keräävät ja tallettavat esineitä ja historiaa tulevil-
le sukupolville ja tieteelle aineistoa tutkittavaksi. Nykyään myös museo-
pedagogia on museon määrittelyssä tärkeässä asemassa.  Toisaalta kirjallisuu-
den valossa museo näyttäytyy arkistolaitoksen muunnelmana. Ilman tallet-
tamista museoita ei olisikaan,  mutta se että jokin esine tai tieto on olemas-
sa, ei vielä tee siitä tärkeää. Museo ja museoesineet ovat kuitenkin eittämät-
tä olleet merkittävä osa modernin länsimaisen identiteetin muodostumista.
Museoiden näyttelyissä maailmankuvat ja arvot konkretisoituvat. Niitä on
mahdollista lähestyä osana havaittavaa maailmaa. Väitänkin, että näytteille-
asettaminen mieluummin kuin tallettaminen määrittää museon tärkeyttä
länsimaisessa yhteiskunnassa. Tässä tutkimuksessa keskityn määrittelemään
museotoiminnan tämän osa-alueen luonnetta 1500-luvun filosofian ja muu-
tamien nykyisten näyttelyiden avulla esiin nostamieni seikkojen valossa.
Käsittelen sitä, miten 1500-luvun hermeettinen metafysiikka näyttää luo-
neen perustan esineellisen historian merkittävyydelle humanistien tutkimien
kirjallisten lähteiden rinnalla. Käsitän siis, että museolla on lukemattomia
muotoja, mutta kaikkien takaa paljastuu yhteinen ydin, jota paradigman tai
epistemologiset muutokset eivät ole onnistuneet häivyttämään. Tutkimus-
suuntaukset siirtävät tarkastelukulmia tai tuovat mukaan uusia asioita sekä
kumoavat vanhoja näkemyksiä, mutta pysyvät saman perusrakenteen puit-
teissa. Silti jo lähtökohtaisesti väite museon pysyvyydestä kuulostanee ou-
dolta niistä, jotka ovat sisäistäneet viime vuosikymmeninä vallinneen eri-
tyisesti Michael Foucault’n (1926–1984) ajatteluun perustuvan museo-
historiankir joituksen. Siinä korostuvat ajalliset katkokset ja ajattelun muu-
tokset ja se lomittuu luontevasti kuvailevaan tai luettelonomaiseen toisiaan
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seuraavien (kirjallisesta lähdemateriaalista osoitettavien) tapahtumien tai mie-
lipiteiden kir jaamiseen. Laaja ja monimutkainen aihe saadaan helposti näyt-
tämään siististi kokonaisuutena paketoitavalta muutosten sar jalta tai yhte-
näisen kehityksen etenemältä, kun yksittäiset (uudet) asiat valikoidaan edus-
tamaan rajauksen määrittämiä kokonaisuuksia. Jatkuvuuden väite vaatii siis
erityistä tarkastelua. Minimuotoisuuden saati tulkittavuuden väitteiden
todistaminen taas vatii viitttauksia moniin tutkimuksiin ja yhä uusien teke-
mistä. Se on elämää suurempi hanke. Tässä teoksessa monimuotoista py-
syvyyttä muutoksessa tarkastellessani pohdin museon ideaa renessanssin4

okkulttisen aatemaailman valossa. Tarkastelen tuolloista ajattelua ja keräi-
lyä sekä modernin5  museon kytkeytymistä aatehistoriaan. Pyrin tältä osin
näyttämään sinänsä itsestäänselvän linkin, joka aatteiden ja kulttuuristen
toimintamallien välillä on. Pohdin kuinka museolaitos heijastaa ympäröi-
vää maailmaa ja kuinka se heijastuu näyttelyissä takaisin ja vaikuttaa tapaan
tarkastella todellisuutta. Nähdäkseni museon tarina on jatkuvia toistoja,
ajoittaisia (uudelleen)löytöjä ja pieniä siirroksia näkökulmasta toiseen sa-
moin kuin sen historia.

Lähtökohtanani olevan 1500-luvun ja 1900–2000-luvun rinnastamisen
inspiraatio on peräisin Oliver Impeyn ja Arthur MacGregorin esipuheesta
teokseen The Origins of  Museums. Heidän siteeraamansa Francis Bacon (1561–
1626) kuvailee kokoelman ihannetta vuonna 1594:

”Ensiksi, täydellisin ja monipuolisin kirjastokokoelma, kaik-
kea sitä merkittävää kirjallisuutta mitä ihmisäly on tähän

mennessä tuottanut... voi hyödyttää viisauttasi. Toiseksi,

laaja, ihana puutarha, johon kaikkinaiset erilaisen aurin-

gon ja maaperän kasvattamat niin villit kuin puutarhakasvit

voi... istuttaa ja missä niitä voi vaalia. Tähän puutarhaan

1. Eberhard Werner Happel, Kunstkammerin  ideaali, 1687.
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tulee rakentaa häkit harvinaisille villieläimille ja linnuille,

samoin kalalajien moninaisuudelle kaksi toisiinsa liittyvää

lampea, toisessa makeaa, toisessa suolaista vettä. Ja niin

sinulla on pienessä tilassa maailman luonto muunnettuna

yksityiseksi. Kolmanneksi, komea, suuri kabinetti, johon

valitaan ja sijoitetaan kaikkea sitä ihmeellistä, mitä ihmi-

nen taidokkain käsin tai työvälinein on toteuttanut mate-

riassa, muodossa tai liikkeessä; kaikkea ainutlaatuista ja

muunnoksia, joita muuttuvuus aiheuttaa; kaikkea elämää

kaipaavaa ja talletettavissa olevaa materiaalista mitä Luonto

on tuottanut. Neljänneksi huhmarein, mitoin, liesin ja astioin

sisustettu rakennus, joka on kelpo sija viisasten kivelle.”6

Francis Bacon määrittelee kokoelman muodostuvan kir joista, jotka luovat
historiallisten äänten auktoriteetille rakentuvan perustan ja tiedonkertymän,
johon omia havaintoja voi verrata. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu luon-
nontuntemusta lisääviä vieraiden maiden kasveja ja eläimiä sekä taidokkaita
ihmisen tekemiä esineiä, kuten automaatteja tai ”taideteoksia”. Kokoelma
kerää paikalle asiat, joita ei missään luonnollisessa tilanteessa voi tarkastella
yhtä aikaa ja vertailla. Baconin kuvaaman kokoelman tavoite  on ideaalimaail-
ma myös siinä mielessä, että luontoa täydennettiin maalauksin ja piirroksin,
joilla visuaalisesti vertailtavaksi voitiin asettaa paitsi säilymättömiä materi-
aaleja, ennenkaikkea ajallisia hetkiä. Maalauksin voitiin esittää kasvit pysyvästi
täydessä loistossaan siinä kuin historian tai tarujen tapahtumia. Tekstistä

2. Vitriini Ashmolean Museumin huoneesta, jossa on esillä kuninkaallisten puutarhur eiden John
Tradescant vanhemman (k. 1638) ja nuoremman (1608—1662) Lambethissa, nykyisen Lontoon alu-
eella esillä olleen The Ark  -kokoelman esineistöä. Oxfordin yliopistolle kokoelman lahjoittanut Elias
Ashmole (1617—1692) perusteli lahjoitusta ihmisen hyvinvoinnin saavuttamisella, joka oli hänen mu-
kaansa mahdotonta ilman luonnontuntemusta. Tuolloinen yliopiston varakansleri katsoi, että kokoel-
ma oli:

“uusi kirjasto, joka sisältäisi huomattavimma t osat luonnon suuresta kirjasta ja
olisi Bodleian kokoelman kirjojen ja käsikirjoitusten kilpailija”.

Kokoelma sisälsi etnografista ja luonnonfilosofista aineistoa: ihmisen tekemiä ja luonnosta peräisin
olleita objekteja, kuten vuoden 1656 luettelo määritteli.  Luettelon laatimisen aikoihin kokoelman tie-
dettä edistävä arvo nousi keskusteluissa esiin. “Uutta filosofiaa” kohtaan tunnetuista epäluuloista huo-
limatta Ashmolean Museumin ensimmäiset kuraattorit käyttivät kokoelman yhteyteen rakennettuja
luentosaleja ja laboratoriota. Kokoelman esimerkit päätyivät hyödyksi luotaessa ja perusteltaessa luonnon-
filosofisia näkemyksiä.
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käy ilmi, että kokoelman filosofisena perustana on käsitys ajallisen maailman
muuttuvuudesta. Viimeisenä kuvattu alkemistin paja on erityisen kiinnostava.
Se kertoo kokeellisista yrityksistä selittää maailmaa ja ymmärtää maailmassa
ilmeneviä muutoksia ja rappeutumista, jota esimerkiksi viisasten kiven salai-
suutta selvittäen pyrittiin välttämään.7  Baconin hahmotteleman universaalin
kokoelman rinnastaminen nykymuseoon korostaa museon tiedontuotta-
mista maailman jäsentämis- ja ymmärtämistarkoituksessa.  Yleensä Baconin
ajan museoista kuitenkin puhutaan esineellisyyttä korostaen kaikenlaisen
esimerkinomaista ja usein myös enemmän tai vähemmän tasapuolista
sekalaisen tallettamista tarkoittavan ja huonosti jäsentyneen ensyklopedismin
otsikon alla.  Kuten Lorraine Daston ja Katharine Park ovat havainneet,
käsitys 1500-luvun kokoelmista universaalina mikrokosmisena teatterina
on muotoutunut tekstilähteiden kautta nykyiseksi käsitykseksi kokoelmien
ensyklopedismista. Se ei siten juurikaan ole perustunut esineistön arvioin-
teihin, joita on systemaattisesti alettu tehdä ja julkaista vasta viime vuosina.
Daston ja Park huomaavat sen keskeisen seikan,  että erityisesti luon-
nonhistoriaan painottuneet kokoelmat harvinaisuuksineen ja kalleuksineen
olivat kovin erilaisia kuin samanaikaiset todelliseen ensyklopedismiin
pyrkineet kirjalliset teokset kuten Konrad Gesnerin Historia animalium liber
I. de quadrupedibus viviparis (1551). 8  Mikrokosminen edustavuus syntyi
kokoelmissa nähdäkseni luonnon luovuuden tiivistymistä tai huipuista, ei
maailmankaikkeuden kokonaisuuden esittämisestä. Museohistoria on
yleensä erottanut tällaiset universaalit kokoelmat myöhemmistä tutkimus-
alojen mukaan eriytyneistä tieteellisistä tai ammatillisesti hoidetuista muse-
oista 1700-luvulla negatiivisen sävyn saaneen kuriositeettikabinetin otsak-

3. ja 4. Museum Wormianum Kööpenhamina 1655 ja vuonna 1988 kuninkaallisessa kokoelmassa jäljel-
lä olleesta tunnistettavasta esineistöstä koottu rekonstruktio, joka osoittaa kaiverruksen todennäköi-
sesti kuvanneen kokoelman todellista ulkonäköä.
   Kuvan esittämää huomattavasti laajempi kokoelma, johon kuului muun muassa puutarha, syntyi
vuosina 1620—1654. Keräilijä Ole Worm (k. 1654) oli monialaisesti suuntautunut menneisyy den ja
luonnon tutkija, joka oli nuorena ollut Bolognassa ja todennäköisesti tunsi Ulisse Aldrovandin (1522—
1605) Bolognan yliopistoon perustaman yhden v arhaisimmista luonnonhistoriallisesti painottuneista
opetuskokoelmista.  Aldrovandin tavoin Worm käytti kokoelmaansa opetuksessa ja tutkimuksessa. Esille-
panolla ei ollut esteettisiä tavoitteita. Worm ei myöskään ollut kiinnostunut mystiikasta tai keräilyn
filosofiasta kuten H.D. Schepelern toteaa kokoelman pr aktisesta olemuksesta. Worm olikin kiinnostu-
nut muun muassa riimukirjoituksista ja osoitti yksisar visen sarvena markkinoidun sarvivalaan sarven
alkuperän.
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keen alle. Ero on perusteltu tieteenalojen syntymisellä. Kokoelmien on
mielellään katsottu seuranneen tätä kehitystä, vaikka todelliset esimerkit
väittävät muuta. Kokoelmien tarkoitusta käyttäjien näkökulmasta ei ole
juurikaan pohdittu selittäjänä museon määrittelyssä, vaikka se nykyään onkin
muun muassa pedagogian ansioista keskeinen osa museon luonteen määrit-
telyä.

Ammatillisuuden lisäksi nykymuseossa tiedon siirtäminen laajalle yleisölle
on niin keskeinen ominaisuus, että museolaitoksen historia on usein tavat-
tu aloittaa joko vuodesta 1795 kun ”kansan” haltuun otettu Louvre avat-
tiin yleisölle tai kun arpajaisvaroin julkiseen omistukseen hankittu Sloanen
kokoelma aloitti toimintansa British Museumina vuonna 1759. Ero vaikut-
taa huomattavalta, sillä katsojamassat eivät todella olleet tavoite 1500-lu-
vun kokoelmissa. Yleisön määrä tai sosiaalinen status ei nähdäkseni kui-
tenkaan voi määritellä museota, pääasia on, että on jokin ajateltu yleisö
kuten Krzysztof Pomian on esittänyt. Periaatteellisesta julkisuudesta huo-
limatta nimittäin esimerkiksi 1800-luvun alussa Berliinin Kunstkammerissa
vieraili vuosittain vain noin 200 asiakasta.9  Mikäli laaja yleisö olisi museouden
kriteeri, monia julkisen vallan ylläpitämiä kokoelmia, kuten lääketieteen
museoita, ei olisi voitu määritellä museokokoelmiksi vielä 1900-luvullakaan.
Kävijöiden lukua keskeisempää on siten jotenkin järjestetyn tiedollisen
kommunikaation tuottaminen kokoelman ja kävijän välille sekä käsityskyvyn
kehittäminen ja oivalluksen mahdollistaminen. Tältä osin museon juuret
voidaan hyvin sijoittaa nimenomaan renessanssin aatemaailmaan, jossa ai-
emmista kirkon kokoelmien tai aarrekammioiden valmiiksi annetuista, jäl-
kimmäisessä tapauksessa lähinnä taloudellisista hierarkioista poiketen,  ko-
koelman tarkastelija saattoi nähdäkseni asemastaan riippuen enemmän tai
vähemmän itsenäisesti määritellä asioiden keskinäisiä suhteita kuten pyrin
jatkossa osoittamaan. Tämän rinnalle onkin hyvä ottaa International Council
of  Museumsin (ICOM) määritelmä museosta:

5. ja 6. Vasemmanpuoleisessa kuvassa afrikkalaisen k ylän sukulaisuussuhteita kuvaava,  yleensä
antropolo gisissa kirjoissa nähtävä, kaavio on kolmiulotteisena rakennelmana pienoismallin yläpuolella.
Kaavion pyörylöiden ja kolmioiden (naiset ja miehet) välisten yhteyksien avulla voi tarkastella
pienoismallin metsän peittoon jäävien kyläläisten keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Samalla malli tekee
näkyväksi antropologista tutkimusta. Oikeanpuoleinen kuva esittää opastekarttaa Aasia-salista.  Kartta
neuvoo kiertämään valmiiksi ajateltuja reittejä,  jotta näyttelyyn rakennetut ajatukset kävisivät selväksi.
American Museum of  Natural Histor y, New York.
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”Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon,
yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on

avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääk-

seen ja virkistystä tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii,

käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia to-

disteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.”10

Varhaisten kokoelmien tavoin ICOM:in määritelmässä korostuu tiedon
tuottaminen sekä museon suhde yhteiskuntaan. Kommunikaatio nousee
keskeisemmäksi kuin kokoelma, joka on väline tiedon tuottamiseksi ja siir-
tämiseksi. Silti kokoelma on toiminnan ydin ja siksi museo ja kirjallinen
fakta eivät ole keskenään vaihdettavissa. Toisaalta, kun ajatellaan museo-
instituutiota kokonaisuutena, se on luonteeltaan varsin ensyklopedinen sa-
nan nykyisessä mielessä sikäli, että se yrittää kerätä faktoja ja muodostaa
faktakokonaisuuksia maailmasta. Samalla voisi sanoa,  että maailman
talletetun kokonaiskuvan muodostavat osat on jaettu useisiin erikoistunei-
siin kokoelmiin. Museotyön piiriin myös kuuluu arkistotoimintaa, raken-
nusperinnön tai kulttuurimaiseman suojelua ja esineiden tallettamista sekä
kaikkeen tähän toimintaan liittyvää dokumentointia. Samoin museotoimen
piiriin kuuluvat luonnontieteellisten tutkimusaineistojen ylläpitäminen tai
tekniikan saavutuksia esittelevät näyttelyt. American Association of
Museumsin (AAM) esimerkit siitä, mitkä kaikki ovat museoita, on valaise-
va alan moninaisuuden kannalta:

”kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat, akvaariot, plane-
taariot, historialliset seurat ja suojellut rakennukset.”11

Ylläpitotehtäviensä lisäksi museolaitoksen edustajien tehtäviin kuuluu osal-
listua yhteiskuntasuunnitteluun, julkiseen keskusteluun ja opettaa yhteisönsä
jäseniä.

Käytännön museotyössä tallettaminen ja kartuttaminen ovat nykyään jo
työvoimasyistä näyttelytoimintaa tai tutkimusta tärkeämpiä. Ulkopuoliselle
tarkastelijalle museo onkin usein suuri ja kallis talo, jossa on paljon tavaraa.
Museoammattilaiset taas mielellään mieltävät ICOM:in määritelmän mu-
kaisesti, että museo tallettaa edistääkseen ja tehdäkseen tutkimusta, opet-
taakseen ja antaakseen elämyksiä. Materiaalien tallettaminen mahdollistaa
muun toiminnan (tulevaisuudessa). Elämyksellinen houkuttavuus nousee
esimerkiksi erityisesti Tony Bennettin museotulkinnassa keskeiseksi. Hän
korostaa museon kykyä luoda viihdyttäviä elämyksiä.12  Elämyksiä haetaan
ja siksi niitä kannattaa luoda. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni tarkoita sa-
maa kuin viihteellisyys, esimerkiksi oppimiskokemus voi olla (nautinnolli-
nen) elämys. Elämyksen yhteydestä museoon kertoo jo pitkälle jo termino-
logia, joka varhaisiin kokoelmiin liittyi: Wonderkammer, admiratio, mirabilia
(merveille, meravig lia, marvel),  joista admiratiolla on etymologinen tausta
näkemisessä, kun taas ihailun kohteilla on hymyilemisessä (mirabilia). Kes-
kiajan ajattelijat erottivatkin elämyksellisyyden lajeja. Esimerkiksi Roger
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Baconin (n. 1214–1292) mukaan ihaileva hämmästys (admiratio) liittyi
tietämättömyyteen ja saattoi edistää kehitystä tyhmyydestä,  vaikka periaat-
teessa uteliaisuus oli materiaaliseen suuntautunut synti kuten Albertus
Magnus (1206–1280) oli päätellyt yhdistäessään sen ylpeyteen. On myös
huomattava, että pelkoon tai kauhistukseen liittynyt tunne oli eri kuin
nautintoon liittynyt hämmästys, jota kokoelmissa tavoiteltiin kun (älylli-
nen) uteliaisuus yhdistettiin kysymyksiä herättävään aineistoon 1500-luvun
kokoelmissa.13  Elämyksellisyydessään museo tavoittaa ihmisestä tason, jolla
kaikesta rationaaliseen asuun puetusta opettamistavoitteesta huolimatta jär-
keen perustuva päättely ei aina hallitse. Museo opettajana on toiminut ja
toimii osittain tiedostamattomalla tasolla osana arvoihin ja uskomuksiin
vaikuttavaa järjestelmää. Sen pedagogisia mahdollisuuksia on alettu purkaa
näkyviin vasta viime vuosikymmeninä, mutta niitä on käytetty pitkään. Eri-
tyisesti kulttuuri-identiteetin luojina (kansallisten) museoiden tehtävänä on
ollut määritellä katsojille yhteisiä arvostuksia. Valtakunnalliset kokoelmat
ovat luoneet kansallista kuvaa ja opettaneet sitä ”kansalle”. Yhä vielä koko-
elmat tukevat identiteettiä, me-henkeä ja sijoittavat ”meidän taidetta ja kult-
tuuria” kansainvälisiin luokitelmiin.14  Kaikessa tässä museon funktio tiivis-
tyy ”tiedon” säilyttämiseen ja uuden ”tiedon” tuottamiseen sekä välittämi-
seen yleisölle. Välitystavat voivat vaihdella asiallisuuteen pyrkivästä
kerronnasta ja faktojen totuusarvon korostamisesta kokeiluun perustuvaan
elämyksellisyyteen. Museo tuntuu kuitenkin määrittelijästä riippumatta liit-
tyvän kulloinkin tärkeinä tai arvokkaana pidettyihin asioihin erotuksena
esimerkiksi huvipuistoista tai seikkailumaista, jotka myös tuottavat elämyk-
siä ja opettavat. Museon tuottamaan elämykseen liittyy usko jonkinlaiseen
yleisesti hyväksyttyyn totuusarvoon. Vasta hyväksymisen jälkeen museo voi
olla yleisölle kokemus, jonka kautta arvot välittyvät ja myös hyväksytään.

Museoinstituutiossa on suuressa määrin kyse keräilystä, jonka taustalla on
jonkin useimmiten laajahkon yhteisön hyväksyntä tai arvonanto. Yleisesti
käytetty termi ”museolaatu” kytkeytyy tähän yhteisölliseen hyväksymiseen
erotuksena pienryhmien tai yksilöiden kiinnostuksesta,  jota voivat määrit-
tää monenlaiset tunteisiin, mielipiteisiin ja kokemuksiin liittyvät henkilö-
kohtaiset seikat. Yhä nykypäivänäkin museoiden nauttima arvonanto luo
talletetulle esineistölle objektiivisesti (eli arvon arvioimaan asemansa ansi-
osta kykenevien määrittämän) merkittävän sädekehää. Kävijä näkee hel-
posti minkä tahansa esineen museoon sijoitettuna uusin silmin ja arvottaa
sen uudestaan. Se päätyy hänen mielessään pelkän ympäristönsä ansiosta
taiteen tai historian luokkaan: ollessaan museossa esine todistaa kuuluvan-
sa museoon, mutta myös museon ulkopuolella siihen on suhtauduttava uu-
della kunnioituksella. Monessa tapauksessa laadun ja määrän tasapaino ei
museoihin esineitä talletettaessa ole kuitenkaan ollut aivan yksiselitteinen.
Todelliseen universalismiin ja ensyklopediseen asenteeseen perustuva 1600-
luvulla muodostunut keräilyajatus sointui 1800–1900-luvun tietomassojen
keruuseen ja tarkoitti käytännössä, että miltei mikä tahansa saatettiin kel-
puuttaa kokoelmaan (jonne lopulta kuviteltiin saatavan kaikki museon alal-
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ta). Tällöin ei enää esineiden esimerkinomaisuudella tai suhteella johonkin
asiaan välttämättä ollut merkitystä. Näitä tavaroita saattaakin löytää edel-
leen purkamattomina laatikoina suurten museoiden varastoista.15

MuseaalisuusMuseaalisuusMuseaalisuusMuseaalisuusMuseaalisuus

Käsitystä kokoelmista ja museoista kokonaisvaltaisina kulttuurisina ilmiöinä
on himmentänyt tutkijoiden keskittyminen esineiden elämänkaariin tai yk-
sittäisten kokoelmien historiaan. Museoita on kartutusta, rakennusten vai-
heita ja johdon toimia kuvailevan historian lisäksi tutkittu ja kritisoitu eri
näyttely- ja kokoelmateemojen puitteissa ja eri aikakausien mukaan rajattuina.
Museologian myötä mukaan on tullut sosiologia suhde- ja vaikutus-
kenttineen. Ideologia ja museon kulttuurihistoria ovat jääneet vähälle huo-
miolle, joten museo käsitteenä ja ilmiönä ei välttämättä ole hahmottunut
kokonaisuutena. Museo soluttautuukin niin moneen lokeroon yhteiskun-
nan eri saroilla ja tasoilla, että sen asemaa, sijaintia ja merkitysten kokonais-
kuvaa onkin vaikea valaista.

Se mikä viimeaikaisessa museologiassa poikkeaa aiemmasta (tarkoittaa tie-
teellisten ja ammatillisesti ylläpidettyjen julkisten museoiden aikaa 1800-
luvun puolivälistä museologian oppituolien perustamiseen 1960-luvulla)
on sen avoin myöntäminen, että arvoja esitellessään museo väistämättä paitsi
heijastelee yhteisön arvostuksia, ottaa niihin kantaa ja luo uusia arvoja. It-
seään tarkastavien ref lektioiden kehä on ilmeisen päättymätön. Objektii-
vista arvokkuutta ei voida käsittää yksioikoisena ja annettuna, vaan näytte-
lyssä muovataan ja synnytetään todellisuutta museon universumissa samal-
la keskustellen reaalitodellisuuden kanssa ja vaikuttaen siihen.  Riippuen
näyttelyn esilleasettamiseen vaikuttaneesta viitekehyksestä, tilan tunnelmasta
ja katsojan taustasta sekä mielialasta erilaiset asiat ja yhteydet nousevat eri
kokemushetkinä esiin eri tavoin tärkeinä vastaanotossa,  tulkinnassa ja
oppimisprosessissa. Oppiminen ei tarkoita tässä faktojen pänttäämistä,  vaan
itseymmärryksen ja todellisuuskuvan muutoksia. Museokokemusta voisi
pitää kathartisena. Se liittäisi kokemuksellisuuden teattereiden tematiikkaan
pelkkää aistinautintoa monitasoisemmin.

Museolaitos nykyään ymmärtämässämme muodossa on irrottamaton osa
modernia länsimaista yhteiskuntaa. Vaikka keräily ja esineiden esillepano
sinänsä eivät ole läntinen ilmiö, niiden saamat institutionaaliset mittasuh-
teet ja kansalliset, valtiolliset tai jopa ylikansalliset merkitykset ovat selkeän
länsimaisia. James Cliffordin mukaan ei voida maailmanlaajuisesti puhua
käsityksestä, että identiteetti olisi jonkinlaista omaisuutta (esineitä, tietoa,
muistoja tai kokemuksia), mikä Susan M. Pearcen käsityksen mukaan on
leimannut eurooppalaisia kulttuureja muinaisuudesta alkaen. Pearcen jul-
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kaisujen kautta museologiassa usein siteerattu A.J. Greimasin ”semioottinen
neliö” kulttuurisesta arvottamisesta ryhmittelee esineet neljään luokkaan.
Näihin luokkiin pitäisi sijoittua jokaisen eurooppalaisen käsityksen materi-
aalisen kulttuurin merkityksestä. Esineen arvo löytyy määritellen kunkin
esineen sijainti akselien mestariteos – esine yleensä ja autenttinen – epäaito
rajaamilla kentillä.16  Kevin Moore korostaa Pearcen käyttämän kaavion sel-
keää visuaalisuutta, jolla museoon talletettava ja museosta pois jätettävä
esineistö voidaan havainnollistaa. Autenttisuus, joka tekee korkeakulttuu-
rin ja on museokelpoista, tarkoittaa paitsi mestariteoksia, kuten originaali-
taidetta, myös aitoja dokumentteja, joita historia, arkeologia,  luonnontie-
teet jne. arvostavat ja tarvitsevat. Tarkoitus on esittää, että horisontaaliviivan

7. Susan M.  Pearcen museoihin soveltama “merkitysten ja instituutioiden”  kenttää kuvaava versio A.J.
Greimasin semioottisesta neliöstä (1968). James Clifford toteaa neliöstä Fredric Jamesonin sanoin,
että “mikä tahansa kaksinapainen oppositio voi sopimuksen ja asianmukaisen synteesin avulla tuottaa
huomattavasti alkutermejään laajemman kentän, joka kuitenkin suljettuna järjestelmänä on niihin yh-
teydessä.” Clif fordin siteeraama Jameson katsoo edelleen, että kaavio paljastaa “ideologisen tietoisuu-
den rajat, joiden ulkopuolelle ei k yetä menemään,  vaan jonka sisällä ollaan tuomittuja siir tymään tois-
tuvasti näkemyksestä toiseen.” Tällaisessa kenttämuodostelmassa asioilla on suhteellinen arvo, ne
rinnastuvat vain toinen toisiinsa,  eivätkä mihinkään ulkopuoliseen.  Samalla luokat luovat esineille ja
asioille (arvo)konteksteja. Myöhemmin tässä teoksessa tarkastelemani Giulio Camillon muistiteatteri
rinnastuu ajattelumallina Greimasin nelik enttään. Se pyrki pakkaamaan maailman ylijäämättömästi.
Samalla se pyrki muodostamaan uuden viitekentän, joka ei v älttämättä ollut riippuvainen esineiden
näkyvistä (absoluuttisista, jos niin missään tilanteessa voidaan sanoa) ominaisuuksista (kuten materiaa-
leista tai niiden hinnoista) ja merkityksistä vaan arvoista ja merkityksistä, joita esineissä tunnistetaan.
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alle jäävää esineistöä ei talleteta jälkipolville.17  Kaavio ei kuvaa yksittäisen
esineen elämänkaarta. Voisi sanoa, että kaavio on totta jokaisena erillisenä
hetkenä, mutta ei koskaan jatkumona. Sama esine voi muuttaa sijaintiaan
erilaisista ajallisista tai tapahtumiin ja henkilöihin liittyvistä arvostuksen
muutoksista johtuen. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa esine siirtyy heti
yläkategorioihin, mikäli se kelpuutetaan museoon. Tällöin esineestä on tul-
lut aito (esimerkki jostain). Väärennöskokoelma museokokoelmana on tyy-
pillinen esimerkki siirtymästä luokasta toiseen. Taidemarkkinoilla liikkues-
saan esineet ovat epäaitoja, mutta päätyessään esille väärennöksinä ne ovat
”aitoja esineitä” – aitoja väärennöksiä, joita tullaan katsomaan (historiallisina)
dokumentteina. Samoin teos, joka valmistuessaan on ollut mestarillinen
kopio jostain taideteosoriginaalista ja on edustanut alunperin originaalia
historiallisena kuvituksena, on voinut ajan kuluessa saavuttaa itsenäisen
taideteoksen arvon. Alkuperäistä teosta tulkitsevat piirteet ja tekijän käsi-
alan tunnistaminen nostavat teoksen epäaidosta aidoksi mestariteokseksi.
Näin teos siirtyy historiallisista syistä talletetun materiaalin kentästä aitojen
(modernistisesti määriteltyjen) mestariteosten kenttään.  Pearcen kaavio on-
kin lähinnä kuva siitä miten kulttuurisia hierarkioita laaditaan. Kaavio väit-
tää, että sama esine ei voi olla samanaikaisesti samalle tarkkailijalle ”epäai-
to” ja ”aito”, sillä näkökulma määrittelee kulloisenkin arvion. Kaavio myös
korostaa, että epäaito ei voi koskaan olla arvokasta. Esine voi olla lähempä-
nä tai kauempana kenttien rajasta ja siten aidompi, arvokkaampi tai vähem-
män aito ja vähäarvoisempi. Keskipisteeseen sijoittuva esine olisi 25-pro-
senttisesti kunkin kentän jäsen.  Moniulotteinen kaavio antaisi Pearcen mallia
suuremman mahdollisuuden jaotella esineitä siten, että ne kuuluvat usei-
siin luokkiin yht’aikaisesti. Pearcen käyttämän kaavion yksinkertaisuus kui-
tenkin korostaa reaalitodellisuutta täsmällisesti jäljittelevää mallia selkeäm-
min länsimaisen yksiselitteisyyteen pyrkivän tavan määritellä esineiden ar-
voja ja oikeutusta tulla tallennetuksi sekä halua luokitella kyseenalaistamatta.
Samalla se on esimerkki siitä, miten jäsentely ja luokittelu edelleen kuvaa
esineiden merkitystä kuten jatkossa tulee esille Giulio Camillo Delminion
(n. 1480–1544) teatterin analyysissa. Camillon teatteri kuitenkin, kuten py-
rin osoittamaan, määrittelee esineen potentiaalisesti yht’aikaa useaan kate-
goriaan. Kappaleen vaihteleva asema riippuu teatterin mallissa ensisijaises-
ti tarkastelijan kyvystä ja halusta sijoittaa se erilaisiin yhteyksiin. Tämä on
nähdäkseni museon näyttelyn ja tieteellisen yksitulkintaisen ”objektiivisuu-
den” suurin erottaja, joka on varmistanut museon vaikeaa hahmotettavuutta.
Osana ”modernia maailman järjestystä”, tieteen instituutiona, kasvattajana
ja (tieteellisten sekä taiteellisten) oivallusten luojana museon tavoitteet näyt-
täytyvät ristiriitaisina.
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Pyöreä museoPyöreä museoPyöreä museoPyöreä museoPyöreä museo

Tutkimustyöni alkuvaiheessa kiinnostukseni kohteeksi nousi kaksi seikkaa:
museotilasta ja museoarkkitehtuurista huokuva arvokkuus, sekä havainto
siitä, että erityisesti taidenäyttelyn implikoima historiakäsitys ei ole lineaari-
nen vaan yhdistelmä syklistä ja lineaarista, se on siis jonkinlainen serpentiini.
Keskeisen aseman tutkimuksessani saavatkin esilleasettamisen periaatteet
ja merkitykset näiden ajatusten muodostamassa kehyksessä. Tarkastelu-
kohteena on museous, eli kysymys siitä miltä museo näyttää ja mikä tekee
museon. Lähestymistapa merkitseen havainnoimista ja huomion kiinnittä-
mistä asioihin ja niiden avulla määritelmien muodostamista. Uusien fakto-
jen esiin saaminen on suorastaan instituutin olemusta tarkastelevan tutkimus-
lähtökohdan vastaista. Sen sijaan havaintojen yhdistelyn ja tulkinnan seu-
rauksena esitetyistä käsityksistä monet  ja varsinkin niiden perustelut ovat
usein varsin ennenkuulemattomia. Yleiseen suuntautumisen takia olen eri
linjalla paitsi museoiden tallettavaa luonnetta korostavien tutkijoiden kans-
sa, myös erityisesti taidemuseoita tarkastelleiden tutkijoiden kanssa, jotka
käsittelevät museo-otsikon alla taidetta (esimerkiksi Douglas Crimpin Mu-
seon raunioilla (1990, 1993, laajennettuna) tai Marcian Pointonin (ed.) Art
Apart (1994). Vaikka heidän lähtökohtansa on teosten ja esilleasettamisen
vuorovaikutus merkitysten luomisessa, keskeisintä on teoksen rooli tilaa
muuttavana kokemuksena ja lähtökohtana on taiteen arvo ennen museon
arvoa.  Museo on tutkimuksissa taideinstituution osa, eikä itsenäinen insti-
tuutio omine merkityksineen. Tässä työssä pyrin sen sijaan tarkastelemaan
museota osana länsimaista maailmankuvaa, samalla tarkastelun kohteena
on modernin länsimaisuuden muodostuminen kokoelmien valossa.  Siinä
mielessä käsittelen museota taiteelle rinnakkaisena ilmiönä. Samalla pyrin
tarkastelemaan miten museoinstituutio rakenteena vaikuttaa teosten ja esi-
neiden merkityksiin. Carol Duncanin Civiliz ing Rituals (1995) sekä Art
Museums and the Ritual of  Citizenship  (1991) ovat tältä osin lähellä
tarkastelutapaani. Käsillä oleva tutkimus tarkastelee siis abstraktia ajatusra-
kennelmaa, jota museoksi kutsutaan.

Museolaitoksen historian tutkimuksessa erottelu ennen ja jälkeen 1700-
luvun on yleensä jyrkkä vaikka 1980-luvun puolivälistä alkaen on julkaistu
huomattava määrä inventaareihin perustuvia kokoelmatutkimuksia ja usei-
ta kokoelmakokonaisuuksia on rekonstruoitu. Kokoelmien merkityksiä ei
ole kuitenkaan käsitelty niiden ansaitsemalla tavalla ehkä lukuunottamatta
vuonna 1994 ilmestynyttä Microcosm in Macrocosmo -teosta. Systemaattisen
ja ensyklopedisen kokoelman käsitteet ovat pitkälle selittäneet 1500–1700-
luvun kokoelmia. Renessanssikokoelmia määrittävä ensyklopedismi on se-
litetty kuvaillen, miten osa edustaa kokonaista ja miten kokoelmiin hankit-
tiin edustajia jokaiselta tunnetulta mantereelta; kivi-, kasvi-, ja eläinkunnan
edustajia sekä ihmisen kätten töitä siten, että kaikki ”keskiaikaisen maail-
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mankuvan” tuntemat maailman luokat olivat edustettuina. Kokoelmissa
maailma siis lokeroitiin ja sen osat saivat nimet. Tämä ei poikkeaisi  syste-
maattisuuden välineenä olleesta typologisoimisesta, kokoelmissa olisi ollut
lähinnä luokkakohtaisia määrällisiä eroja, kun tieteellisiin kokoelmiin kerät-
tiin kaikkea alalta,  ensyklopediaan riitti hakusanan omainen esimerkki. Ei
ole selvitetty miten universalismista puhumisesta huolimatta todellisuudessa
hyvin satunnaiselta näyttävistä osasista muodostui 1500-luvulla kokonai-
suus, joka oli mikrokosmos ja auttoi ymmärtämään todellista universumia ja
minkälainen kokoelmien kuvaama maailman rakenne oli, jos – kun – sellai-
nen abstraktina rakennelmana ensyklopedismissa oli olemassa.18  Työssäni
tarkastelenkin aineksia, joista maailmankuva kokoelmissa muodostui. Sa-
malla pyrin osoittamaan, että kokoelmien yhteys todellisuuteen oli magian19

ansioista konkreettinen, eikä vain hakusanan viittaussuhteeseen perustuva.
Pyrin siten työssäni rakentamaan aatehistoriallista pohjaa,  jolta museo on
kasvanut ja muotoutunut. Kysyn miten se on saanut muodon, jossa esinei-
den esilleasettamisesta on tullut esimerkiksi väline rakentaa (kansallista) iden-
titeettiä. Keskeisenä tavoitteena on etsiä näytteille asettamisen käytänteiden
(piileviä) merkityksiä. Lähtökohtanani ovat ajan, muutoksen ja ihmisyyden
käsitteisiin liittyvät uskomukset Pohjois-Italiassa 1400–1500-luvulla.

Työni kysymyksenasettelussa ei ole keskeistä, mitkä esineet tai asiat hyväk-
sytään museoon, mitä ei. Samoin yksittäisten teosten taiteeksi määrittelyn
kriteerit eivät ole kiinnostuksen kohteena. Nämä seikat kuuluvat taiteen ja
museon muuntuvien kehysten sisällä oleviin asioihin. Esinetyyppien merkit-
yksillä sensijaan on osuutensa museon määrittelyssä.  Ne valottavat maail-
mankuvaa.  Nähdäkseni on erityisesti tärkeää erottaa esimerkkityyppiset
esineet ainutlaatuisista. Erottelu ei liity vain kysymykseen taiteesta ja ei-
taiteesta, vaan määrittää (kerääjän ja esille asettajan) tapaa tarkastella maail-
maa. Karkeasti jaon voisi tehdä siten, että poikkeuksellisten esineiden,
”kuriositeettien”, kerääminen liittyi tarpeeseen hahmottaa olemassaolon
enemmän tai vähemmän tuntemattomia rajoja (jokainen uusi rajanrikkoja
oli nähdäkseni tosiasiassa rajan siirtäjä ja määritelmien uudelleenmuodos-
tamisen vaatija),  kun esimerkinomaiset esineet valottavat jokapäiväisyyden
kautta sitä minkälainen maailma keskimäärin on ja mitä voimme odottaa
suurimmalla todennäköisyydellä. Näkökulmien ero on huomattava, mutta
kumpaakaan ei sinänsä voi pitää toista huonompana tapana yrittää selittää
todellisuutta.

Muotoilen tutkimuksessani suureellisesti käsitystä (koko/menneen) maail-
man tallettamisen ja esilleasettamisen merkityksistä ennen kaikkea pohtien
ajallisuuden ja ikuisuuden suhdetta. Materiaalinen olemassaolo määrittyi
ajalliseksi ja rappeutuvaksi varhaisina kristillisinä vuosisatoina erotuksena
Jumalan ikuisuudesta. Kuten pyrin osoittamaan, renessanssissa ajan ja
muutoksen merkitys täsmentyi matemaattisesti määritettävän tila- ja aika-
käsityksen myötä ja lineaarinen aikakäsitys korostui syklisen kustannuksel-
la, mutta ei syr jäyttänyt sitä. Samalla puheeni museoista liikkuu taiteen kä-
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sitteen ja nerouden teemojen ympärillä, koska niillä on tärkeä osuus länsi-
maisissa arvohierarkioissa. Näyttää siltä,  että museo ja taiteilijaneron käsite
muotoutuivat samaan aikaan samoissa piireissä. Toisaalta näyttää ilmeisel-
tä, että moderni länsimainen ajattelu ei ihanteensa mukaisesti perustu linea-
arisuuteen ja loogisesti perusteltavissa oleviin syy- ja seuraussuhteisiin, vaan
arvaamattomalla sekä toistolla on aina ollut osuus. Tämä on ilmeisintä tai-
teen yhteydessä, eikä sitä olekaan pyritty kieltämään edes jyrkimmän objek-
tiivisuuden aikana. Päinvastoin, taide sai kantaakseen jotakuinkin kaikki
määrittelemättömän luovuuden ja ihmisluonnon erityislaatuisuuden vaikeasti
tulkittavat piirteet 1700-luvulla. Nähdäkseni merkityksien siirron erityis-
alueena (katsojalta erityistä herkkyyttä edellyttävänä) taiteenomaisuus on
edelleen museoissa luokka, jota hyväksikäyttäen esilleasettajien on mahdol-
lista manipuloida katsojia uskomaan asian tärkeyteen: taide on väite tärke-
ydestä.  Tietoisuutta tästä kuvastaa se, että taidemuseoissa poliittinen viat-
tomuus (objektiivisuus) väheni ja sai ulkopuolista kritiikkiä aikaisemmin
kuin kulttuurihistoriallisissa tai erityisesti luonnontieteellisissä museoissa.
Samaan viittaa myös halu asettaa esineitä esille taiteena, mikä näkyy
tutkielmani näyttelyanalyyseissa. Analyyseja sinänsä olen kirjannut esimer-
keiksi huomattavan vähän aiheen teoreettisen painotuksen vuoksi.

Ensimmäiset mainittavat tutkimuskokoelmat syntyivät 1500-luvulla yliopis-
toissa, joissa Aristoteles oli erityisessä kunniassa (esimerkiksi Bolognassa).
Näitä luonnonfilosofisia kokoelmia on ollut helppo ymmärtää esihistoriana
myöhemmille kokoelmille, koska ne olivat aihepiireiltään rajallisia ja liittyi-
vät yliopistotutkimukseen. Ne näyttävät rajautuvan jonkinlaisen modernis-
ta maailmasta ymmärrettävän tieteenalakohtaisen kiinnostuksen mukaan.
Kyse olisi ollut oikeansuuntaisesta pyrkimyksestä tuloksen kuitenkin jää-
dessä erilaisista syistä ”kuriositeetiksi”. Yliopistojen tai vastaavien kokoel-
mien tutkimuksen painottamisessa lähtökohtana näyttää olleen,  että 1700-
luvun jokaisen mahdollisen kasvi- tai eläinesimerkin kokoelmiinsa haalineet
tutkijat olivat varsinaisen tieteellisen museolaitoksen alku. Osana tätä 1500-
luvun kuriositeettikabinetteja tai humanistisia studioloja on tarkasteltu pyr-
kimyksenä tieteelliseen maailmankuvaan, jota ei kuitenkaan ole saavutettu.
Tällaisen käsityksen mukaan taksonomian tieteellisyys, eli luonnosta tehty-
jen havaintojen täsmällisyyteen perustuva luokittelu, loi ”oikean” museon
erotuksena varhaisista yritelmistä. Jäsentelyn systemaattisuus onkin yksi
1700-lukua koskevia keskeisiä tieteenhistoriallisia mielikuvia. Alkaen 1500-
luvulta on mahdollista osoittaa kokoelmiin liittyviä systemaattisia (luon-
non) jäsentelypyrkimyksiä. Seuraavalla vuosisadalla pyrkimys jäsentelyyn
nousi esiin säännöllisesti, mutta ei vielä siinä muodossa, mikä tunnetaan
1700-luvulla muun muassa Linnén luokittelusta. Kuten Susan M. Pearce
kaksijakoisuutta kuvaavasti toteaa, Nehemiah Grewn vuonna 1681 laati-
massa Royal Societyn kokoelmaluettelossa käytetty järjestelmä on mutki-
kas, mutta erityisesti simpukoita käsittelevä osuus osoittaa pyrkimystä
taksonomiaan.20  Luonnonhistoriapainotuksen vuoksi museohistorian var-
haisvaiheiden tutkimus onkin rajautunut lähinnä kokoelmien aristotelismin



24

sekä skolastiikan kautta ymmärrettäviin aatehistorian kytköksiin. Tässä tut-
kimuksessa aristotelinen traditio jää vähälle huomiolle, mikä ei tarkoita
sen merkityksen vähättelyä.

Museon ideaan 1500-luvulla painottuva tutkimukseni jakautuu seitsemään
kirjaan ja edelleen lukuihin.  Jako seitsemään on lainattu ehkä museoiden
ymmärtämisen kannalta hieman liiankin painokkaasti käsitellystä numero-
logiasta. Luku viittaa ihmiseen maailmankaikkeuden kuvana. Katson kui-
tenkin, että luomani ajatusrakennelman perustelu on tärkeää tuoda esiin
mahdollisimman laajana, jotta sen perusteella muodostamiini käsityksiin
on mahdollista ottaa kantaa. Lukujen otsikoinnin tarkoitus taas on luoda
vaikutelma tekstin kokonaisuudesta, juonenkehittelystä ja teemoista. Sa-
malla jaksot ovat varsin erillisiä sikäli, että ne on ajateltu mahdollisiksi lukea
yksittäin. Yhdessä ne kuitenkin toivottavasti rakentavat uutta näkökulmaa
museohistoriaan. Olen pyrkinyt kokonaisuuksiin, joissa on kuhunkin aihe-
piiriin ohjaavaa tai sitä tulkitsevaa tematiikkaa. Toinen ja kolmas kir ja joh-
dattelevat museotutkimukseen nykykeskustelun puitteissa. Laajahko katsa-
us toisessa kirjassa on nähdäkseni tarpeen koska museoteorian ja -histori-
an tutkimus on ollut varsin vähäistä Suomessa. Kolmannen kirjan tarkoi-
tuksena taas on syventyä siihen erityisalueeseen, johon työni mitenkuten
sijoittuu. Kirjani ymmärtämisen kannalta korostan käyttämääni kirjallisuu-
teen tutustumisen tärkeyttä. Lainaukseni tuovat esiin vain pienen osan kes-
kustelusta, johon osallistun.

Kolmannessa kirjassa esittelen sekä analysoin Krzysztof  Pomianin käsi-
tystä näkyvän ja näkymättömän kohtaamisesta museossa ja kuvailen
esimerkinomaisesti museokäyntikokemuksiani aistitun ja ajatellun yhdis-
telminä eli tarkastelen kokemuksellisuutta ja merkinomaisuutta näyttely-
ympäristössä. Teemanani on pienryhmäidentiteetti erityisesti Yhdysvaltain
intiaanien parissa. Pomianin museokäsitys on heijastuspinta käsitykselleni
museon pysyvyydestä. Teoria vaatii mielestäni täsmentämistä, mitä pyrin
muun muassa okkultismin tarkastelulla osoittamaan. Pomian ei kuvaa
museolaitoksen monimuotoisuutta, eikä selitä teoriallaan museolaitoksen
syntyä renessanssissa tai 1700-luvulla, mutta nostaa keskeisenä esiin muse-
on kommunikatiivisuuden. Hän kuvaa modernin museon opetus- ja
mielipiteidenmuokkaustavoitetta ja oletettua kykyä tietoiseen vaikuttami-
seen.

Viidennessä kir jassa analysoin Giulio Camillon muistiteatteria esimerkkinä
matemaattisesta maailmankaikkeuden mallista. Tarkastelen erityisesti eri-
laisten aikakäsitysten yhdistämistä maailmankuvan rakentamisessa, koska
katson että ajallisuuden ja muuttuvuuden kuvaamista tarkasteltaessa on
otettava kantaa siihen miten aika on ymmärretty. Käytän apuna neljännes-
sä kirjassa muotoilemiani maagisia, uusplatonilaisia sekä kabbalistisia aja-
tuksia ja evoluutiokäsityksiä. Camillon teatterin filosofisessa analyysissa esiin
nousevaa ehdotustani spiraalimaisesta aikakäsityksestä voi pitää uutena aja-
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tuksena samoin kuin teatterin numerologista luentaa ja edelleen näiden avulla
esiin saatua käsitystä kokoelman tavasta rakentaa universaalia ykseyttä.
Käyttämällä esimerkkinä Camillon teatteria testaan hypoteesia, että koko-
elmien jär jestelmän rakentamisessa olisi 1500-luvulla käytetty filosofisten
ja uskonnollisten ajatusten perusteella merkityssisältöjä saanutta numero-
logiaa, jota taas olisi voitu käyttää esineiden yhteyksien ja allegorioiden eri-
laisissa tulkinnoissa tilallisessa ja materiaalisessa kokoelmatodellisuudessa.
Kokoelman tilalliseen luonteeseen perustuva tulkittavuus ja dialogisuus, joka
tulkintani mukaan edellytti katsojasubjektia, erottaa nähdäkseni Camillon
teatterin tyyppisen kokoelman esilleasettamiseen painottuvana yleensä
tavarakeräymistä, esimerkiksi aarrekammioista. Tämä luo pohjaa museo-
termin käyttöönotolle ja museon historialliselle jatkuvuudelle juuri tästä,
eikä esimerkiksi antiikista alkaen. Käsitykseni, jota pyrin tässä työssä tar-
kastelemaan ja esittämään muille arvioitavaksi, on, että renessanssin aikana
muodikasta retoriikkaa ei sovellettu (filosofi)ruhtinaiden kokoelmissa ensi-
sijaisesti vakuuttamis- eli opettamistarkoituksessa, vaan vuoropuhelun-
omaisesti. Katsoja vertasi tietojaan materiaalien,  esineiden, kuvien ja kirjal-
lisen aineiston tar joamiin vihjeisiin ja testasi ymmärrystään kokonaisuuksista
jäsentelemällä ja arvioimalla tilallisesti rakennettuja suhteita mielessään. Kyse
olisi siis keskiaikaisen muistin uudesta tilallisesti ja ajallisesti toimineesta
meditaation ja maailman hallinnan välineenä käytetystä versiosta. Katson,
että museo on säilyttänyt juuri tämän perimmäisen olemuksensa aina nyky-
aikoihin samalla kun se on tuonut mukanaan 1500-luvulta myös opettavan
ja vakuuttamaan pyrkivän tilallisen puhetaidon. Työni perusajatus on, että
kokoelmien käyttötarkoitukset määrittävät kokoelmien eroja 1500-luvulla,
aineelliset tai kir jalliset sisällöt eivät ole ratkaisevia tyypittelyssä ja juuri tämä
seikka vaikuttaa museon nykyisen monimuotoisuuden ja tieteenalarajoista
riippumatta olemassaolevan yhtenäisyyden muodostumiseen. Edelleen kat-
son, että kokoelmien identiteetinmuodostuksellisten ja -muokkauksellisten
ominaisuuksien pohjaa voidaan hakea renessanssista. Kuten esimerkiksi
Capitoliumin yleisölle avoin antiikkikokoelma Roomassa 1400-luvun lo-
pussa tai Athanasius Kircherin (1602–1680)maailmaa monelta kantilta
valottava kokoelma reilun sata vuotta myöhemmin osoittavat, Rooman kir-
kon piirissä oli kokoelmia, joiden tehtävänä oli vaikuttaa maailmankuvaan
tai selittää sitä. Kirkon oppeihin sitoutuneina niihin liittyen ei kuitenkaan
nähdäkseni voi tehdä  samanlaisia tulkintoja varsinkaan katsojayksilön ja
tilan keskinäisestä suhteesta kuin näyttää olevan mahdollista Camillon teat-
teriin liittyväksi ymmärtämäni ”tilallis-filosofisen” ajattelun avulla. On myös
mahdollista arvailla, että Camillon teatterin rakentamisen innoittajiin kuu-
lui kirjallisten lähteiden lisäksi olemassaolleita kokoelmia ja studioloja. Esi-
neiden tarkastelun jo olemassa ollut psykologia olisi tällöin saanut Camillon
teatterissa yhden sovellutuksensa, joka edelleen vaikutti myöhempiin ko-
koelmiin. Tämä on puhdas hypoteesi.

Vaikka analyysini perustana oleva magia sinänsä oli tuttua niin keskiajalla
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kuin myöhemmin,  oppineita erikoistaitoja vaatineen filosofisen suuntauk-
sen ja numerologian tuntemus rajoittuivat 1500-luvulla nähdäkseni lähinnä
ei-kirkollisiin, mutta metafysiikasta kiinnostuneisiin tahoihin, mikä tarkoit-
taa pääasiassa ruhtinaita ja hoveissa oleskelleita henkilöitä. Tämä joukko oli
huomattavasti suppeampi kuin maailmaa tarkastelevan keräilyn kokonais-
tilanne oli tuona aikana, vaikka keräilystä jo yleisilmiönä voidaan puhua
elitistisenä harrastuksena. Tätä pientä, mutta kansainvälistä, ryhmää kiinnos-
taneena ja siksi tässä työssä lähteenä käyttämieni antiikin f ilosofien kir joi-
tusten ja renessanssitekstien lisäksi tukenani on ollut filosofian tutkimuk-
sia sekä 1500–1600-luvun kuvamateriaalia universumin rakennemalleista
sekä okkulttisia ja alkemistisia aineistoja ja tutkimuksia. Tärkein alkuperäis-
lähteistä on Agrippa Nettesheimilaisen (Heinrich Cornelius, 1486–1535)
De occulta philosophia (1533), josta tuli luetuin magiaopas siitä huolimatta,
että se kiellettiin 1550-luvulla. Numerologian avulla pyrin valottamaan yh-
teyksien muodostumismekanismeja maagisessa maailmankuvassa. Tarkas-
teltuani kokoelmia eri tavoin ja tutustuttuani varsin lukemattomiin tutki-
muksiin, minua jäi vaivaamaan se pinnallinen itsestäänselvyys, jolla magia
ohitettiin. Magia,  asioiden linkittyminen ja hierarkia kuin vain ovat jossain
abstraktisti olemassa. Niillä ei näytä olevan tutkijalle tai kokoelman selittä-
miselle mitään merkitystä. Totta onkin, että loitsujen tuntemus tai maagis-
ten esineiden voimien tietäminen ei valaise mitään kokoelmasta kokonai-
suutena. Camillon teatterin tulkintani rakentuukin siksi usean havainnon ja
hypoteesin yhdistämisen varaan. Muistamisen taitoon ja ajan retoriik-
kakiinnostukseen perehtyminen yhtyy tietoon lisääntyneestä kiinnostuk-
sesta matematiikkaa kohtaan ja nämä edelleen uusplatonismin kautta tu-
tuksi tulevaan kabbalistiseen ajatteluun. Näiden seikkojen yhteiseltä poh-
jalta rakennan tässä kir jassa esittelemäni Camillon teatterin tulkintarakenteen
mallin. En yritä väittää että se on ainoa vaihtoehto juuri tämän konkreetti-
sen tapauksen tulkinnaksi. Katson kuitenkin, että tulkintamallini valaisee
allegorisuuteen perustuvaa maailmankuvaa perusteidensa tasolla. Samalla
se painottaa tavanomaisesta käytöstään merkityksiä luovaan käyttöön siir-
retyn esineistön tärkeyttä länsimaisessa itsemäärittelyssä.

Ruhtinaiden kokoelmat 1500-luvulla on usein ohitettu tutkimuksissa ensi-
sijaisesti rahaan ja valtaan liittyneinä esinekertyminä. Niiden monipuoli-
suuteen tai sekalaisuuteen liittyneet universalismin perusteet ovat jääneet
vähälle kiinnostukselle. En tarkoita, että ruhtinaiden kokoelmia olisi syrjit-
ty tutkimuksessa. Kokoelmia esitellään toki useissa julkaisuissa, mutta nii-
den kokonaisuudet ovat usein hämärtyneet. Painotukset voivat olla taitee-
seen tai luonnonhistoriaan ja samalla myös linkit ja rinnastukset, jolloin
kokoelmien kokonaisuudet tai käyttötarkoitukset eivät juuri tule esiin. Tämä
jättää tilaa toisenlaiselle näkökulmalle, joita edustaa esimerkiksi kysymykse-
ni museoudesta. Toisaalta, keskittyen renessanssiin, mitkä olivat niitä tekijöitä
(missä tilanteessa, keiden parissa), jotka mahdollistivat moderniutta määrittä-
vän uteliaisuuden kuolemansynnin muutoksen hyväksyttäväksi tavaksi.
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Jalouden, sosiaalisen etenemisen ja vaurauden yhdistelmä kimppuna ruhti-
naiden hyveitä tarjoaa museoiden kannalta kiinnostaa f ilosofista keskuste-
lua, johon lähinnä Thomas DaKosta Kaufmann on viitannut Aristoteleen
Nikomakhoksen etiikan kautta. Daston ja Park, jotka ottavat esiin kysymyk-
sen paheen muuttumisesta hyveeksi, korostavat moraalin, outojen asioiden
tarkastelun ja kokoelmien yhteyttä jo keskiajalla.21  Tilanne on nähdäkseni
luonut hyvän pohjan kokoelmien tarkastelun ja moraalin toisenlaiselle
yhteydelle renessanssissa. Katson, että erityisesti renessanssifilosofian
muotoiluista lähteneet käsitykset ovat saaneet ilmauksia myöhemmissä
ideologioissa ja materiaalisissa muodoissa ja ovat samalla ääneenlausu-
mattomien – jopa kulttuuriseen alitajuntaan uponneiden – esillepanon pe-
riaatteiden taustalla. Esineiden esille asettamisen kaari 1500-luvulta 1800-
luvulle ja aina nykyhetkeen asti tuntuu hahmottuvan kun tarkastelee länsi-
maisen ajattelun ja maailmankuvan kehitystä vastaavana jaksona. Joudun
luonnollisesti siirtämään varsinaisten historiallisten tarinoiden tarkastelun
muihin yhteyksiin. Otan kuitenkin tässä teoksessa esiin jatkuvuuden viit-
teitä. Esimerkiksi ”totuuden” kertomisen historiallista prosessia ei oli tässä
järkevää seurata, mutta pyrin esittämään ajatuksia esimerkiksi siitä minkä-
laiselle maailmankuvalle pitkään vallinnut usko objektiivisuuteen ja kokoel-
mien arvohierarkioihin rakentui.

Huolimatta välillä kuluneista vuosista katson,  että tietojen ja ajattelun
käsittäminen monitasoiseksi vaihtelevasti linkittyväksi verkostoksi samoin
kuin sen myöntäminen, että ihmiset hahmottavat ja oppivat asioita eri ta-
voin, tekee käsittelemäni 1500-luvun tavan jäsentää tietoa ja tarkastella esine-
kokoelmia ajankohtaiseksi jo sinällään. Katson esimerkiksi, että kokoel-
missa olleita esineitä sekä ripustuskokonaisuuksia käytettiin toisaalta maail-
man osa-alueiden ymmärtämiseen, toisaalta (matemaattista) harmoniaa
tavoitelleiden helposti kauneudeksi tai silmän miellyttämiseksi ajateltavien
ajattelumallien muodostamiseen ja siten koko todellisuuden jäsentämiseen.
Kahden nykyään miltei vastakkaiseksi miellettävissä olevan tavan yhdistel-
mä tarjosi mahdollisuuden yllättäviin, mutta ainakin jossain määrin ennakoi-
taviin tulkintoihin. Katsojan persoona oli nähdäkseni keskeinen tulkinta-
prosessissa, mutta tulkinta perustettiin yhteiseen kulttuuriseen perintee-
seen. Juuri monitasoisuus salli jokaiselle oman tietotason mukaisen koko-
elmien käytön.

Pomian on esittänyt 1980-luvulla ajatuksen esineen merkinomaisuudesta
antiikin aikaisissa kokoelmissa muotoutuneeksi ominaisuudeksi: esille ase-
tettu esine viittaa johonkin näkymättömään. Näyttelyiden tarkastelu museo-
pedagogiassa perustuu suurelta osin samanlaiseen käsitykseen. Mieke Bal
toisti merkki-ajatuksen 1990-luvun puolivälissä.  Hänen mukaansa mykän
esineen näkyvä läsnäolo mahdollistaa epätosien väitteiden esittämisen:
merkki korvaa esineen; esine merkitsee ja samalla katoaa itse. Esineen ja
lausuman välinen tyhjiö täytetään kerronnalla eli antamalla [valikoitua] in-
formaatiota.  Toinen näyttelyn kerronnallisuuden taso muodostuu ohjatusta
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kierro(kse)sta. Tämä tekee museokäynnistä Balin mukaan likimain kirjan
lukemista vastaavan kokemuksen. Samalla Bal kritisoi näyttelyitä kertojan
piilottamisesta ja positivistisesta asenteesta, joka vaatii katsojaa uskomaan
että nähty on totta.22  Modernille museolle onkin ollut ominaista jatkuva
pyrkimys ”totuuden” esittämiseen ajankohtaisen tiedon mukaan sekä
lineaaris-evolutiivinen tapa hahmottaa ajallista etenemää. Pitkään muutos-
suunnan on oletettu olleen ”kohti parempaa” sekä luonnossa että ihmisten
kulttuureissa. Museoiden kasvatustavoite pyrki edistämään kävijöiden ke-
hitystä, uskomusten mukaan oikeastaan vain nopeuttamaan väistämätöntä,
koska lineaarinen aika tuntee vain kaksi suuntaa – eteen ja taakse – ja jäl-
kimmäinen niistä on tavoittamattomissa. Balin kuvaus vastaa käsitykseni
mukaan museon tarjoamaa kokemusta, mutta avoimeksi jää monia seikko-
ja kuten katsojan yksilöllisyys lukijana ja tarjolle asetetun informaation tai
viestinnän tulkintatavat sekä menetelmät, joilla merkitykset syntyvät.
Pomianin esiintuoma pyhän käsite , tämän ja tuonpuoleisen erillisyys ja tois-
tensa kohtaaminen näyttelyssä, tuo vastauksena esiin käsityksen museosta
yhdenlaisena muistina,  mutta jättää yllättävästi esimerkiksi taideteoksen
erityisluonteen kokemuksena huomiotta. Samoin merkin viitekehyksen
muodostamismekanismi jää vajaasti selitetyksi. Tässä teoksessa ei päästä
aiheessa alkua pitemmälle, mutta toivon, että esittämistäni huomioista on
keskustelun pohjaksi.

Tutkimuksessani museokävijän kokemus nousee esiin toisaalta renessanssi-
filosofian ja Camillon teatterin analyysin avulla, toisaalta se on läsnä nyky-
kokemuksena. Kolmannen kirjan näyttelyesimerkkien kirjoittaminen hen-
kilökohtaisina kokemuksina korostaa näyttelyiden merkitysten muodostu-
mista yhdistelmänä tarkastelijan taustaa sekä tarkastelijan ja rakentajien
esiteltävää asiaa koskevia näkemyksiä. Lisäksi näyttelyiden merkitysten
ymmärtämiseen vaikuttavat tutkimukset ja dokumentit sekä eri (teoreettis-
ten) lähestymistapojen kohtaamiset tallettamisessa ja esilleasettamisessa.
Lineaarisintakaan kerrontaa ei lueta ilman harppauksia monille sivupoluille,
eikä lineaarisuus välttämättä ole museon tilassa liikkuvan ensisijainen koke-
mus. Moni näyttely on kuitenkin laadittu kävijälle, jonka on odotettu tar-
kastelevan jokaista esinettä ja lukevan jokaisen seinätekstin sekä perehtyvän
näyttelyluetteloon ja näin tutustuvan näyttelyyn kuin se olisi rakenteeltaan
alun ja lopun sisältävä kirja.  Vasta oikeaa lukutapaa noudatettaessa ideat ja
merkitykset voivat siirtyä halutussa muodossa. Tosiasia on, että viestintä
tavoittaa vastaanottajan vain suurella vaivalla ja halulla vastaanottaa.  Nyky-
ään aineistoja asetetaan esille enenevässä määrin henkilökohtaisia elämyk-
siä ja tulkintoja varten. Syynä on usein, että museokävijän haluttomuus
pysähtyä tunnustetaan ja häntä pyritään houkuttelemaan. Rinnalla kuiten-
kin elää perinne, jonka tavoite on mieluumminkin manipuloida katsojaa
kuin tarjota perusta yksilön oivallukselle. Tätä muiseon auktoriteettiasemaan
perustuvaa asennetta voi edelleen käyttää hyväksi kuten pyrin osoittamaan.

Näyttelyanalyysiesimerkkini ovat sikäli edellä kuvaillun perinteisen ihanne-
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museovieraan – kaiken vastaanottajan – näyttelykokemuksen ”lähiluvusta”
tiivistettyjä, että aineistona on näyttelyiden täydellinen videodokumentointi.
Esineiden ja tekstien sekä esilleasetettujen kokonaisuuksien tallettaminen
mahdollisti aiheeseen palaamisen useita kertoja pitkän ajan kuluessa. Sa-
malla kokemuksen tuoreus väistämättä katosi. Siitä huolimatta, että
videoidessani museotilassa etenemistä pyrin seuraamaan katseen satunnai-
sesti valitsemien kiinnekohtien logiikkaa ja tarkastelemaan toisten museo-
asiakkaiden käyttäytymistä, en enää useita kertoja aineistoa ja erikseen
talletettuja yksityiskohtia nauhoilta tarkasteltuani voi puhua millään mitta-
rilla normaalista museokäyntikokemuksesta. Tästä huolimatta, kokemuk-
sellisuutta korostaakseni, en ole juurikaan verrannut kokemuksiani muihin
näyttelyanalyyseihin, joita tosin on yllättävän vähän julkaistukaan. Myös
oheisaineiston käyttö on ollut työn tässä osassa vähäistä. Se rajoittuu sellai-
seen, mitä satunnainen kävijä saattaisi kohdata.23  Olen muun muassa hank-
kinut näyttelyluettelot sekä tutustunut museoiden painattamiin lehtisiin.
Analyysieni taustalla vaikuttavat antropologian opintoni ja yleinen perehty-
minen postkolonialistiseen näyttelykritiikkiin.  On ilmeistä, että kysymyk-
senasettelu, aineiston epävarmuustekijät, tarkastelijan persoona tai tulos-
ten testaaminen vaikuttavat ratkaisevasti aiheen tulkintaan. Kaikki tämä
koskee erityisen selkeästi näyttelyitä, joissa aineistoa on paljon, liikkua voi
usealla tavalla ja erimittaisia aikoja eri aiheille uhraten. Joku toinen lukee
näyttelyt eittämättä toisin kuin minä. Tässä kirjassa toistetut pienet osat
analyysien kokonaisuuksista ovat mukana lähes viitteenomaisina esimerk-
keinä asioista, joita katson nykyisissä museoissa. Samalla ne toivottavasti
korostavat sitä, että juuri katsojan lähestymistavan satunnaisuus ja loputon
muuntuvuus tekee museosta ainutlaatuisen kasvattavien laitosten joukossa
ja kokemuksena kirjaopetuksesta ja -oppimisesta poikkeavan.  Tulkinnan
lopullinen henkilökohtaisuus ja liittyminen paitsi tietoon, myös tunteisiin
on seikka, jolle uskoni mukaan jo renessanssikokoelmat perustuivat.24

Tulkitsijan rooli nousee tarkastelemieni ajattelijoiden ja Camillon teatterin
valossa esiin keskeisenä erityisesti ruhtinaiden kokoelmissa 1500–1600-lu-
vulla. Tuolloisen omistavan katsojan tavoin tutkija-tulkitsijan asema määrittyi
todellisuutta muokkaavaksi ja todellisuuskäsitystä muuttavaksi edelleen 1700-
luvun kokoelmissa, jotka olivat aikansa tieteellisen toiminnan keskiössä.
Tarkastelenkin neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kirjassa eri tavoin
mestarin, tietäjän ja neron rooleja siten kuin ne määrittyvät filosofisen ajat-
telun ja maailmankuvan kautta museon yhteydessä sen sijaan, että paneutu-
isin keräilyyn ennen kaikkea toisessa kirjassa esittelemästäni tavanomaises-
ta sosiaalisen statuksen tai tieteellisen tutkimuksen kuten luonnontietei-
den, humanismin ja taiteen sekä arkeologian historian kautta. Maailmanku-
va esittäytyy näissä kaikissa tutkimussuuntauksissa samalla kun ne muok-
kaavat maailmankuvaa,  minkä pyrin kautta tekstini nostamaan esiin.  Nero-
uden laajaan aiheeseen palaan tosin laajemmin vasta seuraavissa tutkimuk-
sissa. Nyt pyrin lähinnä osoittamaan, että mestaruus ja nerous erilaisine
määritelmineen ovat keskeisiä museon ja museoesineistön merkityksille.
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Neljäs kirja on tiivis synteesi renessanssikokoelmien olemassaolon ja jäsen-
telyn kannalta keskeisenä pitämistäni ajattelumalleista lukuunottamatta
aristotelismia. Renessanssifilosofia sinänsä on ollut varsin vähän tunnettua
ja erityisesti okkultismi käytännön filosofisena magiana on jäänyt paitsioon
museoiden maailmankuvallisessa tutkimuksessa. Olenkin laatinut lukijalle
synteesin työni kannalta keskeisistä seikoista, katsausta ei voi pitää millään
tavoin kattavana. Pyrin osoittamaan virheelliseksi varsin yleisen uskon, että
renessanssiajattelussa juuri magia oli ”primitiiviseen” keskiaikaiseen ajatte-
luun sitoutunutta ja että sillä ei olisi ollut annettavaa modernille ajattelulle.
Nähdäkseni renessanssin okkultismi oli kommentti edeltäneiden vuosisa-
tojen skolastiselle (aristoteliselle) rationalismille. Pidän kokoelmien maail-
man- ja ihmiskuvan ymmärtämisen kannalta tärkeänä keskiaikaisen luonnon-
filosofisen magian,  skolastiikan, humanistisen tutkimuksen ja uus-
platonilaisen ajattelun kohtaamista ennen kaikkea 1440-luvun Firenzessä
sekä niiden liittämistä kabbalaan vuosisadan lopussa.  Myöskään Aristote-
leen Runousopin latinannosta vuonna 1498 ei ole syytä sivuuttaa osana f ilo-
sofista keskustelua ja mestaruuden ja nerouden määrittelyssä, vaikka se tässä
työssä on jäänyt syr jään. Väitän nimittäin, että ensisijaisesti uusplatonilai-
suuden ja ennen kaikkea kabbalan sisäänrakennettu usko muutokseen ja
kehitykseen kohti parempaa maailmaa on keskeisesti vaikuttanut moder-
nin länsimaisen ajattelun muotoutumiseen. Muuttuvan maailman vaiku-
tusten selittäminen Jumalasta virtaavan elävän voiman avulla mahdollisti
kristillisestä staattisesta hierarkiasta poikkeavan käsityksen ihmisen mah-
dollisuuksista vaikuttaa universaaliin asemaansa ja asioihin maailmassa.
Suppeasti määritellen mestaruus osoittautuu määreeksi, joka liittyy taitoi-
hin ja ennen kaikkea systemaattiseen älylliseen toimintaan, joista tärkeim-
mäksi nousee matematiikka. Samalla nerous liittyy mielen kykyyn hallita eli
ymmärtää kokonaisuuksia ja lopulta oivaltaa enemmän kuin itsestäänselvästi
näkyy. Tässä katson renessanssikäsityksen ihmisyydestä saaneen uusplatoni-
laisen valaistumiskokemusta korostavan sävyn jonkintasoisena erotuksena
myöhäiskeskiajalla vallinneesta tavasta määritellä ymmärrys johtuvaksi ha-
vainnosta.

Taidehistorian tutkimuksessa nerous on perinteisesti kuulunut renessanssi-
taiteen yhteyteen. Taidehistorian näkökulmasta voikin helposti näyttää, että
magia-käsitteen tuominen mukaan ei lisää renessanssin maailmankuvan
ymmärrettävyyttä. Museoiden yhteydessä asiaa ei kuitenkaan ole tarkastel-
tu. Myös taidehistoriassa yksi ratkaiseva valo syttyy:  magiaan tiivistyvän
filosofisen synkretismin avulla voidaan ymmärtää esimerkiksi ero Leonardon
ja Michelangelon arvostuksessa jälkimmäisen hyväksi tai kommentit,  joita
aikalaiset heistä esittivät. Maaginen filosofia näyttää perustelevan moder-
nin taiteilijaneron tyypin erotuksena luonnon mestarillisesta kopioimisesta.
Taiteilijuutta määrittävät tekijät ovat mielestäni tärkeitä myös maailmaa se-
littämään kykenevän tiedemiehen ymmärtämisessä.  Yleensä taiteilijuuden
selityksenä esitetty Platonin varsin negatiivisesti kuvaama luova hulluus ei
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voi olla kelvollinen selitys taiteilijan sosiaalisen aseman paranemiselle; myös-
kään Aristoteleen runoilija ei yksin selitä asiaa. Renessanssin tutkimuksessa
puute nerouden ymmärtämisessä onkin myönnetty. Väitän, että jalon eli
moraalisen aatelisen ideaalissa nerous (aurinkokuninkuus, roi soleil) oppinei-
suuden ylittävänä hengenlaatuna selittyy hoveissa har joitetun filosofian avulla
ja näkyy kokoelmissa. Seuraavassa tutkimuksessani luonnostelenkin ajatusta,
miten ruhtinas-neron idea siirrettiin oppineisuuden kautta määrittämään
yleisesti taidetta 1700-luvulla.

Renessanssitutkimukseni jossain määrin konkreettinen lähtökohta on muisti-
teatteri tai muistamisen taito. Ajatus muistamisen taidon ja keräilyn yhtey-
destä on noussut esiin jo 1960-luvun lopulla, mutta Lina Bolzoni oli vuon-
na 1980 ensimmäinen museohistoriassa laajemmin huomattu tutkija, joka
esitti Giulio Camillon 1500-luvun alussa Ranskan hallitsijaa varten suun-
nitteleman teatterin yhteyden vuosisadan puolivälissä koottuun Francesco
I de’ Medicin studioloon. Bolzoni on myös viitannut alkemistisiin yhteyksiin
kokoelmien yhteydessä. Aatehistorioitsija Frances A. Yatesin 1960-luvun
alussa tekemien tutkimusten mukaan muistamisen tekniikat olivat klassisia
retorisia taitoja, jotka säilyivät käytössä painetun kirjallisuuden vakiin-
tumiseen asti. Muistamisen tekniikat olivat rinnakkaisia lukemiselle, kuten
keskiaikaista muistia tutkinut Mary Carruthers on osoittanut. Yatesin mu-
kaan Camillon teatteri oli okkulttinen, mutta keskiaikaiseen staattiseen
maailmankuvaan sitoutunut versio muistiavuksi rakennetusta välineestä.
Eilean Hooper-Greenhill käsittelee Camillon teatteria varsin perusteelli-
sesti juuri muistamisen taidon lähtökohdista osana väistyvään maailman-
katsomukseen sitoutunutta tapaa hallita kokoelmien kokonaisuuksia. 25  Tässä
työssä tarjoilemani analyysi toivottavasti valottaa Hooper-Greenhillin avoi-
meksi jättämiä seikkoja ja osoittaa teatterin suhteen myöhempään. Yatesin
innostamana analysoin viidennessä kirjassa Camillon muistiteatteria perus-
taksi ja rinnasteeksi kuriositeettikabinettien maailmankuville. Yhtenä kes-
keisenä muotoseikkana esitän, että teatterin ajatus edellyttää ajallisen todel-
lisuuden kuvaamiselta amfiteatterin muotoa ja väitän, että kaikille pinnoille
levittäytyvä ripustustyyli on tähän yhteydessä. Camillon teatteriin, tai muis-
tamisen taitoon yleensä, on viitattu aikalaisteksteissä useiden kokoelmien
yhteydessä. Mallinaan Camilloon viittasi esimerkiksi Samuel Quiccheberg
(Quicchelberg) ideaalikokoelmanjäsentämisoppaassaan vuonna 1565. Tämä
hollantilainen lääkäri laati suunnitelman Albrekt V:n (1528–1579) München-
issä sijainnutta kokoelmaa varten. Sen voidaan katsoa olleen myöhempien
Habsburgien kokoelmien periaatteiden taustalle ja siten se, ja samalla myös
Camillon teatteri, on vaikuttanut, joskaan ei kir jallisesti, niin mallin kautta,
eurooppalaisten kokoelmien esille asettamiseen.26  Uskon, että Camillon teat-
terin tuntemus yhdistettynä filosofiaan on innostanut kokoelmien jäsen-
telyyn myös esimerkiksi Firenzessä ja Pariisissa. Jo Camillon I’Idea del Theatro
(1550) julkaistiin Firenzessä. Tässä esittämääni yhteyttä materialisoidun
muistamisen taidon (kokoelman) ja maailmankuvan välillä näyttäisi tuke-
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van esimerkiksi Francesca Fioranin tutkimus renessanssikartoista.  Hän on
analysoinut karttojen sijoittelua Cosimo de’Medicin (1519–1574) edelleen
olemassaolevassa studiolossa Palazzo Vecciossa Firenzessä. Kartat näyttävät
toimineen visuaalisena luokittelujärjestelmänä ja kyltteinä taakseen piilote-
tuille kokoelmille. Katsoja saattoi tarkastella maailmaa, joka oli hänen ym-
pärillään, ja valita haluamansa kohteen kaapista tarkempaa tarkasteluun.
Francescon (1541–1587) alkemistinen studiolon kaapinovet samassa raken-
nuksessa on karttojen sijaan koristeltu maailmankaikkeuden eri ominai-
suuksiin viittaavin allegorioin. Myös sen ovien takana uskotaan olleen ai-
neistoa, johon kukin kuva-aihe viittasi. Palaan näihin esimerkkeihin kuu-
dennessa kirjassa.27

Katson, että Camillon muistiteatteri kuvaa kokonaisvaltaista käsitystä maa-
ilmankaikkeudesta ja on luomisen sekä universumin näkyväksi tehty malli.
Käsittääkseni teatterin rakenne kykenee kertomaan laajemminkin aikansa
maailmanymmärrys ja -jäsentelypyrkimyksistä filosofian näkökulmasta.
Camillon teatteri paljastaa renessanssin universaalin systematiikan moni-
mutkaisuuden. Siihen voi syöttää kaiken mahdollisen tiedon. Allegorinen
analyysi olisi loputon. Olenkin rakenteen merkityksiin keskittyessäni tyyty-
nyt käyttämään Camillon teatterin perustana Frances A. Yatesin luon-
nostelemaa kaaviota asialuokkien sijainnista teatterissa. Se on varsin kyseen-
alaistamaton, koska on harvoja seikkoja, jotka Camillo kertoo melko täs-
mällisesti hajanaiseksi ja ehkä vajaaksikin jääneessä teatterin luonnetta
kuvailevassa kir joituksessaan.28  Työssäni tarkastelen mitä merkitsee keski-
aikaisesta teologiasta tuttu materiaalisen yhtäläisyys ajallisuuden kanssa ja
miten tällainen yhteys liitettynä okkulttiseen maailmankuvaan tarkoittaa
muuttuvuuden läsnäoloa teatterin sinänsä staattisessa rakenteessa. Koska
teatteria on analysoitu vain retorisena muistamisen välineenä, sekä tarkas-
tellen sen allegorista sisältöä kir jallisuuden näkökulmasta, aiemmin ei ole
pohdittu mahdollisuutta, että teatterin rakenne kuvaisi ajallista olemassa-
oloa muuttuvuutena muutoin kuin siinä esiintyneen allegorioissa käytetyn
homeerisen luomiskertomuksen osalta. Korostaakseni esimerkkini tärke-
yttä olen varannut analyysille oman kirjan. Paneudun tässä työssä erityisesti
Camillon teatterin luokkien keskinäisten suhteiden tarkasteluun abstraktin
maailmankäsityksen kautta. Muutama esittämäni esimerkkini osoittaa, että
antiikin ja kristillisen mytologian tuntemuksen avulla samoille kentille oli
mahdollista antaa erilaisia merkityksiä, samoin luokkia ja sarjoja saattoi ryh-
mitellä eri tavoin siten,  että viittaukset olivat luontoon, historiaan, tapoihin
ja niin edelleen. Tällainen tulkita vastaa lähinnä ikonologista tapaa lähestyä
renessanssitaiteen allegorisia merkityksiä. Nähdäkseni molemmat perustu-
vat samaan maailmankuvaan, jota jotkut tutkijat kutsuvat emblemaattiseksi
viitaten embleemikir jallisuuteen.29  Allegorisesti maailmaa tarkasteleva ja
retorisen todistelun perusteella totuutta etsivä katsantokanta ei ollut kaik-
kien mieleen. Rationaalisen ajattelun kannattajien negatiivista asennetta
allegorisia tulkintoja kohtaan kuvastaa sitaatti Viglius Zuichemuksen (1507–
1577) kirjeestä Erasmukselle Camillon teatteriin tutustumisen jälkeen:
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”Olen kuullut, että Cicero30 oli mitä rikkain puhetaidon läh-

de, silti en olisi uskonut, että yksi kirjoittaja saattaisi si-

sältää niin paljon tai että niin monia koosteita olisi mah-

dollista tehdä hänen kirjoitustensa pohjalta.”31

Jätän lukijan hyväksynnän varaan voiko sanoa, että nykymuseossa katsojan
asema suhteessa esillepanoon näyttäisi määrittyvän samalla tavoin kuin tul-
kintani mukaisessa Camillon teatterissa.

Pyrin työssäni Vigliuksen kritisoiman allegorisen pinnan läpi ja tarkastelen
materiaalisen maailmankuvan rakentamisen filosofisia periaatteita. Väitän
Camillon teatterin analyysillani, että maaginen numerologia pyrki peruste-
lemaan asioiden allegoristen yhteyksien ”todellisen” olemassaolon, ja että
numeraalisten tai geometristen suhteiden tuntemuksen kehittämisen tarkoi-
tuksena oli selvittää materiaalisen maailman yhteyksien muodostumista ja
yhteyksistä seuraavien vaikutuksien mekanismeja. Väitteeni pohjana ole-
van analyysin perustan Platonin Timaioksen maailmankaikkeuden mallista
numerologisesti johtamiini teatterin sar jojen, luokkien ja kenttien arvoihin
ja edelleen merkityksiin.32  Katson, että samantyyppisiä monimutkaisia, mutta
maailmankuvalliseen järjestykseen ja viimekädessä matemaattiseen sommit-
teluun perustuvia rakennelmia (todellisuuskuvina) sovellettiin ajan kokoel-
mia kootaessa,  taideteoksia tehtäessä sekä molempia tulkittaessa univer-
saalin tietämyksen saavuttamiseksi.  Näkemykseni mukaan kokoelman ra-
kenteen yksi tärkeimpiä tavoitteita oli esineiden ja katsojan keskinäisen uni-
versaalin sijainnin määrittely sekä itseymmärryksen kehittäminen. Camillo
kirjoittaa tästä itse todettuaan ensin jär jestyksen helpottavan löytämistä:

”Jos olemme suuressa metsässä ja haluaisimme nähdä sen
koko laajuuden, emme kykene siihen metsän sisäisestä

sijaintipaikastamme, sillä läheiset puut, jotka estävät nä-

kemisen kauas, rajoittaisivat näkymämme pieneen osaan.

Mutta, jos metsän laidassa olisi mäelle johtava rinne, astut-

tuamme ulos metsästä ja noustessamme rinnettä alkaisimme

nähdä metsästä isoja osia ja huipulta näkisimme sen koko-

naan. Tämä metsä on sisäinen maailmamme. Ymmär-

tääksemme asioita alemmassa maailmassa meidän on vält-

tämätön nousta korkeampien pariin, jolloin, katsoessamme

alas, meillä voi olla varmempaa tietoa alemmista asiois-

ta.”33

Frances A. Yates arvelee magian toimineen Camillon teatterissa siten, että
Marsilio Ficinon (1433–1499) yhdistämiä magian perinteitä oli käytetty ”si-
säisten talismaanien” (inner talisman) luomiseen ja että teatteri olisi perustu-
nut uskoon voimien siirtymisestä kunkin sarjan läpi ja samalla yhdistäneen
eri tasoilla sijainneet asiat. Camillon teatteri olisi ollut järjestys, jolla voimia
vedettiin taivaista maahan. Yates tulkitsee tässä renessanssin suhdeteoriaa
eli harmoniaa mikro- ja makrokosmoksen välillä Camillon pitämän puheen
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pohjalta. Camillo rinnasti puheessaan sanojen korvaa miellyttävän liittämi-
sen toinen toisiinsa egyptiläiseen veistotaiteeseen, jossa hänen tietonsa
mukaan täydellisesti järjestettyyn veistokseen asettui henki.34  Pidän Yatesin
näkemystä uskottavana. Teatterin esittämä planetaarinen eli astrologinen
syy asioiden olemassaololle olisi yhdistetty aistimaailman yksityiskohtiin
muistissa.  Tarkastelen tämän seikan perusteluja erityisesti kabbalan perus-
teella. Haluan samalla laajentaa Camillon teatterin tulkintaa. Yates näkee
teatterin osien muodollisessa liikkumattomuudessa ja retoriikasta omaks-
utussa rakenteessa perinteisyyttä, jonka takia systeemi ei hänen mielestään
kyennyt kilpailemaan esimerkiksi yleisesti tunnetun ja myös Camillon
mainitseman Ramon Llullin (n.1235–1316) uusplatonilaisuuteen perustu-
neen järjestelmän kanssa. Yates kyllä arvelee Llullin jär jestelmän ominai-
suuksia yhdistetyn renessanssin kabbalistisessa, uusplatonilaisessa ja maa-
gisessa yhteydessä klassiseen muistamisen taitoon. Hänen mukaansa en-
simmäisen allegorisin kuva-aihein varustetun liikkuvista osista rakennetun
mallin teki kuitenkin vasta Giordano Bruno (1548–1600).  Toisin kuin
Camillon teatteria, Yates pitää Brunon systeemiä toimivana okkulttisena
muistamisen taitona.  Kokoelmissa kuitenkin, samoin kuin Camillon teatte-
rissa, asiat pysyivät paikallaan, mutta katsoja kykeni liikkumaan niiden jou-
kossa ja tarkastelemaan niitä yksittäin tai ryhminä. Väitän, että muun muas-
sa siksi Camillon, eikä Llullin malli  on yhteydessä tai omaksuttiin kokoel-
miin.35  Katsojan oman sijainnin määrittely, mahdollisuus liikkuessaan ja
mielessään yhdistää ja tulkita asioita, esineitä ja merkityksiä kokonaisuuk-
siksi ja edelleen eri tavoin käyttää tietojaan ja ymmärrystään hyväksi todel-
lisessa maailmassa, maailmankuvansa muovaamisessa ja asioiden hallitse-
misessa määrittävät mielestäni teatterin ja kokoelmien älyllistä maagisuutta
Yatesin Camillon teatterin ominaisluonteeksi esittämää ja Hooper-Green-
hillin museotutkimukseen häneltä lainaamaa klassista retoriikkaa monitasoi-
semmin. Erityisesti se käsittääkseni sopi hovien elitistiseen ilmapiiriin,  jos-
sa pyrittiin määrittelemään yksilön asemaa. Camillon teatterissa allegorioiden
voi kuvitella liikkuvan suhteessa toinen toisiinsa kun tarkastelija työstää
niitä mielessään muuttaen tarkastelutasoa materian liikkeestä hengen liik-
keeksi. Tämä tulkinta on tietysti mahdollinen vain, jos hyväksytään käsitys,
että (jalosukuinen) renessanssi-ihminen kykeni ottamaan subjektin aseman.
Vain tällöin voidaan staattisessa rakennelmassa nähdä monitulkintaisuutta.

Tulkitsija ja tulkinnalle rakenteellisen sekä sisällöllisen perustan luova hen-
kilö olivat käsitykseni mukaan allegorioiden maagisia tulkintoja laatiessaan
”filosofisia taiteilijoita”. Molemmilta edellytettiin maailmankatsomuksen
perusteiden tuntemusta sekä kykyä hahmottaa universaalia jär jestystä ku-
vaavia kokonaisuuksia.  Tarkasteltavan mallin luojan täytyi kyetä tuottamaan
älyllisesti stimuloiva järjestelmä.  Katsojalta edellytettiin kykyä käyttää
rakennelmaa hyväksi henkilökohtaisessa tulkinnassaan eli kykyä luoda malli
yhä uudestaan uusin tavoin. Molempia koskivat samat tiedolliset ja taidolliset
vaatimukset ja molempien oli tarkoitus vaikuttaa tiedoillaan ja taidoillaan
toinen toisensa seuraaviin tulkintoihin. Väitänkin, että Camillon teatterin
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tulkintaa voidaan käyttää myös konkretisoituna mallina sen ymmärtämi-
seen, minkälainen maailmankatsomus mahdollisti taiteilijan aseman muut-
tumisen, joskaan asiaa ei ole mahdollista eikä syytä tarkastella tämän kirjan
puitteissa.

Liikkumismahdollisuudesta huolimatta Camillon teatterin ja museo-
kokoelman ideaalikatsoja näyttää sijainneen pyöreän tilan keskellä.  Tähän
kaikkialle yhtä hyvän näkymän tarjonneeseen täydellisen muodon keskus-
tassa sijaitsemiseen liittyi nerouden käsite. Keskusta määrittyy pythagora-
laisen ja kabbalistisen maailmankuvan perusteella universumin aluksi ja lo-
puksi sekä rinnastaa mystisen, älyllisen huipun saavuttaneen ihmisen Ju-
malaan. ”Filosofi-taiteilija” keskustassa ymmärsi enemmän kuin havain-
toon ja yhteenlaskutyyppiseen päättelyyn pohjautuen oli mahdollista. Hän
sijaitsi ulkopuolella ja kykeni siksi kaikenkattavaan objektiivisuteen. Väit-
teeni nousee esiin filosofian ja Camillon teatterin analysoinnin perusteella.
Välittäjänä renessanssifilosofiasta 1800-luvulle, jolloin useimmat suuret
julkiset museot syntyivät, 1700-luvun filosofinen, moraalinen ja esteetti-
nen keskustelu valaisee kysymyksiä, jotka selittävät suhdetta materiaaliseen
ympäristöön ja materiaalisen henkisiin arvoihin. Toivon voivani palata näi-
hin aiheisiin myöhemmin. Uusplatonilaisuus näyttää tar joavan perustan ja
syyn ruhtinaiden keräilyinnolle, jolle ei tähän mennessä ole esitetty muuta
syytä kuin statuksen vahvistaminen hallussa olleita materiaalisia arvoja
esitellen. Katsonkin, että ruhtinaan yksilöllisen persoonan arvokkuus ja
rinnastaminen Jumalaan, antaa statukselle pelkkää materiaa vankemman
pohjan. Neron ja keskeisen sijainnin ottajan, subjektin, teemaan liittyy myös
maailmanymmärrystä luova tiedemies. Renessanssin okkulttinen maailma-
kuva poikkesi ratkaisevasti keskiajan materiaalisesta luonnonmagiasta. Kris-
tinuskon kannalta katsoen se oli henkiin vaikuttamaan pyrkinyt harhaoppi,
joka kyseenalaisti pysyvän järjestyksen. Asioiden keskinäisiä suhteita
tarkastelleen keskustelun myötä merkitykselliseksi nousseen nerouden kä-
sitteen määrittely, ja sen seurauksena yhden vaan ei toisen ihmisen nimeämi-
sellä neroksi, on materiaaliseen maailmaan viittaavia merkityksiä, joita olen
koettanut alustavasti valottaa.  Maagi (magus) ei työssäni olekaan neroa kor-
vaava sana, vaan tiettyjä tietoja, taitoja ja kykyjä omaavaa henkilöä kuvaava
aikanaan käytetty kutsumanimi, jonka tärkeyden ymmärtämisen kautta on
ehkä mahdollista pukea sanoiksi arvoja, joita nerouteen on liitetty. Tämä
aihe samoin kuin erityisesti kolmannessa kir jassa esitettyjen näyttely-
analyysien sitominen osaksi esittämääni teoreettista rakennelmaa vaatii kui-
tenkin huomattavasti tässä esitettyä laajempia tutkimuksia. Yritykseni tuo-
da Camillon teatterin kautta filosofia ja maailmankuva 1500-luvun keräily-
toiminnan, kokoelmien jäsentelyn ja katsojan roolin selittäjiksi on jotakuinkin
testaamaton kenttä museologiassa ja sitä on syytä pohtia useiden erilaisten
esimerkkien yhteydessä. Vielä syvällisempää pohtimista vaatii teatterin ra-
kenteen paljastaman maailmankuvan merkitys modernin ajattelun kannal-
ta, estetiikan teoriassa sekä taiteessa.
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Konkretiana neljännen ja viidennen kirjan filosofialle siirryn kuudennessa
kirjassa museo- ja kokoelmaesimerkkeihin 1400–1700-luvulta.  Osio perus-
tuu julkaistujen tutkimusten ja vierailemieni kokoelmien keskinäiseen ver-
tailuun ja tarkoituksena on luoda muutamin esimerkein kuva kokoelmien
jäsentelyperiaatteista sekä luonnostella minkälaista esineistöä ja aineistoa
kerättiin. Kokoelmien inventaareja en ole katsonut tarpeelliseksi tuoda täs-
sä esiin, koska ne vievät turhan syvälle yksittäisten kokoelmien erityis-
piirteisiin ja tarkoituksenihan on tarkastella yleistä. Kokoelmien ja filosofi-
an pohjalta käsittelen teoksen lopussa tiedon siir tämistä ja esille asettamis-
ta sekä käsityksiä ymmärryksen ja oppimisprosessin luonteesta ihmisyyttä
ja ajattelua tarkastelleiden nykyisten ja varhaismodernien kir joittajien va-
lossa. Nähdäkseni teoria ihmisen tavasta omaksua tietoa ja teoria ihmisyy-
destä liittyvät yhteen, mikä viitteeni aiheeseen toivoakseni tekee ilmeiseksi.
Museon ollessa tiedon tallettaja ja siirtäjä, sekä ymmärryksen mahdollistaja,
sen historiaa tarkasteltaessa on mietittävä mitä tiedolla on kulloinkin tar-
koitettu ja minkälaisessa muodossa sen on uskottu olevan. Talletetun,
levitetyn ja omaksutun tiedon luonne ja siihen kytkeytyvät tavoitteet,
uskomukset, politiikka sekä ideologia ovat erityisesti näyttelyiden tulkin-
nassa keskeisiä, mutta vaikuttavat yhtälailla tallettamisen periaatteisiin.

Taiteen määrittelyllä on takanaan vuosisatainen keskustelu. Kauneudesta
on keskusteltu vuosituhansia. Muutamasta kir joittajasta huolimatta museoilla
ei ole vastaavaa teorian perinnettä.  Kuten Arthur MacGregor karusti tote-
aa, David Murrayn vuonna 1904 ilmestyneellä Museums, Their History and
their Use -teoksella ei ollut kuin yksi edeltäjä, Neikeliuksen Museographia
vuodelta 1727.36  Ongelmallisen, merkityksiä tuottavan rakenteen sijaan
moderni museo on ollut väline erilaisten asioiden kertomiseen ja välittämi-
seen. Se on objektivoitu olemattomaksi, eikä sitä itseään ole ollut tällöin
mahdollista dokumentoida ja tutkia. Toisin kuin Camillon teatterin kohdal-
la, oletuksena museotutkimuksessa on usein ollut, että museonäyttelyn ei
olisi pitänyt vaikuttaa tarkasteltavaan aineistoon. Tutkija tai ammattikriitikko
ei ainakaan antanut sen vaikuttaa esineistä ja taideteoksista tekemiinsä arvi-
oihin, vaikka tavallisen yleisön on koko julkisen museon olemassaolon ajan
tiedetty saavan museoissa elämyksiä ja museon on tiedetty opettavan heitä
niin tietoisella kuin tiedostamattomalla tasolla. Samalla museotutkimus on
voinut kohdistua pitkälti vain esineisiin, keräilijöihin, hallintoon, kokoel-
man vaiheisiin tai vastaaviin asioihin, jotka ovat museorakenteen sisällä.
Tieteen teoriat ovat näkyneet museoiden toiminnassa keräilysuuntautu-
misina ja esilleasettamisen tapoina, mutta itse museoon niillä ei näennäi-
sesti ole ollut suhdetta. Erityisesti estetiikan teoriat tai taiteen selittäminen
esittämisen ja kommunikaation kautta pohtivat mielestäni samoja kysymyk-
siä, joihin museon toiminta on perustunut. Ne tarkastelevat instituution ja
rakenteiden kykyä tuottaa merkityksiä yksittäisille esineille . Tätä työtä var-
ten läpikäymäni aineiston pohjalta näyttää, että estetiikassa helposti vallit-
sevia taiteen ja taiteilijuuden historian tulkintoja on hieman tarkastettava ja
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renessanssifilosofia on otettava vakavasti romantiikan edeltäjänä. Katson,
että käsitys elävän universumin jatkumosta selittää Platonin ideatason (mil-
tei) tavoitettavaksi ja ymmärrettäväksi osaksi universaalia rakennetta ja si-
ten mahdollisti jo renessanssissa uskon ihmisen ”jumalalliseen” nerouteen
erotuksena järjettömyyteen viittaavasta ”luovasta hulluudesta”.

Renessanssissa kehittyvän taiteilijaneron ja siis taiteen konseptin yhtälailla
kuin museon ymmärtämiseksi on tarkasteltava miten Platonia ja myöhäis-
antiikin uusplatonilaisia ajattelijoita tulkittiin 1400-luvulta eteenpäin osana
uskonnollis-metafyysistä (synteettistä,  eklektistä ja ekumeenista) maailman-
kuvaa,  joka hyväksyi jokaisen maailmanselitysmallin tasa-arvoisena. Se mitä
Platon seuraajineen todella kirjoitti ja tarkoitti ei ole tuon ajan ja nerouden
tai museon kannalta keskeistä. Näkökulmastani johtuen Platon tulkintani
onkin hieman tavallisuudesta poikkeava.37  Erityisesti ihmisen ymmärrystä
ja luomiskykyä määrittelevä kristillisen ja kabbalistisen ajattelun yhdistämi-
nen platonilaisuuteen näyttäisi luovan jo tuolloin selitysmalleja, joilla kau-
neus ja ideaali voidaan yhdistää väittämättä, että kauneus tarkoittaa silmää
miellyttävää. Ideaalin tavoin se liittyisi merkitsevään ja totuuden paljasta-
miseen ja olisi tekemisissä todellisuuden perusteiden kuvaamisen ja
käsittämisen kanssa harmonisella tavalla ja moraalisella tasolla.

Alkuperäisenä lähtökohtanani olleen ongelmanasettelun kannalta keskei-
nen kansallisten ja ryhmäidentiteettien stereotyyppisiin malleihin perustu-
va itsereflektio ja tähän liittyvä taidenäyttelyformaatin käyttö museoissa jää
tässä työssä esimerkkien tasolle. Kiinnostavana teemana se vaatii jatkossa
oman tutkimuksensa. Kansallisuuden ja ryhmäidentiteetin aiheet näyttäisi-
vät avautuvan parhaiten syvien,  ideolgioihin painottuvien, näyttelyanalyysien
avulla.  Kaikkiin keskeneräisiin lankoihin viitaten määrittelisinkin mielelläni
tämän julkaisun laajan tutkimushankkeen ensimmäiseksi osaksi. Uskon, että
analyysin jatkaminen ja ajallisesti sekä paikallisesti erilaisten näyttelyiden ja
merkitysten tarkastelu voi nostaa esiin vähintään yhtä paljon odottamatto-
mia asioita kuin tähän mennessä olen kohdannut. Tässä vain viittaan esi-
merkiksi ryhmäidentiteetin ja henkilökohtaisen itsemäärittelyn psykologi-
an suhteeseen ja toivon, että siitä käy selväksi kuinka tärkeää nykymuseoiden
analyyseja on rakentaa paitsi paikalliselle historian- ja kulttuurintuntemukselle
myös laajasti yhteiskunta ja tieteet huomioon ottavalle asenteelle. Museoi-
den tutkimuksessa kokemuksen,  tieteenfilosofisen tietämyksen ja historian
yhdistämisen nykyiseen elämänmenoon pitäisi olla luonnollista, sillä sellai-
sessa maailmassahan museot ovat.
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Susan M. Pearce erottaa keräilytutkimuksessa kaksi asennetta. Toinen on
perinteinen esine, keräilijä ja museohistoria -lähtökohtainen ”korkeakult-
tuurinen” ja kerätyn materiaalin objektiiviseen arvokkuuteen uskova suun-
taus. Sillä on hänen mukaansa yhtä pitkä historia kuin nykymielessä tietoi-
sella keräilyllä 1500-luvulta nykyaikaan. Toisaalta hän tunnistaa Karl Mar-
xin (1818–1883) ja Sigmund Freudin (1856–1939) jälkeisen tuotannosta ja
yksilöpsykologiasta lähtevän tutkimussuunnan, joka on noussut 1900-lu-
vun alkupuoliskolta alkaen. Esimerkiksi Adolph Donath julkaisi teoksen
Psykhologie des Kunstsammelns vuonna 1911. Tähän suuntaukseen liittyen
Pearce määrittelee keräilyn merkityksen yksilö- ja ryhmäpsykologisin kulu-
tukseen kietoutuvin tekijöin saattaen keräilykäsitteen piiriin useita sellaisia
tapoja koota tavaroita,  joita perinteinen keräily ei ole arvostanut rahallises-
ti, tai jolla ei ole aiemmin ollut sijaa tutkimuksen aiheena. Kuvaillessaan
nykymuseologian suuntautuneisuutta hän toteaa, että

”olemme kehittämässä kriittisiä lähestymistapoja, jotka aut-
tavat meitä näkemään elämän prosesseina ja toimintoina;

näkemään sen ei niinkään sarjana valmiita ideoita ja arvoja

tai hankittuina tietoina, kuin asioina, joita ihmiset tekevät

ja joilla on erilaisia seurauksia.”38

Pearcen jaottelu on useimpien yleistysten tavoin karkea.  Marxin ja Freudin
merkitystä tieteellisen työskentelyn taustavaikuttajina ei voi yliarvioida, mutta
museotutkimuksessa heidän teoreettinen painoarvonsa kasvaa varsinaises-
ti vasta 1960–1980-luvulla. Tätä varhaisempina,  mainittujen teoreetikkojen
vaikutuksesta syntyneinä keräilytutkimuksina on tosin mahdollista pitää
esimerkiksi kokoelma-aineistosta sekä kulttuureista tehtyjä etnologisia ja
antropologisia tutkimuksia, jotka ovat edelleen vaikuttaneet esineiden esil-
le asettamiseen. Mahdollisesti Pearce liittää tähän joukkoon myös museon
opettavaa roolia käsitteleviä teoksia kuten Alma S. Witlinin The Museum. Its
History and its Tasks in Education (1949). Toinen Pearcen mainitsema lähes-
tymistapa viitannee museohistorioihin tai inventaareihin, keräilijäbiogra-
fioihin, taidehistoriallisiin tai arkeologisiin teos-, tyyli- sekä aitoustutki-
muksiin, joissa teosten tutkimushetken sijaintipaikka ei ole merkitsevä.
Kaikkia niitä on tehty yhtä kauan kuin museoita on ollut olemassa. Nyky-
ään on olemassa myös kolmas suuntaus, jota voi määritellä vain
monitieteisyyden avulla.  Esimerkiksi käsillä oleva tutkimus ei toivoakseni
sovi kumpaankaan Pearcen kategoriaan.

Eilean Hooper-Greenhill on kollegaansa Pearcea laajemmin tarkastellut
tutkimukseni kannalta keskeistä museohistoriallista aineistoa. Teoksessa
Museums and the Shaping of  Knowledge (1992) Hooper-Greenhill käsittelee
likimain samaa ajanjaksoa kuin teen tässä työssä ja onkin siksi keskeisenä
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läsnä toisessa kirjassa. Hän väittää oman argumentaationi mukaisesti, mut-
ta esimerkiksi laajasti häntä ennen vaikuttaneen Germaine Bazinin käsityk-
sestä poiketen,  että ajallisuus kuuluu 1700-luvun museoajattelun sijaan jo
renessanssiin. Hooper-Greenhillin mukaan 1400-luvun italialaiset alkoivat
oivaltaa ajallisen muutoksen olemassaolon.  Viitaten Burken julkaisuun The
Renaissanse Sense of  Past  vuodelta 1969 Hooper-Greenhill toteaa, että varsi-
naista ajallista eroa ei kuitenkaan ymmärretty, vaan erilaisuus, joka havait-
tiin näkyvissä muinaisjäänteissä tulkittiin vieraudeksi ja ei-inhimillisyydeksi.39

Hooper-Greenhill tarkoittanee ei-inhimillisyydellä esimerkiksi käsityksiä, että
Keski-Euroopassa maasta löytynyt esihistoriallinen keramiikka oli itsestään
kasvanut luonnon luoma muoto. Sitä ei osattu pitää ihmisen tekemänä yh-
tään enempää kuin kivityökaluja ymmärrettiin käyttötavaraksi. Samoin
iskokset uskottiin salamaniskuista syntyneiksi. Muualla maailmassa, ennen
kaikkea Pohjois-Amerikassa käytössä nähdyt esineet vakuuttivat 1500–1700-
luvun kuluessa yhä useammat, että Euroopassa on saatettu käyttää vastaa-
vaa esineistöä.40  Kulttuuri- ja luonnonhistorian faktojen tuntemus ja niihin
perustuva käsitys ajankulusta on mielestäni kuitenkin toinen asia kuin (abst-
rakti) ajantaju sinänsä. Esimerkiksi kabbalan tai antiikin käsitykset ajallisen
olemassaolon (kuten rappeutuvaa maailmaa erotuksena Jumalan pysyvyy-
destä kutsuttiin jo keskiajalla) jakautumisesta erillisiin maailmankausiin oli-
vat käsitykseni mukaan tuttuja keräilyä harrastaneille, samoin kuin aristotee-
linen käsitys muistin ajallisuudesta ja sitoutumisesta menneeseen. Lisäksi
antiikin aineiston ja kristillisen ajattelun perusteella oli mahdollista muo-
dostaa kaksi tapaa määritellä kehitys. Toinen oli paratiisia seurannut rappio,
toinen taitojen myötä kehittyvä ihminen.41

Hooper-Greenhill jatkaa museohistorian tutkimukseen kohdistuvaa
kritiikkiään pyrkien osoittamaan virheeksi modernismin piirteiden näke-
misen renessanssissa. Hän korostaa Foucault’a lainaten, että museohistorian
klassikot, Bazin The Museum Age  (1967) ja van Holstin Creators, Collectors,
and Connoisseurs (1967), perustuvat käsitykseen, että taide on ikuisesti ole-
massa ollut kategoria. Hänen mukaansa esimerkiksi Bazin, Louvren johta-
ja ja taiteentutkija, erotteli maalaukset object d’art -esineistä, vaikka molem-
pia oli kokoelmissa esillä artificicalia-luokassa,  eikä maalauksia varhaisissa
kokoelmissa (välttämättä) tarkasteltu esteettisistä näkökulmista. Vedoten
Foucault’n käsitykseen renessanssin perustavanlaatuisesta erilaisuudesta
verrattuna moderniin aikaan Hooper-Greenhill katsoo taiteesta kir joitta-
neiden käyttäneen 1600-luvun dokumentteja vahvistaakseen 1900-luvun
käsityksiä. Hän antaa siten ymmärtää taiteen käsitteen synnytetyn taidehis-
torian tutkimuksessa liian varhain ja liittyy näkemyksineen historian ja este-
tiikan traditioon, jotka vetävät rajan Immanuel Kantin (1724–1804) tai
historianfilosofi Giambattista Vicon (1688–1744) kaltaisten selvästi asian-
sa muotoilleiden kir joittajien mukaan.  Määrittelyerot ja se missä tai kuinka
laajasti tunnettuna voidaan tulkita monimuotoisten aineistojen valossa ole-
van minkäkinlaisia asioita ja ajatuksia; mihin ne liittyvät, mistä ne ovat syn-
tyneet, miten kehittyneet, kuvaavat lähinnä kirjallisuuteen ja esineelliseen
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aineistoon painottuvien tutkimusten erilaisuutta mieluummin kuin todelli-
sia historiallisia tilanteita. Itsestäänselvää onkin, että tutkimus on syytä teh-
dä avoimena eri vaihtoehdoille. Tämän kir jan työprosessin seurauksena
olenkin jo edellä ilmenneesti valmis keskustelemaan jatkossa syvällisem-
min taiteudesta renessanssissa.42

Bazinin julkaistessa, 1950–1960-luvulla, museoiden tai kokoelmien histori-
aa ei tunnettu läheskään yhtä yksityiskohtaisesti kuin nykyään. Ennen kaik-
kea aika ennen valistusta oli musta aukko jota täytti Julius von Schlosserin
Die Kunst- und Wunderkammeren der Spätr enaissance (1908). Tämä uraauurtava
tutkimus esittelee lähinnä saksalaisia kokoelmia, joista on inventaaritietoja.
Käsitys kuriositeettikabinetin olemuksesta on perustunutkin näihin päiviin
asti von Schlosserin tutkimukseen. Von Schlosserin tavoin valistuksen ar-
voja kannattaen 1960-luvulla nousseeseen materialistiseen ja kriittiseen tut-
kimukseen kuului edelleen ihmisen epärationaaliselta vaikuttavien usko-
musten väheksyntä. Ranskan vallankumouksen uudistavuudesta lähtevä
ajattelu yhdisti uskon henkisen ja materiaalisen erillisestä kehityksestä edis-
tystä korostavaan ja teknisesti nopeasti muuttuvaan ja vaurastuvaan Eu-
rooppaan. Oikeastaan vasta The Cabinet of  Curiosities -seminaarin (1983) ja
seminaarijulkaisun Origins of  the Museum (1985) sekä ennen kaikkea Oliver
Impeyn ja Arthur MacGregorin vuodesta 1989 toimittaman Journal of  the
History of  the Collections -lehden ansiosta varhaisten kokoelmien historiaan
on päästy tutustumaan laajasti, ja myytti käsittämättömiä kummallisuuksia
sisältäneistä tavaravuorista on suuressa määrin syrjäytynyt.

Teoksessa The Origins of  Museums julkaistut esitelmät eivät pyri vastaamaan
kysymykseen miten määritellä museo. Ne ovat puheenvuoroja, joiden tar-
koitus on purkaa samoja varhaisiin kokoelmiin liitettyjä henkilökohtaisuuden
negatiivisia mielleyhtymiä, joihin Hooper-Greenhill tarttui myöhemmin.
Kun Hooper-Greenhill pitää arvostamisen perustana erilaisuuden hyväk-
symistä pyrkimättä ymmärtämään,  The Origins of  Museums kuvastaa tutki-
joiden tarvetta tietomäärää lisäämällä juuri ymmärtää. Lähtökohtana on
osoittaa konkreettisin esimerkein kokoelmilla olleen erilaisia käyttötarkoi-
tuksia ja jäsentelyperiaatteita. Tietoisuuteen nousi, että mielleyhtymiin ja
allegorioihin perustuva ajattelu toimi jonkin muun perusideologian puit-
teissa kuin lineaarisen yksityiskohta kohdalta etenevän kerronnan.  Esiin
nousi tässä vaiheessa vain ryhmittelyn ja jaottelun yleisiä periaatteita ja viit-
tauksia muistitekniikkaan.  Samalla julkaisu edesauttoi ennen kaikkea tul-
kintaa renessanssikokoelmista osana skolastiikkaan nojautuvaa luokittelevaa
ja ryhmittelevää akateemista perinnettä. Retorinen muisti asettui tähän ku-
vaan sujuvasti kuten Eilean Hooper-Greenhill ja Lina Bolzoni ovat osoit-
taneet. Monista The Origins of  Museum -teoksen kanssa samoista kir joittajis-
ta koostunut joukko tuotti vuonna 1994 yhden kokoelmahistoriantutk-
imuksen merkittävimmistä artikkelikokoelmista, Macrocosmos in Microcosmo.
Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450–1800. Osittain erilaisia
aihepiirejä esittelevässä, osittain aiheitaan analysoivassa teoksessa The Origins
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of  Museums -teemoja on kehitelty eteenpäin ja erityisesti sijaa on annettu
tiedonmuodostamismenetelmille.

Yksi tärkeitä varhaisen keräilyn historioita on Krzysztof Pomianin osittain
parikin kertaa englanninnettu Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris , Venise:
16e – 18e siècle (1987). Tutkimus keskittyy 1600–1700-luvun venetsialaisiin
ja pariisilaisiin keräilijöihin, mutta sen johdannossa esitetyt ajatukset esi-
neen merkkiluonteesta ja käsitys museosta näkyvän ja näkymättömän suh-
teen välittäjänä on muutamia kriittisiä huomautuksia lukuunottamatta hy-
väksytty teoriaksi museon ideasta. Pomianin mukaan kokoelma on arvo-
kas, koska se luo yhteyden arvokkaaseen mutta itsessään näkymättömään;
esineet ovat kokoelmassa (kuvamaisia) merkkejä semioforia . Pomian kutsuu
esineitä myös kuviksi (simulacrum). Hänen ajattelulleen keskeistä on, että
esine kokoelmassa on menettänyt käyttöarvonsa ja on vain merkki. Näin
kappale 1700-luvun luonnonhistorian kokoelmassa oli Pomianin mukaan
itsessään arvoton, mutta arvokas viitatessaan luonnon järjestykseen.  Viita-
ten Pierre Bourdieun ”läpinäkemisen” käsitteeseen Bennett huomauttaa
tähän, että esine voi toimia merkkinä vain, jos katsojalla on kulttuurinen
koodisto lukea merkkiä.43

Lähinnä Eilean Hooper-Greenhillin ansiosta renessanssin kokoelmia studio-
loista kuriositeettikabinetteihin on museotutkimuksessa 1990-luvulla tarkas-
teltu klassisen muistamisen taidon pohjalta ja yksittäisiä kokoelmia on tut-
kittu tästä näkökulmasta. Hooper-Greenhill esittelee muun muassa Fran-
ces A. Yatesin tulkinnan Giulio Camillon muistiteatterista retorisena muistina
ja perustaa siihen käsityksensä renessanssikokoelmien tavasta jäsentää tie-
toa. Näkökulma kuvaa museota kokoelmana lokuksia eli paikkoja (loci), joissa
materiaalisen tarjoamasta tiedosta on muodostettu yksiulotteinen systemaat-
tinen tarina. Tästä näkemyksestä voidaan johtaa käsitys, että kokoelmien
tieto on ymmärrettävissä yhtenä totuutena ja siirrettävissä katsojalle. Retor-
isena muistina museo liittyisi aristoteeliseen, skolastiseen perinteeseen ja
rinnastuisi esimerkiksi logiikkaan ja muihin har joiteltavissa oleviin taitoi-
hin.44  Samalla se on lähellä Pomianin museon perusominaisuudeksi esittä-
mää pedagogisen museon toimintaperiaatetta, joka laatii ja esittää kerto-
muksen.

Porvarillisen ja yläluokkaisen museon kritiikki on yksi keskeinen lähtökoh-
ta tarkasteltaessa niin nykymuseon käytänteitä kuin tutkittaessa 1800-lu-
vun museoidenperustamisintoa. Didier Maleuvren Museum Memories. History,
Technology, Art vuodelta 1999 on niistä viimeisimpiä. Englannissa tämä lä-
hestymistapa nousi 1970-luvulla kun heräsi kiinnostus työväen historiaan
erotuksena maan virallisesta valtio- ja aatelissukuhistoriasta.  Nykyaikaisen
museon yläluokkaisuutta korosti jo aiemmin paljon huomiota saanut
Bourdieun & Darbeilin L’amour de l’art: les musées d’art européens et leur public
vuodelta 1969. Tutkimus jakoi eri maiden museoyleisön yhteiskunnallisen
aseman mukaan eri luokkiin. Myöhemminkin ylä- tai keskiluokkaisuutta,
”tätimäisyyttä” ja perinteisen museon vierastuttavaa olemusta on tarkastel-
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tu lähinnä negatiivisen kritiikin hengessä. Museon ”kynnystä on pyritty
madaltamaan” kuten usein sanotaan. Museopedagoginen ja näyttely-
suunnittelu -kirjallisuus keskittyy usein kävijän kohtaamiseen ja museo-
elämyksen innostavuuden kehittämiseen luokkarajojen murtamiseksi eli
yleisöpohjan laajentamiseksi.

Hooper-Greenhill on siteerattu tutkija ja vaikutusvaltainen toimittaessaan
jatkuvasti museologiaan ja museotyöhön liittyviä kirjoja. Susan M. Pearce
on Hooper-Greenhillin ohella ollut 1990-luvulla alan aktiivisesti julkaisevia
tutkijoita. Nykyään Leicesterin yliopiston varakanslerina toimivalla Pearcelle
on ollut vuonna 1964 Leicesteriin perustettu, museologian vanhin,  oppi-
tuoli Euroopassa (nykyään professorina Eilean Hooper-Greenhill). Pearce
noudattaa ehkä synteettisimmässä teoksessaan On Collecting. An investication
into collecting in the European tradition (1995) Foucault’n ja Museums and the
Shaping of  Knowledge -teoksen lähtökohtia kerratessaan johdannossa keräi-
lyn ja museolaitoksen vaiheita.45  Samoin Tony Bennettin The Bir th of  the
Museum. History, theory, politics (1995), sekä artikkeli The Exhibitionary Complex
(jotakuinkin jokaisen ”kriittisen tutkimuksen” auktoriteetin artikkelin sa-
moihin kansiin koonneessa) kokoelmassa Thinking about Exhibitions (1996)
toimivat julkituodun foucault’laisesti. Eilean Hooper-Greenhill esittelee
Museum and the Shaping of  Knowledge -teoksen alussa Foucaultin ajattelua usean
sivun verran.  Kirjan loppupuolella hän toteaa,  että Foucault’n edellyttämä
varsin nopea siirtymä maailmankuvasta toiseen ei näytä historiallisten esi-
merkkien valossa museoissa todelliselta, mutta että Foucault’n viitoittama
lähestymistapa auttaa havaitsemaan piirteitä, jotka muutoin jäävät huomiotta.
Hooper-Greenhill tarkoittaa, että hän olisi ilman Foucault’n mallia tyytynyt
tarkastelemaan uutta luovaa kehitystä. Näkökulman valinnan aiheuttamana
havaintona hän pitää esimerkiksi „vanhaan viittaavaa“ maagisten esineiden
keräämistä Royal Societyn kokoelmiin 1700-luvulla kun samaan aikaan
maailman ymmärtäminen pyrittiin modernisti supistamaan matematiikaksi,
kuten Hooper-Greenhill moderniuden määrittelee .46

Susan Stewartin On Longing (1984) ja Edvard Saidin Orientalism (1978) -
kirjojen vaikutuksesta keräilyyn ja museolaitokseen on otettu varsin voi-
makkaasti kantaa läntisenä ylivallan osoituksena. Erityisesti Stewartin käsi-
tys katoavista materiaaleista tehtyjen esineiden oikeudesta kadota, mikäli
valmistajat niin haluavat, on saavuttanut laajaa vastakaikua kuten on voinut
todeta museoammattilaisten tapaamisissa Yhdysvalloissa. Säilymättömäksi
tarkoitetun säilyttämiseen kiteytyy länsimainen usko omaan paremmuuteen
ja oikeuteen päättää kulttuuriarvoista. Muutos, joka tieteissä näkyi selvästi
jo 1960-luvulla kohtasi museot mainittavissa määrin vasta parikymmentä
vuotta myöhemmin.  Tällöin antropologia oli jo vuosikymmeniä ollut kiin-
nostuneempi ei-materiaalisen tallettamisesta kuin keräilystä museonäyttelyitä
varten. Kuten Harvardin yliopistoon kuuluvassa Peabody Museum of
Archaeology and Ethnologyssa opastetaan yleisöä, museokokoelmat ovat
nykyaikaan mennessä ehtineet muuttua ajattomaan, noin sadan vuoden
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takaiseen menneeseen jähmettyneiksi kuviksi yhä etäisemmiksi käyvistä
kaukaisista kulttuureista. Museon ominaisuus jäädyttää tallennushetki to-
desta irronneeksi fragmentiksi (missä hetkellinen muuttuu pysyväksi
olemassaoloksi) on alkanut antropologian pitkään jatkuneen ei-materiaali-
seen suuntautumisen takia nousta jokaisen havaittavaan ristiriitaan elämän
jatkuvuuden kanssa.47  Eroa arjen havaintojen tai kenttätyön antamaan ku-
vaan ei ole enää mahdollista ohittaa. Tämä korostui kun tutkimus Yhdys-
valloissa politisoitui 1960-luvulta alkaen. Samaan aikaan voimistui pien-
ryhmäidentiteettien rakentaminen ja ainoastaan vanhan aineiston säilyttä-
miseen ja esittämiseen perustuneeseen ”väärään” kuvaan oli helppo puut-
tua. Yhdysvaltain sirpaleisesta kansallisuusrakenteesta virallista yhtenäis-
tämispolitiikkaa vastaan noussut ajattelu tuotiin julkisuuteen ja instituutiot
(kuten museot) jotka ovat länsimaista perinnettä julistaessaan vallitsevan
yhteiskuntamuodon näkyvimpiä ja pysyvimpiä todistajia, muuttuivat osak-
si taistelutannerta. Lähtökohta muutokseen pyrittäessä oli ja on,  että näyt-
telyihin vaikuttaen vaikutetaan kuvaan, joka annetaan esilleasetettavasta
asiasta tai kulttuurista. Museot näkyvänä ja (nuorisoa) kasvattavana insti-
tuutiona eivät ole voineet välttyä ottamasta osaa keskusteluun.

Museoalan ulkopuolelta tulevista edelleen vaikuttavaista tutkijoista yksi tär-
keimpiä on ”tietoisuuden historian professori” (prof essor in the History of
Consciousness) James Clifford. Hän on saavuttanut asemansa museokriitikkona
tiukoilla näyttelyarvioilla 1980-luvun alkupuoliskolla.  Cliffordin lähtökoh-
ta on postkolonialistinen instituutiokritiikki, mihin Stewartinkin tutkimus
voidaan liittää. Clifford kyseenalaisti kritiikeissään kenenkään oikeuden
puhua ryhmän puolesta ja kysyi sellaisia yleensä vain antropologian ja et-
nologian piirissä tarkasteltuja kysymyksiä kuin mikä ylipäätään on ”kult-
tuuri”.48  Yhdysvaltalaisessa museotutkimuksessa postkolonialistinen kri-
tiikki on sittemmin ollut yksi keskeisiä lähtökohtia ja lukemattomia artikke-
leita on julkaistu pohtien yleisesti tai yksittäisten näyttelyiden puitteissa ”toi-
sen kulttuurin” esilleasettamisen ongelmaa ja museon moraalikysymyksiä.
Smithsonian Institutionin julkaisuissa nämä aiheet saavat paljon tilaa, kos-
ka instituution näyttelytoiminnasta merkittävä osa liittyy muuhun kuin
eurooppalais-amerikkalaiseen kulttuuriperinteeseen. Kritiikin teoreettisen
pohjan on muodostanut yhteiskunnan valtasuhteita tarkasteleva marxismiin
ja ranskalaiseen filosofiaan perustuva Cultural Studies . Lisäksi yhdysvaltalai-
nen tutkimus on tuottanut sellaisia julkaisuja kuin Douglas Crimpin Museon
raunioilla, jolla on ollut huomattavaa merkitystä esimerkiksi suomalaisessa
nykytaidekeskustelussa 1990-luvun alussa. Crimp polemisoi nykytaiteen
parissa, eikä ole kiinnostunut museon ajallisuudesta ja vaihtelevasta  tavasta
heijastaa yhteiskunnan arvoja. Kuten Mieke Bal toteaa, ”perinteiselle
museologialle” tällainen ajatus ei ole vieras. Hän viittaa tässä Krzysztof
Pomianin väitteeseen, että esinevalinnat perustuvat tieteen, historian, tai-
dehistorian ja virallisen ideologian määrittämiin arvoihin. Bal ei pidä
Pomianin käsitystä täydellisenä. Esimerkiksi yksilön valinnat puuttuvat lis-
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tasta. Edelleen Pomianiin viitaten Bal jatkaa museon perinteisten tarkoitusten
olevan tuoda katsojalle tyydytystä,  muistaa mennyttä, opettaa tulevaisuutta
varten ja muodostaa seremoniallinen yhteys transkendentaaliin.49

Nimiä, joita museotutkimuksessa siteerataan ovat Ferdinand de Saussure,
Jean Baudrillard ja Pierre Bourdieu.  Aina nämä eivät esiinny niminä, mutta
ajatukset esineen fetissiluonteesta ja esimerkiksi Susan M. Pearcen kerätty-
jen esineiden jako muistoiksi, fetisseiksi tai systematiikaksi, sekä toisaalta
puhe kielisysteemistä viittaavat tähän suuntaan. Kuvaavasti Ildikó Lehti-
nen viittaa artikkelissa Museoesine ja kontekstit:  ’etnografista todellisuutta ’ kohtaa-
massa ”ranskalaisiin esinesosiologeihin”.50  Samalla nykyinen museotutkimus
ja käytännön museologia ovat omaksuneet diskurssianalyysin kieltä. Mu-
seo – tarkemmin näyttely – on laajasti hyväksytysti kommunikaatiota eri
tahojen kesken ja yleisölle. Kuten Mieke Bal toteaa, näytteille asettaja ker-
too kävijälle ”esineestä”. Bal itse on lähestynyt museoita Heideggerin
määrittelemän diskurssin ilmentyminä. Hän huomauttaa, että Heideggerin
mukaan pääte -logia,  jolla yleensä ymmärretään ”tiedettä jostakin” tarkoit-
taa varsinaisesti diskurssia,  keskustelua jostakin. Bal toteaa,  että Aristote-
leen mukaan diskursiivinen kommunikaatio manifestoi puhuttua asiaa, joka
mahdollisti muille sisäänpääsyn aiheeseen. Diskurssi tässä mielessä ei mer-
kitse kielellistä puhetta, vaan osoittamista ja näkyväksi tekemistä, merkityk-
sen luomista, joka nähdäkseni kuvaakin hyvin )ellei suorastaan keskeisiltä
piirteiltään) museota.51  Museologia on täten määritellen oppi monimediai-
seksi kommunikaatioksi,  sillä merkityksiä luodaan museoissa kaikin tarjolla
olevin keinoin, esimerkiksi äänen, valon, värin, tilan, muodon, kirjoitetun
ja puhutun sanan, kuvan, esineen, yhteyksien ja erottamisten avulla.

Balin käsityksen mukaan esine on mykkä. Tästä kysymyksestä näkemykset
vaihtelevat riippuen siitä miten mykkyys määritellään.  Balin mukaan kävijä
voi ottaa kertojan roolin tulkitessaan „esinettä“, hänen käsityksensä mu-
kaan esine ei siis edesauta tulkintaa siinä määrin, että sen voisi katsoa osal-
listuvan diskurssiin. Toisaalta näyttelyn tekijät pyrkivät sen avulla tekemään
omaa viestiään ymmärrettäväksi. Kevin Moore, lähestyessään näyttelyn ra-
kentamista käytännön kannalta väittää esineiden olevan mykkiä vain, mikä-
li emme tiedä kuinka annamme niiden puhua. Balin tavoin myös Moore
tarkoittaa esineen lukemista, mutta viittaa materiaalisempaan yhteyteen esi-
neen ja katsojan välillä kuin Bal. Hän uskoo, että esine sinänsä voi välittää
viestejä ja toteaa, että ilman tukitulkintaa esineet voivat jopa valehdella kun
Bal taas katsoo niiden kerronnan avulla valehtelevan. Mooren sanoin kuin
Susan M. Pearcen mukaan akateemisen museotutkimuksen ongelma on,
että esineet ovat riippumattomia sanoista ja niitä on vaikea muuttaa sanoik-
si. Kirjallinen ja täsmällisyyteen pyrkivä kommunikaatio ei täysin tavoita
niiden olemusta. 52  Tässä on kyse muun muassa Pearcen nelikentässä esiin
tulevasta museolaatuisuudesta eli museon pääsyn ”vaatimasta” erityisyydestä
ja siitä, että esine (tämän tunnetun oletuksen takia) näyttelyssä on enem-
män tai ainakin erilainen kuin (sama) esine jossain muualla.  Esineen ole-



45

massaolo huomataan ja havainnoilla sekä kokemuksilla voi olla seuraamuk-
sia museovieraan elämässä hetkellisesti tai pysyvästi. Tähän julkinen museo
opettajana ja kasvattajana on pyrkinyt ja tähän renessanssin yksityisinkin
kokoelma mielestäni pyrki. Esineen merkityksen esittely ja jollain tavoin
muuttaminen ovatkin museon peruspiirteitä. Oli esine luonnosta peräisin
oleva esimerkki tai taideteos, museossa esillä ollessaan ne eivät ole kokemuk-
sina samanlaisia kuin synty-ympäristössään. Uusi ympäristö merkitsee aina
uusia merkityksiä ja käyttötarkoituksia.  Renessanssissa tätä voidaan mieles-
täni pitää muistin ohella yhtenä keräämisen motiivina.  Erityisesti ”temppe-
li-museon” jalostavuuteen liittyy museolaadun ohella museoefektin-käsite, joka
on läheisessä yhteydessä museous-tematiikkaani. Eri tutkijat antavat sille
vivahteiltaan vaihtelevia merkityksiä, mutta pohjimmiltaan kyse on todel-
listen, silti tavoittamattomien, esineiden kyvystä viestiä ja herättää tunteita:
museon tunteisiin vetoavasta kommunikatiivisuudesta eli elämykselli-
syydestä. Svetlana Alpers kutsuu museoef ektiksi museoiden taipumusta muut-
taa kaikki taiteeksi. Hän käyttää sitä visualisoivan merkityksessä ja painot-
taa erityisesti pyhittävää, etäännyttävää vaikutusta, mikä liittyy fyysisen kap-
paleen muuttamiseen kuvaksi. Albers tarkoittaa konkretian tasolla kosket-
tamisen estämistä. Barbara Kirshenblatt-Gimblett käyttää sanaa laajemmin.
Hänen mukaansa eivät vain tavalliset asiat ja esineet muutu erityisiksi museo-
ympäristössä, myös museokokemus muuntuu malliksi elämän kokemiselle
museon seinien ulkopuolella.53  Museo ja museoissa merkityksiä luovat ta-
hot ovat antaneet esineille tietoisesti uusia, jopa niiden itsensä ulkopuolisia
merkityksiä osana pyrkimystä vaikuttaa kävijöiden kautta yhteiskuntaan.
Museoefektin ominaislaadun tarkastelu on siten yksi tapa lähestyä museo-
esineen merkkiluonteen ja näyttelyn narratiivisuuden ongelmaa.

Olen tässä jättänyt huomiotta suuren osan museologista kirjoittelua ja tut-
kimuksia. Tärkein syy on useimpien kirjoittajien suuntautuminen nykyhet-
ken käytännön museotyöhön ja nykymuseon ongelmiin tai määrittelyyn.
Tutkimuksessani keskeinen historia on usein vain pikainen vilaus, harvoin
sitäkään. Tälle rajaukselle on museotyössä perustelu. Universalistisella ja
esineellisellä menneisyydellä ei useinkaan katsota olevan annettavaa nyky-
hetkelle. Historian toistumattomuuden ja siten opetuskyvyttömyyden oppi
on omaksuttu. On asia toki tottakin, nykyteoreetikkojen valossa työsken-
teleminen on yhtä antoisaa ja monimuotoista kuin menneen. Esineellisyyteen
liittyen esimerkiksi Susan Stewart kirjoittaa,  että museot luovat kelvollises-
ta näyttävän esityksen maailmasta irrottamalla esineet ympäristöstään ja
laittamalla ne edustamaan abstrakteja kategorioita. Tässä hän on nykyajan
kritiikissään samalla linjalla kuin Pomian, joka määrittelee keräilyn merki-
tystä historiallisena ilmiönä. Stewart korostaa, että keräilyn todellisuus
häivyttää esineiden erityiset historiat ja esineet korvaavat museoissa sosiaa-
liset suhteet, mikä viittaa etnologisten ja antropologisten esilleasettamisten
tapaan liittää esineen viereen tietoa jostain kulttuurisesta käytänteestä,  jos-
sa esine on ollut osana. Niinkään ei esitellä juuri kyseistä esinettä historial-
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lisena yksilönä. Museoiden sosiaalista nykyaikaan erotuksena esineellisestä
menneestä korostaen myös Janne Vilkuna kirjoittaa Museo-lehdessä arvioi-
dessaan Ari Pöyhtärin teosta Keräilystä kokoelmaan:

”... nykyaikaiset (postmodernit?) museot ovat irrottautuneet
tai irtoamassa esinekeskeisyydestä. Tallennustoiminnan

kohteena ovat ilmiöt, mistä seuraa, että täydellisen koko-

elman ajatus hämärtyy ja katoaa, sillä jokaisen pitäisi ym-

märtää, ettei koko maailmankaikkeutta tai edes yhtä yh-

teisöä voi museoida. Nykyisen museotoiminnan lähtökohta

on lisäksi ihmis- ja yhteisölähtöinen: museot, kokoelmat

ja objektit eivät ole päämäärä vaan yhteisön (ja yhteiskun-

nan) ja yksilön välineitä, joiden avulla hahmotetaan ja hal-

litaan ajallista ja alueellista ympäristöä.”54

Vilkuna ei varmasti aja takaa muuta kuin parempaa tallettamista ja näytteille-
asettamista, mutta toimitaan niin tai näin, tilanne riistäytyy helposti käsistä.
Esimerkiksi James Cliffordin mukaan merkitysten tekemisestä on tehty
asioiden esittämistä ja hankinnat on täten ”okkultoitu”.55  Tämä siis nyky-
ään, ja kieltämättä Vilkunan teksti näyttääkin yhtä aikaa identiteetinmuo-
dostuksesta puhuvalta ja renessanssimagialta.  Siis näyttää,  tutkimuksessani
pohdikin pettääkö ulkonäkö vai onko olemassa ”syvempiä” yhteyksiä: yh-
distäviä maailmankuvallisia selittäjiä, joilla ilmeisen samanlaiset sisällöt se-
littyvät. Tässä olen melko yksin..

Museohistorian tutkimus on toiminut maailmankuvan tutkimuskehyksessä,
mutta ei osana filosofian (tai estetiikan) historian tutkimusta. Museoiden
yhteydessä on selvitetty jossain määrin luonnontieteellisen tutkimuksen
kehityslinjoja, mutta erityisesti yhteydet arvottamisen historiaan ovat olleet
varsin vähäisiä lukuunottamatta Lorraine Dastonin ja Katharine Parkin
tutkimuksia, joista mainittakoon Wonders and the Order of  Nature 1150–1750
(1998). Massiivinen teos kattaa ajallisesti pitkän jakson niin kir jallisina tun-
nettuja kuin aineellisia kummajaisia ja niistä esitettyjä käsityksiä. On ym-
märrettävää,  että tutkimuksen pitkän hiljaiselon takia  erityisesti 1400–1600-
luvun maailmankatsomuksen viimeaikaiset tulkinnat ovat jääneet museo-
historiassa huomaamatta. Perinteinen ja edelleen filosofian yleisteoksissa
tavallinen tapa nähdä renessanssiajattelu on määritellä se antiikin ajatteli-
joiden kierrätykseksi. Mitään varsinaisesti uutta ei vakiintuneen käsityksen
mukaan syntynyt ellei platonisen rakkauden pohdinnoille anneta tätä ar-
voa, millä ei ainakaan pinnallisesti katsoen pitäisi olla tekemistä museoiden
kanssa Filosofiassakin tilanne on vasta muuttumassa..Uutta ovat tuoneet
erityisesti viime aikoina julkaistut kriittiset editiot renessanssifilosofien teks-
teistä. Muutos on syntynyt kun filosofian tutkimuskohteiksi on hyväksytty
maailmakuvan tarkastelu koko laajuudessaan eli mukaan on otettu Plato-
nin ja Aristoteleen tulkintojen monimuotoisuus sekä filosofian yhteys us-
konnolliseen ajatteluun ja magiaan.56  Tutkimusalueen monimuotoisuutta
ja rajojen häilyvyyttä kuvaa,  että sarjassa The Cambridge History of  Philosophy
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osat The Cambridge History of  Later Medieval Philosophy (1982) ja The Cambrid-
ge History of  Renaissance Philosophy (1988) käsittelevät ajallisesti päällekkäisiä
jaksoja. Samalla keskiaikaista ajattelua käsittelevä osa tarkastelee aihettaan
perinteisemmästä näkökulmasta kuin seuraajansa. Renessanssifilosofia on
mahdollisesti jäänyt vieraaksi, koska 1600–1700-luvun meille auktoriteetteina
säilyneet ajattelijat kielsivät sen merkityksen esimerkiksi lähteiden vapaan
tulkinnan, lähdekritiikin puutteen ja okkultismin takia samoin kuin aikalai-
sista erityisesti monet sittemmin tärkeät ajatuksiaan julkaisseet humanistit.

Renessanssin ajattelijoille ajatuksen alkuperä ei ollut yhtä tärkeä kuin sisäl-
tö. Nämä näyttäisivätkin jatkaneen keskiaikaista perinnettä, kuten voi pää-
tellä Carruthersin keskiajan keinotekoista muistia tarkastelevan The Book of
Memoryn (1992) perusteella. Samalla uudistunut kiinnostus antiikin
retoriikkaan vahvisti käsitystä siitä, että kerronnassa tärkeintä ei ole totuus
vaan vakuuttavuus ja kertojan asema. Nykynäkökulmasta voi määritellä,
että renessanssin ajattelu oli kristillisyyteen sitoutunut uskomusjärjestelmä
päinvastoin kuin filosofinen materialismi, joka väitti totuusarvojen olevan
perusteltavissa olevia faktoja. Tuohon aikaan tilanne oli tietenkin toinen.
Uskomusjärjestelmän katsottiin perustuvan faktuaaliseen kristilliseen to-
dellisuuteen. Carl Goldstein toteaa artikkelissa Rhetoric and Art History in the
Italian Renaissance and Baroque (1991), että Vasarin lukijat hyväksyivät kirjan
retorisen kerronnan totuutena. He paneutuivat faktojen totuusarvon si-
jaan argumentoinnin etenemiseen ja asennoituivat siihen kuin kyseessä oli-
si historiallinen kerronta. Ciceron tulkintaa inventiosta (löytäminen) hyväksi-
käyttäen, Goldstein katsoo Vasarin kerronnan pyrkineen pysyttelemään luo-
tettavuuden rajoissa faktojen totuusarvosta riippumatta. Hän toteaa,  että
tällainen inventioon (kerronnalla totuuden luovaan) perustuva asenne on täysin
päinvastainen tapa tarkastella historiaa kuin ”moderni” lähestymistapa, jonka
perustana on tapahtumien autenttisuus. Carruthers on esittänyt vakuutta-
vasti samansuuntaisia väitteitä keskiaikaisesta muistista. Hänen mukaansa
tärkeää ei ollut sitaatin oikea muoto, vaan sisällön ymmärtäminen osana
omaa ajattelua.57  Humanistien ja myöhempien filosofien tavoin Goldstein
kykenee näyttämään renessanssikirjoittajien antiikin retoriikasta omaksumat
esitystavat, mutta ei tarkastele niiden ”totuudellisuutta” suhteessa uskottuun
totuuteen maailmasta. Ilman tätä yhteyttä esimerkiksi Vasarin esittämät ta-
soerot toscanalaisen ja venetsialaisen maalaustaiteen välillä (colore alempi,
disegno ylempi) eivät näyttäydy faktoina vaan retoriikasta voimansa saanee-
na toscanalaisuuden ylistyksenä kuten Goldstein asian käsittääkin. Osana
tietynlaista maailmankuvaa tämä sen sijaan voidaan nähdä eräänlaisena
faktana, jossa on yhteys hengen ja taiteen ylemmyyden kesken.

Vastakkainasettelu kristillisen totuuden ja fyysisen totuuden välillä oli esillä
keskusteluissa 1600-luvulla. Lady Anne Conway (1631–1679) kritisoi
kartesiolaista ajattelua materialismista,  koska se häivytti Jumalan tarpeetto-
mana. Samalla hän totesi, että ”tietämättömät” kutsuvat äärettömästä jat-
kuvuudesta (kohti pienempää ja kohti suurempaa) seuraavaa empatiaa ja
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antipatiaa eri asioiden välillä okkultismiksi. Hänen 1500-luvulla ja edelleen
1600-luvulla muodikkaan kabbalan pohjalta kehittämänsä maailmankuva
ei kieltänyt järjen ja Jumalan yhtäaikaista olemassaoloa. Tässä työssä läh-
teenä käyttämäni lady Conway ei ole kuriositeetti filosofian historiassa, vaikka
yksityisen asemansa ja varhaisen kuolemansa vuoksi ei julkaissut.  Hänen
muistiinpanoistaan koottu teos The Principles of  the Most Ancient and Modern
Philosophy, ilmestyi vuonna 1690, myöhemmin myös hänen kirjeenvaihtonsa
on julkaistu. Lady Conway oli 19-vuotiaasta kirjeenvaihdossa Henry Moren
(1614–1687) kanssa René Descartes’n (1596–1650) ajattelusta. Hän oli en-
sin tämän ”sankaritaroppilas”, myöhemmin ystävä, ja vaikutti muun muas-
sa Cottfried Wilhelm Leibnizin (1646–1716) ajatteluun. Kuten Allison P.
Coudert ja Taylor Corse toteavat Conwayn teoksen uuden englanninnoksen
esipuheessa, Lady Conwayn ja Leibnizin ajattelun samanlaisuus auttaa sel-
vittämään Leibnizin ajattelun käsittämättömiä kohtia koska toisin kuin
Leibniz, Lady Conway ei salannut kabbalistisia yhteyksiään.58  Lady Conway
ei ole työssäni esimerkki pelkästään kabbalistisen ajattelun yhdistämisestä
luonnonmaailman selittämiseen, vaan myös esimerkki siitä, kuinka laajasti
keskustelevaa ja monipuolisesti eri näkemyksiä tuntevaa tuon ajan kulttuuri-
ympäristö Euroopassa käsitykseni mukaan oli. Kirjallisen muodon saaneet
ajatukset eivät syntyneet yksinäisten mietiskelijöiden nerokkaissa aivoissa,
vaan liittyivät moniin aiempiin näkemyksiin ja tiivistivät monesta suunnas-
ta tulleita käsityksiä ilman, että tätä välttämättä tuotiin esiin, olihan lopulli-
sessa muotoilussa kyse ajattelevan yksilön ainutlaatuisesta tulkinnasta. Lady
Conwayn yksityisluontoisessa kirjoittelussa ajattelun lähteet sen sijaan sai-
vat hänelle itselleen olla näkyvissä.

Leibnizin tarve esiintyä rationaalisena ajattelijana kuvaa paitsi ajattelevan
subjektin merkitystä, myös minkälaista suhtautuminen magiaan ja mystiik-
kaan oli. Ne eivät satunnaisia myönteisiä paaveja ja hallitsijoita lukuunotta-
matta saavuttaneet täyttä ja laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää, vaan olivat
aina enemmän tai vähemmän vihkiytyneiden erityisharrastus. Ilmeisesti paavi
Aleksanteri IV:n (1431–1503) kiinnostus ja hyväksyntä loi 1400-luvun lo-
pussa tilanteen, joka mahdollisti uusplatonilaisen magian ja filosofian
muovautumisen voimakkaissa ja vauraissa pohjoisitalialaisissa hoveissa ja
myöhemmän leviämisen hovista toiseen sellaisten ajattelijoiden kuin
Giordano Brunon levittäminä.59  Keskustelun vaikutukset näkyvät erilaisi-
na kommentteina ja versioina niin esimerkiksi Leibnizillä,  John Lockella
1632–1704), Descartes’lla kuin Blaise Pascalilla (1623–1662) tai Kantilla.
Käsittelen tätä ajattelutapaa kuitenkin ensisijaisesti Agrippan, Ficinon ja
Giovanni Pico della Mirandolan (Pico, 1463–1494) esittämien käsitysten
avulla.  Tarkastelen museo-käsitteen filosofisia perusteita sellaisen oletuksen
varassa, että erityisesti yksityinen keräily sai pontta okkultismista ja että
okkulttiseen muistamisen taitoon periytynyt keskiaikainen muisti sekä an-
tiikin puhetaito olivat yksityiskokoelmia laajemminkin kokoelmien jäsentelyn
perustana. Opetus- ja tutkimuskokoelmissa voidaan näkemykseni mukaan
puhua humanismin ja skolastiikan perinteeseen voimakkaammin sitoutu-
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misesta kuin yksityiskokoelmissa. Katson, että salaisuudestaan ja rajoittu-
neesta kannattajakunnastaan huolimatta filosofinen okkultismi on tärkeä
museon synnyn kannalta, koska museo ja oppineiden magia – tarkemmin,
uusplatonilainen ja pythagoralainen kabbalistinen ajattelu sekä numerologia
– kehittyivät samoissa paikoissa samaan aikaan. Samalla maailmankuvasta
tulee museon syntymisen tutkimusongelma. Maailmankuva on keskeinen
sen kannalta miten maailmaa talletetaan, kuvaillaan, esitetään ja ymmärre-
tään. Maailmankuva taas syntyy siitä mitä maailmasta ja olemassaolosta
ymmärretään, mitä on havaittu ja miten asioiden uskotaan olevan yhtey-
dessä toisiinsa. Kumpikin vaikutti toinen toisiinsa.  Työn edetessä esittä-
miäni kysymyksiä ovat miten renessanssiajattelu näkyy museon muodossa
ja ideassa tai miten museon muoto ja idea välittävät yhteyttä maailmaan,
maailmankaikkeuteen,  ajatteluun, henkeen, fyysiseen ja ”jumalaan”.

8. ja 9.   University Museum ja Ashmolean Museum, Oxford.
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 10. Cortile del Belvedere 1795. Nisseihin sijoitettiin kuvassa näkyvät veistokset ja päätyihin antiikista
peräisin olleet naamiot jo 1490-luvulla. Pico della Mirandola (1463—1494) kuvaili veistosten sijaitse-
van kuin alttarilla katsoen kävijää. Paavi Julius II omisti vain yhden veistoksen kun pihan suunnittelu
aloitettiin, joten esilleasettamisen jäsentely näyttää määr änneen mitä ja kuinka paljon esille asetettiin.
Piha ei alkuaan ollut avoinna kaikille, vaan oli tarkoitettu vain oppineille ja korkea-ar voisille vieraille,
joilla katsottiin olleen kyky nauttia ja ar vostaa teoksia oikein perustein.

11. ja 12. Kohta löytämisen jälkeen tehdyt piir rokset Belvederen Apollosta ja Laokoon-ryhmästä.
Jälkimmäinen löydettiin vuonna 1506 ja asetettiin välittömästi esille. Kuten havaitaan verrattaessa yllä
olevaan 1700-luvulta peräisin olleeseen kuvaan, vielä 1500-luvulla antiikin veistokset asetettiin esille
korjailemattomina.
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Kuori ja ydinKuori ja ydinKuori ja ydinKuori ja ydinKuori ja ydin

Museo on huomattavissa määrin urbaani ilmiö. J. Pedro Lorente määritte-
lee museoiden kiinnostavuuden johtuvan juuri kaupunkilaisuuteen liitty-
västä yhteydestä kirjastoihin, yliopistoihin, tieteellisiin seuroihin, akate-
mioihin, taiteilijaseuroihin, näyttely- ja messuhalleihin, teattereihin,
monumentteihin, urheilukeskuksiin, huvipuistoihin ja muihin kulttuuri-
houkutuksiin.60  Ehkä vielä keskeisempää museoiden kaupunkilaisuudessa
on näkyvyys yhteiskunnassa. Merkittävä museo sijaitsee keskustassa vallan
merkkinä. Ollakseen näkyvä, sen pitää olla siellä missä ajateltu yleisö on.
Julkiselle museolle tavoitettavuus on tärkeää, mutta se on myöhäinen piirre
kokoelmien kulloisellekin ajatellulle yleisölle esittämisen avulla synnytettävän
sosiaalisen aseman luomisen ja ylläpitämisen rinnalla. Hallitsijalle tai val-
taan pyrkineelle vaikuttavuuden esittäminen toiselle samanlaisesta asemas-
ta kilpailevalle oli keskeistä ja useiden museoiden taustalla onkin hovin tai
muun julkisen laitoksen kokoelma.  Julkisesti esille asetetun kokoelman
identiteetinrakennuskyky eli materiaalisen todistusaineiston kyky vakuut-
taa katsoja asian (totuus)arvosta on niin vahva, että esineellinen kokoelma
kilpailee ajoittain jopa voitokkaasti kir jallisen todistusaineiston kanssa.

J o h d a t u s   m u s e o o n
Kirja
II
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Vanhoja julkisia museoita määrittävän valtion yhtenäisyyden tai kansalli-
suuden korostamisen lisäksi kokoelma oli antiikin ajoista alkaen sijoitus-
kohde ja sosiaalisen kilpailun näyttämö. Renessanssin kansainvälisessä
politikoinnissa kokoelmia valvottiin ja kehitettiin osana (julkista) omakuvaa.
Russell B. Belk on tarkastellut keräilyä ja museota erityisesti osana kulutus-
yhteiskuntaa. Hän kiinnittää huomiota antiikin Ateenan ja Rooman valta-
kuntien vaurauteen; toteaa Amerikan valloituksen tärkeyden ja teollisen
vallankumouksen merkityksen länsimaisen talouden kehitykselle. Kaikki
mainitut ajanjaksot olivat keräilyn tai museotoiminnan laajenemisen aikoja.
Vauraina aikoina kokoelmat eivät olleet ainoastaan yksilön tai perheen ta-
loudellinen suoja vaan toimivat myös erilaisissa symbolitehtävissä.61  Mah-
dollisuus hankkia ja lahjoittaa korkealuokkaisia teoksia osoitti valtaa ja vau-
rautta – ja vaurastutti omistajiaan edelleen. Esimerkiksi Louvren kunin-
kaallisen kokoelman rahallista arvoa osoittaa, että se sai vartijan vuonna
1608. Samana vuonna perustetun ”taidekoulun” tarkoituksena taas oli tuot-
taa yhä uusia yhä korkeampitasoisia teoksia kokoelmiin. Louvressa aina
Napoleon I:n (1769–1821) aikoihin asuneet taiteilijat ja käsityöläiset saivat
tutkia kokoelmia vapaasti omien töidensä malliksi. Tarkoituksena oli luoda

”eräänlainen käsityöläisten taimitarha, mistä hyvien mes-
tareiden kouluttamina lähtisi lukuisia taiteilijoita, jotka

hajaantuisivat ympäri valtakuntaa ja osaisivat palvella yleis-

tä hyvää”.

Sijoittamalla aatelisto asumaan taiteilijoiden kanssa Louvreen piti luotaman
linkki parhaiden taiteilijoiden ja ylimystön välille; synnyttää kiinnostus ja
kauppa. Ajatus taiteen omistamisen taloudellisesta kannattavuudesta oli
selvä. Vuonna 1675 paroni de Coulanges kirjoitti rouva de Sévignelle:

”Maalaukset ovat kuin kultaharkkoja. Paremmin ei voi ra-
hojaan sijoittaa. Ostatte taulun ja myytte sen milloin ta-

hansa kaksinkertaiseen hintaan”.62

Belkin mukaan antiikin Kreikassa ja Roomassa keräilyn kaltainen ylellisyys
oli mahdollista samoin kuin laajenevan maailmankaupan vaurastuttamassa
modernissa Euroopassa. Teollistumisen päästessä vauhtiin keräily ja muse-
oiden perustamisinto tempasivat mukaansa yhteiskunnan vauraat luokat.
Belkin mukaan on suorastaan väistämätöntä, että kulutusyhteiskunnassa
aikaa ja rahaa omistava haluaa asettaa näytteille omistamiaan ylellisyys-
tavaroita.  Hänen käsityksensä mukaan tämä koskee myös yhteisöjä eli kau-
punkeja ja valtioita.63  Belk korostaa keräilyn ja museotoiminnan materiaa-
lisia perusedellytyksiä ja ihmisen tarvetta menestyä statuskilpailussa, mitä
ei ole syytä kiistää tekijänä kokoelmien muodostamisen taustalla, päinvas-
toin. Esimerkiksi ruhtinaiden hallintokaupunkeja voi kokonaisuuksina tar-
kastella tästä näkökulmasta. On myös mahdollista ajatella omaisuuden yti-
meksi erityistä kokoelmaa, jota esiteltiin ensisijaisesti toisille ruhtinaille ja
muille arvovieraille. Status on kuitenkin usein ollut rahaa sävykkäämpi asia.
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Susan M. Pearce on todennut, että eurooppalaiseen perinteeseen on kuulu-
nut aineellisena näkyviä arvoja jo muinaisajoista. Kulta ja muut jalot mate-
riaalit olivat arvokkaita koska niiden uskottiin sisältäneen voimia eli materialla
käsitettiin olleen maagisia ominaisuuksia.64  Samoin Belkin mainitsemia
vauraita yhteiskuntia kiinnostivat myös filosofiset ja esoteeriset kysymyk-
set. Suuri määrä rahaa tunnetusti mahdollistaa rahan unohtamisen.

Keräily ja museo eivät ole missään vaiheessa keskittyneet yksioikoisesti
materiaalisesti arvokkaaseen ja siten selkeästi vaurauden osoittamiseen ja
kateuden tai ihastuksen herättämiseen, joskin monista esineistä on
tallettamisen yhteydessä tullut tai tehty kalliimpia kuin ne alunperin olivat
(korostaen kerronnalla harvinaisuutta tai vaikkapa jalometallisin lisäyksin).
Esimerkiksi vaaliruhtinas Augustuksen (1526–1586) kokoelmassa Dresde-
nissä laajimman osan muodostivat lainattavat työvälineet, mallikappaleet,
opaskirjat ja erilaiset käsityöpajat.65  Rudolf Distelbergin mukaan Leopold
I:n (1640–1705) kokoelmassa ruhtinaiden ja diplomaattien antamien lahjo-
jen tärkein merkitys oli olla poliittisena manifestina ja edesauttaa keisarin
jumalallistamista.66  Näin niiden materiaalinen arvokkuus ei olisi ollut ensi-
sijainen ominaisuus, joskin se oli pohja sosiaaliselle vaatimukselle.

Kokoelmien ihailurituaali kuului erityisesti 1600-luvulla osaksi poliittisen
kosketuksen hakua ja keskusteluyhteyden etsimistä. Esineitä vaihdettiin
osana suhteiden luomista, joten kokoelmien omistaminen oli tarpeellista
erityisesti hallitsevien ryhmien keskuudessa. Niillä voi sanoa olleen sosiaa-
linen ja taloudellinen vaihtoarvo. Rahallinen ja ajallinen uhraus saivat vasti-
neen arvonannossa ja yhteisöllisyytenä. Esineiden ja taideteosten käyttö
poliittisina lahjoina tai kansallisuutta luomassa saavatkin osan käyttövoima-
ansa tästä. Samalla esimerkiksi ei-eurooppalaisen esineistön hankinta ei ol-
lut olemassa vain tuolloin vielä tuntemattoman imperialismin osana osoit-
tamassa valtaa toiseen, vaan oli tärkeää ennen kaikkea paikallisen kommu-
nikaation ja itseymmärryksen luojana visualisoimassa ”meidän” tapojamme

13. Gottfried Semper (1803—1879) Dresden Gemäldegallerie , 1847—1855.
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erotuksena ”muista”. Se oli osa itseyden rajojen määrittelyä, josta myö-
hempi imperialismi sai rakennusaineksia. Toisaalta se oli myös uusien aja-
tusten herättäjä ja uusien hyödyllisten taitojen oppikenttä kuten 1500–1600-
luvulla perustetut kasvitieteelliset puutarhat ja yrttitarhat osoittavat. Han-
kintaan mahdollisesti – joskaan ei välttämättä – liittynyt vieraan kulttuurin

alistaminen saikin vasta luokittelun edettyä kulttuurihierarkioihin 1700-lu-
vulla esineiden esilleasettamisessa näkyvän imperialistisen leiman. Aluksi
esine oli materiaalina,  muotona ja toimintatavan edustajana tärkeämpi kuin
jonkin kulttuurin edustajana. Se oli kiinnostava yksilönä ja mahdollisuute-
na uuteen tietoon ja taitoon. Eroa imperialismiin korostaa, että viittaukset
ruhtinaallisiin ja keisarillisiin kokoelmiin toisaalla maailmassa korostivat
sosiaalista hierarkiaa kansallisuuskäsitettä vaativan imperialismin sijaan.
Esimerkiksi vuonna 1704 julkaistu Michael Bernard Valentinin Museum
Museorum ei nosta eurooppalaisia kokoelmia ”Montezuman” ja ”Intian
suurmogulin” kokoelmien yläpuolelle.67

Sosiaalista statusta voidaan pitää ominaisuutena, joka lainautui yksityis-
kokoelmista kansallisiin kokoelmiin usein samalla kun itse kokoelmat siir-
tyivät hallinneilta suvuilta valtiolle. Rahan ja vallan käyttämiseen keskityt-
täessä kokoelman ominaisluonne eli esineistö ja sen arvostus ei kuitenkaan
valkene. Sivuun jäävät myös museohistorian ymmärtämisen kannalta kes-
keiset tutkimuskokoelmat. Niitä on toteutettu suhteellisen vähäisin resurs-
sein kiinnostuksen tai intohimon ajamana. Samoin sivujuonteeksi painuu
statuksen ohittava intohimo, joka on käytännössä monen kokoelman taus-
talla. Henkilökohtaisesti merkittävä kokoelma ei välttämättä ole suuri eikä
kallis kuten Susan M. Pearce on korostanut keräilyn psykologiaa tarkastel-
lessaan. Keräily voi myös ohittaa yhteisön sopivuusnormit. Marcus Tullius
Cicero (106–43) kuvaili keräilyssään ryöstelyyn edistynyttä Gaius Verresiä:

14. Leopold I:n kir jasto ja taustalla kokoelmatiloja teoksesta Brownes Reisen, 1711.
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”Intohimo taidekokoelman [taidokkaasti valmistettujen esi-
neiden] kokoamiseen on saavuttanut Verresissä maanisen

ja väkivaltaisen vaiheen...”68

Kokoelmasta voi tulla osa persoonallisuutta, jolloin se ei enää tunnu olevan
missään sosiaalisten suhteiden ylläpitoon liittyvässä tehtävässä, vaan aset-
taa yksilön jopa naurettavaan tai säälittävään asemaan. Yhteisö voi tulkita
hänet jopa vaaralliseksi kuten Verresin.  Taloudellisesti kokoelmasta
pakkomielteenä voi tulla rasite. Susan Stewart vetääkin rajan keräilyn ja
fetisismin välille luokitteluun ja esille asettamiseen, jotka määrittävät koko-
elmaa, ja salailuun, joka määrittää fetisismiä.69  Esimerkiksi Cicero oli omi-
en sanojensa mukaan keräilijänä hylännyt esteettiset kriteerit, jotka olivat
Verresin intohimon taustalla ja perusti kokoelmansa platonilaisiin ajatuk-
siin. Kauneuden sijaan hän painotti moraalisia arvoja (decor, arvokkuus:
säädyllisyys; vir tus, hyve: ansiokkuus, ennen kaikkea miehuullisuus; humanitas,
sivistys, inhimillisyys;  dignitas, arvokkuus: arvostettavuus tai kunni-
oitettavuus).70  Hän korosti henkilökohtaista ja samalla yleiseen pyrkivää
asennetta, jossa kokoelman esineillä oli symbolimerkityksiä. Itse esine ei
ollut hänelle tärkein, vaan asiat, joita esineet opettivat ja joista ne muistutti-
vat.

Cicero mahdollisesti sovelsi puhujana hallitsemaansa muistitekniikkaa yh-
tenä ensimmäisistä materiaalisiin esineisiin ja muodosti muistisäännöille
perustuvia allegorisia merkityksiä. Ainakin hän kirjoitti tavasta siten, että
tällainen tulkinta näyttää mahdolliselta ja se on renessanssin kannalta tär-
keää, koska Ciceron tuotantoon tutustuminen oli yksi innoittaja antiikin
jäljittelyyn. Ajatus ei ilmeisesti olisi aivan mahdoton. Roomalaista asunto-
arkkitehtuuria tarkastellessaan Bettina Bergmann toteaa, että retorikot ei-
vät ainoastaan käyttäneet rakenteellista jär jestämistä metaforisesti muistia-
puna vaan menetelmä vaikutti tapaan tarkastella materiaalisia asioita. Op-
pineet roomalaiset kykenivät lukutavan hallitessaan luovasti assosioimaan
annetun kuva-aiheiden jäsennyksen perusteella. Lukemisen prosessiin kuului
liikkuminen todellisessa tai keksityssä tilassa. Ruumiin liike tilassa valloitti
tilan ja muistettavan (menneen). Se oli liikkuva keskus, jonka ympärillä ol-
leet asiat muuttivat liikkeen ansiosta sijaintiaan.71

Cicero oli yksi humanistien tutkimia antiikin puhetaidon lähteitä ja
Quintilianuksen sekä vähintään vuoteen 1491 Ciceron kir joittamana pide-
tyn ad Herenniumin  ohella. Viimeksi mainitun tuntemusta voidaan pitää
innoittajana keskiajan ja renessanssin muistitekniikoille, jotka rakentuivat
mielikuvien luomiselle ja tulkintojen ohjailulle. Kokoelmien keräilyyn Cice-
ron ei voi katsoa suoranaisesti vaikuttaneen, koska hän  jopa vähätteli esi-
neiden merkitystä. Poiketen tästä, 1400-luvulta alkaen, esiintyy lausuntoja,
joissa kirjallisten lähteiden yksinomainen todistusarvo kyseenalaistetaan ja
edellytetään, että niitä verrataan muihin lähdeaineistoihin kuten jo Ciceron
aikalainen, Rooman menneisyydestä kiinnostunut Marcus Terentius Varro
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(116–27) edellytti. Esimerkiksi Cyriac Anconalainen (1391–1454) määrit-
teli, että monumentit,  rahat ja piirtokir joitukset olivat historian sinettejä
(sigilla historiarum), jotka kykenivät kyseenalaistamaan kirjalliset lähteet.72

Voidaan hyvällä syyllä puhua humanistisista tutkimuskokoelmista ennen
ruhtinaiden samanlaisia esineitä sisältäneitä kokoelmia.

Marcin Fabianskin mukaan 1500–1700-luvulla ideaalinen museo oli taito-
jen temppeli, arkkitehtuurimuotona se olisi mieluiten ollut rotunda. Ympyrä-
muoto viittasi museosuunnittelussa viisauteen ja rinnastui Jerusalemin tai
Salomonin temppelin rekonstruktioihin ja kuvallisiin esityksiin roomalai-
sista temppeleistä. Museon ja Salomonin viisauden yhteys tunnetaan esi-
merkiksi Francis Baconilta ja hänen teostaan Colledge of  the six dayes work
(1627) kutsuttiin nimellä Salomonin talo.73  Suunnitelmat pyöreiksi museoiksi
jäivät usein paperille. Oppineet viittaukset toteutettiin arkkitehtuurin osi-
en, suhdegeometrian ja koristelun avulla.  Linkit antiikkiin ja yhteiskunnan
sosiaalisessa hierarkiassa arvokkaisiin pyhiin rakennuksiin sekä oman ajan
arvoihin näkyvät monessa museorakennuksessa. Vuonna 1897 valmistunutta
temppelimäistä Tate Gallerya Lontoossa pidetään tästä ehkä tyypillisimpänä
esimerkkinä koska sen suunnittelussa pyrittiin tietoisesti nostamaan esiin
taiteen sekulaari, mutta sakraloitu luonne. Vuonna 1683 Oxfordin yliopis-
ton yhteyteen rakennetussa (vanhassa) Ashmolean Museumissa ylevän vai-
kutelman synnyttävät antikisoivat pylväät ja portaikko. Sisällä tunnelmaa
luovat suuret ikkunat. Rakennukseen on tiivistetty temppelin ja palatsin
keskeiset piirteet.74  Perinnettä ylläpitäen ja katsojan odotuksia tukien yhä
edelleen moni varsin uusikin museo rinnastuu sisään mentäessä palatsiin

15. Maarten van Heemskerck Joosua tuhoaa pakanalliset idolit Salomonin temppelissä , 1569.
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näyttävine sisääntulohalleineen, huonesar joineen, suurine gallerioineen ja
huoneesta toiseen avautuvine reitteineen tai yhtälailla temppeleihin tilojen
erittelyssä arkisiksi ja erityisiksi,  jolloin sisääntulosta – siirtymisestä melui-
sista ja arkea lähelle tulevista naulakkotiloista, myymälöistä ja kahviloista
hiljaisiin saleihin ja etäälle jäävien esineiden luo – muodostuu rituaalisena
tapahtumasarjana pyhän kokemista jäljittelevä elämys.

Carol Duncanin mukaan museota tulee tarkastella arkkitehtuurin ja esinei-
den kokonaisuutena, eräänlaisena lavastuksena,  jonka tarkoituksena on ak-
tivoida yleisö osaksi näytöstä.  Museo on rituaalinen tila, jonka merkitys
syntyy näyttämöllepanon avulla ja todentuu käyntikokemuksessa. Kuten
ns. vieraat kulttuurit, myös ”me”ennamme hänen mukaansa rituaalisia paik-
koja, jotka esittävät uskomuksia menneestä ja tulevasta; maailman järjes-
tyksestä ja yksilön paikasta tässä järjestyksessä. Museossa kontrolloidaan
näitä yhteisön arvojen ja totuuksien esityksiä. Germaine Bazin tarkasteli
modernia näyttelykokemusta rituaalina jo 1960-luvulla. Hänen mukaansa
taideteosten eristäminen valaistuksen avulla yksilöiksi synnyttää vaikutel-
man ajasta erillisestä kontemplaatiosta, jossa katsomistapahtuma on teok-
seen yhdistävä transsi.75  Yhtälailla nykyarkkitehtuuri etsii museoille muo-
toja, jotka vastaavat käsityksiä museon esittelemän aineiston suhteesta ym-
päröivään yhteiskuntaan. Museo voi työntyä aggressiivisesti arkitilaan ja
pyrkiä havahduttamaan, kuten Victoria and Albert Museumin (V&A) tätä
kirjoitettaessa rakennuslupaa odottava lisärakennussuunnitelma Spiral vuo-
delta 1996. Suunnitelmassa yhdistetään klassisen arkkitehtuurin teemoja ja
spiraaliin liittyvä mielikuva vähitellen paljastuvasta ja yllättävästä tiedosta
”design on olemassa!”  -huudahdukseen. Museo esittää kaupunkitilaa
rikkovalla arkkitehtuurillaan väitteen esittelemänsä asian näkyvästä
läsnäolosta yhteiskunnassa ja osuudesta visuaalisen ympäristön muutok-
seen.

16. ja 17. Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Ber liini, 1824—1830 ja Michelangelo Simonetti &
Giuseppe Camporesi, Museo Pio Clementino 1775—1790, Vatikaani.
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18. Vasemmanpuoleisessa kuvassa vuonna 1683 valmistunut todennäköisesti Thomas Woodin suun-
nittelema ja 1697 yleisölle avattu (vanha) Ashmolean Museum, Oxford. Kokoelma t olivat esillä r akennuk-
sen ylimmässä kerroksessa, alapuolella sijaitsi luentosali ja kellarissa laboratorio. Kokoelmatilan ikku-
nat olivat suuret ja rakennuksen runko kapea, jotta tilan valaistus oli paras mahdollinen. Ashmolean
Museum oli Britannian  ensimmäinen museoksi  rakennettu tila, johon laitettiin kokoelma  esille julki-
sesti. Museo sai nimensä Elias Ashmolen mukaan. Tämä oli Royal Societyn perustajajäseniä, kunin-
kaan astrologinen neuvonantaja sekä historiallisten ja alkemististen kirjojen julakaisija monien yhteis-
kunnallisesti näkyvien toimiensa lisäksi. Ashmole itse keräsi kir joja, käsikirjoituksia, rahoja ja mitaleja.

19. Alfred Waterhouse, Natural History Museum, Lontoo, 1879—1881.

20.--22. Nykyiset näyttelyelämykset on tehty äänistä,  valoista, muodoista, (teatteri)esityksistä,  osallistu-
misesta ja yllätyksistä mieluummin kuin esineistä. Termiä eläm ys käytetään näihin liittyen museoiden
yhteydessä varsin kapeasti. Se liittyy yleensä pedagogiaan ja kysymykseen kilpailemisesta yleisömääristä
tai huvipuistojen kanssa. Se merkitsee nykyään erityisesti “saa koskea” -esillepanoja.  Näyttelyihin liitty-
vässä kirjallisuudessa keskitytään kysymyksiin onko elämyksellisyys tarpeen, ketä se houkuttelee muse-

oon tai miten sellainen saadaan aikaan ja tuhoaako
elämyksellisyys museon museaalisuuden. Vitriiniin sul-
jettujen esineiden “pyhyys”  (tavoittamattomana ihaile-
minen) kävijän kokemuksellisuutena ei yleensä kiinnosta
tässä yhteydessä, vaikka sillä mitä ilmeisimmin on edel-
leen tär keä merkitys museoiden toiminnassa. American
Museum of  Natural History, New York (pimeään tilaan
sijoitettu monivärisesti valaistu hologrammi, joka esittää
ihmisen rakennetta) ja Air and Space Museum, Washing-
ton D.C. (fysikaalisten ilmiöiden kokeilemista).
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25. ja 26.  Spiral, pienoismalli ja leikkauspiir ros. Daniel Liebskindin suunnitelma Victoria and Albert
Museumin lisärakennukseksi (1996) herätti julkistamisensa jälk een jotakuinkin tasaisesti mielipiteitä
puolesta ja vastaan.

23. ja 24. Museon elämyksellisyydeksi voidaan ajatella laajasti oivaltamismahdollisuuden luomista. Freer
Gallery of  Asian Art, Washington D.C. on asettanut pieneen huoneeseen esille intialaisia kulttiesineitä,
joita perinteisesti on kerätty pienen kokonsa ja koristeellisuutensa takia koteihin ja museoihin taide-
käsityönä tai taiteena. Pronssiset Sivan ja Parvatin kuvat on puettu, kuten ne temppeleissä ja kulkueissa
alkuperäisessä käyttöyhteydessään esiintyvät.  Linga on koristeltu tuorein kukin, mikä korostaa miehen
ja naisen sukuelimistä tyylitellyn veistoksen hedelmällisyysmaagista merkitystä. On harvinaista, että
vakiintunutta keräily“taidetta” asetetaan esille  rekonstruoiden uskontoon liittyvä kä yttö läsnäolevaksi
näyttel yyn, sen sijaan että luotettaisiin (valo)kuviin ja teksteihin. Esineiden alkuperäisestä käyttö-
tarkoituksesta kertominen on toki lisääntyn yt, samoin ka tsojan opastaminen havaitsemaan vieraan
symboliikan piirteitä esimerkiksi osoittaen yksityiskohtien merkityksiä tai esittäen kysymyksiä, joiden
avulla suunnataan huomiota.

 27.  ja 28. Pompidou-keskus, Pariisi.
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Museo saattaa myös piiloutua ”tehdashalleihin” kuten tapahtui varsinkin
silloin, kun taide etsi yhteyttä ‚tavalliseen kadunmieheen ja työläiseen‘ luo-
den samalla näennäisesti kapinallista eroa valtaapitäviin yhteiskuntaryhmiin.
Pariisin Pompidou-keskus rakennettiin tietoisesti teollisuustilamaiseksi, mitä
museo-sanan välttäminen nimessä korostaa. Rakennus perustuu Cedric
Pricen 1963 laatimaan utopiaprojektiin megastruktuurimaisesta huvi-
palatsista, johon on mahdollista asettaa erilaisia moduuleita. Pääjulkisivun
liukuporrasteema nostaa keskeiseksi elementiksi Le Corbusierin myyttisen
teknologian valtaa korostavan ”modernin liikkeen”. Näkyvä tekniikka ja
sen käyttäminen estetiikkana samoin kuin tilojen helppo muunneltavuus
edelleen vakuuttavat teollisuusarkkitehtuurin esikuvallisuudesta. Muoto-
ratkaisuja on käytetty välineenä populaarin vaikutuksen aikaansaamiseksi
ja purkamaan vaikutelmaa korkeakulttuurista.76  Pompidou-keskuksen tyyp-
pisen instituution suunnittelussa tuntuu korostuvan 1960-luvulla suosioon
kivunnut ajatus kansan sivistämisestä kulttuurikeskuksia erityisesti tyhjiksi
jääneisiin teollisuustiloihin perustaen. Tarkoitus oli vetää yleisöä tuttuuden
verukkeella sisään opetusinstituutioihin.77  Keskus ei luo tuttuuden vaiku-
telmaa viihteen keinoin, vaan rinnastaen taiteilijan ja katsojien työn. Sen
tavoitteena on siten häivyttää paitsi käsitystä taiteen korkeasta yhteiskun-
nallisesta asemasta ja yhteyksistä sivistyneistöön ja yläluokkaan, myös pu-
dottaa taiteilijanero tavallisen työtätekevän ihmisen rinnalle. Nykytaiteesta
piti tulla puhutteleva osa ajattelevan ja aktiivisesti kantaa ottavan työläisen
elämää.

Työympäristömäistä tilaa ei pitänyt kokea vieraannuttavaksi tai pyhäksi.
Kynnyksen museoon toivottiin laskevan tilaa muuttamalla.  Ajatukseen liit-
tyi usko, että vaatimaton arkkitehtuuri ohjaa huomion taiteeseen. Rujo
tehdastila ei kuitenkaan välttämättä täytä huomaamattomuuden vaatimus-
ta, jolle toive arkkitehtuurin häivyttämisestä taiteen arvon edessä perustuu.
Esimerkkinä tilan ominaisuuksia käsittelevästä museorakentamiseen
liittyneestä keskustelusta voidaan miettiä arkkitehti Mikko Heikkisen kir-
joitusta Helsingin Sanomissa vuonna 1997. Hän lainaa ”taiteilijaa”, jonka mie-
lestä ihanteellinen museo olisi kuin elokuvateatteri,  jossa arkkitehtuuri
”pimennetään” ja vain itse esitys on näkyvissä. Vaikka uusien rakennusten
tilan todellinen neutraalius asetetaan artikkelissa kyseenalaiseksi, itsestään-
selvänä pidetään taideteosten ensisijaisuutta ja itsenäisyyden tarvetta mu-
seossa. Teos on tässä käsityksessä yksilö, jonka merkityksiin ja katsoja-
suhteeseen ei ympäristö saa aiheuttaa häiriöitä. Toisena puolena esiin nou-
see ajatus, että ”halpa ja arkinen materiaali jalostuu” ollessaan näyttelytilassa.
Siihen oletetaan siirtyvän jotain taiteen jaloudesta. Tämä tuli esiin myös
esimerkiksi Kiasmasta rakennusvaiheessa käydyissä keskusteluissa.78

Keskustelu museovieraiden sosiaalisesta asemasta nousi erityisesti Bourdieun
ja Darbelin eurooppalaisia museoyleisöitä kartoittaneen tutkimuksen seu-
rauksena. Yhä edelleen museoyleisö on Euroopassa tutkimusten valossa
kovin tasalaatuisen keskiluokkaista.  Esimerkiksi Pompidou-keskuksen kä-
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vijät eivät asetetuista tavoitteista huolimatta ole poikenneet muiden muse-
oiden kävijäprofiilista.79  Ratkaisuja tähän on haettu ja haetaan koko ajan.
Kyse on museoiden isosta ongelmasta.  Sosiaalihistorioitsija Madeline
Rebériouxin mukaan informaatiota ja historiallisia faktoja on sijoitettava
taideteosten läheisyyteen, jotta näyttely avautuisi laajalle yleisölle, ei vain
eliitille, joka on oppinut esteettisen nautinnon. Sosiaalinen ja kulttuurinen
sirpaloituminen voidaan hänen käsittääkseen poistaa vain opettamalla alem-
piin luokkiin kuuluvia.80  Rebérioux on tyypillisesti sellaisen ajattelusuunnan
edustaja, joka ei ole kiinnostunut taideteoksista yksilöinä tai esteettisen
kokemuksen luonteesta. Häntä kiinnostaa taide yhteiskunnallisena tekijä-
nä. Hän jopa määrittelee taiteen ymmärtämisen luokkasidonnaiseksi koke-
mukseksi, jonka saavuttaminen ei kiinnosta laajaa yleisöä. Taiteen kokemus
ei hänen mielestään ole selittämisen arvoinen.  Se määrittyy hänen
käsityksissään nähdäkseni lähinnä sovituiksi ja opituiksi tavaksi ilmaista tai-
deteoksen arvo, mitä taas voi käyttää erottautumisen välineenä. Taiteen-
tuntemuksen levittämisellä on hänelle merkitystä vain sosiaalisen tasa-ar-
von välineenä. Opettamalla voidaan luoda tiedontasapaino, joka mahdol-
listaa taidekokemuksen esittämisen. Rebérioux edustaa bourdieulaista ajat-
telua, jonka mukaan kulttuurisen koodin hallinta, habitus on mahdollinen
vain niille, jotka on opetettu ymmärtämään sitä. Koodit ovat keino, jolla
yhteiskunnan ylimmät luokat erottautuvat alemmista ja ylläpitävät asemaansa.
Esimerkiksi museon varhaishistoriaa on mahdollista tulkita tästä sosiaali-
ja valtahistoriallisesta näkökulmasta ja se tuleekin työssäni jatkossa esiin,
mutta kuten taloudellisen näkökulman yhteydessä on käynyt ilmi, museo ja
kokoelma jäävät tuolloin tutkimuksen sivujuonteeksi. Nykytilanne on ehkä
vielä mutkikkaampi. 81

Taiteen valkea kuutioTaiteen valkea kuutioTaiteen valkea kuutioTaiteen valkea kuutioTaiteen valkea kuutio

Ideaalinen taidenäyttelytila määrittyy yleensä valkoiseksi kuutioksi , kuten
useimmat luultavasti mielessään näkevät, jos heitä pyydetään ajattelemaan
taiteen esillepanoa. Valonkäytön tilaa hahmottavan luonteen takia valkea
kuutio voisi olla vielä täsmällisempi nimitys. Tilan todellinen muoto tai väri
ei ole merkittävä, sillä pyrkimyksenä on, että seinämateriaalien käyttö ja
muotojen vaatimattomuus tekevät tilattomuuden, jossa rakenteiden tai näyt-
telyn kokonaisuuden ei pitäisi olla teoksia tai esille asetettuja esineitä tär-
keämpiä, vaan ne ikäänkuin katoavat. Todellisesta väristä ja muodosta riip-
pumatta ne yksinkertaistuvat perusteisiinsa. Mikäli tila onnistuttaisiin häi-
vyttämään, huomio kiinnittyisi teokseen.82

New Yorkin Museum of  Modern Artin (MoMA) syntyvaiheita analysoinut
Christoph Grunenberg näkee MoMAn rakennuksen sisätilan valkoisuudessa
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ja neutraaliudessa historiankerronnan täsmällisyyden ja objektiivisuuden ta-
voittelua. Hänen mukaansa neutraaliuden keinoin modernismi hyväksyt-
tiin osaksi taiteen kaanonia. Samalla MoMA on hänen mielestään kiteytys
kaikkien museoiden olemuksesta. Ollessaan sisällä, katsoja ei kykene mää-
rittelemään sijaintiaan vaan voi kuvitella itsensä mihin tahansa länsimai-
seen museotilaan.83  Jo pitkään – arkkitehtuurin osalta tietoisesti vähintään

Mies van der Rohen määrittelemästä universaalista tilasta – onkin museo-
tilan suunnittelun yhteydessä korostettu ei vain valonkäytön vaan koko ti-
lan valkoista neutraaliutta ja sitä, miten neutraalius tukee kunkin teoksen
yksilöllisyyttä auttaessaan katsojaa keskittymään niistä kuhunkin erikseen.
Valkoinen on ollut vastaus taiteilijoiden kaipaamalle tilan häivyttämiselle.
Se sallii taiteilijan ajatusten näennäisesti häiriöttömän tulkinnan.

Runoilija Edward Young (1683–1765) kirjoitti vuonna 1759:

”Hedelmien kasvu riippuu sateesta, ilmasta ja auringosta.
Nerouden hedelmät eivät ole sen vähemmän riippuvaisia

ulkoisista olosuhteista. Miten upeita hedelmiä se [sää]

tuottikaan Kreikassa ja Roomassa? Miten upeasta aurin-

gosta he [asukkaat] saivatkaan siellä nauttia? Mitä tukea

ja innostusta [he saivat] hallinnoistaan ja ihmistensä hen-

gestä?”84

Jo antiikin ajoilta tuttu käsitys ympäristön vaikutuksesta kulttuuriin on vanhin
Euroopasta tunnettu kulttuurievoluution selitysteoria. Ympäristön hyväk-
syntä loi olosuhteet, jotka kulttuuri: taide, taidokkuus ja nerous tarvitsivat
syntyäkseen ja kehittyäkseen. Aurinko ei merkinnyt yksinomaisesti etelän
valoa, jota myöhemmät taiteilijat lähtivät etsimään. Yhteys kasvien kasvun,
auringon ja ihmisen henkisen kasvun välillä on platonilaisesta ajattelusta
kehittynyt allegoria: ihmisen luovuus on lämpöä ja valoa auringon luontoa
synnyttävän voiman tavoin. Konkreettisesti etelän valon etsintä 1700-lu-
vulla romantisoituvassa taiteilijakuvassa oli jälkikaiku ennen kaikkea renes-
sanssin aikaan vallinneesta kulttuurikehityksen kuvasta, jossa antiikin Kreikka
edusti paratiisia. Modernin taidemuseon valkoinen maailma jatkaa edelleen
loisteliaan idean esittämistä. Valossa ja valkoisuudessa katsoja kohtaa mo-

29. ja 30. Frank Lloyd Wrightin suunnittelema Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa olevaa nä yttelyä vuodelta 1954 Germaine Bazin pitää tyypillisenä
esimerkkinä “kliinisestä” museosta.
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dernin museotilan henkisyyden puhtaimmillaan. Taidemuseon valkoisuus
on kuin kuva ideamaailmasta, josta taiteilijat siirtävät ideoidensa aineel-
listumat nähtäville. Friedrich Hegelin (1770–1831) tavoin taide onkin pit-
kään ymmärretty yksilöllisen hengen luomistyön tuloksena syntyneenä idean
toteutuksena. Taidekokoelmissa visuaalinen ympäristö muokattiin vastaa-
maan nerouden ylimaallista kotia viimeistään siinä vaiheessa, kun myytti
romanttisesta taiteilijanerosta vakiintui. Modernin taiteen katsomistapah-
tumassa tavoiteltu ”transsi” tai haltioitumisen tyyppinen uskonnollista muis-
tuttava kokemus muistuttaa kokoelmatilassa ja esineiden parissa renessanssin
aikana tapahtunutta kontemplaatiota, jota tila tuki.  Kattovalo luo luonnol-
lisen olon ja teoskohtaisesti valaistu tila paitsi suuntaa tarkkaavaisuutta,  myös
keskittää ajatuksia.  Se on kuin äärimmilleen viritettyä henkistämistä, pyrki-
mystä kaiken sisältävään hetkeen.

Käsitykseni mukaan perusta uskolle, jossa valkoinen (auringon)valo on
ideaalitilan olemus, ei perustu vain luonnonfilosofiseen elämää tuottavaa
aspektiin, vaan myös kristillisesti painottuneeseen uusplatonilais-kabbalis-
tiseen ajatteluun, jossa kirkkaus liittyi ymmärrykseen ja aurinko oli kaiken
keskuksen näkyvä symboli. Tarkoitan tällä ajattelua, joka esiintyi ennen
kaikkea hoveissa noin 1440-luvulta alkaen ja joka vähitellen menetti
muodikkuutensa 1600-luvun kuluessa. Tämä maailmanselitysmalli menetti
merkityksensä tieteenalojen eriytymisen myötä ja jäi elämään lähinnä
esoteerisissa yhteyksissä. Kuten Bacon toteaa:

”ei voi pitää pienenä asiana, että viime aikojen matkojen
ansiosta luonnosta on opittu niin paljon enemmän kuin kos-

kaan aiemmin. Olisi todella häpeä ihmiskunnalle, jos sel-

laisten aiemmin tuntemattomien materiallisen maailman

määrien esille levittäytymisen jälkeen  niin monia meriä

matkattu   niin monia maita tutkittu  niin monia tähtiä löy-

detty  filosofiaa ja älyllisyyttä rajaisivat samat aidat kuin

aiemmin.”85

Tuolloisen esoteerisen ajattelun vaikutus näkyy edelleen joissain kristillis-
älyllis-mystisissä liikkeissä, nykyisessä wiccalaisuudessa86  (tai kuva-aineistosta
päätellen esimerkiksi vapaamuurareiden toiminnassa). Jotkut renessanssin
maagisen maailmanselitysmallin piirteet ovat näiden filosofista perinnettä
jatkaneiden ja eri suuntiin kehittäneiden liikkeiden lisäksi säilyneet tapoina,
joiden alkuperää ei ajatella. Kulttuurisiksi malleiksi muuttuneita tapoja mää-
ritellä ja esittää asioiden tarkoituksia ja merkityksiä ei mietitä, vaikka niitä
käytettäisiin muuttuvien merkitysten esittämiseen.  Valaistuksen käyttö tai
tilan yksinkertaistaminen ja kadottaminen näyttäisivät olevan tapoja, jotka
kuin itsestäänselvinä määrittävät tietyn esillepanon ja tietyt esillepannut toisia
merkittävämmiksi. Niinsanottu esilleasettaminen taiteena on tapa,  jota on
siirretty muun muassa ei-länsimaista alkuperää olevan esineistön esille-
asettamiseen tarkoituksena korostaa kulttuurin merkittävyyttä.

        –
 –

  –
 –



64

Valoin sekä tilaratkaisuin edesautetaan modernissa taidemuseossa ennen
kaikkea yksittäisen kohteen läsnäolon ja merkityksen kokemusta. Teoksia
erikseen havaittavaksi erittelevänä ja selkeyteen pyrkivänä modernin taide-
museon kerronta on helppoa seurata, vaikka sen sanottavaa voi olla vaikea
ymmärtää. Taidemuseossa usein muita moderneja museoita ilmeisemmin
sisätilan kontrolli ja visuaalinen ohjaaminen tyylistä toiseen, jonkin kehitys-
kaaren mukaan tai kohti näyttelyn ja kunkin huoneen kohokohdaksi ajateltua
teosta rajaa näyttelykokemusta tilan ja esille asetetun materiaalin keskinäis-
ten suhteiden avulla. Museokokemuksen tueksi luonto ja arki suljetaan pois
tai niiden annetaan tulla esiin hallittuina kuvina johonkin kiinnostavana
pidettyyn näkymään, jonka rajaaminen jo sinänsä saa aikaan eräänlaisen
taideteoksen. Samalla pyritään synnyttämään kokonaisvaikutelmana käsi-
tys teoksen merkityksestä ja asemasta taidehistoriassa tai yhteiskunnallises-
sa keskustelussa. Tähän ei kuitenkaan ennen 1990-lukua katsojalle juuri-
kaan annettu apuvälineitä, taiteen kokemus ja kirjatieto yhdistyivät vain hänen
mielessään. Samalla kuitenkin esillepanon teoksittainen, tekijöittäinen,
koulukunnittainen, ajanjaksoittainen ja maittainen tai tyylisuunnasta toi-
seen siirtyvä reitti näyttää helposti kyseenalaistamattomalta kehittyvältä
historialta. Esimerkiksi modernismi uutta luovana toisten uutta luoneiden
taidesuuntausten jälkeen vaikuttaa monen museonäyttelyn perusteella luon-
nolliselta. Samalla asiantuntematon katsoja voi tuntea taidenäyttelyssä kui-
tenkin, ettei saanut mitään tai oppinut mitään. Kun pyrkimyksenä on joh-
taa katsoja esineiden ja taideteosten intiimivaikutukseen ilman, että ohjaa-
vaa kättä näyttää olevan, museokokemus voi näyttäytyä aiheeseen
vihkiytymättömälle ulkokohtaisena rituaalina. Katsojan oma maailmanku-
va ei tällöin luo tarpeeksi pohjaa rituaalin muuttamiseksi pyhän tai erityisen
läsnäolon kokemukseksi, joka on aina henkilökohtainen.87

Käsitys taideteosten tarkastelun vaatimasta tilasta ja valon käyttäminen

31. ja 32. Taiteenomaiseen esilleasettamiseen on tekstillä otettu mukaan kulttuurinen konteksti, joka
antaa ymmärtää, että vaikka arkisen näköisiä käyttöesineitä ei aikanaan valmistettu taiteeksi, niihin
liittyi taiteeseen yhdistettävissä oleva arvostaminen. Pienen tuolin esittely: “Tämänkaltaisia pieniä, matalia
tuoleja käytettiin lähes koko Norsunluurannikon alueella.  Tuolin omisti ja sitä käytti yleensä yksittäinen
mies. Sitä kuljetettiin olkapäällä kylän sosiaalisiin tapahtumiin.” Brooklyn Museum, Brooklyn, New
York ja Museum of  African Art, Washington D.C.
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korosteena ovat vähintään 1700-luvun esillepanoperiaatteita. Valon hajot-
taminen, epäsuoruus ja harkittu keinovalo (esimerkiksi teosten löytäminen
pimeästä lyhdyn rajaavan valon avulla) luovat tilaan ja taideteosten tarkas-
teluun arkisesta poikkeavan tunnelman. Valon lisäämisellä saatettiin jo 1700-
luvulla synnyttää tietoisesti vaikutelmia ihmisen jalostumista,  1800-luvulla
korostettiin kirkkauden kohottavaa vaikutusta hämärissä asunnoissa
asuneiden museovieraiden elämässä.  Museotilan korkeuden ja avaruuden
sekä suurten portaikkojen ajateltiin toimivan samalla tavalla.  Varsinkin tai-
teen modernismin viimeisinä vuosikymmeninä näyttelytiloissa on lisäksi
pyritty käyttämään hyväksi tyhjyyden mielikuvia synnyttävää vaikutusta.
Kotoisasta poikkeavien piir teiden tehtävänä on ollut edesauttaa museo-
elämykselle keskeisiä ihastuksen tai hämmästyksen tunteita. Arjen pois
katkaisevan kokemuksen katsottiin ainakin vielä 1800-luvulla olevan hyvä
perusta uuden tiedon ja ajatusmallin omaksumiselle. Erilaisuus onkin kä-
sittääkseni keskeinen tehtäessä todeksi kuvitteellinen siirtyminen todelli-
suuden toiselle tasolle.88

Korostamalla kutakin teosta eli asettamalla teoksia vain yhteen harvaan
riviin, annettiin esimerkiksi Luxembourgin kokoelmassa 1700-luvun puoli-
välissä mahdollisuus kohdata jokaisen yksittäisen teoksen idea. Andrew
McClellan pitää Luxembourgin kokoelman historia,  maa ja koulukunta-
tietoista Linnaeuksen (myöh. Carl von Linné, 1707–1778) ja Louis Leclerc
de Buffonin (1707–1788) ajattelun värittämää ryhmittelyä ensimmäisenä
varsinaisena taidemuseona. Hän tosin toteaa,  että esimerkiksi Dresdenissä
toteutettiin samoihin aikoihin samanlainen ripustus, samoin Wienissä 1700-
luvun lopussa.89  McClellanin ripustushistoriallisena vertailukohtana on
seinäpinnan peittäminen tauluin lattiasta kattoon. Tämä monista maalauk-
sista tuttu tapa ei kuitenkaan ollut ainoa tapa ripustaa. Esimerkiksi Leopold
Wilhelmin (k. 1665) kokoelman kuvainventaari vuodelta 1720 paljastaa

33. Kaisersaal Heiligenkreuzin luostarista Itävallasta.
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Wienissä sijainneen kokoelman maalausten olleen yhtenä nauhana
kaapistorivin yläpuolella. Symmetrinen aihevalinta ja asettelu kuitenkin osoit-
taa, että ainakaan ensisijainen tarkoitus ei ollut esitellä taiteen kehitysvai-
heita tai mestariteosten yksilöllisyyttä. Mieluumminkin näyttää siltä, että
henkilöt ja kuvien aiheiden keskinäinen sijainti merkitsivät jotain.90

Taideteosten, taiteilijoiden ja koulukuntien järjestäminen ei näytä aina ta-
pahtuneen ripustuksissa, mikä on saattanut jossain määrin vääristää käsi-

34. Vuonna 1720 laaditun kuvainventaarin lehti Leopold Wilhelmin kokoelman ripustuksesta Wienistä.
Kokoelmassa oli antiikkia ja kristillistä tema tiikkaa; muotokuvia, veistoksia ja pienesineitä.

37. Tizian, Jacopo de Strada , 1566.  Jacopo de
Strada oli taidevälittäjä ja keräilijä. Hän avusti
erityisesti “saksalaisia” r uhtinaita kokoelmien pe-
rustamisessa ja täydentämisessä.

35. ja 36. Pienoisveistoksia Farnesen kokoelmas-
ta, Napolista.  Francesco di Giorgio Mar tini
(1439—1502) David, 1475—1485 ja Jean de Bou-
logne (Giambologna, 1529—1608) Merkurius,
noin 1578.
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tyksiä taidehistoriallisen kerronnan ja taiteen arvottamisen historiasta. Esi-
merkiksi Bonifacius Amerbachin (1495–1562) grafiikkakokoelman tiede-
tään olleen järjestetty Vasarin taiteilijaelämäkertojen mallin mukaan. Piir-
rokset olivat vuoden 1700 tienoilla herrasmieskeräilijöiden keskuudessa ai-
neistoa, jolla luokiteltiin taiteen kehitys ja argumentoitiin tyylien muutos,
kun piirrokset olivat olleet taiteilijoille vain työvälineitä. Piirros- ja
grafiikkakansioiden järjestys oli yleensä kronologinen ja koulukuntiin pe-
rustuva kuten tuolloisista roomalaisista keräilijöistä keskeistä, isä Sebastiano
Restaa tutkinut Warwick on todennut.91  Vauraiden keräilijöiden oli mah-
dollista hankkia erityisesti kokoelmakäyttöön ajateltuja teoksia. Ne olivat
esimerkiksi pienoisveistoksia kuten Farnesen kokoelman nykyään Napolissa
esillä oleva Napoleonin retkistä säilynyt osa osoittaa.92  Väitänkin,  että pie-
nikokoiset teokset mahdollistivat eri koulukuntia edustaneiden veistäjien
vertailun ja siir telyn toinen toistensa viereen samalla tavoin kuin kokoel-
miin hankittuja piirroksia ja grafiikkaa ilmeisesti käsiteltiin. Koska pieniko-
koisilla teoksilla ei ollut yhteyttä palatsien kokonaiskoristeluun, taiteilijat
saattoivat niitä valmistaessaan työskennellä varsin vapaasti. Näin pienois-
veistokset saatettiin keräilijöiden piirissä ymmärtää enemmän tekijänsä lah-
jakkuuden esimerkeiksi kuin suuret tilaustyöt. Niiden äärellä oli mahdollis-
ta tarkastella taiteilijan yksilöllisyyttä tai vertailla kehitystä eri koulujen ja
yksilöiden välillä. Käsiteltävän kokoisia kokoelmia voidaankin pitää taidet-
ta luokitelleiden amatöörien keskustelutilanteessa kerralla hallittavissa ole-
vana keskustelussa muuntuvana retorisena todistusaineistona. Pienikokoi-
sia teoksia kyettiin järjestämään eri tavoin ja vertailemaan osana dialogia.
Eri paikoissa sijainneet maalaukset ja veistokset voitiin sitten liittää mieles-
sä paikalleen piirrosten,  grafiikan ja veistosten muodostamassa yksityisessä
kokoelmassa järjestyksessä pidettyyn taiteen tarinaan.

38. Bernardino Licino, Taiteilija oppilaineen, 1530-luku.
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Kotoinen temppeliKotoinen temppeliKotoinen temppeliKotoinen temppeliKotoinen temppeli

Museot hakevat nykyään kävijäpohjan laajuutta viihteellisyydestä. Tosikko-
mainen opettaminen on piilotettu taustalle. Samalla kun tiedon valmiina ja
kyseenalaistamattomana tarjoilu on museoissa vähentynyt, esineen tehtä-
vän, roolin ja (kommunikatiivisten) mahdollisuuksien spekulaatiosta on tullut
yksi keskeinen lähtökohta museokeskustelussa. Esineen mahdollinen myk-
kyys tai oletettu kyky viestiä enemmän tai vähemmän itsenäisesti jakaa tut-

kijat ja museoväen sanallista kieltä ja visuaalisuutta (tietoa ja tunnetta)
painottaviin ryhmiin. Lontoon National Galleryn johtaja, Neil MacGregor,
tarkkailtuaan koululaisia ”vanhojen mestareiden” edessä, sanoo kuten mo-
net taidemuseoihmiset, että eivät faktat, vaan aika katsoa ja halukkuus tuo-
da teoksen tarkasteluun oma kokemusmaailma ovat ainoat tarpeelliset te-
kijät maalauksen ymmärtämiseksi.93  Saman näyttelyihin liittäen museo-
pedagogi Lisa C. Roberts toteaa, että esineessä piilee moninaisia kerto-
muksia ja niiden merkitys on kontekstisidonnainen. Jokainen kertomus ja
merkitys on potentiaalisesti yhtä pätevä kuin toinen. Robertsin mukaan
muoti puhua merkitysten luomisesta on näyttelyiden yhteydessä seurausta
museopedagogiikan noususta. Kasvattajat ovat tuoneet keskusteluun kat-
sojan näkökulman: kuinka kokoelma on asetettu esille, mitä esineistä ker-
rotaan ja kuka on kertoja. Tämä on hänen mukaansa kyseenalaistanut näyt-
telyn rakentajien auktoriteetin ja esineiden pyhyyden. Seurauksena on ol-
lut, että tieteellisten näkemysten rinnalle on nousemassa eri tavoin perus-
teltuja esine- ja aihemääritelmiä. Objektiivisuuden tavoittelun sijaan on
myönnetty, että tieto määrittyy sosiaalisesti ja yksilön kiinnostusten sekä
arvojen mukaan.94

On luonnollista, että erityisesti identiteettiä luova instituutio vastaa aikansa
arvoja. (Taide)museo on juuri sitä. Carol Duncanin mukaan suuri ja hyvä
taidemuseo on kansallisen identiteetin luoja ja merkki poliittisesta hyveelli-
syydestä. Se on merkki kuulumisesta sivistyneisiin, liberaaleihin valtioihin.

39. ja 40. Brooklyn Museum, Brooklyn,  New York ja National Museum of  African Ar t, Washington
D.C.
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Jostain tällaisesta näyttää olevan kyse, kun tarkastellaan paikallisen museo-
väen käsityksiä esimerkiksi vasta äskettäin kansallisen luonteen saaneista
eri puolille Afrikkaa perustetuista museoista.95  (Paikallis)museot kertovat
muun muassa (pien)yhteisön kulttuurihengestä, vauraudesta, erityisyydestä,
haluista ja toivotuista omakuvista. Tämän ohella museoilla on yksilö-
identiteettiin liittyviä merkityksiä. Esille asetettu kokoelma kiinnittää keräi-
lijän tai lahjoittajan osaksi yhteistä muistia.  Merkkihenkilön muistoksi teh-
ty museo tallettaa ”sankarin” jälkipolville ja varmistaa sankaruuden. Muse-
oiden vahvuus näyttää olevan siinä, että ne kykenevät tiivistämään kokoel-
miensa esillepanoon jotain jokaiselle tärkeää.

Museo kansallistunteen lippusalkona tai visiittikorttina vieraille on sitä usein
näkyvästi jo ulkoisimmilta ominaisuuksiltaan. Fasadit, seinien massat ja jul-
kiset pihatilat ovat ne, joilla museo ensimmäisenä hakee tai saa paikkansa
niin museota ylläpitävässä yhteisössä kuin vieraiden silmissä. Niin yksin-
kertaista kuin tilavat aulat, laajat käytävät ja huoneiden sarjat on perustella
ripustuksen, kierron ja asiakkaiden tarpeilla, käytettävyys ei selitä valintoja,
sillä käytön vaatimukset ja muodot periytyvät arvoista ja rakennuksista, jot-
ka pystytettiin ennen suuria kävijämääriä. Temppeli ja palatsi ovat vaiku-
tusvallan merkkejä. Historiallisista syistä ne ovat museoiden malleja. Temp-
peli ja palatsi ovat tiloja, jotka sijoittavat erityisen ja tärkeän läsnäolevaksi
kulttuuriympäristöön, siten että jokainen katsoja tunnistaa niissä vallan,
voiman ja vaurauden.  Työväenluokkaan viittaavista rakennusmuodoista
1960–1970-luvulla on mahdollista sanoa samaa. Vanhan Ashmoleanin,
Pompidou-keskuksen V&A:n tai Helsingin Ateneumin suunnittelussa

41.--43. Arkeolo gista kaivausta esittävä pienoismalli, johon kaivajat ja kaivaustyöhön asiantuntema tonta
ohjaava haastattelija heijastetaan videona. Pienoismallista on tehty kuin yhdellä kameralla kuvatun tele-
visio-ohjelman seuraaminen.  Haastattelija kyselee ensin talossa olevalta kaivauksen johtajalta yleisiä
asioita ja sen jälkeen siirtyy kaivajien luokse ja kyselee mitä he tekevät ja löytävät. Katsoja seuraa katkea-
mattomana etenevää kerrontaa lintuperspektiivistä, ja näkemättä laitteita, joilla elävät hahmot heijaste-
taan pienoismalliin, mikä tekee pienoismaailmasta ihmeen elävän ja vangitse van.. American Museum
of  Natural Histor y, New York.
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tiedostettiin, että fasadi on museon ja ympäristön raja. Mielikuvien luojana
se erottaa ja yhdistää. Ornamentit tai niiden puute merkittävät ohikulkijalle
rakennuksen merkitystä ja merkittävyyttä; rakennuksen muoto, koko, näyt-
tävyys ja sulautuminen tai sulautumattomuus ympäristöön viittovat samaa
museon aihepiirin, taiteen tai tieteen, yhteiskunnallisen merkittävyyden
kuvaajina.

Museoon siirtyminen on riitti,  joka alkaa rakennuksen näkemisestä ja si-
säänkäynnin päätöksestä. Ulkomuoto sijoittaa museon yhteisöönsä, mutta
samalla se on usein ensimmäinen raja siirryttäessä toiseen, arjesta poikkea-
vaan todellisuuteen. Teollisuustilan kaltaiseksi rakennettu museokaan ei ole
murtanut tätä. Museo instituutiona ja merkityksenä on kuitenkin enem-
män kuin ulkoinen muotonsa,  rakennusta ja tiloja kuitenkaan museo-
elämyksen tärkeänä muokkaajana unohtamatta. Sisäänsiirtymän vaiheet
painavat mieleen ensivaikutelman; liike tilassa vaikuttaa tutustuttavaan ko-
konaisuuteen. Mieke Bal kuvaa 1993 avattua New Yorkin Metropolitan
Museum of Artin 1800-luvun eurooppalaisen taiteen esillepanoa juuri ko-
rostaen tilan luomaa kokemusta:

”Salit on sisustettu klassiseen tyyliin aikakauden koriste-
aihein, mutta välttäen liikoja ornamentteja. Värit ovat miel-

lyttäviä: ei raa’an valkoista, muttei pimentävän tummaakaan.
Näkymät huoneesta toiseen avartavat tilaa samalla kuin

tilanjako takaa intimiteetin ja vähentää tungosta.”

Kuten Bal jatkossa toteaa, näyttelyn suunnittelijat ovat olleet tietoisia
pystyttämästään vaikutelmasta. Hän päättelee, että tekijät pyrkivät mini-
moimaan tilan näkyvyyden valitsemalla periodityyliä jäljittelevät muodot ja
värit, vaikka he samalla ovat olleet selvillä siitä, että tila ei koskaan ole näky-
mätön, oli se kuinka yksinkertainen tai elegantti tahansa. Bal huomauttaa,
että juuri tilan näkymättömyyden suhteellisuus varmistaa sisäänastujassa
mieltymyksen tunteen ja kokemuksen temppeliin astumisesta.96  Balin ku-
vaus museokokemuksestaan Metropolitanissa vastannee useiden vanhasta
taiteesta kiinnostuneiden kävijöiden kokemusta hillitystä museotilasta. Päin-
vastoin kuin esimerkiksi Mikko Heikkisen siteeraama ”taiteilija” ajatteli,
tilan täydellinen häivyttäminen saattaa tehdä taidekokemuksesta niin epä-
tavallisen, että kokemus nousee teosten tarkastelua keskeisemmäksi. Ku-
vitteellinen voiman kommunikaatio teoksen ja katsojan välillä muuttuu
herkistymiseksi erityiselle tilanteelle ja voi ilmetä niin vastenmielisyyden,
teennäisyyden kokemuksen kuin jonkin positiivisen tunteen muodossa.

Museon olemassaolon hyväksymisestä huolimatta Mike Bal ja Mikko Heik-
kinen tarkastelevat instituutiota eri näkökulmista. Ero on tyypillinen laa-
jemminkin museokeskustelulle. Heikkisen asenteessa kokonaisvaltainen
kulttuurikokemus painuu vähäpätöiseksi taideteosten rinnalla. Museo on
taideinstituution ylläpitäjä. Bal korostaa kävijän museota, näyttelyä. Näyt-
telytila on kokonaisuus, jolla on väistämättä aina vaikutus esiteltävään ai-
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neistoon ja katsojan tulkintaan. Useat tekijät yhdessä – kokijaa unohtamat-
ta – luovat kokemuksen. Samalla Bal toteaa jo Aristoteleen ajoista olleen
selvää, että tunnistaminen on mielikuvituksen perusta. Emme kykene ku-
vittelemaan sellaista, jolla ei ole mitään suhdetta aiemmin tietämäämme. Se
luo museossa nähdylle ja koetulle yhteyden. Museolaitoksen yhtenäisyys
on myös Balille selvä. Hän on sitä mieltä, että kulttuuri-imperialismi on
sama riippumatta siitä tarkastellaanko etnologisia esillepanoja tai taidenäyt-
telyitä. Vaikka kultuuri-imperialismi voidaan unohtaa, jos museoita tarkas-
tellaan historiallisesti, Balin analyysissään korostama museon rooli merki-
tysten tuottajana ohitse sinne talletettujen esineiden ja taideteosten on
museon keskeisiä ominaisuuksia.97

Balille museo on kotoinen temppeli,  hän palaa mielellään tuttujen taidete-
osten ääreen, nauttii tilan rauhasta ja teoksista tilassa, joka mahdollistaa
aavistuksen historiallisista yhteyksistä, mutta ei tarjoa valmista tulkintamallia.
Bal on asiantuntija, joka tietää mitä museosta etsii. Kuten edellä on todettu,
Balia houkuttava temppelimäisyys tai pysähtyminen nerouden ihmeen edessä
pitää osan yleisöstä poissa. Tilan viitteet eivät anna tukea jokaisen nautin-

44. ja 45. Kiinalainen emalikoristeinen malja Washingtonissa olevan Freer Galleryn osastossa, jonka
otsikko on Tradition and Innovation in Chinese Ar t, ja joka esittelee Ming ja Quing -dynastioiden aikaisia
esineitä 1500-luvun puolivälistä 1800-luvulle. Itse esineellä ei ole esittelytekstiä. Japanin Momoyama-
kauden (1568—1615) mino-keramiikkaa esittelevässä näyttelyosuudessa oleva 1500-luvun lopussa val-
mistettu teeastia sen sijaan kuvaillaan seuraavasti:  “Jopa tässä pienessä purnukassa dreijaajan sormien
jättämät, savea ylös nostettaessa syntyneet, horisontaalit renkaat sekä pohjan karkea ka tkaiseminen
osoittavat etääntymistä eleganteista kiinalaisista malleista kohti dynaamisempaa muotoa.”
     Varsinkin kiinalainen keramiikka, kiviveisto ja metalliastiat ovat olleet vakiintunut osa taidekäsityön
ja taideteollisuuden esillepanoa. Japanilainen karkeatekoinen keramiikka pääsi samaan asemaan mo-
dernismin myötä.  Kiinalaisen tai japanilaisen esineen korkeaa teknistä tasoa on kyetty kautta historian
ihailemaan, koska menetelmät, joilla esineet on tuotettu, ovat samanlaisia kuin Euroopassa (esihistori-
asta asti jatkunut yhteys) ja osittain jopa sieltä ensin tunnettuja (posliini).  Niistä tuli 1800-luvulla
taideteollisuusmuseoiden perusmateriaalia,  hämmästyttäviä näpertel ytaidon mestariteoksia.
Taideteollisuusmuseoissa malliksi asetetut ympäri maailmaa, mutta erityisesti kauko-idästä, peräisin
olleet esineet menettivät yhteyden alkuperäänsä. Ne liittyivät länsimaiseen käsitykseen visuaalisesti kiin-
nostavasta, taidokkaasta ja kauniista, mutta olivat samalla materiaalisia käyttöesineitä erotuksena länsi-
maisen taiteen esittämien asioiden arvokkuudesta ja taiteen henkisyydestä. Modernismin ja abstraktin
taiteen myötä kehittynyt kiinnostus japanilaiseen muotoiluun ja estetiikkaan henkisenä traditiona antaa
tätä taustaa vasten mahdollisuuden esittää vaatimaton teepurkki taideteoksena kun suuri emalimalja
voidaan asettaa esille ilman vitriinilasin suojaa.
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nolliselle elämykselle. Käsityksessä,  että taide aiheuttaa esteettisiä elämyk-
siä, korostuu kohtaamisen intiimi henkilökohtaisuus. Erityisesti modernin
taiteen taustaoletuksena on, että jonkinlainen ”pyhittävä” tai ”ylevöittävä”
voima siirtyy teoksista tilaan ja siinä oleviin ihmisiin. Kyse voi olla psykolo-
gisesta tai jopa fysiologisesta98  muutoksesta taiteen kokijassa. Esteettinen
elämys voi olla voimakas, mutta se ei ole älyllisesti juurikaan selitettävissä.
Taidekokemuksen tavoittaminen voikin olla vaikeaa eikä kokemus tämän
vuoksi välttämättä näyttäydy jokaiselle aitona. Tapahtumalle antautumisen
vieraus voi luoda sosiaalisen kuilun mieluummin kuin tiedonpuute taitees-
ta. Se saattaa aiheuttaa halun välttää taidetta tai valita asiantuntijuuden, jos-
sa taiteen osa-alueet aukianalysoidaan niin,  että henkilökohtaisen koske-
tuksen vaaraa ei ole.

Kun taidemuseon käyttäytymiskoodisto on outo, merkityksenanto näyt-
täytyy merkityksettömänä katsojalle, jolla ei ole kokemusta. Voi sanoa
Rebériouxin olevan oikeassa,  meneminen museoon ei rinnastu arki-
kokemukseen. Esineisiin ei saa koskea, tuoleille ei saa istua ja maalauksiin
ei saa työntää nenäänsä.  Etäinen katsekontakti on monesti ainoa kontakti.
Aina tämä ei pidä paikkaansa, mutta erityisesti taidemuseoissa taktiilius on
harvinaista. Teoksen tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta kunnioitetaan säilyttämällä
se jälkipolville. Museoiden merkityksenannon purkaminen ja näkyväksi te-
keminen saattaisi taiteentuntemuksen opettamista paremmin laskea muse-
on kynnystä. Museossa jo oleva vieras saattaa sitten kaivata hienovaraista
ohjausta. Kysymys on miten se voi yht’aikaa olla katsojan omia tietoja ja
arvoja kunnioittavaa, henkilökohtaisuuden haluttaessa säilyttävää ja
(taide)kokemusta tuhoamatonta.

Muisti ajassa ja paikassaMuisti ajassa ja paikassaMuisti ajassa ja paikassaMuisti ajassa ja paikassaMuisti ajassa ja paikassa

Muisti liitetään museoon kuin museoon itsestäänselvyytenä. Koska museo
tallettaa ja säilyttää, muisti on enempiä miettimättä museolle hyvä metafora.
Käytännön museotyössä yhteys on ilmeinen: museo tallettaa yleensä tietoa
menneestä tai sellaista aineistoa, jota käytetään tutkimuksissa. Canadian
Museum of Civilizationin (CMC) avaamisen yhteydessä vuonna 1989 mu-
seon arvoksi määriteltiin tiedon talletus ja esille asettaminen. Kulttuuri-
historiallisen esineen arvo on tiedossa,  jota se antaa ajastaan, tekijöistään,
alkuperäkulttuuristaan tai usko- ja arvojär jestelmistä. Luettelot ja kuvauk-
set eivät kykene korvaamaan esinettä, koska ei ole mahdollista tietää mil-
loin esine on luovuttanut kaiken tietonsa kuten Alsford ja MacDonald to-
teavat. Tarkastelutapojen äärettömien määrien mahdollisuuteen liittyy myös
se, että esineen läsnäolo näyttelyssä mahdollistaa henkilökohtaisen tiedon
löytämiskokemuksen ja tunteen ainutlaatuisesta oivalluksesta.99
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Berliinin Altes Museumia (taidekokoelma) suunniteltaessa nimeä pohdit-
tiin vuodesta 1797 avaamiseen vuonna 1830. Kutsumistavasta muodostui
ongelma,  koska termi museo yhdistyi Ptolemaiosten Aleksandriaan.  Mielle-
yhtymä sisälsi esineiden keräämistä tärkeämpänä oppineiden kokoontumi-
sen ja kirjaston. Se merkitsi jonkinlaista akatemiaa. Museo nimi voitiin siis
antaa vain asialle, jonka tarkoitus oli kehittää ymmärrystä. Tätä lähtökohtaa
valaisee se, että 1400–1500-luvun Italiassa tiloista, joita pidetään nykymuseo
edeltäjinä, käytettiin muun muassa nimityksiä studio ja studiolo, jotka
tarkoittivat opiskelulle pyhitettyä paikkaa.100  Aleksandrian myöhäisantiik-
kisesta musæumista 1500-luvun Italiassa käyttöön kopioitu nimitys museo
liittyikin kiinnostukseen antiikin oppineisuutta kohtaan. Ptolemaios II (k.
246 e.a.a) perustamasta akatemiasta lainattu termi viittaa muusiin, joiden
äiti oli muisti. Se korosti muistin tärkeyttä perustana ymmärtävälle, älylliselle
ajattelulle viitatessaan paikkaan, jossa käytiin filosofista keskustelua. Uus-
platonilaisuudesta kiinnostumisen ohella termin käyttöönoton taustalla
vaikutti Aristoteleelta tuttu käsitys, että muisti(kuvat) välittävät todellisuu-
den ja ymmärryksen kesken. Mielen kuviin tallettui aistitodellisuus. Älylli-
nen toiminta käytti edelleen muistiin tallentunutta aineistoa todellisuus-
käsityksen luomiseen. Tuomas Akvinolaisen (n.1224–1274) mukaan Aris-
toteles (384–322eaa.), väittäessään, että ymmärrys ei ollut mahdollista il-
man muistiin todellisuudesta talletettavia ja jälleen ajattelussa esiin
palautettavia kuvia, tarkoitti muistin sijoittumista todellisuuden ja järjen
väliin osana aistijärjestelmää. Samalla muisti liittyi aikaan. Aristotelesta edel-
leen siteeraten Tuomas Akvinolainen totesi, että vain eläimet (mukaanluki-
en ihminen), joilla on ajantaju ja käsitys menneestä ja tulevasta, saattoivat
muistaa, mutta vain ihminen kykeni järkevyyteen.  Uusplatonilainen
Iamblikhos (n.245–325) korosti samaan tapaan ihmisen jumalilta peräisin
olleen älyn ylivoimaisuutta eläimiin verrattuna.  Ymmärryskykyään käyttä-
en ihminen kykeni voittamaan kohtalon. Tätä taustaa vasten ajateltuna
museo muistina kuvaa kokoelman tallettamis- ja tiedonvälityskykyä ja mah-
dollisuutta johtaa ymmärrykseen osana katsojan henkilökohtaisia havain-
toja ympäristöstään ja osana kokemuksia, joita hänellä on maailmasta.101

Museo olisi Tuomas Akvinolaisen aristoteelisen tai luonnonfilosofisen102

lähtökohdan mukaan vapaasti jär jestettävä ja tulkittava materiaalinen kuva-
arkisto, joka ei itse synnyttäisi merkityksiä ja jossa Ad Herenniumin retori-
seen jäsennysmallistoon on keskiajalla lisätty älyllinen mietiskely. Tästä läh-
tökohdasta katsoen museo näyttäytyy objektiivisuuteen kykenevältä laitok-
selta. Sen sijaan Iamblikhos korostaa tulkintaa. Lopullinen valta olisi katso-
jalla eli tiedonkäyttäjällä. Subjektiivisuus onkin nähdäkseni renessanssi-
kokoelmassa tiedonsiirron väistämätön lopputulos.

Jo renessanssissa kokoelma oli tärkein osin samanlainen kuin nykyään.
Esimerkkien valossa se määrittyy suunnitelluksi tilaksi, jossa oli valikoituja
esineitä tiedoin varustettuna. Keskiajan pyhäinjäännösten esittelyn tavoin
”yleisölle” tar jottu oheisinformaatio oli usein uskoon tai tunteisiin vetoa-
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vaa: ällistyttämään pyrkiviä kertomuksia esineiden merkityksistä tai osoi-
tuksia kätketyistä voimista. Toisaalta informaatio oli myös käyttöarvoa
korostavaa tai materiaaleja luettelevaa. Eksoottisia kasveja sisältäneissä kasvi-
ja yrttikokoelmissa oli kokeilevan luonnontutkimuksen häivähdys antiikis-
ta ja keskiajalta periytyneiden parantamistaitojen ja hyötykasvioppien poh-
jalta. Koska kuvat ja esineet ymmärrettiin tietosisällöltään ja omina-
isuuksiltaan itsellisiksi olennoiksi sivistynyt katsoja saattoi annetun tiedon
lisäksi liittää aiheeseen assosioimalla, metaforin ja allegorioiden avulla sekä
itselleen tärkeitä, että sellaisia viitteitä, jotka olivat enemmän tai vähemmän
laajasti tunnettuja. Tieto- tai merkityssisältöä ei sidottu yksittäiseen auktori-
teettiasemaan nousevaan ja merkityksiä rajoittamaan pyrkivään kirjoitet-
tuun tekstiin tai muuhunkaan valmiiseen kertomukseen. Päinvastoin, kun
kyseessä oli oppinut tarkastelija, kokoelman tarkoituksena oli olla apuna
henkilökohtaisen tiedon johtamisessa annetuista perusteista. Viimeistään
1500-luvulla henkilökohtaiset erot huomioon ottava muistitekniikoihin
perustuva opiskelumenetelmä siirtyi retoriikasta käytettäväksi kokoelmissa
assosiatiivisen tulkinnan perustana. Vielä Walter Benjamin (1892–1940)
kirjoitti jälkeenjääneissä muistiinpanoissaan suoraan muistitekniikoihin vii-
taten kokoelman olleen käytännöllinen muisti. Hänen mukaansa jär jestel-
män (kokoelman) jokainen osa oli kerääjälle osa aikansa tiedon ensyklo-
pediaa.103

Eilean Hooper-Greenhill toteaa muistamisen taidon ja 1500-luvun lopun
museon, theatrum mundin tai kuriositeettikabinetin yhteyden. Hän kumoaa
1980-luvulle jatkuneet väitteet kuriositeetikabinettien henkilökohtaisuudesta,
keräilijämielen sekavuudesta ja kaiken hamuamisesta vaikka liittääkin tuon
ajan keräilyyn laajan ensyklopedismin käsitteen, mitä esimerkiksi tämän teok-
sen alussa siteerattu Bacon kuvaa. Hooper-Greenhill toteaa,  että theatrum
mundista, mundus symbolicuksesta tai mikro- ja makrokosmoksesta kirjoitta-
neet tutkijat ovat yhteisesti hyväksyneet käsityksen, että 1500-luvun koko-
elmien tarkoituksena oli kuvata maailmankaikkeutta ja että kokoelmat oli-
vat universaaleja.104  Tuolloinen ensyklopedismi tarkoittaa nykyisille kokoel-
matutkijoille, että kaikenlaisen aineiston tallettamisen taustalle oli jokin jär-
jestelmä. Hooper-Greenhill nojautuu Martin Heideggerin (1889–1976) ja
Foucault’n ajatteluun määritellessään museon kehitystä moderniksi.  Hän
määrittelee modernin maailman Heideggeria siteeraten, siten että kyseessä
on subjektin ja objektin suhde: jos maailma alistetaan katseelle, katsojan on
sijoitettava itsensä suhteeseen maailmaan kanssa. Samalla hän viittaa
Foucault’n esittämään renessanssin aikakauteen kuuluvaan uskoon asioi-
den välisistä yhteyksistä. Tuolloinen keskiaikainen ihminen ei Foucault’n
käsityksen mukaan olisi voinut sijoittaa itseään mihinkään katselupisteeseen,
koska sijaitsi pysyvällä, Jumalan luomisessa määrittämällä paikalla. Näin kyky
asettaa itsensä tarkkailijaksi olisi moderni (renessanssin jälkeinen) ominai-
suus. Saivarrellen voisi todeta Foucault’n ohittavan sen, että vaikka renes-
sanssin ”keskiaikainen ihminen” olisi ollut universaalisti kiinteässä asemas-
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sa, tästäkin oli mahdollista tarkastella ympäröivää todellisuutta mikäli yksi-
lö kykeni määrittelemään itsensä subjektiksi ja hyväksyi mahdollisuuden
tarkastella maailmaa.  Tämä liittyy muun muassa keskiajalla käytyyn keskus-
teluun vapaasta tahdosta sekä uteliaisuudesta kuolemansyntinä. Hooper-
Greenhillin käsityksen mukaan maailman ymmärtäminen representaationa on
kuitenkin moderni ominaisuus. Tällöin ihminen asettaa itsensä subjektiksi
paikkaan, mistä voi objektiivisesti muodostaa maailmankuvaa. Renessans-
sin aikainen yhteyksien muodostaminen ei ollut hänen mukaansa ”tieteel-
listä”, se ei perustunut esimerkiksi matemaattiseen jäsentämiseen. Hooper-
Greenhillin käsityksen voi tiivistää siten, että 1500-luvun loppu ja 1600-
luvun alku olivat esimodernia aikaa,  koska keskiajan maailmankuva säilyi,
mutta joitain uutta syntyi.105  Käsittääkseni matemaattinen maailmankuva
tai maailman tarkastelu matemaattisena ei kuitenkaan ala vasta 1600-luvul-
la, mistä taiteilijoiden perspektiivi- ja sommittelukokeilut ovat hyviä käy-
tännön esimerkkejä. Jatkossa irrotankin objektiivisuuden itsenäiseksi tie-
teeksi kehittyvästä matemaattisuudesta ja käsittelen sitä tarkastelupaikkana.
Näkisin, että edellä mainituista aiheista ainoastaan usko objektiiviseen to-
tuuteen todellisena mahdollisuutena määrittää keräilyä 1600-luvulta eteen-
päin ja ennen kaikkea 1700-luvulta alkaen. Matemaattisuus oli olemassa
vankasti jo renessanssissa.

Heidegger on kirjoittanut, että ennalta olemassaolevien elementtien luo-
kittelu edellyttää aina näkökulman valintaa, katseen suuntaamista. Kuten
edellä kävi ilmi, Foucault ja hänen näkemyksiään seuranneet tutkijat ovat
omaksuneet tämän käsityksen Heideggerilta. Heidegger itse sijoitti ajatte-
lun murroksen 1600-luvulle, koska erotti keskiajan uskonnollisuudessaan
”toiseksi”. Kyse on siten yhteiskunnan tarkastelusta koko laajuudessaan
kun keräily- ja museohistorian samoin kuin taiteen yhteydessä tarkastelu
on suunnattava tiettyjen yksilöiden ja sukujen, kuten kokoelmia hankkineiden
Medicien, maailmankuvaan. Heidegger korosti jo 1920-luvun tuotannos-
saan kristilliseen maailmankuvaan kuulunutta käsitystä ihmisen pyrkimyk-
sestä kohti Jumalaa ja keskiaikaisen teologian ihmiskuvan pohtimista sen
kannalta, mitä merkitsi olla Jumalan kuva, mikä liittyy käsitykseni mukaan
kysymykseen ihmisen universaalista asemasta. Heideggerin mukaan Kant
omaksui kristillisen ihmiskäsityksen (moderniksi) rationaaliseksi persoonaksi
ainoastaan vähentäen teologisia kytkentöjä.  Heidegger korostaa myös ma-
temaattisen maailmankuvan olemassaoloa 1600-luvulla nähdäkseni voimak-
kaammin kuin Hooper-Greenhill.  Esimerkiksi Heideggerin mainitsemalle
René Descartes’ille (1596–1650) vain matemaattisesti todistettava oli to-
della tiedettävissä ja todellinen olemassaolo. Näin jyrkän kannanoton luuli-
si perustuvan jonkinlaiselle pohjalle.106

Vasta Heideggerin uran jälkeen 1300–1500-luvun ajattelua on tutkittu sys-
temaattisesti tässä työssä tarkastelemassani valossa. Nykyään on mielestäni
mahdollista osoittaa, että Descartes ja Kant rakensivat ajattelunsa olemassa-
olleelle filosofiselle perustalle, jonka rationaalisuus rakentui monien ajattelu-
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mallien yhdistelmälle. Matematiikan tutkimus ja tuntemus kukoisti niin tai-
teen, arkkitehtuurin kuin musiikin yhteydessä. Sen merkitykset liittyivät
kuitenkin usein mieluummin metafysiikkaan kuin luonnon totuuksien konk-
reettiseen selvittämiseen. Määrittelyn kohteena ei ollut nykyisen kaltainen
käsitys tieteellisyydestä tai universumista vaan ”tutkimus” oli prosessi,  jos-
sa fyysisen eli ajallisen todellisuuden tarkastelu kietoutui nykynäkemystemme
mukaan uskomukselliseen, mutta silloisen käsityksen mukaan todellisuutta
kuvailevaan maailmankuvalliseen tasoon. Lopullisena tarkoituksena oli va-
laista molempia, henkistä ja fyysistä, kun luonnonfilosofia ja sen seuraaja,
luonnontiede, määrittelivät tarkastelukohteekseen materiaalisen,  näkyvän
ja ajallisen luonnon. Näin yhteiskuntaa laveasti ajatellen muutoksesta voi-
daan puhua 1600–1700-luvun ilmiönä, mutta yksilöiden ja yhteiskuntaluok-
kien osalta kysymys jää edelleen auki ja liittyy eliitin ja taiteilijoiden osalta
käsittääkseni aikaisempaan historiaan.

Kantin ja Hegelin tärkeäksi määrittämiä kysymyksenasetteluja jatkaen Hei-
degger piti nuoruudestaan alkaen tärkeänä sen selvittämistä mitä ”olemas-
saolo” tarkoittaa. Hän pohtii samoja kysymyksiä, jotka aiheuttivat keskus-
telua jo 1400-luvulla. Yksi näistä on kysymys ajan ja ajallisuuden luontees-
ta. Se määritti jo keskiajalla materiaalisen eroa hengellisestä. Heidegger ko-
rosti ajallisuuden ja tilallisuuden yhteenliittymistä sen ymmärtämisessä mitä
jossain oleminen tarkoittaa tai mitä ihmisyys on. Aika oli Daseinin  tempo-
raalisuus, se ei hänen mukaansa ollut kehys tapahtumille, mutta vielä vä-
hemmän se sijaitsi tietoisuudessa. Tämä tarkoittaa, että jokapäiväinen aika-
kokemuksemme on ”ihminen” meissä jokaisessa. Se on olemista yhdessä
maailmassa toisten kanssa ja yhteisten havaintojen tekemistä. Näin
Heideggerin mukaan tila-ajallisesti kuvaamamme asiat kohdataan ajallisina
vain hetkessä,  jota itse olemme. Ihminen on olemassa tulevasta menneeksi
tapahtuvassa tapahtumien liikkeessä, ei staattisessa esinemaailmassa. Hei-
degger määrittelee maailman kielelliseksi, eli merkitysten kautta ymmärret-
täväksi. Esimerkiksi koska taide luo merkityksiä, se luo Heideggerin ajattelu-
mallin mukaan maailmaa tai maailmoja.  Heideggerin mukaan Descartes
määritti Jumalan ainoaksi täydelliseksi kokonaisuudeksi (ens perfectissimum).
Muut olemassaolon muodot, luodut täytyi luoda ja ylläpitää, mikä vastaa
yhtä jo keskiajalla esiintynyttä käsitystä luotujen ja luojan täydellisestä eri-
laisuudesta. Luodut sijaitsivat Descartesin ajattelussa äärettömän kaukana
täydellisyydestä, joka itsessään oli ääretön (substantia infinita ). Kuten Hei-
degger toteaa, etäisyys ”Jumala-olemassaolon” ja ”luotujen” välillä oli niin
mittaamaton, että molemmista ei oikeastaan voinut käyttää samaa termiä.
Samalla maailman olemassaoloa emme koskaan kykene tarkkailemaan sitä
itsestämme erillisenä kokonaisuutena. Sen sijaan havaitsemme mikä kukin
erillinen kokonaisuus on, näemme sen ulkoisen olemuksen ( eidoksen). Näin
tarkastelu on aloitettava attribuuteista, jotka paljastavat tarkkailtavan.107

Heideggerin yleisenä maailman tarkasteluna esittämä asenne toimii sellai-
senaan museoissa, joissa esille asetetaan yksittäisiä esimerkkejä, esineitä,
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kuvia ja tekstejä, ja joissa tarkoitus on niiden avulla hahmottaa kokonai-
suuksien merkityksiä.

Heideggerin kuvaama ihmisyyden ajallisuus ja osallisuus maailmasta ovat
keskeiset tekijät kun tarkastellaan kiinnostusta menneisyydestä ja mennei-
syyden erilaisuuden ymmärtämistä. Antiikin ajalta tunnetaan historiateoksia,
jotka käsittelevät ihmiskunnan kehitysvaiheita, esimerkiksi Varro esittää
nykyaikaan säilyneessä maatalouden oppikir jassaan ihmiskunnan kolmi-
vaiheisen kehityksen:

”... [askelmittaisen kehityksen] etäisin vaihe oli se, jolloin
ihminen eli neitseellisen luonnon vapaasta tahdostaan an-

tamista antimista. Tästä vaiheesta he [ihmiset] kehittyi-

vät toiseen, pastoraaliseen, jolloin he keräilivät käyttöön-

sä... villien puiden ja pensaiden tuotteita sekä vangitsivat

ja kesyttivät hyödykseen... villejä eläimiä... Kolmannessa

vaiheessa ihminen siirtyi pastoraalisesta maankäyttäjäksi.”

Kristinusko ja juutalaisuus kielsivät Raamatun perusteella tällaisen käsityk-
sen ihmisten kehityksestä. Ihminen oli maanviljelijä paratiisista karkotuksesta
alkaen. Kuten Alain Schnapp toteaa,  assyrialaisten, babylonialaisten ja
egyptiläisten käsitykset Raamatun esittämää pitemmästä historiasta voitiin
kieltää vedoten kirjallisten todisteiden ja oikeanlaisen uskonnon puuttee-
seen. Keskiajalla ajallisen muutoksen pohdinta olikin suhteellisen vähäistä.
Amerikkaan matkustaminen vaati kuitenkin tarkastelemaan kysymystä uu-
destaan. Amerikkalaisten alkuperä Raamatun Aadamin jälkeläisinä herätti
hämmennystä 1500-luvulla.  Esimerkiksi Theofrastus Bombastus von
Hohenheim eli Paraselcus (1494–1541) ja Giordano Bruno esittivät Ameri-
kan alkuperäiskansoihin viitaten käsityksen ihmiskunnan pölygenesiksestä
ja Bruno vaati amerikkalaisten ihmisiksi hyväksymisen myötä hyväksyttä-
väksi heidän väitteensä, että maailma olisi yli 20 000 vuotta vanha. Ameri-
kan aktivoima ja antiikin lähteiden innoittama keskustelu ajallisuudesta ja
ihmisestä osana ajallisuutta, mutta toisaalta kristittynä, vaati täsmentävää
keskustelua ihmisen universaalista asemasta. Schnappin mukaan renessans-
sin perintö onkin ihmiskunnan asettaminen historialliseen kehykseensä ja
luopuminen Raamatun sanatarkasta lukemisesta. 108

Renessanssin ajattelussa keskeinen tarkasteltavien asioiden allegorinen tul-
kinta mahdollisti Raamatun pysymisen kertomuksellisesti ja uskon tasolla
totena, mutta samalla havaittavien asioiden sovittamisen muuttuvaan maa-
ilmankuvaan. Allegoria on tällöin ymmärrettävä tavaksi selittää ja ymmär-
tää havaintoja ja niiden merkityksiä monikerroksisessa todellisuudessa. Tämä
lähtökohta on myös retoriikasta omaksutulla metaforisella tulkinnalla (tai
rajoittuneempana esimerkkinä embleemeillä). Allegorioita on tarkasteltu
lukemattomissa tutkimuksissa taideteosten merkitysten ymmärtämiseksi.
Samalla tavoin luontoa tai materiaalista ympäristöä voidaan lukea allegori-
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oina. Tällainen lähtökohta muuttaa käsitykseni mukaan tarkastelijan väistä-
mättä todellisuutta luovaksi subjektiksi, jonka tiedot ja taidot määrittävät
kykyä hahmottaa maailmaa ja samalla kykyä luoda oma käsitys maailmasta
eli oma universumi.109  Maailmankuva taas valaisee tarkastelijoiden suhdet-
ta kokoelmiin. Nähdäkseni viidennessä kir jassa analysoimani Giulio
Camillon muistiteatterin allegorinen toimintaperiaate on juuri tämä: ha-
vaittu pysyy samana, mutta sen merkitykset muuttuvat kun sitä tarkastel-
laan todellisuuden eri tasoilla eri näkökulmista. Ymmärtääkseen kunkin tason
merkitykset tarkastelijan on kyettävä tiivistämään mieleensä toisten tasojen
yhdistelmät. Teatteri on välikappale ajattelun kohdistamiseksi ja mielen-
sisäisen maailman representaation tuottamiseksi. Toisaalta korostuu tie-
don kasvu matkalla absoluuttiseen, toisaalta jatkuvan yhteyden säilyminen
jokaiselle toiselle tasolle sekä erillisistä kokonaisuuksista muodostuvien to-
dellisuudesta peräisin olevien tarkastelukohteiden tunnistaminen attri-
buuttiensa avulla. Keskeistä on myös objektin ja subjektin yhtyminen ja
hengen kehityksen eri tasot. Kuten neljännessä ja viidennessä kir jassa esi-
tän, ihmisyyden ajallisuus sekä yhteys luomakunnan eri tasoille tai totuu-
den eri puhtausasteisiin vaikuttavat ratkaisevilta theatrum mundin (tai mitä
termiä halutaankin käyttää) rakenteen ymmärtämiselle. Se taas selittää
museolaitoksen havaittavaa olemusta. Keräämisen filosofia ei missään ta-
pauksessa perustu syllogistiseen ja dualistiseen tosi-epätosi -ajatteluun.
Kokoelmat olivat väline koota maailman paloja ja sysätä käyntiin prosessi,
jossa tarkastelija ja tarkasteltava yhtyivät tarkastelijan ymmärryksessä ja
mahdollistivat hengen kehityksen kohti absoluuttista. Museoinstituution
kannalta ehkä keskeisintä on maailmankuvien kietoutuminen institutio-
naalisiin rakenteisiin ja käytänteisiin. Muistin ja älyllisen ajattelun keskinäi-
sen suhteen määrittely, kokoelman jäsennys sekä katsojan mahdollinen
subjektius lienevät avaimia museon pitkään jatkuneeseen kiinnostavuuteen.
Museo tieteellisenä ja oppineisuuden historiaan kytkeytyneenä instituutio-
na on kautta historiansa heijastanut, esittänyt ja muokannut f ilosofiaa, ar-
voja ja maailmankatsomuksia. Kommentoimisessa ja uudelleen kommen-
toimisessa syntyy niin museon kuin ajattelun jatkuvuus. Tieteen ja museon
historioita voi pitää retorisina dialogeina.
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46.--48. Kovakuoriaisten ja peippolajien esillepanoa sekä  geologisten  aikakausien  sude fossiililöytöihin..
Royal Ontario Museum, Toronto.
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Keräilyä on ollut aina ja kaikkialla. Susan M. Pearce toteaa, että se on ilmei-
sesti yhtä vanha tapa kuin koko ihmiskunta.110  Samoin esineiden esittele-
mistä yleisölle, kuten vauraudella ylvästelyä, statuksen vahvistamista tai
voimalla pelottelua, voi pitää laajalle levinneenä toimintana. Näiden väittä-
mien toistamisesta huolimatta museotutkijat ovat yksimielisiä, että museo-
laitoksen alku sijoittuu renessanssiin. Syinä näkisin ainakin, että silloin otettiin
käyttöön termi museo ja syntyi idea kokoelmasta, joka on jotain muuta kuin
omaisuutta; 1500-luvulla ilmestyi myös ensimmäinen kokoelmaopas, joka
neuvoi miten esineitä jär jestäen kuvataan maailmaa. Renessanssissa museo
määrittyi keräilemisen ja valtaan liittyneiden muotoutumassa olleiden mo-
dernien länsimaisten instituutioiden suhteesta.

Kokoelmia syntyi 1500-luvulla eniten Pohjois-Italiassa. Puhutaan manie-
ristisesta keräilystä. Niitä voi sanoa olleen kahta tyyppiä, oppineiden (yli-
opistollisia) tutkimuskokoelmia ja hovikokoelmia. Molemmilla oli vankka
perusta keskiaikaisessa ja antiikin keräilyssä. Koko kansalle julkisen esine-
kokoelman tarjosi keskiajalla katolinen kirkko. Pyhimysten kuvat, pyhäin-
jäännökset ja lahjat olivat tarjolla ihailtavaksi ja tekemään ihmeitä jokaiselle
sisään astujalle, jotkut maksusta, jotkut ilmaiseksi. Myös ensimmäiset
antiikkikokoelmat saatiin enemmän tai vähemmän julkisesti nähtäville jo

49.  Kardinaali Mazarinin kaupunkipalatsissa sijainn ut kaksikerroksiseen galleriaa r akennettu veistos-
kokoelma ja sen yhteydessä ollut kar ttahuone. Ludvig XIV (1638—1715) osti kokoelman kardinaalin
perillisiltä. Sen pääosa on nykyään Louvressa.

KokoelmaKokoelmaKokoelmaKokoelmaKokoelma



81

1400-luvulla kun matkailijoilla oli Roomassa mahdollisuus tutustua kokoel-
miin. Paavi Sixtus IV lahjoitti Lateraalipalatsissa olleita antiikin veistoksia
”Rooman kansalle” vuonna 1471 osana kaupungin ilmeen kohottamista ja
muodosti perustan Museo Capitoliniumille. Vuonna 1503 perustettuun paavi
Julius II:n kokoelmaan Belvédèressä saivat tutustua taiteilijat ja oppineet.
Julkisuus ei välttämättä 1500-luvulla koskenut vain vauraita ja oppineita
matkailijoita, vaan viimeistään vuosisadan lopulla kokoelmia tai niiden osia
oli useissa paikoissa käsityöläisten käytössä ja tutkittavana. Luonnon-
filosofisen keräilyn taustalla vaikutti skolastinen maailman luokittelu ul-
koisten ominaisuuksien perusteella. Arvokkaiden materiaalien tallettaminen
pahan päivän varalle taas oli tuttua aarrekammioista. Keskiajan kirkkojen
mirabilia, pyhäinjäännökset, ihmeitä tekevät esineet ja arvokkaat lahjat, voi-
daan rinnastaa jo antiikin temppeleiden veistoksiin ja uhrilahjoihin kuten
esimerkiksi Pomian on tehnyt. Ne valaisevat myös renessanssikokoelmien
ihmeitä tekevien esineiden tärkeyttä.111

Museoiden historian kerronnassa keskeisenä lähtökohtana näyttää olevan
Germaine Bazinin 1960-luvulla esittämä ajatus kokoelman systemaattises-
ta jäsentelystä ja esittämisestä yleisölle lähinnä 1700-luvun ranskalaisena
ajatuksena samalla kun esittely kuitenkin aloitetaan antiikista eli esineistä,
jotka olivat tuolloin julkisesti nähtävillä ja joita nykyään pidetään taiteena.
Museolaitos nykyisessä muodossaan olisi siten Ranskan vallankumouksen
seurausta.112  Julius von Schlosser on paljastanut jo 1900-luvun alussa yhte-
yden 1500-luvun kokoelmien ja museolaitoksen välillä, mutta tavoitteiden
erilaisuuden ja jäsentämättömyyden korostaminen on jättänyt ajan ennen
1700-lukua varsinaisten museoiden kannalta vähämerkityksiseksi esihis-
toriaksi. Esimerkiksi Bazin toteaa,  että termi museo tulee varata virallisille
instituutioille, joilla on yleistä merkittävyyttä. Taidekokoelmien historiassa
1700-luvun rajaa on ylläpidetetty erityisesti korostamalla ripustustapoja ja
niiden yhteyttä romantiikan taidekäsitykseen ja sitä kautta keräilyyn.
Giambattista Vico määritteli vuonna 1725 teoksessa Principi di una scienza
nuova d’intorno alla commune natura della nazioni, että ihmisen luovuutta voi
täydellisimmin harjoittaa poeettisessa yhteydessä. Hänen mukaansa taide
oli puhtaasti mielikuvituksen tuotetta, oli se esittävää tai ei. Vico toteaa,
että tämän vuoksi taiteilijoita kutsutaan ”jumalallisiksi”. Hugh Bredin ja
Liberato Santoro-Brienza tulkitsevat Vicon tarkoittaneen,  että taide on
maailman ja historian luomista. Taiteilija käyttää intuitiota abstraktion ja
järkeilyn sijaan totuuden saavuttamiseen. He toteavat, että

”Vico... esitti ensimmäisen kerran modernissa estetiikas-
sa, että taide on eräänlaista tietoa tai väline tiedon saami-

seksi. Se on näkemys, jonka tapaamme yhä uudelleen

modernilla ajalla ja erityisesti Hegelillä.”113

Bazinin ajatus museon alkuperästä 1700-luvun lopun Ranskassa ei perus-
tunut pelkästään ripustamiseen tai taiteilijan ja taideteoksen arvostamiseen,
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vaan yhteiskunnallisiin tekijöihin, jotka perustelivat uuden ripustamistavan.
Hän esittää muutoksen Ranskassa olleen erityisen rajun ja Ranskan vallan-
kumouksen olleen keskeinen murtaessaan dynastisen kierron ja tuodes-
saan historiallisen kerronnan taiteeseen. Ranskan vallankumous on ollut
myös myöhemmille tutkijapolville tärkeä ideologinen katkos. Siihen on
yhdistetty ”kehityksen” ja ”edistyksen” tematiikkaan sopivia tapahtumia,
jollaisina Louvren ottaminen kansan haltuun ja julkinen esillepano voidaan

52. Antoine Lafréry (Antonio Lafreri), Pyhiinvaeltajat kiertämässä Rooman seitsemää kirkkoa riemuvuonna
1575, noin 1575.

51.  Joseph Castiglione Salon Carré, Louvre 1865. Tilan katto koristeltiin stukolla korostamaan esille
asetettuja “mestariteoksia”.  Yhteen asetetuilla teoksilla pyrittiin samanlaiseen vaikutelmaan kuin
Uf fizissa, Firenzessä eikä jaottelua tehty tyylien tai aikakausien mukaan.

50. Napoleon esittelee Belveder en Apolloa. Se oli muiden Roomasta tuotujen antiikin veistosten kans-
sa Pariisissa vuodet 1798—1815. Vallankumouksen aikana Pariisiin tuotiin huomattavia määriä taide-
teoksia eri puolilta Eurooppaa. Antiikin v eistoksilla oli tässä joukossa erityisasema ja niiden maahan-
tulon kunniaksi järjestettiin julkinen juhla.
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nähdä. Kuten Louvren historiaa viimeksi tutkinut Andrew McClellan on
kuitenkin osoittanut, kokoelman julkisuus ja kronologinen ripustus olivat
olemassa jo ennen vallankumousta. Kronologia historiaan ja luonnontie-
teeseen rinnastettavana tapana tarkastella taidetta on julkiselle museo-
laitokselle keskeinen.  Tyypillistä 1800-luvun kansaa opettamaan pyrkineille
museohankkeille oli, että kokoelman tarkastelun dialoginen luonne pyrit-
tiin häivyttämään ja museo sai kasvattajan roolin. 114  Siitä tuli biologiseksi
muuttuneessa sosiaalihierarkiassa johtavan luokan paternalistinen ohjain,
kuten 1800-luvulla laadituista museoideologisista kirjoituksista voi päätel-
lä. Toisin kuin yksityiskokoelmissa, joissa osana keskustelua pienoisveis-
toksia ja piirroksia lomitettiin eri tavoin tai seinille ripustettuja teoksia
vertailtiin osana polveilevaa keskustelua, kyltitetyt, lineaariseksi jatkumoksi
ripustetut teokset oli hyväksyttävä annettuna totuutena.

Kokoelmasta kansanvalistukseenKokoelmasta kansanvalistukseenKokoelmasta kansanvalistukseenKokoelmasta kansanvalistukseenKokoelmasta kansanvalistukseen

Kun kansansivistys ja julkinen opetus nousivat 1800-luvulla tärkeään ase-
maan, myös kokoelmien opettavaa luonnetta alettiin pohtia ajatellen suurta
yleisöä. Kasvattava piirre itsessään oli kuitenkin vanhempi. Kokoelmien
tuntemus oli osa yleissivistystä erityisesti 1700-luvulla. Jo ennen tätä tour de
monde, grand tour, voyage d’Italie  tai Italianische Reise, jonka yksi osa oli tutustua
merkittäviin kokoelmiin matkan varrella ja erityisesti matkan päämäärässä,
Italiassa, oli yläluokan harrastus ja etuoikeus. Jo 1500–1600-luvulla voi-
daan puhua turismista pyhiinvaellusten ja yläluokan matkailun takia.
Belvederen antiikkikokoelmat avattiin oppineille 1500-luvulla. Sittemmin
myös vaurastuva keskiluokka liittyi joukkoon ja pääsi tutustumaan muun
muassa Capitolium-museon kokoelmiin. Vaikka sosiaalinen eriarvoisuus
matkailijoiden kesken oli olemassa, matkan aikana eri yhteiskuntaluokkiin
kuuluvat osallistuivat yhteisiin tilaisuuksiin maanmiestensä kesken ja tutus-
tuivat toisiinsa paremmin kuin kotona olisi ollut mahdollista. Nämä suh-
teet säilyivät eliniän.  Tässä tulevan kontaktiverkoston perustamisessa an-
tiikkiin ja taiteeseen perehtyminen saattoi jäädä vähäarvoiseksi, mutta oli
hyvä keskustelunaihe. Kokoelmien merkitys oli lähinnä yleissivistyksen hank-
kimisessa, kuten Horst Rüdiger on todennut. Merkityksen vähyyttä koros-
taakseen hän kutsuu kiinnostusta taiteeseen muotitieteeksi (Mode-
wissenshaft).115  Tämä varmasti pitää paikkansa, joskin jättää avoimeksi mistä
taiteen muodikkuus osana yleissivistystä muodostui; mitkä olivat tekijöitä,
jotka saivat yläluokan näkemään tarpeelliseksi opiskella sitä siinä määrin,
että myös keskiluokka katsoi vaivan väärtiksi tietää asiasta.

Englantilaiset olivat 1600-luvulta alkaen suurin ryhmä Italiaan pyrkivien
matkailijoiden joukossa, mikä ei johtunut pelkästään kehittyvän siirtomaa-
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vallan vauraudesta, eikä siitä että maa oli seitsenvuotisen sodan voittaja.
Francis Bacon antoi esseessään Of  Travel (1615) auktoriteettinsa tuen opinto-
matkan ajatukselle. Lisäksi on syytä mainita kaksi tärkeää vaikuttajaa jo 1500-
luvulta. Giordano Brunon esiintymiset Englannissa vaikuttivat kiinnos-
tukseen uusplatonilaisuutta, okkultismia ja renessanssi-Italian filosofiaa
kohtaan. Esimerkiksi sukkanauharitarikunnan jäsen Elias Ashmole (1617–
1692) oli tunnettu näistä harrastuksistaan ja vaikutti nimeään kantavan
museon syntyyn Oxfordissa. Toisaalta vuonna 1561 englanniksi käännetystä
Baldessare Castiglionen (1488–1529) Il Libro del Cor tegianosta tuli yksi Eng-
lannin renessanssin merkittävimmistä teoksista ja se teki Italia-kiinnostuk-
sesta muodin. Castiglionen teos kuvaa hyvin 1500-luvun alun epävirallista,
mutta vaikuttavaa ”filosofista akatemiaa” hoviympäristössä. Se esittelee kes-
kustelujen muodossa ylevän ja jalon ihmisen ihanteen, jossa aristo-
teeliseen moraaliin yhtyy älyllistä kilvoittelua ja synnynnäisiä lahjoja. Varsi-
naisia matkaoppaita Italiaan ja Roomaan tutustumiseksi ilmestyi useita 1500-
luvulta alkaen sen lisäksi, että oppaina käytettiin esimerkiksi Albertin
Descrittionea. Itse matkalla henkilökohtaisen opettajan roolia pidettiin nuo-
ren matkalaisen kehitykselle keskeisenä. Sisäinen kasvu oli mahdollista vain
hyvässä opettaja-oppilas suhteessa, oikeissa olosuhteissa ja otollisessa iäs-
sä.116

Grand tour oli kulttuurinen pyhiinvaellus. Se oli askel nuoruudesta aikuisuu-
teen, vastuullisuuteen ja kohti henkistä kasvua. Matka-ajan oikeaoppinen
käyttö oli kuin Herkuleen valinta: kaikesta matkaan aikuistumisrituaalina
liittyneestä rajojen kokeilusta huolimatta matkalle lähtijöillä oli myös
”syvempiä” tarkoituksia; tämä ainakin oli odotus. Italia ymmärrettiin 1700-
luvulla jumalattareksi, äitimaan ruumiillistumaksi, joka kykeni täyttämään
palvojansa ainutlaatuisilla henkisillä ja fyysisillä kokemuksilla. Matka oli
”initiaatio tiedon ja kauneuden lähteellä” kuten Ceasare de Seta ilmaisee
matkapäiväkirjoihin rakennetun odysseian olemuksen. Klassikot olivat kuin
yhdistävä uskonto; jokainen todisti kertomuksellaan uskoaan ja vahvisti
asemaansa sisäpiirissä. Nuori arkkitehti Robert Adam (1728–1792) kuvasi
kokemustaan Roomasta:

”Toivon, että ajatukseni laajenevat ja makuni muovautuu
aidon antiikin vankalle pohjalle. Tunnen jo nyt aiemmin

vierasta intohimoa kuvanveistoon ja maalaukseen ja olen

varma, että koko käsitykseni arkkitehtuurista kehittyy

jalommaksi kuin se olisi koskaan muotoutunut mikäli olisin

pysynyt Britanniassa.”117

Adamin huomautus sisäisen kehityksen mahdollisuudesta ja toisaalta hä-
nen sekä monien muiden kuvaukset iloisesta turismista ovat esimerkki ajat-
telusta, joka sai tunnetuimman muotonsa Rousseaun Emiléssä. Nuori mieli
ymmärrettiin villiksi, eri suuntiin taipuvaiseksi ja ohjattavaksi. Yksilön lap-
suus rinnastettiin ihmiskunnan nuoruuteen eli paratiisillisen viattomiin ja
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aikuisille vieraisiin ”villi-ihmisiin”. Herkuleen tavoin nuoret matkaajat vuo-
sien kuluessa kasvoivat ensisijaisesti ymmärryksessä. Hyvä opettaja kykeni
ohjaamaan mielen jalostumisen tielle tietäessään milloin tarttua ohjaksiin.
Ihanneolosuhteissa haluttu tulos ja jalo luonne olivat saavutettavissa. Niin
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) taiteen tarkastelijan silmää ke-
hittäessään kuin Adam nuoruuden innossaan korostivat samaa omalla ta-
vallaan. Adam kirjoittikin nuoremmalle veljelleen Jamesille:

”olet juuri nyt oikeassa iässä ja päivänkin viivästys mer-
kitsee ajan hukkaamista sekä vaarallisia seuraamuksia

omaksuessasi asenteita, joista sitten vain vaivoin pääset

eroon.“”18

Winckelmannin aikaan Euroopassa vallinneen rauhantilan ansiosta Italian
matkat lisääntyivät huomattavasti. Löydöt Pompeijissa 1748 ja Her-
culaneumissa 1738 sekä muualla Italiassa vain lisäsivät kiinnostusta antiik-
kiin, taiteeseen ja Italiaan matkakohteena. Italia, erityisesti Rooma matkan
päätepisteenä, oli silloisen käsityksen mukaan keskeinen paikka nähdä pait-
si antiikin Rooman, myös Ottomaanivaltakunnan osana tavoittamattoman
Kreikan taidetta renessanssitaiteen ohessa. Italian kaupungit saivatkin pääl-
leen Perikleen ja Feidiaan sädekehän. Vaikka Rooman absoluuttinen valta
Euroopassa kutistui koon myötä ja uskontokuntien jakautuessa, kaupun-
gin henkinen houkuttelevuus säilyi ja siten voidaan sanoa, että

”[Rooman] uskonnollinen, poliittinen ja esteettinen joh-
toasema... varmistivat, että jokainen kävi Ikuisessa kau-

pungissa”.

Rooman kirkon merkittävyys levitti taideperinnettä samoin kuin oppineiden
yhteinen kieli, latina. Useimmat paavit ja kirkon merkkihenkilöt suosivat
taidetta, joten heitä poliittisista syistä jäljitelleet johtavat roomalaisperheet
myös rahoittivat taidekokoelmia. Kardinaali Albani, Winckelmannin tär-
kein tukija, työllisti arkkitehteja ja maalareita, oli taustavoimana yhdessä
Rooman salongissa sekä keräsi erään aikansa tärkeimmistä kokoelmista.
Aesthetische Kirche (esteettinen kirkko) -nimitys ei liene mitenkään liioitel-
tu.119

Italiaa pidettiin 1700-luvulla klassisen antiikin museona ja mallina oman-
aikaiselle rappiotilassa olevalle kulttuurille. Muualla vielä harvinaiset julki-
set kokoelmat tarjosivat siellä tuolloin kokemuksen antiikin merkkiteosten
hetkellisestä ”omistamisesta” jopa niille, joilla ei ollut taloudellisia mahdol-
lisuuksia veistosten ja pienesineiden ostamiseen. Italian,  erityisesti Roo-
man museot olivat uusi kokemus matkailijoille ja ajatus antiikki- ja taide-
kokoelmasta omaksuttiin innokkaasti muihin maihin ja kopioita siinä kuin
originaaleja hankittiin matkamuistoiksi.  Erityisesti kuninkaallisten matkai-
lijoiden ostointo oli syynä monen kokoelman kasvuun ja myöhemmin (1800-
luvulla) museoiden syntyyn ympäri Euroopan. Ostajina, yhtälailla kuin
matkailijoina englantilaiset olivat suurin ryhmä. Vuonna 1730 Edward Wright
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väitti italialaisten pilailevan,  että mikäli amfiteatterit olisivat kannettavia,
englantilaiset veisivät ne.120

Kansanvalistus omaksui nuorien jalostamiseen pyrkivästä kasvattamisesta
nähdäkseni ainakin yksinkertaisen kansan villeihin rinnastavan puoliskon.
Kansa sai oppilaan ja lapsen aseman yksilön iästä riippumatta. Humanis-
min opettava asenne oli lyönyt itsensä läpi. Väitän, että näkemys voitiin
perustella ”sosiaalidarvinismilla”, ajattelulla, jolla ei ole mitään tekemistä
Darwinin kanssa, vaan joka perustuu häntä varhaisempiin käsityksiin luon-
non ja ihmisen kehityksestä mukaanlukien Aristoteleen käsitys mielestä tabula
rasana sekä ideoiden tavoittelu.  Vertaileva menetelmä yhteiskunnallisen ja
rodullisen diskriminoinnin perusteena oli selkeä jo 1800-luvun alussa. Jean-
Babtiste Lamark (1744–1829) on tässä Darwinia tärkeämpi teoreetikko,
mutta ajattelua voidaan seurata ainakin jo 1400-luvulta f ilosofisena
käsityksenä, joka selkenevästi saa luonnontieteellisiä sävyjä 1600-luvun ku-
luessa. Esimerkiksi Vico oletti 1700-luvun alussa kaikkien kansojen etene-
vän samojen kehitysvaiheiden kautta barbarismista sivilisaatioon ja jälleen
takaisin jatkuvana syklinä. Hierarkkisessa yhteiskuntakehityksessä aatelinen
oli jalompi ja kyvykkäämpi kuin kauppias ja kuninkaallinen oli kaikkein
paras. Mitä korkeampi oli syntyperä, sen puhtaampi oli mieli ja sen suu-
rempi oli ymmärr ys. Tavallinen kansa oli automaattisesti herrasväkeä
tyhmempää ja vaati opastusta löytääkseen oikealle kehityksen tielle. Sosiaa-
linen hierarkia oli osa ajallisena elävän maailman evolutiivista systeemiä.
Kuten jo Castiglione toteaa, aatelinen on jo syntyperänsä ansiosta toden-
näköisesti jalo, hyvä ja viisas.121

Kasvattava asenne sai museoissa seurakseen käsityksen tiedon objektiivi-
suudesta ja usein jopa melkoisesta pysyvyydestä.  Tämä on säilynyt hyvin-
kin nykyaikoihin,  vähintään 1970-luvulle. Museo tiedon tarjoajana kykeni
päättämään miten tarjoilla ilmiö kansalle. Kärkeästi sanoen, mikäli viesti ei
mennyt perille, vika oli vastaanottajan ymmärryksessä tai sivistystasossa.
Yksilölliset tai kulttuuriset erot eivät olleet mahdollinen syy reaktioiden
erilaisuudelle, vaan taustalla ymmärrettiin olleen hierarkkisen,  lineaarisen
kehityksen alemmalle askelmalle jäämisen. Esille asetettu tieto oli fakta,
josta alemmalla ymmärryksen tasolla oleva ei voinut neuvotella, vaikka tie-
toa tuottava ja tarjoava taso ymmärsi näkemystensä vajavaisuudet,  muut-
tuvuuden ja ristiriidat. Kun oli päätetty miten asia esitellään, ei ollut tarvet-
ta harkita vastaanottajan näkökulmien eroja ja niistä johtuvia tulkintoja, oli
vain tarve ”nostaa” katsoja oikeaan ymmärrykseen vaadittavalle tasolle. Ai-
van samaa ei voi sanoa enää viimeaikaisista näyttelyistä.  Päinvastoin, arvo-
jen ja tiedon suhteellisuuden korostaminen on aiheuttanut tilanteita, missä
yritetään miellyttää kaikkia mahdollisia tahoja ja lopputuloksena saattaa olla
näyttely, joka ei uskalla kertoa kenellekään mitään.

Air and Space Museumissa Washingtonissa on ehkä kir jallisuudessa keskus-
telluin esimerkki hiljennetystä näytteilleasettamisesta. Enola Gayn (atomi-
pommin Hiroshimaan pudottanut kone) metallinharmaana kimalteleva pinta
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täyttää yhden pienehkön salin. Lisänä on muutamia valokuvia. Museon kartta
opastaa saliin vain nimellä „Enola Gay“, joka ei nimeä tunne, ei tiedä mitä
odottaa. Itse näyttely jätti minut katsojana täysin hämmentyneeseen tilaan:
mitä se halusi kertoa, oliko suurella vaivalla ennallistettu kone vain omitui-
nen reliikki, ainutlaatuisuutensa takia kiinnostava. Oli toki hämmentävää
koskettaa kuuluisan koneen peilinkiiltävää kylkeä, mutta ylistikö se sodan
voittajavallan museossa oman kansan uljautta vai...? Hiljaisessa suuruudes-
saan se tuntui lähinnä mahtavuuden mallikappaleelta ja tuimalta pelotteelta,
silti en ollut varma. Näyttelyn suunnitellut Thomas F. Gieryn selittää omi-
tuisen esillepanon syntyneen konfliktista hänen japanilaisten kärsimystä
korostaneen näkemyksensä, sotaveteraanien itsetunnon ja museon johdon
välillä. Japanilaismyötätunnon pelättiin herättävän julkista kohua, aiheutta-
van kävijäboikotteja ja rahoituksen pienenemistä museota ylläpitävältä kong-
ressilta. Kompromissina informaatio karsittiin minimiin.122  Henkilökoh-
taisen (tai vähintään painostusryhmäkohtaisen) tulkinnan olemassaolo on
hyväksytty, mutta sen rajallista kontrollia pelätään.

Viimeisen sadan vuoden kuluessa muutos museon asemassa on ollut ilmei-
nen. Kun 1800-luvun puolivälissä keskusteltiin julkisten museoiden perus-
tamisesta, kansansivistystason nostaminen oli yksi keskeinen perustelu
kalliille hankkeille. Euroopassa museoiden tehtäväksi katsottiin alempien
yhteiskuntaluokkien sivistystason kohottaminen, Yhdysvalloissa puhuttiin
Ranskan vallankumouksen hengessä demokratiasta. Käsitettiin, että jokai-
sella on oikeus yhteiseen perintöön.123  Tuolloin käyty keskustelu tapahtui

53. Enola Gayn kylkeen maalattu konetta lentäneen ryhmän nimilista. Air and Space Museum, Wa-
shington DC.
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paternalistisesti kansan kuulumattomissa, ja kansalle tar joiltiin vain passii-
vinen oppilaan rooli. Näyttelyiden kykyyn sivistää ja vaikuttaa ylentävästi
uskottiin vankkumattomasti, mikäli esillepano ja esilleasetetut esineet oli-
vat oikeanlaisia – kauniita, jaloja ja kaikin puolin kulttuurinsa parhaita tuot-
teita. Nykyään erilaiset intressiryhmät pyrkivät vaikuttamaan näyttelyihin
jo suunnitteluvaiheessa sen sijaan,  että antaisivat näyttelyn rakentajien vii-
toittaa reitin. Laaja yleisö osallistuu keskusteluun viimeistään näyttelyn
avauduttua ja katsoo oikeudekseen puuttua julkisen instituution toimin-
taan koska se on julkinen. Museon toiminta on monin osin muuttunut
poliittisesti ja ideologisesti herkäksi, mikä näkyy selkeimmin Yhdysvallois-
sa. Nykymuseo toimiikin useanlaisten vaateiden ristiaallokossa ja joutuu
tasapainoilemaan erilaisten intressien ja tavoitteiden välillä. Museotyössä
joudutaan pohtimaan, kuinka suuria ryhmiä äänet edustavat ja kenelle valta
kussakin tilanteessa kuuluu. Pienikin vähemmistö voi muuttaa tai kaataa
jonkin hankkeen, mikäli kykenee vetoamaan oikeanlaisiin poliittisiin vai-
kuttimiin ja herättämään julkisen keskustelun.

Kokoelmasta kansaksiKokoelmasta kansaksiKokoelmasta kansaksiKokoelmasta kansaksiKokoelmasta kansaksi

Vielä 1600-luvulla museoaatteeseen ei kuulunut kansallistunteen syntymi-
seen vaadittavan me-hengen luominen. Kansallisuuden käsite ei ollut täy-
sin muotoutunut, vaan yhteiskuntaluokat määrittivät ryhmittymiä. Ajatus
oli kuitenkin ajoittain esillä, sillä esimerkiksi John Tradescant (1608–1662)
kirjoitti vuonna 1656 omaksuneensa kokoelmien kansallista henkeä nosta-
van asenteen Elias Ashmolelta.124  Kokoelmien sosiaalisen ja taloudellisen
merkityksen avulla naapurivalloille osoitettu merkittävyys merkitsi tieteen
tukemista ja taidekokoelmissa kansallisuus oli näkyvää kulttuurista vaurautta.
Vuoden 1765 Encyclopédiessa Ranskan porvaristo yritti tuoda esiin merkitys-
tään maanomistajien hallitsemassa yhteiskunnassa ja määritteli aiemmin
lähinnä yksityisluontoisen tai tutkimukseen liittyneen museon kansallisen
inventoinniksi. 125  Kansallisen erityisyyden kokoaminen ja selvittäminen,
”kansakunnan muistina toimiminen” olikin varmasti keskeisiä syitä sille,
että 1800-luvulla julkisten museoiden perustamiseen ja rakentamiseen käy-
tettiin huomattavia summia. Yksilöidentiteetin ilmaisemisen keinoista so-
vellettiin väline yhtenäisen kansan luomiseen.

Länsimaissa kansallisuutta/identiteettiä ei enää nykyään välttämättä yritetä
rajata valtiollisesti.  Museon tehtävä moniarvoisessa yhteiskunnassa ei ole
yhden identiteetin ja ajattelumallin tarjoilu. Vaikka osana oikean totuuden
opettamisen kritiikkiä puheet museolaitoksen kuolemasta ja hautaamisesta
eivät ole olleet harvinaisia, perinteinen (kansallis)museo ja sen keinot toi-
mivat. Museo osoittaa tarpeellisuuttaan kansallisen yhtenäisyyden luojana
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länsimaiden ulkopuolella ja jopa länsimaissa elävien vähemmistöjen paris-
sa. Nuoret, vasta identiteettiään koostavat ryhmät ja valtiot rakentavat
kansallismuseoita yhtenäisyyden saavuttamiseksi samalla tavoin kuin Eu-
roopassa tapahtui 1800-luvulla. Museohakuteoksia selatessa ensimmäisiä
silmiin pistäviä piirteitä on, että monet uudet Euroopan ulkopuolelle pe-
rustetut museot ajoittuvat aivan viime vuosikymmenille. Jos jätetään enti-
set siirtomaat huomiotta, monien maiden ensimmäinen ja ainoa museo on
perustettu vasta viime vuosikymmeninä. Länsimaissa elävien vähemmistö-
ryhmien kiinnostus museoihin poliittisena areenana taas kertoo, ettei insti-
tuutio ole kuollut edes täällä. Museon universumi lomittuu reaalitodel-
lisuuden kanssa ja vaikuttaa.

Euroopan kansallisuusaate taisteli 1800-luvulla valtiollisen statuksen vahvis-
tamisongelmien kanssa, joissa moni historiallisten tilanteiden vaihtelevasti
muovaama valtio on esimerkiksi Aasiassa tai Afrikassa tällä hetkellä. Eu-
rooppa oli lukemattomissa sodissa jaettu koko historiansa ajan erilaisin rajoin
ja järjestetty vaihtuvien hallitusten alaisuuteen. Väestön käsitys kuulumi-
sesta johonkin laajempaan, kansaksi kutsuttavaan yksikköön, on ollut vä-
hintään heiveröistä. Kun väestö haluttiin yhteisen asian taakse, tunne ryh-
mään kuulumisesta oli useimmissa tapauksissa luotava miltei tyhjästä.
Ryhmähenkeä aikaansaatiin osoittamalla,  että ryhmän jäsenet ovat jotenkin
erilaisia kuin muut ja että heillä siksi on keskenään jokin side. Olipa erilai-
suus mikä tahansa, se nostettiin positiiviseksi arvoksi, johon ryhmän jä-
senet saattoivat tukeutua luodessaan omaa identiteettiään. Suhde toisiin
kansoihin määriteltiin kulttuuristen, sosiaalisten ja biologisten linkkien
vertailulla.  Samalla tavoin pienryhmien esitellessä itseään ja muovatessa
itseymmärrystään rotu ja oma identiteetti ovat nykyään usein ohittaneet
valtion rajoin määritetyn kansallisuuden länsimaisissa museoissa.

Kansallisen parina ”toinen” määrittyy enemmän tai vähemmän erilaiseksi
ja käsittämättömäksi. Reilun sadan vuoden takaisten antropologisten mu-
seoiden ja näyttelyiden yksi houkuttavuus perustuikin vallitsevan,
sensationalismia korostavan näkemyksen mukaan,  toisen erilaisuuden
tirkistelyyn.  Ihmiset saivat erilaisuuden ryhmittelystä museoiden visuali-
soimassa tutkimuksessa itseymmärryksensä avuksi aiempaa selkeämmät
luokat. Osana tätä Edward W. Said on kirjoittanut imperialismin ”lahjan”
olleen, että yksilön oli mahdollista ymmärtää itsensä yksinomaan valkoi-
seksi, mustaksi, itä- tai länsimaalaiseksi. 126  Tällainen ”linneéläinen”, yhteen
silminnäkyvään tekijään perustuva jaottelu on nykyään voimakkaampi kuin
silloin kun ihmisten ryhmittely perustui sosiaaliseen asemaan ja henkilö-
kohtaisiin kykyihin. Nykyään ihonväri saatetaan yhdistää automaattisesti
kulttuuriin jopa yllättävän tiukasti.127  Esimerkiksi monet museot Yhdys-
valloissa eivät nähdäkseni esittelekään kulttuureja omaksuttavissa olevina
käyttäytymismalleina. Kulttuuri on syntymässä saatu ihonvärin kaltainen
perintö, joka kehittyy ja jota tulee kehittää lapsuuden aikana kohti oikean-
laista kukoistustaan.
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Musta aktivistitaiteilija ja kirjailija Margaret Burroughs sanoo:

”juoneensa kulttuurinsa ja esivanhempiensa lähteestä ja
antavansa vanhempiensa historian lapsilleen, jotta nämä

tuntisivat arvonsa.”128

Chicagon mustien asuinalueella sijaitseva vuonna 1961 avattu DuSable
Museum on Margaret Burroughisin näkyviä elämäntöitä. Museo on museo
perusajatuksen tasolla. Siellä ei juuri ole esineitä vaan tieto ja muisti synty-
vät kuvista ja lehtileikkeistä ja voidaan löytää arkistosta. Tavanomaisesta

tallettavasta arkistosta DuSable Museum poikkeaa, koska se pyrkii tiedon
asettamisella tarkasteltavaksi muuttamaan ympäristöään ja auttamaan (lähi-
ympäristöstä kotoisin olevaa) kävijää oivaltamaan (asemansa mustana Yh-
dysvalloissa). Sillä on poliittinen missio. Keväällä 1999 DuSable Museumissa
käydessäni näyttelytila oli jaettu kolmelle teemalle:  mustat lentäjät,  orjuus ja
aktivistisankarit. Lentäjiltä esillä oli muistoesineitä, valokuvia ja paikallis-
lehtien sankarikertomuksia. Orjuushuone oli tapetoitu pienen pienin leh-
distä kopioiduin ihmismarkkinamainoksin.  Jokaisesta merkittäväksi määri-
tellystä mustasta aktivistista taas oli yhdessä huoneessa rintakuva ja
puolikkaaseen A4:een mahdutettu elämäntarina.

Opetustehtävän keskeisyydestä kertoo, että koululaiset ja lapset äiteineen
ovat tärkeä kävijäryhmä. Vaikuttaa,  että museon henkilökunta ja monet
kävijät tuntevat toisensa. DuSable Museumin ylläpidossa oli ja on edelleen
mukana aatteellisia aktivisteja, ensimmäiset palkatkin saatiin vasta seitse-
män toimintavuoden jälkeen.129  Yhteisyydellä museosta on tehty Chicagon
mustan yhteisön olohuone, ja monikäyttöinen sali viekin museon tilasta
yhtä suuren osuuden kuin näyttelyt. Uusi kävijä otetaan joukkoon henkilö-
kohtaisella opastuksella ja pienellä tutustumisrupattelulla,  kohtaaminen
muuttuu institutionaalisesta persoonalliseksi.  Katsojat viipyivätkin pienes-
sä museossa pitkään. Pienuuttaan vaikealukuisten seinätekstien edessä voi
olla suorastaan tungosta. Ollessani museossa nuoret lukivat mainoksia orja-

54. Vanhempien kilta antaa lahjan DuSable Museum of  African American Historylle, 1966, Chicago.
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markkinoista toisilleen, äidit lapsille. Tutuista lentäjistä rupateltiin. Sankarit
seinällä ohjaavat mustan yhteisön kehitystä pois menneen orjuudesta. Muu-
toksen mahdollistaneet aktivistit ovat ihanteita, mutta nykyään oman pai-
kan löytäminen omassa yhteiskunnassa on myös tärkeää. Lentäjät ovat täs-
sä esikuva tulevalle. Menneisyydellä ja nykyisyydellä tiivistetyssä tilassa hen-
kilökohtainen kokemus tuntui miltei ulkopuolisen tavoitettavalta. DuSable
Museum on esimerkki siitä,  että identiteetin luomisessa museosta on tehtä-
vä osa yhteisön elämää. Kansallinen museo kuuluu kansalle, mutta esinei-
den tallettaminen ei tee museosta kansan omaisuutta eikä varsinkaan kan-
salle tärkeää paikkaa. Tarpeellisuuden mielikuva on luotava kulttuuriseksi
käytännöksi. Abstrakti kansallisuus tai mikä tahansa ryhmäsidonnaisuus,
jota halutaan luoda ja ylläpitää, onkin muutettava henkilökohtaiseksi koke-
mukseksi.

Paikallisten seurojen, yhdistysten ja erilaisten aatteellisten järjestöjen yllä-
pitämät museot rakentavat yhteisöjensä perinteistä laajennettuja perheitä
nuorille opiskeltavaksi. Merkittäviä henkilöitä esitellään esivanhempina.
Tarinoista tulee osa lapsuutta ja elämää, kun niitä toistetaan käynti käynniltä
ja myös museon ulkopuolella.  Kertomuksista, muotokuvista ja historialli-
sista dokumenteista kaivautuu mieleen kuva, joka saattaa vuosien kuluessa
muuttua todellisuudeksi itseluodun identiteetin ja museon näyttelyn sijaan.
Visuaalisten mielikuvien synnyttäminen kuullun perusteella tai muisto-
esineitä muistuttajana käyttäen on koeteltu tapa siirtää perintöä sukutari-
noissa: yksityiskohdat visualisoituvat kuulijan mielessä erityisesti kun ta-
pahtuu toistoa. Tarinasta tulee muisto, jota voi lopulta olla vaikea erottaa
todella nähdystä tai koetusta.

Esineillä on yleensä, ja yhteiseksi muodostuneella (kansallisella) esineistöllä
erityisesti, tärkeä osa ihmisten määritellessä ryhmään kuulumista ja siitä
pois jättämistä. Kansallisuutensa esille asettaneet ”vähemmistöt” ovat luo-
neet näennäisesti objektiivisen eli todelliseen aineistoon perustuvan kuvan
menneestä. Kuva on usein siloteltu ja yksipuolisen positiivinen itseidea-
lisaatio. Kansallisuus tai ryhmäidentiteetti on näyttelyihin kiedottujen väit-
teiden mukaan menneiltä sukupolvilta imetty asenne, voima ja kokoelma
kollektiivisia muistoja. Esineiden tehtävä yhteyden luomisessa toisaalla tai
menneessä olevaan identiteettiin on inhimillinen minuuden laajenema, jol-
la toinen tulee olevaksi ja tehdään omaksi. Muistoesineet, jolla yhdysvalta-
laisissa museoissa kirkastetaan himmennyttä mennyttä tai siir tolaisten
hämärtynyttä valtamerten takaisuutta osana nykyidentiteettiä ovat pieni osa
kaikessa kotien ja sukujen perinteen tallettamisessa, menneen matka-
muistojen keräämisessä, mitä monissa maissa jatkuvasti tapahtuu. Kotois-
ten kokoelmien ohella paikallismuseot ovat monille rakkaita ja niihin talle-
tetaan henkilökohtaisia kokemuksia toisen kanssa jaettavaksi. Usein ja en-
nen kaikkea paikallisella tasolla museoissa kansallistunne ei olekaan vain
arvostettua taidetta ja komeimpia säilyneitä esineitä, vaan ennen kaikkea
kansatieteellistä eli henkilökohtaisia tuttuuden tunteita herättävää esineis-
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töä, sitä jonka ääressä katsoja voi kokea,  että tuollainenhan meilläkin on,
meidänkin elämämme on muistamisen arvoista.130

Kotoisuutta ja tuttuutta ovat esimerkiksi intiaanit käyttäneet sekä Kana-
dan, että Yhdysvaltain kansallisissa museoissa me-henkeä luomassa.
Alkuperäiskansa-ideologia ja 1970-luvun alun radikaalit otteet ovat saaneet
rinnalleen hienosävyisiä vaikutustapoja. Molemmissa tärkeä osa on varattu
perhealbumikuville ja ihmiskuville yleensä. Kuvat rakentavat linjan ja yhte-
yden esineiden menneeseen henkilökohtaisten anekdoottien ohessa. Inti-
aanien kadonnut paratiisi on lähellä, vain muutaman sukupolven takana
1800-luvulla. Se on ollut monella tavoin läsnä näennäisen realistisesti koko
ajan. Piirroksia ja valokuvia on säilynyt lukemattomia; varhaisissa lännen-
filmeissä oikeat intiaanit oikeine varusteineen näyttelivät intiaaneja. On
helppo unohtaa, että kaikkea tuota todistusaineistoa on manipuloitu: länsi-
maisuutta on poistettu kuvia tehtäessä ja samoja ylellisyysesineitä kierrätettiin
vaikuttavien kuvien aikaansaamiseksi. Materiaalinen yltäkylläisyys aidossa
historiallisessa todistusaineistossa antaa pohjan romantisoiduille käsityk-
sille paratiisimaisen puhtaasta ja vauraasta onnelasta. Aineisto toimii erin-
omaisesti todellisuuspakona nykyhetken ongelmista ja samalla taisteluhenkeä
nostattavana ryhdistäytymisen esikuvana. Se antaa mahdollisuuden oman-
arvontunnon kohottamiseen ilman tarvetta piilottaa perinnettä.

Ollakseen kansa, ryhmä tarvitsee mieluiten konkreettisia todisteita ja vai-
kuttavia mielikuvia yhteenkuuluvuudesta. Visuaalisuuden ja esineellisyyden
aistillisuus koskettaa ihmisen tunteita ja herättää henkilökohtaisen. Museo
antaa mahdollisuuden kertoa, mikä uuden valtion tai identiteettiä etsivän
ryhmän yhteinen perintö on. Samalla jokainen katsoja ja kokija kykenee
ottamaan paikan kerrotussa tarinassa. Ristiriitaisistakin aineksista on mah-
dollisuus löytää tekijöitä, jotka kaikki – ainakin kaikki jotka mukaan haluttaan
– voivat hyväksyä omakseen. Museolaitoksen olemassaoloa voikin käyttää
hyväksi monissa omissa tarkoitusperissä. Museo ei vain visualisoi ja konk-

55. ja 56. Stor ytelling: The Ar t of  Knowlwdge -näyttel y. “Nämä ovat valokuvia yhteisöistämme,
ympäristöistämme ja meistä”. Canadian Museum of  Civilization, Hull.
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retisoi mennyttä tai tavoittamatonta osaksi nykyhetkeä, vaan tärkeiksi arvi-
oidut seikat näyttäessään kertoo toivotusta kehityksestä ja ennakoi tulevaa.
Samalla kehitysuskossa länsimaisuuteen sitoutuva museo on väline raken-
taa halutunlaista maailmankuvaa ja tapa kertoa halusta osallistua läntiseen
maailmanjärjestykseen kuten esimerkiksi monien afrikkalaisten museoiden
kohdalla näyttää olevan kysymys. Tälle miltei vastakkaisesti se on myös
tapa vaikuttaa ja erottautua sekä vahvistaa ryhmän erillistä asemaa alkoisten”
silmissä, kuten useat vähemmistöryhmien ylläpitämät museot Yhdysval-
loissa paljastavat.

Koska museot eivät vain heijasta, vaan ovat osa muuttuvaa maailmaa, näyt-
telyt ovat olleet jatkuvassa liikkeessä suhteessa tieteiden, politiikan ja ide-
ologioiden muutoksiin. Näiden keskinäinen tasapainoilu määrittelee pit-
källe sen, miten museo kunakin aikana on ymmärretty ja minkälaisia merki-
tyksiä sillä on nähty olevan yhteisölleen. Museon merkitys melko pysyvän
perusrakenteen ympärillä elää, samoin esineiden merkitys on ymmärretty
eri aikoina ja ennen kaikkea eri yhteyksissä eri tavoin: ne ovat olleet tiedon
kuvittajia, välittäjiä tai jopa itsessään tietoa tai innostusta ja uusia ajatuksia
luovia. Susan M. Pearce on todennut, että massatuotannon vastainen indi-
vidualismin korostaminen sai romantiikan ajan keräilyssä ja esille-
asettamisessa materiaalista vaikuttavuutta korostavan muodon.131  Tällai-
nen ajattelu perustelee esimerkiksi taideteollisten esineiden mallikokoelmat,
se liittyy myös taiteilijoiden harjoitteluun kopioita tehden. Nähdäkseni
ajattelumallilla oli osuutta myös asetettaessa esineitä esille kansanvalistus-
tarkoituksessa.  Materian uskottu kyky kommunikoida ja siirtää harmonisen
tai kauniin muotonsa jalostavia ominaisuuksia ihmiseen liittyy idealistiseen
maailmankuvaan. Esineen tai taideteoksen kommunikaatiossa on tällöin
kyse yksilöiden kohtaamisesta: yksittäinen esine tai esilleasettamisen tilan-
ne kohtaa katsojan, jonka mielessä tapahtuu jotain katsomistilanteen seu-
rauksena.  Museo onkin osa (länsimaisen) kollektiivisen tajunnan laajennettua
yksilöivää identiteettiä. Kansallisuus ja ryhmäyhteys ovat keskeisiä asioita,
joita museon yksilön ylittävällä identiteetin määrittelyllä on rakennettu.
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Medicien kokoelma on keskeinen museolaitoksen historiassa. Sitä on pit-
kään pidetty ensimmäisenä museona tavalla tai toisella. Hooper-Greenhill
tarkastelee 1440-luvulla rakennetun palatsin sisustuskokonaisuutta tältä
kannalta; Murray taas viittaa Cosimo vanhempaan (1389–1464) ja Lo-
renzoon (1449–1492) humanistisen tutkimuksen tukijoina. Hooper-Green-
hill toteaa Medicien kokoelmahistoriallisesti keskeisen aseman syntyneen
siitä, että Medicien kaupunkipalatsin valmistuessa ensimmäisen kerran to-
teutettiin yhtenäinen arkkitehtoninen tila, jonka tarkoituksena oli olla vai-
kuttava. Palatsin katot ja lattiat koristeltiin. Lisäksi teetettiin huonekaluja,
maalauksia,  veistoksia ja tekstiilejä.  Hooper-Greenhill tarkoittanee
ensimmäisyydellä tässä sekulaaria näkyvyyden tavoittelua, joka ei liittynyt
sotilaallisiin tai muihin suoraan valtiollisen aseman ylläpitoon liittyviin seik-
koihin, kyseessähän ei alunperin ollut hallitsijasuku. Medicien palatsin ras-
kas ulkonäkö ja keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa viittaavatkin sub-
jektin aseman tavoitteluun tukeutuen ja hakien rinnakkaisuutta menneen
voimakkaisiin hallitsijoihin. Sisätilat osoittivat vaurautta ja suvun asemaa ja
koristelussa on käytetty uusplatonilaisia teemoja Ficinon ja Picon mukai-
sesti. Nykyään Firenzen kaupungille vuonna 1737 lahjoitettu Medicien ko-
koelma tunnetaankin lähinnä muotia luoneista antiikista tai maalauksista.
Arvokkaat sisustusesineet eivät erotu kaapeissa ja yksityiskäytössä olleista
esineistä. Aikalaiset kuitenkin näyttävät erottaneen kerätyn aineiston sisus-
tuksesta. Antonio Filateten (1400–1469) kuvauksessa Piero de’ Medicin
(1471–1503) aikana korostuu esineiden suuri määrä ja kalleus sekä Pieron
halu omistaa jokainen kiinnostava (erikoinen) esine. Esiin tulee samalla
hankittujen esineiden käyttö. Se viittaa siihen, että keräilyinnostus ei liitty-
nyt ainakaan suoraan palatsin koristeluun. Piero oli kiinnostunut muun
muassa kokoelmansa esineiden voimista kuten myöhemmin Francesco I de’
Medici (1541–1587), jolla oli selkeästi alkemistinen kokoelma. Vuoden 1494
inventaarin mukaan sisustusesineet (kuten maalaukset) olivat rahallisesti
vähäarvoisempia kuin nykyään kuriositeeteiksi määrittelemämme esineet
kuten reliikit ja luonnonmagiaan liittyneet talismaanit tai gemmit ja astiat,
joten Hooper-Greenhillin käsitys sisustuksen muodostamasta näyttö-

55. Yliopiston raha- ja mitalikokoelmaan 1700-luvun puolivälissä hankittuja antiikin Rooman rahoja.

56.  Rudolf  II:n kokoelmaan kuulunut Gemma Augustea, kamee ajanlaskun alun seutuvilta.
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omaisuudesta kokoelmana vaatii täsmentämistä.132

Cosimo keräsi roomalaisia gemmejä, mitaleja ja muuta alunperin rahallises-
ti vähäarvoista antiikin esineistöä, jonka hinta nousi keräilyn laajetessa.
Arthur MacGregor toteaa, että roomalainen antiikki oli vakiotavaraa var-
haisissa kokoelmissa. Arvostus ei ollut itsestäänselvää, vaan jotkut esineet
olivat haluttuja jo keskiajalla, kun suurta osaa halveksittiin. Alkaen 1300-
luvulta ennen kaikkea tekstejä sisältäneet kappaleet nousivat arvoon
humanistien keskuudessa. Antiikin esineet olivat aineistoja tutkimukseen
liittyvässä kiinnostuksessa menneen lähteitä kohtaan. Kun Cosimon
keräilyintressinä otetaan esiin antiikin aineisto, korostuvat hänen humanis-
tiset yhteytensä ja kiinnostus antiikin sivistystä kohtaan. Sen sijaan
määritellessään kokoelmaksi koko Medicien irtaimen omaisuuden Hooper-
Greenhillin luo kuvan,  että kokoelman alku muistutti ensisijaisesti aarre-
kammiota.  Tällöin on mahdollista Hooper-Greenhillin tapaan puhua
kokoelmana jäsentymättömästä kokonaisuudesta esineitä, joiden arvokkuus
määrittyi materiaalisen vaihtoarvon mukaan,  kuten aarrekammiolla tarkoi-

59. ja 60. Bolognan yliopiston museossa esillä oleva “yksisar visen sarvi”, joka on kuulunut Museo
Cospianoon 1600-luvulla sekä yksisarvista esittävä kuva Conrad Gesnerin teoksesta Historia Animalium,
Zürich, 1551. Yksi arvostetuimpia, ellei suor astaan välttämätön, “keräilykohde” renessanssiaikaan oli
niin uskottu yksisarvisen sar vi, joka yleensä oli sar vivalaan hammas, harvemmin jonkun sukupuuttoon
kuolleen sarvikuonolajin sarvi. Esimerkiksi keisari Ferdinand I:n pojat solmivat vuonna 1564 sopimuk-
sen, jonka mukaan suuri agaattivati ja yksisar visen sarvi ovat Itavällan keisarihuoneen omaisuutta, joka
oli vuorotellen kulloisenkin keisarin hallussa. Cosimo de’Medicin haltuun päätyneestä sar vesta taas
jouduttiin maksamaan 6000 floriinia kun koko Medicien pankin käyttöpääoma oli tuohon aikaan 8000
floriinia. Esineen uskottu k yky paljastaa myrkytysyritykset tai neutraloida myrkyt on talismaaninen
ominaisuus. Varsinaisesti ei voida sanoa, että yksisar visen sarven omistamisen statuksesta maksettiin,
kiinnostuksen kohde oli maaginen vaikutus, joka esine omistamalla saatiin haltuun.
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tetaan.133  Cosimon antiikkikokoelmassa ja viimeistään Pieron aikana antii-
kin aineistoa on syytä tarkastella myös talismaaneina. Rahojen ja mitalien
kuva-aiheiden kautta syntyi rinnastuksia Rooman ylimyksiin ja keisareihin.
Maagisesti värittyneen filosofian valossa näyttää,  että mitaleja tai antiikin-
aikaisia kaiverruksia voitiin käyttää amuletteina ja luoda niiden avulla yhte-
ys menneeseen suuruuteen ja universumin vaikutussuhteisiin. Koska ko-
koelman arvokkaimmat esineet, kuten yksisarvisen sarvi, olivat jo keskiajan
luonnonmagian selittämin syin voimallisia, on syytä olettaa, että myös antii-
kin aineistoon sovellettiin talismaanisia käsityksiä, joita Medicien hovin
yhteydessä toiminut filosofi Marsilio Ficino piti omana aikanaan yleisesti
tunnettuna käytäntönä.134

Jo von Schlosser tunsi renessanssin maagisen maailmankuvan 100 vuotta
sitten, mutta ei arvostanut sitä, mitä voi pitää yleisesti modernien/edistys-
uskoisten tutkijoiden asenteena ja syynä siihen, että asian tunnistamisesta
huolimatta siihen ei ole paneuduttu. Pitkään tutkimuksen lähtökohtana oli
käsitys etenevästä kehityksestä, joten magian kaltaista modernia maailman-
kuvaa määrittävästä tieteellisestä ajattelusta näennäisesti poikkeavaa suh-
detta olemassaoloon oli vaikea sijoittaa lineaarisen kehityksen kuvaan. Syy
saattaa löytyä myös siitä,  että magian tutkimus edellyttää teksti- ja kuva-
tulkintoja, joiden oikeellisuutta on vaikea verifioida normaalilla historian-
tutkimuksen kielellä ja viitetekniikoilla,  koska kyse on päättelystä varsin
abstraktilla ja henkilökohtaisella tasolla. Nykyään asenne ei yleensä enää
ole arvottava, joskin edelleen tulkinnan vaikeutta korostava. Viime vuosi-
kymmeninä toimineista tutkijoista Ernst Gombrich on maininnut Medicien
kokoelman yhteydessä maagisuuden (esineiden voimat) 1960-luvulla. Eilean
Hooper-Greenhill kannattaa käsitystä, että kokoelmaan liittyi astrologisia
tavoitteita. Hän toteaa Foucault’n ajatteluun nojaten, että renessanssissa
magian ja yliluonnollisen olemassaolo on otettava vakavasti.135  Edeltäjien-
sä tavoin Hooper-Greenhill kokee maagisen maailmankuvan mahdotto-
maksi ymmärtää, edeltäjiään mukaillen hän myös toteaa, että sen olemassa-
olo voidaan tunnistaa. Hän esittelee muun muassa samankaltaisuuden kä-
sitteen, jota maagisia lähteitä seuraten voi kutsua sukulaisuudeksi.  Sym-
paattinen magia perustuu samankaltaisuuksien oivaltamiseen ja hyväksi-
käyttöön.  Se merkitsee muun muassa, että renessanssin aikana suosittuja
allegorioita tulkittaessa etsittiin todellisiksi ymmärrettyjä suhteita asioiden
väliltä. Hooper-Greenhillin kuvauksessa magian keskeiset seikat tulevat esiin
kuten universumin elävyys eli käsitys siitä, että jokaisella kappaleella oli henki,
sekä universumin hierarkkinen rakenne. Universaali hierarkia rakentui an-
tiikista omaksutun käsityksen mukaisesti kaiken olemassaolleen rakennus-
aineina olleiden elementtien keskinäisistä suhteista.  Näin esimerkiksi läm-
min oli parempi kuin kylmä, koska lämmin oli aktiivinen ja tuottava. Tai-
vaan muuttumattomuus oli myös parempi kuin maan muuttuvuus, ja jos
liikettä oli oltava, pyörivä täydellisimpänä muotona oli paras. Siteeraten
Burken Tradition and Innovation in Renaissance Italy teosta vuodelta 1974
Hooper-Greenhill esittelee elämän hierarkian seuraavasti:
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”On parempi olla puu kuin kivi, eläin kuin puu, ihminen
kuin eläin, mies kuin nainen, aatelinen kuin talonpoika.”136

Ruhtinaiden kokoelmien asema osana kansainvälistä politiikkaa ja diplo-
matiaa – jossa valtiomiesten ja oppineiden liikkumisen lisäksi on syytä
muistaa esimerkiksi avioliitot – levitti keräilemisen mallia laajasti.  Samoin
kirjeenvaihdossa epäilemättä siirtyi ajatuksia, jotka liittyivät yhtälailla
maailmankuvallisiin käsityksiin kuin niiden konkreettisiin ilmenemiin.137

Ohessa liikkuivat myös merkitykset, esimerkiksi yksinvaltiutta tukeva käsi-
tys (filosofi-)hallitsijasta täydellisimpänä ihmisenä ja maan päällä vaikutta-
vana jumalana. Tämän ajattelun perustana olleen, monesta aineksia otta-
neen filosofian keskeisenä lähtökohtana pidän uusplatonilais-kabbalistista
maailmankuvaa vaikka siihen yhdistyi esimerkiksi aristoteelista etiikkaa.
Menetelmistä, joilla todellisuuden aivan perimmäistä ontologiaa selvitettiin
ja jolla tarkastelijan asema maailmassa perusteltiin, pidän keskeisinä mate-
matiikkaa ja numerologiaa. Uusplatonilais-kabbalistinen numerologia pe-
rustui matematiikan tutkimukseen ja tuntemukseen sekä nykyisten älykkyys-
testien tyyppiseen luku- ja kirjainsuhteilla leikittelyyn. Se nähdäkseni edes-
auttoi maailmanselitysmallina sosiaalisen hierarkian perustelujen ohella esi-
merkiksi täsmällistä argumentaatiota edellyttäneen tutkimustradition kehit-
tymistä. Samalla se loi perustan muun muassa arvostaa taiteilija- ja tiedemies-
neron ihmistyyppejä.

Jo keskiaikaisessa maailmankuvassa renessanssin magiaa leimannut univer-
saali yhteys eri olomuotojen ja maailman tasojen kesken saattoi olla ole-
massa. Uusplatonilainen meditaatio ei ollut vierasta, mutta sillä ei ollut sa-
maa magian matemaattisten perusteluiden tai sielujen yhteyksien kautta
syntynyttä täsmällistä rakennetta kuin myöhemmin. Se liittyi mystiseen us-
konnolliseen kokemukseen, mikä myös jatkossa oli tärkeä käyttö. Esimer-
kiksi apotti Suger (1081–1151) kuvaili materiaalisen ihailun yhteydeksi Ju-
malaan:

”Ihaillessani Jumalan huoneen kauneutta värillisten kivien
ihanuus on usein kutsunut minut eroon arkisista askareis-

tani. Syventyminen saa materiaalisen muuttumaan materi-

aalittomaksi ja minut havaitsemaan pyhien hyveiden mo-

nimuotoisuuden. Tuntuu kuin leijuisin jossain universumin

oudossa osassa, joka ei sijaitse maan loassa, mutta ei ai-

van taivaan puhtaudessakaan. Jumalan armosta nousen tästä

kurjuudesta tuohon korkeampaan maailmaan.”138

Sugeria on tarjottu renessanssin sekulaarin keräilijän malliksi. Hänen ajat-
telussaan uskonnollisen ja mystisen kontemplaation arvellaan korvautuneen
kiinnostuksella omasta ajasta ja maallisista teemoista kuten antiikin Roo-
masta. Samalla se olisi saanut henkilökohtaisia ja aktiivisia, vaikuttamaan
pyrkiviä merkityksiä.139  Suger ei kuitenkaan vaikuta keräilleen muokatakseen
maailmankuvaansa tai maailmaa paremmin ymmärtääkseen,  vaan lähtökoh-
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tana oli ensisijaisesti Jumalan
kunnioittaminen. Nähdäkseni
Sugeria voidaan pitää modernin
esteettisesti suuntautuneen materialismin sekä taiteen meditatiivisen käy-
tön edeltäjänä, mutta museo-tyyppisen tietoisen materiaalien hankkimisen
ja järjestämisen sekä esille asettamisen – kuten haluan asian määritellä –
edeltäjä hän ei ole.

Magia osana maailmankuvaa ei sinänsä anna mahdollisuutta erottaa us-
koon liittyviä näkemyksiä maallisesta vaikuttamisesta ja kauneuden tarkas-
telusta. Päinvastoin,  se edellyttää jokapäiväisten teemojen liittämistä
universaaleihin ja ylimaallisiin. Magian arkinen läsnäolo yhteiskunnassa
näyttääkin 1400-luvulla muuttuneen merkittävimmällä tavalla. Sairaanhoi-

61. Vuorikiteestä valmistettu kannu, joka on
kuulunut Mediceille, valmistettu Milanossa
noin 1560—1570. Yksittäisistä kiteistä hiot-
tiin vateja ja maljoja. Esineitä on esimer-
kiksi kirkon aarteiden, mirabilian, joukossa.
Suurina laattoina tai kidemuodostelmina
löydettävä, puhtaimmillaan läpinäkyvä  ja
muodoltaan täsmällisen g eometrinen
vuorikide oli luonnon ihmeitä. Renessans-
sin aikana vuorikidettä arvostettiin maagis-
ten uskomusten takia. Hovien kokoelmissa
oli hiottuja ja kaiverrettuja vuorikiteistä teh-
tyjä käyttö- ja näyttöesineitä sekä ennusta-
miseen käytettyjä kristallipalloja. Pallot ovat
yleensä sävykvartseja ja niissä on epäpuh-
tauksia, jotka saavat aikaan kiinnostavan ul-
konäön. Pallojen edessä mietiskellessä ja pal-
loja tiiviisti tuijottaessa  saattoi alkaa “näh-
dä” asioita.

62. Flaamilaista työtä 1500-luvulta oleva kukkoa esit-
tävä helmestä valmistettu rintakoru, joka on kuulu-
nut Mediceille. Luonnostaan epämuotoisesta
helmestä on “tunnistettu” aihe, jota on täydennetty,
mikä oli yksi keskeisiä tapoja ymmärtää ihmisen ja
luonnon suhde renessanssin aikana: ihmisen tehtä-
vänä oli luonnon täydellistäminen.  Päätellen
Merkuriuksen sauvasta koru on todennäköisesti tar-
koitettu suojaamaan sairauksilta kuten useimmat
amuletit. Kukko kuului Ficinon mukaan aurinko-
eläimiin ja oli siksi voimakas talismaani. Samoin
hänen mukaansa talismaani (imago) oli tehokkain,
jos sen materiaalissa luonnostaan oleva voima oli
samansuuntainen kuin materiaaliin kuvanteolla tai-
vaallisista voimista siirretty. Tämä merkitsee muun
muassa juuri tunnistettavaa muotojen samanlaisuut-
ta. Ficino perusti mikro- ja makrokosmoksen
suhteelle rakentuvan väitteensä Plotinoksen (205—
n.270) samansukuisuuden käsitteelle, joka rakentui
visuaalisuudelle. Kuvan, voimaesineen eidoksen, tuli
olla taksonomisesti samaa linjaa, eli (ulkoisilta
ominaisuuksiltaan) samaa aihepiiriä vaikuttavan
tähtimerkin kanssa.
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don sijaan siitä tuli väline ongelmien ratkaisujen etsintään ja se kytkeytyi
teologiseen pohdiskeluun. Maagisen maailmankuvan taustalta löytyy koko
keskiaikainen filosofia. Sen mukaisesti eläneiden tarkoituksena oli kom-
mentoida ja käyttää hyväksi kaikkien tarjolla olleiden edeltäneiden ajatteli-
joiden käsityksiä todellisuuden piirteiden ymmärtämisessä. Tähän liittyy
muun muassa se, että Tuomas Akvinolaisen käsitykset kauneudesta vaikut-
tivat niiden uskomusten taustalla kuinka materia muuttui hengeksi. Tuo-
mas Akvinolainen määritteli ensimmäisellä sataluvulla elänyttä Pseudo-
Longinosta seuraten kauneuden selkeydeksi ja suhteiksi, ja Jumalan täydel-
liseksi kauneudeksi, koska maailman järjestys ja selkeys periytyivät hänestä.
Ihminen oli hänen mukaansa kaunis, kun tämän mittasuhteet ja koko olivat
oikeassa suhteessa keskenään ja kun „hänen värityksensä oli kirkas ja lois-
tava“. Ihmisen kauneuden määrittelystä Tuomas Akvinolainen johti, että
kullekin asialle tyypillistä selkeyttä ja oikeita suhteita oli pidettävä täydel-
lisyytenä ja siksi kauniina riippumatta siitä oliko kyse henkisestä vai maalli-
sesta asiasta.140

Tieto museoissa on aina ollut paitsi eksaktia myös visuaalista,  taktiilia ja
satunnaisiin tai tuotettuihin yhteyksiin eri tekijöiden välillä perustuvaa.
Tulkinnat ovat vaihdelleet ja jokainen kertomus on voinut olla totta. Esi-
neiden kerääminen on mahdollistanut vaihtelevan ryhmittelyn ja erilaisten
kertomusten laatimisen. Käsitän, että renessanssin uusplatonilainen meta-
fysiikka pyrki kokoelmien ja matemaattisten suhteiden tarkastelulla luo-
maan rakenteita, joilla varmistaa esineen kuuluminen enemmän johonkin
ryhmään kuin johonkin toiseen, ja auttoi katsojaa yhteyden havaitsemises-
sa. Tarkoitus oli kyetä osoittamaan asioiden välisiä vaikutussuhteita.  Sa-
massa tehtävässä kokoelmat toimivat vielä 1700-luvulla, jolloin varsinkin
luonnontieteellinen tutkimus keskittyi käytännössä kokonaan kokoelmien
ympärille.141  Luonnonkokoelmien jäsentäminen tapahtui kuitenkin pitkälti
jo antiikista ja keskiajalta tuttujen periaatteiden mukaisesti.  Esimerkeistä
tarkasteltiin ensisijaisesti näkyviä ominaisuuksia ja etsittiin toistettavia ha-
vaintoja, joille voitiin osoittaa totuusarvo.

Pearcen mukaan vanhoja kokoelmia pidettiin valistuksen aikaan epä-
älyllisinä. Tämä rinnastuu laajemminkin 1600-luvun puolivälin maista eteen-
päin voimistuvaan negatiiviseen asenteeseen renessanssimaailmankuvaa
kohtaan. Linnén kristillinen, kerran luodun muuttumattoman maailman
käsitykselle perustuva järjestelmä, johon koko kasvikunta voitiin sijoittaa,
vastasi valistuksen toistettavaa täsmällisyyttä tavoitteleviin toiveisiin, mihin
tarkastelijan henkilökohtaiselle tiedolle ja yhdistelykyvylle perustuvalla yk-
silöllisiä kykyjä korostavalla lähestymistavalla ei voinut päästä. Vaikka
renessanssifilosofian lähtökohtana voidaan pitää uskoa yhteen (lopulliseen)
totuuteen, se oli enemmän tai vähemmän tavoittamaton mysteeri. Sen si-
jaan Linnén järjestelmä näytti todistavan,  että materiaalisen aineiston mit-
taaminen ja tarkastelu saattoi johtaa objektiiviseen – yhteen havaittavaan ja
mitattavaan – saavutettavissa olevaan totuuteen. Järjestelmän testaaminen
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johtikin esimerkiksi Englannissa luonnontieteellisten seurojen perustami-
seen. Tarkoituksena oli kerätä kaikki mahdollinen aineisto luokittelua var-
ten. Tämä merkitsi yhä useamman (luonnontieteellisen) kokoelman ja mu-
seon perustamista.142  Maailman sirpaleina, esimerkkeinä ja merkityksinä
tallettanut yksityinen renessanssikokoelma sai seuraajakseen koko luonnon
tallettamaan pyrkineen julkisen luonnontieteellisen kokoelman. Filosofi-
nen lähtökohta oli näissä kahdessa universaalissa kokoelmatyypissä liki-
main vastakkainen ja samalla sillä kuitenkin lukemattomia linkkejä, kuten
voidaan havaita tarkasteltaessa 1500–1600-luvun vaihteen keräilyä yliopis-
toissa ja hoveissa.

Museoiden näyttelyt ovat olleet vuosisatoja läheisessä suhteessa tieteen to-
tuuksiin, taiteen suuruuteen ja länsimaiseen tarinaan maailman synnystä ja
kehityksestä. Yksityiskohtien jatkuvan täsmentämisen taustalla on vaikut-
tanut tarve laatia lopullinen suuri kertomus. Tiedon täsmällisyys ja ”totuu-
dellisuus” tai kulloisenkin ajan käsitysten läheisyys joskus toisena hetkenä
totena ja oikeana pidettyyn eivät kuitenkaan selitä museota siinä kuin eivät
tieteitäkään. Totuuden kuvaamisen etsintä on kuitenkin aiheuttanut sen,
että kertojan on täytynyt asettua tarinansa ulkopuolelle, omituiseen
epäinhimilliseen paikkaan, hallitsevaksi voimaksi, jota voidaan nykyään
kutsua vaikka objektiivisuudeksi, renessanssin aikana se oli subjektin si-
jainti, kuten Giulio Camillon muistiteatterin analyysissä väitän. Se mikä
nähdäkseni yhdistää 1700-luvun luonnontutkimukseen erikoistuneet ko-
koelmat 1500-luvun ruhtinaiden theatrum mundeihin on tarkastelijan/tutki-
jan asema ja tavoitteet. Menetelmät taas tulevat aristoteelisesta ja skolastisesta
traditiosta. Museon historia on osa maailmankuvan muodostamista. Ku-
ten jatkossa pyrin esittämään, jo renessanssin aikana tunnettuun uskoon
kehittyvästä maailmankuvasta liittyneenä oletuksena on ollut, että kerto-
mus hahmottuu kirkkaammaksi tiedon täsmentyessä ja kasvaessa. Jokai-
nen näyttely on osaltaan valaissut jonkinlaista osa-aluetta kulloisestakin
kaikkeuden kokonaiskuvasta museon pilkkoessa maailmaa erillisiin, eri-
arvoisiin ja eritasoisiin yksiköihin. Olemassaoloa selittävässä asenteessaan
länsimainen museo määrittyykin eroon satunnaisista, esimerkiksi kaupalli-
sista näyttelyistä,  uusia tuotteita esittelevistä messuista tai eksotiikkaa ja
viihdettä tuottavista markkinamaisista esillepanoista.

65.--67. Esillepanossaan 1800-luvun periaatteita kunnioittava Pitt Rivers Museum Oxfordissa on äs-
kettäin avannut vuosia suljettuna olleen aseosaston. Joitain esillä olevia esineitä on mahdoton tarkastel-
la kuten usean metrin korkuisessa vitriinissä toinen toisensa peittäviä kilpiä.  Pitt Rivers itse katsoi, että
museoiden tuli tarjota eri ihmisille erilaisia asioita. Tutkijat saattoivat tar kastella asioiden välisiä suhteita
seuraamalla k okoelman esillepanon systematiikkaa,  taiteilijat taas saa ttoivat saada inspiraation
kiertelemällä satunnaisesti ja tekemällä löytöjä.
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63.  Kun antropologiset museot 1800-luvulla p yrkivät houkuttelemaan yleisöä, ne rakensivat esillepanot
yleisöä vetäneiden maailmannäyttelyiden ja kier tävien esitysten antaman mallin mukaan, jotka taas
olivat luultavasti ottaneet mallia aiemmista esille asettamisen tavoista. Esilleasettamisessa pyrittiin nä yt-
telyissä useimmiten koristeelliseen vaikutelmaan, jolloin yksittäiset esineet ja jopa niiden “totuus” huk-
kui ajan muotivaikutelmiin. Esineitä muokattiin näyttelykokonaisuutta varten ja niistä muodostettiin
asetelmia ja pintoja, joissa alkuperäinen käyttötar koitus menetti merkityksensä.  Ajoittain kokonaisuu-
delta oli vaikea huomata yksittäistä esinettä. Estetiikan nimissä tapahtunut piilottelu ja siitä seurann ut
tarkan tutkiskelun vaatimus, saattoi aikanaan olla tarkoituksellista tunnelman luomista. Jopa opetta-
maan tarkoitetuissa esillepanoissa käytettiin varsin tietoisesti tunnelmatekijöitä.  Charles Paget Wade
kirjoitti vuonna 1945 liittyen omaan kokoelmaansa:

“Mystiikka on suunnittelun tärkein osa. Älä koskaan paljasta kaikkea kerralla.”

64.  Tsaari Aleksanteri II:n Alexander Petrovich
Basilevskylta ostamaan kokoelmaan perustuva orientaa-
linen esillepano Er emitaasissa 1888—1900. Samanlaista
— usein viktoriaaniseksi kutsuttua — esilleasettamisen
periaatetta noudatettiin mitä erilaisimpia aiheita
esiteltäessä. Seinäpintojen dekoraa tioita näytetään kuiten-
kin erityisesti tehdyn aseista. Niitä oli keräilijöiden ko-
deissa sekä palatseissa, joiden omistajasuvuille aseet oli-
vat joskus olleet käyttöesineitä.
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68. ja 69.  Artificicalian ja naturalian eron tunnistaminen ei ollut itsestäänselvyys vaan väittelyn ja tutki-
muksen kohde. Lorraine Daston käsittelee yhtä tunnetuinta esimerkkiä, niinkutsuttua Ptolemaios-kameeta,
artikkelissa Nature by Design . Albertus Magnus (1206—1280), Tuomas Akvinolaisen opettaja, päätteli
sen olleen luonnosta syntynyt.  Daston selittää tämän siten, että Alber tukselle luonto oli kahdesta sa-
malla tavoin luovasta tekijästä (luonto ja ihminen) se parempi, mikä esiintyy pitkälle 1600-luvulle
käsityksenä ihmisen tekemästä luonnon jäljittelynä tai “apinointina”  ja siksi aina heikompilaatuisena.
Samansuuntaista ajattelua todistaen Puolan kuningas Vladislaus kertoi vuonna 1416 miten maasta
nostettu keramiikka muistutti ihmisen tekemää, mutta oli pehmeää ja kovettui vasta auringossa käyttö-
kelpoiseksi. Hän oli vakuuttunut esineiden luonnollisesta alkuper ästä. Edelleen esimerkiksi täsmällisiin
luonnonhavaintoihin pyrkinyt Ole Worm määritteli pii-iskokset salamaniskuissa syntyneiksi.
Luonnonluomaksi määrittely koski pitkään erityisesti keski-eurooppalaista ar keolo gista materiaalia,  jota
ei oltu opittu tunnistamaan ja ar vostamaan kulttuurituotteena kuten kreikkalaisia ja r oomalaisia esinei-
tä. Esihistoriallinen keramiikka oli täydellisyyttä lähestyneenä luonnonmuoton arvostettua ruhtinaiden
kokoelmissa. Se asetettiin esille koristeltuna esimerkiksi hopeisin jalustoin ja reunuksin.  Vaikka Michele
Mercati oli jo 1574 esittänyt oikeansuuntaisia arvailuja mainittujen esineiden alkuperästä, vasta Ameri-
kasta tuodut esineet auttoivat laajemmin ymmärtämään esimerkiksi kivikirveiden valmistusta ja kä yt-
töä. Keskiaikainen käsitys luonnon luomisprosessin par emmuudesta syrjäytyi ensimmäisenä hoveissa
toimineiden keräilijöiden ja “taiteilijoiden” parissa. Eliitti alkoi arvostaa (antiikin esikuvien kanssa
kilpailleiden) käsityöläisten taitoja renessanssin kuluessa ja oppi samalla tunnistamaan ihmisen käden-
jäljen samaan perinteeseen kuuluneissa vanhoissa esineissä. Vaasien kasvaminen maasta vaikutti näh-
däkseni kuitenkin jopa tämän joukon parissa pohtimisen arvoiselta vaihtoehdolta,  kuten voidaan tode-
ta kabbalasta ja f ilosofiasta kiinnostuneen Anne Conwayn 1631--1679) väittäessä, että “maa ja v esi
tuottavat jatkuvasti eläimiä kuten ne tekivät aikojen alussa”. Yksinkertaisen, muodoltaan ei-klassisen,
keramiikan löytyminen saattoi jopa todistaa materian jatkuvasta kehityspyrkimyksestä kohti jalompaa
olomuotoa, mikä oli esimerkiksi Conwayn kabbalasta omaksuma maailmankuvallinen lähtökohta. Kä-
sitys kehityksen jatkuvuudesta ei tietenkää ollut yleisesti hyväksytty, eikä kuulunut ensisijaisesti varsin-
kaan 1600-luvulla voimistuneeseen luonnon havainnointia ensisijaisena pitäneeseen luonnohistorialliseen
tutkimukseen. Keramiikkalöytöjä pidettiin tosin jo aiemmin usein esimerkiksi todisteina uurna-
hautauksesta.
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70. Egypti,  Kreikka ja Rooma esillä Belvederessä Wienissä 1800-luvun lopussa.
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T ä l l ä -   j a   t u o l l a p u o l l a
Kirja

III

Historiaa kertovan tai olemassaolosta puhuvan museonäyttelyn tarinassa
yksittäiset esineet täplittävät todellisuuden kuvillaan näyttelytilan keino-
maailman ja tekevät siitä oman todellisuutensa. Ne todistavat ja vahvistavat
tarinan, josta näyttely on luotu ja jota kertomaan se on tehty. Museo on
kertojan todellisuus ja tekijän valta vaikuttaa kyseenalaistamattomalta. Ta-
vallaan se sitä onkin. Museo on suljettu kokonaisuus, jota kokoelmaa ja
kokoelman esilleasettamista hallitseva voi käsitellä mielensä mukaan. Esi-
neiden tarjoamat toden kuvat voidaan laittaa kertomaan mistä tahansa to-
dellisuudesta tai minkälaisesta tahansa näkemyksestä. Varsinkin pedagogi-
sessa museossa näyttelyn tekijät ovat olleet tietoisia vallastaan eikä sitä ole
ollut tapana kyseenalaistaa. Ajatellen museota hallitsevan yhteiskuntaluokan
yhtenä vallan välineenä, on ymmärrettävää, että museonäyttelyyn rakenne-
tun kertomuksen käyttämiseen pyrkivät nykyään monet intressipiirit alka-
en kulttuuri- ja poliittisista ryhmistä. Museon autoritaarisen kertojaäänen
voimaan on vuosisataiseen kokemukseen perustuva tottumus ja usko, jota
on edelleen hyvä käyttää hyödyksi.

Merkitysten välittäminenMerkitysten välittäminenMerkitysten välittäminenMerkitysten välittäminenMerkitysten välittäminen
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Ranskassa kokoelmien julkisuus herätti laajahkoa keskustelua 1700-luvulla.
Andrew McClellanin mukaan on mahdoton tietää kuka ensimmäisenä esit-
ti ajatuksen julkisesta taidemuseosta, mutta hän arvelee Louis Petit de
Bachaumontin kirjoittaneen vuonna 1747 kuninkaallisten rakennusten hal-
linnolle ja ehdottaneen taiteen asettamista esille Tuiliersiin. Bachaumont
ajatteli kävijäkunnaksi taidemesenaatteja:  ihmisiä, joilla oli ”hyvä maku” ja
”laadukas luonne”. Samana vuonna Etienne Lafont de Saint-Yenne (1688–
1771) painatti lentolehtisen Réflexions sur quelques causes de l’état présentet de la
peinture France, jonka mukaan alamaisilla piti olla oikeus, mutta ei ollut mah-
dollisuutta ihailla:

”Euroopan suurimpien taiteilijoiden suunnattoman kalliita
mestariteoksia, joita Hänen Majesteettinsa maalaus-

kokoelma sisältää, koska ne nykyisin ovat sullottuina ja

haudattuina pieniin huonosti valaistuihin huoneisiin, jotka

kätkeytyvät Versailles’n kaupunkiin, pysyen luoksepääse-
mättömyytensä vuoksi tuntemattomina ja vailla merkitystä

ulkomaalaisille”.

Taiteilijoiden kouluttamiseen vedoten Lafont vaati teoksia malleiksi. Vai-
kutuksia ei heti ollut, mutta vaatimus toistui ja tilapäinen museo avattiin
Luxembourgin palatsissa lokakuussa 1750. Se oli kaikille avoinna kahtena
päivänä viikossa.  McClellanin mukaan Luxembourg erosi aikansa
ruhtinaiden gallerioista, sillä sen olivat järjestäneet Akatemian taiteilijat.
Näyttelyllä oli Lafontin toivoma pedagoginen tavoite: taiteilijoiden ja keräi-
lijöiden opastaminen taiteen laadun tunnistamisessa. Nämä tavoitteet eivät
sinänsä olleet uusia. Jo paavien kokoelmien jär jestämiseen osallistui taide-
teosten tekijöitä ja Francesco I de’Medicin studioloa olivat suunnittelemassa
accademia del disegnon jäsenet. Lisäksi useat 1500-luvun kokoelmat olivat
opetustarkoituksessa avoinna taiteentekijöille ja käsityöläisille yhteiskun-
nan ylimpien sosiaaliryhmien ohella.143  Kokoelmien jär jestämistä tiettyyn,
mahdollisimman yhtenäiseen kehitysnäkemykseen johtavan opetuksen pe-
rusteeksi voidaan sen sijaan nähdäkseni pitää uutuutena.

Ajatus avoimista kokoelmista sai Ranskassa näkyvää tukea ensyklopedisteilta
ja kiteytyi Denis Diderotin (1713–1784) museo-ohjelmaksi Encyclopédiessa
(1751–1780). Valistusfilosofian hengessä laadittua kir joitusta taiteiden ja
tieteiden edistämisestä ryhtyi toteuttamaan kreivi d’Angiviller, joka nimi-
tettiin 1774 valtion rakennusten yli-intendentiksi. Hänen ansiostaan alkoi
ensimmäisen kerran sitten Ludvig XIV:n ajan säännöllinen taideteosten
hankintatoiminta. D’Angiviller uskoi ajalle yleiseen tapaan että hyvän ja
arvokkaan näkeminen sai seuraamaan mallia ja auttoi kehittymään parem-
maksi. Kun kokoelmaa aiemmin oli kartutettu henkilökohtaisin perustein,
Germaine Bazinin mukaan d’Angiviller keräsi ikeassa museomielessä”. Tar-
koituksena oli antaa yleisölle eheä kuva maalaustaiteen kehityksestä. Se
merkitsee muun muassa, että d’Angiviller ohjasi ostot täydentämään ku-
ninkaallisessa kokoelmassa olleita ”aukkoja”, eli puutteita, jotka haittasivat



107

käsityksen muodostumista taiteen kehityksestä.144

Bazin toteaa erityisesti Saksan museoita tarkastellessaan, että 1900-luvun
alussa museoiden tarve opettaa oli selvä, joskin jo arkkitehti Gottfried
Semper (1803–1879) oli havainnut niiden erinomaisuuden kasvattajina.
Bazin toteaa, että museoiden täytyy ”puhuaollakseen opetusinstituutioita.

71. Näkymä sisääntuloaulasta Aasian taiteen osastoon. Ashmolean Museum, Oxford.
72. Amerikan mantereiden alkuperäiskulttuureja ar kkitehtuurimuodoin ja maisemamaalauksin
elävöitetyssä  yhtenäisessä näyttel ytilassa. Esineitä on vain muutamia kultakin alueelta.
73. Arthur Evansin Inarin Ukonsaaresta vuonna 1874 löytämä solki.

74. Pohjois-Amerikan tasankointiaaneja esittelevä vitriini American Museum of  Na tural History/
National Museum of  Man, New York.

75. ja 76. Pygmejä Iturin sademetsästä. Asetelma ja teksti esittele vät metsästyselinkeinoa ja perheen
miesten tehtäviä sekä kuvaile vat pygmien fyysistä olemusta. Karhuaiheinen dior ama, jossa on tilaa
luovaksi maalattu elinympäristöä kuvaava tausta. American Museum of  Natural History, New York.
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Tätä ei tapahdu, jos keskitytään vain originaaliteoksiin. Esillepanossa tär-
keitä ovat mallit, valokuvat ja kirjalliset esittelyt,  eli katsojien opetuksen
välineet. Tällöin kehitys huoneesta toiseen synnyttää vaikutelman evoluu-
tiosta.145  Bazin lähti 1950–1960-luvulla museoiden historioita kirjoittaes-
saan ajatuksesta, että taidemuseon luonteeseen kuuluu esittää kuvakavalkadi
taiteen evoluutiosta ja ennen kaikkea että on olemassa taiteen evoluutio,
joka linkittyy historialliseksi kertomukseksi ja jota voidaan tarkastella (luon-
non tapaan) ulkopuolelta ns. objektiivisesta näkökulmasta. Kertomuksen

77. ja 78.  Jotkut museot pitävät esillä kokonaisia kokoelmia lähinnä ajatellen opetuskäyttöä. Samoin
monissa museoissa esineet ovat varastoissa joko näkyvissä tai helposti tavoitettavissa.  Tällaiset vieraili-
joiden helposti tavoitettavaksi tar koitetut tallettamisen esillepanot pyrkivät jättämään tulkinnan mah-
dollisimman avoimeksi ja kuvastavatkin nähdäkseni eroa, jolla suhtaudutaan asiantuntijakä vijään ja
“oppilaaksi koettuun” museovieraaseen. Riisuessaan esille asetetulta kokoelmalta esilleasettelun ja tarinan-
kerronnan kaavun tällainen esillepano korostaa museokokoelmaa maailmaa rajallisesti tallettavana lai-
toksena. Yhdellä silmäyksellä voi havaita, että kokoelmien keräämisessä on suosittu joitain kulttuurin
piir teitä toisten kustannuksella. Tallettaminen näyttäisi näiden esillepanojen valossa uusintaneen, tuke-
neen ja muodostaneen kulttuuria tutkivien tutkimusalojen perinteistä tapaa jäsentää maailmaa. Esine-
valikoima korostaa tyypittelyä muodon variaatioiden mukaan. Samalla esinemuotojen samanlaisuuteen
perustuva ryhmittely jakaa kulttuurin luokkiin, joissa käytön moninaisuus ja esineiden keskinäiset yhte-
ydet jäävät asiantuntijuuden varaan. Esineiden valinnassa voi myös nähdä  kerääjien määrittämää ihmi-
syyden parhaiksi puoliksi ar votettujen piirteiden tarkastelua.  Keräämisen sanomattomana rinnasteena
on ollut länsimainen arvohierarkia: länsimaisuuden tärkeimpinä pidetyt piirteet, ensisijaisesti teknolo-
ginen kehitys. Esineiden muotojen, materiaalien ja käytön saattaminen ver tailtavaksi korostaa länsimai-
sen kulttuurin sanomatonta ensimmäisyyttä. Paitsi, että talletettujen kulttuurien erityispiirteet ei vät käy
selväksi, esillepanot nostavat esiin, että länsimaisessa kulttuurissa on piirteitä, joita ei ole pidetty näke-
misen arvoisena. Erityisesti huomiota kiinnittää ihmisen yksityisyyteen ja intiimiin elämäämään liittyvi-
en asioiden puuttuminen. Ihminen ei myöskään helopsti näyttäydy elävänä ja vanhentessaan muuttuvana
olentona tai eri sukupuolina. Koska näitä asioita ei ole pidetty museoon arvollisena länsimaisessa kult-
tuurissa, niille ei ole tar vinnut etsiä verrokkeja m uista kulttuureista. Tälle mielenkiintoisena rinnasteena
on antropologian tapa nostaa esiin juuri siirtymäriittejä, lapsuuteen, naiseuteen, avioliittoon, kuole-
maan ja vastaaviin asioihin liittyviä seikkoja aiemmin erityisesti muissa kulttuureissa. Tutkimus siis
tunnisti vieraissa kulttuureissa piirteitä, joita omasta samanaikaisesta kulttuurista ei tutkittu samoin
menetelmin. Ne liittyivät omassa kulttuurissa korkeintaan menneisyydentutkimukseen.
     Kööpenhaminassa olevan Tanskan kansallismuseon opiskelua varten perustetun varastonäyttelyn
(avoimen tutkimuskokoelman) ensimmäisenä valmistunut osa esittelee Grönlantia. Esillä on museon
koko Grönlanti-kokoelma.  Satunnainen museokävijä saa tällaisessa esillepanossa jonkinlaisen aavistuk-
sen museotutkijan mahdollisuuksista kier toa asioista kokoelmissa olevien esineiden avulla.
    Varastonäyttely CMC:ssä, Hullissa esittelee pienoismalleja esimerkiksi erilaisista kär ryistä,  reistä,
vaunuista ja muista hevosvetoisista kulkuneuvoista. Tällainen näyttely antaa katsojalle mahdollisuuden
vertailla aineistoja ja nähdä talletetun kulttuurin monipuolisuuden, jota huolellisen valinnan ja karsin-
nan tuloksena tavallisissa näyttelyissä ei ole. Pienoismallinäyttely kertoo myös pitkään syr jässä olleesta
esilleasettamisen tavasta, jolla esineiden käyttöä pyrittiin elävöittämään, kun käytössä ei ollut valokuvia,
filmejä tai esitettävät kokonaisuudet olivat liian suuria tai muuten mahdottomia museoon siir rettäviksi.
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aukot olisivat täytettävissä kuten luonnon evoluution kunhan ”puuttuvat
lenkit” löydetään. Tämä tarkoittaa, että pyrittiin keräämään mesariteoksia
monipuolisempaa taiteen tarinaa. Lähtökohtana oli oletus, että historian
jatkumoon asettuminen teki ei-niin-mestarillisista taideteoksista esteettisiä
arvojaan tärkeämpiä. Taidekokoelman muuttumista museoksi näyttäisikin
tässä mielessä määrittävän kokonaiskuvan muodostaminen osittain luon-
nontieteellisen mallin mukaan ja saadun (tutkimus)tuloksen tarjoilu ylei-
sölle taidehistoriana.

Mieke Bal havaitsee nykynäyttelyitä analysoidessaan kokoelmien edelleen
keskeisen opetusluonteen: yhteisön jäsenten valistamisen oikean kehityk-
sen reitillä. Hän päättelee, että käsitys historian kyvystä opettaa merkitsee
edelleen uskoa parempaa kohti etenevään kehitykseen, jossa nykyhetki on
oppinut menneisyyden antaman läksyn. Kun jo renessanssiajattelu tulkitsi
ajallisen olemassaolon ja ihmisen kehitysmahdollisuuden likimain vastaa-
vasti, on syytä olettaa,  että tällaisia länsimaiselle ajattelulle keskeisiä usko-
muksia seuraten tavoitetaan se, mitä museo on ja yrittää esittää:  käsitystä
maailmasta. Näyttää,  että museo opettaa,  koska se instituutiona perustuu

79. Varastonäyttelyitä ei yleensä ole varustettu aiheesta kertovin johdantotauluin tai esineitä esittelevin
tekstein. Useimmissa on kuitenkin mahdollisuus tutustua luettelointitietokantaan, esinekortteihin ja
muuhun vastaavaan perusinformaatioon.  Näyttel yissä korostuu materiaalisuus, koska varsinkin van-
hemmat luetteloinnit ovat tavanneet olla kuvaile via ja materiaaleihin keskittyviä. Myös saman esine-
tyypin joukoittaiset variaatiot tukevat ma teriaalista painotusta. Kööpenhamina ei ole tästä poikkeus.
Haku tietokannasta tapahtuu valiten ensin samojen esineiden variaatioin täytetyistä vitriineistä kiinnos-
tava, sitten esiner yhmä ja lopuksi esine. Kone tarjoaa myös muita samantyyppisiä esineitä tutkittavaksi.
Yhteys kulttuuriin löytyy kysymyksistä ja vastauksista, joita tietokoneohjelmaan on asennettu.
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uskomukseen,  että oppimalla voi kehittyä paremmaksi. Julkinen museo
opettaa, koska on ollut uskomus, että kansat kehittyvät jaloimpien eli val-
lassa olevien yksilöidensä paternalistisessa ohjauksessa. Samalla museo näyt-
tää maailman uskomuksien kaltaisena. Todettuaan museoiden valistavuuden
Bal kuitenkin epäilee museologista keskustelua näyttelyiden narratiiv-
isuudesta heijastumaksi nykyisistä tieteellisistä virtauksista. Hän antaa ym-
märtää, että vaihtoehtoisiin tulkintoihin ei todella uskottaisi. Puhe narratiivi-
suudesta olisi alan teoreetikkojen harrastus;  näyttelyn valinnat kertomuk-
sen tekemisenä eivät näytä olevan läpinäkyviä.146  Käsittäisin kuitenkin, että
narratiivisuus, mutta myös monitulkintaisuus ovat museon alkuperäisiä
ominaisuuksia, jotka valistuksen objektiivisuuden tavoittelu pyrki kieltä-
mään ja syrjäyttämään. Museoissa 1500-luvulla tavoitteena olleen universa-
lismin voi tulkita siten, että tarkoituksena oli laatia eri katsojille, kullekin
tarpeidensa ja vastaanottokykyjensä mukaan,  erilaisia kertomuksia maail-
masta, ei sinänsä tallettaa sitä. Tuolloin ei pyritty keräämään kokonaisuuk-
sia, vaan osista tehtiin kokonaisuutta valottavia tulkintoja hahmottamaan
ilmiöiden rajoja. Museo ei kaikista pyrkimyksistä huolimatta ole päässyt
tästä täysin eroon,  joskin esimerkkien esittely painottaa lähtökohtana raja-
arvoja mieluummin tasaista näytteenottoa koko alueelta, mihin esine-esi-
merkkien asettaminen historian kertomukseen viittaa. Kuten historian
kerronnasta myös museoista ja näyttelyistä voidaan sanoa, ajatuksellista
yhteyttä renessanssiin korostaen, niiden olevan todellisuuden metaforia,
jossa yleistyksin helpotetaan seuraamista ja yksittäisistä tapahtumista (esi-
neistä) tehdään merkityksellisiä kokonaisuuksia.

Luonnontutkimuksen kaiken tallettamaan pyrkineet kokoelmat kerättiin
1600-luvun puolivälistä alkaen tutkimusaineistoksi,  luonnon jäsennysmallis-
toksi. Ne pyrkivät perimmiltään selvittämään sen ainoan totuuden, joka
Jumalan luoma maailma oli.  On kuitenkin huomattava, että kokoelmat ei-
vät koskaan saavuttaneet täydellisyyttä. Myös totuus ja lopullinen oikea tie-
to jäi tällöin väistämättä saavuttamatta. Modernin museon luonteeseen
kuuluukin universaalin etsintä ja tarinan lopun jatkuva siirtyminen riippu-
matta aihepiiristä, kun tilannetta tarkastellaan tutkijoiden näkökulmasta.
Tulevaisuus, tieto ja muuttuvuus ovat äärettömiä suureita. Universaalia ta-
rinaa on muokattu yhä uudestaan kokoelmia muodostettaessa, ja sitä on
kerrottu eteenpäin yhä uusin versioin. Samalla universaalia ei ole koskaan
saatu paikalle muutoin kuin esimerkein, metaforin tai allegorioin. Usko täy-
dellisyyteen näyttää kuitenkin säilyneen pitkälle nykyaikaan. Esimerkiksi
Bazin uskoi museoiden kykenevän keräämään täydellisiä kokoelmia. Se ei
kuitenkaan tarkoita jokaisen esineen tallettamista. Bazin tuskin ajatteli kai-
ken taiteen siirtämistä Louvreen. Kyse on mieluummin esimerkinomaisuu-
desta. Tällaisen merkityksiä selittävistä fragmenteista rakennetun universa-
lismin tajuaminen kertomuksellisuudeksi on nähdäkseni modernissa julki-
sessa museossa varattu opettajan roolille eli tutkijoille ja näyttelynrakentajille.
Museonäyttelyssä jätetään edelleen usein kertomatta, että esitetty asia pe-
rustuu tekijöidensä kulloisiinkin tietoihin, uskomuksiin ja arvoihin sekä
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käytössä olevaan aineistoon. Katsojan tavallaan odotetaan osaavan poimia
tarkoitetut seikat esineistä ja niiden yhdistelmistä ja näkevän saman kuin
esilleasettajat.

Tyypillisenä esimerkkinä retorisesta lineaarisesta historiasta, joka näyttäy-
tyy objektiivisena, on Royal Ontario Museumin (ROM) Kiina-osasto. T.T.
Tsui Galleries of  Chinese Art147  jakautuu neljään pääosastoon, Ancient China,
Early Empire, Chinese Tomb, Later Empire, joissa esitellään Kiinan taidetta ja
elämää 7 000 vuoden aikana. Kokonsa takia oman osaston muodostavan
hautamonumentin (Chinese Tomb) ollessa poikkeus, historia seuraa yhtälail-
la kiinalaisille kuin länsimaalaisille ajoittamisperiaatteena tuttua dynastiajanaa.
Kiinan historiaa tuntematon kykenee näyttelytilassa kävellen ryhmittelemään
kolme suurta aikaluokkaa eli historiankirjoitus noudattaa tuttua 3-jakoista
rakennetta. Näyttely asettuu kauniisti länsimaisen tutkimusperinteen line-
aariseen tarinaan kiinalaisten oman historiatietoisuuden ja kirjallisten läh-
teiden vanhuuden ansiosta. Näyttelyssä historia on läsnä ja näkyy, koska
dynastisuuteen sitoutuva kertomus korostaa siirroksia, katkoksia ja merkit-
täviä henkilöitä. Kulttuurisia arvoja ei näiltä osin ole tarvinnut kyseenalais-
taa. Kiina ennen historiaa tekstitaulu voisi olla peräisin Euroopasta:

”Noin vuosien 10000–5000 eaa. välillä elämä Kiinassa
muuttui lopullisesti metsästäjä-keräilystä pysyviin kyliin,

maanviljelykseksi ja kotieläinten hoidoksi... Varhaiset

maanviljelijät olivat monilta elämäntavoiltaan ja kulttuuri-

piirteiltään kiinalaisia.”148

Lähtökohtana on,  että kiinalaisuus perustuu kulttuurisiin tapoihin. Asuin-
alueella sinänsä ei ole merkitystä, vaikka se rajaakin alueen,  jolla tietyt kult-
tuuriset piirteet omaavia ryhmiä kutsutaan kiinalaisiksi. Kiinan taiteen alku
-teksti vastaa kysymykseen, mitä kiinalaisuuden ajatellaan olleen ja miten se
edelleen on olemassa yhtenäisen janan jatkona:

80.--85. Royal Ontario Museum, Toronto. The T.T. Tsui Galleries of  Chinese Art on rakennettu käyttäen
eri tiloissa erilaisia kiinalaisesta sisustuksesta lainattuja ster eotyyppejä sekä muotolainoja. Tiloihin on
luotu myös yksityiskohtia,  joiden tarkoituksena on luoda vaikutelma liikkumisesta kiinalaisuudessa.
Erilaisten elementtien yhdistely tukee näyttel yn tekstuaalista kehitysteemaa. Informaatio on kuitenkin
vain kirjallisessa muodossa.
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”Keramiikka ja jade sekä niiden löytöolosuhteet merkit-
sevät useita asioita: Neoliittisillä ihmisillä oli tarpeeksi va-

paa-aikaa erikoistuakseen käsityötaitoihin; heidän yhteis-

kuntansa oli jo sosiaalisesti jakautunut... He uskoivat

kuolemanjälkeiseen elämään ja luottivat rituaaleihin koh-

talonsa ohjailussa. Nämä seikat määrittävät kiinalaista

sivilisaatiota läpi pitkän historian...”149

Näyttelyn tekstitauluja on tarkoitus lukea historiallisesti etenevänä sarjana.
Erityisesti viimeisen sitaatin ”oli jo” (alr eady) -ilmaus viittaa nykyisestä
menneeseen tapahtuvaan evolutiiviseen tarkasteluun, jossa mennyt tehdään
nykyisyyden suoraksi edeltäjäksi korostamalla joitain seikkoja. Esineet te-
kevät kir jamaisen litteään lineaariseen (aina Raamatun kerronnasta tuttuun)
tapaan materiaaliseksi tarinan kiinalaisuuden synnystä ja kehityksestä. Kii-
na edistyy pronssista keramiikkaan ja taustalla etenevät dynastiat ja kauppa.
Otsikot, kuten Transition to the age of  bronze tai Rise of  the feudal states kertovat
muutoksen edistyvästä luonteesta. Kiina tuli jonain historiallisena hetkenä
olemaan, ja siitä eteenpäin sen historia voidaan kertoa siir tyminä kehitys-
vaiheesta toiseen. Kuvailu etenee menestystarinana, jota kukaan ei ole kos-
kaan kokenut.

Lineaariselle ajattelulle ominaisesta malliltaan yksilön kehitystä seurailevasta
ja siksi helposti omaksuttavasta tavasta jäsentää asioita,  syitä ja seurauksia,
on muodostettu tapa kuvailla todellisuutta kuin maailma olisi yhteen elämä-
kertaan puristettavissa. Siitä on tullut perinne, jossa yhtä näytettävissä ja
perusteltavissa olevaa kertomusta on pidetty ja esitetty kunkin hetken
universaalina totuutena. Taustalla on usko yksilötarkkailijasta irtautuneeseen
älylliseen objektiivisuuteen. Lähtökohta tarkoittaa uskoa tutkijan ja tarkas-
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telijan mahdollisuuteen siir tyä yksilöstä riippumattomalle tasolle tai vähin-
tään kykyä lähestyä sitä. Kielelliseksi muutettuun esinetarinaan sidottu ob-
jektiivisuus ja totuus ovat retoriikan seurausta. Kerrottavan tarinan muistia
virkistävät ja ajatuksia herättävät kohdat pilkuttavat käsiteltävää todellisuutta
kertojan tai tarkastelijan haluamissa rajoissa. Kun kokoelma on retorinen
muisti, muistiteknisesti muistipaikasta toiseen etenevä kerronta, mutta
ymmärretään loogisen päättelyn tavoin toimivaksi, syllogismien tapaan sen
jokaisen osan ollessa tosi myös kokonaisuus näyttäytyy totena.  Kun tämä
yhdistetään (museo)tutkijan tai näyttelynrakentajan tarkastelun kohteena
olevan maailman tai historian ulkopuoliseen sijaintiin, kokoelma ja näyttely
näyttäytyvät katsojalle objektiivisia ja mahdollisimman tosina.

Poliittinen retoriikkaPoliittinen retoriikkaPoliittinen retoriikkaPoliittinen retoriikkaPoliittinen retoriikka

Vasemmistolaisesti suuntautuneen kriittiseksi kutsutun tutkimusasenteen
nousun myötä 1960-luvulta alkaen myötäiseen joutui ajatus, että museo-
yleisö voi ymmärtää näyttelyt kukin kulttuurinsa, taustansa ja kasvatuksensa
määrittämällä tavalla ja että tämä tapa voi olla ”väärä”. Samalla alettiin kiin-
nittää huomiota siihen, että näyttelyiden arvot olivat ”vääriä”. Antropo-
logiassa moraalikysymykset nousivat keskeiseen asemaan ja korostui käsi-
tys, että museot ja niiden näyttelyt tukivat valtaa pitäviä yhteiskuntaluokkia
ja kapitalistista sekä imperialistista maailmankuvaa. Yleisön asenteista kan-
nettiin huolta erityisesti vieraita kulttuureja esittelevien näyttelyiden yhtey-
dessä. Kansainvälisyys ja kansojen välinen ystävyys olivat iskusanoja, jotka
vaikuttivat museomaailmaan siinä kuin koko länsimaiseen yhteiskuntaan.
Koska asenteita haluttiin oikaista, oikean tiedon käsitteestä ei kuitenkaan
voitu luopua. Näyttelyissä alettiin painottaa uusia arvoja, mutta menetel-
mät ja opettavuus säilyivät. Henkilökohtaisille tulkinnoille ei mielellään jä-
tetty tilaan. Näyttelyiden kiertämisestä annettiin ohjeita. Tekstien laatimi-
seen paneuduttiin entistä tiiviimmin ja esineitä valittiin aiempaa univer-
salismiin pyrkivää asennetta rajatummin perustein.

Näyttää, että 1990-luvulla usko katsojan kykyyn tehdä päätelmiä itsenäise-
nä yksilönä on herännyt henkiin sitten renessanssin. Monet uusimmista
näyttelyistä perustuvat kokeile, katsele, yritä, erehdy ja päättele -periaatteel-
le. Näyttelyissä pyritään soveltamaan tutkimustietoja pedagogiasta ja ih-
misten vaihtelevista tavoista ottaa tietoa vastaan ja työstää sitä. 150  Oikea
vastaus saattaa jäädä kokonaan saamatta, koska sitä ei edes ole tarjolla. Uusi,
varsinkin tieteellistä toimintaa ja tieteen historiaa esittelevissä näyttelyissä
suosittu muoti on ristiriidassa asenteenmuokkauksen kanssa.  Se pyrkii
oivalluksella tuottamaan henkilökohtaista tietoa. Sen sijaan kulttuureja
esittelevissä näyttelyissä saattaa edelleen törmätä käsitykseen, että katsojan
on hyväksyttävä annettu näkökulma. Tämä ”jäänne” elää ja voi hyvin
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kulttuuritoimintaan liittyvien poliittisten intressien ansiosta. Sitä voidaan
soveltaa varsin hienovaraisesti.

National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution, Ge-
orge Gustav Heye Centerin (intiaanimuseo) avajaisnäyttelyssä New Yor-
kissa vuonna 1994 esille asetettiin sen hetken reservaattiasunnon huoneita.

86.--89. Washington D.C:n National Mallia reunustavat taiteet Euroopasta, Yhdysvalloista, Aasiasta ja
Afrikasta; Amerikan historia, luonnonhistoria ja avaruus teknologian huippuna. Air and Space, yleisöä
houkuttavin museo esittää amerikkalaisuuden edistyneimpänä,  suurimpana ja kauneimpana. Museo on
tyypillisesti tiedekeskus, jossa voi kokeilla ja keksiä, ja jossa lapsille riittää puuhaamista. Sen suur et
nähtävyydet ovat median merkittäväksi tekemiä:  kuumodulin ensimmäinen versio, lentäjä-ässät mu-
kaanlukien Ressu “punaisena paronina” (80 voitokasta taistelua käynyt taistelulentäjä ja ratsumestari
Manfr ed von Richthof en (1892—1918) tai Tähtien sota -elokuvan robotit. Voisi sanoa, että kaikki Air
and Space Museumissa on kiiltävää, suur ta, näyttävää ja komeaa. Se lienee harvoja paikkoja,  joka
esittelee k ymmenin aidoin esimerkein mitään niin suurisuuntaista sisätiloissa kuin lentämisen historian
ensimmäisistä konetyypeistä ohjuksien kautta raketteihin. Suurvallan valtiollisen olemassaolon malli
nousee selkeästi esiin tulevaisuuden maailmankaikkeuden valloituksessa.

90. Vitriini Georg Gustav Heyen kokoelman (intiaanimuseon) esillepanosta Harlemissa vuonna 1984.
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Ne olivat vastaus antropologiassa paljon puhuttuun museoiden mennee-
seen pysähtyneisyyteen, eli siihen, että jokaisen kerätyn esineen käyttöhistoria
pysähtyy keräyshetkeen. Koska antropologiassa keräily on suuressa osin
päättynyt lähes sata vuotta sitten,  museot esittävät vanhentunutta kuvaa
kulttuureista. James D. Nason kuvailee miten näyttelyesineet ovat tulleet
elävien ihmisten tekemien esineiden sijaan muodottomien ja tunnista-
mattomien ”heidän” teoikseen,  jotka ovat olemassa vain menneen
yksiulotteisessa hämärässä yleisimmällä nimettömyyden tasolla. Kokoelma-
esimerkkinä esineen elämä sammuu pysäytyskuvaksi. Se ei vastaa kysymyk-
seen ”kuinkas sitten kävikään”.  Kuten Nason jatkaa, todellisia intiaaneja ei
ole olemassa riippumatta siitä mitä lehdet kirjoittavat.151  Intiaanimuseon
näytteillepano päivitti esineiden tallettamisen loputtua seisahtunutta kuvaa
Yhdysvaltain intiaanien materiaalisesta kulttuurista ja osoitti,  että he ovat
edelleen olemassa. Näyttelyn suunnitelleet ja toteuttaneet syntyperäiset al-
kuperäiskansojen edustajat osoittivat, että he elävät samassa yhteiskunnas-
sa kuin ”valtaväestö”, seuraavat samoja medioita, ovat kiinnostuneita sa-
moista asioista. Uuden näyttelytilan avaamisen yhteydessä myös vanhan
esineistön uudenlainen esille asettaminen pyrki tuomaan esineisiin eläviä
merkityksiä. Niiden ei ollut tarkoitus enää niinkään kertoa olleesta kuin
olevasta.

New Yorkin intiaanimuseon pysyvä näyttely herättää ja ylläpitää tunteen
kasvattamisesta. Museon henkilökunta on suureksi osaksi alkuperäiskan-
sojen edustajia ja he näyttävät ottaneen tehtäväkseen opettaa valkoiset eroon
harhaluuloista. Uusia näyttelyitä esiteltiin Archaeology-lehdessä vuonna 1994
kertoen,  että Creation’s Journey: Masterworks of  Native American Identity and
Belief esittelee joitain Smithsonianin harvinaisimmista esineistä ja tutkii
kuinka esillepano vaikuttaa katsojan vastaanottoon. All Roads are Good: Native
Voices on Life and Culture esittelee heimojohtajien kulttuurisista, taiteellisista
tai henkisistä syistä valitsemia esineitä. Näyttelyyn liittyy johtajien selityksiä
ja videoita esineiden käytöstä ja merkityksestä. This Path We Travel pereh-

91. ja 92. Nykyinen Museum of  the North American Indian, Smithsonian Institution,  Georg Gustav
Heye Center esittelee New Yorkin toimitilansa aulassa,  ennen näyttelyitä,  henkilökuntansa sekä toiminta-
periaatteensa.  Näyttel ytiloissa on useita videoita, joilla “kulttuuriaktivistit” esittelevät esineitä, niiden
käyttöä, kertovat tarinoita tai ottavat kantaa ajankohtaisiin asioihin.
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dyttää katsojan nykytaiteeseen ja pyrkii osoittamaan, että intiaanit ovat edel-
leen olemassa. W. Richard West kirjoittaa Museum Journalissa 1995 museota
esitellessään erityisesti viimeksi mainittuun näyttelyyn viitaten, että kanso-
jen perinteen tallettajana Smithsonianin tarkoituksena on edistää yhteis-
työtä intiaanien kanssa.152

Mielenkiintoisimpana pitämäni piirre ensimmäistä kertaa museon tässä
sijaintipaikassa käydessäni oli Creation’s Journey -näyttelyn tieteellinen moni-
äänisyys. Useita tutkijoita oli siteerattu ja heidän eri oppiaineiden erilaisista
lähtökohdista esittämänsä esinekommentit oli asetettu vertailtavaksi
väittämättä toista toista oikeammaksi. Näyttelyssä pyrittiin välttämään tyy-
pilliset antropologisen esilleasettamisen muodot eikä esimerkiksi esitelty
ajallista, maantieteellistä tai kulttuurista jakoa sen enempää kuin elinkeinoi-
hin perustuvaa.  Näin vältettiin rytmittämästä esineellistä kulttuuria länsi-
maisen kehityspyramidin portaikolle. Sen sijaan rinnastamalla eri tieteiden
lähestymistapoja, tulkintoja ja esineanalyysejä pystyttiin osoittamaan kun-
kin lähestymistavan kapeus. Kuvittaessaan tieteen ja museonäyttelyiden
historiaa esineet esiintyivät korostetusti historiallisina yksilöinä. Ne eivät
olleet keskivertaisia tai loistavia esimerkkejä käsityötaidosta vaan yksilöllis-
tävässä esillepanossaan rinnastuivat taiteeseen aivan erityisellä tavalla. Kohde-
valaistu, muutoin pimeä näytteillepano laittoi katsojan pohtimaan mitä ku-
kin niistä merkitsee juuri minulle suhteessa eri tieteenalojen edustajien nä-
kemyksiin. Samalla esineet väläyttivät säteen menneeseen elämään henkilö-
kohtaisen oivalluksen ja eläytymisen avulla.

93. ja 94. Houkutuslintu asetettuna esille taide-esineenä ja alkuper äistä käyttöympäristöä jäljittelevässä
vitriinissä. Tekijä ja kulttuuri tuntema ttomat, Löytöpaikka 1924 Lovelock Cave, Humboldt County,
Nevada. Linnut on ajoitettu noin vuoteen 200. Kaikkiaan 11 osittain kankaisia ja maalattuja osittain
lintujen osista tehtyä houkutuslintua oli kääritty kankaaseen ja piilotettu kuoppaan.  Esittelyn yhte ydes-
sä on lintuja kuvaileva sitaatti Catherine S. Fowlerin teoksesta Tule Technology: Northern Paiute Uses of
Marsh Resourches in Western Nevada vuodelta 1990, minkä otsikko kertoo varsin yleisestä tavasta yhdistää
alueella asuva nykyinen kansa muinaisjäänteisiin.
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Creation’s Journey, keskittyessään esineiden vaikutuksiin, ei kieltänyt tosiasi-
aa, että esineet näyttelevät isoa roolia ihmisiä luokiteltaessa yhtälailla
arvioidessamme museoissa esillä olevia asioita kuin arkielämässä, mutta
nykytaidetta esitelleen This Path We Travel  voisi sanoa olleen rakennettu
pelkästään tämä ajatus mielessä. Näyttelyosuus oli viidentoista alkuperäis-
asukkaita edustaneen taiteilijan yli kolmivuotinen projekti, johon kuului
tapaamisia ryhmän jäsenten ja muiden taiteilijoiden kesken.153  Näyttelyn
tarkoitus oli osoittaa paitsi, että intiaanit elävät, myös että he ovat osa tä-
mänhetken amerikkalaista yhteiskuntaa. Yksi tapa oli asuinhuoneiden siir-
täminen. Sen voi määritellä tässä yhteydessä installaatioksi.  Toinen oli eril-
lisistä taiteteoksiksi tunnistettavista esineistä koottu näyttely. Taiteen sisäl-
lään kuljettama arvostus voi tuoda merkittävyyttä taiteilijayksilön ohella
ryhmälle, jonka edustajana hän esiintyy, mikäli teokset hyväksytään taiteen
luokkaan.  Omia kulttuuriarvoja sisältävien esineiden hyväksyminen

95. ja 96. Inkojen jaguaarimaljoja 1500-luvun puoli välistä.  Amanuenssi Ramiro Matos (Quechua) esit-
telee maljat:  “Nämä huolellisesti veistetyt ja maalatut puiset juoma-astiat heijastele vat mieluumminkin
espanjalaisten maahanmuuttajien vahvan esittävää tyyliä kuin inkojen ennen eurooppalaisten kohtaa-
mista suosimia abstrakteja kuvioaiheita. Inkoille, käyttämällä valmistettu juoma, jota kutsuttiin nimellä
chicha, oli keskeinen osa kaikkia uskonnollisia ja julkisia tapahtumia. Uskonnollisissa seremonioissa
chichaa juotiin q’iruista, jotka olivat saaneet nimensä sen puun mukaan, josta ne veistettiin. Q’irut valmis-
tettiin aina pareina, mikä heijasteli dualismien merkitystä Andien ajattelussa. Nämä kaksi juoma-astiaa
esittävät jaguaareja, joka oli pyhä eläin Andien jumalistossa.”
      Intiaanimuseon käytävämäisen näyttelytilan ensimmäinen huone on muutettu kaidaksi ympyrää
kiertäväksi kulkureitiksi sijoittamalla pienen huoneen keskelle vitriini.  Vitriinissä olevat, oviaukosta
näyttelyyn astuttaessa ensimmäisenä vastaan tulevat, mutta takaa nähtävät, jaguaarinpäät saavat väistä-
mättä huomiota. Ne on kierrettävä katsomaan tarkemmin. Sijaintia on käytetty hyväksi ja päiden jalustassa
käsitellään viimeisten vuosikymmenten yhtä keskeistä keskustelunaihetta, hautaesineistön esilläpitämistä.
Vitriinin vieressä seinällä pohditaan kysymyksiä erilaisista näkemisen tavoista riippuen tarkastelijan
kulttuuri- tai koulutustaustasta tai sellaisia kysymyksiä kuin mikä on mestariteos tai mitä taide voisi
merkitä ei-länsimaisessa yhte ydessä sekä esineiden taiteuteen liittyvää k ysymystä museoesineiden
kulttuuriyhteydettömään menneisyyteen jähmettymisestä. Kun muut tekstit ovat näyttelyn r akentaneiden
tutkijoiden käsialaa, museon johtaja W. Richard West (eteläinen cheyenne) kirjoittaa juuri tässä näytte-
lyn osassa museon kannanoton kulttuurien esillä pitämiseen: “Moni esine tässä näyttelyssä on per äisin
haudoista ja on siksi erityinen haaste National Museum of  the American Indianille ja kaikille muille
instituutioille, joiden hallussa on samantyyppistä aineistoa. Voimassa olevan liittovaltion lainsäädän-
nön ja NMAI:n kokoelmapolitiikan mukaan esineiden merkitys on otetta va huomioon ja niitä on
kohdeltava äärimmäisellä kunnioituksella. Asemamme takia olemme konsultoineet, aina kuin se suin-
kin on ollut mahdollista, niiden alkuperäiskansojen edustajia, joiden hautajaisesineistöä näet
näyttelyssämme, selvittääksemme heidän käsityksensä esineiden esille asettamisesta.”
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taideteoksiksi voidaan ymmärtää vahvana viitteenä oman kulttuurin arvos-
tamisesta. Nykytaiteen luokkaan pyrittäessä kysymykseksi on noussut
taiteuden arviointikriteerit. Keskustelu oli erityisen vilkasta 1980-luvulla.
Taideteokseksi hyväksymisessä etnisillä perusteilla tehdyt valinnat ovat ve-
täneet rajaa kulttuurisen poliittisuutta korostavien ja perinteistä teoslähtöistä
tarkastelutapaa suosivien välillä.  Niin sanottua etnistä alkuperää olevat tai-
teilijat tuottivat teoksia, joille he vaativat taiteen asemaa omilla ehdoillaan.
Aiemmin ”valkoiset” eli valtakulttuurin edustajat olivat päättäneet mitä saa-
tetaan taiteen piiriin, nyt ”mustat”, ”värilliset” ja ”alkuperäiskansat” toivat
esille teoksia ja väittivät niiden olevan osa taidemaailmaa.154  Etnisten ryh-
mien lähtökohta on luonnollinen, jos taiteeksi voi julistautua hyväksymis-
prosessin kautta kuten institutionaalinen taideteoria antaa ymmärtää. Teo-
ria asettuu vastapariksi esteettiselle ja siitä tulee poliittinen ase. Vastak-
kainasettelun puitteissa on mahdollista väittää, että etnisen taiteen syr jiminen
on rasismia tai kulttuurista sortoa.

Musqueam-ryhmään kuuluva taiteilija Depra Sparrow on todennut, että
alkuperäiskansojen tehtävänä on tehdä ero romanttisen taide-esineen ja
vakavasti otettavan taiteen välille. Sparrow korosti arvojen ja kulttuurisen
sisäisen näkemyksen kommunikaatiota esineessä. Niiden avulla syntyisi teok-
sen vaikuttavuus ja poliittinen äänekkyys. Hän liittikin ”ihonvärin” ja teki-
jän kulttuurisen taustan teokseen arvoina sinänsä.155  Sparrow halusi siirtää
etnisen taiteen hyväksymistä tavoittelevien luokasta arvoja muokkaavien
luokkaan: ei enää kauniita kalliilla ostettavia sisustusesineitä, vaan pysäyttäviä
kokemuksia. Hän halusi teokset taiteeksi siinä merkityksessä kuin taiteen

97. ja 98. All Roads are Good näyttelyä on muutettu vuosien kuluessa.  Esimerkiksi tilan keskellä nyt
olevan lähinnä pueblojen asunnoista mallin saaneen rakenteen sijalla oli alunperin erilaisista jalkineista
koottu elämän tanssia kuvaava teos, jonka siitä huolimatta, että mukana oli jalkineita monilta ryhmiltä,
liittyi mielikuvissa helposti tasankokulttuureihin. Teos oli r yhmitelty erityisesti näiltä tutun tanssin as-
kelten muotoon.  Sen lisäksi se tuntui visuaalisesti viitanneen erityisesti alkuperäiskansojen rituaaliseen
mystifioituun keskinäiseen yhteyteen, joka on saan ut useimmat julkisuudessa tunnetut muotonsa
tasankointiaanien tanssikuvauksista (aurinkotanssi,  sotatanssi, pow wow). Rakenteiden muutoksilla koko
näyttelyn luoma mielikuva on saanut toisenlaisen sävyn. Se on sokkeloisessa arkkitehtuurissaan arkistunut,
mutta samalla se on nostanut rakenteiden muotovalinnoilla esiin väitteen alkuperäiskansojen muinai-
suudesta. Rakenteet tuovat asuntojen ohella mieleen erityisesti pyramidit ja muun muinaisen kiviraken-
tamisen. Massiiviset muodot v alavat uskoa kulttuuriseen pysyvyyteen.
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nähdäkseni voi ymmärtää esimerkiksi renessanssin pohjalta. Aineettomasta
ja myyttisestä henkisyydestä onkin tullut keskeinen osa alkuperäiskansojen
olemassaoloa. Alkuperäiskansojen nykytaide väittää rakentavansa perinteen
pohjalta samalla tavoin kuin modernismi teki. Myös Sparrow halusi tarjota
omia arvojaan vanhana ja silti uutena ja parempana kuin eurooppa-
laisperäisillä taidekäsitteillä oli tarjota, voittaa samassa sar jassa. Tavoite on
iskeä uuteen ja olla samalla oman hetken arvoihin tukeutuva, mikä aika
pitkälle määrittää taiteilijoiden tavoitteita.  Sparrowin käsitys kuvastaa
identiteetinmuodostusta, jossa kokoelmista päättävät luovat taiteelle taus-
tan, eli niiden avulla on mahdollista perustella nykyinen identiteetti. Samal-
la museon julkisuutta voi käyttää erottautumisen välineenä. Julkisuuteen
tuotu ”meidän historia” ja ”meidän taide” tai ”esivanhempiemme esineis-
tö” ovat kaikki tapoja väittää, että on olemassa jokin ”me”, johon oikeiden
ihmisten tulisi samaistua. Sparrow haki hyväksyntää uudelle ja erityiselle,
museot hakevat hyväksyntää kansanryhmille. Kulttuurinen minäkuva ra-
kentuu näissä näennäisesti itsenäisenä ja vastakkaisena ”valta-amerikkalai-
suudelle”. Instituutiossa se kuitenkin toimii valtakulttuurin ehdoin ja sen
normien puitteissa. Voimakaskin kulttuurinen kannanotto normittuu osaksi
yhteistä identiteettiä. Samalla se on pienryhmäidentiteettiä vahvistava asia.
Kyetessään vaikuttamaan, saamalla äänensä kuuluviin ja pystyessään näyt-
tämään jonkin muutoksen tapahtuneen arvostetussa instituutiossa, pieni
osoittaa valtaansa suureen.

Vuonna 1989 Lontoossa jär jestetty The Other Stor y -näyttely lehdistö-
keskusteluineen on esimerkki poliittisten ja perinteisten taidekäsitysten eri-
kielisyydestä ja eri asioihin huomion kiinnittämisestä.  Näyttelyn tarkoituk-
sena oli esitellä brittiläistä värillisten taiteilijoiden tekemää taidetta II maa-
ilmansodan jälkeiseltä ajalta. Se määrittyy kulttuurisen ominaislaadun
julistukseksi. Tätä taiteen kriteerinä pitämättä kriitikko Peter Fullerin mu-
kaan näyttelyyn valittujen teosten laadulla ei ollut merkitystä, ainoastaan
tekijöiden rotu merkitsi. Teokset hakivat hyväksyntää oman kulttuurisen
taiteensa ja arvojensa edustajina, mutta modernismin perinteessä toimi-
neet muotoon keskittyneet kriitikot tyrmäsivät teokset. Esimerkiksi kes-
kusteluun osallistunut Brian Servell totesi, että taiteilijan ihonvärillä ei ole
taiteen tekemisessä merkitystä. Kun arvioidaan kuvia, hänen mukaansa ai-
noa ratkaiseva tekijä on mielikuvituksen laatu ja työn ominaisuudet. Sa-
moin Peter Fullerille materiaalinen teosesine ja teoksen idea – ei tekijän
ulkonäkö – on taidekokemuksena keskeinen.156  Hänen kaltaiselleen katso-
jalle teos on avautuma kirkkauteen, kun taas poliittisesti suuntautuvalle
”puhtaus” on lähinnä tekijän persoonassa.

Fullerin ja Servellin edustama esteettinen näkemys voi vaihdella aikojen
kuluessa. Lisäksi se on asteittainen: teoksessa voi olla enemmän tai vähem-
män esteettisesti hyviä ja huonoja tai kiinnostavia tai kohottavia ominai-
suuksia. Poliittinen lähtökohta sen sijaan määrittää kovia rajoja sisään-
kuuluvan ja ulosjätettävän välille. Erottelu perustuu dualismiin, joka tuntee
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vain kaksi vaihtoehtoa: läsnä, poissa; totta, valhetta. Poliittinen rinnastuu
jyrkkyydessään ja selkeyden haussaan lakiin. Yhdysvalloissa etnisyys ja sa-
malla kyky tehdä etnistä taidetta onkin määritelty laissa. American Indian
Arts and Crafts Act vuodelta 1990 määrittelee ehdon, jonka täyttävä ihmi-
nen voi tuottaa aitoja intiaanitaideteoksia. Hän on

”liittovaltion tai osavaltion tunnustaman heimon jäsen, tai
henkilö, jonka intiaaniheimo on hyväksynyt artisaa-

niksi...”157

American Indian Arts and Crafts Act perustuu käsitykseen, että esine muut-
tuu taiteeksi sopimukseen perustuvalla päätöksellä.

Poliittisen perustuessa lainomaiseen määrittelyyn, jokainen oikeanlaisen
henkilön tuottama teos voidaan tuoda taidemaailmaan jo valmiiksi hyväk-
syttynä, kuten intiaanimuseossa tavallaan tehtiin. Intiaanin tekemä teos on
aina aito ja siten totta. Teoksen ominaisuuksista keskustelu ei ole tällöin
kiinnostavaa tai edes asiaankuuluvaa.  Sen taiteellinen idea on poliittinen
idea. Julkaistuna länsimaiselle yleisölle tarjottu taide kuitenkin kohtaa länsi-
maiseen perinteeseen sitoutuneista lähtökohdista tehtäviä arvioita ja saat-
taa päätyä murskakritiikin kohteeksi kuten The Other Story -näyttelyssä esillä
olleet teokset. Kun tuon näyttelyn aikaan, 1980-luvulla,  keskusteltiin
periferiasta ja keskustasta taiteen määrittelyssä lähtökohtana oli, että valtaa
pitävät instituutiot ja asiantuntijat määrittelevät arvot.  Taideinstituutio,
museolaitos osana sitä, näytti toimivan tyypillisen valtajär jestelmän tavoin.
Kun kaikki politisoitiin, aiemmin taiteen ideaalille vieras valtapolitikointi
levitettiin taiteen instituutioon. Oletettu kyvyttömyys nähdä teosten
merkittävyys johtui tällöin siitä, että niitä ei arvosteltu oikeassa kulttuu-
rikontekstissa ja oikeasta näkökulmasta eli niiden poliittinen aspekti jäi
arvottamatta taiteena.

Omalla kohdallani Creation’s Journey -näyttelyn elämys ja kokemus syntyivät
oivalluksesta ja sitä seuraavasta ihailusta. Kokemuksella tarkoitan tässä
yksinkertaista todellisuudenkuvaa tai kovaa faktaa haipuvarajaisempaa
henkilökohtaisten tunteiden ja tietojen ja toisaalta laaditun näyttämön ja

99. ja 100. Tasankointiaaneja esitteleviä vitriinejä. Oikeanpuoleisessa kuvassa taustalla hallin keskelle
sijoitettu tipi-teltta. Stories of  the P eople, Washington D.C.
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tarjottujen faktojen yhtymistä, jolloin henkilökohtainen luo sillan vieraaseen.
This Path We Travel ei tässä mielessä ollut sellainen yhteyttä luova kokemus,
jollaiseksi se kuitenkin oli tarkoitettu. Minulle kävi samoin kuin The Other
Story -näyttelyn kriitikoille. Katsomistapahtuma paremminkin terävöitti
vierautta ja korosti etäisyyttä mikä ”heimotaiteilijoilla” oli New Yorkin
samanaikaiseen taidemaailmaan. Katsojana jäin miettimään öljymaalausten
outojen aiheiden suhdetta ”olohuonetaide”-esitystapaansa tai nykyta-
iteilijoiden ympäristöteosten kontakteja intiaanien perinteisiin tapoihin
ilmaista asioita. Teokset tuntuivat keikkuvan jossain kahden perinteen
välimaastossa kuulumatta tarkkaan ottaen kumpaankaan. Olinko kriittinen
väärällä tavalla, näinkö kehityksessä rappiota? Kykenemättömyyteni löytää
teoksille yhteys asiaan, jota niiden piti ilmaista –intiaanien olemassaoloa
juuri tässä hetkessä – sai minut näkemään ne esimerkkinä miltei päinvas-
taisesta. Tässä sijainnissa ne eivät havahduttaneet, sävähdyttäneet, rikkoneet
tilaa välillämme, eikä niistä tullut osaa yhteyttä ja ymmärrystä luovaa
museokokemustani. Ne eivät kertoneet intiaanien elävän tätä aikaa, vaan
väittivät, että intiaanit ajattelevat toisin.

All Roads are Good  oli näyttelyistä museon apulaisjohtaja George Horse
Capturen mukaan innovatiivisin.158  Se iski inhimillisen henkilökohtaisuuden
tunnullaan kun sisään astui Creation’s Journeyn  materiaalisen yksilöllisyyden
visuaalisesti harkitusta maailmasta. Kohta paljastui, että esinevalinnat
tehneistä ihmisistä suurin osa oli taiteilijoita tai käsityöläisiä.  Ehkä ei yllät-
täen tämän näyttelyn esinevalinnat tuntuivat varsinaista taidenäyttelyä enem-
män taideteoksilta sikäli, että valitsijan suhde niihin kävi katsojalle selväksi
esittelyjen ansiosta ja samalla ne avasivat tietä jollekin uudelle katsojan ko-
kemuksessa. Esineet loivat yhteyden kertovien henkilöiden yksilölliseen
tapaan tehdä tulkintoja esineiden avulla heimojensa historiasta. Tämä näyt-
tely vaati miettimään This Path We Travel  -osastoa uudestaan. Herättäessään
kysymyksen identiteetinmuodostuksesta, ja siitä mikä on 1800-luvun ”kul-
takauden” merkitys kuvalle, joka intiaaneilla on itsestään, täytyi myös miet-
tiä, mikä heidän omakuvansa oli 1990-luvun Yhdysvalloissa.

Katsellessa vitriinisommitelmaa tasankokulttuureista, joilla oli 1800-luvul-
la ulospäin militaristinen metsästäjäimago, herkät lasihelmensävyt eivät
ensimmäisenä tule mieleen. All Roads are Good esittelee intiaaneina kirjoja-
heimon, joka hädintuskin oli tietoinen sodan mahdollisuudesta. Mennees-
tä elokuvissa ja länsimaisessa tutkimuksessa sekä intiaanimuseon aiemmas-
sa, aseen toisensa vieressä esitelleessä perusnäyttelyssä annettu kuva on
haluttu kääntää ympäri. Samalla katseesta on tullut naisen katse – aivan
fyysisesti – monet heimojen nykyisistä kulttuuriaktivisteista ovat naisia ja
he haluavat korostaa oman kulttuurinsa alkuäidillistä pehmeyttä erotukse-
na maskuliinisesta ja päällekäyvästä länsimaisesta kulttuurista tai f ilmien
yhtä maskuliinisesta intiaanikuvasta. Peilatessaan maskuliiniseksi ja hallit-
sevaksi itsensä määritelleeseen länsimaiseen kulttuuriin monet pienkulttuurit
liittävätkin alkuperäisyyteensä feminiiniksi määrittyvän paratiisillisen lem-
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peyden ja myyttisen, naisenelämään väitetysti liittyvän luonnonläheisyyden.
Kaikkia näitä arvoja tar jottiin intiaaneille jo 1700-luvulla, jolloin intiaani-
nainen edusti eurooppalaisille tarkkailijoille jaloa villiä ja sotaisaan vastarin-
taan taipuvaisesta miehestä tehtiin villipeto. Asettuessaan tutulla tavalla
vastapariksi kovalle ja materiaaliselle amerikkalaisen yhteiskunnan länsi-
maisuudelle alkuperäiskansojen kulttuurit todistavat puhtauttaan ja
henkisyyttään ja voivat siten väittää olevansa kilpailukykyisiä ellei henkisinä
suorastaan parempia kuin länsimainen materialismi. Hengen ja materian
dualismi onkin länsimaiselle katsojalle tuttu tapa määritellä asioiden arvoja
ja siten helppo omaksua.

New Yorkin näyttelytila oli ensimmäinen vaihe Yhdysvaltain alkuperäis-
kansojen museotoimen uudelleenorganisoimisessa.  Nykyään Smithsonian
Institutionin osana toimiva museo sijaitsee kolmessa pisteessä, Marylandissa,
New Yorkissa ja Washingtonissa. Washington on toimipaikoista symboli-
sesti tärkein. Smithsonian on amerikkalaisuuden ydinmuisti, joka on vuosi-
kymmenten kuluessa laajentunut eurooppalais-amerikkalaisesta kulttuuri-
taustastaan yhä useammilta suunnilta peräisin oleviin kulttuureihin.
Smithsoniassa siirtolaisten eurooppalainen alkuperä ei enää ole ainoa vaih-

101. ja 102. Lasihelmin ja hir venkarvoin kirjottu neula tyyny, Huron, 1800-luku New Yorkin intiaani-
museosta sekä tuscarora-helmityötä tarkasteleva museovieras Stories of  the People-näyttelystä Washing-
tonista. Intiaanimuseon New Yorkin näyttelyissä modernina amerikkalaisuutena ja Yhdysvaltain kult-
tuurin eurooppalaista lähempänä alkuperäistä luomisvoimaa olevaksi perustelleena markkinoitua inti-
aanien aineistoa on otettu uudelleen tulkintaan. Vielä k eskeisempää intiaanimuseon intiaanien oman
erillisen identiteetin luomistyössä on, että esille vyörytetään esineitä, joita ei koskaan olisi hyväksytty
moderniksi amerikkalaisuudeksi. Abstr aktit tekstiilit, keramiikka ja korityöt,  joita näyttel yt ja elokuvat
ovat vuosikymmeniä ylistäneet jokakodin raikkaana sisustustaiteena erotuksena synkästä kertaustyylien
Euroopasta,  jäävät haisevan nahkan,  puun ja koreiden helmitöiden varjoon. Erityisesti helmitöissä
intiaanit varaavat itselleen eurooppalaisista helmistä v almistetun, usein 1800-luvun lopun kirjontatöistä
mallia ottaneen, erityisen epäamerikkalaisen ja epämodernin alueen materiaalista kulttuuria. Elokuvis-
sa intiaanisoturit hyökkäsivät helmipaidat liehuen, ja jos valkoisella oli sellainen päällään, hän oli vuorien
sopeutumattomia ja metsien yksinäisiä vaeltajia, enemmän villi kuin “valkoisten” sivistyneiden jouk-
koon laskettava. Helmipaita  merkitti ka tsojalle epäsosiaalisia ja taloudellisesta menestyksestä
piittaamattomia epärationaalisia ja menestyksen hylänneitä ar voja. Turhanpäiväisessä koristeellisuu-
dessaan helmikir jonta on merkinnyt epämoderniutta, mikä on mahdollista museon
esilleasettamisperinnettä ja museoiden katsomistapojen perinteitä hyväksi käyttäen siirtää viitteeksi
luonnonmukaisuudesta  ja siten länsimaisuuden kritiikiksi.
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toehto. Washingtonin National Mallia reunustavat perinteiset luonnon-
historia (tieteen voittokulku), ilman ja avaruuden valloitus (Yhdysvaltain
kansallinen voittokulku) ja taiteet Euroopasta,  mutta myös Aasiasta ja Af-
rikasta. Alkuperäiset amerikkalaiset ovat liittymässä Washingtonin museaa-
liseen tilkkutäkkiin 2003. Museo omille kulttuureille Washingtonin Mallilla
on amerikkalaisena olemassaolon tunnustus. Niinpä intiaanimuseon avau-
tuminen Washingtonissa tulkittiin lopullisena hyväksymisenä alkuperäis-
kansojen olemassaololle. Tulevan museon pienoismallin esittelyssä tode-
taan:

”Sijoittuessaan viimeiselle vapaalle tontille National Mal-
lilla uusi museo on menneiden alkuperäiskulttuurien mo-

numentti ja testamentti nykyhetken elinvoimaisille perilli-

silleen.”159

Stories of  the People  -näyttely Smithsonian Institutionin Arts and Industries -
rakennuksessa Mallilla, ennakoimassa intiaanimuseon uuden rakennuksen
valmistumista, pyrkii esittelylehtisensä mukaan kertomaan alkuperäisten
amerikkalaisten alkuperästä ja identiteetistä sekä valaisemaan heidän kult-
tuurista joustavuuttaan.160  Aiheeseen nähden pienessä näyttelyssä on alle
200 esinettä. Ensiaskeleella käy ilmeiseksi, että näyttelyssä ei yritetä niput-
taa alkuperäistä amerikkalaisuutta minkään tietyn olemassaolon muodon
puitteisiin. Visuaalisen kokonaisotteen puute korostaa heimojen edustajien
järjestämien vitriinien ja nimellään, jopa kuvallaan,  esittäytyvien tekstien
kirjoittajien mielipiteiden yksilöllisyyttä. 161  Ensivaikutelmaksi nousee, että
näyttely on kuin kyläseuran nostalginen muistelus. Tekstit liittyvät esinei-
siin vain ajoittain ja ulkopuolinen jää helposti ulkopuoliseksi, koska yhte-
yksiä luova tieto ja kulttuurikokemus puuttuu. Näyttely ei ole pedagoginen
vaan siruja sieltä täältä. Satunnaisuus tekee museon varastosta kaivetuista
esineistä löytöjä, elämänmatkan muistoja, joiden merkittävyyden joku voi
aavistaa, toinen tietää ja kolmas ei kertakaikkiaan ymmärrä. Eurooppalaise-

103. Pienoismalli Yhdysvaltain alkuperäiskansojen museoksi The Mallille. Stories of  the People, Washing-
ton D.C.
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na katsojana tunsin heti jääväni ulkopuoliseksi ja aloin etsiä mahdollista
kontaktipintaa ja kulttuurien kohtaamista. Ulkopuoliseen, kielipuoliseen
mykkyyteeni vastasi heimohistorioitsija Dale Curtis Miles, joka esittelee län-
tiset apassit kertoen, että:

”Kutsumme itseämme nimellä NNNNN ’dedededede (’ihmiset’)... Läntiset
apassit ei koskaan ole ollut yhtenäinen heimo vaan joukko

heimoja, jotka edelleen jakautuvat ryhmiin ja perheisiin...

[Länsi-apassien] klaanit olivat matrilineaarisia eli ne jäl-

jitettiin henkilön äidin kautta...”

Kuvattuaan apassien laajaa levinneisyyttä, jossa klaanisysteemi on ainoa link-
ki, Miles jatkaa:

”Kertomukset ja suullinen historia ovat suora heijaste kult-
tuuristamme... Emme halua kertomuksiamme kutsuttavan

myyteiksi koska käsityksemme itsestämme ja maailman-

kuvastamme on kiedottu näihin tarinoihin...”162

Milesin kirjoitus alkaa julistuksella ryhmän oikeasta nimestä. Hän ei hyväk-
sy kansainvälisesti tunnettua apassia, vaan korostaa omankielistä termiä.
Miles tuntuu siten antavan luvan lukea tekstinsä itsenäisyysjulistuksena, sil-
lä oman kielen korostus kansallisen identiteetin tekijänä on perinne, joka
tunnetaan jo Euroopan kansallisuusliikkeistä, ja joka on sittemmin elänyt
osana alkuperäiskansojen irrottautumista länsimaiden ylivallasta. Länsimai-
sessa käytössä leimautuneen nimen sijaan itsenäisyys tehdään kuuluvaksi
omakielisellä termillä. Samalla uskotaan rikottavan vanhaan nimeen liittyvä
monoliittinen stereotypia ja sivutuotteena vahvistettavan ryhmän sisäistä
identiteettiä. Maagiseen tapaan uskotaan nimeen sisältyvän merkityksiä ja
nimenmuutoksesta seuraavan uusia, erilaisia merkityksiä. Kielellisen vaiku-
tuksen merkitykseen uskominen toistuu Milesin tekstissä nimen lisäksi myytti-
termin yhteydessä,  jota hän ilmeisesti pitää alentavana osana läntistä
kulttuurientutkimuksen perustermistöä. Myytti näyttää hänen mielestään
viittaavan ei-uskottavaan, ei-relevanttina pidettävään; käsityksiin, joita ei voi
pitää maailmankatsomuksena. Myytit ovat kuin jo uskon tasolla unohdettua
taruja.

Milesin ilmaisu on kirjallista toisin kuin nimellään tai kasvoillaan esiintyvät
ihmiset yleensä kulttuureja esittelevissä näyttelyissä suosivat.163  Hän myös
käyttää termejä,  joita ei ole otettu apassien sen enempää kuin eurooppalais-
amerikkalaisten jokapäiväisestä kielenkäytöstä. Matrilineaarinen on selitet-
tävä siinä kuin apassien arvot.  Päällimmäinen vaikutelma Milesin tekstistä
on ohjaava ja opastava. Hän asettuu auktoriteetiksi,  joka näyttää ymmär-
tämättömälle tien, hänen tekstinsä on tarkoitettu kaltaiselleni asiantuntemat-
tomalle toiselle. Tarkemmin ajatellen hän kuitenkin tuntuu hakevan yhteyt-
tä. Vaikka Miles helpottaa tekstiä puhuttua kieltä muistuttavalla toistolla,
hän tuntuu ensisijaisesti tavoittelevan kommunikaatiota älyllisellä tasolla ja
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kurottavan siten kohti mielipidejohtajia ja julkisuudessa esiintyviä kir joitta-
jia niin kielen kuin sisällön osalta.

Miles analysoi apassiyhteisön rakennetta abstraktina hierarkkisena struk-
tuurina tavalla, joka vastaa lähinnä perinteisiä antropologisia tutkimuksia.
Se ei juuri vastaa yhteisössä elävän jokapäiväisiä ihmissuhdeverkostossa
vaihtelevia kokemuksia. Tässä tekstin jaksossa omasta yhteisöstään puhu-
essaan Miles käyttää mennyttä aikamuotoa. Onkin luultavaa, että teksti-
taulun laatimisessa on käytetty apuna tutkimusaineistoa, mikä on tuonut
mukanaan abstraktin strukturalistisen aspektin ja siihen liittyvän kielen sekä
jähmettymän menneeseen, mutta keskeistä on,  että Miles on tämän valin-
nan tehnyt. Hän on uhrannut henkilökohtaisesta kokemuksesta kertomi-
sen mahdollisuuden pyrkiessään välittämään viestiä tavalla, joka on ym-
märrettävää ja käyttökelpoista länsimaiselle vastaanottajalle. Ottamalla osan
länsimaisten tutkijoiden asenteesta omakseen, hän voi välittää oman vies-
tinsä tutunomaiseen pakkaukseen käärittynä ja saada vastakaikua potenti-
aalisten vaikuttajien keskuudessa. Tekstitaulu ilmaiseekin Milesin halua
muuttaa näyttelykävijöitä laajemman yleisön asenteita. Kielellisen tasolle
piilotettu viesti toimii osittain alitajuisesti, se sai minutkin pysähtymään
vitriinilabyrintissä ja lukemaan huolellisesti. Pysähdys merkitsee muistami-
sen mahdollisuutta ja mahdollisuutta, että viesti siir tyy eteenpäin. Sen omak-
suvat erityisen helposti ne, joille käytetty kieli ja termit ovat tuttuja kuten
tutkijat tai lehdistön edustajat. Samalla erityisesti tekstin myytti-kappale
tuntuu ottavan koko näyttelyn kaikkien intiaaniheimojen äänen. Miles te-
kee koko sanomastaan tärkeän vetäessään jokaisen taakseen. Hän nostaa
puheenvuoronsa näyttelyn henkiseksi tiennäyttäjäksi. 164

Miles käyttää länsimaisia keinoja apassiarvojen säilyttämiseen. Elinvoimai-
sena ja joustavana esittäytyvän yhteisön jäsenenä hän uskaltaa ottaa omak-
seen kaikki ajateltavissa olevat vaikuttamisen välineet. Toinen teksti samas-

104. ja 105. Dale Curtis Miles kulttuurikeskuksen kuvan edessä ja sumuisan romanttinen maisema
Makahien mailta, johon metsästys- tai kalastustyyppiseen asuun pukeutunut mies luo eränkäynnin
tunnelmaa. Teemaa vie edelleen eteenpäin kuvan katkaisema koristenauha, jonka viattomana aiheena
on lintuja veneen päällä. Nauhan tyylittely luo kuitenkin vaikutelman tykkiveneistä ja koko taulun
tematiikka muodostuu omien (kulttuuristen) rajojen suojeluksi. Stories of  the People, Washington D.C.
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ta näyttelykokonaisuudesta valaiseekin katsojalle apassi-identiteetin säily-
misen salaisuuden:

”Apassikulttuuri on adaptiivinen ja heijastaa aikojen vaih-
teluja. Esimerkiksi hevonen tuli lounaisalueelle espanja-

laisten mukana, mutta apassit olivat ensimmäisiä ottamaan

ne alkuperäisasukkaiden käyttöön...

       Kauppa-asemilla, jotka tulivat sotilasjoukkojen jäl-

jessä, oli merkittävä vaikutus apassien (taide)käsityön

säilymiseen. On ironista, että Yhdysvaltain armeijan up-

seerit ja sotilaat... olivat... ensimmäisten turistien joukos-

sa ostamassa apassien tekemiä matkamuistoja. Osa kult-

tuuriamme olisi saattanut kuolla, ellei eurooppalaisia ke-

räilijöitä ja kauppiaita olisi ollut.

       ... Ponnistelemme taloudellisen itsenäisyyden saavut-

tamiseksi. Sopeutuen, vastarinnalla ja taistellen apassien

uskonto, kieli ja kulttuuri ovat säilyneet.”165

Museota voidaan käyttää osana erottautumisstrategioita limittäen kansalli-
set ainekset politiikkaan ottamatta välttämättä kantaa valtiorakennetta
tuhoavasti ja silti toimien pienryhmäidentiteetin puolesta.  Apassien tapa
esittäytyä kansana valtiossa on tästä hyvä esimerkki. Apassien ylpeys pe-
rustuu menestyksekkääseen kulttuuriseen taistoon länsimaalaisuutta vas-
taan. Heidän ei tarvitse ensisijaisesti paneutua menneen onnelan muisteluun,
koska nykytilannetta voidaan pitää omien toimien ja valintojen seuraukse-
na, eikä ainoastaan tilanteena,  mihin Yhdysvaltain valtio on ryhmän ajanut.
Kohtaaminen näyttäytyy pelinä, jossa jokaisen vastapuolen liikkeen jälkeen
oma tilanne ja seuraava siirto mietitään uudestaan. Voisi jopa sanoa, että
apassit ovat säilyttäneet sotilasyhteisönsä ytimen muuntaen taistelun fyysi-
sestä henkiseen ja taloudelliseen.166

Stories of  the People -näyttelyssä apassit ilmaisevat kansallistunnetta ja kehitys-
optimismia, joka rinnastuu mihin tahansa läntisen kansallisvaltion perin-
teiseen retoriikkaan. Heidän asenteensa poikkeaa useiden kulttuurisesti
uhanalaisten ryhmien kiinnittymisestä menneeseen ja unenomaiseen
tarumaailmaan. Intiaaneille tuo tarunhohtoinen mennyt näyttää löytyvän
elokuvista ja kirjallisuudesta ja on luultavasti yhtä etäinen olleelle todelli-
suudelle kuin antropologiset yleistykset. Identiteettiä etsiville ryhmille ei
ole ollut apassien tavoin tarjolla muuta laajalle levinnyttä ja yleisesti
tunnistettua pohjaa, jolta työskennellä,  eikä median välittämää kuvaa vas-
taan taistelu välttämättä olisi voitokasta. Tuttuja mielikuvia apuna käyttäen
yleisön myötätuntoa ja tukea haetaankin materialismin ja itsekeskeisyyden
vastaisuudesta. Katsojien odotuksia alkuperäiskansan henkisyydestä ja yh-
teydestä luontoon ei voida tällöin pettää. Esimerkiksi Stories of  the People -
näyttelyssä makahien spirituaalinen maailma kuvataan runollis-visuaalise-
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na mielikuvana, joka vain odottaa filmiryhmää:

”Talvikuukausien aikana sade ei koskaan lakkaa ja tuuli
ulvoo niskassamme. Talvella sudet lähtevät liikkeelle ja

auttavat meitä selviämään eteenpäin. Sudet olivat ensim-

mäisiä olentoja, jotka yhyttivät seremoniansa kansam-

me...”167

Rationaalisena esittäytyvät apassit nostavat uskoa esittelevässä jaksossa esiin
samanlaisen tason kuin makahit. Apassien luomiskertomuksen mukaan alus-
sa luoja Usen lähetti Ga’an ohjaamaan ihmisiä. Tämä neuvoi kuinka elää
hyvä elämä. Ihmisiä opetettiin olemaan hyviä toisilleen, varsinkin niille, joilla
oli vähän; olla kunnioittava metsästysretkillä ja sodassa, ja elää harmonias-
sa toistensa ja maan kanssa.168  Luomistaru antaa länsimaisittain hyväksyt-
tävältä kuulostavia moraaliohjeita ja tuskin herättää ärtymystä suuressa osassa
kävijöitä.  Kertomus näyttää yksinkertaisuudessaan vanhalta ja siinä maini-
tut nimet ovat peräisin apassitarustosta. Kuten missä tahansa pyhässä teks-
tissä kertojaa tai alkuperää ei ilmaista.  Sen sijaan, että korostaisi esimerkiksi
1800-luvulla talletettujen versioiden tapaan kovissa olosuhteissa elossa-
pysymistä, kertomus esittelee kristillistyyppisen luojapersoonan, maanpäälle
laskeutuneen opastajan ja moraalisen hyvyyden vähäosaisten huomioon-
ottamisineen. Kertomus siirtää menneeseen nykyisyyden arvot ja luo sa-
malla monien katsojien odotusten mukaisen alkuperäiskansana oloa
paratiisilliseksi mystifioivan ilmapiirin.169

Erillisistä ryhmistä koostuva apassi-kansa esittäytyy yhtenäisenä, saman
uskomusjär jestelmän taakse asettuvana joukkona. Luomiskertomus yhdis-
tää kuin Raamattu, sitä ei esitetä suullisen perinteen elävänä, tilanteittain,
ryhmittäin ja aikojen myötä muuttuvana osana. Se on annettu elämän ko-
konaisvaltainen perusta.  Alkuperäiskansat esittäytyvät New Age -liikkeenä,
joka myös tehokkaimmin levittää romantisoitua alkuperäiskansojen
yhtenäisuskontokäsitystä. Museonäyttelyssä tämä malli on erityisen vakuut-
tava. Näyttelyssä voidaan nojautua antropologisiin ja kansatieteellisiin

106. ja 107. Yleisnäkymä näyttelystä sekä lasihelmin ja piikkisianpiikein kirjottu nukkepariskunta
(tasankointiaanit, 1800–1900-luvun vaihde). Nukkejen yhteydessä olevassa tekstikyltissä ei kerrota las-
ten leikeistä, pukeutumisesta tai vastaavista asioista, joita nuket voisivat kuvittaa esimerkinomaisesti.
Ne ovat esillä huomion kiinnittäjinä, kadonneiden kulttuurien ihmisten merkkeinä ja tunteiden herättäjinä.
Esineiden yhteys tekstiin jää ristiriitaisiin mielleyhtymiin lapsuuden onnellisista leikeistä ja kuolevista tai
henkiinjääneistä kansoista, joista teksti kertoo otsikolla Survival. Stories of  the People, Washington D.C.
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popularisointeihin 1800-luvulta sekä tapaan esitellä kansatieteellinen ja ant-
ropologinen aineisto yhtenäisen joukon yhtenäisenä kulttuurina. Tuolloisen
evolutiivisen käsityksen mukaan yksinkertaiset yhteisöt ja tavallinen kansa
eivät olleet tarpeeksi jalostuneita ilmaistakseen yksilöllisyyttä, vaan kuka
tahansa saattoi esiintyä esimerkkinä koko ryhmästä. Länsimaiselle katsojal-
le ja tiedotusvälineiden kautta intiaaneille tutuksi tullutta yhtenäisyyden ideaa
voidaan käyttää poliittisena voimana ryhmän yhtenäisyyttä luotaessa.  Näyt-
telyihin on sovitettu nykykäsityksen mukaisia hyvän elämän ja moraalin
aineksia. Näin ryhmään kuulumisesta tulee haluttavaa ja hyväksyttävää.
Apassien kristillisväritteinen luojajumala on houkutin, jota väärää alkupe-
rää oleva ei voi seurata,  mutta jonka hän voi hyväksyä. Pienryhmän identi-
teetti ei asetu täyteen oppositioon valtakulttuurin kanssa. Samalla moder-
niksi sisustustaiteeksi hyväksytyn osittainenkin syrjäyttäminen julistaa omaa
päätösvaltaa identiteetin muodostuksesta. Vanhat itse määritellyt esineet
saavat osana taiteen syvällisyyden luonutta kulttuurista taustaa korostetusti
myyttisen olemassaolon.  Museon hierarkkinen, katsojia lajitteleva lähtö-
kohta on otettu uusiokäyttöön,  jossa annetaan ymmärtää, että jokainen
katsoja ei ole valmis ymmärtämään kaikkea.

Näyttelyistä saadaan osa perinteisyyden kilpeä valkoisen yhdysvaltalaisuuden
stereotyyppistä individualismia ja yksilöpyrkyryyttä vastaan. Seneca-taide-
historioitsija Tom Hill toteaakin New Yorkin intiaanimuseoon rakenta-
massaan näyttelyosuudessa, että, paitsi että kaikki idealisoivat alkupe-
räiskansat, näillä on taipumus idealisoida itsensä. Oma kulttuuri nähdään
puhtaana ja vapaana eurooppalaisista vaikutuksista. Hän huomauttaa, että
elokuvat ja kirjat ovat eristäneet intiaanit. Vahvistaen viihteen stereotypioiden
voiman Hill toteaa seurauksena olleen, että monet intiaanit kuvittelevat
olemassa olevan jokin oikean tavan olla intiaani.170  Näyttelyitä tarkastelta-
essa Hillin toteamus on osoittautunut todeksi.  Halu päästä eroon etnisistä
stereotypioista näyttää usein tyhjältä puheelta.  Mieluummin voisi sanoa,
että varsinkin tiettyjä osia stereotypioista käytetään selkeytettäessä eroa valta-

108. ja 109. Vaihtelevaa alkuperää olevia helmikirjottuja koriste-esineitä, jotka oli pääasiassa tehty myyn-
tiin, sekä yksityiskohta Iroquois-nimisen lacrosse-joukkueen historiasta ryhmäkuvin, mailoin ja pelipaidalla
kertovasta vitriinistä. Stories of  the People, Washington D.C.
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kulttuuriin. Itsensä esille asettava ryhmä saattaa suoranaisesti luoda
toiseuttaan. Tällaisessa yhteydessä puhutun kielen ja „kansanviisauksien“
käyttö läntistä ”tutkimusta” ja kirjallisuutta vastaan nousee tärkeään ase-
maan. Esivanhempien viisauksia tai päälliköiden sanoja vaaditaan kuunte-
lemaan ja uskomaan ilman perusteluja. Korostuu, että ne eivät ole ”tietoa”,
vaan tunnetta ja ymmärrystä. Niitä ei voi loogisesti perustella. Siksi ne eivät
myöskään voi olla väärässä. Länsimaiset kriteerit lipsuvat aineistosta, jonka
perustan väitetään olevan toinen.  Kosketus kuitenkin syntyy, koska
tukeudutaan molemmille tuttuun ja usein vahvasti sanalliseen ja kielelliseen
ilmaisuun.

Poliittisesti kommunikoivat näyttelyt näyttäisivät lähtevän oletuksesta, että
on olemassa tietyntyyppisiä yleisöjä. Näyttelyillä pyritään vaikuttamaan
stereotypioihin ja niissä käytetään stereotypioita.  Viesti,  jonka välineenä
tällainen näyttely on, ei siirry yksilöltä toiselle vaan yksilöltä tai ryhmältä
ryhmälle. Katsojastereotyypin olettaminen ei ole välttämättä huono strate-
gia. Henkilökohtaisuuden korostuksen ja katsojan käyttäytymisen ennakoi-
mattomuuden aikana on ehkä yllättävää,  että kävijätutkimukset väittävät
olemassa olevan keskivertoyleisön ja keskivertokäyttäytymisen.171  Tämä
johtuu luultavimmin siitä yksinkertaisesta syystä, että museoissa käymisen
katsotaan yleensä kuuluvan tietyille ryhmille ja toisten ryhmien sosiaalinen
koodisto pitää sitä tarpeettomana tai ikävänä tai sosiaalisena kiipijyytenä
jne. kuten esimerkiksi Rebéroux on todennut.172  Keskivertokatsojat, jotka
jakavat huomattavan määrän yhteistä historiallista ja kulttuurista taustaa,
edustavat Yhdysvalloissa todennäköisesti juuri sitä valtaa pitävää ja yhteis-
kunnan taloutta ylläpitävää luokkaa, jota vastaan intiaanit haluavat nousta
ja johon he toisaalta haluavat myös vaikuttaa.

Yhdysvalloissa museon rooli pienryhmäidentiteetin muodostamisessa on
löytynyt vasta äskettäin. Se on painottunut aiemmin yhtenäiskulttuuria173

korostaneisiin kansallisiin organisaatioihin, joista näkemyksiä on helppo
levittää ja joita koskevat kannanotot yhteisinä leviävät medioissa herkästi
laajallekin. Museonäyttelyihin kantaa ottaen ja niitä muuttaen vähemmistö-
ryhmät ovat voineet valloittaa länsimaisten arvojen linnakkeen. Näyttelyi-
den kautta kommunikoidaan koko suuren yleisön kanssa käyttäen tiedo-
tusvälineitä osana kampanjaa.  Julkinen voimannäyttö ja ryhmän kulttuuri-
sen identiteetin visualisoimalla näkyväksi tekeminen sekä ennen kaikkea
muuttaminen laajalle leviävään kirjalliseen muotoon, tekevät ryhmiin kuu-
lumisesta houkuttelevaa. Kierteenä lisääntyvä kiinnostus identiteetin-
muokkaukseen voimistaa aktivistien mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää
omien mielipiteidensä ja näkemystensä leviämistä.

Tärkeältä osin intiaanimuseo toistaa samoja teemoja yhtälailla New Yorkis-
sa kuin Washingtonissa. Kuten Stories of  the People -näyttelyssä All Roads are
Good -näyttelyssä nykyidentiteetti heijastetaan menneeseen ja mennyt
peilataan takaisin nykykäyttöön. Mennyttä tulkitaan uudelleen, jotta voitai-
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siin osoittaa mitkä intiaaniuden piirteet ovat ulkoa annettuja, mitkä
turmeltumattomana säilyneitä. Riippumatta siitä, mikä tilanne oli 1800-lu-
vulla, nyt arvokkaina,  merkityksellisinä ja ”erilaisina” pidettyjä piirteitä ko-
rostetaan erottamassa intiaanit valkoisista. Myös This Path We Travelin voi
tulkita tästä näkökulmasta. Samanlaisuuden viitteillään intiaanien nykytai-
de korostaa erilaisuuttaan ja antaa osansa pienryhmähengen rakentamiseen.
Siksi se ei suoranaisesti edes kilpaile taidemarkkinoilla. Näin ajatellen jokai-
nen intiaanimuseon näyttelyistä tukee intiaanien identiteetinmuodostusta
ja erillisyyspyrkimyksiä samalla kun osoittaa länsimaiselle katsojalle rajan,
jonka taakse on jäätävä. Erilaisuutta voi vain katsoa lasin takaa, ajoittain
arvostaa ja ihailla, mutta sitä ei saa koskaan yrittää täysin ymmärtää, eikä
siihen missään tapauksessa pidä yrittää sulautua.
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Aistit ja elämysAistit ja elämysAistit ja elämysAistit ja elämysAistit ja elämys
Museolaitos syntyi aikana, jolloin näköaistia pidettiin aisteista jaloimpana.174

Kokoelmiin hankittuja esineitä ei juurikaan tutkittu nykymielessä, vaan nii-
tä katseltiin ja nähdyn perusteella tehtiin päätelmiä. Museoiden näyttelyi-
den edelleen jatkuva visuaalisuuteen keskittyminen on ollut yksi kommuni-
kaation isoja kysymyksiä viimeisten vuosikymmenten aikana. Vitriiniin ase-
tettu esine ei voi olla katsojalle tieteellisen tutkimuksen kohde. Näyttely-
käynnillä vierailija ei pääse käyttämään aistejaan täysipainoisesti, eikä siten
voi omaksua koko oppimiskapasiteetillaan. Esimerkiksi Englannissa on
kokeiltu tapoja tuoda esineistö konkreettisena yleisölle alkaen tapahtuma-
päivistä, esineiden käsittelytuokioista, näytelmistä tai roolihahmoja esittä-
vistä näyttelijöistä, jotka ovat samalla vartija-oppaita. Keskusteluoppaat
pyrkivät herättämään katsojan oman oivalluksen ja ymmärryksen kulloi-
sestakin asiasta tai ajasta. Lapsille monissa museoissa ympäri maailman on
tarjolla leikkihuoneita tai roolileikkejä. Esimerkiksi Canadian Museum of
Civilization (CMC) on paneutunut tähän puoleen ja erityisessä lasten mu-
seossa lapset voivat ohjata laivaa, ajaa aitoa pakistanilaista linja-autoa tai
leikkiä roolileikkejä kadulla, jonka varressa sijaitsee posti, kauppa ja taloja
monilta ajoilta. Museo tarjoaa ”Disneyland Northissa” – kuten johtaja
museon esittelee – asut, astiat ja ruuankuvat. Tila-aistin mukaan ottavaa
kokonaisvaltaisuutta tarjoaa Kanadan rakennettu historia ylimmän kerrok-
sen kujilla, missä päivänkierrosta on tehty näyttelyä elävöittävä elementti.
Aikuisille ja lapsille yhteisenä houkutuksena museossa on tarjolla myös
päähallin tapahtumien ja musiikki- sekä teatteriesitysten kulissiksi raken-
nettu intiaanikylä, jonka talojen sokkeloissa on näyttelytiloja. Päähallissa
avara modernius on otettu tehokeinoksi toteemipaalujen ja puutalojen vas-
tineena. Kiillotettu kivilattia ja laaja lasiseinä näyttämöä vastapäätä tekee
tyhjästä tilasta osan näyttelyä vaikka mitään tapahtumaa ei olisi meneillään.
Näyttämölle ja näyttelytiloihin noususta tulee maihinnousu Kanadaan. Se
on siirtymä,  jota kävijä joutuu hetken miettimään. Tyhjä moderni länsimai-
nen tila on vesi, jota myöten intiaanien tuho saapui. Kivikkoiselle ja jyrkälle
rannalle kapuaminen ei ole tilassa liikkujalle itsestäänselvyys.175

110. ja 111. Museorakennuksen toisen seinustan näyttelykerrosten korkeudelta täyttävä halli, jossa jär-
jestetään erilaisia tapahtumia. Näyttämöllä esiintyy muun muassa museon oma teatteriseurue. CMC,
Hull.
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Kaiken sen elämyksellisyyden keskellä mihin nykymuseot pyrkivät, moraa-
linen keskiarvoisuus on elinvoimaista. Esillepano pyrkii yleensä loukkaa-
mattomuuteen, jonka toteuttamisessa yksi tapa on välttää liian intiimiä kon-
taktia yleisön kanssa. Vain harva näyttely hyökkää häiritsevästi katsojan päälle,
ahdistaa tilallisesti, äänin tai hajuin ja vaatii aktiivisesti tarkastamaan käsi-
tyksiä. Jos mukaan on otettu muuta kuin visuaaliseen aistiin vetoavaa ai-

112.--115. CMC:n lastenmuseo ei pyri minkäänlaiseen ajalliseen, paikalliseen tai kulttuuriseen realis-
miin. “Todellisuuden” ei väitetä olevan jonkinlainen, vaan kuvan todellisuudesta annetaan syntyä leikin
keinoin lapsen mielessä. Lähtökohta näyttäisi olevan mielikuvien luominen. Leikin a vulla herätellään
positiivinen kiinnostus maailman kulttuurien moninaisuuteen. Lastenmuseossa työskentelee useita oh-
jaajia, jotka leikittävät lapsia esimerkiksi teatteri- tai sir kushistorian parissa, mutta monet osastot ovat
oman mielikuvituksen varassa. Egyptin pyramideista Euroopan tyylihistoriaan ja kulttuureihin maail-
manlaajuisesti leviävällä asuntokadulla lapset saavat leikkiä vapaasti ja kokeilla muun muassa erilaisia
ammatteja tai lepäillä erilaisilla makuusijoilla. CMC, Hull.

116. ja 117.  Kala- ja kalaöljytalous on ollut ja on edelleen tärkeää Nass-joen alueen nisga’a-kansalle. Se
tuodaan esiin rinnastamalla vanhoja ja nykyisiä kalankäsittelytapoja. CMC, Hull.
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neistoa, se on voimakkaimmillaankin vain viitteenomaista. Esimerkiksi käy
Stocholms Medeltidsmuseum, jonka sataman tuoksuja tuskin, jos ollen-
kaan, havaitsi edes näyttelyn ollessa tuore. Epämiellyttävällä todentunnulla
ei haluta karkottaa vieraita. Moraalimielikuvien kyseenalaistamisessa ollaan
yleensä vielä varovaisempia ja esimerkiksi seksuaalisuus ei perinteisesti ole
ollut osa museokulttuuria. Suoraan seksiin, pornoon tai lihallisiin aisti-
kokemuksiin viittaavaa tai liittyvää materiaalia asetetaan harvoin esille, vaikka
sitä kokoelmissa olisi.

Museon visuaalisuus ja kuvamaisuus ovat itsestäänselvyyksiä. Vitriiniin tai
jalustalle asettamisen merkitys voi kuitenkin olla erilainen eri kokonai-
suuksissa ja eri tavoin tulkittuna. Ihailun kohteeksi asettaminen on näistä
tärkeimpiä. Eristämisen keskeisiä arvoja on kuitenkin erilaiseksi osoittami-
nen, mitä voidaan käyttää yhtälailla negatiivisesti kuin positiivisesti ja tarkas-
tella eri kulmista. Moniteräisenä veitsenä se voi paloitella museokokemuksen
pieninkin sävyeroin lukemattomiksi ja luo näyttelyn dynaamisuuden ja elin-
voiman. Se antaa uusille tulkinnoille, lähtökohdille ja näyttelyn käyttötavoille
mahdollisuuden. Jos museonäyttely tavoittaisi täydellisen ar jenomaisen
kohtaamisen eri kulttuureiden tai yksilöiden välillä, näyttely ei enää olisi
näyttely. Museo kävisi tarpeettomaksi, koska se menettäisi merkityksensä
tarkoitettujen merkitysten välittäjänä ja toisaalta tiettyjen merkitysten ko-
rostamisesta syntyvien katsojan henkilökohtaisten kokemusten luojana.
Museon voima ja ainutlaatuisuus on esineessä, joka on melkein läsnä ja ei
vain salli vaan edellyttää tulkintavariaatioita.

Susan M. Pearcen käsityksen mukaan esineen merkitys kulttuureissa on
yhtä keskeinen kuin puheen. Hän vertaa molempia statukseltaan sanaan.

118. Luoteisrannikon intiaaneilta jo yli sadan vuoden ajan kerättyjä, lähinnä taiteena kir jallisuudessa ja
keräilijöiden parissa käsiteltyjä rituaaliesineitä. Ne saavat vanhahtavan näköisestä esillepanostaan huo-
limatta uuden, kulttuurisesti kotiinpalanneen,  sävyn CMC:n sijaintipaikassaan.  Esineiden näyttelytila
on yksi kulisseilta näyttävistä ja näytelmissä kulisseina toimivista taloista CMC:n suuren salitilan “me-
ren” rannalla. Vitriiniin heijastuu oviaukosta suuren salin toisessa päässä oleva Bill Reidin kipsinen
veistosoriginaali (1988—1989) The Spirit of  Haida Gwaii (389 x 605 x 348).

119. Venäjältä 1800-luvulla muuttaneen dokhobor-ryhmän elämänmuotoa esitellään maahanmuutosta
nykypäiviin esinein, aikajanalla,  jäljitellen arkkitehtuuria näyttelyrakenteissa sekä multivideon ja teatte-
rin keinoin. Koko CMC muodostuu erillisistä “aihelokeroista”, joissa ei ole suoraa pääsyä näyttel ytilasta
toiseen. Etenemä ei myöskään ole katsojalle ajallinen tai maantieteellinen, sillä eri osuudet on koottu
eri periaattein. Jokainen näyttelykokonaisuus on myös visuaaliselta ilmeeltään omanlaisensa.
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120.--128. Otoksia CMC:n näyttelytiloista. Vasemmalta ylhäällä: kiinalaista maalaustaidetta, pyramidi
lastenmuseossa, dokhobor-video, öinen piha Kanadan historiasta, museokokoelmien kolmiulotteista
digitaalikuvausta, Kanadan historiaa nukein, puhuva videopäinen nukke, “muinaisuuden ääni”, arke-
ologisen kaivauksen esittelyn yhteydessä ja postimuseo. Postimuseo on yksi CMC:n erillisistä osastoista.
Tanssila ttian tv-monitereista muodostuu v aihteleva värivalaistus. Ne ja taustalla oleva videokangas esit-
televät ihmisiä ja kulttuuritapahtumia eri puolilta maailmaa.  CMC, Hull.
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Ne ovat vähäpätöisiä yksin, mutta sosiaalisesti merkityksellisiä suhteessa
toisiin. Molempien merkityksiä voi myös muutella vaihtelemalla keskinäi-
siä suhteita. Pearce kieltää esineen mykkyyden, vaikka ei pidäkään yksittäi-
siä esineitä kykenevänä artikuloituun viestintään. CMC:n suunnittelun yh-
teydessä esitetyt käsitykset ovat samantyyppisiä. Museon tulisi olla tulkki
esineen ei-verbaalisen viestin ja asiantuntemattoman katsojan välillä. Esi-
neen „mumina“ vaan vaatii täsmentämistä tekstein ja esillepanotekniikoin.
Keith Devlin samoin kuin Pearce pitää esineitä itsessään kielenä,  ja huo-
mauttaa, että puheella ei sen enempää kuin esineillä ole merkitystä ilman
kontekstia. Käyttäjälle ja analysoijalle molemmat ilmenevät samanlaisena
ongelmana: kuinka ”keskusteluun” osallistuvat pystyvät sopimaan/löytä-
mään yhteisen pohjan ja kontekstin keskustelulle ja käytetyille sanoille?176

Näyttelyn visuaalisessa kommunikaatiossa ongelma on erityisen näkyvä:
mitkä ovat merkitystä luovia asioita, joista ja joiden ympärille näyttely on
koottu ja mitä näyttelystä toisaalta luetaan ulos.

Yksi on selvää.  Yli satavuotinen museoiden ex cathedra -opetuksen perinne
on murtumassa. Viihdyttävän opetuksen tavoite on nostanut elämyksen
uudelleen (sitten renessanssin) vakaviin pohdintoihin fysiikan, kemian ja
muiden luonnontieteiden lisäksi historian kerronnassa. Se ei enää auto-
maattisesti liity vain peleihin,  markkinoihin ja sirkushuveihin vaan
kokeileminen ja eläytyminen voi olla todellisen oppimisen väline. Kokeil-
len ja eläytyen on mahdollista oppia ymmärtäen. Luoden koskettavilla
kertomuksilla ja yhdistävillä muistoilla esineille ja näyttelykokonaisuuksille
persoonallisuus ja yhteyksiä eläneisiin/eläviin ihmisiin tai henkilökohtai-
seen kokemukseen, herätetään herkkyys kohdata ajallisesti ja maantieteelli-
sesti vieras inhimillisenä ja tuttuna. Kokemuksessa siitä tulee osa omaa elä-
mää. Museoinstituutio on hakeutumassa ulos „pohjoisesta rationalismista“,
kuten Susan M. Pearce kutsuu perinteisesti käsitettyä vain järkeen vaikut-
tavalla tavalla opettamaan pyrkinyttä museota. Stephen Greenblatt kutsuu
samaa staattisten esinevalikoimien tarkastelusta elämyksiin siirtymää muu-

129. ja 130.  Näkymiä CMC:n ylimmän kerroksen täyttävään Kanadan historiaan. Iltakäynnillä aurinko
on juuri laskemassa. Kaduilla ja taloissa syttyv ät valot. CMC:n vaihtele vin periaattein pystytettyjen
näyttelyiden tavoitteena on olla innoittavia oppimiskokemuksia sekä aikuisille, että lapsille, mikä näh-
däkseni onnistuu. Kokemukset ovat tiloissa kier rellessä niin vaihtelevia ja ennakoimattomia, että käyn-
nistä ei tunnu missään vaiheessa muodostuvan rutiinia.
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131.  Brooklyn Museum esittelee Egyptin osastollaan humoristisen pienoisveistoksen, jossa on monta
varsin tukevapeniksistä hahmoa yhtäaikaisessa yhdynnässä naisen kanssa. Tekstikyltissä mainitaan erik-
seen esilleasettamisen vaan ei esinetyypin poikkeuksellisuus muinaisessa Egyptissä.  Usein näyttääkin
siltä, että jokainen kulttuuri nä yttäytyy museossa lähinnä viktoriaaniseen näennäismoraaliin kääriytyneenä.
Kun varsinkin katsojien enemmistölle vieras kulttuuri esitellään sillä tavoin positiivisesti, että koroste-
taan ja valitaan piirteitä, jotka katsoja t oman taustansa ja kulttuurinsa puitteissa voivat hyväksyä moraa-
liltaan kyseenalaistamattomiksi, kulttuurin hyväksyminen tai ihailu on mahdollista. Sama toimii tietysti
myös päinvastoin. Molemmissa tapauksissa kyseessä on jonkin kulttuurisen tavan irrottaminen alkupe-
räisestä yhteydestään ja liittäminen katsojien kulttuuriseen tuntemukseen. Esillepanossa käytetään hy-
väksi odotuksiin vastaamista. Sen avulla jätetään ärsytyskynnys ylittämättä.  Katsoja ei välttämättä edes
tiedosta mitä omaksuu ja mitä näyttelystä puuttuu. Valinnalla ja esilleasettamisella saadaan syntymään
vaikutelma, että toinen kulttuuri on esimerkiksi oman kaltainen, sille sukua ja vastaavia asioita. Katso-
jan vähemmän tiedostettuna johtopäätöksenä seuraa,  että kulttuurin edustajat ja arvot ovat myös oman
kulttuurin perustein hyväksyttäviä tai ylenkatsottavia. Taiteen ja muun kulttuurin esillepanon eroa
kuvaakin, että taidenäyttelyissä tilanne on toinen. Hätkähdyttäminen ja moraaliset r avistelut ovat taide-
näyttelyissä niin ar kipäivää, että esimerkiksi pelkkä paljas pinta tai seksuaalisuudella leikittel y eivät juuri
hätkähdytä ainakaan itseään asiantuntijana pitävää katsojaa.  Taide saa kritisoida, sen kuuluu kritisoida.
Kulttuurin sisäisenä taidenäyttelyt koetaan antropologisia näyttelyitä herkemmin myös luvalliseksi v asta-
kritiikille. Taiteen rajut esitykset voivat saada yhtä rajuja v astauksia koska ne venyttävät ja murtavat niitä
tiedostamattomia kulttuurisen (käytös)koodiston nor meja, joihin kaikki muu, mukaanlukien vieraat
kulttuurit, asetetaan, ja jotka kaikenka ttavuudessaan näyttä vät maailman hallittavana ja ymmär rettävä-
nä ja takaavat tur vallisuudentunteen.



137

132.--137. Washingtonin kansallisessa museoidentiteetissä Air and Space Museumin teknologia- ja
kehityspainotteista näyttelyä vasten “värilliset vähemmistöt” nousevat esiin kulttuurimuseoina, jotka
haluavat taidemuseoiksi. Freer Gallery ja African Art Museum esittele vät alkuperältään aasialaisia tai
afrikkalaisia esineitä menetelmin, jotka on omaksuttu laajasti ihailtujen länsimaisten esineiden ja tai-
teen esillepanosta. Molemmat museot yhdistävät esinekokoelmien antropologiseen perinteeseen vah-
vaa taidemuseomaisuutta, mitä arkkitehtuuriltaan viitteenomaisesti koristellut rakennukset tukevat.
Tekstuaalinen informaatio piileksii oviaukkojen luona taskuissa ja seinätekstit erottuvat vain muuta-
malla sävyllä pohjaväristä. Huoneiden murretun vaaleat värit on laina ttu esille asetetuista esineistä ja
yleisilmeessä on niukkuudesta huolimatta tavoiteltu esiteltä vää aluetta luonnehtivaa henkeä. Afrikkaa
leimaa harmaa kivi ja khaki, Aasiaa silkkien sävyt.
     Sen jälkeen kun “vähemmistöjen” asema tuli Yhdysvalloissa julkisesti tunnustetuksi, museoista,
jotka esittivät heidän kulttuuriaan taiteena, tuli v akiintunut osa kulttuurielämää. Nykyään kulttuurista
arvonantoa merkitsevästi monissa antropologisia aineistoja esittelevässä näyttelyssä esineitä on esillä
taiteen tapaan eli kopioiden taidemuseoissa käytettyjä ripustusratkaisuja. Esilleasettaminen taiteena,
toisin kuin taidenäyttely, noudattaa usein varsin kapeaa ja aina hieman jälkijättöistä taidekäsitystä. Näyt-
telyissä nojaudutaan kulloisiinkin laajasti hyväksyttyihin ihanteisiin. Näin on tapahtunut lisääntyvässä
määrin kun esille asetetun (kulttuurin/esinetyypin) arvoa on pyritty kohottamaan. (Aiemmin tämä on
liitettävissä esimerkiksi taide- ja antiikkikauppaan.) Modernismin jälkeen arvoa lisäävä kauneus on pe-
rustunut modernismista tutusti sisustuksen ilmavuuteen ja visuaaliseen tasapainoon esiteltävien asioi-
den kesken. Perustana on kaikinpuolin hallittu ja hillitty kokonaisuus, joka muodostuu esineiden keski-
näisten mitta- ja muotosuhteiden sekä värien huolellisista sommitelmista ja tilaa sekä näyttelyn koko-
naisuutta ja katsojan tarkkaavaisuutta muokkaavasta valonkäytöstä. Näyttelyiden kokonaisuudet va-
kuuttavat kävijöille tyylikkyyttä,  (mitä termi sitten milloinkin tar koittaakin). Freer Gallery ja African
Art Museum luottavat näyttelyiden r akentamisessa n ykyään yleiseen tapaan modernistiseen esillepanoon.
Mallia on otettu myös vanhan taiteen esittelystä. Sen esillepanoissa on ollut tapana tavoitella teosten
alkuperäistä ympäristöä viitteenomaisilla väreillä, materiaalilla, tekstiileillä ja satunnaisilla huonekaluilla
tai koriste-esineillä. Sisustusihanteena on, että värisävyt sointuvat toisiinsa, valaistus ei häiritse ja koko-
naisuudessa on pyritty “silmiä hivelevään kauneuteen” samalla kun kauneus määrittyy keskiver roksi ja
ärsyttämättömyydeksi, miltei tilan merkityksettömäksi tekeväksi, samalla tavoin kuin edellä siteerattu
Mike Bal koki Metropolitanin vanhan taiteen. Spotein eristetyt esineet ja esineiden yksilöllisyydelle tilaa
antava sijoittelu hiljentävät huonetiloja ja hyssyttävät katsojan kuiskaamaan merkiten tottumukseen
nojaten “korkeataiteen”  läsnäoloa. Ei-eurooppalaiset esineet asetetaan yleisön hyväksyttäväksi vetoa-
malla tutuiksi käyneisiin ihanteisiin.  Käsitys, että mikä tahansa esine voidaan muuttaa taiteeksi, ei tällai-
sessa näyttel yssä herätä ongelmia. Jotenkin tutunomaisiksi muutetut esineet hyväksytään taiteeksi kos-
ka ne esitellään sellaisena. Museon auktoriteetti ja esilleasettamisen rinnastettavuus muuhun taiteeseen
on katsojalle riittävä tae aitoudesta (ainutlaatuisuudesta, ihailtavuudesta,  vrt. Pearcen kaavio I kir jassa).
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tokseksi resonanssista ihmetykseen.177  Molemmat viittaavat teemoihin, jotka
on perinteisesti liitetty 1500–1600-luvun kokoelmiin:  henkilökohtainen oi-
vallus näyttelyn tarjoamasta aineistosta oli ja on jälleen kokemuksellisuuden
tarkoitus. Muutos ei merkitse tiedon vähenemistä. Tieto vain tar joillaan
toisenlaisin välinein. Se myös on erilaista.178  Elämyksellisyyttä, asioiden
henkilökohtaista päättelyä ja yhdistelyä moitittiin lisääntyvästi 1600-luvulta
alkaen tehottomiksi opetusmenetelmäksi epäsystemaattisuutensa,
epätarkkuutensa ja kontrolloimattomuutensa takia, nyt nuo samat mene-
telmät on otettu uudestaan käyttöön, koska ne ovat tehokkaita erityisesti
siirrettäessä abstraktia tietoa ja arvoja, joita on vaikea muotoilla omaksut-
tavissa olevaan kirjallis-loogiseen muotoon, tai joille ei edes haluta antaa
muotoa, jota vastaan olisi mahdollista esittää vakuuttavasti argumentteja.
Ne on otettu käyttöön, koska loogiseen ymmärtämiseen perustuva arvo
on käsitteenä jotakuinkin absurdi tai ainakin rajallinen. Elämyksellisyyteen
perustuvat tiedonsiirron taidot on löydetty uudestaan käyttäytymis-
tutkimuksilla. Esimerkiksi Paul Feyerabend onkin todennut, että propa-
ganda, aivopesu, pakko ja kiinnostus merkitsevät paljon enemmän oppimis-
prosessissa kuin on yleisesti käsitettykään. Hänen mukaansa lopullisen
ymmärtämisen varmistaa leikin tyyppinen toiminta oli kyseessä lapsi tai

      Vaikka ulk oinen muoto voi olla sama, “esilleasettamisen taiteena” on eri asia kuin taiteen esittely.
Kuten kyllästymiseen on toistettu, taide toimii vakiintuneen konvention puitteissa ja voi kokeilla ja
muuttua. Tässä mielessä taiteeseen ei kuulu muodikkuus vaan — kuten on ollut tapana — voidaan
puhua edelläkäymisestä tai uusiin asioihin huomion kiinnittämisestä. Toisin kuin vaikkapa 1300-luvun
“taiteen” yhteydessä, jonka esillepanoon ei liity nykyään kulttuurisen arvottamisen ongelmia, taiteen
erikoisasemaa länsimaisen kulttuurin laajuisesti kulttuurinsa tuotteelle hakevan on sopeuduttava
hyväksynnällään asemaa luovien mahdollisimman laajojen ihmisryhmien (ei vain asiantuntijoiden)
normeihin.
      James Clifford on todennut esineiden aikaan ja muotiin sitoutuneen kulttuurisen kiinnostavuuden.
Esimerkiksi Picasso saattoi todeta afrikkalaisista naamioista ja veistoksista,  että ei pitänyt niitä taiteena.
Ne olivat hänelle muotolainoina käytännöllisiä erottautumisessa aiemmasta eurooppalaisesta taiteesta.
Määritellessään jokin kiinnostavaksi, mutta ei-taiteeksi Picasso korosti ajalleen tyypillisesti tietoisen
luovan tekijän läsnäoloa ja merkityksenantoa taideteoksessa. Tätä ajattelua seuraten Susan Vogel kut-
suu Pariisin Musée de l’Hommen edeltäjä Trocaderoa “piilotaidemuseoksi”. Se sai 1900-luvun alun
Pariisissa ensin muotia luovia ihmisiä innoittaneen, sitten muodikkaan käyntikohteen aseman. Ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen “Le Troca” muuttui hetkellisesti “oikeaksi taidemuseoksi”, kun muo-
tiin liittynyt kiinnostus eksoottiseen estetiikkaan muovasi ranskalaisten ensimmäistä kenttätyöretkeä
vuonna 1931 niin paljon, että ulkomuoto määritteli mitä kerätään ja miten kerätty laitettiin esille. Retkeltä
tuotiin huomattava määrä esineitä, jotka määriteltiin “taiteeksi”. Kun Musée de l’Hommen uusi raken-
nus avattiin vuonna 1938, tilanne oli jälleen muuttunut. Taide ja antropologia olivat päätyneet toisis-
taan kauemmas kuin mikä tilanne oli ollut oman kulttuurin arvot kyseenalaistaneen n uoren antropolo-
gian ja sen aikalaistaiteen maailmassa. Afrikkalaiset veistokset päätyivät esiteltäväksi alueittain. Niille ei
löytynyt sijaa samanikäisten Picassojen rinnalla. Sittemmin afrikkalaiset veistokset ovat olleet esillä
Picassojen kanssa, esimerkiksi MoMA:ssa talvella 1984—1985. Näyttel y sai kritiikkiä siitä, että “primi-
tiiviset” esineet oli valittu ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Ne edustivat kriitikoiden mukaan
modernien taiteilijoiden esikuvia,  sen sijaan, että olisi vat olleet esillä itsenäisinä taideteoksina. Taiteena
ei 1980-luvulla voitu esitellä teoksia, jotka näyttivät taiteelta, mutta joiden kulttuurinen tekijyys oli
syrjäytetty (vrt. The Other Stor y -näyttelyn sama, mutta päinvastainen keskustelu). Erityisesti osana 1980—
1990-luvulla tiukimpana vallinnutta “poliittisesti korrektia”  keskustelua imperialismiin, länsimaisesta
poikenneiden kulttuurien ainutlaatuisuuden tuhoamiseen tai taloudelliseen ja henkiseen alistamiseen
vedoten “valkoiset” oli mahdollista huonon omantunnon avulla vaientaa. Näyttel yissä suorasta poliit-
tisesta vaateesta on edetty askel hienovaraisempaan, katsojan aistilliseen ja tiedostama tta toimivaan
vaikuttamiseen. Taide , henki ja pitkä historia on yhdistetty aasialaisten ja afrikkalaisten kulttuurien
kerronnassa länsimaisuuden ainakin näköharhan tasolla lannistavaksi voimaksi. Tasa-ar vo saavutetaan
näennäisesti oman kulttuurin ehdoin, mutta tosiasiassa sopeutuen “valtayhteisön” normeihin.
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aikuinen.179  Nykymuseo pelaa kaikilla vaikutuskeinoilla.

Yleensä esineiden ja katsojien miltei väistämättömän erottamisen museois-
sa ajatellaan kasvattavan erilaisuuden kokemusta esineiden edustamaan
kulttuuriin, aikakauteen tai tapoihin ja että tämä on pahasta. Halu läheisyy-
teen ei voi täyttyä kuin mielikuvituksen tasolla. On kyseenalaistettu tarjoaako
museon etäännyttävä asenne lähestymistapana ”oikeaa” tietoa. Vaikka var-
sinkin antropologiassa tieteenä painottuu vieraan saavuttamaton erilaisuus,
näyttelyn tasolla eroa ei ideaalisti saisi olla.180  Tämän ajattelun yksi seuraus
on kulttuuritapahtumien jär jestäminen tai toimintapäivät ja karnevaalit, joilla
luodaan kulttuurien välisiä kohtauspintoja ihmisten ja tapojen ollessa pai-
kalla todellisina. Esineistön ei uskota kykenevän samaan mihin näyttämöllä
liikehtivien ihmisten. Menneeseen esineet ovat kuitenkin usein edelleen ai-
noa konkreettinen linkki, kuten ne ennen olivat myös etäiseen. Mahdollisia
menneen elävöityksiä voidaan kritisoida teatterina, mutta vierasta lähestyt-
täessä uskotaan kokonaisvaltaisuuteen, jonka näyttämölle nostetut, mutta
silti aidoiksi koetut tapahtumat synnyttävät, koska ne ovat ajallisesti ja elä-
myksellisesti yhtäaikaisia katsojan todellisuuden kanssa.181

Rajan kyseenalaistamisesta huolimatta eron ylläpitäminen yleisön ja näytte-
lyn välillä on edelleen yleisin tapa.  Se on myös tärkeä väline käytettäessä
museota ryhmäidentiteetin määrittelyyn.  Erottaminen korostaa erillisyyttä,
erottautumalla luodaan me-henkeä. Kaikista näytteilleasettamisen muodoista
taidenäyttelyissä on tiukin lähestymiskielto ja siihen liittyvät suurimmat ta-
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loudelliset ja henkiset arvot. Onkin luonnollista, että monet ryhmät pyrki-
vät identiteetinmuodostuksessaan painottamaan materiaalista historiaansa
tai nykytuotteita juuri erityistä merkittävyyttä osoittavana taiteena. Tällöin
visuaalisuuden voima ylittää tekstuaalisuuden, ja esillepanossa vaikutetaan
esteettisesti erotuksena tietoa välittävästä poliittisesta esilleasettamisesta,
jolla voi olla sama tarkoitus. Pyrkimyksenä on luoda tilaan rakennetun elä-
myksen avulla vaikutelma ryhmän kulttuurista ja arvostuksista. Aineisto ei
kaipaa sanallisia lisiä vaan ”kansansivistys” löytyy esineiden aistillisesta
pysähdyttävyydestä ja herättävyydestä.  ”Taidenäyttelyformaatti” on ollut
aina osa museota. Silmän miellyttäminen ja katsottavan kiinnostavuus ovat
satoja,  ellei tuhansia, vuosia vaikuttaneet siihen mitä ihmiset ovat itselleen
hankkineet ja mitä kokoelmiin on valittu.182  Asenne koskee yhtälailla eu-
rooppalaista kuin muualta maailmasta peräisin olevaa esineistöä tai vaikka
antropologista näytemateriaalia. Se on edelleen ilmeinen vaikka näyttely ei
pyrkisi taidenäyttelyksi.

138.  Härän muotoinen keraaminen astia ja kupariseosta oleva astian alusta. Metallinen on noin vuo-
delta 2300 e.a.a., keraaminen noin vuodelta 1500—800 e.a.a. Näyttelytekstit kertovat, että härkä tai
keraamisen astian esittämä intialaisperäinen zebu esiintyvät usein muinaisen Iranin taiteessa. Eläimellä
oli keskeinen asema metsästyksessä ja karjanhoidossa läntisessä Iranissa. Voiman symbolina se myös
yhdistettiin voimakkaisiin jumaluuksiin ja luonnon villeihin voimiin. Tämän jälk een esineitä tarkastel-
laan “taiteena” eli muotoseikkojen avulla esineille määritellään “tyyli”. “Nämä kaksi esinettä edustavat
erilaisia tapoja kuvata härkää. Kumpaakin käytettiin todennäköisesti uskonnollisissa rituaaleissa tai
seremonioissa. Pronssinen härkä on kuvattu r ealistisesti tai naturalistisesti. Abstraktimmassa keraamisessa
versiossa vain muutamat piirteet paljasta vat eläimen identiteetin.” Freer Gallery, Washington D.C.
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Roomalaiset kilpailivat rahasummista, joita käytettiin näennäisesti hyödyt-
tömiin esineisiin. Plinius vanhempi (23–79jaa.) kuvaili roomalaisten suh-
detta ylellisyysesineiden omistamiseen korostaen tuhlailun sosiaalista mer-
kitystä:

”Kuoleman lähestyessä konsuli Titus Petronius rikkoi
Neroa ärsyttääkseen kivimaljan, joka oli maksanut 300 000

sestersiusta... Nero... kuten oli sopivaa keisarille, ylitti

kaikki maksamalla 1 000 000 sestersiusta yhdestä mal-

jasta.“”83

Samalla tavoin renessanssin vaurastuvassa Pohjois-Italiassa oli mahdollista
ostaa henkilökohtaisen tärkeyden ja vaurauden merkkejä. Molemmissa yh-
teiskunnissa vaurautta riitti käytettäväksi välillisellä vaikutuksella syntyvän
statuksen hankkimiseen. Sen sijaan keskiaikaisia arvoesineiden kokoelmia
eli aarrekammioita, voidaan näyttöarvostaan huolimatta pitää tärkeimmältä
ominaisuudeltaan valtion kassana, joka tarvittaessa realisoitiin materiaali-
arvostaan.184  Renessanssiaikaan keräily sai merkityksiä, jotka ylittivät rahal-
la hankittavan suoran vaikutusvallan. Tähän aikaan alettiin koota oppineiden
tutkimuskokoelmia ruhtinassukujen aarrekammioiden ja kirkkojen reliikki-
kokoelmien sekä muiden pyhien esineiden keräymien rinnalle. Samoin
keräilemisen erilaiset merkitykset sekaantuivat erityisesti ruhtinaiden koko-
elmissa. Monenlaista alkuperää olleita ajattelumalleja yhdistettiin pohjaksi
uusille merkityksille. Tärkein ero keskiaikaiseen maailmankuvaan oli, että
hoveissa kehittyvä ajattelu oli muutospositiivista ja salli yksilölliset valinnat.
Kiinnostus kohdistui samalla uusiin aihepiireihin.

Pitkään arvottomina pidetyt antiikin esineet saivat renessanssi-Italiassa ar-
von yhteydessä antiikin kirjoituksiin.  Humanistiseen kirjoitetun tiedon tut-
kimukseen kuului muun muassa piir tokirjoitusten ja rahojen keräily. Hu-
manisteille antiikin esineiden kiinnostavuus oli 1300-luvulta alkaen ollut
esineiden sisältämässä sanallisessa tiedossa. Perinteisen käsityksen mukaan
humanistien tekemä tutkimus lisäsi esineiden houkuttelevuutta ja arvoa
muiden yhteiskuntaluokkien parissa. Historiallinen ja tieteellinen tieto sekä
uuden tiedon etsiminen innostivat uusiin keräilykohteisiin. Esimerkiksi
Pomianin mukaan arkeologia suuntauksineen paleontologiasta taide-
historiaan ja etnologiaan syntyi tässä aatteellisessa ympäristössä. Kärjekkäästi
hän toteaa, että näiden oppiaineiden tutkimusmenetelmät kehitettiin ha-
vaitsemaan uusia esineitä. Samalla kehitettiin teorioita esineiden klassi-
fioimiseksi, ajoittamiseksi ja kaiken mahdollisen tiedon paljastamiseksi
tutkittavista esineistä.185  Selvää lienee, että lähdeaineiston keräily osoitti
keräilijän sivistystä. Tällaisesta aineistosta esimerkiksi roomalaiset rahat ja
gemmit sisälsivät tuolloisen oletuksen mukaan myös talismaanisia merki-
tyksiä ja saivat roolin maagisen yhteyden tavoittelussa menneen kultakau-

Maaginen kosketus eliMaaginen kosketus eliMaaginen kosketus eliMaaginen kosketus eliMaaginen kosketus eli
merkitysten teko ja syntymerkitysten teko ja syntymerkitysten teko ja syntymerkitysten teko ja syntymerkitysten teko ja synty
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den kanssa. Varakkaat, sosiaalisen nousun pysyvyyttä tavoitelleet keräilijät
kuten Cosimo de’  Medici loivat henkilökohtaisen yhteyden Rooman
keisareihin kokoamalla näiden kuvia omaan kotiinsa. 186  Tarkoituksena oli
siirtää keräilijään kuvien esittämien merkkihenkilöiden ominaisuuksia.

Valtiollisten tai ruhtinassukujen aarteiden tallettamisessa ja julkisessa esit-
telyssä oli ensisijaisesti keskiajalla ja vielä 1400-luvulle tultaessa kyse vallas-
ta ympäröivään maailmaan. Ne olivat fyysisen voiman näyttämisen välinei-

139. Roomassa sijaitsevan Capotolium-museon seiniin on kiinnitetty antiikin aikaisia piirtokirjoituksia.



143

tä. Toisaalta esineitä omistettiin jo keskiajalla henkilökohtaista hyötyä tuot-
tavien ominaisuuksien takia. Kyse oli useimmiten luonnonmagiasta eli yrityk-
sestä ehkäistä tai parantaa fyysisiä vaivoja. Jo tuolloin raja henkisen ja fyysi-
sen välillä oli usein häilyvä. Esimerkiksi yksisarvisen sarven uskotussa ky-
vyssä varoittaa myrkytyksistä oli kyse yrityksestä vaikuttaa vahingoittavaan
tekoon jo ennen sen tapahtumista omistamalla suojaava esine. Esineiden
avulla tavoiteltava vaikutus luontoon tai henkimaailmaan ei ollut pyyteetön,
vaan suhteeseen liittyi yleensä terveyden, hyvinvoinnin, menestyksen, tur-
vallisuuden tai vallan toiveita. Nämä olivat omistajan jokapäiväiselle elä-
mälle arvokkaita etuja, jotka innoittivat sijoittamaan huomattavia summia
maagisten esineiden hankintaan.187

Talismaanien ja lääkeaineiden käytössä pyrittiin läntisen kirkkokunnan pii-
rissä keskiajalla erottamaan mekaaninen vaikutus taikuudesta. Uusplato-
nilaisuuteen perustuva magian teoria kuitenkin kieltää tällaisen erottelun
mahdollisuuden, mikä kävi f ilosofeille selväksi 1400-luvulla, kun Platonin
ja hänen seuraajiensa tuotantoon tutustuttiin Pohjois-Italiassa.  Uusplatonilai-
suuden valossa oli pääteltävä, että vaikutus syntyi aina yhteydestä jonkinta-
soisiin henkiin, joiden kautta edelleen päästin yhteyteen korkeampien
hankien kanssa. Magian valossa esinekokoelmilla voidaan nähdä olevan
arkisten etujen lisäksi abstrakteja valtatavoitteita. Filosofinen magia määrittyy
menetelmäksi yrittää ymmärtää asioiden perimmäistä olemusta. Näin aja-
tellen renessanssin universaali kokoelma näyttäytyy mielekkäänä.188  Esinei-
den tutkimuksessa yhdistettiin todelliseen aineistoon keskiaikaisen
hierarkkisen maailmankuvan selittäminen. Lisäksi sen avulla muutettiin
maailmankuvaa ja pyrittiin muuttamaan maailmaa. Jälkimäinen selittyy vain
asioiden välisten todelliseksi uskottujen vaikutussuhteiden avulla. Käsitys
universaalista kokoelmasta mikrokosmisena makrokosmoksen kuvana ei
kata näitä piirteitä, vaikka tutkijat ovat toistaiseksi tyytyneet tähän selityk-
seen kuvatessaan yleisellä tasolla keräilyä noin vuosina 1550–1650. Ero syn-
tyy siinä, että keräily ei ole ainoa tärkeä asia. Nähdäkseni esilleasettaminen
on yhtä keskeistä, samoin katsomisen prosessi. Magian valossa syvällisessä
ymmärtämisessä asioiden ja esineiden keskinäiset suhteet ovat ratkaisevia
ja ymmärrys niistä syntyy vasta ryhmittelyssä ja tarkastelussa.

Krzystzof Pomianin mukaan pyhä ja maallinen eli tämän- ja tuonpuoleinen
tai näkyvä ja näkymätön kohtaavat keräilyssä. Alain Schnapp on yksi tutki-
joista, joiden mielestä Pomianin käsitys kokoelmista selittää historiallista
tilannetta. Schnappin mukaan 1500-luvulla kokoelmien semioforinen  luonne
alkoi tuottaa ongelmia. Kokoelmat eivät enää olleet vain aarrekertymiä vaan
niillä oli myös didaktisia tehtäviä. Tämän takia piti ratkaista miten luokitella
laaja joukko semioforia, joiden hankintaperusteena oli ollut lähinnä erikoi-
suus, kalleus ja harvinaisuus, kuten 1500-luvun kokoelmia yleensä kuva-
taan. Schnapp kuvailee, miten kokoelmat muuttuivat 1500-luvulla aarre-
kammioista maailman selityksiksi. Hän muotoilee seuraavasti ongelman,
jota Pomian on teoriansa avulla yrittänyt valaista:
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”oppineet ja aateliset alkoivat 1500-luvun kuluessa kerä-
tä kokoelmia, jotka eivät olleet vain aarrekammioita, vaan

niillä oli didaktinen tehtävä maailma selittäjinä. Vaikea on-

gelma todella– luokitella laaja joukko semioforia, jotka oli-
vat päässeet kokoelmaan lähinnä koska ne olivat erikoisia,

arvokkaita tai harvinaisia.”

Schnapp selittää vallitsevaa kokoelmahistoriallista ajattelua seuraten koko-
elmien mikrokosmoksen esineiden määrän maksimoinniksi minimoidussa
tilassa, sekä korostaa opettavuutta. Kehityksen seuraavassa vaiheessa esi-
neet eivät enää olleet ”vain semioforia” vaan niistä tuli ”tiedon välineitä”.
Palaten Pomianiin Schnapp toteaa, että

”semiofora [tässä tapauksessa esine kokoelmassa] voi he-
rättää näkymättömän; se on ajan ja paikan ulkopuolella,

herkästi rikkoutuva yhdysside kadonneeseen ja jatkuvasti

huonosti ymmärrettyyn maailmaan. Keräilyn vetovoima,

Pomianin tavoin tulkittuna, on metafyysisissä seurauksissa

tästä pelkistysprosessista [esineen siirtäminen mikro-

kosmokseen].”189

Schnapp esittää Pomianin keskeisen ja monia museotutkijoita kiehtoneen
ja askarruttaneen ajatuksen kirkkaasti. Samalla näkyviin nousee museo-
tutkimuksen ongelman ydin: Pomian, kuten useimmat tutkijat, tarkastelee
1500-luvun kokoelmia jonkinlaisina ”esitieteellisinä” tavarakeräyminä.
Kerääjien tavoitteet olisivat olleet näkyvän maailman (nykyisin tutussa
tieteellistyyppisessä) selittämisessä, mutta menetelmät – tässä tapauksessa
esineiden valintaperusteet – olisivat periytyneet muinaisista tai keskiaikai-
sista arvostuksista. Tieteellisen keräilyn muodot olisivat siten olleet (vasta)
hahmottumassa ja kokoelmiin päätyi sekalaista esineistöä. Keräilyä määrit-
täväksi ymmärretylle erikoisesta kiinnostumiselle on usein taidehistoriasta
lainatusti annettu nimeksi manierismi. Nimitys on ymmärrettävä lähinnä
kuvailevaksi, sisältöjä se ei kykene määrittelemään, eikä sen avulla voida
ennustaa, mitä kokoelmista pitäisi löytyä. Päinvastoin, käsitteen käyttöön
sisältyy oletus, että mitään muuta ennakoitavissa olevaa ei ole kuin
erikoisuuksien suuri määrä. Valaistakseen esineiden merkitystä tässä näen-
näisessä kaaoksessa Pomian on määrittänyt esineet merkeiksi. Ainoana
uudehkona yleisenä teoriana renessanssin ja valistuksen keräilystä ja tätä
kautta koko museolaitoksen alkuperäisestä olemuksesta Pomianin ajatuk-
set on ymmärrettävästi otettu vastaan innokkaasti.

Pomian etsii kokoelmille selitystä neoliittisistä hauta-anneista ja antiikin
temppeleistä. Analogiana perinteiselle vitriininäyttelylle ja sen erityisyyttä,
kalleutta ja poikkeuksellista laadukkuutta korostavalle asenteelle hän tote-
aa, että temppelilahjoissa tai -uhreissa aidon korvaava esine oli yleensä
kalliimmista ja harvinaisemmista aineista tehty kuin alkuperäinen, usein se
oli myös vaikeammin valmistettava. Pomian päätteleekin, että korvaavien
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mallien tekemisen syyt eivät olleet taloudellisia, vaan tarkoituksena oli tuot-
taa näytteille asetettavia katseenvangitsijoita. Jumalalle annetut esineet py-
hässä tilassa ja osana jumalan omaisuutta muuttuivat pyhiksi ja jakoivat
jumalan aseman fyysisessä todellisuudessa. Jo niiden koskettaminen oli usein
pyhäinhäväistys.190

Tavallisimmista tallettamiseen,  rajojen määrittelyyn ja luokitteluun perus-
tuvista kokoelmamääritelmistä poiketen Pomian määrittelee kokoelman
ainakin jossain määrin esilleasettamisen avulla. Hän toteaa, että muun mu-
assa hauta-annit on laskettava kokoelmiksi, koska niille ajateltiin yleisöksi
joko jumalat tai esivanhemmat. Julkinen museo on tällöin kokoelman
erityistyyppi. Pomianin käyttämät näkymättömän ja näkyvän käsitteet
rinnastuvat Walter Benjaminin kultti- ja näyttöarvo -erotteluun. Pomian
kuitenkin ohittaa ongelman esineiden erilaisista merkityksistä määrittelemällä
”virtuaalisen” katsojan (jumalan tai esivanhemman), joka on tilallisesti ja
ajallisesti ”toisaalla”. Pomianin ajatusmallille on keskeistä rinnastaa jumalil-
le tai vainajille annetut lahjat ja jumalien kuvat samaan katsottavien esinei-
den luokkaan. Toiset on tarkoitettu jumalille, toiset ihmisille, mutta mo-
lemmat asetettu jossain mielessä välittämään viestiä. Samalla ne eivät enää
toimi alkuperäistä vastaavissa, valmistus- tai muotolähtökohtaisissa, tehtä-
vissä. Yhdistäjänä on se, että molemmat ylittävät kahden erilaisen maail-
man rajan. Pomian ohittaa teoriassaan toisenkin keräilyn keskeisistä tee-
moista, henkilökohtaisen merkityksen. Erityisesti tämän takia käsitys
temppeleiden kokoelmista rinnastuu paremmin julkisiin museoihin kuin
kokoelmiin laajasti ymmärrettynä, vaikka katsojuus sinänsä koskee jokaista
kokoelmatyyppiä ja siinä mielessä käsitystä voidaan pitää yleisenä. Kokoel-
mien merkittävyyttä pohtiessaan Pomian toteaa, että lahjat korostivat ju-
malien merkittävyyttä; lahjojen alkuperä kertoi kuinka laajalle temppelin
vaikutus oli levinnyt. Tämän ohessa esineet kertoivat katsojille lahjoja
lähettäneistä kaukomaiden asukkaista tai edeltäneistä lahjoittajasukupolvista
sekä taitavista käsityöläisistä. Tämä rinnastuu erityisesti kansallisiin tai
imperialistisiin museoihin. Pomianin mukaan poikkeuksellista kiinnostusta
herättäneet esineet saivat katsojat etsimään lisätietoja. Ne muodostivat py-
hän lisäksi yhteyden maalliseen, mutta etäiseen ja poissaolevaan, ja rakensi-
vat sillan katsojan ja tavoittamattomiin jäävän alkuperänsä välille.191

Pomian tarkoittaa kiinnostavilla esineillä erityisesti temppelikävijöille maan-
tieteellisesti ja kulttuurisesti etäistä alkuperää olleita lahjoja, jotka oudoilla
muodoillaan kiehtoivat mielikuvitusta. Hänen asenteessaan korostuu, että
tieto on ja kommunikaatio tapahtuu esineen ulkopuolella; esine kykenee
ainoastaan herättämään kiinnostuksen ja luomaan visuaaliseen uteliaisuu-
teen perustuvan linkin kahden (kulttuurisen) maailman välille suuntaamalla
katsojan katseen omasta kulttuurista ulos. Samalla se kuitenkin rajaa todel-
lisen keskustelukentän esilleasettajan (temppelin) ja katsojan (paikallinen
uskonnonharjoittaja, pyhiinvaeltaja) väliseksi, eivätkä esine tai sen alkuperä
näyttele lopulta mitään roolia. Pomianin esineen merkkiluonnetta korosta-
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va lähtökohta nostaa pintaan erityisesti kaksi asiaa, joita hän pitää museoille
yleensä ja edelleen tyypillisinä. Esine mykistyy Pomianin museokäsityksessä
yhden kulttuurin tai ryhmän (yksi uskonto) sisäiseksi itseymmärryksen ja
itsetehostuksen (kuten kansallistunnon) välineeksi. Siihen voidaan liittää
mitä tahansa kertomuksia ja Pomian voikin väittää, että narraatio on aina
olemassa ennen esinettä eli esine on (esi)merkki, jolla kuvitetaan haluttu
tarina.192

Museoesine merkkinä merkitsee sovittuja, tunnettuja tai opetettuja ja opittuja
tapoja lukea esinettä kuvana. (Esi)merkkiys syntyy näistä sosiaalisissa yhte-
yksissä määrittyvistä tulkintarajauksista sekä katsomistapojen määrityksistä.
Ne ovat aina narraatiota. Museossa tämä merkitsee yleensä merkityksiä luo-
vaa sanallista kerrontaa. Pomianin käsityksen mukaan sanallisen tärkeyttä
osoittaa se, että ihailu ei antiikin temppeleissä riittänyt,  vaan pyhiinvaeltajille
syntyi kirjallisuutta, jossa kuvailtiin tärkeimpiä esineitä ja niiden merkittä-
vyyttä. Teksteissä korostettiin erityisiä olosuhteita,  joissa esineet olivat jou-
tuneet temppeliin tai muita asioita, jotka erottivat ne arkisista kaksois-
kappaleistaan ja perustelivat sijainnin temppelissä sekä näytteille asettami-
sen. Tekstit opastivat mitä tuli huomata, miten piti katsoa. Tunnetuin
oppaista oli Pausianiaan Perigenesis (Kreikan matkakirjat). Pausianias kuvaili
paitsi temppelit, myös julkiset taideteokset ja merkittävät rakennukset.
Oppaat herättivät pyhiinvaeltajien (ennakko)kiinnostuksen esineisiin
kuvailemalla epätavallisen koon, kalliit materiaalit tai valmistusprosessin
erikoisuudet. Esineiden koristelu edelleen lisäsi eroa arkisiin verrokkeihin.
Erikoisuuksien kertominen nosti odotuksia ja teki esineistä yksilönä tun-
nistettavia. Samalla poikkeavat piirteet antoivat ymmärtää, että tarkastelta-
va oli huomion arvoinen ja siis erityinen. Pomianille pyhyys määrittää
erityisyyttä, jolla yksittäinen esine eroaa muista kaltaisistaan. Erityisen fyy-
sinen läsnäolo kertoi temppelin tärkeydestä ja sitoi samaa uskontoa
harjoittavia yhteen.193  Pomianin tapa määritellä kirjallisen informaation rooli
esineiden yhteydessä kertoo tavasta ymmärtää museoesineet erityiseksi
opetusvälineiden luokaksi. Niiden tehtävä näyttäisi olevan vahvistaa idea
(uskonto ja jumalan olemassaolo) tai sanallinen kertomus (uskonnon oppi-
rakennelma/ideologia) todeksi. Koska kerronnan kasvattava ominaisuus
korostuu, kutsun Pomianin semioforia museoyhteydessä mieluummin
esimerkeiksi kuin merkeiksi.

Pomian käyttää pyhyyden esille asettamisesta esimerkkinä erityisesti keski-
aikaisia reliikkejä ja pyhimysten kuvia.  Hän ymmärtää pyhimyksen esineelle
merkityksen antavana tarinana ja kirkon esilleasettavana kertojana. Tämä
on rinnastettavissa museoinstituutioon,  joka auktoriteettina väittää esineen
avulla jotain maailmasta. Pomianin ajattelussa fyysisen kappaleen uskottu
voima oli heijastumaa kertomuksesta, johon se liittyi ja johon se loi katso-
jalle suhteen. Voisi sanoa, että Pomian käsittää instituution kykenevän/
kyenneen suggeroimaan kävijän uskomaan mitä tahansa ja viestin vastaan-
ottajan olevan/olleen kykenemätön itse analysoimaan viestiä ja muodosta-
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maan kantaansa. Pomianin keskiaikaan sijoittuva esimerkki näyttää ajatuk-
sena toimivalta kun se yhdistetään käsitykseen kirkon määrittelemästä ih-
misen staattisesta universaalista sijainnista. Kyse olisi näin ratkaisevasti
modernista poikkeavasta mentaliteetista. Tällainen auktoritatiivista totuu-
den sanojaa ja esineen mykkyyttä, mutta läsnäolon tärkeyttä, korostava
merkkikäsitys rinnastuu myös behavioristisiin oppimisteorioihin sekä edel-
lä esitettyyn poliittiseen ajatteluun tai jopa Danton 1960-luvulla esittämään
institutionaaliseen tapaan määritellä taide: esine asetetaan hoitamaan en-
nalta määrättyjä tehtäviä. Esine, jolla on yhteys merkittävään kertomukseen
tai tapahtumaan, tai joka on ollut läsnä merkittävässä tilanteessa, sijoittuu
autenttisuudessaan historian luokkaan. Se edustaa konkretian todistusarvoa
ja varmistaa asian ja asenteen esittävän tekstin tai puheen totuuden.194  Ker-
tomus tekee esineestä museoon tallettamisen ja esille asettamisen arvoisen.
Kertoja määrittelee miten juuri tämä esine on tärkeä ja eroaa muista
kaltaisistaan tai edustaa niitä. Hän päättää kuinka juuri tiettyyn esineeseen
on erityisesti kerääntynyt ominaisuuksia,  joiden ansiosta se kattaa ”pilkutet-
tavasta” kulttuurisesta tai tieteenalan pinnasta isomman alueen kuin jokin
muu esine.

Pomian korostaa ihailevan katseen ja näkymättömän alkuperän yhteen-
liittämistä.195  Hän määrittelee kertojan eli myytin laatijan näkymättömäksi
tasoksi. Se tarkoittaa keskiaikaisessa esimerkissä kirkkoa, ei kirkollisen
esineistön alkuperää. Pomianin kanssa samansuuntaisen ajatuksen on esit-
tänyt Mieke Bal, jonka mukaan museon kerronta seuraa muotoja, joita
Gananath Obeyesekere kutsuu ”myyttimalleiksi”. Tämä tarkoittaa myytti-
sen kerronnan toinen toisiinsa viittaavia muotoja, joiden avulla kerronnasta
tulee hyväksytty osa arkea eli tarinasta tulee huomaamatta tosi.196  Museon
toistavassa kerronnassa katsoja-kokemukseni mukaan tämä pitää paikkan-
sa. Pomianin museoajatuksen lähtökohta on, että kertomuksen tekijä kont-
rolloi kohdettaan. Kertoja on hierarkkisesti korkeampi, katsojalle auktori-
teetti ja opettaja. Tämän käsityksen mukaan kertomukseton tai kaikki ker-
tomukset potentiaalisesti sisältävä esille asettaminen tekisi katsojasta ker-
tojan. Pomian ei mieti tätä asiaa. Hän käsittää esimerkiksi objektiivisuuteen
pyrkineen kaikkien esimerkkien keräämisen valistuksen aikana olleen sa-
malla tavoin kertomuksellista kuin satunnaiseen aineistoon perustuvan esille-
asettamisen. Tällöin oli kerrottavana luonnontutkimuksen suuri maailman
ymmärtämisen kertomus. Tältä osin näkemys onkin hyväksyttävä, sillä tut-
kimuksen tavoitteena näyttää olleen totuus yksikössä.  On nimittäin huo-
mattava, että sitä ei tuolloin uskottu tunnetun, eikä sitä siten voitu asettaa
nähtäville. Nähdäkseni ”myytti” korvaa/korvasi juuri puuttuneen osan ”to-
tuutta”. Kertomus täydensi aukot ja loi sillä tavoin yhteyden tunnetun ja
tuntemattoman välille. Nähdäkseni kuitenkin, toisin kuin Pomian väittää,
esineillä oli oma todistusarvonsa, joka saattoi asettaa ”myytin”, kertomuk-
sen, kulloisenkin ”totuuden” eli teorian erityisesti asiantuntijakatsojalle ky-
seenalaiseksi.
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”Myytin”, eli museokävijöille välitetyn uskomuksia luovan ja vahvistavan
viestin, ensisijaisuus on keskeinen kahdessa julkisen museolaitoksen kes-
keisessä olemassaolon syyssä: kansallisen tai ryhmäidentiteetin muodos-
tuksessa ja kansansivistyksessä. Esine on alkuperästään riippumatta tällöin
tietoisesti valittu kulloisenkin (ajan ja paikan) kulttuurin sisäinen
merkityksenluoja. Esineet tekevät asioita näkyviksi, kuten Pomian on esit-
tänyt. Ne materialisoivat menneitä tapahtumia. Se miten tämä tapahtuu on
annettua merkitysten määrittelyä monimutkaisempi mentaalisen vaikutta-
misen prosessi. Historiallisessa museossa rakennetaan historiaa nykyihmisille
ja historian tapahtumien kaaoksesta tehdään ymmärrettävä nostamalla esiin
hetkiä ja ihmisiä. E. Hawesin mukaan sankarien luominen on keskeistä
kulttuuri-identiteetille. Sankareiden mallin avulla ryhmän jäsenet tietävät
keitä he ovat ja mitä he voisivat olla. Esineisiin, joihin sankarit ovat
koskettaneet, on siir tynyt heidän voimansa ja esineet muuttuvat ”myytti-
seksi läsnäoloksi tässä hetkessä”(mythological present) kuten Susan M. Pearce
määrittelee. Ne tukevat sellaisten käsitteiden esittämistä, joita ei voi koske-
tella.197  Kun esineen tehtävä näyttelyssä määritellään tällä tavoin, mikä ta-
hansa esine voi herätä aktiivisuuteen esimerkiksi osana poliittista elämää.
Se saa, ei niinkään olleiden, vaan ajankohtaista tilannetta varten luotujen
esivanhempien äänen. Sen voimaksi muodostuu kuviteltu, mutta kulloi-
seenkin ajatteluun sopiessaan oikealta näyttävä menneisyys, jota voidaan
käyttää iskimenä identiteetinmuodostuksessa eli määriteltäessä eroa mei-
dän ja muiden välillä tai määriteltäessä miten ”me” on parempi ryhmä kuin
”he”. Pomian ei tarkastele identiteetinmuodostusta,  mutta ajatus on
muodostettavissa hänen tekstinsä pohjalta. Tältä näkökannalta ajatellen
Pomianin ajattelu tavoittaa jotain aivan keskeistä länsimaisen museolaitoksen
olemuksesta.

Siirtäessään antiikin ja keskiajan pohjalta rakentamansa ajatuksen kokoel-
miin Pomian määrittelee pyhän kielelliseksi: pyhyys tuottaa kertomuksen
kommunikaatiota. Se voidaan tavoittaa vain puheella kun läsnäoleva tavoi-
tetaan pääasiassa näköaistin avulla.  Kontrasti näkyvän ja näkymättömän
välillä synnyttää halkeaman diskurssin universumin ja visuaalisen havain-
non maailman välillä. Tässä Pomian seuraa maailmankuvaa, joka oli jakau-
tunut materiaaliseen ja henkiseen.  Erotuksena maagisesta maailmankuvas-
ta hän monien modernien filosofien tavoin yhdistää ajattelun henkeen eli
näkymättömään, jonka läsnäolo on puhe. Hän toteaa, että vastakkainaset-
telu, joka on seurausta kielen funktiosta, ei vain salli vaan rohkaisee alista-
maan näkyvän näkymättömälle ja määrittelemään luovuuden kuuluvaksi
jälkimmäiseen. Erottaminen herättää Pomianin mukaan kiinnostuksen kaik-
keen mikä jotenkin näyttää liittyvän näkymättömään ja erityisesti niihin esi-
neisiin, joiden pitäisi esittää sitä.198  Pomian siis määrittelee katsojan kiin-
nostuksen johtuvan mahdollisuudesta yhteyteen tavoittamattoman kanssa.
Identiteetinmuodostukseen siirrettynä tämä merkitsee, että herännyt kiin-
nostus mennyttä kohtaan voidaan esineiden avulla siirtää takaisin nykyhet-
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keen ja ne, jotka nostamalla esimerkkejä luovat mennyttä, saavat nykyhet-
kessä rakentamalleen aatteelle (ja sanalla itselleen) kannatusta.

Pomianin mukaan luovuus on kielelliseen liittyvä materiaalisen ulkopuoli-
nen ominaisuus. Keskiaikainen maailmankuva erottikin henkisen ja fyysi-
sen ja määritti henkisen arvokkaammaksi kuin maallisen.  Sama ajattelu esiin-
tyy myöhemmin osana maallistunutta ihmiskuvaa. Pomianin dualismi määrit-
telee näin erityisesti keräilyajattelua, joka jäsentyi 1500-luvun lopusta alka-
en vastauksena maagisen filosofian haasteeseen ja tukeutui skolastiikkaan
sekä humanismiin. Tarkoitan erityisesti yliopistoissa tapahtunutta aristo-
teelista tutkimusta.  Sen elementit, kuten hierarkkisesti ylemmän tavoittelu
sekä yhteyden luominen eri osapuolten välille, on sen sijaan nähdäkseni
omaksuttu uusplatonilaisesta maagisesta maailmankuvasta. Aineksina ne
ovat vanhoja, mutta keskiajan teologian puitteissa satunnaisiin esineisiin
liittyvä (elävöitetty) yhteys eri asioiden välillä ei ollut uskonnon puitteissa
sallittu. Kristilliseen maailmankuvaan yhdistetty materiaalisesta maailmasta
kiinnostunut uusplatonilaisuus loi analogioihin ja allegorioihin perustuvalle
merkittämiselle maailmankuvallisen perustan. Keskeinen sankareiden ja
merkkihenkilöiden luominen menneisyyden toiseuteen voidaan liittää
Pomianin tavoin pyhimyskultteihin, mutta niin laajasti ymmärrettynä, että
ne kattavat myös antiikin sankarit. Yhteys on perusteltavissa myös maagisesti.
Pomianin tarkastelussa jääkin vähälle huomiolle asiahierarkioiden
muutettavuus, jota hänen teoriansa lähtökohdaksi katsottava keskiajan ka-
tolisen kirkon staattinen maailmanmalli ei sallinut. Hän jättää tämän koko-
naan auktoriteettiasemassa olevan kertojainstituution tehtäväksi. Hän siis
käsittää, että mitään kerrontaa ei voisi lähtökohtaisesti pitää faktana vaan
kaikki liittyy tarpeeseen vaikuttaa yleisöön. Maailman tarkastelun lähtökoh-
tana kuitenkin on suurimman osan museolaitoksen historiaa ollut oletus
maailmassa olevan faktan ensisijaisuudesta tarkastelijan kerronnalle. Se on
ollut näkemyksiä korjaava heijaste. Myös eri osapuolten roolit maailman-
kuvan muuttamisessa ja hyväksikäytössä jäävät avoimiksi. Muun muassa
yksityisten keräilijöiden tunnetut kiinnostukset esimerkiksi astrologiaan jää-
vät selityksettä. Samoin valotta jäävät kokoelmien hoitajien,  omistajien ja
kokoelmiin tutustuneiden ihmisten roolit kokoelmien kartuttajina ja käyt-
täjinä. Nykymuseota ajatellen tähän liittyy keskustelu „eri yleisöistä“. Sa-
moin museoiden yhteistyö erilaisten ryhmien kanssa horjuttaa dualismin
yksioikoista hierarkiaa.

Pomian ei erityisesti perustele henkisen sitoutumista kielelliseen. Itsestään-
selvänä lähtökohtana on toisaalta kirjauskontojen perintö, toisaalta René
Descartes’n ”Cogito sum, res gogitas” -fraasin ilmentämä ajattelu. 199  Heideg-
ger on todennut, että Descartes’ta alkaen apriori-tieto kytkeytyi subjektiin ja
käsitettiin sisäiseksi näkemiseksi. Voi sanoa, että dualismi, joka sinänsä oli
olemassa henkisen ja aineellisen välillä sai selkeän määritelmän ei-uskon-
nollisessa ajattelussa viimeistään 1600-luvulla. Pomian näyttää pitävän
itsestäänselvänä modernia käsitystä, että älyllinen on sanoiksi puettavia aja-
tuksia.200  Tästä hän johtaa tapansa käyttää esineiden merkkiyden kerrontaa
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varsin konkreettisella tasolla ja yksiulotteisesti. Kertomusten tulkinta-
vaihtoehtoja ei näyttäisi olevan olemassa. Tältä osin voisi sanoa Pomianin
ymmärtävän keräilyn aristoteelisten totuusarvojen avulla: kokoelman esit-
tämä väittämä maailmasta on totta tai epätotta. Allegoriat kuitenkin olivat
tärkeä tapa lähestyä tarkastelun kohteeksi asetettuja objekteja erityisesti 1500-
luvulla. Samalla tavoin nykyään tiedostetaan ”eri yleisöjen” erilaiset tavat
tarkastella museokokoelmia. Myös välillä kuluneina vuosisatoina moni-
arvoinen tulkintamalli on ollut osa kokoelmien käytäntöjä, joskin pyrkimys
kansanvalistukseen on erityisesti muissa julkisissa museoissa kuin taide-
museoissa häivyttänyt tämän ”käyttäjien todellisuuden” näkyväksi ja tietoi-
seksi määritellystä toiminnasta.

Keskiaikainen suhde pyhiin kuviin ei välttämättä tue Pomianin modernia
erottelua tämän ja tuonpuoleisen välillä. Kuvan ja pyhimyksen suhde on
mahdollista tulkita eri tavoin. Umberto Econ mukaan pyhä kuva oli merkki
Jumalan olemassaolosta.  Jumalan olemassaoloa ei merkinnyt esine vaan
siinä olevaksi uskottu voima.201  Pomian todennäköisesti määrittelee
”uskotun voiman” kirkollisen kertojan luomaksi myytiksi ja saattaa näin
käsittää esineen sinänsä mykäksi.  Keskiaikainen pyhä voidaan kuitenkin
nähdäkseni ymmärtää käsitteenä myös samanlaiseksi kuin Charles Morrisin
”immanentti merkitys” eli ”merkitys vailla referenssiä”. Tällaisen merkin ei
ole tarkoitus siirtää huomiota pois tarkastelukohteesta, vaan vetää huo-
miota puoleensa. Se viittaa ominaisuuksiin antamalla niille ruumiin.202  Tämä
ajattelu kuvaa varsin hyvin maagista tapaa suhtautua materiaalisen kappa-
leen ainutlaatuisuuteen ja tärkeyteen. Pomian, samoin kuin muutamat muut-
kin museokriitikot kuten Susan Stewart, kuvaa kuitenkin esineen esille-
asettamisen päinvastoin: esine on paikalla, jotta huomio siir tyisi toisaalle.
Esimerkiksi Bal yhdistää edelliset ajatukset. Hänen mukaansa esine on vält-
tämätön näkymättömän kertojan näkyvänä läsnäolona katsojalle suunnatussa
kerronnassa. Paikallaolo mahdollistaa esineeseen liittymättömien asioiden
liittämisen siihen, nostaa puheena olevan asian esiin. Näin esineelle merk-
kinä syntyy merkitys.203

Pomian käsittää pyhyyden täydellisen erilaiseksi arkitodellisuudesta, min-
kään tekeminen ja itse elämäkin on hänen mukaansa siinä olomuodossa
mahdotonta.204  Erilaisuus perustelee dualistisen hierarkian. Hänen käsi-
tyksensä pyhästä viittaa keskiaikaiseen pohdintaan Jumalan ja kaikkeuden
olemuksesta. Jumalan täydellisyys ja vaikuttavuus maailmassa aiheutti vuo-
sisatoja jatkuneen keskustelun. Pomian näyttää asettuneen sille kannalle,
että Jumala oli kaiken ulkopuolella, tai ainoa puhtaan henkinen olento. Hän
rinnastaa ihmisen hengen eron materiasta Jumalan kaikkeuden ja näkyvän
maailman täydelliseen erilaisuuteen (kuun ylinen ja alinen maailma). Jos
Pomiania luetaan näin, hän antaa Jumalan auktoriteetilla hallitsevan ase-
man älylliselle instituutiolle, joka tuottaa näyttelyt. Kyseessä on museota
ylläpitävä yhteisö. Hän ei kuitenkaan pohdi keskeistä uskomusta,  joka teki
Jumalan täydellisen erilaisuuden vaikeaksi hahmottaa: että Jumala oli elä-
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män luojana itse elämä ja siten kaikkialla. Jumalan erillisyyden ja läsnäolon
yhtäaikaisuuden ongelmaan tarjosi ratkaisuapua myöhäisantiikin f ilosofia.
Nähdäkseni ongelman ratkominen johti muun muassa maagiseen ajatte-
luun, jossa fyysinen ja henkinen eivät olleet tavoittamattoman etäällä toisis-
taan. Tähän lähtökohtaan perustuva käsitys mikro- ja makrokosmoksesta
toinen toisiinsa jatkuvassa suhteessa olevina elämänmuotoina esiintyi 1400-
luvun alkupuolella Nicolaus Cusanuksen (Nikolaus Krebs, 1401–1464) ajat-
telussa ja oli keskeinen osa Ficinon sekä Picon filosofiaa.

Magiaa ei ole tarkasteltu keräilyn kehitykseen ja museolaitoksen syntyyn
vaikuttaneena tekijänä, vaikka sen läsnäolo renessanssin maailmankuvassa
on hyväksytty. Pomian ohittaa magian näennäisen epäloogisuuden ja saa
varhaiset kokoelmat antiikista alkaen kytkeytymään kiinteästi museolaitoksen
historiaan. Susan M. Pearce luo yhteyden ajallisesti ja ajatuksellisesti vielä
etäämmäs. Hän on käyttänyt lähtökohtana Thomas Markeyn määritelmää,
että eurooppalainen yhteiskunta perustuu valalle ja koetukselle erotuksena
totemismista ja tabusta,  jotka käsitteinä liittyvät kaiken elävää yhteyttä ko-
rostavaan maagiseen maailmankuvaan. Valan vannominen ja testaaminen
on mahdollisia vain yksilölle osana yhteisöä, joka järjestää kuulemisen ja
tutkii eri vaihtoehdot. Ajatus valasta ja sen asettamien vaatimusten toteut-
tamisen tai toteuttamatta jättämisen seurauksista vaatii syy-seuraussuhteen
ajallista ymmärrystä, mistä eurooppalaisten kielten monimutkaiset aika-
muodot ovat Markeyn mukaan todiste. Pearcen museoon soveltamana aja-
tus muuntuu siten, että kieli, josta yhteiskuntarakenne todistaa, mahdollis-
taa dualismin sanojen ja esineiden tai ihmisen ja materian välillä ja kieltää
universumin osien yhtenäisyyden. Materiaalinen maailma määrittyy Peracen
ajattelussa Pomianin tavoin toiseksi, ja henkinen ja fyysinen koskaan kohtaa-
mattomiksi. Totemismissa taas käsitetään (yleensä mystinen ja hengen läs-
näoloa edellyttävä) metaforinen ja tutkimaton yhteys ihmisyhteisön ja luon-
non välille.205  Markeyn käsitys eurooppalaisuudesta kuvaa hyvin yhteiskuntaa
valtiollisella ja sosiaalisella tasolla ja istuu moderniin länsimaisuuteen yleensä.
Hän kuitenkin unohtaa, että vaikka esihistoriallisia eurooppalaisia sosiaali-
sia rakenteita ei tunneta, eikä esimerkiksi totemismista ole kuin epäsuoria
merkkejä (esimerkiksi karjalaisissa sukunimissä),  yhteydet materian ja hen-
gen välillä on tunnettu historiallisella ajalla ja niihin on mahdollista tutustua
kirjallisista lähteistä. Ei ole syytä olettaa, että vastaavaa ajattelua ei olisi ollut
aiemmin. Käsitystä voikin pitää esimerkkinä siitä, kuinka vahva usko
länsimaisuuden rationaalisuuteen on ollut ja kuinka mielellään länsimaisuus
on haluttu erottaa omanlaisekseen, poikkeuksellisen järkiperäiseksi ajattelu-
tavaksi.

Kaksisuuntaisuus, jota Pomian muotoilee pyhä-käsitteen avulla,  voidaan
nähdä kysymyksenasetteluna, josta on karsittu suuri osa museota pois.
Hänen kuvaamansa museo on auktoritatiivinen opetusinstituutio. Esimer-
kiksi Michael Baxandall on todennut Mike Balin myötäisesti,  että kommu-
nikaatio ei näyttelyssä rajoitu kahteen osapuoleen, näytteille asettajaan ja
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katsojaan, vaan mukana on vähintään kolme jollain tavoin vaikuttavaa ta-
hoa. Hänkään ei tosin tarkastele esineitä vaikuttajina tässä joukossa.
Baxandalla kirjoittaa:

”Ensiksi ovat esineen tuottaman kulttuurin ideat, arvot ja
tarkoitusperät... Seuraavaksi tulevat... näyttelyn järjestäjän

tarkoitusperät. Kolmantena on katsoja epäsystemaattisine

ideoineen, arvoineen ja erikoistuneine tarpeineen.”206

Katsojan mukaan tuominen kuitenkin korostaa, että esine ei pysy
kolmikannassa viattomana, vaan herättää väistämättä ennakoimattomia aja-
tuksia. Oivallus ei synny ainoastaan tarinoista tai esineisiin kiinnitetystä tie-
dosta vaan jokainen persoona havaitsee asiat eri tavoin ja eri jär jestyksessä
ja yhdistää ne eri tavoin omaan kokemusmaailmaansa. Tämä taas riippuu
siitä mitä ominaisuuksia esine välittää alkuperästään ja kuinka ne asettuvat
katsojan kokemusmaailmaan. Kerronta yrittää pitää tarkastelijan tulkinta-
variaatiot minimissä, mutta ei välttämättä onnistu.  Keskeistä on, että jokai-
nen katsoja on aina yksilö. Minkäänlainen sosiaalinen,  kansallinen tai vas-
taava ryhmittely ja kävijöiden ennakointi ei kykene ennakoimaan yksilön
näyttelyssä saamaa vastinetta.

Tony Bennett huomauttaa Pomianin ”yleistykseen”, kuten hän kutsuu teo-
riaa, että näkyvän ja näkymättömän suhde vaihtelee näkyvän määrittämien
ideologioiden mukaan. Hän jatkaa, että sama esillepano voi sisältää useita
merkityskerroksia, jotka ovat enemmän tai vähemmän näkyviä katsojalle.
Kyse on samasta kuin allegorisen monitulkintaisuuden hyväksymisessä,
jolloin eri katsojat saavat samasta kohteesta irti erilaisia tulkintoja. Bennett
ottaa esimerkiksi Alexandre Lenoirin (1761–1839) esillepanon Musée des
monuments francaisissa 1700-luvun lopussa, missä katsojan oli tarkoitus
seurata Ranskan valtion kehitysvaiheita. Museovierailulla hänet alistettiin
toisen asteen vaikutukselle, sivilisaation kehitykselle kohti valistusta, ja omaa
aikaa kehityksen huippuna. Lisäämällä luonnonvaloa reitin edetessä tarkoi-
tuksena oli symboloida ihmisen matkaa pimeydestä ymmärrykseen.207  Täl-
lainen tilan käyttö näyttelyn erilaisten viestien välittämiseksi vaatii museo-
kokoelman käsittämistä kokonaisuudeksi, joka ei ole erillisten esine-esimerk-
kien summa.

Jo 1500–1700-luvulla kokoelmissa olleita esineitä käytettiin malleina osana
ammattiinoppimista. Tämä jatkui aktiivisena 1800-luvulla. Ennen kaikkea
monien taideteollisuusmuseoiden perustamisen syyt löytyvät mallista op-
pimisen perinteestä. Perinne on myös jatkunut ja museoissa käydään edel-
leen saamassa ideoita ja inspiraatiota.  Ammattilaisten kouluttamisen lisäksi
kauniiden esineiden uskottiin 1800-luvulla voivan kohottaa ihmisten mo-
raalia. Konkreettisesti tämä ilmeni esimerkiksi South Kensington Museumin
(myöhemmin V&A) perustamisen yhteydessä (1852), kun Henry Cole ar-
veli, että näyttelyt kykenisivät vierottamaan työmiehiä viinasta. Lähtökoh-
tana oli, että ihmiskunnan parhaiden tuotteiden esittely siirtäisi tekijöiden
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kyvykkyydessä piilleet positiiviset arvot yleisölle. Tekstejä ja selityksiä ei
uskottu tarvittavan,  koska oppi ja moraali olivat esineissä ja syntyivät nii-
den kohtaamisen elämyksessä eli museon käyntikokemuksessa. Cole kir-
joitti vuonna 1884:

”Työläinen tulee tähän museoon hämäristä, ilottomista
asuinhuoneistaan parkkumitakissaan paidankaulukset hie-

man ylös kohotettuina perässään kolme, neljä tai viisi pientä

parkkumitakkia, vaimo parhaassa hilkassaan, ja tietysti,

vauva shaalin suojissa. Ryhmän yllättyneet ja ilahtuneet

katseet, heidän ensimmäiseksi havaitessaan museon kirk-

kaan sisävalaistuksen osoittaa sen uuden, hyväksyttävän

ja kokonaisvaltaisen jännittävyyden mitä tuleva ilta heille

tarjoaa. Ehkäpä julkisten museoiden ilta-aukiolo saattaisi

muodostua voimalliseksi vastalääkkeeksi paloviinapai-

koille”208

Edellä esitetystä lähtökohtiin ja laajuuteen kohdistuneesta kritiikistä huoli-
matta on todettava, että Pomian tavoittaa museonäyttelyssä usein vallitse-
van epäsymmetrisen kommunikaation ja ajoittaisen kaksisuuntaisuuden.
Hänen käsitystään voidaan pitää erityisen toimivana, kunhan rajataan käsi-
tys kokoelmista ja museoista eurooppalaisten historiallisten tai luonnon-
historiallisten museoiden näytteilleasettajien tarkoituksiin. Pomian nostaa
selkeästi esiin näiden kokoelmien esineistön esimerkkiluonteen. Kokoel-
massa oleva esine kertoo kulttuurista, tavoista, eläimistä, kasveista tai ilmi-
öistä, joita ei voida tarkastella alkuperäisessä ympäristössään syystä tai toi-
sesta. Niiden tarkoituksena on muodostaa käsitys siitä kuinka esilleasettaja
ymmärtää tilanteen oikeassa maailmassa olleen. Sen sijaan ajattelu ei perus-
tele yksittäisen esineen ainutlaatuisuutta siinä mielessä, kuin esimerkiksi
taideteos ymmärretään. Rajoituksista huolimatta Pomianin näkökulma on
renessanssin yliopistollisesta ja humanistisesta traditiosta tarkasteltuna
ymmärrettävä. Aristoteelinen luonnonfilosofia piti kielellistä ilmaisua ih-
misyyden keskeisenä piirteenä ja skolastiikka sekä humanismi tukeutuivat
tältä osin Aristoteleeseen. Aristoteelinen luonnonfilosofia eli kukoistus-
kauttaan juuri 1500-luvun yliopistoissa ja tällöin muodostettiin ensimmäi-
set oppineiden luonnontutkimuskokoelmat kuten Ulisse Aldrovandin
(1522–1605) kokoelma Bolognan yliopistossa.  Humanisteilla oli antiikkiin
liittyviä tutkimuskokoelmia jo 1300-luvulla. Näissä kokoelmissa esineet
voidaan käsittää merkeiksi, jotka auttoivat ymmärtämään tutkijaa kiinnos-
taneita asioita. Korostaessaan sanallisen kielen merkitystä Pomian jättää
kuitenkin kuvan ja samalla minkä tahansa fyysisen esineen kertovat, tietoa
siirtävät ja ennen kaikkea katsojaan tunteen tasolla vaikuttavat ominaisuu-
det vähälle huomiolle, vaikka pyhyydestä puhuessaan on selvästi tietoinen
niiden tärkeydestä viestien välittäjinä. Korostaessaan ihmisen kykyä tuot-
taa ja muotoilla todellisuutta puheen avulla Pomian syr jäyttää juuri kokoel-
mille ja museoille keskeisen materiaalisuuden ja visuaalisuuden. Hänen teo-
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riansa ei kata käsitystä, että universaali kokoelma kokonaisuutena ja
esillepanona eikä vain joukkona kertomuksia vaikuttaa ja muuttaa todelli-
suutta sekä yksilöä, joka hallitsee tai katsojana käyttää kokoelmaa. Museon
monimuotoisuudesta seuraa vaikeasti täsmennettävä monitulkintaisuus, jota
Pomianin yksinkertaistetusta merkkikäsityksestä lähtevällä mallilla ei voida
täysin tunnistaa. Museossa ja näyttelyssä on kielellisesti määrittämättömiä
piirteitä,  eikä museonäyttelyn ja -kokemuksen analyysia voidakaan tiivistää
kommunikaatioksi kielen perussääntöjen rajoissa: subjekti verbillä objektille.

Esine merkitysten muodostumisessaEsine merkitysten muodostumisessaEsine merkitysten muodostumisessaEsine merkitysten muodostumisessaEsine merkitysten muodostumisessa

Taidekokoelmilla,  taiteen tutkimuksella, estetiikalla ja taidekokemuksen
pohdinnalla on pitkä yhteenkietoutunut historia. Aina 1900-luvun loppu-
puolelle ja monelta osin edelleen vallitseva käsitys taiteilijan neroudesta tai
erityislaadusta on muodostunut lähinnä 1700-luvun estetiikan ja filosofian
pohdintojen pohjalta. Kokoelmat ovat helpottaneet taideteosten tutkimus-
ta ja vertailua, mutta toisaalta kokoelmiin valikoidut teokset ovat muokan-
neet käsityksiä merkittävistä teoksista ja tekijöistä sekä taidehistoriasta.
Ensimmäisen kattavan renessanssimuseotutkimuksen teki taidehistorioit-
sija Julius von Schlosser. Onkin yllättävää kuinka vähän taidemuseoita ja -
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kokoelmia on sittemmin tutkittu suhteessa muihin kokoelmiin ja osana tai-
teen teoriaa. Osittain yhteyden havaitsemista on varmasti rajoittanut
tutkimusaloihin liittyvä erottelu taideteosten ja muun esineistön erityislaadun
ja merkitysten välillä. Taidekeskustelussa aina viime vuosikymmeniin kes-
keisenä on ollut kysymys neroudesta kun muun esineistön tallettamisessa
maailman kuvaaminen ja yhteisön muistiarvot ovat korostuneet. Asiaan on
varmasti myös vaikuttanut historiantutkimuksellinen ja asiakirjalähtöinen
tapa tarkastella museoinstituutiota erotuksena yksittäisten taideteosten tut-
kimuksesta esinelähtöisestä näkökulmasta. Museo- ja taideinstituution
ontologinen yhteys on kuitenkin yhtä ilmeinen kuin niiden yhteinen histo-
ria. Molemmat kuuluvat erityisesti modernin länsimaisuuden piiriin.209

Taidemuseon ja taideinstituution määrittely auttaa nähdäkseni yleensä mu-
seoiden määrittelyssä. Samoin museon olemusta merkitysten tuottajana
voidaan tarkastella taiteen tekijyydestä käydyn keskustelun osana. Taiteen
tekijyyden tarkastelutavat kussakin sosiaalisessa verkostossa tiettynä ajallisena
hetkenä valaisevat museoinstituution eri osapuolten asemaa. Tarkastele-
malla museokenttää kokonaisuutena voidaan päätellä mitä museoiden, näyt-

140. Hubert Rober tin suunnitelma Louvren suurta galleria varten (1796). Suunnitelmassa kiinnittä vät
huomiota aidat, jotka suojasivat maalauksia ja kattoikkunat,  joiden tarkoituksena oli valaista suuret
maalaukset mahdollisimman hyvin ja mahdollistaa maalausten näkeminen kokonaisuuksina. Valon-
suunta vastaa aurinkoa, joten se koetaan luonnolliseksi.  Aidat taas mahdollistavat sekä nojailun, eli
keskittymisen teoksiin, ja toisaalta korostavat teosten arvokkuutta pitämällä ne tavoittamattomissa.
Louvren esillepanon kokonaisuuden suunnittelu olikin yksi vallankumoushallinnon yrityksiä varmistaa
valtaansa. Louvressa käytettiin esimerkiksi Andrew McClellanin mukaan 1700-luvun lopussa kotimaan
nykyhetken taiteilijoiden luovuutta ja menneen toiseutta kansallisen identiteetin r akennustekniikkana.
Yhtään oman ajan italialaista tai hollantilaista maalausta ei ollut esillä, mutta salonki tuotti loppu-
mattomasti uutta ranskalaista taidetta.
     Louvre kantoi kansanvallan, vapauden, veljeyden ja tasa-ar von mielikuvia. Sen tuominen de-
mokraattisuuden malliksi amerikkalaisuuteen on seikka, joka edelleen leimaa  yhdysvaltalaista museo-
tutkimusta. Ranskaa ja Yhdysvaltoja yhdistää Ranskan vallankumouksesta periytyvä käsitys, että kan-
salle on annettava mahdollisuus sivistää itseään halusivat he tai eivät. Andrew McClellanin m ukaan
Ranskassa keskeistä oli ylläpitää käsitystä vallankumouksesta valistuksen laillisena perillisenä. Historial-
lisen todellisuuden vastaisesti vallankumouksessa avattujen kokoelmien malli lupasi etuoikeutettujen
tiedon jakamista koko kansan kesken.  Omaksuttiin käsitys, että keskiver to muuttuisi paremmaksi.
Oppineiden kansalaistensa massalla maa varmistaisi asemansa maailman tärkeimpien valtioiden jou-
kossa. Museoiden opetustehtävällä voi sanoa olleen paitsi kansallinen, myös kehitysopillinen tai
rotuhygieninen pohja. Voiko niitä lopulta edes erottaa?
      Samaan tapaan kuin menneen kuolleiden kulttuurien kauneudelle rakentavasti Freer Galler yssa tai
National Museum of  the African Art’ssa osana Washingtonin museoiden kokonaisuutta (jossa kult-
tuurit syr jäyttävä Air and Space Museum on tulevaisuus) tuotetaan edelleen kaik esta moni-
kulttuurisuuspuheesta huolimatta nykyhetken afrikkalais- tai aasialaisamerikkalaisuutta, Louvressa luo-
tiin kansallista yhtenäisyyttä ja annettiin toisaalla olleen menneen avulla ymmär tää, että omalla maalla
ei ehkä olisi edes taivas kehityksen rajana. Poliittisena ta voitteena voisi pitää sitä, että kansan itse ylpeys
takaisi tyytyväisyyden ja vähentäisi hallintoa vastustavia ääniä.  Samall Louvre rakentui idealistisesti aja-
tukselle ihmiskunnan kehityksestä ja suunnitelmallisen kehittämisen mahdollisuudesta. Samaan rau-
hoittavaan lupaukseen ja menneen paratiisin kauneuteen lähtökohdiltaan afrikkalainen tai aasialainen
katsoja saattaa Washingtonin museoissa liittää henkilökohtaiset muistot ja tarinat, mutta myös pitää ne
toisaalle kuuluvina muistoina, jotka eivät sido, vaan korkeintaan sävyttävät, nykyelämää. Suunnilleen
suurten maahanmuuttojen aikaan jähmettynyt mielikuva lähtökulttuurista tukee yhdysvaltalaisuuden
kehittyneisyyskäsitystä ja luo nostalgisen henkilökohtaisen siteen toiseen, joka on ajallisesti ja paikalli-
sesti etäinen ja silti osa minuutta. Eri kulttuurien nostalgiselle taiteelle Washingtonin Mallilla omistetut
museot tunnustavat menneen, antavat siitä riittävän ylevän mielikuvan, mutta ker tovat, että kaikki tuo
on katsottavissa vain kaukaa ja että loppujen lopuksi se on vain aineistoa, jolta ponnistetaan kohti
nykykansalaisuutta.
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141. Antropologisissa esillepanoissa on (jälleen) alettu esitellä “kulttuuridioramoja”. Ne ovat nykyhet-
ken dokumentointeja, joita varten on hankittu jokin kokonaisuus kaikkine yksityiskohtineen. Näytteille
ei enää aina asetetakaan tyylikkäästi vain mielikuvia herätteleviä esimerkkejä, vaan tar jotaan yleisölle
koko kolmiulotteinen kuva. Samalla pyritään ilmeisesti vähentämään tutkijan suodattavaa vaikutusta
kulttuurin ja katsojan siitä tekemän tulkinnan välillä. Esimerkiksi aktiivista tutkimus- ja hankintapolitiikka
harjoittavissa museoissa kuten Chicagossa sijaitsevassa Field Museum of  Natural Historyssa näytteille
on asetettu katutila. Kun vanhat dioramat ovat taulunomaisesti lasin takaa ihailtavia ja realistisen oloi-
sia keskeisperspektiivin loistavan käytön takia, nykyisissä tilallisissa,  sisään käveltävissä kohtaamisen
elämys pyrkii jäljittelemään aitoa kulttuurissa liikkumisen tunnelmaa. Tilassa voi kävellä. Ääninauhoin
puhuvat pahvi-ihmiset kertovat itsestään ja kulttuuristaan. Risan mopon päällä saa poseerata tavaroita
vyöryvä lihakaupan tiski taustanaan. Tällaisen hankinnan laajuus näyttää määrittyvän sen mukaan mitä
yksi tarkastelija k ykenee 360 asteen katseella tavoittamaan. Kulttuuridioramojen muutos tauluista tiloiksi
liittyy luultavasti muuttuneeseen suhteeseen vieraita kulttuur eja kohtaan. Maalauksen- ja myöhemmin
valokuvanomaisuus olivat tapoja, joihin silmät ja aivot olivat tottuneet oudon ja etäisen tarkastelussa
ennen liikkuvaa kuvaa, television luonto-ohjelmia ja laajaa turismia. Opittu tottumus näyttää hyvin
pitkälle määrittävän mitä nähtäväksi asetetussa nähdään ja miten se tulkitaan. Korostan tässä erityisesti
jo havaitsemisprosessin valikoivuutta ja tuttuuden merkitystä sille, mitä aivot rekisteröivät nähdyksi.
      Fieldin museokadulla turisti pysyy tutun kulttuurin käyttäytymiskoodien turvassa ja katsottava ei
koe tuijotusta koska ei ole paikalla.  Katutila onkin realistista kulttuurikuvaa enemmän Aasiaan
matkanneen turistin tir kistelyä. Samalla hämmentävään realismiin pyrkivän tilan outous on tyhjyydes-
sä, vai onko kukaan koskaan nähnyt miljoonakaupungin toria, jonka tiskien välissä ei ole tungosta?
Aivan kuten museoissa yleensä, mahdollisesti syntyvä kulttuurien kohtaaminen toteutuu vain katsojan
mielessään luomassa ymmärryksessä. Aivan kuten aiemmin kuvanomaiset dioramat piti liittää toisiin
kuviin (kir joihin, valokuviin) FIeldin ka tutori täytyy mielessä liittää filmeistä tai aiemmista kokemuksis-
ta tuttuihin tuntemuksiin: ahtauteen, kärpäsiin, pysähtyneen ilman kuumaan painostavuuteen, meluun,
hedelmien, lihan ja mätänemisen hajuun. Viitemateriaalin muuttuminen on antanut mahdollisuuden ja
luonut syyn muuttaa museoesillepanoa, mutta edelleen lähtökohtana on oletus katsojan keskimääräi-
sestä kyvystä käyttää hyväksi museon esillepanon tar joamia vinkkejä ja enemmän tai vähemmän itse-
näisesti oppia ja oivaltaa.
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142. ja 143.  Materiaalien käytön ja muotojen muutoksen tai elinkeinojen, uskontojen jne. kuvittamisen
perusteella kerätyistä kokoelmista ei ole mahdollista rakentaa kokonaiselta vaikuttavia tiloja. Tällöin
kyseeseen tulevat yleensä suurin osin muusta kuin alkuperäisestä materiaalista rakennetut rekonstruktiot.
Vanhoissa kokoelmissa elä vyyden luomisesta vastasivat usein pienoismallit tai suurisuuntaisemmissa
tapauksissa puetut mallinuket elinympäristöä kuvittavassa maisemassa. Valokuvat, näennäisesti aidompina
syrjäyttivät välillä mallit. Nykyään vanhoja malleja on jälleen asetettu esille sellaisissakin museoissa,
joista ne välillä vanhentuneina poistettiin. Mallit perustuvat usein aikalaishavaintoihin ja ovat siksi vir-
heistään huolimatta valaisevampia kuin pelkät kirjalliset kuvaukset asioista, joita nykyka tsoja ei tunne.
Oheinen pienoismalli ja “kulttuurimaisema” o vat esillä American Museum of  Natural Histor yssa,
New Yorkissa.  Ne ovat olleet esillä satakunta vuotta.

144. Museoiden yhteydessä, kuten laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa, on nostettu esiin aja-
tusta, että kulttuureista puhuttaessa ja niitä esiteltäessä huomioon on otettava “nykyedustajien” näke-
mykset ja ar vot. Fieldissä oli tästä pysähdyttävä esimerkki: tyhjä vitriini. Näyttel ystä on poistettu 1800-
luvun Crow-intiaanien henkilökohtaisia voimaesineitä sisältävät pussit, koska museossa vierailleet crowt
olivat pitäneet esille panoa loukkaavana. Museo korostaa näyttävästi ja tkuvaa kommunikaatiotaan “to-
dellisen maailman” ihmisten tarpeiden kanssa sillä, että vitriiniä ei oltu poistettu tai täytetty joillain
muilla esineillä. Samalla tyhjä vitriini k ertoo, kuinka vähän objektiivisia ja kuinka paljon tavoitehakuisia
ja poliittisia museot ovat.  Yhdysvaltain nykyään enemmän tai v ähemmän virallisessa moni-
kulttuurisuudessa, ja aiemman monokulttuurisuuden vastakohtana, etnisten ar vojen huomioon otta-
minen näyttää oikeaa kuvaa luovalta tavalta rakentaa näyttel yitä. Kun huomioon otetaan erityisesti
arkeolo gien keskuudessa esille noussut tulkintaongelma ajallisesti etäisen vieraudesta, tilanne mutkistuu.
Poliittinen keskustelu unohtaa, että kulttuuria, joka oli sata vuotta sitten, ei enää ole, eikä sillä ole
nykyedustajia, vain jälkeläisiä jälkeläisten intresseineen. Nykycrowt elävät eri maailmassa kuin 150 vuotta
sitten itsenäisyydestään taistelleet ja esineitään keräilijöille m yyneet tai menettäneet ihmiset. Näiden
etuja taas on nykyajasta käsin v aikea valvoa.
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telyiden ja katsomistapojen piir teitä voidaan pitää yleisinä, mitä erityisinä,
tietyn museotyypin luonteeseen kuuluvina. Myös taideteoksilla erityisenä
esinetyyppinä sekä taiteilijuudesta keskustelulla tekijyytenä on annettavaa
museoesineiden tehtävien ymmärtämiselle.210  Esimerkiksi modernistinen
käsitys nerosta kiteytti käsityksen kehityksen päämäärätietoisesta luontees-
ta ja yksilön sekä yhteisöjen täydellisyyden tavoittelusta. Kandinsky ilmaisi
tämän taiteen yhteydessä ikuisesti nousevalla ja ajassa muuttuvalla kolmiolla:

”Suuri, teräväkulmainen kolmio jaettuna erisuuruisiin osiin...
on henkinen elämä kaavamaisesti oikein esitettynä. Mitä

alempia, sitä suuremmiksi... tulevat kolmion osastot... missä

’tänään’ oli korkein huippu, on ’huomenna’ seuraava osas-
to,  so. siitä mikä tänään on vain ylimmän kärjen ymmär-

rettävissä,... tulee huomenna toisen osaston mielekäs ja

tunneherkkä elämän sisältö. Ylimmän kärjen huipulla on

usein yksi ainoa ihminen.211

Taide liittyi Kandinskyn ajattelussa nerouteen ja taideteos edusti mystistä
yhteyttä johonkin tavalliselle ihmiselle tavoittamattomaan mutta koko yh-
teisölle tavoittelemisen arvoiseen.  Näkijöiden seuraamana koko yhteiskun-
nan kehitys näyttäytyi tarkoitushakuisena kehitysprosessina.

(Taiteilijan) nerouden erityisyyteen käsitettiin kuuluvan kyky nähdä itses-
täänselvyyksien läpi ja siten kyseenalaistaa ja korjata aiemmat väärinymmär-
rykset. Nero ei siksi koskaan jäljitellyt. Terminologiassa on kuitenkin usein
hämääviä sekaannuksia. Edward Young totesi 1700-luvun puolivälissä, että
luontoa jäljitteleviä teoksia kutsuttiin usein alkuperäisiksi (original), erotuk-
sena auktoriteettiasemassa olleiden teosten kopioinnista. Kandinskyn ta-
voin hänelle todellinen alkuperäisyys kuitenkin merkitsi uuden alueen val-
taamista harjoitetulle taiteenalalle.212  Juuri tämä liittää taiteilijuuden nerou-
den osa-alueeksi. Merkitys, merkittävyys, idea, yksilöllisyys, poikkeuksellisuus
ainutlaatuisuus, erityisyys tai oivaltavuus ovat edelleen taiteeseen sitoutunutta
käsitteistöä, jolla teos tai teko erotetaan arvostettavien luokkaan.

Nähdäkseni Pomian nojautuu kielelliseksi väittämänsä luovuuden määrit-
telyssä samaan romanttiseksi kutsuttuun (platonilaiseen) käsitykseen, jo-
hon taiteilijuus yleensä liitetään. Hän ei kuitenkaan siirrä sitä myytinluojaan
sellaisenaan. Siitä huolimatta, että Pomian korostaa tekijää ainoana merki-
tyksen antajana, luovuus on hänen museokäsityksensä yhteydessä muodol-
taan lähellä tieteellisen ajattelun tyyppistä argumentaatiota ja vakuuttelua.
Yksinkertaisesti sanoen hän käsittää merkityksenannon museoyhteydessä
tieteelliseen toimintaan rinnastuvaksi järjelliseksi manipulaatioksi,  jossa esi-
neet vakuuttavat väittämien totuutta. Pomianin mukaan luovuudessa saa-
daan aavistus tuonpuoleisesta, jonne ei kuitenkaan ole pääsyä ja jota ei voi
järjellä ymmärtää. Ajattelun ollessa kielellistä erottelu ei tapahdu vain hen-
gen ja materian vaan myös loogisen ja epäloogisen välillä. Tällaisessa käsi-
tyksessä luovuus määrittyy erilliseksi todellisuudeksi, joka itse tuottaa itse-
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ään ja vaikutuksiaan,  ja joka on vain rajallisesti vastaanottajan kontrol-
loitavissa. Mikäli Pomianin määritelmä luovuudesta ymmärretään näin, hän
syrjäyttää käsityksen luovuudesta jonkinlaisena hulluutena tai ennakoimatto-
maan liittyvänä ja käsittelee sitä oikeastaan vain abstraktina (kielellisesti toi-
mivana) kategoriana. Pomianin mukaan luovuutta edustava esille asettaja
välittää eli siir tää näyttelyssä todeksi luomaansa myyttiä vastaanottajalle.
Luoja (näyttelyn tekijä) on aktiivinen osapuoli, joka tavoittelee todellisuu-
den (museokävijöiden) muuttamista. Myytin esitys välittää abstraktin kie-
lellisen ja säännönmukaisuuksiin taipuvan todellisuuden ja konkreettisten
kokemusten ja aistimusten välillä.  Osoittaen ristiriitaa esille asetettujen väit-
teiden näennäisen totuudellisuuden kanssa hänen teoriansa pohjautunee
ainakin osittain Levi-Straussin 1960-luvulla esittämiin käsityksiin myyttien
metaforisesta luonteesta. Levi-Straussin mukaan myytit mahdollistavat eri
aihepiirien yhteismitattomuuksien tasa-arvottamisen. Metaforat paljastu-
vat tässä intuitiivisesti oivallettaviksi loogisiksi yhteyksiksi eri todellisuuksien
välillä.213

Pomianin käsityksessä katsoja voi oppia kyseenalaistamatta, eli hänellä on
näyttelyn lukemisen edellyttämä kulttuurinen koodisto hallussaan eikä yk-
silöllisyydelle ole sijaa. Myytti on hänen ajattelussaan ”luomus” tai ”taide-
teos” samalla kun se kuitenkin esitetään rationaalisena päättelynä. Tällöin
museoesiinpano näyttäytyy jär jellisenä, mutta siihen ei voi soveltaa mitään
oikeaksi tai vääräksi osoittamisen menetelmiä.  Pomianin käsitystä voi selit-
tää siten, että näyttelyssä esitetty tarina näyttää todelta,  koska platonilaisessa
maailmassa syntynyt luomus (näyttely) tuodaan katsojille aristoteelisena
havaintona todellisuudesta. Uusi esitetään jäljitelmänä. Kuten minkä ta-
hansa taideteoksen kohdalla, lopputulos voi kuitenkin yllättää. Tarkkail-
tavaksi asettaminen tuo mukanaan automaattisesti katsojan oikeuden tulki-
ta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Katsoja voi omaksua näyttelyn
viestin osittain, ei ollenkaan tai ymmärtää väärin,  koska katsomiskoke-
muksessa näyttelystä tulee osa hänen ainutlaatuista havaittavaa todel-
lisuuttaan. Katsojan maailmankuva, elämäntilanne ja tapa tarkastella sekä
ymmärtää asioita, yhtälailla kuin koko kulloinenkin maailma,  vaikuttaa väis-
tämättä siihen minkälaisena esille asetettu ”totuus” välittyy ja ymmärre-
tään.

Nykyään korostetaan, etteivät näyttelyt pyri universaaleihin tulkintoihin
esilleasetetuista ilmiöistä, eivät varsinkaan mistään niin laajasta ja moni-
muotoisesta kuin kulttuurista. Museoinstituution auktoriteetin painolla
suppeakin kokonaisuus saa kuitenkin katsojan silmissä helposti itseään suu-
rempia merkityksiä. Vaikka esilleasettajat olisivat tietoisia kyvyttömyydestään
tavoittaa jonkin ilmiön olemus, heidän vaillinainen esityksensä tulkitaan
helposti kokonaiskäsitykseksi tai ainakin harkittujen keskeisyyksien avulla
ilmiön perusolemuksen tavoittavaksi. Katsoja lisää oman tietonsa ja koke-
muksensa ja täyttää puutteita tai kritisoi valintoja edes erityisesti ajattele-
matta asiaa. Museossa mielemme toimii miltei asian kuin asian suhteen
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kuten Horace Walpole kir joitti vuonna 1740 klassisen koulutuksen saa-
neen matkailijan Italian kokemuksesta:

”Muistimme näkee enemmän tässä maassa kuin silmäm-
m e”.214

Katsojan kokemusmaailmassa havaintoihin liittyy muistoja, mielikuvia, tun-
nelmia ja tietoja. Aiemmat kokemukset ohjaavat ja rajaavat näkemään halu-
tut tai kiinnostavat asiat ja samalla saattavat sulkea silmät joiltain muilta.
Tämä on mahdollista rinnastaa Pomianin käsitykseen kertomuksen ens-
isijaisuudesta museokokemuksen synnyttäjänä, mutta tällöin kertomus pi-
tää ymmärtää kattavammin kuin Pomian on tehnyt, koska hän puhuu ker-
tomuksen luojana ainoastaan näytteilleasettajasta.215  Näyttelyn kertomuk-
set eivät ole kokonaisuudessaan näytteilleasettajan ohjattavissa, vaan jokai-
sella yksilöllä on kerrotun oheen liitettäväksi omat tarinansa ja myyttinsä.
Samalla jokaisella katsojalla on tarpeita, joita kokoelman erityisestä kulmasta
katsominen voi täyttää; katsoja tuo omat kertomuksensa mukanaan. Tämä
edelleen lisää mahdollisten ”kertomusten” määrää. Yritys viestin ja ihmis-
ten hallintaan oli kuitenkin erityisesti julkisten museoiden syntyessä voima-
kas.

Esine tai dokumentti sinänsä olivat menneen tai tiedon läsnäolo ja niiden
sekä niiden järjestyksen merkittävyys oli katsojalle 1800-luvulla vallinneen
käsityksen mukaan selvä. Kenraali Pitt Rivers kirjoitti vuonna 1891 museonsa
taksonomisesta esillepanosta:

”... hänen [museota opiskelevan] täytyy vain havaita sen
[esineen] etäisyys rakennuksen keskustasta ja seurata sa-

manlaisia muotoja niiden alkuperään.” 216

Willian Henry Fowler, Museum of Natural Historyn johtaja Lontoossa,
kirjoitti samoihin aikoihin oman museonsa esittelyperiaatteista samaa. Näyt-
tely oli jär jestetty sisäkkäisiksi rengasmaisiksi huonesarjoiksi, jotka olivat
yhteydessä säännöllisin välein:

”Jokainen kierros esittää maailmanhistorian kauden, alka-
en keskustasta ja päättyen reunalle. Ryhmien historiaa voi

seurata säteitä myöten.”217

Samoin Lee Rust Brown tulkitsee vuoden 1830 Pariisin Jardin des Plantesin
toistaen luonnonjärjestyksen esittämiseen pyrkivää käsitystä esilleasettamis-
periaateista:

”Erilaisin esitystekniikoin klassifikaation näkymättömät
muodot saivat demokraattisen näkyvyyden. Seinävitriinit,

näyttelypöydät, istutukset, eläinaitaukset ja kirjat kirjas-

tossa... rajasivat tietyt esimerkkien yhdistelmät ja siten

vaikuttivat kuin ikkunat joiden läpi kävijä saattoi ’nähdä’
sukuja, järjestyksiä ja luokkia.”218
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Yllä siteeratut kir joittajat korostavat esineiden keskinäisten suhteiden ja
tilallisen sijainnin tärkeyttä merkitysten synnyttäjinä. Opastamaan pyrkivän
museon tehtävää täytettäessä esineiden näennäinen kaaos oli asetettava jo-
tenkin tavoitettavaan järjestykseen. Yhdessäkään näistä näyttelyistä ei kui-
tenkaan anneta selkeää, tilassa nopeasti havaittavaa ja yksiulotteista, yhdellä
etenemissuunnalla tavoitettavaa käsitystä maailmasta.  Paremminkin ne voisi
määrittää yrityksiksi rakentaa tulkintamahdollisuuksia erilaisille akateemi-
sille kiinnostuksille: maailman jäsentämiseksi moniulotteisena kokonaisuu-
tena. Esimerkiksi Pitt Rivers, jonka kokoelmaa pidetään taksonomisen
ripustuksen ääriesimerkkinä,  piti kokoelmia tärkeinä inspiraation lähteinä
taiteilijoille ja käsityöläisille, ja hän katsoi näiden hyötyvän parhaiten
jäsentymättömyydestä ja kokoelmien monimuotoisuudesta.  Se mahdollisti
kunkin omat klassifikaatiot. Oli kyseessä akateeminen, tiedettä luova, asia-
kas tai inspiraation etsijä, katsojalle piti jättää jonkinlainen vapaus käyttää
aineistoja ja miettiä itse kokonaisuuksia.219

Mikäli halutaan Pomianin tavoin hakea keskiaikaisesta kuvankäytöstä taus-
taa museoiden kommunikaatiolle, nähdäkseni Umberto Econ ja Lina
Bolzonin käsitykset kirkkorakennusten kuva-aiheiden ja niiden luoman
mielihyvän käytöstä osana saarnojen ymmärrettäväksi tekemistä kuvaavat
Pomianin ajatuksia paremmin esineiden näyttelystatusta. Kun Pomianin
mukaan materiaaliset esimerkit ovat oikeastaan olemassa kertomusta var-
ten ja kertomus on tajuttavana olemassa ilman kiinnostuksen herättäjiä (hän
ilmeisesti pitää lähtökohtana katsojan kykyä vastaanottaa ensisijaisesti sa-
nallista informaatiota), esimerkiksi Eco on todennut, että symbolit ja myy-
tit kykenevät muotoilemaan ymmärrettävään muotoon asioita, joita ei voi-
da ilmaista täsmällisesti teoreettisessa muodossa. Visuaaliset merkit tekivät
keskiaikaiselle kuulijalle abstrakteissa muodoissaan käsittämättömistä
doktriineista tajuttavia. Pomianin käyttämässä mielessä esineen itseisarvo
on vähäisempi kuin Econ käsityksessä, jonka mukaan joitain asioita voi
olla vaikea ilmaista ilman materiaalista tukea.220

Teoksessa Goodbye, Descartes  Keith Devlin toteaa, että nykyiset tutkimukset
ovat osoittaneet pitkään vallinneiden käsitysten kielellisistä ja loogisista sään-
nöistä olevan rajoittuneita. Teoriat eivät kykene tuottamaan mitään lähellä-
kään ihmisen todellisen ajattelun ja puheen ominaisuuksia olevaa. Hänen
mukaansa rationaalisesti ajattelevassa ihmismielessä tapahtuu paljon enem-
män kuin sääntöihin perustuva loogisesti muotoiltu ajatteluprosessi. Esi-
merkiksi nykyään varsin laajasti esiintyvä käsitys kaiken tiedon metaforisesta
luonteesta kuvaa ymmärtämiskysymyksen monimutkaisuutta. Se tarkoittaa
täydellisen kuvauksen ja näin myös tietämisen mahdottomuutta. Ymmär-
rys voidaan saavuttaa vain aina vajaaksi jäävien yleistysten tasolla ja niistä
takaisin osiin heijastaen.221  Koska Pomian ei ole kiinnostunut katsojan ko-
kemuksesta ja tulkintaprosessista, hän ei joudu pohtimaan totuusarvoja
eikä ottamaan kantaa tulkintojen muodostumiseen ja merkityksiin esille
asetettujen esineiden merkittävyyden selittämisessä. Tämä on kuitenkin
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näyttelyissä keskeistä. Tietoisuuden- sekä oppimisteorioiden näkökulmas-
ta katsojan suhde näyttelyyn vaihtelee. Vain pieni osa katsojista lähestyy
näyttelyitä älyllisestä ja tiedollisesta näkökulmasta siten, että teksteissä tar-
jottu tieto/kertomus ja sen esittämien yhteyksien looginen päättely johtaa
oppimiseen. Kokemuksellisuutta, kokemalla oppimista ja tiedollista omak-
sumista on helppo pitää erillisinä tai ainakin erilaisiin tuloksiin johtavina.
Näin ei välttämättä ole. Menetelmät työstävät aineistoa eri tavoin, mutta
jokaisen ihmisen oppimisstrategian pääasiallinen tarkoitus on vastata ihmi-
sen omiin tiedostettuihin tai tiedostamattomiin oppimistarpeisiin. Näytte-
lyssä tar jottu aineisto joko tukee tai ei tue kunkin yksilöllistä muistiprosessia.
Väitän, että käytännössä kaikki soveltavat tietojen omaksumisessa henkilö-
kohtaisesti muotoutuneita jäsennys- ja hyödynnysperiaatteita, eli luovat
annetun aineiston pohjalta jotain uutta: ihmiset käyttävät mielikuvitustaan.

Mark Johnson määrittelee mielikuvituksen kyvyksi jäsentää mielessä olevia
asioita jotain merkitseviksi koherenteiksi yksiköiksi.222  Ihmisen kyky oival-
taa näyttelyssä ja kehittää annetusta aineistosta itselleen mielekäs käsitys
jostain asiasta perustuu nähdäkseni tähän mielikuvituksen kulloisessakin
toimintayhteydessään järjelliseksi määrittävään tapaan selittää ajattelu-
prosessia. Kulloinenkin uusi ajatus on merkityksellinen, koska se on yhte-
ydessä ihmisten yhteiseen olemassaoloon ja maailmaan tai selittää niitä
oivaltajalleen juuri tuona hetkenä ja vallitsevissa olosuhteissa.  Idea johtaa
toiseen: taiteilijan idea tarkastelijan ideaan; näyttelyn idea katsojan ideaan.
Tässä tilanteessa jostain kulmasta näennäisen epärationaalinen tai virheelli-
nen voi näyttäytyä oikeana, tarpeellisena ja positiivisena kehityksenä. Hen-
kilökohtainen merkityksenluominen määrittelee abstraktin tiedon tärkey-
den: kokemus tekee kulloisenkin merkityksen.  Jos kokemus jää ulkopuoli-
seksi, yleistä asiantilaa koskevasta vaikka kuinka ”oikeasta” tiedosta huoli-
matta katsojan maailmankuvassa ja merkitysten hierarkiassa ei tapahdu
muutoksia. Asenteet ja arvot säilyvät eli tietoa ei ole omaksuttu. Johnsonia
tukevasti ja samalla palaten 1500–1600-luvun käsityksiin Michael Tye tote-
aa, että mielikuvat ovat aivojen toiminnasta syntyviä fyysisiä yksiköitä. Ne
ovat symbolein täytettyjä järjestelmiä,  joiden rakenne on joiltain osin ku-
van kaltainen toisaalta kielellisen esityksen tyyppinen. Renessanssifilosofiassa
mielikuvitus, luovuus ja näkemisen psykologia kuuluivat yhtenäisesti toi-
mivaan aistihavainnoista ajatteluun ja ymmärrykseen johtavaan jär jestel-
mään, joten sen yhteydessä voidaan puhua samantyyppisistä käsityksistä.
Näitä käsityksiä taas voi tarkastella museon olemusta määrittäneinä tekijöi-
nä. Mieluummin, kuin että museota voitaisiin määritellä tavaroiden, tari-
noiden tai keräilyn psykologian avulla, sen luonne saattaisikin löytyä siitä
miten ihmisyys, maailma ja näiden suhde on kulloinkin ymmärretty ja siitä
kuinka ihmisen mieli ymmärretään. Suhde esineiden, näyttelyn tekijöiden,
katsojien ja olemassaolon tai fyysisen maailman kesken tulee monimutkai-
semmaksi kuin esimerkiksi Pomian on esittänyt.  Yksikään ”myytti” ei ole
itsestäänselvästi esineen ainoa ominaisuus näyttelyssä. 223
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Taiteen erityisyysTaiteen erityisyysTaiteen erityisyysTaiteen erityisyysTaiteen erityisyys

Taiteen sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti erityistä asemaa ei ole syytä vähä-
tellä. Taiteen erityisyydestä ihmistekojen joukossa kertoo se, että länsimai-
nen (materiaalinen) kulttuuri on kyetty jaottelemaan taiteeseen ja ei-taitee-
seen jo vuosisatoja. Taide on varsin kyseenalaistamatta ollut ”hengen-
tuotteen” arvonimi. Taiteeksi siis määritellään jotain tärkeänä ja rahallisesti
arvokkaana pidettyä henkistä tai materiaalista omaisuutta, johon liittyy jo-
kin erityinen luovaksi määrittyvä aspekti. Taide-käsitteen sisällä merkityk-
set ovat nerouden ja luovuuden sisäänrakennettujen määritysten mukaises-
ti luonnollisesti vaihdelleet. Käsite onkin yhdistynyt moniin taitoihin ja
kykyihin, niin henkisiin kuin materiaalisiin. Se on merkinnyt taitavuutta,
erinomaista työnjälkeä ja kykyä toteuttaa ajatus tai ”saada materia elämään”.
Se liittyy uutta tuottavaan kykyyn ja mielikuvitukseen, mutta myös makuun
ja silmää (aisteja) miellyttäviin tai mieltä innostaviin asioihin. Määritelmää
ei ole tarvinnut eikä ole voinut kyseenalaistaa koska taiteen joukkoon kuu-
luvaksi on määritelty aina vaihtelevasti se, mikä on parasta, kiinnostavinta,
innovatiivisinta ja puhuttelevinta kullekin määrittelijälle. Määrittelyn yksi
tärkeä aspekti kuitenkin on, että (eurooppalaisen) taideteoksen on perintei-
sesti oletettu kommunikoivan suoraan ja kahdenkesken ymmärtävän kat-
sojan kanssa ja se on siksi ollut välttämätön paitsi idean kommunikoijana,
myös synnyttäjänä ja muotoiluna.

Tapana on erotella kulttuurisia virtauksia niin museoissa kuin niiden ulko-
puolella esineiden perusteella. Joistain esineistä tulee kuvamaisia ajatusta-
van, ajan tai paikan tunnuksia. Ne latautuvat tavanomaista voimakkaam-
min symbolimerkityksin.224  Erityisesti Yhdysvalloissa poliittinen ja juridi-
nen taidekäsitys ja vähemmistöjen poliittisesti tunnustettu asema ovat in-
nostaneet symbolein latautuneiden esineiden taidemuseomaisen esille-
asettamisen positiivisen voiman käyttöön.  Taidenäyttelyt todistavat ryhmi-
en ja kansojen saavutuksista valkoisille näille tutussa arvottavassa muodos-
sa.  Taide poliittisena välineenä – mistä hyväksymällä ja hylkäämällä
valittavassa taiteessa on kyse – sopii erityisesti etnistä identiteettiä muokkaa-
vien käsitykseen. Jos taiteeksi voidaan periaatteessa kelpuuttaa mikä tahan-
sa, teoksen hylkääminen on aina poliittinen teko ja ymmärrettävissä taide-
teon tekemällä tavoiteltavan aseman kieltämisenä tavoittelijoilta sekä esillä
olevan asian vähättelynä. Washingtonin ei-eurooppalaisia kulttuureja
esittelevissä museoissa on rakennettu näyttelyt tälle ”sanomatta selvälle”
pohjalle samalla rajoittuen modernismin myötä rajatusti ymmärrettyyn es-
teettisesti hyväksyttävään, korkeatasoiseen ja menneeseen. Jacky Thomp-
son Rand kir joittaa intiaanimuseossa olevassa tekstissä mestariteoksen ide-
an ja yleisen mielikuvan alkuperäiskansoista vahvistavan toisiaan. Ne estä-
vät alkuperäiskansojen ja heidän taiteensa ymmärtämisen ja sulkevat heidät
stereotypiaan, missä innovaatio merkitsee degeneraatiota. Vaikka Pohjois-
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Amerikan intiaanien noin sadan–sadanviidenkymmenen vuoden takainen
”kultakausi” on erityisen tunnistettava elokuvamaineensa takia, Randin teksti
sopii kuvaamaan koko vieraiden kulttuurien ja länsimaisuuden, erityisesti
länsimaisen virallisen tutkimusnäkemyksen kohtaamista ja pitkään vallinneita
odotuksia. Tällainen (erityisesti antropologiassa aiemmin esiin noussut)
käsitys ymmärtää puhtaaksi, aidoksi ja rehelliseksi vain muuttumattoman,
eli läntisen kulttuurin kohtaamattoman ja siksi vielä neitseellisen tahrattoman
menneen.225  Rand tavoittelee hyväksyntää uudelle ja muutokselle, nyky-
maailman ylikulttuuriselle yhtenäisyydelle, missä vähän outo voi olla myös
vähän tuttu ja rajoja on vaikea asettaa. Monikulttuurisessa maailmassa eri

145.--150. Zulujen hiuksissa kuljetettavia, sarvesta valmistettuja ja koristeena käytettyjä lusikoita;  veis-
toksia eri puolilta Afrikkaa; kiinalaisia pakotettuja metalliastioita silkkitietä ja kauppaa esittelevästä huo-
neesta sekä kaakkois-aasialaisia veistoksia.  National Museum of  African Art ja Freer Gallery, Washing-
ton D.C.
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kulttuurien taidetta ei pitäisi asettaa esille erillisiin museoihin. Silti juuri
tämä on edelleen tapa kun muokataan identiteettiä. Paitsi Afrikan ja Aasian
taiteen esilleasettaminen Washingtonissa, myös odotukset, joita uuteen
intiaanimuseoon kohdistuu, viittaavat tähän.

Antropologisissa, historiallisissa tai taidenäyttelyissä taiteen käsite määrittyy
eri tilanteissa eri perustein ja käsitteen käytön liukumat erilaisten esineistöjen
ja eri kulttuurien esillepanossa kertovat suhtautumisesta kulloiseenkin ma-
teriaaliin tai kulttuuriin. Taidealan auktoriteetit hienosäätävät normeja siitä,
mitä sisällyttää varsinaisen taiteen kategoriaan määritellessään tai vaikut-
taessaan päätöksiin mitä pidetään kelvollisena taidemuseoon eli mitä pide-
tään kiinnostavana ja ajankohtaisena. Sivutuotteena taideauktoriteetit mää-
rittelevät laajemminkin kulloinkin kyseessä olevaa kulttuuria, sen suh-
teellista merkitystä osana huomioon otettavaa tai unohdettavaa maailmaa.
Asettaminen näytteille taiteena erottuu muista tavoista esitellä esineitä, kult-
tuureja tai historiallisia tapahtumia. Katsojat tunnistavat sen. Myös näyttely-
rakentajien näkökulmasta taidenäyttely on itsenäinen tyyppi.226  Tarkkaavuus
ja huomio kohdistetaan modernismin taidemuseomaisessa näyttelyssä toi-
sin kuin antropologisessa. Kun esineitä, jota ei aiemmin ole esitelty taitee-
na, aletaan tarkastella sellaisena, ne erotetaan massasta yksilöiksi. Tällöin
ne asetetaan tietoisesti viittaamaan vähemmän kulttuuriseen taustaansa tai
arkiseen käyttöyhteyteensä ja enemmän yksilöllisyyteen, tekijäänsä ja
onnistuneiden kategoriaan. Taidemuseomaisia piir teitä on käytetty ja käy-
tetään antropologisissa tai luonnonhistoriallisissa museoissa tietoisena pyr-
kimyksenä kohottaa esiteltävän aineiston tai esineistön esittämän kulttuu-
rin arvoa,  mutta samalla ne saattavat toimia keinona pysäyttää katsoja ha-
luamaan lisää tietoa. Kulttuurien arvonkohottamistarpeesta syntynyt posi-
tiivisesti arvottavaksi koettu tapa asettaa esille ei kuitenkaan ole ollut ainoa
”kauniin” esilleasettamisen käyttöperuste. Miellyttävyyden ja haltioitunee-
seen tilaan saattamisen estetiikka on aina ollut läsnä näyttelyissä. Riippu-
matta voidaanko puhua yrityksestä saattaa aineistoa taiteen pariin, miellyt-
tävä kokemus saa kävijän jäämään ja tulemaan uudestaan.

Nykyisten taiteena esilleasettamisen tapojen taustalta löytyy näkemykseni
mukaan modernistinen taiteen määrittely sopivasti mukautettuna.  Robin
G. Collingwood määritteli 1938 ilmestyneessä teoksessaan The Principles of
Art taiteen tekijän tarkoitusten, tarpeiden ja tuotetun teoksen välille ja sa-
malla teoksessa tavoitettavaksi ymmärrykseksi,  ehkä myös taiteuden
oivallukseksi. Taide esitti nähdyn, tunnetun ja koetun. Osallistuen ajan kes-
kusteluun antropologisesta taiteen näköisestä toiminnasta, hän kutsui
pseudotaiteeksi asioita, jotka eivät hänen nähdäkseen olleet taidetta (art proper),
mutta jotka käsitettiin taiteeksi. Collingwoodin pseudotaiteen käsite syntyi ai-
kana, jolloin antropologisista museoista ja näyttelyistä keskusteltiin osana
eksotisoivaa muotia. Keskustelun tueksi ”villi-ihmisen” mielestä ja ajatte-
lusta oli tässä vaiheessa tarjolla useita teorioita. Pääsääntöisesti ei-länsimai-
nen ajattelu määriteltiin täysin erilaiseksi kuin ”ranskalaisten looginen päät-
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tely” tai ”englantilaisten kokeellinen tutkimus”. Esimerkiksi Sigmund Freud
määritteli aikanaan yleisen arvoarvostelman myötäisesti magian sairaudeksi.
Useat antropologit taas tarkastelivat sitä varhaiskantaisena yrityksenä tie-
teelliseen toimintaan mikä edelleen näyttää ilmeiseltä museoyhteydessä.
Collingwood sen sijaan korosti kulttuurien erilaisia kieliä. Hän toteaa, että
historiallisten ja kulttuuristen rajojen ylittämisestä seuraa aina tarve muut-
taa kuvattava asia kulloinkin käytetylle kielelle, jolloin enemmän tai vähem-
män alkuperäisestä merkityksestä muuttuu. Samalla Collingwood syyttää
varhaisia antropologeja erilaisen ajattelun naurettavaksi tekemisestä keskit-
tymällä vain kulttuurien helposti osoitettavissa oleviin osa-alueisiin.
Rajoittuessaan yhdestä näkökulmasta (länsimaisuus) kiinnostavaan tutki-
mus hukkasi oleellisen ja toisen kulttuurin jär jen.227

Collingwoodin aikana muodikkuus teki joistain ei-eurooppalaisista esineis-
tä ”kauniita”. Silmää miellyttävä kauneus taas teki niistä hyväksyttyjä,
himoittuja ja siis ”taidetta” arjen ja kaupankäynnin merkityksessä osana
muotoseikkoihin taiteen laatuarvioinnissa keskittynyttä modernismia. Kau-
neuden havaitseminen oli tarpeen houkuttelemaan pyrkivässä ja ostajia
hakevassa uudessa aiheessa.  Kuten Collingwood totesi, kaikki näytteille ase-
tettu ei välttämättä ollut kelvollista oikeaksi taiteeksi perinteisten euroop-
palaisten standardien mukaan,  koska uuden vaan ei käsittämättömän, ta-
voittelusta luomisprosessissa ei ollut näyttöä taiteilijan jäädessä tuntemat-
tomaksi. Muodikkaaksi muuttunut pseudotaide ei tuona aikana edes välttä-
mättä pyrkinyt esillepanossaan ”oikeaksi” taiteeksi.  Se pelasi varman pääl-
le, ei etsinyt radikaalien eikä ymmärrystään harjaannuttaneiden asiantunti-
joiden hyväksyntää vaan täytti suuren kansan tarpeita ulkoisen muodon ja
käytön korostuksessa ja merkitysten unohduksessa, jolloin esimerkeistä tuli
abstrakteja yleisinhimillisiä muotoja.228

Siitä huolimatta, että Collingwoodin ajattelu on taideteoreettisessa keskus-
telussa vanhentunut, se on säilyttänyt elinvoimansa. Hän esimerkiksi piti
käyttötaide-kaunotaide erottelua tarpeettomana ja totesi, että taide-esinettä
sinänsä ei ollut olemassa. Hän ei yhdistänytkään taidetta ja fyysistä teosta,
vaan mitä vain saatettiin kutsua taiteeksi, koska sillä oli suhde esteettiseen
kokemukseen. Suhteen eli kommunikaation takia fyysinen esine ei hänen
mukaansa ollut turha. Collingwoodin mukaan rakennus tai kuppi, jotka ovat
ensisijaisesti käyttöesineitä, saattoivat olla myös taideteoksia. Taideteokseksi
tekevä asia oli kuitenkin toinen kuin käyttöesineeksi tekevä. Samoin visuaa-
lista miellyttävyyttä vähätellen hän muistutti, että taiteen ja kauneuden vä-
lillä ei ollut välttämätöntä yhteyttä. Hän myös kiisti teoksen aiheuttaman
tunteen merkityksen taiteudelle eli korosti mielen muiden toimintojen käyt-
tämistä teoksen ymmärtämiseen. Siitä huolimatta, että hän erityisesti totesi
magian tunteisiin ja haluttuihin päämääriin vaikuttamaan pyrkineet elementit
taidoiksi, vaikka ne näyttivät taiteilta (tanssi, laulu, kuvantekeminen), hän ei
kieltänyt, etteivätkö ne samalla saattaisi myös olla taidetta.229  Collingwood
esitti ajatuksia, jotka ovat osoittautuneet museoissa käyttökelpoisiksi vuo-
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151. ja 152. René D’Harnoncour tin MoMA:iin suunnittelema Indian Art of  the United States -näyttely
(1940—1941) sai paljon julkisuutta ja oli yksi tärkeä intiaaniesineistön taloudellisen arvon kohottajia.
Se loi muodin. Kuvista päätellen näyttelyn ripustus vaikutti ainakin elokuvalavastuksiin ja sisustuksiin.
Yhdysvallat haki nä yttelyiden aikaan kansallista kulttuurista erityisyyttä ja eroa eurooppalaisesta perin-
nöstään. Eurooppalaisuudesta erillistä identiteettiä oli mahdollista vahvistaa luomalla vain Amerikalle
tyypillisestä muotia ja intiaanit jos k etkä olivat alkuperäistä ja ainutlaatuista amerikkalaisuutta. Ensim-
mäiset suuret intiaaniesineiden näyttelyt,  mukaanlukien MoMA, markkinoivat yleisölle värikkäitä villa-
tekstiilejä ja yksinkertaisia saviastioita osana maan myötä saatua perintöä, joka oli jotain yhtä dynaamis-
ta ja ei-klassista kuin eurooppalainen Afrikka-muoti oli ollut. Eur oopassa muodilla ei ollut yhteyttä
perinteeseen, mutta Yhdysvalloissa paikan ja kulttuurin yhdistävästi moderni oli omalla maaperällä.
Intiaaneista tehtiin osa uskoa maan luonnollisesta alkuvoimaisuudesta ponnistavaan moderniuteen ja
siksi väistämättömään ylivoimaisuuteen. Yhdysvaltain Euroopasta erillistä identiteettiä oli viihdeteolli-
suuden myötä mahdollista markkinoida väestölle laajasti kun osana tätä museon vakuuttavuus loi us-
koa muodin hyväksyttävyyteen.  Intiaanit voitettiin elokuva toisensa jälkeen. Sankarilliset villin lännen
valloittajat ja pelloillaan puurtava kansa taltutti luonnontilaisen paratiisin ja otti käyttöönsä jalojen
villien parhaat tuotteet edelleen jalostetta vaksi.
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sikymmeniä myöhemmin erityisesti määriteltäessä uusia esineitä taiteen luok-
kaan, vaikka hän kielsi antropologisen taiteen mahdollisuuden. Collingwood
korosti molempien osapuolten osuutta taiteuden luomisessa – tekijän ja
tarkastelijan – mikä antropologisten esineiden tekijättömyydessä hänen ai-
kanaan puuttui.  Jotta teos oli Collingwoodille taidetta, sen oli synnyttävä
eurooppalaisen taidekonvention tietoisena tuotteena. Sittemmin, muun mu-
assa institutionaalisen taideteorian myötä, on pyritty osoittamaan, että taite-
uden tuottamista tapahtuu muuallakin kuin tietoisesti taideobjekteja valmista-
vien ihmisten päässä ja tämä on siirretty perusteluksi antropologisen ai-
neiston taiteudelle , jolle samalla on haettu näyttelyissä hyväksyntää perin-

153. Hubbelin trading postin vuosina 1890—1900 myymien “kutojanainen” ( spider woman) risten
koristeltujen huopien tapaan kuvioitu huopa. Ostettu Albuquerqesta, Uudesta Meksikosta 1917. Sivu
Common threads. Pueb lo and Navajo textiles in the Southwest Museum  -luettelosta, 1998—1999. Southwest
Museum, Los Ang eles.
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teisin modernistisin muotoseikoin tai jopa tekijöiden nimiä esiin tuoden.
Antropologisen esineistön tilanne ei taiteen kenttää vapaasti muotoiltavaksi
määrittelevällä ratkaisulla nimittäin selvinnyt. Se tarvitsi paitsi asiantunti-
joiden, ennen kaikkea yleisön hyväksynnän. Sen piti olla miellyttävää kat-
sella mieluummin kuin radikaalia,  mutta silti tekona uusi ja erityinen. Es-
teettinen aspekti piti siis säilyttää. Samalla poliittinen sisältö uusissa teok-
sissa ja vanhojen esineiden asettaminen uuteen kehykseen muodostui var-
sinaiseksi taideteoksi. Tällöin taiteena esille asettava taho nousee kommu-
nikoijana tekijäksi. Esilleasettamiselle saadaan aikaan vaikutelma tarkoituk-
sella katsottavaksi ja mietiskeltäväksi tarkoitetuista esineistä, jotka muistut-
tavat näyttely-ympäristössään perinteisiä taideteoksia, mutta joiden pitäisi
samalla kertoa kulttuureista. Esimerkiksi Los Angelesissa sijaitsevassa South-
west Museumissa olevassa johdantotaulussa todetaan intiaanien tekijyyttä
korostaen:

”... Alkuperäiskansoja edustavat taiteilijat ovat usein en-
sisijaisia museo-ohjelmien konsultteja. Tekstiilejä ja mui-

ta esineitä ei arvioida vain luontaisen kauneutensa vaan

myös sen perusteella, mitä ne voivat kertoa ihmisistä, jot-

ka tekivät ne.”230

Institutionaalisen teorian ohella kommentiksi pitkään vallinneelle käsityk-
selle taideteosten erityislaadusta muodostui erityisesti 1960-luvun lopulta
alkaen tapa tarkastella taidetta välittäjänä. Kun ”myytit” eli merkitykset syn-
tyvät ”merkin” ympärillä sopimusten mukaan tai yksilön päätöksinä, esine
jäi viestijänä näennäisesti merkityksettömäksi. Tekijän tarkoitukset ja kat-
sojan/kokijan kokemusten pohdinta mahdollistivat puheen tekijyydestä ja
kokijuudesta tai taiteesta ja kauneudesta erilaisina henkilökohtaisina
kokemuksina, joilla ei näyttäisi olevan juurikaan kohtauspintoja tai ne ra-
joittuvat vain yhteisiin kulttuurisiin koodistoihin. Taidekeskustelussa on esi-
neen mykkyyttä tai ”tekijän kuolemaa” korostavasti väitetty, että taide-
kokemus on todellinen teos. Esineellisellä teoksella on tällöin välinearvo ja
tulkitsijasta tulee ensisijainen ”taiteilija”. Eddie M. Zemach on tästä poike-
ten Collingwoodin tavoin todennut, että esteettistä kokemusta ei ole mah-
dollista irrottaa koettavasta. Hän toteaa Tuomas Akvinolaista mukaillen,
että kaunista on se, mitä on miellyttävä tarkastella. Tarkasteltava ominai-
suus ei ole mikään ulkoinen muoto, vaan jokin esteettinen ominaisuus ku-
ten harmonia.231  Kyse on siis henkilökohtaisen kokemuksen rajaamisesta
tuottamalla asia, jolla todennäköisesti on jokin haluttu vaikutus. Niin itses-
täänselvältä kuin kuulostaakin sanoa, että materiaalisen kappaleen läsnäolo
on välttämätöntä minkä tahansa aistikokemuksen syntymiselle, juuri tästä
Zemachin väitteen kohdalla perimmältään on kysymys. (Esteettisen) koke-
muksen muodostumisessa saati ”levittämisessä” eri ihmisille ei ole kysy-
mys ajatusrakennelmien kehittämisestä ja siirtämisestä seuraaviin kokeviin
ja ymmärtäviin aivoihin,  vaan ajatusrakennelmien aineellistamisesta aisti-
todellisuuteen ja toisille ihmisille tunnistettavaan sekä siten enemmän tai
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vähemmän helposti omaksuttavaan muotoon. Oli ajatus tiivistettävissä
älylliseksi päättelyksi tai tietyin epävarmoin reunaehdoin tunnistettavaksi
taideteokseksi, sen olemassaolo tulee todeksi materiassa, joka on mahdol-
lista aistia, kokea, ymmärtää ja oivaltaa. Museo, kuten taide, on yksittäistä
teosta tai näyttelyä laajempi kokonaisuus, johon kuuluvat tekijä,  tekijän tar-
peet ja halut, intentiot, inspiraatiolähteet; katsoja, katsojien tunteet, ajatuk-
set ja niin edelleen. Jokainen taideteos ja näyttely yhdistävät kaksi kokemus-
aluetta – merkityksen tekemisen ja toisen merkityksen tekemisen. Niin sa-
nallinen kuin visuaalinen yhteysverkosto ajatusten, ideoiden; tekijän, teok-
sen sekä katsojan välillä on keskeinen, ja katsoja ja tekijä, molemmat ole-
massaolollaan, teoillaan ja mielipiteillään vaikuttavat toinen toisiinsa. Vaik-
ka tekijä liittäisi teokseen tulkintaohjeita ja merkityksiä, ne eivät sido katso-
jaa, korkeintaan ohjaavat. Katsoja löytää yhteydet itse. Niin opettamaan
kuin elämyksiä luomaan pyrkivässä esillepanossa siinä kuin taiteessa
katsojalta edellytetään paitsi asiantuntemusta,  ennen kaikkea kykyä yhdis-
tää asioita uusiksi kokonaisuuksiksi, häneltä edellytetään kykyä luoda tul-
kinta taideteos tai näyttely oppaanaan. Kokemuksellisuuden kokonais-
valtaisuus – henki ja materia – määrittää niin taidetta kuin museota. Vain
fyysinen ja henkinen yhdessä tuottavat vaikutelman erityisyyden ja merki-
tyksen läsnäolosta taiteessa siinä kuin museon näyttelytilassa. Kokonaisuu-
den olemus muodostuu siitä, että aineellisen kappaleen merkityssisältöjä ei
voi koskaan täysin rajata eivätkä ne ole täsmällisesti kielellisessä muodossa
ilmaistavissa. Ilmaistu ajatus ei myöskään siirry sellaisenaan kuten eivät kaikki
tunnetut tai tuntemattomat merkitykset. Kaikki piirteet ovat kuitenkin po-
tentiaalisesti läsnä ja havaittavissa. Merkitysten osa-alueiden painoarvot eri
tilanteissa ja eri tulkitsijoille vaihtelevat. Tarkastelupisteitä on ääretön mää-
rä, vain kaikkien niiden yhtäaikainen saavuttamien mahdollistaisi täydelli-
sen ymmärryksen, joka ei enää olisi tulkinta.
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Nykyisestä renessanssiinNykyisestä renessanssiinNykyisestä renessanssiinNykyisestä renessanssiinNykyisestä renessanssiin
Taiteen ja museon metafysiikkaan perinteisen taidehistorian ja -kritiikin
kielenkäyttö antaa ensimmäisen vihjeen.  Renessanssista tutut “nerous” ja
“elävyys” ovat tärkeitä termejä yhä edelleen taiteesta puhuttaessa, samoin
edistys tai ”progressio”. Ne näyttävät periytyvän maailman ja ihmisyyden
olemusta pohtineilta filosofeilta siinä kuin ”universalismi”, ”historian si-
sältä ja ulkopuolelta katsominen”, ”yllätyksen odotus” tai ”täyttymys”.
Renessanssiaikana samanlainen kielenkäyttö toistui taiteen lisäksi filosofi-
sen retoriikan myötä niin tieteellisessä keskustelussa kuin vaikkapa
astrologiassa, joka oli erityisen suosittua juuri 1400–1600-luvulla. Astrologiaa
tutkinut Peter Whitfield toteaakin 1500-luvulla muuttunutta katsantokantaa
korostavasti, että ennen Kolumbusta ja Kopernikusta uutuuden sijaan jalo
menneisyys oli arvo ja perusteli innon tulkita muinaisia lähteitä. 233

Renessanssi on museon, taiteen ja modernin ihmiskäsityksen koti. Kaikkia
näitä yhdistää sama ontologia.  Taiteentutkimuksessa renessanssifilosofeja
ja -kirjoittajia ei koskaan varsinaisesti unohdettu kuten tapahtui tieteellisen
ajattelun, tieteenfilosofian tai estetiikan puitteissa, jotka edelleen usein aloit-
tavat modernin historian noin 1600–1700-luvulta. Tulkinnat voivat kyllä
vaihdella laidasta laitaan. Kun Gombrich hyväksyy magian, esimerkiksi Ja-

“C u m  D e u s  c a l c u l at,  f i t  m u n d u s”232

KirjaIV
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cob Burckhardt ja Walter Pater väittivät 1800-luvun puolivälissä taiteen aja-
tuksen syntyneen Picon allegoriakäsityksen pohjalta, mutta eivät ottaneet
huomioon Picon esittäneen muun muassa sellaisia kommentteja kuin:

”mikään ei todista Kristuksen jumaluutta varmemmin kuin magia
ja kabbala”.

Pico oli aikanaan paljon siteerattu ja vaikutusvaltainen kirjoittaja ja 1800-
luvulla häntä kutsuttiin ”valontuojaksi pimeyteen”. Burckhardt romantisoi
Picon hahmon ja totesi, että vain Firenzen akatemian234  ylevän ihanteelli-
sessa ympäristössä Pico saattoi tuntea olevansa onnellinen. Taideteosten
tulkinnoissa käyttämisestä huolimatta Picon terminologia ja allegoria-käsi-
te jäivät 1800-luvun kirjoittajille vieraiksi. Linearisoidussa ja yhteiskunnal-
lista hierarkiaa perinnöllisenä pitäneessä edistyskäsityksessään 1800-luvun
ajattelu ei voinut yhdistää modernismiin siirtymiseen aatteellisia yhteyksiä
ja kiinnostusta vanhoina, epä-älyllisinä tai pakanallisina pidettyihin käsityk-
siin kuten magiaan. Burckhardtin mukaan noituus ja taikausko omaksuttiin
pakanallisesta antiikista renessanssin aikana lähinnä alempien luokkien pa-
riin. Hän määritteli yhden 1500-luvun merkittävimmistä okkultisteista,
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Agrippan, ”veijareiden ja narrien” joukkoon. Sen sijaan Pico hänen käsi-
tyksensä mukaan puolusti totuutta yksipuolista antiikin ihailua vastaan ja
julisti ihmisen vapautta ja arvokkuutta. Pico vaikutti Burckhardtin, kuten
muidenkin astrologiaa vastustaneiden tutkijoiden mukaan siihen, että
astrologian julkinen harjoittaminen loppui.  Näkemysten ristiriita selittyy
Whitfieldin mukaan todennäköisesti Girolamo Savonarolan (1452–1498)
toiminnalla. Pico innostui Savonarolan käsityksistä ja kirjoitti viimeisinä
elinvuosinaan kuoleman jälkeen julkaistun Disputationes adversus astrologiam
-teoksen, jota siteerattiin seuraavilla vuosisadoilla vastustettaessa astrologiaa.
Omana aikanaan Savonarolan vaikutus jäi kuitenkin lyhyeksi, eikä näy Fi-
renzen hovielämässä Medizien palattua. Picon viimeinen teos unohdettiin
Savonarolan korruptoivan vaikutuksen tuotoksena.235  Renessanssifilosofeja
sensijaan ei ole unohdettu taidehistorian tutkimuksessa. Kuten Gombrich
toteaa, esimerkiksi Botticellin ja Ficinon platonilaisen akatemian suhdetta
ovat käsitelleet useat kirjoittajat. Erwin Panofskyn (1892–1968) uraa on
vaikea ajatella ilman allegorisia tulkintoja. Esimerkkinä voidaan mainita muun

154. Athanasius Kircherin “taivaallisiset ja astronomiset fysikaalis-medikaalis-matemaattisiset v aiku-
tukset” liittyy kir stilliseen maailmankaikkeuden selittämiseen.  Museo Astronomico e Copernicano,
Rooma.
     Platonin aikaan mennessä kreikkalaiset olivat nimenneet viisi planeettaa Babylonian persoonallisten
ja ihmisiin vaikuttamaan pyrkineiden jumaluuksien mukaan vanhojen yli-ihmisen tyyppisten jumaluuksien
sijaan. He olivat myös jakaneet konstellaatiot 360 asteiselle kehälle, josta kerralla on näkyvissä puolet.
Transsendenttien voimien v aikutusta pidettiin 400-luvulla e.a.a. Pythagoraan tuomana zarathustralaisena
uutuutena. Platon oli ensimmäinen,  joka muotoili uuden opin uskonnosta ja kosmoksesta kirjalliseen
asuun. Aristoteles ei jakanut Platonin henkisyyttä, mutta vaikutti siitä huolimatta astrologian kehityk-
seen. Tähdet ja planeetat olivat hänen mukaansa jumal’olentoja,  joiden ikuinen säännöllinen liike oli
selitettävissä vain, mikäli niitä ohjasi tahto ja äl y. Hän johti olemassaolon liikkeestä; olevaksi tuleminen
ja tuhoutuminen johtuivat auringon vuotuisesta kierrosta. Hänen mukaansa neljä peruselementtiä oli-
vat yhteydessä taivaisiin kuten työvälineet tekijään. On huomattavaa, että jo ensimmäinen läntinen
kiinnostus kreikkalaiseen matematiikkaan 1100-luvulla perustui nimenomaan Pla tonin Timaioksen
nostattamiin ajatuksiin universumin matemaa ttisesta rakenteesta, mikä on astrologian ennustavuuden
lähtökohta. Lääkärit valmistuivat keskiajalla yliopistoista filosof eiksi ja astrolo geiksi ja tähtien tutkimi-
sesta tuli yhdistävä lenkki lääketieteen ja matematiikan välille. Klinen mukaan tähtien vaikutuksen tark-
kailu ja laskeminen vaati lääkäreiden taidoista niin ison osan, että he olivat enemmän astrologeja ja
matemaa tikoita kuin ihmisruumiin tutkijoita. Luonnonfilosof iaan sitoutunut astrologia näkyi hyvinkin
konkreettisesti kun aleksandrialaista perinnettä noudattaen tai esimerkiksi Galenos Pergamonilaiseen
(n.129—216jaa.) vedoten hoitotapoja ja -aikoja valittiin tähtien sijainnin perusteella.
      Hellenistisessä Aleksandriassa astrologia oli keskittynyt yksilön kohtalon enn ustamiseen syntymä-
hetken planeetta-, kuu- ja aurinkokonstellaatioiden pohjalta. Se oli perusta, jolta renessanssissa kehit-
tyivät nykyään tunnetut länsimaiset horoskoopit. Ficino, Pico tai Agrippa edustivat ajattelua, joka oli
ollut vahvimmillaan edellisen kerran tuhat vuotta aikaisemmin Plotinoksen, Porfyrioksen (n. 232—
305) ja Prokloksen (n. 410—485) aikana. Nämä kohottivat uni versaalien vaikutusten tarkkailun ja hy-
väksikäytön tärkeään asemaan ihmisen älyllisessä prosessissa. Tämä merkitsi muun muassa teoreetti-
sen ja luonnonfilosof isen matematiikan kohtaamista ja sitä, että kaikkeuden teoriaa pohtineet alkoivat
kiinnostua siitä, minkälainen todellinen universumi on. Matematiikan teoretisoituessa ja samalla etsiessä
entistä monipuolisempia ratkaisuja käytännön haasteisiin, kuten taivaan tutkimiseen, visuaalisuus vah-
vistui ja perspektiivitutkimus sekä optiikka saivat itsenäisen aseman yliopisto-opetuksessa.
     Astrologiaa pidettiin varteenotettavana selittäjänä sekä tavanomaisille että poikkeuksellisille ilmiöil-
le ja tapahtumille renessanssin aikana. Pietro Pomponazzi (Petrus Pomponatius, 1462—1525) selitti
vuonna 1520 astrologian tulkitsevan luonnon lainalaisuuksia. Taivaankappaleet eivät riistäneet oikeutta
elää kukin elämä yksilöllisen tahdon mukaisesti vaan kuvasivat perusrakennetta, joka asetti toiminnan
rajat. Astrologiakiinnostus kasvoi myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa kiinteänä osana matematiikkaa ja
lääketiedettä. Sen vakuuttavuuden huippuna voidaan pitää 1500-luvun her meettistä filosof iaa, joka
ensisijaisesti pyrki ymmärtämään ja hyväksikäyttämään universaalien yhte yksien uskottuja ominaisuuk-
sia.
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muassa Fritz Saxlin ja Raymond Klibanskyn kanssa julkaistu teos Saturn
and Melancholy (1964), jossa tulkinnat perustuvat Ficinon ajatteluun. Ver-
non Hyde Minor taas esittelee vuonna 1994 ilmestyneessä vaatimattomas-
sa taidehistorian historiassaan Ficinon ja Picon Albertin (1404–1472),
Leonardon (1452–1519), Michelangelon (1475–1564) ja Giorgio Vasarin
(1511–1574) rinnalla renessanssin vaikuttajahahmoina. Hän pitää filosofe-
ja vaikeasti lähestyttävinä, joten heidän merkityksensä näyttää rajoittuvan
siihen, että taiteilijat, kuten Michelangelo, ovat kuvallisesti ilmaisseet hei-
dän ajatuksiaan. Tämä onkin ollut tavanomainen taidehistoriallinen lähes-
tymistapa renessanssin uusplatonilaisuuteen.236  Ficinon ja Picon osa mo-
dernin maailmankuvan muovaajina on esitetty jossain määrin yksipuolisena.
Erityisesti heidän merkityksensä modernia eurooppalaisuutta määrittävälle
aineellisen perinnön, fyysisen todistusaineiston ja taidekokoelmien muo-
dostamiselle on jäänyt huomiotta. Ficinon merkitystä vähäteltiin vielä 1960-
luvulla, jos Gombrichia on uskominen. George Dickien Estetiikka vuodel-
ta 1971 esittää edelleen yleisen asenteen renessanssiajattelijoita kohtaan.
Hän toteaa, että Ficino, joka oli aikansa filosofeista tärkein,  ei tuonut kau-
neuden teoriaan juuri mitään uutta, vaan korosti platonilaisuuden hengestä
kiinni pitävää kontemplaatiota.  Mikko Yrjönsuuri toteaa, että vaikka muu-
toin kulttuurihistorian murros Länsi-Euroopassa sijoitetaan vuosien 1300–
1600 välille, filosofiassa uudenlaisen ajattelun alku sijoitetaan 1600-luvulle,
koska edeltävää aikaa ei ole tutkittu. Vasta 1900-luvun lopun kriittiset editiot
keskiaikaisista teksteistä ovat paljastaneet uuden suuntauksen (via moderna )
olleen olemassa jo 1300-luvulla. Syy vähään huomioon piillee ainakin osit-
tain alan laajenemisessa tuolloin ulos yliopistoista ja sirpaloitumisessa eri
suuntauksiin ja erilaisiin painotuksiin, mikä Heikki Mikkelin mukaan luon-
nehtii filosofiaa vuosien 1350–1600 välillä.237

Picon tekstejä on ollut tarjolla useina käännöksinä, mutta ne ovat kiinnos-
taneet vain suppeahkoja piirejä: renessanssifilosofian tutkijoita tai ”elämän-
tapafilosofeja”. Villi metafysiikka ei ole ollut sopiva pohja tieteellisille
argumenteille. Ficinon aikanaan luettua magiaan liittyvää tuotantoa taas ei

155. Frances A.  Yates toteaa Pico della Mirandolan kabbalistisesta universaalista rakenteesta juutalai-
sen mystiikan tutkimuksen uranuurtajan Gershom Scholemin (1897—1982) tutkimusten perusteella,
että Pico oli oivaltanut sefiroiden ympyräliikkeen, jossa viimeinen yhtyi ensimmäiseen. Se on perustelu
universumin ajassa tapahtuville muutoksille. Renessanssin uusplatonilaisuudessa kabbala sijoittuikin
nähdäkseni selittämään vaikutussuhteita ja maailmassa tapahtuvia asioita sekä maailman olemassaoloa.
Kabbala paljasti miten ja minkälaisia r eittejä vaikutukset siirtyivät tai olivat siirtyneet Jumalalta ilmiöiksi
ajallisuuteen. Zoharin mukaan paratiisista karkotuksesta alkanut materiaalinen maailma päättyy kun
luomisessa jakautuneet puoliskot yhtyvät. Kehitys on vaiheittainen, ensin materiaalinen elämä palaa
paratiisiin, sitten yhdistyy. Jäljelle jää vain täydellinen Aadam (transkendaali ihminen). Iamb likhosta
tulkiten menetelmäksi tälle tapahtumasar jalle voidaan päätellä ensisijaisesti meditaatio. Iamblikhos puhuu
yli-intellektuaalisesta kohtaamisesta. Hänen mukaansa ikuisten ajatusten eli ideoiden tiedon mieleen-
palauttaminen saa aikaan paluun ideoiden  yhteyteen.  Kabbalaan ja antiikin uusplatonilaisuuteen tutustu-
misen myötä tutustuttiin myös kristinuskosta poikenneisiin pohdintoihin maailman iästä,
ainutlaatuisuudesta tai muuttuvuudesta. Ajallisuuden, katoavaisuuden, pysyvyyden ja universumin hie-
rarkian tasapainottelu eri ajattelumalleissa nosti maailmankaikkeuden olemuksen pohdinnan pinnalle
pitkäksi ajaksi. Esimerkiksi vielä Anne Conway 1600-luvulla käsitteli teemaa filosofiansa keskeisenä
ongelmana.
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ole mainittavasti käännetty valtakielille kuin vasta noin viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Ficinon nimi on säilynyt parhaiten Platon-käännösten
ja kommentaarien ansiosta. Hän ei kreikankielentaidostaan huolimatta ol-
lut filologi, eikä häntä sen enempää kuin Picoa voi liittää humanismin tra-
ditioon (vaikka niin ajoittain tehdäänkin), mikä edelleen selittää kumman-
kin ajattelun kokonaisuuden suhteellista tuntemattomuutta. Paul J.W. Mil-
lerin mukaan humanismi nimittäin ei ollut filosofia, vaan ”opetusohjelma”.
Medicien tuella kokoontuneet ajattelijat, joihin Ficino ja Pico keskeisinä
kuuluivat, taas eivät olleet kiinnostuneita kirjallisesta humanismista ja antii-
kin kulttuurien tutkimuksesta tai tiedon levitystavoista, siis humanismin
kulttuuriohjelmasta, vaan ajattelumalleista. Tämä selittää heidän tapansa
käyttää lähteinä myöhäisiä antiikin tekstejä ja ”väärennöksiä”. Esimerkiksi
Picon mukaan filosofiaa ei tarvinnut kirjoittaa klassisella latinalla. Hän ihaili
useita keskiaikaista kieltä käyttäneitä kirjoittajia heidän kirkkaan mielensä
takia verrattuna Lucretiuksen eleganttiin, mutta hänen käsityksensä mu-
kaan valheelliseen filosofiaan.238

Ficino ja Pico eivät kokonaisajattelussaan ja oman näkemyksensä mukaan
edustaneet tulevaisuuden valtavirtaa, vaan sitoutuivat edeltäneeseen perin-
teeseen. Käsittäisin, että tästä huolimatta tai ehkä juuri tämän takia he oli-
vat aikanaan kuultuja ja vaikutusvaltaisia. Myöhempi tutkimus taas on kes-
kittynyt ajattelijoihin, jotka väittivät ennakoineensa uutta. Filosofian ja us-
kon yhteys vähenikin 1500-luvun loppua kohti, joten filosofia ja tieteelli-
nen ajattelu näyttävät 1600-luvulla muistuttavan enemmän nykyisiä kuin
aiemmin. Ficino ja Pico, sitoutuessaan kristillisestä kumpuavaan maailman-
kuvaan, eivät kyenneet näennäisesti antamaan seuraajilleen mitään. Heillä
oli kuitenkin johtaviin luokkiin vaikuttaneina ajattelijoina (kuten uus-
platonilaisuudella laajemminkin) merkitystä modernin maailmankuvan
muotoutumisessa.  Heidän ajatuksensa levisivät varakkaissa ja päätös-
valtaisissa eli muotia ja yhteiskuntarakenteita hallinneissa piireissä osana
maallisen ja teologisen vallan jakautumista. Tilanne ei aiheuttanut yht’äkkistä
katkosta, mutta muutoksen kyllä. Niiden ihmisten avulla, joilla oli mahdol-
lisuus hankkia materiaalista arvoaan vastaamattomia esineitä, esineellisen
todistusaineiston ja merkitysten tallettamisesta ja tutkimisesta tuli osa mo-
dernia eurooppalaisuutta. Uusplatonilaisuus vaikutti käsitykseen taiteesta
ja neroudesta samoin kuin muotoutuvaan museolaitokseen osana maail-
mankuvaa, joka paljolti syntyi juuri hallitsevan yhteiskuntaluokan parissa.
Kun vielä museolaitos oli 1600–1700-luvulla käytännössä kaiken merkittä-
vänä pidetyn tutkimuksen paikka, maailmankuva siirtyi kuin huomaamatta
aina nykypäiviin.
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Maaginen tasoMaaginen tasoMaaginen tasoMaaginen tasoMaaginen taso

Lisääntyneen vaurauden tar joama suoja yhdistyi 1400-luvun kokoelmissa
turvaan, jonka pyhät esineet saattoivat tarjota, ja yksityiset henkilöt hankki-
vat varsin arvokkaita esineitä, joilla uskottiin olevan maagisia vaikutuksia.
Maallisissa yhteyksissä käytettiin apuja,  joita pyhimysten, enkeleiden ja mui-
den henkiolentojen kuviensa ja reliikkiensä kautta uskottiin suovan
pyytävälle. Keskiajasta poiketen maailman tiedolliseen ja taidolliseen hal-
lintaan yhdistettiin merkitys , että materiassa olleita voimia saatettiin käyttää
hyödyksi. Luonnonmagiasta tuttuja aineiden ja esineiden vaikutuksia höys-
tettiin demonologisin yhteyksin. Magia sai uusplatonilaisuuteen liittyneenä
tehtäviä, jotka kirkko ja keskiaikainen skolastiikka olivat kieltäneet
henkiolentoihin liittyvinä. Samalla,  kuten Pomian esittää,  pyhimyskultti
välittäjänä toisen puolen todellisuuden ja ihmisten kesken oli varmasti tär-
keä perusta keräilyn teologis-maagisille merkityksille. Luonnonfilosofinen
lääkintään ja kansanuskomuksiin liittynyt magia uusine filosofisine tulkin-
toineen oli kuitenkin ehkä vielä keskeisemmässä osassa.239

Keskiajalla skolastinen luonnon tarkkailu ja luokittelu eli rinnan mystiikan
kanssa. Tutkimuksen sijaan mystinen ajattelu liittyi uskonnollisiin rituaalei-
hin ja merkityksenantoon. Se liittyi myös luonnonmagiaan, joka tarkoitti
lääkintätaitoja ja muuta luonnonantimien lähinnä kemiallista, mutta alku-
aineoppiin perustuvaa ja taivaankappaleiden vaikutuksin perusteltua hy-
väksikäyttöä.  Fyysisten vaikutusten selityksiä haettiin maailmanselitys-
malleista ja lääkäreiden koulutuksessa filosofialla oli keskeinen osa. Toi-
saalta filosofia ymmärrettiin tässä yhteydessä keskeisesti vaikuttavien ainei-
den tutkimisena ja esimerkiksi lääkekasveihin perehtymisenä. Ihmistä alem-
man luonnon hyväksikäyttö ja manipulointi oli kirkon sallimaa, ainoastaan
henkiolentoihin vaikuttamisyritykset olivat kiellettyjä. Kansanuskomuksissa
nämä elivät rinnan ja sekaantuivat myöhäisantiikista säilyneisiin käsityk-
siin.240

Myöhäisantiikin uusplatonilaisuus oli erikseen perustana sekä 1400–1500-
luvun uusplatonilaisuudelle että 1100–1200-luvulla Ranskan ja Espanjan
alueilla syntyneelle kabbalalle. Samoin muutamat yksittäiset ajattelijat länti-
sen kirkkokunnan piirissä olivat perehtyneet joihinkin Platonin teksteihin,
mutta kaiken kaikkiaan tuntemus oli vähäistä ennen 1400-lukua. Käyttöön
1400-luvulla saadut kokonaiset Platonin alkuperäisteokset olivat siten yksi
keskeinen tekijä renessanssimagian filosofisen perustan muodostumisessa.
Kun samaan aikaan tutustuttiin entistä monipuolisemmin roomalaiseen
retoriikkaa ja siihen liittyneisiin jäsennystapoihin, keskiaikainen uusplatoni-
laisuuden perinne sekä aiemmat matemaattiset tai hierarkkiset maailman-
mallit muuntuivat käsitykseni mukaan renessanssifilosofiassa uudenlaisek-
si kosmologiaksi, kosmogoniaksi ja uudenlaiseksi Jumalan ykseyden  ja maa-
ilman moninaisuuden keskinäisen suhteen pohdinnaksi.241
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Platonin tuotannon kääntänyt Ficino julkaisi aikansa luetuimman magia-
teorian De vita coelitus comparanda vuonna 1489. Ficinon filosofiseen poh-
dintaan perustuva ja kristillisestä näkökulmasta magiaan kantaa ottava kir-
joitus siirsi kansanomaiseen uskoon liitetyn taikojen tekemisen älylliselle
pohjalle ja hyväksyttäväksi niiden piirien keskuudessa, jotka korostivat lo-
giikan ja älyn keskeisyyttä ”totuuden” tavoittamisessa, mutta samalla piti-
vät Jumalaa keskeisenä mysteerinä. Myöhäisantiikin uusplatonilaisuus vaati
aikaa ja oppineisuutta ja vetosi lähinnä yhteiskunnan ylimpiin luokkiin. Kä-
sitys todellisuudesta henkisenä aktiviteettina tai tietoisuuden vaihtelevina
tiloina ja ihmissielusta matkalaisena, joka kykeni nousemaan täydellistymisen
reittiä takaisin jumalaiseen alkuperäänsä, oli suosiossa Rooman keisarikun-
nan loppuaikoina erityisesti älymystön parissa. 242  Renessanssifilosofiassa
voidaan havaita sama piirre. Uusplatonilaisuudesta kiinnostuivat vallalleen
historiasta perusteita hakevat uudet yläluokat kuten Medicit.  Oppia käytet-
tiin hierarkioiden purkuun ja uusien rakentamiseen. Yksilöiden, perheiden
ja sukujen aseman muutosvaateelle haettiin tukea.  Suvut ylläpitivät suhtei-
taan kirkkoon ja kilpailivat keskenään. Suhde kir jatietoon, Raamatun-
tulkintoihin ja filosofisiin oppeihin oli toinen kuin kirkon virallinen näke-
mys, saati merkittävien kristillisten ajattelijoiden, joita yleensä tarkastellaan
esimerkkeinä keskiajan maailmankuvasta, ja joita pidetään arveluni mukaan
hyväksytyn asemansa takia renessanssikeräilyä määrittelevinä. Satoja vuo-
sia aiemmin eläneet ajattelijat asettuivat muiden yhtä vanhojen tai vanhem-
pien lähteiden rinnalle tasa-arvoisina maailman selittäjinä 1400–1500-lu-
vun mystisesti suuntautuneelle tarkastelijalle.

Perinteiseen tapaan ja lääkäritaustansa takia Ficino keskittyi luonnonmagiaan
eli kasvien, mineraalien, äänien ja muiden luonnollisten olioiden käyttöön
yliluonnollisten voimien lähteenä.  Samalla maagiset yhteydet olivat hänelle
olemassaoleva ja pysyvä fakta. Platonilaisuuteen tutustuminen vaikeutti
hänen mielestään keskiajalta selkeänä periytynyttä ihmistä alemman ja ylem-
män henkimaailman erottamista. Ficinon ajattelussa ar jen toimiin liittynyt
magia sai filosofisen kehyksen ja käytössä säilyneet antiikin ajalta peräisin
olleet muodot saivat väistämättä uusia merkityksiä. Ficino pyrki jättämään
persoonalliset voimat kuten enkelit tai demonit pois magiastaan koska piti
niihin vaikuttamista edeltävien teologipolvien tavoin harhaoppisena. Sen
sijaan hän pyrki laajentamaan luonnonfilosofista perinnettä platonisteilla.
Kuitenkin, kuten jo myöhäisantiikin ajattelijoiden perusteella selviää, mikro-
ja makrokosmoksen saumattomaan suhteeseen perustuva ajattelu hämärtää
luonnonmagian ja älyllisiin kohteisiin yhteyttä tavoittelevan demonologian
rajan. Esimerkiksi Iamblikhoksen mukaan kaikki luonnolliset esineet olivat
niin tiiviissä yhteydessä yliluonnollisiin, että henget tulivat aina väistämättä
mukaan jokaiseen maagiseen tekoon. Hän liitti taikuuden osaksi sielun
nousua taivaisiin, mikä nähdäkseni vaikuttaa 1500-luvun filosofian kes-
keiseltä tavoitteelta.243

Kokoelmien kehittymisen kannalta on kiinnostavaa, että Ficino kehotti ra-
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kentamaan mallin maailmasta (figura mundi). Magian tekniikkaa käsitelles-
sään hän kertoo, miten henkien voiman oli uskottu esiintyneen keinotekoi-
sissa esineissä ja miten näitä saattoi käyttää hyödyksi. Hän toteaa,  että “mui-
naiset” väittivät pysyvästä mallista olevan hyötyä, jos halusi vangita taivaal-
liset voimat. Frances A. Yatesin mukaan mallin valmistaminen näyttäisi liit-
tyneen muiden antisaturnaalisten toimien kanssa terveyttä ja nuorta vireyt-
tä korostavaan perinteeseen,  johon Ficino kuului. Yates toteaa tarkoitukse-
na ehkä olleen ohjata auringon, Venuksen ja Jupiterin hyviä vaikutuksia
”alas”. Ficinon malli tuli rakentaa planeettoihin viittaavista metalleista,  prons-
sista, kullasta ja hopeasta. Se piti aloittaa kun aurinko siirtyi oinaaseen, eikä
sitä saanut tehdä sapattina,  joka oli Saturnuksen päivä, kuten ohje kuuluu.
Viimeistellä malli piti Venuksen aikaan, jotta sen täydellinen kauneus tulisi
ilmi. Sininen, kulta ja vihreä liittyivät taivaallisiin hyveisiin ja niitä tuli tois-
taa mallissa. Väreinä vihreä liittyi tässä maahan, sininen maata kiertävään
kehään ja siniselle aseteltu kulta taivaaseen. Kyse on siis itseasiassa uni-
versumista.  Ficinon mukaan tätä esinettä oli hyvä joko kuljettaa mukana tai
sijoittaa se johonkin katseltavaksi. Malli tarkoitti siten lähinnä talismaanista
korua tai, kalliit materiaalit huomioon ottaen, muuta pienehköä esinettä.
Whitfield arvelee, että maailman malliksi saattoi kelvata myös maalaus, ku-
ten kattofresko. Kyse olisi siis ensisijaisesti katsottavuudesta.  Ficino viittasi
uskomuksiin, että henget asettuisivat veistoksiin samalla tavoin kuin niiden
”tiedettiin” välillä valtaavan ihmisruumiin ja puhuvan ihmisen suulla. Us-
komusten mukaan hengen saattoi saada toimimaan halutulla tavalla sanalli-
sella käskyllä,  mutta joillain sanoilla oli erityisiä voimia kuvien ja veistosten
läheisyydessä. Yates katsoo Ficinon tarkoittaneen magiassaan ensisijaisesti
planetaarisia aiheita hengellisenä,  mutta ei demonologisena magiana. Tar-
koituksena olisi tällöin ollut käyttää spiritus mundia ryhmitellen esimerkiksi
planeettoja ja metalleja sekä tuottaen talismaaneja,  jotka viittasivat
planeettoihin luonnonvoimina, eivät henkinä.  Ficinon kristillinen asenne
huomioon ottaen Yatesin käsitys lienee oikea.  On kuitenkin huomattava,
että aikalaiset eivät välttämättä lukeneet Ficinoa siten kuin hän tarkoitti.
Esimerkiksi Agrippa ymmärsi, että planeetta-aiheiden avulla ideat  laskeu-
tuivat materiaan, mikä on jonkinlainen yhdistelmä Platonin ja Aristoteleen
ajattelua.244  Agrippan perusteella voi päätellä, että mallin olisi ollut tarkoi-
tus auttaa ymmärtämään maailmankaikkeutta,  mutta sen avulla saattoi myös
yrittää kontrolloida tapahtumia. Kuten Ficino toteaa, tietynlainen, tietyllä
tavalla työstetty fyysinen kappale tai tarkemmin, yhteys tähän kappalee-
seen, muutti sanojen (loitsujen) merkityksiä.245  Samalla sanojen ja esinei-
den vaihtuvien keskinäisten suhteiden ja vaikutusten avulla voitiin testata
maailmankaikkeuden toimintaa. Voidaan puhua ”sumeasta logiikasta” vas-
tineena aristoteeliselle ajattelulle. Asiat eivät näyttäytyneet yksiselitteisinä
totuusarvoina. Nähdäkseni kabbala loi monitulkintaisuuksineen ja kirjain-
yhdistelmineen pohjaa tällaiselle ajattelulle.

Uutuuksista huolimatta Ficinon maailmankuva oli perinteinen, Pico taas
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kyseenalaisti useat aiemmat totuudet ja käytti maailmankatsomuksellisiin
uudelleentulkintoihinsa Ficinon luomia perusteita.  Kun Ficino pyrki
filosofiassaan asettumaan kirkon vanhastaan määrittämiin rajoihin,  Pico
väitti, että Jumala oli asettanut magialla tavoitettavan salaisen tiedon maail-
maan löydettäväksi. Hän määritteli maailman olemuksen ja tuntemuksen
metafyysistä tietoa tavoittelevan filosofin työkaluiksi. Picon mukaan, kun
universumin harmonia oli ymmärretty ja kun oli tarkasteltu tietoa, jota asi-
oissa ja olennoissa oli toisistaan, magialla oli mahdollista paljastaa kaikkeu-
den salaisuudet. Picon tavoin myös Agrippa käsitti, että luontoon piilotetut
voimat voitiin vapauttaa, mikäli voimien käyttöä tavoitteleva maagi hallitsi
astrologian eli korkeimman näkyvän jär jestyksen tulkinnan. Agrippan mu-
kaan voimia ei ollut vain luonnosta peräisin olleissa asioissa, vaan yhtälailla
esimerkiksi kuvissa,  laseissa, sormuksissa tai sineteissä. 246  Kun Ficinon
muotoilemaa keskiaikaista käsitystä talismaanin tehtävistä kehitettiin edel-
leen Picon ja hänen seuraajiensa toimesta kabbalistisesti latautuneeseen,
okkulttiseen suuntaan, tultiin tilanteeseen, jossa maailmankaikkeuden ole-
muksen selvittäminen näytti sekä joidenkin yksilöiden,  että yhteisöjen nä-
kökulmasta mielekkäältä. Vallankäytön mahdollisuus ja tarve koski tieten-
kin ensisijaisesti vaikutusvaltaansa voimistamaan pyrkineitä tahoja, kuten
hallitsijoita. Kirkolla taas oli täysi syy vastustaa arvoja ja vakiintuneita käsi-
tyksiä kyseenalaistavat tavat pyrkiä tarkastelemaan asioita erilaisista näkö-
kulmista ja tukea materiaalisen ja henkisen erottanutta (yliopistollista) tut-
kimustoimintaa.

Keräilyn ja museolaitoksen taustalla oleva uusplatonilainen filosofia on
korostamastani harhaoppisuudesta huolimatta roomalaiskatolisuuden
värittämää mitä suurimmassa määrin. Ajattelu ei katkaissut juuria edeltäjiin,
vaan pohditut kysymykset ja esitetyt ratkaisut lähtivät Rooman kirkon
dogmien ja kirkon parissa toimineiden ajattelijoiden pohjalta tutuksi tul-
leista kysymyksistä. Kuvaavaa on,  että aikanaan laaja-alaisuudestaan ihaillun
Picon kir jastosta 9/10 oli latinaksi. Kysymykset, joita hän käsitteli liittyivät
miltei yksinomaisesti edeltäneeseen latinankieliseen traditioon. Ilman
Augustinuksen tulkintoja pyhästä kolminaisuudesta tai Tuomas Akvinolaisen
käsitystä kreikkalaisen filosofian jumalasta Picon ajattelu ei olisi ollut mah-
dollista. Näiden ohella hän käytti aineistoa, joka ei ollut edeltäjien tiedossa
ja kykeni tekemään tulkintoja, jotka eivät olisi voineet nousta aiemmin
esiin.247

Niin kirkon hyväksymä kuin vastustama tapa tarkastella maailmaa,  perus-
tui lähtökohdalle, että näköaisti oli aisteista tärkein. 248  Renessanssissa tois-
tui antiikin ”ajattelijatutkijoiden” ideologia: informaatio välittyi näköaistin
avulla.  Vaikka eri muodoissa,  Platon, Aristoteles ja heitä seurannut filoso-
fia ja luonnontutkimus pitivät visuaalisuutta aina 1600-luvulle huomatta-
vassa asemassa. Se oli mukana joko ymmärryksen fyysiseen perustaansa
liittävänä aistimuksena osana todellisuuden jäsentämistä tai muistikuvana
ideoiden maailmasta, joka kirkastui filosofisessa keskustelussa ja mietiskelyssä
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henkilökohtaisena valaistumisena. Se oli mukana myös luovassa taiteelli-
sessa prosessissa sisäisenä kokemuksena. Yhtälailla kuin antiikin filosofi,
renessanssitutkija ei hikoillut tutkimusmatkoilla tai liannut sormiaan
paloitellessaan kiinnostuksensa kohdetta, vaan päätteli katsellen ja miet-
tien. Kokoelmat tarjosivat nähtävillä olevia aineistoja. Samalla selityksiä et-
sittiin näkemykseni mukaan samoilla periaatteilla kuin kreikkalaisessa filo-
sofiassa: keskustellen, väitellen ja vertaillen. Kreikkalaiset filosofit pitivät
hyvinä selityksiä ja teorioita,  jotka ensisijaisesti vaikuttivat tyydyttäviltä eli
selkeiltä ajatuksina. Tähän myös kokoelmien jäsentämisellä pyrittiin: supis-
tamaan maailmaa koskeva tieto pienimpiin,  selkeimpiin ja siksi kauneimpiin
muotoihinsa. Yksinkertaisuutensa vuoksi niiden täytyi olla totuuksia.

Ficinon pohjustamaa uusplatonilais-kristillistä ajattelua jatkaen ja lisäten
luonnonfilosofiaan aineksia magiasta,  kabbalasta ja alkemiasta Bruno ja
Paracelsus (Theophrast Bombast von Hohenheim, 1493–1541) vaativat
luonnontutkimuksen menetelmien kehittämistä aristoteelista perinnettä
empiirisemmiksi. Empiria tarkoittaa tässä kysymysten esittämistä ja maail-
man selittämistä havaintojen hyväksymisen sijaan. Brunon käsityksen mu-
kaan luontoa saattoi ymmärtää vain niiltä osin kuin se heijasteli jumalallisia
ideoita. Tiedon etsintä aloitettiin aistihavainnosta ja edettiin kohti ideoiden
tasoa. Hänen käsityksensä tiedon syvenemisestä oli samantyyppinen kuin

156. Kuvitusta Andreas Libavuksen (1540—1616) kemiaan painottuvaan teokseen Alchymia, F rank-
furt, 1606.
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Ficinolla, mutta hän ilmaisi tiedon metafyysiset tavoitteet voimakkaammin
kuin tämä. Paracelsus ja Bruno pyrkivät muuntamaan tietoa ihmisestä tie-
doksi universumista. Samoin Agrippa päätteli,  että koska ihminen oli
mikrokosmos ja hänessä oli edustettuna universumin kolme tasoa: fyysi-
nen, taivaallinen ja henkinen, ihminen kykeni tunnistamaan nämä myös
makrokosmoksesta. Sielu käsitti asioiden suhteet, yhteensopivuudet ja -
sopimattomuudet ja kykeni herättämään piilevät voimat, jotka tunnistettiin
maagisesti ja joita voitiin käyttää maagisesti. Picon tavoin Agrippa ajatteli,
että kabbala numerologioineen oli tärkein apuväline universaalien suhtei-
den selvittämisessä.249

Ficino esitti kabbalistiseen ajatteluun viittaavia näkemyksiä antiikin uuspla-
tonilaisuuden pohjalta. Hänen käsityksensä mukaan maailmansielussa oli
yhtäläinen määrä ajatuksia kuin Jumalan mielessä. Näistä luotiin edelleen
sama määrä materiaalisia objekteja. Jokainen materiaan luotu kykeni oman
sukulaisuutensa250  avulla tavoittamaan taivaita, eli alkuperäistä tietoa, jota
(maagi-)f ilosofi saattoi käyttää hyväkseen. Ymmärtääkseen piti löytää muoto
ja laji, joista kukin olemassaoleva asia oli syntynyt. Plotinos oli käyttänyt
molemmista – muodosta ja lajista – termiä eidos , mitä Ficino piti tukena
ajatukselle ylemmän taivaallisen muodon ja alemman materiaalisen muo-
don yhteydestä. Hän hyväksyi myös Plotinoksen käsityksen, että vastaus
taikoihin syntyi suhteista, jotka sitoivat elävän kosmoksen yhteen. Astrologia
ja magia perustuivat tähän ajatukseen. Plotinoksen persoonattomasta
maailmansielusta poiketen Ficino määritteli, että jokainen sielu oli yksilönä
osa luontoa. Maailmaan vaikuttamaan kykenevää subjektiutta korostavasti
hän totesi, että sielujen tehtävänä oli täydellistää sekä itseään että fyysistä
olemassaoloa.251

Uusplatonilaisen edeltäjänsä Nicolauksen tavoin Ficino perusti käsityksen-
sä kehityksen mahdollisuudesta ihmisen luovuuteen, mutta kun Nicolaus
oli korostanut puhdasta älyllisyyttä, Ficino toi (esimerkiksi Albertin tavoin)
mukaan käytännölliset keksinnöt ja kädentaidot: maalauksen,  kuvanveis-
ton, arkkitehtuurin ja hallinnon. Hänen mukaansa ihminen ei vain käyttä-
nyt luontoa, vaan ihaili, muutti ja kaunisti sitä, minkä kabbalistien ohella
ihmisen velvollisuudeksi oli määritellyt esimerkiksi Iamblikhos. Ihminen
toteutti jumalallista tehtäväänsä parantaessaan fyysistä olemassaoloa ja
siirtäessään näkyvää maailmaa lähemmäs paratiisia. Tämän piti olla mah-
dollista, koska ihminen Jumalan tavoin tarkkaili luonnon säännönmukai-
suuksia, hyödynsi havaintojaan ja siirsi ne takaisin luontoon teoissaan. Ficino
esittelikin neron käsitteen: ihmisyys on hänen mukaansa toisaalta positiivi-
nen voima,  toisaalta aina tyytymätön epätäydellisyyteensä ja siksi etsimässä
parempaa katse suuntautuneena tulevaan.252  Renessanssiajattelijat varustivat
tulevat vuosisadat käsityksellä, että kaikki tieto ja kaikki tutkimusmenetelmät
vaativat jatkuvaa uudelleenarviointia ja vaativat pohtimaan voiko universaalia
totuutta saavuttaa, ja jos voi niin miten.253  Renessanssin tulkinnasta tuli
pitkäksi ajaksi tapa lukea esimerkiksi Platonia. Francis M. Cornford on
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todennut, että vain modernistinen Platonin tulkinta on voinut väittää ole-
vaisen muutoksen tarkoittaneen tieteen tehtävänä olevan tiedon mittaami-
sen, tarkentamisen ja korjaamisen.254  Sama asenne näkyy myös suhtautu-
misessa taiteeseen. Ero aiempaan on käsitykseni mukaan johdettavissa Pla-
tonin ja Aristoteleen tulkintojen yhdistämisestä osaksi kehitystä eklektisessä
maailmankuvassa.
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Ihmisen paikkaIhmisen paikkaIhmisen paikkaIhmisen paikkaIhmisen paikka

Keräilyn ja museolaitoksen synnyn kannalta yhtenä tärkeimmistä keskuk-
sista, missä renessanssin uusplatonilaisuutena tunnetut ajatussuunnat koh-
tasivat, on syytä pitää Cosimo de’ Medicin vanhemman platonilaisena
akatemiana tunnettua piiriä myöhempine seuraajineen. Uusplatonilaisuudella
oli Medicien parissa yli vuosisatainen vaikutus 1400-luvun alkupuoliskolta
1500-luvun loppuun. Varhaisrenessanssin aikaan muinaisina pidettyjä filo-
sofeja ja metafyysisiä kir joittajia alettiin laajemminkin Pohjois-Italiassa tut-
kia esimerkkeinä prisca theologiasta eli alkuperäisestä yhtenäisestä maailman-
uskonnosta kun keskiajalla antiikin ajattelijoita oli tutkittu pääasiassa kris-
tillisen Jumalan luoman luonnon ymmärtämiseksi. 255

Medicien hovissa 1400-luvun lopussa vaikuttaneet Pico ja Ficino tukeutui-
vat keskiajalla hyväksyttyyn ajatukseen Platonin demiurgista kristillisenä
Jumalana. Pico päätteli, että Platonin ykseys ei ollut sen tavoittamattomampi
mysteeri kuin Aristoteleen täydellisin todellinen olio . Picon tulkinnassa Plato-
nin ykseys oli olemassaolon ulkopuolinen alku; Aristoteleen olemassaolo ja
täydellisin todellinen olio olivat yksi ja sama asia.  Filosofien ajatukset
yhdistettäessä oli mahdollista päätellä, että koska Platonin ykseydestä tuli
moninaisuus, moninaisuus oli osa sitä ja se oli moninaisuus ja samalla siis
Aristoteleen täydellisin todellinen olio. Näin keskiajan teologeja puhuttanut
Jumalan sijaintiongelma yhtäältä maailmassa, toisaalta sen luojana ulkopuo-
lella, ja ero Aristoteleen ja Platonin välillä oli Picon mukaan ainoastaan
ihmismielen antamissa määritelmissä. Picolle sielu edusti ykseyden hetkellis-
tä olemassaoloa materiassa. Ajallisuus oli muodostunut maailman luomi-
sessa sielun liikkeestä ja toiminnasta materiassa.256  Platon-tulkinnat muodos-
tuivatkin nähdäkseni keskeiseksi muutostekijäksi 1400–1500-luvun maail-
mankuvassa ainakin tutkimuksen ja kokoelmien keräämisen kannalta. Pla-
ton ja myöhäisantiikin uusplatonilaiset, ennen kaikkea Plotinos, sekä sa-
man ajan, mutta renessanssifilosofien parissa Platonia varhaisempana pi-
detyt kirjoitukset (joita kristinuskoon kantaa ottavien lausuntojensa takia
pidettiin kristillisyyttä ennakoivina) innoittivat tulkitsemaan Platonin uni-
versumin rakentaneen demiurgin juutalais-kristillisen tradition luoja-
jumalaksi.

Ficinon ajattelun perustana ollut Platonin esittämä käsitys, että ihmissielun
ylin osa oli tehty samasta materiaalista kuin koko universumi (vrt. alkuaine-
oppi), voitiin tulkita paitsi perusteluna mikro- ja makrokosmoksen vaikutus-
suhteille, myös siten, että ihmisen älyllinen osa oli jotenkin Jumalan kaltai-
nen. Ficino saattoi käyttää tätä lähtökohtana kaventaessaan hyppäystä fyy-
sisestä kuunalisesta maailmasta henkiseen kuunyliseen. Tämän aseman ih-
minen sai koska Platonin Timaioksessa demiurgi itse loi vain universumin
rakenteen, jumalat ja ihmissielun. Luodut jumalat tekivät jäännösaineksista
muun. Picon käsityksen mukaan ihmismielen ymmärrys yhdisti henkisen
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ja fyysisen. Jumala sisältyi ihmiseen ja ihmisen mielellä oli ylivalta aistilliseen
samoin kuin Jumalalla luotuihin. Perustaen ajattelunsa suoraan tähän muun
muassa myöhäisantiikin Egyptissä syntyneen Corpus hermeticumin ja sen kes-
kiajalla tunnetun osan Asklepioksen tar joamaan lähtökohtaan Pico tulkitsi,
että Jumala ei ollut kiinnittänyt ihmistä paikkaansa, vaan Aadamilla oli voi-
ma nousta rappiosta, johon hän joutui paratiisista karkotuksessa. Ihminen
ei siten Picon ajattelussa ollut pysyvästi tietyllä universaalin hierarkian ta-
solla, vaan saattoi itse vaikuttaa sijaintiinsa.  Picon käsityksen mukaan
astrologia hallitsi vain materiaalista todellisuutta, näin ihmisen ruumis –
vaan ei henkinen sielu – oli sen vaikutuksen alainen. Magia laajensi jo alun-
perin vapaaksi käsitetyn sielun kykyjä.257

Maagisesti värittyneen ajattelun lähtökohtana oli, että ykseys oli yhtä moni-
naisuuden kanssa ja tavoitettavissa seuraten reittiä haaroista puhtaisiin
muotoihin (esimerkiksi 4 001–5 000 –> 401–500 –> 41–50 –> 4). Platon-
iin nojautuen voitiin ajatella, että ihmisen, erityisesti korkeassa sosiaalisessa
asemassa olleen ihmisen, moraalinen velvollisuus oli tavoitella yhtymistä
Jumalaan, mihin vaadittiin abstraktien universaalien asioiden ymmärtämis-
tä. Tässä menetelmänä käytetty sympaattinen magia edellytti samanlaisuuden
eli sukulaisuuden näkemistä eri asioiden kesken. Tasojen suhteita määritteli
käsitys, että pienessä oli muistuma isosta, eli että siemenellä oli mahdolli-
suus kasvaa isoksi. Filosofiseen pohdiskeluun liittyvä magia pyrki ratkaise-
maan alkemian ongelman aineen muuttumisesta toiseksi universaalissa mit-
takaavassa:  vedestä ja maasta syntyi ruusu ja päärynä, miksei keltaisen ja
raskaan aineen yhdistelmästä syntyisi kultaa; samalla päättelyllä voitiin joh-
taa myös usko universaaleihin vaikutuksiin. Esineiden ja asioiden ominai-
suuksia selvittämällä pyrittiin valaisemaan niiden sukulaisuussuhteita. Kuva
samoin kuin väri, materiaali tai tekstuuri sijoitti talismaanin samaan lajiin
esittämänsä asian kanssa. Ominaisuudet välittivät edelleen sukulaisuutensa
ansiosta taivaallisia voimia.258  Olevaista tutkittaessa selvitettiin vaikutuksia,
joita esineillä, teoilla ja sanoilla oli, eli minkälaiseksi Jumala oli ne luonut.
Tutkimuksella ja luokittelulla pyrittiin ominaisuuksien suhteiden löytämi-
seen, ymmärryksellä pyrittiin ominaisuuksien hallintaan.

Yhdeksi keskeiseksi tavaksi hahmottaa olevaisen suhteita ja olemusta
uusplatonilaiset käsittivät universumin perusrakenteen löytämisen tai tun-
nistamisen. Mitä vanhempi lähde, sen suurempi sen tieto myyttisen ajan
alkuperäisestä ja eheästä todellisuudesta heidän mukaansa oli. Menneen
kulta-aika ja Aadamin paratiisi olivat sirpaloituneet nykyhetkeen. Helpoim-
min ne saattoi saavuttaa seuraten lähteistä löytyvää reittiä ajassa taaksepäin.
Samalla kun edettiin moninaisesta kohti ykseyttä, edettiin kohti ihmisen si-
sintä ja jumaluutta. Vaikka paratiisi odotti edessä,  jumaluuteen etsittiin tietä
menneestä. Siitä tuli vuosisatoihin kadonnutta, nykyistä täydellisempää, tietoa
ja ymmärrystä tavoitelleiden kiinnostuksen kohde. Niin myös keisarillisen
Rooman loistosta ja suuruudesta kiinnostumista värjäsi innostus tuon ajan
uskoa ja moraalia kohtaan.259  Samoin kuin taiteilijat käsittivät jatkavansa
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klassisen antiikin kulta-ajan pohjalta, uudet valtasuvut etsivät esikuvikseen
muinaisia merkkihenkilöitä ja loivat näihin yhteyksiä talismaanien avulla
luodakseen parempia aikoja.

Aluksi Pico selitti olemassaolon eri tasojen välisen kommunikaation Kris-
tuksen persoonan avulla, mikä oli tuttua esimerkiksi kahdelta aiemmalta
uusplatonistilta, Nicolaukselta ja Ramon Llullilta ja mikä sopi myös käsi-
tykseen Jeesuksesta Jumalan maan päälle laskeutuneena poikana. Myöhem-
min hän päätyi abstraktimpaan käsitykseen ja edesauttoi osaltaan mekaani-
sen universumikäsityksen syntyä. Tähän on saattanut vaikuttaa Zoharin kä-
sitys, että mielenlaadultaan oikea ihminen löytäisi reitin meditaatiolla. Van-
ha ajattelu ei kuitenkaan heti hävinnyt,  esimerkiksi Agrippa kuvaa Kristuk-
sen roolia välittäjänä tasolta toiselle:

”Yhdestä miehestä [Aadamista] kaikki ihmiset tulevat ja
syntyvät kuolevaisiksi, Jeesuksesta Kristuksesta he kaik-

ki uudelleensyntyvät”

Agrippan käsityksen mukaan Kristus oli ainoa reitti ikuiseen elämään. Hän
uskoi edelleen eroon olemassaolon kahden tason välillä, joskaan ei henki-
sen täydelliseen saavuttamattomuuteen.  Sovittelemisesta huolimatta
platonilaisen filosofian vastaanotto ei ollut 1400–1500-luvulla laajasti suo-
pea. Humanistit kritisoivat uusplatonilaisia mystiikasta ja kritiikittömästä
suhtautumisesta lähteiden alkuperään. Kirkko reagoi niihin niin vahvasti
kuin sen vaikutusvalta kulloinkin mahdollisti. Pico vangittiin harhaoppi-
suutensa takia 1400-luvun lopussa; magiaa käsittelevää kirjallisuutta kiellet-
tiin 1550-luvulla; Giordano Bruno poltettiin roviolla vuonna 1600.260

Koska ihmisessä oli läsnä sekä universumin korkein henkinen taso että
alhaisimmat materiaaliset osat, ihmisessä oli edustettuna koko universumi
ja hän sijaitsi luomisen keskustassa, ikuisuuden ja ajan horisonttiviivalla
kuten Ficino ilmaisi asian. Ficino kuvasi kristillisesti hyväksyttävästi ihmi-
sen materiaalisen ylimmälle askelmalle, mutta katsoi, että tässä oli myös
henkinen taso, jonka Pico tulkitsi kehittyväksi. Ficino, samoin kuin myö-
hemmin esimerkiksi Agrippa, suositteli ruumiinkunnon harjoittamista poh-
jaksi hengen kehitykselle. Ficinon ihmiskuvassa (mieskäsityksessä) yhdis-
tyivät ymmärtämään kykenevän ikuisuuden alin taso ja ajallisen aisti-
todellisuuden korkein taso, ihmisruumis, josta oli pidettävä hyvää huolta,
jotta se olisi kelvollinen ja pitkäikäinen sija mielen kehittyä. Picon mukaan
tästä seurasi, että ihmisessä olivat elämän kaikki muodot. Tällöin ihminen
oli symmetrisesti ja tasapainoisesti osa luontoa ja yliluonnollista. Samalla
ihminen oli Jumalan kuva koska kuten Jumalassa, hänessä oli jokainen ole-
massaolon muoto, ei vain henkisyys kuten enkeleissä tai materiaalisuus kuten
eläimissä. Sekä Nicolaus että Ficino päättelivätkin,  että ihminen oli luoma-
kuntaa koossa pitävä voima. Kaikista luoduista ihminen oli täsmällisimmin
kuva kaksijakoisesta Jumalasta,  joka oli sekä ykseys että moninaisuus. Raa-
matun luomiskertomukseen vedoten ihmisen maanpäällinen jumaluus näh-
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tiin hengen ja ruumiin yhteydessä: Agrippa määritteli ihmisruumiin kaune-
uden ja symmetrian niin täydelliseksi,  että uskoi sen olleen esikuvana kai-
kelle muinaiselle rakentamiselle. Renessanssiaikaan ilmestyikin useita kir-
joituksia ihmisruumiin eri osien kauneudesta – muun muassa Agrippa kä-
sittelee niitä. Ihmisen ihannemittoja sovellettiin niin musiikkiin kuin kuva-
taiteisiin tai arkkitehtuuriin.261

Prisca theologiaPrisca theologiaPrisca theologiaPrisca theologiaPrisca theologia

Ilmaus prisca theologia tuli tutuksi Firenzessä viimeistään 1438–1439, kun
mistralainen Georgios Gemistos Plethon (n.1355–1452) puhui kreikkalais-
katolisen kirkon edustajana kirkolliskokouksessa Platonin mystisistä tul-
kinnoista. Laajempaan tuntemukseen se levisi Ficinon ja Picon ajatusten
myötä. Leviämistä auttoi se, että Konstantinopolin jouduttua turkkilaisille
1453 Plethonin suosikkioppilas, kardinaali Johannes Bessarion (1403–1472)
siirsi huomattavan kreikkalaisten käsikirjoitusten kokoelmansa Venetsiaan,
missä siitä tuli tärkeä lähde myöhäisantiikin platonilaisuuteen. Venetsiassa
uusplatonilaisuuden tutkimus olikin vireää edelleen 1500-luvulla. Yhtenä
juuri platonilaisuuteen liittyvänä yhteytenä kokoelmien, kirjastojen ja tutki-
muksen välillä voidaan pitää sitä, että Bessarion perusti Venetsiaan Statuatorio
Publicon vuonna 1468. Se oli yksi varhaisimpia antiikkikokoelmia.262

Myöhäisantiikin uusplatonismi oli yrittänyt sulauttaa eri filosofiset oppi-
suunnat toisiinsa.  Sen vakava kilpailija oli aikanaan kristinusko, joten
uusplatonilaiset sovittivat kristittyjen käsityksiä Platonin ajatteluun. Jotkut
uusplatonistit jopa olivat kristittyjä. Myöhäisantiikin uusplatonilaiset
varmistivatkin tulkinnoillaan paitsi Platonin ja hänen ajatteluunsa vaikutta-
neen pythagoralaisuuden yhteensopivuuden myös näiden rinnastettavuuden
kristinuskoon. Kreikkalaiskatolinen teologi Pseudo-Dionysios (Areopagita),
joka eli joskus vuosien 350–500 välillä, yhdisti platonilaisen ykseyden
monoteistiseen Jumalaan. Tämä tulkinta oli vallalla koko keskiajan ja edel-
leen väritti renessanssiajattelua sekä sen jatkoa, kuten Leibnizin käsityksiä.
Varhaiset kirkkoisät sekä itäisen että läntisen kristinuskon parissa esittivät,
että Platon oli saanut – ellei suorastaan varastanut – ajatuksia Moosekselta
ja Raamatusta, niin hyvin Platon-tulkinnat sopivat yhteen kristillisen maail-
mankuvan kanssa. Keskiajalla käytössä olleista vajavaisista läntisistä Pla-
ton-lähteistä tärkein oli Augustinus. Hän ei ilmeisesti ollut perehtynyt alku-
peräisiin teoksiin ja myöhemminkin ne levisivät vain katkelmina ja suppeis-
sa piireissä. Kuitenkin esimerkiksi Timaioksen katkelmat herättivät paljon
huomiota 1100-luvun Pariisissa ja jo tuolloin esitettiin renessanssin
uusplatonilaisuuden keskeinen käsitys, että allegoriset tulkinnat kykenisivät
kuorimaan teologisten ristiriitojen alta esiin totuuden.263
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Platonin perinnettä 1400-luvulla jatkaneiden piirien uudistama kristinusko
sai aiempaan oppiin verrattuna saman aseman, minkä ajan taide otti itsel-
leen suhteessa keskiajan taiteeseen. Kristinuskon käsitettiin platonilaisine
lisineen taiteen tavoin nousseen rappion jälkeen uudelle tasolle alkuperäi-
sen opin eli antiikin tarjoaman ”muinaisen” puhtaan mallin pohjalta. Fred-
rika H. Jacobs on todennut, että edeltävien historioitsijoiden lineaarinen
kuvaustapa korvautui renessanssissa syklisellä kehityskäsityksellä. Hän
määrittelee, että sykli oikeastaan oli kahdeksikko, jossa kehitys alhaalta var-
haisesta antiikista eteni keskiaikaan,  mistä se rappiona valui takaisin alas
alkutilaan. Renessanssitaiteen lähtökohdaksi katsottiin tilanne, jossa klassi-
nen kausi oli saavuttanut huippunsa. Kehitys jatkui siitä sen sijaan, että olisi
edennyt suoraviivaisesti keskiajasta. 264  Jacobsin kuvaus taiteen kehitys-
käsityksestä vastaa naturalistista aikaa, missä nuoruutta seuraavat eri ikä-
kaudet ja lopulta kuolema aina kohtaa. Hän tavoittaa kahdeksikkokuviolla
ajatuksen muuttuvasta ja toistuvasta kehityksestä ja täsmentää mielikuvaa
määritellessään väistämättömän vanhenemisen erisuuntaiseksi liikkeeksi.

Jacobsin vertaus rinnastuu universumin rakenteen ja hierarkian visuaalisiin
esityksiin, joita laadittiin kaikkeuden rakentamiseen ymmärtämiseksi vähin-
tään 1700-luvulle asti. Keskiajan varmaan yleisin kuvatraditio esitti maail-
man hierarkian portaikkona,  jonka askelmille oliot tai erilaiset olemisen
muodot oli asetettu. Universumi taas kuvattiin maakeskeisinä renkaina, joissa
tapahtui portaikkoa vastaava kehitys:  Aristoteleen mukaisesti painavasta
keskustasta etäisimmät kehät olivat henkisimmät.  Ero erilaisten asioiden
välillä ilmaistiin selkeinä hierarkkisina askelmina ja näkyi muun muassa
alkuainekäsityksissä. Tämän rinnalla alkaa esiintyä renessanssin myötä ai-
nakin teorian tasolla spiraalimaisia malleja, joissa kehitys lähtee kiertämään
keskustassa olevasta maasta vanhojen tuttujen universumin kerrosten kautta
kohti Jumalaa. Kun keskiajalla esimerkiksi hyppäys fyysisestä henkiseen
esitettiin Jumalan armosta tapahtuvana siirtymänä vaikkapa kuvaten nostava
käsi auttamaan portaiden yläpäässä odottavaa ihmistä, spiraalimalli ei aset-
tanut rajoja eri tasojen välille, vaan kehitys tapahtui saumattomana
jatkumona. Se vastasi esimerkiksi vuoden kiertojen toistoa, mutta korosti
jokaisen eletyn vuoden erilaisuutta ja rakentumista aiemmille kokemuksille.
Ajatus sopi yhteen kabbalistisen käsityksen kanssa, että maailma eri vaihei-
den tai kausien kautta etääntyi paratiisista, mutta lopulta palasi alkutilaansa.
Kun maailmaa tarkasteltiin muuttuvuuden valossa,  hierarkiassa piti nähdä
liikkeen mahdollisuus. Syklisen mallin heikkoutena nousi tällöin esiin tois-
ton muuttumattomuus. Jokainen mahdollinen uusi kausi on samanlainen
kuin edellinen ja jokainen olento pysyy ennalta määrätyllä tasollaan. Histo-
rian kirjoittamisesta ja esimerkiksi Raamatusta tuttu lineaarinen malli taas
ei selittänyt samankaltaisuuksia vaikka sallii muutoksen. Spiraalimainen tapa
kuvata universumia ja kehitystä yhdisti näkemykset ja esitti mahdollisena
miltei huomaamattoman asioiden muuttumisen toiseksi ja silti erottumisen
erillisiin jaksoihin ja ryhmiin, joiden suhde ei ollut lineaarisesti määriteltä-
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vissä vaikka oli havaittavissa. Spiraali esittää yhteyden tasoilta toisille sekä
portaattomasti syklin tavoin että portaittaisena lineaarisen käsityksen mu-
kaisesti riippuen siitä, miten kuviota tarkastellaan. Samalla syklin kierros-
ten rinnakkaisuudet näyttävät perustelevan samanlaisuuden muutoksessa.
Keskipisteen ja reunojen tajuaminen samaksi alkutilaksi eri ilmenemis-
muodoissaan tai Jumalan sijainniksi, pythagoralaisittain valon paikaksi,
mahdollisti mielikuvan kehityksestä,  joka eteni ja muuttui, mutta samalla
lopulta palaisi alkuun.

Uusplatonilaisen metafysiikan maagisuuden kabbalalla vahvistanut Pico
tulkitsi antiikin kertomuksiin kristillisiä merkityksiä ja pyrki siten pitämään
filosofiansa kirkon puitteissa. Hän loi poeettisen, toiminnallis-tunteellisen
teologian, jossa totuutta etsittiin allegoristen tulkintojen avulla.  Pico etsi
kristinopin mysteereihin ratkaisua kreikkalaisesta f ilosofiasta omaksutun
argumentaation ja materiaalisesta maailmasta löytyvien Jumalan antamien
vihjeiden perusteella. Kreikkalainen tai muinainen filosofia tarkoitti Picolle
Hermes (Merkurius) Trismegistosta, joka oli saatu käyttöön Ficinon kään-
nettyä ison osan Corpus hermeticumia latinaksi, sekä lisäksi Zoroasteria, Or-
feus-hymnejä265 , Pythagorasta, jne. Sokrateeseen, Platoniin, Aristoteleeseen
ja tästä eteenpäin. Lisäksi hänen mielestään homeerisesta tai muusta suu-
resta runoudesta oli löydettävissä moraalisia ja uskonnollisia doktriineja
eeppisinä kuvina. Ficino oli Picoa kriittisempi allegoristen tulkintojen käy-
tössä, vaikka periaatteessa hyväksyi ajatuksen. Varsin yleisesti uskottiinkin
pyhän totuuden piilevän varhaisten kirjoittajien teksteissä mytologisten ja
okkulttisten tarujen takana ja paljastuvan allegorioissa. Brian P. Copenhaver

157.  Viisas mies luomisen portaikolla Ramon Llullin
teoksesta De Nova Lo giga, 1512.

158. Pyhiinvaeltaja Hermann Hugon teoksesta
Gottselige Begierde, Augsburg, 1622.
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ja Charles B. Schmitt toteavat, että Ficino etsi merkkejä perimmäisestä to-
tuudesta jokaisesta Platonin dialogista siten, että teemat liittyivät toisiinsa
sinfonisesti tai poeettisesti, ei dialektisesti kuten skolastisessa summassa.
Myöhäisantiikin uusplatonilaisista poiketen Ficino ei olettanut jokaisen dia-
login pyrkivän vain yhteen lopputulokseen eli totuuteen. Myös omassa tuo-
tannossa hänen lähtökohtansa oli sekä initiaatiota edellyttävällä tavalla
allegorinen, että antirationaalinen. Hän ei uskonut loogisten argumenttien
johtavan totuuteen.266

Ficinon mystiikka rakentui Bysantista periytyvien oppien ja populaarin kir-
jallisuuden varaan. Hän oli kiinnostunut kansan parissa liikkuneista tari-
noista ja hänen lähtökohdissaan olikin annos kansanuskoa ja keskiaikaisia
romansseja, joiden asennetta hän sovitti uustulkintaansa kristinuskosta.
Kardinaali Bessarion oli tärkeä vaikuttaja Ficinon ajatteluun. Tämä elvytti
aktiivisesti uusplatonilaista ajatusta tekstien lukemisesta pyhinä mysteereinä
sananmukaisen totuuden sijaan ja keskittyi virheitä ja eroja painottavia
skolastikkoja enemmän tarkkailemaan yhtäläisyyksiä eri filosofisten lähesty-
mistapojen välillä.  Bessarion pyrki ”pelastamaan” Platonin kristinuskolle
samalla tuhoamatta Aristoteleen merkitystä.  Bessarion joustavasta
kristinuskokäsityksestä katsoen Platon näytti luontevasti kristinuskon enna-
koijalta. Bessarion mukaan epäilevä latinalainen logiikka ei kyennytkään
horjuttamaan kreikkalaista uskoa, joka perustui intuitioon ja valaistuksen
kokemukseen. Ne olivat ylivertaisia verrattuna suoraviivaiseen järkeilyyn ja
ne hän halusi siirtää opetuksissaan edelleen.267

Ficinon käsityksellä syklisestä maailmankuvasta ja rationaalisen ihmissielun
paikasta kaiken keskellä oli huomattava vaikutus luonnonfilosofian kehi-
tykseen. Hän määritteli maagin tähtien tarkkailijaksi. Picon Ficinoa
radikaalimpana pidetty uudistushenki ilmeni lähinnä siinä, että hän paneu-
tui Ficinoa voimakkaammin varhaisten lähteiden mystiikan omassa ajas-
saan toimiviin tulkintoihin, mikä tarkoitti muun muassa kabbalaa, käyttö-
magiaa ja maagisten taitojen käyttämistä salattujen totuuksien selvittämi-
seen eli keinoja vallankäytön edistämiseen. Pico piti näitä käytännöllisenä
luonnontieteenä ja katsoi Ficinon ajattelua soveltaen, että ihminen kaikke-
uden keskuksena tai mikrokosmoksena oli oikeutettu käyttämään käsitys-
kykynsä avulla saavuttamiaan okkulttisia suhteita ja luonnonvaikutuksia
hyväkseen ympäristönsä hallinnassa. Hänen mukaansa tieto ja ymmärrys
olivat samalla askelma kohti Jumalaa. Jumalaa tavoittelevan tiedon täsmäl-
lisyyden vaatimuksessaan hän korjasikin astrologiaan liittyviä matemaatti-
sia virheitä. Picon ja Ficinon tavoin myös Agrippa erotti oppineen, luon-
nontutkimuksen korkeimmalle tasolle sijoittuvan magian synnillisestä
demonologisesta toiminnasta. Kun Ficino oli kannattanut vain perinteistä
luonnonmagiaa, Pico ja Agrippa katsoivat, että filosofilla on oikeus kyky-
jensä ja ymmärryksensä ansiosta käyttää hyväkseen universaaleilla suhteilla
vaikuttamista. Oppineen magian tarkoitus oli saada aikaan sekä teoreetti-
sia, että käytännöllisiä reaktioita kosmoksessa, joten se oli väistämättä teke-
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misissä henkiolentojen kanssa ja vaati oman universaalin aseman määritte-
lyä joustavasti. Modernin nerouden henkiseksi isäksi Picon 1800-luvulla
nostanut Burckhardt totesikin, että Picon käsityksen mukaan ihmisen va-
paus sai voimansa kosmoksesta. Hän jätti kuitenkin huomiotta,  että vain
magian hallinta teki Picon ajattelussa ihmisestä luomakunnan ”ruhtinaan ja
mestarin”.268

Kuten Bessarion, Ficino, Pico, Agrippa tai Nicolaus olivat maailman ole-
musta selvittäessään avarakatseisia koska uskoivat, että satunnaisten kir jal-
listen asujen ja historiallisten varianttien alta löytyi totuus. Uskonkin, että
yleensä yksinomaisesti keräilyn perustana pidetyn luonnonfilosofian ja yleen-
sä unohdetun uusplatonilaisuuden yhdistelmä selittää parhaiten museoihin
johtanutta ajattelua. Luonnonfilosofiasta ja elementtiopista johdetusti voi-
tiin nimittäin päätellä, että jokainen osa sisälsi kokonaisuuden. Esimerkiksi
Raamatun teksti oli yhtä kuvaamansa luonnon ja taivaallisen jär jestyksen
kanssa. Samalla kuitenkin katsottiin, että kirjalliseen esitykseen saattoi si-
sältyä symbolisia – merkityksiä kantavia, metaforisia ja allegorisia – totuuk-
sia kaikista tieteen, filosofian ja teologian aloista. Fysiikka, filosofia, uskon-
to ja pyhät kir joitukset puhuivat samasta asiasta eri kielillä. Picon käsityk-
sen mukaan myös luonnon järjestys saattoi olla ”käännös” filosofisista ja
uskonnollisista totuuksista.269  Näin luontoa ja ihmisen tekoja tarkkaillen
voitiin päästä selville perimmäisistä totuuksista. Itseasiassa niiden tutki-
mista ja vertailua on magian valossa pidettävä välttämättömänä ihmisen
aseman sekä universaalin roolin ymmärtämisessä.

Kirjoitetun ajatuksen ja esineessä piilevän voiman paljastaminen vaati sa-
maa aisteista älyyn etenevää prosessia, jossa tarkastelija mieleensä otta-
mastaan aineistosta rajasi esiin tärkeänä pitämänsä asiat aistimusten hälystä.
Aistimus oli vielä vapaa tulkinnasta, kuten voidaan päätellä siitä, että se
saatettiin mieltää kopioinnin kaltaiseksi piirtymäksi aistitusta. Jo mielikuvi-
tuksen tehtävänä oli löytää yhteyksiä erilaisten ei aivan ilmeisten seikkojen
välillä: siis karsia ja voimistaa. Siksi mielikuvitus liittyi muistia käyttävänä
ominaisuutena nerouteen (genius 270 ). Varsinainen älyllinen toiminto seu-
raavaksi täsmensi mielikuvituksen siirtämän aineiston selkeään (kielellisesti
tai matemaattisesti) muotoiltuun ja edelleen siirrettävissä olevaan muotoon.
Se teki lopullisen rajauksen ja muotoilun. Selvitettäessä ”alkuperäistä us-
kontoa” kir jallisiksi lähteiksi kelpuutettiin paitsi mahdollisimman vanhat,
myös mahdollisimman erilaiset tekstit mukaanlukien materiaaliset kappa-
leet. Niitä lukien pyrittiin paitsi kokoamaan yhteen eri puolille levinneitä
(Jumalan) ajatuksia, myös löytämään etäisimmät ja hennoimmat yhdistävät
tekijät. Näyttää, että etsittäessä tarkasteltavien ilmiöiden universaalia sijain-
tia ja suhteita karsimalla ja rajaamalla,  erilaiset ääri-ilmiöt vaikuttavat
mielekkäimmiltä tarkastelukohteilta. Tämä näyttää selittävän myös varhai-
simpien kokoelmien aineistovalintoja.  Mahdollisimman kaukaa ajallisesti,
paikallisesti ja kulttuurisesti tuodut esineet yhtälailla kuin luonnon (ihmei-
den) kirjo suurimmillaan tai ihmisen kykyjen äärilaidat taideteoksissa ja
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käsitöissä kirkastivat seikkoja, jotka eivät voi olla yhteydessä keskenään ja
siten valaisivat asioita, joilla oli jokin suhde toinen toisiinsa. Erikoisuuksien
keräilyä ei tämän käsityksen valossa voi pitää nykymielessä kummallisuuksista
kiinnostumisena eikä myöskään kuriositeetti-termin 1700-luvun kuluessa
saamalla negatiivisella tavalla esineitä arvottavana. Arvotusten perusteita
on erityisesti varottava johtamasta nykyisestä freudilaisesti värittyneestä
psykologiasta käsin.

Kabbalan konsonantitKabbalan konsonantitKabbalan konsonantitKabbalan konsonantitKabbalan konsonantit

Sefer ha-Bahir 271  selittää, että:

”Jumalan voimat ovat kerroksittaisia ja ovat kuin puu: ku-
ten puu tuottaa hedelmää kasteltuna niin Jumalan vesi vah-

vistaa puuta. Ja mikä on Jumalan vesi? Se on sofia [äly,

järki].”

Teksti jatkaa, miten puun hedelmät irrottuaan nousevat suurta kanaalia ja
yhtyvät takaisin puuhun. Toisaalla käy selväksi, että kanaali on elämänpuun
runko ja rinnastuu ihmisen selkärankaan. Bahir kuvaa, miten Jumalan luo-
mat ihmiset lopulta palaavat paratiisiin ja taivaaseen. Käytetyn kuvakielen
eroista huolimatta on selvää, että kabbala (perinne) ilmaisee samanlaisia
käsityksiä, joita pythagoralaiset olivat esittäneet aiemmin ja Ficino esitti
myöhemmin ja joihin voidaan perustaa käsitys paluusta alkuonnelaan ja
paratiisiin, mistä ihminen Raamatun mukaan aikojen alussa karkotettiin.272

Kabbalistisen käsityksen mukaan universumin aika oli rajallinen. Jokaisella
seitsemästä planeetasta (seitsemän alinta sefiraa ja seitsemän luomisen päi-
vää) oli 7 000 vuoden valtakausi, jolloin se vaikuttaa enemmän kuin muut.
Edelleen kabbalan mukaan Jumala tuhoaa maailman 49 000 vuoden kulut-
tua, jättää sen tuhanneksi vuodeksi kaaokseen ja uudistaa jälleen. Luomi-
nen palaa kohtuun, kuten uusi alku ilmaistiin. Jokainen luomisen päivä ja
jokainen jakso syntyi kaaoksesta. Kun alimmat sefirat olivat ihmisen ruu-
mis, kolme ylintä rinnastuivat piilossa oleviin aivotoimintoihin. Ne eivät
osallistuneet luomiseen, eivätkä toimineet näkyvässä todellisuudessa, mut-
ta olivat juuri, materiaali ja muotoa antava voima fyysisen olevaisen kosmisille
muutoksille. Universumin elinkaari oli pythagoralaisuuden mukaan ainakin
teoriassa silminnähtävä. Platonin mukaan sykli täyttyisi kun kiertotähdet
palaisivat samoihin keskinäisiin suhteisiin missä ne olivat olleet aiemmin.
Tähän rinnastuen Platon esittää Timaioksessa planeettojen olevan ajan väli-
ne.273

Kabbalistinen maailmankaikkeus oli jakaantunut kahtia. Aadamin ja Eevan
jakautumisen ja Aadamin lankeamisen seurauksena Jumalasta alkaen kaikki
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jakautui feminiiniseen ja maskuliiniseen puoliskoon. Mystikoiden tavoit-
teena oli edistää puoliskojen palautumista androgyyniksi kokonaisuudek-
si.274  Kabbalistien kesken oli huomattavia eroja siinä, kuinka suuri ihmisen
toimien osuus saattoi prosessissa olla. Kosmologiasta ja kosmogoniasta
kertovan noin vuosina 300–600 kirjoitetun traktaatin, Sef er jetsiran (Luomi-
sen kirja) mukaan Jumala loi maailmaan 32 viisauden reittiä: sefirat ja hep-
rean konsonantit. Ne muodostivat luomisen perustana olleen rakenteen ja
elementit sekä välineet, joista maailma tehtiin. Kabbalistit tulkitsivat teosta
monin tavoin ja kristityille siitä tuli yksi kabbalan keskeisistä teoksista ai-
emmat opit 1200-luvun lopussa koonneen Zoharin rinnalla. Sefer jetsirassa
sefirat merkitsevät pythagoralaiseen tapaan kymmentä peruslukua. Myö-
hemmin kabbalassa sef irat merkitsevät ensisijaisesti taivaallista tasoa ja Ju-
malan attribuutteja,  jotka voidaan ilmaista numeroarvoin. Materiaalinen
todellisuus taas koostui kolmesta luokasta: maailma, aika ja ihminen, jotka
ovat syntyneet heprean 22 konsonantin kombinaatioista. Kabbala perustui
ajatukseen, että Jumala teki universumin kirjaimista, joilla oli numeroarvo.
Kabbalasta tunnettiin kaksi muotoa. Toinen, spekulatiivinen, käsitteli f ilo-
sofisia kysymyksiä ja Jumalan olemusta.  Käytännöllinen kabbala taas oli
yksi maailmaan vaikuttamaan pyrkivän magian menetelmistä. Lisäksi oli
useita suuntauksia, joilla ei tässä ole merkitystä. Renessanssin Euroopassa
molemmat tasot olivat nähdäkseni aktiivisessa käytössä ja lomittuivat toi-
siinsa sekä uusplatonilaisuuteen ja kristinuskoon. Sanojen ja numeroiden
voima saikin kabbalasta vahvan tukijan koska sitä pidettiin yhtenä todistee-
na muinaisesta ajatusten ykseydestä.275

Isak Sokean (1165–1235) kommentaari Sefer jetsiraan on ensimmäinen teos,
jossa sefiroita tarkastellaan symboleina ja meditaation kohteina. Iisakin
mukaan kir jaimet olivat arvossaan täysin sefiroihin rinnastuvia symboleja.
Hänen lähtökohtansa oli rabbinistinen käsitys maailman syntymisestä Ju-
malan puheaktin seurauksena. Iisak kehitti ajatusta siten, että syntyminen
tapahtui yhdestä jumalallisesta nimestä. Se oli juuri, josta tuntemamme kie-
li kasvoi lehdistöksi. Ajattelu kehittyi edelleen suuntaan, jossa kielen mys-
tisten ominaisuuksien tarkastelun tarkoituksena oli saada selville asioita,
jotka olivat mukana, mutta eivät tulleet ilmi kir joituksessa, puheessa,  ää-
nessä tai sen sävyissä. Kirjainten numeraaliset suhteet synnyttivät kabbalis-
tisen käsityksen mukaan maagisia vaikutuksia ja siten paljastivat salaisuuk-
sia. Samalla kirjaimet ja asioiden ”oikeat nimet” olivat monessa mielessä
synonyymejä edustamilleen asioille. Taivaallisella tasolla esimerkiksi enke-
lin nimi oli yhtä kuin itse enkeli: mikäli enkelin nimi oli tiedossa, enkelin
voima oli hallussa. Mystiikka johti käsitykseen kir jainten ja numeroiden
tässä maailmassa aktiivisesta ihmeitä tekevästä ja luovasta voimasta ja toi-
saalta uskoon kyvystä paljastaa Jumalan olemukseen liittyviä salaisuuksia.
Tämän maailman heprea oli yhteys ”todelliseen kieleen”. Kyky kieleen
ymmärrettiin erityisesti jumalalliseksi ominaisuudeksi ihmisessä, se todisti
ihmisen olevan Jumalan kuvan,  ja oli siten mahdollisuus lähestyä tai ym-
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159. Ficino kuvasi universumin ruumiina, jossa yhden raajan liike vaikutti toisen asentoon ja alaraajat
antoivat ylempien osien määrätä. Tämän (ka bbalistisen) ajatuksen vaikutuksesta ihmisruumista pidettiin
symmetrian ja kauneuden mittana. Se heijasti jumaluutta, jonka kuvaksi se oli luotu. Henkisyyden
korostuksessa fyysistä r uumista ei tässä ajattelussa unohdettu: kunnon ylläpito merkitsi Jumalan kuvasta
huolehtimista. Samalla kauneuden huomaaminen oli Jumalan havaitsemista: fyysinen osana Jumalaa
kykeni paljastamaan totuuksia Jumalasta
      Kabbalan kehittyessä laskemista tarkoittavalla sefirot-verbillä korvattiin aiempi kymmentä peruslukua
tarkoittava mispair luultavasti,  jotta kävisi ilmeiseksi, että kyseessä eivät olleet tavalliset numerot, vaan
universumin metafyysisiä perusteita tai luomakunnan tasoja ilmaisevat luvut. Sefirat, jotka merkitsevät
lukujen lisäksi myös enk eleitä, planeettoja tai elämänpuun luo via voimia ja joiden kautta uskottiin
muodostuneen materiaalisen ja tai vaallisen välisen reitin, linkittivät jatkuvasti muuttuvan suhteen
mikrokosmoksen ja makrokosmoksen välille. Ensimmäiset neljä seurasivat toinen toisistaan ja
muodostivat ykseyden (eivät jumaluutta juutalaisuudessa). Ne ovat: 1, elävän Jumalan pneuma; 2, ilma
(materiaalinen ja ei-materiaalinen), 3, v esi, 4, tuli. Näistä Jumala valmisti kaikkeuden osia siten,  että
esimerkiksi ilmasta tuli 22 kir jainta ja tulesta taivaallisia tiloja. Viimeiset kuusi sefiraa liittyivät kuuteen
tilalliseen dimensioon (alku, loppu, hyvä, paha, yläpuoli, alapuoli) ja vaikuttivat toinen toisiinsa. Kabbalan
uusplatonilaisten juurien ansiosta alimmat sefirat voitiin käsittää ominaisuuksiksi, joita fyysiset
taivaankappaleet ilmensi vät.
     Kabbalistisessa ajattelussa sefirat jaetaan yleensä kolmeen ryhmään, joita täydentää kymmenes,
Malkhut. Se kuvataan ominaisuudettomaksi astiaksi, johon muiden sefiroiden kautta vir ranneet
jumalalliset ominaisuudet kerääntyvät. Se on myös feminiininen prinsiippi ja maskuliinisen Tif ’eretin
pari. Ylin, ihmisen päähän rinnastuva ryhmä on intellektuaalisuus (ha-muskal).  Kolme ylintä paljastavat
luomisen alkuperään liittyviä kysymyksiä. Ne aja tellaan myös yleensä miltei yhtä tavoittamattomiksi
kuin Jumalan millään menetelmällä kuvaamattomia ominaisuuksia merkitsevä En sof. Seitsemän muuta
sefiraa kuuluvat ihmisen tavoitettavaan osaan hengellistä maailmaa. Keskimmäiset kolme muodostavat
psyyken (ha-murgas). Alimpia kutsutaan nimellä luonnollisuus (ha-mutba), koska ne tuottavat elämän.
Jako kolmeen rinnastuu uusplatonilaiseen järki/äly/ ideat, sielu ja ma teria jaotteluun. Verkkomaisen
kaavion lisäksi 10 sefiraa esitetään usein keskiaikaisen sfäärien hierarkian tavoin sisäkkäisinä renkaina.
     En sof , joka näyttää jäävän vähälle huomiolle, ellei usein suorastaan huomiotta renessanssin ajattelussa
(esiintyy käsittääkseni esimerkiksi mens-käsitteenä, joka ei välttämättä ole yhtä erillinen kuin En sof), on
määritelty kabbalassa yleensä näkymättömiin jääväksi persoonattomaksi Jumalaksi.  Se ei esiinny
varhaisimmissa teksteissä, joskin jo 1100-luvulla muodostuu erottelu Jumalan tavoitettavan ja
tavoittamattoman osan välille. Yleensä juutalaisuudessa korostetaankin Jumalan käsittämättömyyttä ja
täydellisen Jumalaan yhtymisen mahdottomuutta, kabbalassa tosin esiintyy poikkeuksia. Sefirat joka
tapauksessa edustavat maailmaa kohti kääntyn yttä persoonallista Jumalaa,  joka voidaan kohda ta ja jolla
on yhteys maailmankaikkeuden olemukseen.  Puoliskot mielletään ykseydeksi, joka rakentuu hiilen
kaltaisesta yksinään olemassaolevasta osuudesta (En sof) ja tulen kaltaisesta toista olemassaoloonsa
tarvitsevasta osuudesta. Samalla ensimmäinen tulee olemassaolevaksi (eli näkyväksi) vain jälkimmäisen
avulla kuten ihmisen ajatukset ja tunteet voidaan tietää vain ruumiin kautta.
     Sefiroiden keskinäiset suhteet voivat eri malleissa vaihdella,  mutta ovat yleensä melko vakiintuneet.
Leonardolta lainattuun vartaloon lisätty mikrokosminen ihminen edustaa sefiroiden suhteita siten,
kuin käsitän esimerkiksi Picon ne ymmärtäneen. Yhteyksiä sefiroiden kesken voidaan määritellä myös
tässä esitettyä enemmän. Erityisesti tässä esitetystä erotuksena usein on tapana, että Binasta ja Hokmasta
on kummastakin erillinen yhteys Rahiminiin (Tif ’eret ). Näyttäisi siltä, että Picon aja ttelussa korostuu
Keterin, Hokman ja Binan  erillisyys muista sefiroista siten,  että Hokma ja Bina yhdessä luovat jälkimmäiset
ja Keter jää abstrakteimmaksi. Tämä korostaa uuspla tonilaisuuteen sointuvasti Hokmaa isänä ja Binaa
äitinä. Se vastaa myös luonnonfilosofista käsitystä lisääntymisestä,  jossa isä laittaa siemenensä
muovaamaan äidin materiasta itselleen jälkeläisen.  Hokman ja Binan  mukaisesti koko rakennelma on
jaettu parilliseen, pahaan, feminiiniseen v asempaan ja parittomaan, hyvään,  maskuliiniseen oikeaan.
Pico ajattelussa on huomattavaa, että hän näyttää syrjäyttäneen En sofin tavoittama ttomuuden, joten
ainakin kiinnostuksen kohteena oleva kaikkeus näyttäytyy enemmän tai vähemmän selitettävissä olevana.
Kuten uusplatonilaisten mystikoiden, myös Zoharin mukaan oikealuontoinen mies saattoi löytää
ymmärryksellä reitin maailmankaikkeuden saloihin ja hallintaan.
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märtää Jumalaa.276

Reininmaalla 1170–1240-luvun vaihteessa toiminut Ashkenazi Hasidim -
ryhmä käsitti ihmisen jumalanomaisuuden varsin konkreettisesti. He tar-
kastelivat sanojen ja kirjainten esiintymistiheyttä pyhissä kir joituksissa ja
rukouksissa ja muodostivat ensimmäisen systemaattisen ajatusrakennelman,
joka perustui heprean kirjainten numeroarvoihin ja sanojen yhteyksiin
esiintymisten perusteella. Heidän magiastaan on säilynyt esimerkiksi golemin,
savi-ihmisen valmistusohje. Lähtökohtana oli, että koska Jumala loi
kirjainyhdistelmin, ihminen saattoi jäljitellä tapahtumaa ja myös valmistaa
elävän olennon. Keskeisen osan ajattelua muodostikin käsitys mystikosta
maagina, jolla oli keinot hallita kaikkia ja kaikkea ympärillään, mutta myös
itsekontrolli olla käyttämättä taitojaan väärin. Kyseessä oli samanlainen
erottelu, joka määrittelee mustaa ja valkoista magiaa. Samalla usko elävän
olennon luomismahdollisuuteen kertoo luottamuksesta ihmisen mahdolli-
suuksiin. Tätä ei ole mielestäni syytä sivuuttaa renessanssissa innoittaneena
ajatteluna. Yhteys näkyy mielestäni myös siinä,  että renessanssin mystikoiden
tavoin Ashkenazi Hasidim ryhmän jäsenet hallitsivat ekstaattisia tietoisuu-
denmuuntamistekniikoita, joiden tarkoituksena oli eroottisluonteisen koh-
taamisen aikaansaaminen Jumalan kanssa.277

Kabbalaan omaksutun pythagoralaisilta ja Platonilta periytyvän ajattelun
mukaan maailma muodostui erilaisten yhteyksien harmonisesta kokonai-
suudesta. Tämä ilmeni muun muassa geometriassa, aritmetiikassa ja musii-
kissa. Yksi auttoi ymmärtämään toista. Esimerkiksi kielimystiikkaan kes-
kittynyt Abrahan Abulafia (1240–n.1291) kirjoitti, että samoin kuin nuo-
teista voitiin muodostaa äärettömiä määriä erilaisia sävelmiä, heprean
kir jaimista voitiin löytää yhä uusia jumalallisia harmonioita. Niitä
mietiskellessä saavutettiin musiikin nautintoa vastaava mystinen ilo.
Abulafian mukaan saman numeroarvoin saavilla sanoilla oli yhteys, mutta
samalla yhteyksiä oli mahdollista löytää yhdistelemällä kirjaimia uusin ta-
voin tai korvaten sanojen kirjaimia toisilla. Samoin kuin Ashkenazi Hasidim
ryhmällä, Abulafian filosofiaan kuului erilaisia fyysisiä keskittymistekniikoita
mietiskelyn toteuttamiseksi. Tarkoituksena oli nousta tietoisuudessa ja saa-
vuttaa lopullinen ymmärrys Jumalan olemuksesta. Kyseessä on kabbalassa
esiintyvä, mutta tavanomaiselle juutalaisuudelle vieras tavoite, unio mystica,
yhtyminen Jumalaan.278

Kabbala,  siinä muodossa kuin se parhaiten tunnettiin renessanssi-Euroo-
passa, syntyi Provancessa ja Geronassa 1100–1200-luvulla. Varhaisimmat
lähteet tunnetaan Provancesta, mutta 1200-luvun lopussa Gerona oli Ju-
malan olemusta pohtineen kabbalan tärkein keskus. Uskonnollisen suvait-
sevaisuuden ansiosta kabbalan tutkimus oli 1400-luvulle asti vilkasta Es-
panjassa. Tuolloin syntyneet lähteet kehittelivät kosmologiaa ja numerologiaa
Pythagoraan, Platonin, Aristoteleen sekä kristillisten kir joittajien pohjalta
juutalaisuuden ohella. Todennäköisesti Moses de Leónin (1250–1305) tai
hänen piirinsä kirjoittamasta,  edeltäviin usein vaikealukuisiin lähinnä
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rabbinistisiin lähteisiin perustuvasta Zoharista tuli nopeasti laajuutensa ja
selkeytensä ansiosta aiemmat kirjoitukset ohittava lähde kabbalaan. Se levi-
si laajasti Euroopassa luostareiden käyttöön muun muassa paavi Sikstus
IV:n (1414–1484,  paavina 1471–1484) hyväksyminä käännöksinä.279

Maailmaa tarkastellaan kabbalassa corpus symbolicumina. Jumalan olemusta
valotetaan erilaisin myyttisin kertomuksin,  arkkityypein ja symbolein. Näil-
lä pyrittiin ohi logiikan ja kirjallisen ilmaisun rajoitusten. Symbolien oli tar-

koitus todistaa, paitsi että toinen todellisuus on olemassa, että siihen voi-
tiin saada yhteys luomisessa muodostuneiden jumalallisten askelmien kaut-
ta. Yhteyden ymmärtämisen apuna voitiin käyttää kaikkea aistittavissa ole-
vaa: mineraaleja, kasveja ja eläimiä monimuotoisuudessaan, sekä yhtälailla
yksilön elämänvaiheita tai ihmiskunnan historian tapahtumia. Koska sym-
boli kykeni välittämään, se oli ymmärtävälle tarkastelijalle läpinäkyvä siitä
huolimatta,  että näennäisesti vain heijasti jumalallista totuutta. Samalla ih-
misen teot vaikuttivat koko monitodellisuuksiseen universumiin. Ne vah-
vistivat tai heikensivät siteitä eri sefiroiden välillä. 280

Siitä huolimatta,  että uusplatonilaisuus on ehkä ollut keskeisiä tekijöitä
kabbalan kehityksessä ja että epäilemättä jotakuinkin kaikki johtopäätök-
set, jotka ovat johdettavissa kabbalasta magiaan, voitaisiin johtaa kristinus-
koon uusplatonilaisuuden pohjalta, renessanssiajattelun kokonaisvaltaisuutta
ja tarvetta uskoa, ei suinkaan historiallisiin vaikutteisiin, vaan alkuperäi-
seen, rakenteelliseen samanlaisuuteen, josta eri aihelmat ovat erilaisia vaja-
vaisia ilmauksia, kuvaa tarve löytää ja yhdistää jokainen tiedonhippu. Vaik-
ka renessanssiaikaan oltiin tietoisia esimerkiksi Platonin ja uusplatonistien

161. Uusi paratiisi Michelspacherin teoksesta Cabala, Augsburg, 1616.

160. Paulus Ricius, Portae Lucis, 1915.
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historiallisesta eriaikaisuudesta, filosofian kehitystä ei tarkasteltu ajallisina
tai maantieteellisinä siirtyminä ajattelun varianteista toisiin, vaan toisiaan
lähellä olevat ajatukset hyväksyttiin sukulaisiksi osana mikro- ja makro-
kosmista suhdetta ja yhdistettiin yhtenäiseksi ajattelumalliksi. Vuosituhannet
ja suuret maantieteelliset matkat ylittäneet harppaukset liitettiin omaan pe-
rinteiseen kristillisyyteen, johon kukin ajatusmalli antoi sävylisän. Kabbalan
osalta tällaisina voidaan pitää uskoa ihmisen kykyihin, maailma mahdolli-
suuteen kohti parempaa ja maailmankaikkeuden rationaalista selvitettävyyttä
kieleen ja matematiikkaan liittyvien menetelmien avulla. Koska kabbala tun-
nettiin kristillisessä käytössä, esimerkiksi Pico omaksui helposti maagisen
tekniikan nimenomaan kristinuskomusten varmistamiseen.281  Picon tavoin
keskeisenä pidetyt ajattelumallit yhdistäen Agrippa viittasi kabbalaan tode-
tessaan, että juutalaiset ja kristityt ajattelijat – eivätkä vain pakanafilosofit –
uskoivat numeroilla olevan vaikutuksia. Agrippa kutsui numeroita mate-
matiikan maailman formaalisimmaksi osaksi tarkoittaen luonnollisen vas-
takohtaa. 282  Agrippan perustelu numeroiden vaikutuksesta osoittaa
aristoteelisesta poikkeavaa todellisuuskuvaa. Hänelle numerot eivät kuvan-
neet luontoa kuten Aristoteleelle, vaan perustelivat rakenteita ja yhteyksiä,
joita todellisuudesta ei voinut suoraan havaita. Samalla Picon ja Agrippan
käsitykset kuvaavat – vaikka rakentuivat uskomuspohjalle Jumalasta ja
magiasta – eroa uskomisen ja tietämisen välillä. Ajattelun kehitystä niin
kutsutuksi modernismiksi voi määritellä karkeasti siten, että yhdestä usko-
vasta pisteestä maailmaa tarkasteleva voi tyytyä yhteen lähteeseen ja uskos-
saan ymmärtää sitä parhaan taitonsa mukaan – hän uskoo. Tietämisen kautta
ymmärrystä ja lopulta uskoa hakeva purkaa samaa asiaa koskevista eri läh-
teistä ja eri havainnoista esiin niiden yhteistä ja oman näkemyksen kanssa
sopusointuista ydintä ja eriäviä käsityksiä ymmärtääkseen ilmiön luonteen.
Voisi sanoa, että menetelmät, jotka aiheuttivat modernit tieteet, muotou-
tuivat, mutta tavoitteet olivat toiset kuin pitkään nykyaikaan on yleensä
tieteen kehityksen taustalla ajateltu olleen. Kabbalassa samoin kuin renes-
sanssin mystiikassa maailmaa tarkasteltiin tulevaisuuden tuottamisen va-
lossa, tästä tuli pitkäksi ajaksi moderniutta määrittävä ominaisuus.
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Venetsian seutu koki 1400-luvulla uusplatonismiherätyksen Bessarionin
tarjoamien lähteiden turvin. Tämän ohella Ramon Llullin suvaitsevaisuutta
ja universalismia korostavaa ajattelua opetettiin Padovassa ja Venetsiassa
1400-luvun alkupuolelta alkaen. Llullin ajattelu perustui numerologian hy-
väksikäyttöön platonilaisittain ymmärrettyjen korkeamman tason totuuk-
sien paljastajana. Tähän liittyi keskiaikaisten ensyklopedioiden vastaisesti
poeettinen totuus käytännön jär jen ja luonnonfilosofian rinnalla. Venetsi-
an seudun tuolloinen henkinen ilmapiiri pitikin abstrakteja selityksiä etsi-
vää matematiikkaa vaihtoehtona aristoteliselle analyysille.283  Koska myös
Ficinon 1400-luvulla kääntämät Platonin dialogit ja Firenzessä noussut
uusplatonilaisuus olivat pythagoralaisesti värittyneitä, matematiikan merki-
tys todellisuuden selittäjänä nousi Pohjois-Italiassa tärkeään asemaan. To-
dellisuuden ymmärtäminen matemaattiseksi juontuukin Pythagoraasta ja
Platonista.

Kuudennella vuosisadalla eläneestä Pythagoraasta ei tiedetä juuri mitään.
Traditio kuitenkin väittää hänen keksineen sanat matematiikka ja filosofia
ja pythagoralaisilla on eittämättä ollut tärkeä asema matematiikan histori-
assa. Platonia opettaneista henkilöistä ainakin kaksi oli pythagoralaisia, jo-
ten ei ole syytä ihmetellä, että Platon omaksui vaikutteita pythagora-
laisuudesta. Sokrateella (469–399) taas oli ilmeisesti osuutta Platonin omak-
sumaan abstraktion ja materiaalisen todellisuuden erottamiseen toisistaan.
Platon ei nimittäin nähnyt filosofian käyttämillä numeroilla olevan mitään
yhteyttä fyysisessä todellisuudessa laskemiseen. Filebos-dialogissa Platon
esittää arkisista taidoista puhuessaan, että tietoa voitiin pitää sitä enemmän
tieteenä mitä täsmällisemmin se oli laskettavissa, mutta että on vielä ole-
massa tästä erillinen filosofinen matematiikka, joka ei liittynyt materiaalisiin
objekteihin. Platonin käsitys mukaan matemaattiset käsitteet olivat erillisiä
kokemuksesta ja sijaitsivat omassa todellisuudessaan. Matemaattisia käsit-
teitä ei voinut keksiä eikä muodostaa vaan ne löydettiin samoin kuin kaikki
muutkin käsitteet kuten luola-vertaus voidaan lukea.  Tällainen ”löydetty”
matematiikka oli tarkoitettu kohottamaan sielua.284

Matematiikalla oli kreikkalaisessa ajattelussa tärkeä osa, koska geometrian
avulla määriteltiin luonnontutkimuksessa muotoja ja määriä ja selitettiin
havaittuja faktoja optiikassa ja astronomiassa. Aritmetiikka taas perusteli
universaalin harmonian. Keskeistä oli, että kreikkalaiset erottivat numerot
fyysisistä esineistä tai kuvista (samoin kuin jossain määrin olivat ennen
pythagoralaisia tehneet egyptiläiset ja babylonialaiset) ja kehittivät
deduktiivisen päättelyn periaatteen. Pythagoralaisille numerot olivat kui-
tenkin tämän ohessa atomien tapainen universumin aines ja he perustivat
muualla aiemmin esiintynyttä systemaattisemman ja kokonaisvaltaisemman
numerologiansa tähän. Heille numerot olivat äärimmäisen pieniä, mutta
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konkreettisia pisteitä, millä on merkitystä myöhemmän kabbalan ja magian
ymmärtämisen kannalta. Samalla pythagoralaiset korostivat luonnon ra-
kenteen ymmärrystä ja uskoivat piilevään harmoniaan, joka oli löydettävässä.
Platonin aikana ei enää voida puhua numeroista konkreettisena universu-
min rakennusaineena, vaan kyseessä oli ainoastaan abstrakti rakenne tai
idea, kuten hänen omasta määrittelystään ilmeni. Aristoteles taas – joka ei
pitänyt abstraktia matematiikkaa yhtä keskeisenä kuin Platon, eikä ollut kiin-
nostunut ennustamisesta, jonka matematiikan säännönmukaisuus mahdol-
listi – käsitti matematiikan konkretian tasolla olemassaolevan maailman
abstraktioksi. Aristoteleen mukaan matematiikka kykeni ainoastaan kuvai-
lemaan formaalisia seuraussuhteita, millä on sukulaisuutta moderneihin
luonnontieteisiin, mutta jota ei voida käyttää lähtökohtana tarkasteltaessa
kosmoksen olemusta. Hänen käsityksensä mukaan matematiikka ei ollut
kokemusta edeltävää vaan sijaitsi mielessä aistittavien kohteiden ja niiden
todellisen olemuksen välissä.  Hän kuitenkin, kuten muutkin antiikin kreik-
kalaiset, liitti matematiikan estetiikkaan.  Siihen liittyivät kauneuden,  har-
monian, yksinkertaisuuden, selkeyden ja jär jestyksen käsitteet. Morris Klinen
mukaan juuri yhteys estetiikkaan ja sitä kautta metafysiikkaan ajoi kreikka-
laisia kehittämään abstraktia ajattelua matematiikan yhteydessä. Tällä
yhteydellä on epäilemättä edelleen ollut vaikutusta renessanssissa.285

Platonismin tuntemus ja kiinnostus matematiikkaan oli myöhäisantiikin
aikaan erityisen korkealla tasolla Aleksandriassa. Sieltä voidaan palauttaa
linkkejä takaisin Ateenaan.  Musæumin ja Platonin Akatemian välillä oli yhte-
yksiä paitsi kirjallisesti myös henkilövaihdon tasolla. Esimerkiksi yksi mer-
kittävimmistä uusplatonilaisista f ilosofeista, Proklos (410–458), sai koulu-
tuksensa Aleksandriassa ja oli myöhemmin Ateenan Akatemian johtajana.
Kuten Platon, Proklos käsitti että matematiikka,  eli asioiden esittäminen
abstraktisti, poistaisi epäpuhtaudet, joita aistit aiheuttivat universaalin
tietämisessä.286  Nikomakhos Gerasalainen (työskenteli vuoden 100 tienoilla),
joka kirjoitti Eukleideen jälkeen ensimmäisen mainittavan ja myöhemmin
paljon kopioidun teoksen aritmetiikasta, sanoi että aritmetiikka oli tietei-
den äiti, koska se oli ollut olemassa ennen mitään muuta luovan Jumalan
mielessä universaalina mallina ja suunnitelmana.  Renessanssin oppineella
magialla ja kristillisellä uusplatonilaisella filosofialla oli tavoitteena selvittää
mikä tuo malli oli. Vielä Agrippa erotti Nikomakhoksen ja Platonin tavoin
toisistaan ”materiaaliset numerot” ja ”rationaaliset formaaliset numero”,
joista “suuret mysteerit vuotavat”. Samoin hän erotteli luonnolliset,  juma-
lalliset ja taivaalliset asiat omiin luokkiinsa. Agrippa käsitti numeroiden to-
dellisuuden abstraktimmaksi tai korkeammaksi kuin universumiin liittyvät
henkiset tai ideoiden tasot. Luojalla tai Luojassa oli malli ennen kuin tämä
taivutteli lukusuhteista universumin. Agrippan mukaan malli oli olemassa
tiedon etsimistä ja ymmärtämistä varten eli mallin olemassaolo mahdollisti
sen löytämisen. Tässä hän oli Picon linjoilla, joka puhui filosofisesta magiasta
korkeimpana viisautena.  Picon mukaan se oli täynnä mitä syvimpiä
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mysteereitä ja piilotettuja merkityksiä ja johti paljastuessaan tietoon kaikes-
ta luonnosta.287

Pythagoralaisista alkaen lähes kaikki f ilosofit ajattelivat luonnon perustu-
van matemaattiseen suunnitelmaan. Tämä jatkui Morris Klinen mukaan
aina jonnekin 1800-luvun loppupuolelle asti. Näin matemaattisen raken-
teen etsiminen yhdistyi totuuden tavoitteluun. Vain harvat kreikkalaisista

162. Pythagoralainen dualistinen sarja muodostui kymmenestä perusparista, joihin muut ominaisuuk-
sien jaottelun ja ar vonmäärittel yn ääripäät olivat palautettavissa.
     Jaottelu vaikuttaa helposti tarpeettomalta tiedolta määriteltäessä esineiden keräilyä ja esilleasettamista
noin 1500-luvulla. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kulttuurinen synty- ja käyttöyhteys selittävät dualismia ja
samalla dualismin luokat selittävät kulttuuria. Sarjoittaminen ottaa tietoisesti esiin ja perustelee asioi-
den ar voja ja keskinäisiä suhteita sekä jopa esteettisiä valintoja, mikä tekee niistä erityisen kiinnostavia
materiaalisen kulttuurin yhte ydessä. Esimerkiksi George Dickie arvioi F rancis Hutchesonin (1694—
1746) teoksessaan An Inquir y into the Original of  Our Ideas of  Beauty and Virtue (1725) esittämän, ja 1700-
luvun keskustelun pohjana olleen esteettisen teorian rakentuneen arvoille, jotka voidaan selittää vain
maailmankatsomuksen avulla.  Jumalan olemassaolon käsittelyn lisäksi Hutcheson varasi luvun älyllisten
lakien kauneudelle eli matematiikalle. Irvaten muun muassa pohdintaa kolmion ja neliön keskinäisistä
kauneusarvoista ja osoittaen tutkimuksellisen kiinnostuksensa olevan myöhemmässä vaan ei Hutchesonin
ajattelussa Dickie kir joittaa:

“... [Hutcheson] aloitti geometristen muotojen avulla, ja on siten juuttun ut geo-
metrisiin ominaisuuksiin, tai oli innostunut yksi- ja monimuotoisuudesta jo aiem-
min.”

Hutchesonin edustama ja jo 1400-luvulla mietityttänyt usko matemaa ttisen harmonian yleis-
inhimillisyyteen perustui nähdäkseni sekä ihmisen ha vaintokyvyistä ja yleistettävistä mieltymyksistä
tehtyihin päätelmiin, että geometrisiin muotoihin filosofiasta liitettyihin merkityksiin. Uskoakseni eri-
tyisen houkuttelevaa oli, että “suhdegeometrisia” kykyjä saattoi kehittää har joittelemalla ja keskustele-
malla havainnoista sekä testaamalla yhä uudestaan omaa ja toisten kykyä muun muassa järjestelemällä
kokoelmia,  etsimällä rinnastuksia ja vastakohtapareja ja jälleen uudelleenjärjestelemällä aineistoja yksin
ja yhdessä. Samalla matemaattisuuden ja filosof isen keskustelun muotoon puettavissa olleesta ja näen-
näisesti kyseenalaistamattomalla asteikolla arvioitavasta itsekehityksen muodosta (kalliine) innoittavine
keräilykohteineen saattoi tulla yksi sosiaalisessa hierarkiassa yksilön asemaa määrittävä tekijä.
     Francis Hutcheson piti itseään Shaftesb uryn jaarlin (Anthony Cooper , 1671—1713) oppilaana.
Shaftesbury perusti ajattelunsa Platoniin, Plotinokseen ja Ciceroon. Hän muun muassa yhdisti virtuoso-
käsitteen taiteisiin ennen yleisen vain tieteisiin liittämisen sijaan eikä tehnyt eroa taiteellisen ja moraali-
sen kauneuden välillä. Renessanssif ilosofian valossa Shaftesburyn ajattelu yhdistää tietämisen, taitami-
sen ja tulkitsemisen tekniikan. Reitti johtaa kauneuden ymmär tämisestä jalouteen.
     Vastaparien välissä kuva teoksesta De Goude Leeuw , 1676. Alkemistinen labyrintti ohjaa hyvään elä-
mään toisaalta symbolisella tasolla, toisaalta kemiaan perustuvin ta pahtumin. Labyrintin kulkemista
ohjaavat symbolit, jotka viittaavat kemiassa käytettyihin aineisiin (esimerkiksi salpietari tai ammoniak-
ki), samat merkit viittaavat myös tähtitaivaalle. Jaottelu ja yhdistely selittää arvoja ja (esteettisiä) valinto-
ja. Niiden ymmärtämiseksi perusteiden tunteminen on tarpeen.
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ajattelijoista, kuten Ptolemaios (työskenteli Aleksandriassa n.127–151), päät-
telivät, että matemaattiset teoriat olivat vain ihmisten yrityksiä koherenttiin
kuvaukseen olemassaolosta. Matematiikan tärkeys perustui käsitykseen
mielen ensisijaisuudesta todellisuuden ymmärtämisessä,  mitä kuvaa selkeim-
min Platonin käsitys fyysisestä todellisuudesta ideoiden heijastumana ja si-
ten luonnon tarkkailun kyvyttömyydestä kertoa täsmällisesti todellisesta
todellisuudesta.288  Kuten pythagoralainen ajattelu osoittaa, matematiikka
sai jo antiikin Kreikassa mystiikkaan liittyviä tehtäviä. Sen avulla ei kuiten-
kaan kyetty vastaamaan kysymyksiin, joihin sen periaatteessa uskottiin ky-
kenevän vastaamaan. Kun ei ollut matemaattisia käsitteitä ilmaista suhteita,
jotka voitiin havaita tai käsittää, mystiikka, mietiskely ja intuitiivinen oival-
lus nähdäkseni päätyivät täyttämään aukot. Ne jatkoivat tässä tehtävässä
edelleen renessanssissa ja aina 1600-luvulle kunnes matematiikan kieltä
kehitettiin kuvaamaan yhä monimutkaisempia asioita.

Skolastinen aristotelinen, rationaalinen luonnon ja maailman tutkimus, jossa
jäsenneltiin, ryhmiteltiin ja luokiteltiin asioita etsien niiden keskinäisiä suh-
teita on velkaa edeltäville yrityksille yhdistää matematiikka ja ymmärrys.
Aristotelisessakin tutkimuksessa matematiikkaa tarvittiin olevan abstra-
hointiin. Se ei kuitenkaan edellyttänyt samaa määrää abstraktia matematiik-
kaa kuin metafyysisten kysymysten pohtiminen. Matematiikan asema
heikkenikin ajanlaskun ensivuosisatoina, sillä roomalaiset olivat kiinnostu-
neita pääasiassa käytännön sovellutuksista. Itseasiassa termi mathematicii al-
koi merkitä astrologia vastakohtana geometrikolle ja esimerkiksi Diocletianus
(245–316) tuomitsi astrologien harjoittaman “matematiikan taidon”. Cicero
totesi eron kreikkalaisen ja roomalaisen matematiikan välillä olleen juuri
siinä, että kreikkalaiset arvostivat yli kaiken matemaatikkojaan, mutta roo-
malaisten mielestä taito sopi vain mittaamiseen ja laskemiseen. Sama peri-
aate jatkui keskiajalla siitä huolimatta, että hoveissa työskenteli astrologeja.289

Kiinnostuksen herätessä jälleen uusplatonilaisuuteen ja Kreikkaan, mate-
matiikan kehittäminen sinänsä, ilman tarvetta liittää sitä luonnonilmiöihin,
virkistyi renessanssiaikaan. Antiikin matematiikka tunnettiin 1500-luvulle
tultaessa käytännössä koko Euroopassa. Uusplatonilaisuus innostikin Ni-
colaus Kopernikusta (1473–1543) miettimään aurinkokeskeisyyttä, hän jopa
viittasi pythagoralaisten esittämään käsitykseen, että planeetat kiertävät
keskustulta todistellessaan, että hänen ajatuksensa maailmankaikkeuden

163.  Platonin Timaioksen esittämä universumin rakenne.
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rakenteesta ei ole uusi. Kopernikus, Johannes Kepler (1571–1630), Gali-
leo, Descartes tai Newton olivat sikäli pythagoralais-platonilaisia, että us-
koivat tieteellisen toiminnan tarkoituksena olleen matemaattisten lakien
löytymisen.290

Silkkaa numeromystiikkaaSilkkaa numeromystiikkaaSilkkaa numeromystiikkaaSilkkaa numeromystiikkaaSilkkaa numeromystiikkaa

Platonin Timaiokseen ja pythagoralaisiin kir joituksiin perustuvassa uus-
platonilaisessa metafysiikassa kaikkeus muodostui matemaattisista suhteis-
ta, jotka määrittivät hyvän ja pahan ja ylipäätään kaikkien asioiden keskinäi-
set suhteet ja hierarkian dualismina, jossa parittomiin lukuihin kytkeytyvät
asiat olivat parempia kuin parillisiin kytkeytyvät. Pythagoralaisuuden,  ja
myöhemmin uusplatonilaisuuden,  keskeinen kehitysajatus voidaan esittää
liikkeenä ykkösestä kakkoseen eli heilahdusliikkeenä täydellisestä
epätäydelliseen ja taas takaisin täydelliseen. Platon kuvaa maailman-
synnyssään, kuinka tarpeeksi usein toistettuna maailmansielun harmoninen
lukusuhdesarja muodostuu nauhaksi, joka taivutetaan ja halkaistaan kah-
deksi lenkiksi. Kerroksittainen universumi ja sen kaksi samanlaista tasoa
syntyvät näistä, jolloin sisempi on erilaisen liike ja ulompi saman liike. Ker-
tova Timaios jatkaa tästä:

”Johtovallan hän [demiurgi] antoi saman ja samankaltaisena
pysyvän liikkeelle, sillä ainoastaan sen hän salli jäädä osiksi

paloittelematta. Mutta sisemmän kehän liikkeen hän leik-

kasi kuudesta kohdasta seitsemäksi erikokoiseksi ympy-

räksi, niitä kaksinkertaisia ja kolminkertaisia välejä vas-

taavalla tavalla, joita oli kutakin kolme. Ulomman ja sisem-

män kehän hän pani liikkumaan vastakkaisiin suuntiin ja

määräsi kolme sisempää ympyrää liikkumaan samalla no-

peudella, neljä taas toisiinsa ja noihin kolmeen nähden eri

nopeuksilla, mutta kuitenkin sopivassa lukujen suhtees-

sa”.291

Universumin saman liike, numero yksi, voidaan ymmärtää ideoiden maail-
maksi tai ikuisuudeksi, erilaisen liikkeen eri kehät taas merkitsivät materiaa-
lista todellisuutta ja olevaisen tasoja. Tämä tarkoittaa näkyvässä todellisuu-
dessa esimerkiksi planeettoja, mutta voidaan puhua myös taivaan tasoista
jne. Timaioksen matemaattinen perusrakenne, joka muodostuu luvuista 1,
2, 3, 4, 8, 9 ja 27, ei ole tekemisissä ajallisen universumin kanssa, vaan
sijaitsee sen ulkopuolella ja määrittelee sen. Aristotelisessa mielessä voisi
sanoa, että se rajaa universumin luodessaan siihen jär jestyksen. Vasta tä-
män jälkeen mukaan tulee tilallinen materia prima292  eri asteisina tiiviyksinä,
eli yhä kirkkaampana tai vähäisempänä valona, joka voi olla olemassa vasta
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kun itse universumi on luotu, kuten asian voi Raamatun luomisker-
tomuksesta lukea. Pythagoralainen matemaattisesti ja musiikin oktaavien
tapaan sarjoittain kehittyvä universumi kasvoi numeroista yksi, joka edusti
täydellisyyttä kaikissa muodoissaan, ja kaksi – ensimmäinen haara – joka oli
epätäydellinen ja vajaa ja johon kytkeytyi muun muassa ajatus parisuhteesta
ja feminiinisyys maskuliinisuutta huonompana asiana. Näistä seurasivat
kaikki muut numerot.  Dualismin lisäksi olevaisen perusrakenne oli tetraktys
(kreikan kielen neljän ryhmiä, nelyyksiä, tarkoittava sana). Kymmen-
järjestelmä syntyi laskemalla fyysisen aihioina pidetyt yksi, kaksi, kolme ja
neljä yhteen. Koko universumi rakentui näistä tuolloin tunnetuista geo-
metrisista ulottuvuuksista kuten Platonin mallista voidaan oivaltaa.  Neljän
ensimmäisen numeron ajateltiin liittyvän luonnon muodostumiseen
nelyyksistä. Elementtien maa, ilma, tuli, vesi lisäksi tunnettiin esimerkiksi
geometriset käsitteet piste, viiva, pinta ja tila, joihin Platonin numerosarja
viittasi ja jotka kuvasivat fyysisen todellisuuden yhä lisääntyvää monimuo-
toisuutta. Tämä erottaakin nämä perusluvut dualismin synnyttävästä paris-
ta yksi ja kaksi. Ne edustivat ominaisuuksia, joiden olemassaolo oli edelly-
tys ideoiden muodostumiselle ja ylipäätään olemassaolon synnylle.293

Pythagoraan universumin tavoin Platonin systeemi perustui ykkösen
lähtökohtaisuuteen ja siihen,  että jäsenten yhteenlasku määritteli todelli-
suutta kuvaavan kehän päättymisen.  Läheisyys pythagoralaisuuteen näkyy
myös siinä, että parilliset ja parittomat oli erotettu, vaikka ne olivatkin osa
samaa numerosarjaa. Platonin järjestelmä perustui lukujen kertomiseen it-
sellään ja samoin kuin pythagoralaisuudessa, ykkönen ei osallistunut sys-
teemin kehitykseen, vaan edusti erillisyydessään täydellistä ykseyttä. Sarja on
periaatteessa äärettömiin jatkettavissa, mutta Platon katkaisi sen 27:een
(yhteenlaskun 1+2+3+4+8+9 tulos on 27), samalla kuvaus luodusta ra-
joittui olevaisen ulottuvuuksiin. Kymmenen oli ykköstä vastaava luku tätä
askelmaa alempana. Kehä täyttyi edelleen jokaisessa seuraavassa kymme-
nessä, sadassa, tuhannessa jne. (10–>100, 100–>1 000, 1 000–>10 000...)
Samalla se oli jaksoteltavissa kunkin jakson sisällä yhä useampiin osasiin,
mikä kuvaa ykseyden hajaantumista mitä kauemmas hierarkiassa edetään
alkupisteestä; mitä yksinkertaisempi muoto, sen lähempänä totuutta ja sen
pyhempi ja päinvastoin. Järjestelmän idea oli, että numerot muodostivat
sarjan, jossa pienin jakso toistui ikuisesti, mutta yhä pienempänä yksikkönä
kokonaisuudesta. Agrippa antoi lukuryhmille seuraavat selitykset: yksin-
kertaiset numerot jumalallisia, kymmenluvut taivaallisia, sataluvut maallisia
ja tuhatluvut tulevaa aikaa. Matemaattiset lukusar jat rinnastettiin musiikin
oktaaveista syntyvään skaalaan. Musiikin merkitys ei kuitenkaan jäänyt pel-
kästään selitykseksi tasolta toiselle siirtymiselle ja samanlaiseksi tunnis-
tettavana pysymiselle, vaan perusteli myös konkreettisena esimerkkinä
mikro- ja makrokosmoksen välistä vaikutussuhdetta. Koska musiikki voi-
tiin ilmaista matemaattisina suhteina ja koska musiikilla havaittiin olevan
vaikutus ihmisen tunteisiin, pääteltiin, että matemaattisella perusrakenteella
oli vaikutus fyysiseen maailmaan.294
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Eukleidisen matematiikan maailma oli kolmiulotteinen ja sen ulottuvuudet
syntyivät kertomalla kukin taso itsellään, kuten tapahtui Platonin neliöidessä
ja kuutioidessa sarjan lähtöluvut kaksi ja kolme. Tilojen lisäksi Platonin
sarja sisältää mahdollisuuden löytää materiaalisen todellisuuden sykli, en-
simmäinen merkki ajasta. 27+1 on 28, mikä on kuun kierron aika. Nume-
rot muodostuvat ajaksi siten, että ne käsitetään tilallisesti. Tällöin 28-osai-
sella jaksolla on 27 väliä, mistä saadaan kuunkierron yöt. Täydellisyyden
aikaansaamiseksi öiden kehään lisätään yksi, joka on paluu alkupisteeseen,
tai joka voidaan käsittää päivien määräksi. Ykkösen lisääminen täyden ke-
hän toteutumiseksi näkyy esimerkiksi pythagoralaisessa sarjassa, missä jo-
kainen kymmen laskettiin kaksi kertaa, eli ne kuuluivat osaksi kummallakin
puolellaan olevaa jatkumoa ja kiinnittivät menneen ja tulevan nykyhetkessä
yhteen. Ykkönen ei siten käyttäytynyt tavanomaisten numeroiden lailla.
Asiasta on numerologinen esimerkki myöhäisantiikista: ykseyttä tai ykköstä
kreikan kielessä tarkoittavan sanan, monadi (monas), numerologinen arvo
on 361, mitä Iamblikhos kutsui vuotuiseksi kierroksi viitaten tähtikartan
360 asteeseen. Arvoon 361 päästiin kun yksi oli laskettu mukaan alussa ja
lopussa osoittamaan kierroksen täyttymisen.  Myös Platon on käyttänyt vas-
taavaa matematiikkaa ryhmitellessään Valtiossa viisi hallintotapaa kahdeksi
kolmen ryhmäksi. Näin tulkiten Platonin täysi kehä olisi lukusuhde 4 x 7,

164.  Robert Fludd, Utrisque Cosmi, vol I. Oppenheim 1617. Ylempi aktiivinen henkinen (valo) ja
alempi passiivinen materiaalinen prinsiippi ovat yhteydessä keskenään Jumalan säteessä. Aurinko on
siirtymä prinsiippien v älillä.

165. Robert Fludd, Philosophia sacra, F rankfur t 1625. Fludd on jakanut kosmoksen kolmeen osaan:
elementaarinen, taivaallinen ja henkinen. Planeetat edustavat todellisia paikkoja ja henkisen kasvun
askelmia. Kuvio esittää,  miten sielu laskeutuu täydellisestä ykseydestä moninaisuuteen, mutta etsii paluu-
ta.



206

missä läsnä ovat peruselementit tuli, ilma,  vesi ja maa sekä sen parina seit-
semään sisältyvä kaikkeus (olevaisen tasot laskutoimituksena 4+3, mikä
viittaa esimerkiksi Agrippalla hengen ja materian liittona ihmiseen
mikrokosmoksena). Edellä esitetyt rinnakkaiset tulkinnat antavat vihjeen
numerologisen ajattelun toiminnasta. Numerologian perusidea oli muo-
dostaa mahdollisimman monia merkityksellisiä lukusuhteita jonkin asian
määrittämien lukujen välillä. Erilaiset yhdistelmät kertoivat erilaisia asioita.
Platonin sarja sopii tarkoitukseen erinomaisesti. Se muodostaa symmetrioita
ja siitä voidaan lukea uusplatonilaisen numerologian tai kabbalan mukaan
salaisia suhteita ja merkityksiä. Platonin systeemi sisältää esimerkiksi kaikki
pythagoralaiset numerot ja ensimmäinen ykköstä alempi ykseys, kymme-
nen, voidaan saavuttaa kolmella tavalla. Ensimmäinen on sama millä
pythagoralaiset päätyivät kymmeneen perusyksikkönä (1+2+3+4=10), toi-
nen ja kolmas ovat laskien 1+9 ja 2+8. Nämä ovat kiinnostavia siksi, että
niistä jää jäännökseksi ihmisen luku 7, joka on myös 27:een vaadittavien
lukujen määrä. Planeettojen määrän takia luku esiintyy monessa. Ficino
puhuu muun muassa seitsemästä lahjasta, jotka ihminen saa Jumalalta
(planetaaristen) välittäjähenkien kautta. Seitsemän rinnastui myös esimer-
kiksi Agrippan mukaan kabbalassa universumin muodostavaan seitsemään
tasoon. Iamblikhoksen mukaan seitsemän on luku, joka ei ole syntynyt
äidistä eikä isästä, vaan suoraan ykseydestä . Hän viittasi tässä siihen, että
seitsemän on suurin yksinumeroinen alkuluku.295  Ajatus on siirrettävissä
perusteluksi käsitykselle, että ihminen poikkeaa muusta luomakunnasta.
Luvun erityisyys perustelee myös uskomuksen, että taivaan tasoja on juuri
seitsemän samalla kun Platonin rakennelma loi alkuperäiselle maailman-
kaikkeudelle ulottuvuudet geometrisina muotoina. Numerosarja universu-
min perustana nimittäin viittasi erilaisiin geometrian (moniulotteisiin)
perusrakenteisiin ja tuki siten käsitystä maailman erilaisista tasoista.

Kakkosen matemaattisesti perusteltu epätäydellisyys perustui irrationaali-
seen neliöjuureen. Pythagoralaisten oli mahdotonta hyväksyä sitä edes
numeroksi. Koska pythagoralaiset uskoivat viivan muodostuvan rajallises-
ta määrästä pisteitä, joista kaikki fyysiset kappaleet oli muodostettu,
päättymättömät luvut olivat mahdottomia olemassaolevina suureina.
Pythagoralaiset määrittelivätkin kakkosen olevan numeron sijaan kaksi häm-
mentynyttä ykseyttä. Kaksi olisi muodostunut kahdesta tavallaan tasa-ar-
voisesta ykseydestä, sillä sitä ei voida jakaa erisuuruisiin kokonaisluvuista
muodostuviin osiin kuten muut parilliset luvut on mahdollista jakaa.296  Näin
se riiteli pythagoralaisen hierarkisen parisuhteen kanssa. Kaksi onkin
pythagoralaisten mukaan peräisin pahasta, joka ei kyennyt luomaan täydel-
lisyyttä ja harmoniaa. Sama asenne tavataan kabbalan suhtautumisessa
feminiiniin ja se liittyy keskeisesti kabbalan käsityksiin kaikkeuden jakautu-
misesta toisen puoliskon oikuttelun takia. Agrippa, jolla ei ollut ongelmia
irrationaalisten lukujen kanssa,  erotti kakkosen muista numeroista
pythagoralaisia positiivisemmin toteamalla, että se on ensimmäinen synty-
nyt ja ensimmäinen uloke ykseydestä ja siis ensimmäinen moninaisuuden
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ilmenemä. Hän rinnasti sen Jumalan ja ihmisen suhteeseen maallisen pari-
suhteen lisäksi, mikä oli mahdollista Ficinolta lainatussa halussa takaisin
alkuperäiseen ykseyteen  Jumalan (kauneuden) kanssa ilmenevän platonisen
rakkauden käsitteen puitteissa kabbalistisen Jumalan, (Kabbalassa Jehova,
Jumalan tavoitettavissa oleva feminiini puoli), kohtaamisen kautta.297  Yk-
kösestä ja kakkosesta johdettu maallisen parisuhteen tai ihmisen jumala-
suhteen hierarkia tulee perusteltua Raamatun luomiskertomuksen tapaan
toisen johtumisella ensimmäisestä ja tarkoituksella olla kumppani.
Pythagoralaiseen tapaan Agrippa toteaa, että luku kolme on jälleen täydel-
linen kuten pyhä kolminaisuus eli Apollon.298  Numeroille annettiin jo var-
hain enemmän tai vähemmän täsmällisiä merkityksiä todellisuuden selittäjinä
ja renessanssiin mennessä niitä tunnettiin satoja ellei tuhansia jokaista jol-
lain tavoin kiinnostavaa lukua kohti. Agrippa käyttikin huomattavan osan

166. Robert Fludd, Utrisque Cosmi, vol I. Oppenheim 1617. Fludd kuvaa spiraalilla heprean konsonanttien
ja Ptolemaiolaisen universumin suhdetta noustaessa kohti Jumalaa.
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De occulta philosophian sivumäärästä selvittääkseen numeroiden merkityksiä
ja keskinäisiä suhteita sekä käyttöä erityisesti kabbalassa.299  Hän valaiseekin
universaalin matemaattisesti ymmärrettävissä olevan hierarkian rakentu-
misperiaatetta. Kun Agrippan käsitys ihmisestä ensimmäisenä toiseutena
yhdistetään käsitykseen, että kaksi muodostuu kahdesta tasa-arvoisesta
parista, ja otetaan huomioon muun muassa Iamblikhoksella ja kabbalassa
ainakin ajoittain tavoiteltu unio mystica, ollaan käsittääkseni lähellä mahdol-
lisuutta muodostaa ajatus ihmisen jumaluudesta.

Luvuista tärkein ja pyhin, ykkönen eli ykseys oli itseriittoinen, se oli syntynyt
itsestään ja jatkuvasti tuotti itsensä (1 x 1 = 1). Ykseys edusti valoa ja aurin-
gon kaltaista hallitsevuutta ja muistutti Jumalaa kyvyssään luoda
yhtenevyyttä, järjestystä ja säilyvyyttä. Toistuessaan universumin tasoilla se
viittasi kunkin tason korkeimpaan kehitykseen eli hallitsijoihin niin ihmis-
ten kuin eläinten keskuudessa. Ilman sitä ei ole tietoa eikä mitään muuta-
kaan väitti Iamblikhoksen nimissä kulkeva aritmetiikan teologisuutta käsit-
televä teos. Agrippa ilmaisi saman sanoen, että mitään ei ole ennen,  ei mi-
tään jälkeen; yksi on alku ja loppu, mikä on tuttua myös kristillisistä teks-
teistä. Agrippa edelleen toisti pythagoralaista ja kehämäiseen maailman-
käsitykseen liittyvää uskomusta,  että jokainen ominaisuus syntyi ykseydestä,
sisälsi aina sen ja lopulta palasi takaisin ykseyteen.300  Jo Aristoteleen mukaan
kehäliike oli täydellinen toisin kuin suoraan etenevä. Hän oletti luonnon
säännöllisesti palaavan kiertonsa alkuun mutta ilman pythagoralaisuudesta
johdettua jatkuvan muutoksen ongelmaa. Platonilaisuuden teoreettisuutta
kuvaa,  että taivaankappaleiden kuviteltiin ideaalitodellisuudessa (joskaan ei
tässä vajavaisessa fyysisessä) liikkuvan yhtenäisesti ja säännöllisillä kehillä.
Universumimallien luominen ilman havaintoa voidaankin käsittää tarkoit-
tavan ideaaliavaruuden “tutkimusta” eikä todellisen kuvailua kuten
Ptolemaioskin oli maailmankaikkeuden mallinsa ymmärtänyt. Kehäliikkeen
täydellisyyden taustalla oli ajatus, että ympyrämuoto itseensä palaavana liik-
keenä vastaa sekä ykseyttä että numeroa 10. Sitä pidettiin päättymättömänä
viivana ilman alkua ja loppua, missä samalla jokainen piste oli alku ja loppu.
Kierteen päättymätön liike ei tapahtuisikaan ajassa vaan paikassa. Sen käsi-
tettiin kuvastavan parhaiten korkeimman todellisuuden tai Jumalan ikuista
elävää pysyvyyttä, jossa kaikki ajat olivat läsnä yht’aikaa.301

Carl B. Boyerin mukaan antiikin kreikkalaisia vaivasi horror infiniti, mihin
jatkuvuuden määrittäminen sykliksi tai toistuvaksi kierteeksi voidaan liit-
tää. Sen sijaan myöhäisantiikin ajattelijat pohtivat äärettömän sarjan käsi-
tettä toistuvasti. Heille se oli sekä mahdollisuus, että olemassaoleva asia.
Uusplatonistien lisäksi stoalaiset pohtivat pythagoralaista ajatusta ikuisesta
toistosta ja siitä missä määrin lineaarisesti etenevä historia toistaa itseään:
täysin yhtenevästi samoine ihmisineen vai varioiden. Eudemos Rhodoslainen
(n.350–290) totesi, että mikäli ajan laskettavissa olevat hetket toistuvat täs-
mälleen samoina ja samassa jär jestyksessä, voidaan puhua vain yhdestä ajasta,
variaatioiden kokemuksessa ei ole eroja, joten kokemuksia on vain yksi.302

Kehittyvä sar ja sen sijaan kuvaa suurena kiertona (eli nähdäkseni pythagora-
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laisena käsityksenä alkutilaan paluusta) koko universumin kehitystä tasolta
toiselle. Tämän sisäisenä pienenä muutoksena voidaan puhua esimerkiksi
yksilön kehityskaaresta. Samaan viittaa myös kabbalistinen käsitys univer-
sumin kehityksestä. Kabbalan mukaan universumi ei välttämättä palaa ai-
van samanlaiseen ideaaliin kuin alkuperäinen luominen oli, mikä korostaa
kehitysuskoa. Ajan rajallisuus, jota renessanssifilosofit korostivat Platonia,
pythagoralaisia sekä kabbalisteja seuraten selittyy ainaisessa paluussa alkuun.
eli jokaisen maailmankaikkeuden odotettavissa olevana päättymisenä. Sa-
malla, jos ajan liike oli kierto, menneisyys ja tulevaisuus löytyvät nykyhet-
kestä katsoen yhtälailla edestä kuin takaa; ne ovat samanarvoisesti läsnä,
tuleva on menneen kautta ymmärrettävissä. Koska oli ollut alku, aika ei
voinut edetä ikuisesti samanlaisena toistuvaa sykliä. Ajatus numerosarjasta,
jolla on alku ja joka voi kasvaa äärettömiin, mutta noudattaa säännön-
mukaista toistuvaa kaavaa on perusta, jolle numerologia ja kabbala perusti-
vat uskoakseni käsityksensä universumista. Pythagoralaisuus ei nähnytkään
kehitystä puhtaan lineaarisena, vaan se voitiin mieluumminkin kuvata
spiraaliksi tai laajeneviksi kehiksi, jopa jonkinlaiseksi paraboliseksi käyräksi,
missä moninaisuus etenee ykseydestä. Tässä ideaalitilanteessa todellisuus löytää
tulevasta alkunsa, palaa ykseyteen, ja liike loppuu. Niin kauan kuin se ei ta-
pahdu, maailmassa esiintyy kuolemaa.

167. Halkaistu nautilus paljastaa kuoren kasvun täsmällisyyden “kultaisen leikkauksen” mukaisesti.
Pythagoralaisten tunnuksena olleen säännöllisen viisikulmion (noitien tunnuksena tunnettu
pentagrammi) lävistäjän ja sivun suhde on myös kultainen. Suhdetta kutsuttiin renessanssin aikana
divina propor tioksi. Se viittaa käsittääkseni erityisesti mikro- ja makrokosmoksen yhte yteen, jossa koosta
riippumatta osien keskinäinen yhteys pysyy samanlaisena.

168. Albr ekt V:n kokoelmaan kuulunut Wentzel Jamniz erin valmistama nautiluskannu, n. 1570.
Rezidenzmuseum, München. Nautilus-kuor ten arvo koriste-esineinä kertoo kiinnostuksesta luonnos-
sa esiintyviin matemaa ttisiin muotoihin. Käsittääkseni myös kuoren kasvava spiraali oli tärkeä kehityk-
sen symbolina aikana, jolloin vastaavaa asiaa ei vielä kyetty kirjoittamaan matemaattiseksi kaavaksi.
Kiinnostuksesta kertoo esimerkiksi Bonaventura Cavalierin vuonna 1635 julkaisema teos jatkuvuudes-
ta. Myös Galileo työskenteli aiheen parissa.



210

IdeanIdeanIdeanIdeanIdean oivallus oivallus oivallus oivallus oivallus

Okkulttisen maailmankuvan yhden tärkeän lähdeteoksen,  Ficinon
kääntämän Corpus hermeticumin mukaan mieli juontui jumaluudesta ja hallit-
si materiaa.  Sen mukaan jaloimmat ihmiset olivat sielultaan jumalia ja hei-
dän ihmisyytensäkin oli lähes jumalaista. Mieltään kehittäen ihmisellä oli
mahdollisuus sielunsa jumalallistamiseen. Tällöin myös ihmisen maallinen
olemassaolo liukui ihmisyyden hierarkiassa kohti herruutta. Usko ihmisen
jumaluuteen mahdollisti ajatuksen yli-ihmisestä ja luovasta nerosta. Juma-
laan erityisessä yhteydessä olevan ihmisen henkinen osa mahdollisti uskon
materiaalisen luonnon rajojen ylittämiseen silloin kun järjen mestaruuteen
yhdistyi persoonallisuuden jalous. Juuri tämän yhdistelmän varmistamisek-
si ajallisessa olemassaolossa Ficino ja Castiglione opastivat luonteen ja ruu-
miin tasapainoista kehittämistä.303

Keskiajalla kuva oli vähintään toisen asteen kopio ja siten mallilleen luon-
nolle alisteinen. Kuten Eco toteaa, parhaimmillaan keskiaikainen taide tuotti
kauniita pyhiä kuvia ja esineitä, mutta sen piti silti säilyttää perustava nöyryys
luonnon ylemmyyden edessä.304  Tuotetut esineet eivät johtaneet uuteen
järjestykseen, vaan pysyivät materiaalinsa rajoissa. Ne olivat olemassa
aineksiensa ansiosta, kun taas luonto oli olemassa Jumalan luomisprosessin
eli kaaoksen jäsentelyn seurauksena. Kyetäkseen luomaan Jumalan toimia
vastaavalla elämää tuottavalla tasolla ihmisen oli rinnastettava itsensä ja te-
konsa ”elämän” synnyttäjänä ja universumin järjestäjänä Jumalaan. Neron
asemaan päästäkseen oli osoitettava kykynsä todellisuuden rakenteiden
ymmärtämisessä ja kontrollissa. Tämän taitovaatimuksen esimerkki maala-
usten tekijöiden aseman muutoksessa oli Ciceron ja Quintilianuksen
puhujille tarkoittamien yleisen oppineisuuden vaatimuksen siirtäminen
koskemaan kuvataiteilijoita 1400-luvulla. Esimerkiksi Alberti korostikin
kuvantekemisen aseman kohottamisessa matematiikan taitojen hallitsemista
ja kirjallisten viittausten tuntemusta, mikä kertoo samasta ajattelumallista
kuin uusplatonilaisuus ja kabbala, joiden mukaan filosofialla ja ymmärryksellä
asioiden perusteista nostetaan sekä yksilön että yhteisön tasoa.305

Aristoteles määritteli neljä tekijää, jotta jokin voisi tulla olevaksi. Nämä
ovat tarve tehdä teos, halu muodoksi, materiaali, joka vastaanottaa muo-
don ja tavoite johon pyritään. Näistä vain materia oli feminiininen kun
jokainen muotoa määrittävien ominaisuuksien kolmikosta oli aktiivinen.
Pythagoralaisesta ajattelusta johdetusti materia oli feminiininen aines, joka
vaikka olikin passiivista, vaikutti maskuliinisen hengen idean toteutumi-
seen vastustuksellaan, lähinnä asettamillaan rajoituksilla tai työtapa- ja väline-
vaatimuksilla. Voidaan puhua negatiivisesta aktiivisuudesta henkisen aktii-
visuuden janan toiseen ääripäähän sijoittuneena ilmenemismuotona.  Aja-
tuksella löytyi luonnon tarkkailuun perustuva selitys. Galenos (n.130–200),
joka oli vaikutusvaltainen keskiajalla ja pitkään sen jälkeenkin,  selitti mate-
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rian vastuksella, miten lapsi voi muistuttaa äitiään siitä huolimatta, että oli
Aristoteleen mukaan vain isänsä jälkeläinen. Galenos nimittäin vertasi lap-
sen kehitystä siihen, miten käytettävät aineet vaikuttivat käsityöläisen työs-
kentelyyn.  Ne ohjasivat työkalujen valintaa ja käyttömahdollisuuksia,  vaik-
ka tekijä määritteli muodon, johon pyrittiin.306  Galenos todisti aktiiviseen
ja passiiviseen toimijaan perustuvan rinnastuksen esimerkillä, joka säilyi
puhuttaessa luomisprosessin suhteesta materiaaliseen todellisuuteen. Aris-
toteleen käsityksen mukaan pronssi saattoi muuttua veistokseksi vain mies-
veistäjän käsissä, samoin Pietro Aretinon (1492–1556) mukaan maalarimie-
hen tahdosta passiivinen pigmentti muuttui maalaukseksi. Mieheys sitou-
tui näissä ajatuksissa täydellisyyteen, henkisyyteen ja jumaluuteen – luomis-
kykyyn – joiden alempia pareja feminiiniys, materia ja maailma olivat.307

Renessanssitaiteilija oli mies, joka kykeni synnyttämään uutta elämää; esi-
merkiksi Leonardo oli omaksunut tämän käsityksen. Hän käytti luonnosta
ja uskonnosta lainattua kieltä kuvatessaan taideteoksen ”tulemista olevak-
si”. Hänen ilmaisuihinsa kuuluivat muun muassa partorire (synnyttää),  nascere
(syntyä, tulla maailmaan), generare (siittää), creare (tehdä, luoda, keksiä).308

Fyysisen elämän syntymisen ohella tällä kielenkäytöllä oli yhteys jumalalli-
seen alkuperäiseen luomiseen, jonka tulosta jokaisen uuden syntymän us-
kottiin olleen. Tähän ajatteluun liittyy käsitys ihmisen kyvystä tuottaa uut-
ta. Taideteos luontoon rinnastuvana muodonantona teki teoksesta
yhdistelmän ruumista ja henkeä samalla tavoin kuin maagisuus ymmärret-
tiin henkenä materiassa. Teos ei ollut materiaalinen jäljennös vaan sillä oli
henkien ainutlaatuisesta yhdistelmästä muodostunut yksilöllisyys, joka ky-
keni kommunikoimaan ja vaikuttamaan. Samalla se oli osa luontoa,  koska
oli syntynyt suoraan taiteilijan jumalallisessa mielessä olleesta ideasta, eikä
jäljentänyt mitään materiaalista ja jo olemassa olevaa.

Ilman uskoa, että sielun jumalainen alkuperä tuo jumaluuden ja koko maa-
ilmankaikkeuden ihmiseen, ei usko luomisvoimaan ollut mahdollinen. Se
tarvitsi ammennusalustakseen elävän universumin mahdollistaman uskon
ideamaailman tavoitettavuuteen. Tämän lisäksi piti olla har jaantunut
(magian) taidoissa ja mieli piti valmistaa asioiden ymmärtämiselle. Ficinon
käsityksen mukaan valmistautunut henkilö tavoitti näyn Jumalasta ja kyke-
ni luomaan henkisessä hurmiossaan. Hän rinnasti maagin ja taiteilijan eli
filosofin ja taiteilijan. Ficinon ajattelu oli elitistisempää kuin humanistien,
jotka korostivat ihmisen arvoa arkipäivän askareissa. Ficinon lähtökohtana
oli täydellinen antautuminen asialle , johon jo käytännön syistä kykenivät
vain harvat. Poikkeukselliset yksilöt,  eli ne, jotka saavuttivat – kuten Bruno
sanoi ”aidot ideoiden var jot” – eli visuaaliset kuvitelmat ”alkuperäisistä”
ajatuksista ja arvoista.  He kykenivät tuottamaan kauneutta tähän maail-
maan, löytämään tai muovaamaan materiasta siinä piilleen elävän muodon
tai kehittämään kokonaan uusia ideoita. Ficino kertoo muinaisten pappien
ja maagien saaneen rituaaleissaan veistoksiinsa ”jotain jumalallista”, minkä
hän päättelee tarkoittaneen elämää maailmansielusta, tähdistä tai eri
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universaaleilta tasoilta.  Maailmansielun kautta saattoi taas saada yhteyden
alkuperäisiin aiheisiin, joita Ficinon mukaan Plotinus piti jumalallisina sillä
ne olivat universaalissa hierarkiassa lähellä korkeinta mieltä. 309

Jär jellinen mieli oli Ficinon käsityksen mukaan hierarkkisesti sielua kor-
keammalla ja kuului ykseyteen . Sielu taas välitti maailmansielussa olleiden
ideoiden ja materiaalisen maailman välillä. Maailmassa vallinneessa täy-
dellistymispyrkimyksessä Ficino korosti ihmisen mielikuvituksen ja taito-
jen yhteistyönä syntyneitä taideteoksia, jossa sielun ja henkien välittävällä
tehtävällä oli keskeinen asema. Ihminen maailman herrana käytti kaikkia
elementtejä ja kykeni toimimaan universumin eri tasoilla muun muassa tuot-
taakseen harmoniaa. Ihmisen nerouden Ficino määritteli siten, että tutkit-
tuaan järjestystä, joka vallitsi universumissa,  tämä olisi kyennyt luomaan
itse saman, mikäli materiaalit olisivat olleet tarjolla. Mielensä ja järkensä
kautta ihminen hallitsi maata ja oli kykenevä ymmärtämään ikuisuutta.
Maailman hallitseminen ei Ficinon mielestä kuitenkaan riittänyt vaan ihmi-
nen etsi asioiden syitä ja suuntautui tulevaan. Tämä sielun jumalallinen tuli
teki ihmisestä maanpäällisen jumalan.310

Leibniz selitti sielun ja hengen eron siten, että sielu oli elävä peili tai kuva
luodusta maailmankaikkeudesta, mutta henki (eli älyllinen sielu) oli kuva
Jumalasta.  Kauneuden hän määritteli harmoniaksi rationaalisen ja aistillisen
välillä eli se yhdisti edelliset mahdollisimman tasapainoiseksi (matemaat-

169. Yleisesti 1500-luvulla luontoa pidettiin esikuvana, jota ihminen taitoineen parhaansa mukaan jäljitteli.
Parhaassa tapauksessa ihminen paranteli luonnon tuotteita yhdistelemällä erillisiä osasia.  Robert Fluddin
Homerin kultaiseksi ketjuksi tai näkymättömäksi tuleksi nimeämä aihe kuvaa yhteyttä Jumalasta luontoon
ja edelleen ihmisen taitoihin luonnon jäljittelijöinä, mutta myös parantamista yrittävinä kykyinä. Tästä
vallitsevasta ajattelusta poikkeavia käsityksiä esiintyi, kuten Lorraine Daston määrittelee, “eliitti-
taiteilijoiden, käsityöläisten ja heidän töitään hankkineiden keräilijöiden parissa”.  Tarkastelemani ajattelun
valossa näin on. Vain (eliitin) usko ihmisen erityisiin luoviin ominaisuuksiin selittää niitä erityispiirteitä,
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tiseksi) kokonaisuudeksi. Leibnizin mukaan sielu kykeni tietämään maail-
mankaikkeuden järjestelmän ja jäljittelemään tätä mallia, koska jokainen
älyllinen sielu oli pieni jumaluus. Leibniz käsitti, että tämän suhteen ansios-
ta yhteys Jumalaan oli mahdollinen samalla tavoin kuin isän ja lasten välil-
lä.311  Hän siis tulkitsi uusplatonistiseen perinteeseen nojautuvasti ihmisen
ymmärryksen eri suunnista tulevien heijastusten kohtaamiseksi ja läpikäytä-
vyydeksi. Hänen käsitystään sovellettaessa syntyy mielle ajattelusta, jossa
mikro- ja makrokosmos muodostavat kohtaamispinnan esimerkiksi viisaassa
ihmisessä, harkitussa taideteoksessa tai suunnitelmallisessa kokoelmassa
erotuksena satunnaisesta materiaalisesta yhdistelystä. Kaikissa olivat läsnä
materia, universaali rakenne ja jumalallisuus. Ilman kaikkia näitä osa-alueita
olevaisen kuva oli vajaa. Se ei ollut olemassa elävänä olemassaolona eli itse-
näisenä olentona.

Ideoiden ymmärtäminen ja uusien luominen tapahtuivat eri tasoilla universaalia
hierarkiaa. Ymmärtäminen liittyi taitoihin ja kokonaisuuksien hallintaan
lähtökohdaltaan silmillä näkemiseen perustuvalla tasolla. Uusien ajatusten
kehittäminen taas liittyi pelkästään sisäiseen näkemiseen. Mielensisäinen,
ei-rationaalinen toiminto sai 1500-luvulla fantasian nimen, ja se määriteltiin
sielun osaksi. Siihen liittyi jär jentapainen toiminta intuitiivisella tasolla.  Aris-
toteleen etymologinen väite, että fantasia (näkyväksi tekeminen, esitys) tu-
lee sanasta faos (valo) ja liittyy järkevyyteen, häivytti erityisesti 1500-luvulla
pythagoralaisen keskustulen tuntemisen ja aurinkokeskeisen maailmanku-
van nousun negatiivisia yhteyksiä taustalle. Fantasia sisällytettiin ajatukseen
keksinnöstä (nuova inventione) näkemiseen liittyneen mielikuvituksen ohella.
Vuonna 1501 postuumisti julkaistussa De imaginationessa Pico esitti, että fan-
tasia sijaitsi ihmisessä (muisti)kuvien tavoin havaitun ja sielun sekä materi-
an ja mielen välissä.  Kyseessä on mielikuvitus. Hän jatkoi fantasian olleen
myös ruumiillisen todellisuuden, käsitteellisen menneen sekä nykyisen ja
tulevan välissä. Fantasian ja mielikuvituksen määrittely poikkesivatkin rat-
kaisevasti aristotelisesta aistitun muistikuvasta, joka muuttumattomana
odotti työstämistä. Kuten Jan Luis Vives muutama vuosikymmen Picoa
myöhemmin totesi fantasia  oli poikkeuksellisen kiinnikkeetön ja saattoi
muotoutua uudelleen ja uudelleen,  erottaa ja yhdistää etäisimpiä asioita ja
pitää läheisiä toisistaan erillään.312  Fantasia välittäjänä mahdollisti staattista
muistia aktiivisemman välineen universumin yhteyksien järjestämisen ja
ymmärtämisen välineeksi. Se salli teoriana tärkeysjär jestyksien määrittelyn
aiemmasta poikkeaviksi. Luova mielikuvittelu ja asioiden yhdistely eri ta-
voin toimivat yksilön kontrollissa ja hänen edukseen. Muusien riivaaman
runoilijan ja valaistuksen saavan filosofin luovuutta kontrolloiva voima saat-
toi olla peräisin näkyvän maailman ulkopuolelta, mutta silti ihmiseen yhte-
ydessä olevasta tahosta. Se oli mahdollista tulkita joko jumalalliseksi
läsnäoloksi ihmisessä tai ihmisen jumaluuden osoitukseksi ja siten yksilön
erityiseksi tekeväksi piir teeksi.313

Fantasiasta tuli ymmärtämään kykenevän sielun kautta yhdistäjä mielikuvia
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tallettavan muistin ja uuden luomisen voiman eli arian sekä animan kesken.
Platonin luola-vertauksen takia fantasia oli monessa yhteydessä saanut ne-
gatiivisia mielleyhtymiä, mutta esimerkiksi Filostratos (neljä 2. ja 3.  vuosi-
sadalla elänyttä kreikkalaista sof istia) käytti sitä luovuuden yhteydessä ja
samoin esimerkiksi Cennino Cenninille (n.1370–n.1440) fantasia merkitsi
taiteilijan ennennäkemättömän näkyväksi tekemisen lahjaa:

”Silloin Aadam tajusi minkä rikkomuksen oli tehnyt, ja niinpä hän,
meidän kaikkien yhteinen alkujuuri ja isä, jonka Jumala niin ante-

liain lahjoin oli varustanut, päätyi ymmärryksensä avulla siihen,

että oli keksittävä keinot elää omien kättensä työllä. Näin hän tarttui

kuokkaan, ja Eeva alkoi kehrätä lankaa. Sitten seurasi monia tar-

peellisia taitoja, keskenään erilaisia; muutamissa on tiedon määrä

suurempi kuin toisissa, sillä eivät kaikki voi olla samanveroisia,

koska tiede on arvoltaan korkein. Yksi, siitä lähtöisin oleva ja

siihen pohjautuva ja suorituksena kätten työhön perustuva on tai-

to, jota kutsutaan maalaustaiteeksi: taitavan käden ohella se vaa-

tii mielikuvitusta, kykyä löytää ennennäkemättömiä asioita ver-

hoamalla ne luonnon muotoihin ja tarttumalla käsin kiinni niihin,

saaden katsojat uskomaan sellaisen olemassoloon mitä ei ole. Ja

syystä kyllä se ansaitsee arvosijan toisena tieteen jälkeen ja saa

kulmilleen runouden seppeleen. Syy on tämä: perimmäisen tie-

tonsa ansiosta runoilija on arvollinen ja vapaa laatimaan kokonai-

suuksia, liittämään yhteen tai ei, mielensä mukaan, niin kuin halu-

aa. Samoin on maalarille suotu vapaus esittää ihmishahmo

seisaallaan tai istumassa, olento joka on puoliksi ihminen, puolik-

si hevonen – niin kuin huvittaa, oman mielikuvituksensa mukai-

sesti.”314

Tutunnäköiseksi tekemisen ja katsojan huijaamisen sijaan, mitä esimerkiksi
Ptolemaios oli korostanut maalaustaiteen ihanteena, materian henkien ja
taiteilijan hengen yhtyminen teoksessa uudeksi elämäksi (tai maailmaksi)
oli uskomus, joka liittyi tekijäyksilön muuttuvaan asemaan ja ihmisen
universaaliin sijaintiin. Luonnon jäljittely tarkoitti Bredinin ja Santoro-
Brienzan mukaan renessanssiaikana luonnon dynaamisen prosessin järjes-
tyksen ja sisäisen järjellisyyden ymmärtämistä ja harmonista esittämistä.
Materiaalisten kokonaisuuksien uudelleenorganisointia korostaen he
tiivistävät, että taide ei jäljitellyt luontoa vaan loi erillisen uuden maailman-
sa.315  Se ei ollut vain taiteen, vaan yleensä filosofisen ihmissubjektin tehtä-
vä.

Morris Kline on ihmetellyt, miten renessanssin syvästi uskonnolliset ihmi-
set kykenivät irrottautumaan kirkon opista, jonka mukaan ihminen oli fyy-
sisen universumin keskus. Hän esittää, että vain matemaatikoilla ja niillä,
jotka uskoivat, että kaikkeus perustui matemaattiseen järjestelmään oli
mielenvoimaa vastustaa vallitsevia totuuksia.316  Matematiikan osuus maail-
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mankuvan muutoksen perusteena näyttääkin keskeiseltä.  Toisaalta vaikut-
taa siltä, että matematiikan arvostus oli osittain seuraus, ei pelkästään syy.
Se kuului taitoihin, joita jo 1300-luvun humanistit olivat havainneet antii-
kin retoriikkojen arvostaneen. Platonin sekä uusplatonilaisten myötä antii-
kin filosofian yhteys matematiikkaan kävi mitä ilmeisimmäksi. Osana pe-
rinteistä oppineisuutta ja ”vapaita taiteita” se oli helppo nostaa uuden
oppineisuuden yhdeksi pilariksi. Samalla matematiikka, kabbala ja
uusplatonilaisuus kulkivat käsikädessä, koska jälkimmäisten tapa selittää
maailmaa perustui ensimmäiseen. Näin matematiikan ymmärtämisestä
muodostui eri taidot yhdistävä kaikkein abstraktein ja siksi jaloin taito.
Metafysiikan tasolla kaikkia koskevaksi käsitettynä lainalaisuutena mate-
matiikkaan perustuva ajattelu ja sommittelu mahdollistivat yhteisesti tun-
nistettavissa olevat tulkintamallien perusteet. Runouden kautta syntynyt
hetkellisesti kirkastunut yhteys mystiseen ei riittänyt,  vaan oli saavutettava
universaali ymmärrys tähän lisätyn älyn avulla.  Matematiikkaan ja luonnon
tarkkailu antiikista mallia ottaneessa mahdollisimman aistintarkassa merki-
tyksessä varmistivat tämän. Ne loivat pohjan kommunikatiivisuudelle ja
filosofiasta,  maailmasta tai ihmisen luovasta taidosta puhumiselle, jotka
kokonaisuutena mahdollistivat nerouden tunnistamisen ihmisessä.  Tällai-
nen tulkinta perustuu ajatukseen, että älyllinen valaistuminen ja luova hurmio
sen osana avasivat molemmat reitin ideoiden maailmaan ja ohitse. Loogisen,
materiaalisista premisseistä lähtevän päättelyn ohittavina kokemuksina ne
olisivat sukulaisilmiöitä. Taito, havainto ja universaalit muodot kohtasivat
esineessä, taideteoksessa tai universumimallissa ja saivat katsojassa aikaan
ymmärtävän oivalluksen.  Platonin metafysiikassa universumin luonut
demiurgi oli käsityöläismestari,  joka teki parasta, mitä materiaali salli. Yh-
distyminen kristilliseen Jumalaan teki uusplatonilaisesta luojasta ”kaikki-
voivan”.317  Kristilliseen demiurgiin jumalana itsensä rinnastanut luova ih-
minen, joka ei seurannut malleja, vaan ymmärsi ja kykeni rakentamaan uu-
sia, oli matkalla kohti universumin rakenteen luonutta jumaluutta. Itse-
kehityksen osana (matemaattisen) perusmuodon löytämisen ajatus tukeu-
tui käsitykseen, että numerot aiheuttivat materian olemassaolon. Työsken-
nellessään (rakenteellisten) periaatteiden tasolla luova ihminen käytti järjel-
listä sieluaan, jonka demiurgi-Jumala oli tehnyt ja joka oli f ilosofi ihmises-
sä. Tällöin ihminen työskenteli samalla tasolla kuin jumalat ja hänen luo-
muksensa oli yhtä todellinen kuin näiden, ei kopio, ei varjo. Tätä ja moraa-
lista ymmärrystään kehittäen taiteilijoiden, tekijöiden ja tulkitsijoiden oli
mahdollista kohottaa itsensä eri reittejä jumaluuteen.
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170.  Robert Fludd, Utrisque Cosmi, vol I. Oppenheim 1617.
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MuistiMuistiMuistiMuistiMuisti
Platonismiin liitetään yleensä epäilys aistittavaa tietoa kohtaan jolloin käsi-
tys asioista syntyy älyllisellä tasolla, kun aristoteelisessa ajattelussa tieto on
johdettavissa aistitusta.  Platoninen ymmärrys oli lähinnä metafyysinen ta-
pahtuma, jonka ei uskottu syntyvän johtamalla vaan se oli materian pohjal-
ta syntyvä oivallus. Aristoteelisen käsityksen mukaan mielen kuvat, joina
aistihavaintona saadun tiedon käsitettiin tallentuvan, siirtyi visuaalisen
välivaiheensa jälkeen rationaalisen älyn käsittelyyn. Lopullinen tieto ja ym-
märrys asioista ja ympäröivästä todellisuudesta syntyi päättelemällä havain-
tojen perusteella.  Aristoteleen mukaan muisti oli tietoinen liikkeestä ja
muutoksesta tilassa ja ajassa. Mielikuvitus sijaitsi ajattelun ja aistien välissä.
Se oli riippuvainen aisteista ja mahdollisti ajattelun. Visuaalinen muisti tar-
vittiin Aristoteleen tai Tuomas Akvinolaisen mukaan,  jotta voisi olla käsi-
tys tapahtumien kulusta. Se sitoutui siis ajantajuun, aikaan ja ajalliseen, mikä
tarkoittaa materiaalista olemassaoloa. Vain muistin ansiosta ihminen saat-
toi heidän mukaansa ymmärtää ajassa ja paikassa. Koska ymmärtäminen ei
ollut mahdollista ilman (muisti)kuvia, mieleen piti luoda kuvallinen käsitys
todellisuudesta maailman ymmärtämiseksi. Kuvien tärkeys perustui Tuo-
mas Akvinolaisen Aristoteles-tulkinnan mukaan siihen, että ideat suoda-

Kirja
M u i s t e t t u   m a a i l m a

V
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tettiin esiin kuvista ja siihen, että asioiden lajit ja luokat määritettiin ja ym-
märr ettiin tarkkailemalla niitä “kuvina”.  Ajattelua ja ymmärr ystä
kokonaisuuksista ei siten voinut olla ilman visuaalista kokemusta materiaa-
lisesta todellisuudesta sekä muistona että kokonaiskuvana. Empiristisessä
traditiossa 1600-luvulta eteenpäin mielikuvituksesta tuli kyky säilyttää
aistikuvayhdistelmiä.  Hobbes ja edelleen Kant yhdistävät tässä vaiheessa
haipuviksi tunnistettujen havainnoista syntyneiden muistikuvien yhdistelyyn
Platonin mielikuvituskäsityksestä omaksutun kyvyn tuottaa uusia ajatuk-
sia.318

Platonin ja Aristoteleen muistikäsitykset poikkesivat toisistaan.  Platon oli
kuitenkin määritellyt rationaalisen ajattelun mentaalisiksi laskutoimituksiksi,
mikä edesauttoi yhteyden löytämistä.  Aristoteleen käsityksen mukaan ih-
minen oli syntyessään mistään tietämätön tabula rasa, joka oppi elämän-
kokemuksessa ja työstäessään aistihavaintoja. Muisti oli tila, johon opittu
kasautui. Hän kuitenkin päätteli, että on olemassa perusrakenteita, joiden
avulla ymmärtäminen tapahtui, mikä oli mahdollista käsittää yhdistäjäksi
Platoniin. Platonin lähtökohta määritteli loogisuuden joustavasti. Aristote-
leen syllogismit taas perustuivat ajatukseen, että kaikki looginen argumen-
tointi oli palautettavissa muutamiin perustyyppeihin. Nicolaus Cusanus
tarttui syllogismien ongelmaan. Hänen mukaansa 1400-luvun alussa käy-
tössä olleet aristotelismiin perustuneet käsitteelliset ja kielelliset ymmär-
ryksen välineet jättivät aukon tavoitellun ja saavutettavan tiedon väliin. Hän
totesi, että absoluuttista todellisuutta ei voida rajata loogisen kielen puittei-
siin. Samalla hän päätteli, että rajallinen mieli kykenisi työstämään vain ra-
jallisia asioita. Se ei voisi koskaan saavuttaa täydellisyyttä,  mutta saattoi lä-
hestyä sitä loputtomasti. Nicolaus käytti yksinkertaista geometrista verta-
usta: monikulmio lähestyy ympyrää kun kulmia lisätään, mutta se ei muutu
koskaan ympyräksi. Hän katsoi vertauksen todistavan,  että kaikki totuudet
(uskonnolliset, filosofiset, tieteelliset jne.) ovat likiarvoja, mutta hänen näh-
däkseen niissä jokaisessa oli läsnä lopullinen totuus, kuten laskutoimituksissa.
Ficino eteni askelen pitemmälle. Hän uskoi, että meditaatio voi tuottaa het-
kellisen valaistumisen ja käsityksen ideoista.  Kyse oli järjellisen ja kielellisen
ylittämisestä.319

Renessanssin uusplatonilaisen muistin voi tiivistää ajatukseen jälleen-
syntymistä, niiden myötä kehittyvästä ymmärryksestä, ja jatkuvuudesta aina
aikaan ennen materiaa. Tällainen muisti tietää ajan ennen yksilön syntymää
ja sen kautta voitiin saavuttaa yhteys ideoiden maailmaan palaten taakse-
päin uppoamalla omaan mieleen. Käsitys, että välähdyksenomainen yhteys
korkeampaan todellisuuteen saattoi syntyä nimenomaan älyllisten toimin-
tojen yhteydessä,  merkitsi ”renessanssilöytönä” aristoteelisen muisti-
käsityksen ja siihen liitetyn visuaalisuuden uudelleenarviointia. Rationaali-
sen skolastisen, aristoteeliseen luonnonfilosofiaan perustuvan päättelyn
oheen ja yläpuolelle nostettiin oivallus eli oppimisen ylittänyt nerous, mikä
merkitsi ihmiskäsityksen muuttumista. Iso osa renessanssihovien filosofi-
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sesta keskustelusta paneutuikin nähdäkseni ihmisyyden määrittelyyn suh-
teessa materiaaliseen ja henkiseen, ja aiempien kirjoittajien ajatusten tutki-
miseen ihmisen ja Jumalan suhteen ymmärtämistarkoituksessa.

Käsitys (filosofin) ymmärryksestä ja (taiteilijan) luovuudesta oli yhdistettä-
vissä. Ihmisen mielessä piileksivä ennakkotieto universumin olemuksesta
oli löydettävissä fyysisen todellisuuden tarkkailun antamin vinkein. Ideain
maailmaa koskeva tieto syntyi aistimaailmassa olevien jäljitelmien tar joami-
en virikkeiden avulla,  mutta ei ollut niistä syllogismien tapaan suoraan joh-
dettavissa.  Ajatteluprosesseissa yhdistettiin havaintojen avulla hahmottomat
ennakkotiedot kokonaisuudeksi, joka kertoi enemmän kuin havainnot saat-
toivat vahvistaa. Olevaisen liike ja osaset olivat epätäydellisiä ja sotkeutuneita.
Vain suodattamalla esiin havaintojen ydin voitiin saavuttaa yhä korkeam-
man tason tietoa. Yksinkertaistuessaan mielen rakentama malli kaikkeudesta
selkiytyi ja saavutti (matemaattisesti) täsmällisen muotonsa.320  Kuvallista,
oivaltavaa ja mystistä ymmärtämistä korostaneessa hengessä esimerkiksi
Giordano Bruno väitti Aristoteleen sanoneen, että ajattelu on kuvien käsit-
telyä mielessä. Muistamisen taitoa harjoittaneen varmuudella Brunon mu-
kaan muistikuvien yhdistely oli ajatteluprosessi.  Aineiston monimut-

171. ja 172.  Luukaksen evankeliumi muistihahmona, johon on lisätty numeroita muistuttamaan erityi-
sen tärkeistä jakeista.  Muistiavuksi v almistettuihin kuviin sijoitettiin numeroita, kirjaimia tai muita merk-
kejä (hieroglyfejä), joiden avulla kuvan lukemiseen luotiin järjestys. Kirjapainotaito muutti tilanteen
vasta vähitellen, sillä aluksi muistitekniikan vaatimia apuvälineitä painettiin sen sijaan, että olisi siirrytty
itse tiedon tallettamiseen. Toinen kuva on peräisin Thomas Murnerin (1469/75—1537) logiikkakortti-
sarjasta ja esittää keraamikkoa työssä. Se aiheena on muun muassa muoto.
     Murner suunnitteli 1500-luvun alussa logiikan sääntöjä opettavan korttipelin, joka per ustui
muistitekniikoihin (Logica memorativa). Pelin ulkoaoppimiseen kohdistun ut kritiikki alkoi jo 1500-luvul-
la, voimistui 1600-luvulla ja 1700-luvulla pelin käyttökelpoisuus kyseenalaistettiin täysin. Tällaiset kortti-
sarjat oli tarkoitettu opiskelijoille alan perusteiden hallintaan, kuten muistuttamaan kuinka monta ala-
kohtaa kukin asiaryhmä sisälsi. Niihin ei ainakaan periaa tteessa liittynyt kätkettyjä merkityksiä.
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kaisuuden ja monitasoisuuden takia ajatteluprosessin lopputulos ei ollut
loogisen yhteenlaskun tavoin itsestäänselvä. Bruno muistutti tässä yhtey-
dessä Horatiuksen runosta Ars poetica/ut pictura poesis ja totesi:

”Koska filosofit ovat jollain tavoin maalareita ja runoili-
joita; runoilijat ovat maalareita ja filosofeja; maalarit ovat

filosofeja ja runoilijoita. Tämän takia todelliset runoilijat,

todelliset maalarit ja todelliset filosofit etsivät toisiaan ja

ihailevat toisiaan”.321

Brunon edustamassa ajattelussa mielikuvitus ja kuva todellisuudesta olivat
todellisuuden ymmärtämisen perusta – mikä ei ollut yhteensopivuutta etsi-
vän ajattelun mukaan ristiriidassa Platonin kanssa – toisaalta mielessä oli
tietoa aistitodellisuuden ulkopuolelta – mikä ei ollut ristiriidassa Aristote-
leen kanssa.

Bruno oli tunnettu epätavallisista ja vaikeasti ilmaistuista mielipiteistään.
Hän oli kuitenkin vain yksi lukemattomista kirjoittajista, jotka pohtivat
mielen, mielikuvituksen, ymmärryksen ja rationaalisen ajattelun suhdetta
ulkoisen todellisuuden havaitsemisessa ja tulkitsemisessa. Esimerkiksi Leo-
nardo liitti aistien ja järjen väliin asettuvat muistin, tiedonomaksumisen ja
fantasian havainnon tallettamisesta erillisinä kuvataiteilijuuteen. Samoin jo
Alberti oli luonut mallia maalaustaiteen aseman muutokselle yhdistämällä
tekemisen taitoihin ajatteluun ja ymmärtämiseen, erityisesti älylliseen toi-
mintaan, liittyviä seikkoja. Heidän käsityksensä taiteilijaneroudesta osittain
oppineisuuteen (erityisesti matematiikkaan) rinnastettavana toimintana,
osittain sen ylittävänä visuaaliseen perustuvana oivalluksena, sitoutui näh-
däkseni samaan eri ajattelumallit yhdistävään visualisoidun muistamisen,
suodattamisen ja oivaltamisen kautta tapahtuvan ymmärryksen ajattelu-
malliin kuin (museo)kokoelmakäsitys. Filosofian lisäksi tärkeä lähtökohta
oli keskiajan yli käytössä säilynyt retorinen muistitekniikka. Muistettavien
asioiden sitominen arkkitehtuurimuotoihin ja kuva-aiheisiin oli käytössä
keskiajalla muun muassa opetusmenetelmänä,  jota esimerkiksi Arraksen
synodi suositteli.322

Ars memoriaeArs memoriaeArs memoriaeArs memoriaeArs memoriae

Muistamisen taidon suosio 1500-luvulla perustui kahteen seikkaan, perin-
teeseen, ja siihen, että tiedon systemaattisen järjestämisen uskottiin olleen
arvokas apuneuvo maagisten taitojen harjoittamisessa. Mary Carruthersin
mukaan Albertus Magnus ja hänen oppilaansa Tuomas Akvinolainen vai-
kuttivat siihen, että muistitekniikat erotettiin keskiajalla retoriikasta. Ne
kuuluivat puhetaidon sijaan logiikan ja moraalif ilosofian alaan mikä näh-
däkseni on ilmeistä edelleen renessanssin okkulttisessa muistissa.  Albertus
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Magnus yhdisti Aristoteleen käsityksen muistin assosiatiivisesta ja visuaali-
sesta luonteesta Ad Herenniumin323  antiikista periytyneisiin teknisiin ohjei-
siin. Tärkeää keskiaikaisen muutoksen kannalta oli myös Aristoteleen käsi-
tys muistamisprosessin – muistiinpalauttamisen – älyllisestä luonteesta.324

Renessanssin muistimestareista kuuluisin oli Giordano Bruno, joka aluksi
kehitti muistamisen taitoaan paavin alaisuudessa ja myöhemmin kiersi Eu-
rooppaa esittelemässä tekniikkaansa. Brunon tavoitteena oli muistamisen
taidon avulla saavuttaa yhteys ykseyteen eli oivaltaa loogisella päättelyllä saa-
vuttamatonta tietoa. Hänen tavoitteensa oli pohjimmiltaan sama kuin
sisältään Jumalaa etsineen Augustinuksen. Tämä oli kiinnostunut muisto-
jen jäsentämisestä, koska halusi tavoittaa Jumalan,  joka hän sanoi olleen
hänen nykyisyytensä ja tulevaisuutensa,  mikä kuvaavasti yhdistää menneen
tulevaan mielen prosesseissa.  Augustinuksen asenne poikkesi Carruthersin
mukaan renessanssin ja modernien tutkijoiden tulkitsevasta suhteesta men-
neeseen. Lina Bolzonin katsoo Carruthersin tavoin renessanssin muista-
misen taidon liittyneen pitkään perinteeseen. Hän korostaa ekstaasia ja to-
teaa renessanssin maagisen ja alkemistisen muistin olleen sisäinen vaellus,
jonka tavoitteena oli metamorfoosi. Katsonkin Bolzonin ja Carruthersin
tavoin okkulttisen muistin jatkaneen keskiaikaiselta pohjalta. Brunon ja
Augustinuksen välillä oli kuitenkin ero. Yhteys oli tekniikassa ja sisäänpäin-
kääntyneisyydestä tulevan tavoittelussa; ero oli siinä kuinka pitkälle muistin-
sisäisen aineiston tulkinnan katsottiin johtavan.  Vaikka keskiaikainen muis-
tamisen taito tavoitteli renessanssissa käytettyjen oppimis- ja mietiskely-
menetelmien tavoin tiedonhallintaa henkilökohtaisten assosiaatioiden avulla
ja meditaatio oli tärkeä osa prosessia, kyseessä oli kuitenkin jonkinlainen
kvasi-syllogistinen päättely. Keskiajalla tavoitteena oli kyetä yhdistelemään
eri auktoreita sujuvasti osaksi omaa ajattelua. Renessanssin aikana filosofi-
assa käytettyyn muistamisen tekniikka sai keskiaikaista voimakkaammin
henkilökohtaisen metafyysisen kokemuksen luomisen tehtävän sekä samalla
aiempaa konkreettisemmin tätä maailmaa selittävän tehtävän. Fantasian rooli
nähdäkseni korostui.325  Muistamisen tekniikoissa skolastinen jäsentäminen
ja humanistinen oppiminen näyttäisivät nousevan esiin 1600-luvulla, mikä
käsittääkseni korostaa 1500-luvun yliopistollisten kokoelmien yhteyttä 1600-
luvun tieteellisten seurojen toimintaan ja luonnonfilosofisen asenteen omak-
sumista objektiivisuuden normiksi.  Nähdäkseni renessanssissa on syytä
puhua kahdesta eritasoisesta ja tavoitteiltaan erilaisesta muistamisen taidon
käytöstä jossain määrin samoin kuin keskiajalla sillä opiskelun ja mietiske-
lyn välineenä tavoitteet olivat erilaiset.  Humanismi ja skolastinen tutkimus
painottivat oppimista, filosofit oivaltamista. Tähän erityisesti renessanssissa
liittyy inventio ja fantasia. Tarkastelenkin seuraavissa luvuissa Camillon teat-
teria juuri tästä näkökulmasta miettien mitä fantasia ja inventio tarkoittavat
renessanssin ihmiskuvan ja kokoelmien keräämisen kannalta.

Antiikissa muistamisen taito kuului retoriikan aputaitoihin. Menestyvän
puhujan piti muistaa täsmällisesti ja tulostaa tietoa muistista sujuvasti
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tarvittavassa järjestyksessä. Muistitekniikat tar josivat tapoja kontrolloida ja
pitää jär jestyksessä suuria tietomassoja. Perinne jatkui keskiajalla ja kirja-
painotaidon kehittymisestä huolimatta edelleen renessanssissa niin opetus-
kuin mietiskelykäytössä. Muistamisen taidosta oli hyötyä esimerkiksi logii-
kan sääntöjen opiskelussa ja sitä oli mahdollista käyttää hyväksi humanisti-
sen tutkimuksen vaatimassa faktojen hallitsemisessa. Bolzoni esittelee jou-
kon 1500–1600-luvulla toimineita muistiteoreetikkoja, joiden ensisijainen
tarkoitus näyttää olleen kehittää järjestelmiä, joilla luettelointi ja jär jestämi-
nen sekä muistiinpalauttaminen tapahtui mahdollisimman virheettömästi.
Osa järjestelmistä liittyi kokoelmiin, osa oli yleisiä. Bolzoni pitää erityisen
tärkeänä, että ”museoteoreetikko” Samuel Quiccheberg lainaa Camilloa
ideaalikokoelmaoppaassaan. Se todistaa hänen mukaansa, että kokoelmilla
ja muistamisen taidolla on suora, eikä vain kulttuurisiin käytäntöihin liitty-
vä yhteys. Bolzoni käsittää Camillon muistamisen taidon muiden esitte-
lemiensä taitojen tavoin ensisijaisesti loogisen jäsentamisen ja retorisen jär-
jestelmällisyyden tavoitteluksi.  Nähdäkseni hän korostaa ensisijaisesti
skolastiseen perinteeseen sitoutunutta jäsentämistä kokoelmiin liittyvänä
aspektina. Camillon teatteri oli hänen mukaansa ensyklopedinen ja tavoit-
teli luonnon jär jestyksen kautta universaalia jär jestystä. Samalla tavoin
Bolzonin esittelemistä muistamisen taidoista Alessandro Citolinon (1500–
n.1583) Tipocosmiassa (1561) moninaisuus (materiaalinen todellisuus) on
esitetty “tiedonpuuna” lehtineen ja hedelmineen. Puun mietiskelyssä yksi-
tyinen (salainen) tila on keskeinen. Kyse on siis kuvion käyttämisestä kes-
kittymisen ja universaalin oivalluksen välineenä. Leibnizin ja Newtonin ys-
tävän,  Francesco Bianchinin (1662–1729), Istoria universalessa (vol. I, 1697)
taas historia on taulukoitu tarkoituksena auttaa kuvan ja sanan yhteistoiminn-
alla ymmärtämistä. Sen jäsentely kuvastaa pyrkimystä yhtenäistettyyn
historiakäsitykseen sirpaleisten faktojen sijaan ja niiden pohjalta. Bianchini
erottaa toisistaan kronologian ja historian ja hänen voi sanoa rakentavan
osista lineaarista tarinaa.326  Muistamisen taidoissa korostuu 1500-luvulla
Bianchinin historiankerronnan tavoin visuaalisuus ja osista muodostettu
tilallisuus (jatkuvuus), mutta myös meditatiivisuus, joka käyttää kuva-aineis-
ton myyttisiä aspekteja hyväksi.

Okkulttisessa muistissa yhdistettiin aristoteeliseen luonnon tuntemukseen
platonistisesti värittynyt käsitys ihmisen olemuksesta, universumin raken-
teesta, olevaisesta ja näiden ymmärtämisestä.  Ne yhdessä olivat monimuo-
toinen pohja, jolle esineet kokoelmissa asetettiin.  Tässä asemassa niiden
tehtävänä oli vaikuttaa sekä katsojaan, että maailmaan. Okkulttinen muisti
osana uusplatonista maailmankuvaa pyrki maagisiin vaikutuksiin eli ympä-
ristön ja kohtalon hallintaan. Sillä saattoi olla myös osuutta muistitekniikoi-
den syr jäytymiseen, vaikka kritiikki ei suoraan kohdistunutkaan okkultismiin.
Muistitekniikoiden opetuskäyttöä 1500–1700-luvulla kritisoineet olivat var-
masti oikeassa siinä, että visuaalinen oppimisasenne vaikutti tapaan ym-
märtää ja muodostaa asioiden välisiä yhteyksiä. Siihen verrattuna heidän
kannattamansa lukeminen ja kirjoittajan tarkoitusten pohtiminen sekä fakta-
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painotteinen ajattelu rajoittivat oivaltavaa tulkintaa ja korostivat alkuperä-
isyyden arvoa, mikä sopi lähdekriittiseen humanismiin ja aristoteeliseen
lähtökohtaan luonnosta tulkinnan perustana.327

Muistamisen tekniikoita oli useita, mutta renessanssin aikaan arvostetuin
perustui kahteen tekijään, mieleen kuvitellussa tilassa liikkumiseen ja tun-
teiden kykyyn vahvistaa muistijälkiä. Esimerkiksi Lambert Schinkel puhuu
muistiapuna käytettävänä jär jestyksenä ihmisestä, rakennuksesta,  kaupun-
gista tai pienestä ruhtinaskunnasta. Mary Carruthers kutsuu tätä muistami-
sen taitoa arkkitehtoniseksi muistitekniikaksi (architectural mnemonic). Ad
Herenniumin mukaan tämä tilallis-kuvallinen muisti perustui rauhallisten ja
hyvinvalaistujen sopivankokoisten tilojen tasaisin välein rytmitettyyn
nauhaan, joista kuhunkin taustaan (locus) sijoitettiin yksi muistettava kuva-
aihe. Taustat saattoi edelleen ryhmitellä sarjoiksi. Kir joittaja varottaa sekä
liian lähekkäin asetetuista muistoista, että liian läheltä tai kaukaa katsomi-
sesta: etäisyys haittaa sisäistä silmää samalla tavoin kuin ulkoista;  Ensin-
mainitussa tapauksessa taas kuvat voivat sulautua toisiinsa. Liikuttaessa
mielensisäisessä tilasarjassa kukin asia nousi esiin oikealla hetkellä tukien
puheen vaatimaa lineaarista ajattelua. Kirjoittaja kuvaileekin:

”...taustat ovat hyvinkin vahataulujen kaltaisia, tai kuin pa-
pyrusta; kuvat ovat kuin kirjaimet; kuvien järjestys ja suh-

teet ovat kuin kirjoitusta ja esittäminen kuin lukemista”.328

Toinen tapa, joka voitiin yhdistää edelliseen, perustui mielleyhtymien ja
tunteiden voimaan. Muistettava asia saatettiin tallettaa yhteen kuva-aihee-
seen, jonka kullakin osalla oli tehtävä kokonaisuudessa. Samoin, vaikka kuvia
olisi talletettu sarjana,  kuva-aiheet kannatti valita luonnollista muistia tuke-
vista aihepiireistä, kuten Ad Herenniumin kirjoittaja vakuuttaa. Niiden piti
siis olla henkilökohtaisesti läheisiä ja vahvoja tunteita herättäviä. Kirjoittaja
korostaa uutuusarvoa ja hämmästyttävyyttä. Muistamisen helpottamiseksi
keskeinen aihe oli yleensä jotenkin poikkeuksellinen tilanne tai ihmishah-
mo (ruma, kaunis, rujo, verissään, kuollut). Koska aiheiden piti olla henki-
lökohtaisesti koskettavia, yleisiä ohjeita ei ollut. Kuten Carruthers toteaa
keskiaikaisia käsikir joituksia tarkastellessaan, pääasia ei ollut minkä mielle-
yhtymän kautta muisti toimi, kunhan se toimi.329  Yhden kuva-aiheen ra-
kenne ei suosinut retorista esitystapaa, vaan korosti kaikkien tekijöiden ta-
sapuolista tärkeyttä kokonaisuuden kannalta ja sitä käytettiinkin antiikissa
esimerkiksi oikeudenkäynnissä esitettävän aineiston muistamiseen.
Renessanssissa yksittäisten kuvien merkityksiä tuotettiin esimerkiksi myyt-
tisiä aiheita, tunnuksia ja viittauksia lisäämällä.  Tällaisia kuvia käytettiin muun
muassa logiikan perusteiden opiskelussa, mutta myös alkemistit käyttivät
niitä reseptien muistiapuna.  Alkemistisissa kuvissa avaimen kuvanlukuun
tarjosi yhteinen symboliikka,  mutta jokainen kuva oli lopulta vain yhden
yksilön koodiavaimella avattavissa.330

Muistitekniikalla voi kuka tahansa parantaa luonnollista kykyään. Pidänkin
luotettavana Carruthersin näkemystä taidon opettamisen rinnakkaisuudesta
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lukemisen opettamisella. Sen perusteet hallitsi siten käytännössä jokainen
sivistynyt ihminen aina 1600-luvulle asti.  Tekniikka ei ollut sitoutunut maa-
ilmankuvaan, vaan sitä saatettiin käyttää yhtälailla aristoteelisiin kuin
uusplatonilaisuuteen perustuvien lähtökohtien mukaan. Se saattoi olla yh-
tälailla osa puhetaitoa kuin metafysiikkaa, ja sitä saattoi hallita mekaanisen
ulkoluvun apuvälineenä tai käyttää mielikuvituksen työn perustana.
Metafyysisessä ajattelussa yhteyksien oivaltaminen nousee keskeiseksi ja
siksi muisti saa keskeisen aseman. Tällaisiin tavoitteisiin liittyvää platonilaista
muistia ei voi ymmärtää ajallisena vaan olemassaoloon liittyvänä asiana.
Muistava sielu kääntyi ihmisen sisimpään ja kohti luojaansa; suunta ei ollut
taaksepäin ajalliseen muistovarastoon. Tavoitteena olivat ideat, mikä rin-
nastuu Augustinuksen tavoitteisiin muistinsa käytössä. Fyysistä olemassa-
oloa edeltäneet muistot olivat peräisin ajattomasta ja siten itsekin ajan ul-
kopuolisia kuten Jumala. Jokainen niistä oli ajattomuudessaan läsnä todel-
lisena, ei kuvajaisena ohimenneestä hetkestä. Toisin kuin ajallisen muistin
himmeneminen, platonilaisen muistin tutkiminen kirkasti ja nosti esiin asi-
oita. Juuri tähän Lina Bolzoni tuntuu viittaavan todetessaan, että muistami-
sen taitoa voi käyttää astuttaessa vieraaseen maailmaan, joka silti jollain
tavoin on tuttu, koska se koskettaa meitä monin tavoin. Hänen mukaansa
muistia voikin käyttää aktiivisesti hyväkseen luovassa prosessissa.331  Täl-
löin ei muisteta vain muistipaikkoihin liitettyjä asioita,  vaan ensisijaista on
muistin merkkien analyyttinen ja oivaltava lukeminen ja merkeistä ymmär-
ryksen tiivistäminen. Kun Augustinuksella tämä keskittyi henkilö-
kohtaiseen”“Jumalan ideaan”, maallistuneessa ajattelussa tavoiteltiin ”kaik-
kia ideoita”.  Äärimmillään tavoitteena voisi sanoa jopa olleen ”ideoiden ide-
an”, mikä on yhtä kuin ”todellinen jumaluus”. Renessanssin keräilyn ja ko-
koelmien okkulttinen muisti rakentui nähdäkseni näille lähtökohdille.

Quicchebergin ansiosta museoiden kannalta keskeiseksi noussut Camillon
teatteri jäsensi tietoa teksteinä ja esineinä. Näkisin, että tilallisuus sekä nämä
seikat jo yksinään tekevät siitä kiinnostavan museoiden rinnalla ymmärrys-
tä kehittämään tarkoitettuna järjestelmänä. Camillon teatteri oli rakennettu

173. Muistikiekot. Ramon Llull,  Ars Brevis, Pariisi 1578.
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siten, että asiaryhmien sijainnin ja visuaalisina tunnuksina toimineiden veis-
tosten tehtävänä oli viitata kunkin teatterin luokan sisältämiin myytteihin.332

Teatteri asetteli maailman asiat hierarkkiseen järjestykseen ja esitti univer-
sumin syntyhistorian tarinana luomispäivästä toiseen. Katsojan oli mah-
dollista edetä luomisen askelmalta toiselle retorisen muistin etukäteen
mietittyä tarinaa. Yatesin käsitys on, että koska järjestys ei muuttunut teat-
terissa, kertomus ei muuttunut siitä, minkälaiseksi Camillo oli sen (katso-
jalle muistettavaksi) luonut. Yatesin mukaan Camillo oli perehtynyt Ramon
Llullin suunnittelemaan, ilmeisesti ensimmäiseen uusplatonilaisen maail-
mankuvan mukaiseen muistamisen taitoon ja asettikin teatterilleen saman
tavoitteen kuin Llull,  mikä käy ilmeiseksi rakennetta tarkastellessa. Hän
kuitenkin kuvaa Camillon muistamisen taidon auktoriteettien tekstit tutuk-
si tekeviä opetusjär jestelmiä muistuttavaksi. Katsoisin, että opetus on läsnä
teatterissa lähtötason tulkintana, se ei kuitenkaan ole lopullinen tulkinta
katsojien edetessä auktoriteettien omaksi tekemisessä ja maailman ymmär-
tämisessä.333  Juuri liikkuvuuden osalta jo Mary Carruthers on kritisoinut
Yatesin näkemyksiä. Ramon Llullin muistamisen taito perustui liikuteltaviin
kirjasinlaattoihin, mutta voitiin esittää myös ristiintaulukkona. Sen yhdek-
sän kir jainta voitiin asettaa kuuteen eri kategoriaan todellisuuden ja abso-
luuttisen tasolla. Tekniikassa voitiin yhtälailla ottaa huomioon planetaariset
vaikutukset kuin peruselementit. Tarkoituksena oli saavuttaa universaali ja
keskeiset peruspiirteet ihmisen taidoista ja tieteistä valottava ymmärrys sekä
oppia tuntemaan Jumala. Carruthersin mukaan Yatesin Llullin kehittäminä
ja Brunon seuraavaksi omaksumina pitämät diagrammit, liikkuvat kolmiot
tai samaa keskustaa kiertävät kehät sekä askelmat olivat tavallisia keskiaikai-
sessa opetuksessa, samoin numeroiden käyttäminen muistin apuna.  Car-
ruthersin mukaan Llullin muistitekniikan kaltaisia diagramminomaisia
machinae universitatiksia  suositeltiin jo paljon ennen Llullia.334  Paikallaan py-
syvän muodon valinta on perinteen huomioon ottaen saattanut olla tietoi-
nen ja liittynyt esimerkiksi suureen kokoon ja siitä seuranneeseen Llullin
taidosta poikenneeseen tilassa liikkumisen mahdollisuuteen.  Samalla näki-
sin, että dialogisuus tai (ryhmä)keskustelevuus on renessanssisivistyksen
ominaisuus, joka tuotti moniulotteisuutta hovikäyttöön tarkoitetussa
Camillon mallissa. Nähdäkseni juuri tarkasteltavuus ja uudelleentarkas-
teltavuus sekä esineiden kanssa käydyssä dialogissa tapahtuva korjaavuus
määrittää kokoelmien olemassaoloa ja esille asettamisen tarvetta (yksityis-
tiloissa) tietynlaisiksi järjestyksiksi. Camillon teatteri näyttää Carruthersin
tutkimuksiin rinnastettuna noudattavan hyväksi koettuja tapoja luoda pe-
rusta henkilökohtaisen oivaltamiselle suhteessa auktoriteetteihin ja suhteessa
materiaaliseen maailmaan. Esiin nousee Camillon laatimien muistiteknisten
merkkien ja katsojan meditatiivinen kommunikaatio sekä esineiden suhde
näihin. Tällöin merkeillä tulee olla ääni, eli kyky tuottaa monia erilaisia
merkityksiä.  Kuitenkin,  jos Camillon teatteria tarkastellaan retorisena
muistina, ja sitä pidetään samalla esimerkkinä museon ”ideasta”, se luo
käsityksen, että esineet ovat kokoelmissa ja näyttelyissä mykkiä esimerkke-
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jä, joilla on kaikki merkitykset esillä, ja että kertomuksellisuus kuvastaa vain
museon ”humanistiseen opetusohjelmaan” yhdistyvää luonnetta.

Vaikka Yates ei puhu mykkyydestä, vaan liikkumattomuudesta, käsitys
Camillon teatterin muistipaikkojen mykkyydestä on johdettavissa hänen
samoin kuin Richard Behrenheimerin suuntaan kuten Eilean Hooper-
Greenhillin Museums and Shaping of  Knowledge  -teoksesta voi havaita.
Behrenheimer puhuu Camillon muistijärjestelmästä kaiken mahdollisen tie-
don valmiutena ja humanistisena renessanssiversiona keskiaikaisesta sum-
masta. Tällöin teatteri liittyy eleganttiuteen ja ymmärrettävyyteen sekä pu-
heen tuottamiseen. Pomianin käsitys myytin tai kertomuksen ensi-
sijaisuudesta ja esineen merkkiluonteesta kytkeytyy samaan antiikin retori-
seen ajatteluun, jossa merkitys annetaan. Kuten kuitenkin moni tutkija on
todennut, museon kertomus ei aina etene lineaarisesti, eikä varsinkaan kat-
soja välttämättä lue tarinaa aiotulla tavalla.  Kokoelmana toiselle esille ase-
tettuun retoriseen rakenteeseen tulee tällöin mukaan ulkopuolisen muistin
ja luovuuden taso, joka keskiajalla oli osa Jumalan ymmärtämistä tekemällä
auktoriteettien viisaus omaksi. Renessanssiajattelussa tämä kytkeytyi mie-
lestäni osaksi katsojan subjektiuden määrittävää tekijyyttä.  Yates onkin esit-
tänyt, että retorisesta ja vanhanaikaisesta rakenteestaan huolimatta Camillon
teatteri, samoin kuin Brunon muistitekniikka, oli okkulttinen.335  Teatteri
viittasi universumissa laajemmalle kuin näkyväksi tehtyyn kertomukseen.
Sen tarkoituksena oli johdatella ja inspiroida oivaltavaan tulkintaa maail-
mankaikkeuden, ajallisuuden ja Jumalan olemuksesta.

Merkkien merkitykset ovat symbolisessa muistamisen taidossa keskeisiä.
Carruthers ottaa esiin käsityksen rikkaista (rich) merkeistä, jotka eivät saa
olla mykkiä.336  Tämän ajattelun tulkintatavalla tuntuisi olevan keskeinen
sija erottamassa esimerkiksi aristoteelista yliopistollista esimerkkien keräi-
lyä prinssien yksityisistä kokoelmista. Esimerkkikokoelmiin hankittiin yhä
enemmän esimerkkejä ja lopulta tavoitteena oli kaiken kerääminen.
Meditatiivisiin kokoelmiin sensijaan esineet valittiin esteettisen kiinnos-
tavuuden (kuten universaaliin liittyvä harmonia) tai muutoin tärkeinä pi-
dettyihin asioihin huomion kiinnittämisen ja innoittavuuden kriteerein.
Kokoelmien esimerkinomaisen klassifioimisen korostaminen ja kaiken ke-
rääminen näyttää voimistuvan suorassa suhteessa muistitekniikoiden ylei-
sen arvostuksen laskuun. Totuus ei ehkä ole yhtä yksioikoinen.  Esimerkik-
si Debora J. Meijers on tarkastellut Christian von Menchelin “näkyvää taide-
historiaa” luonnon taxonomian rinnakkaisilmiönä, mutta myös jatkona
Samuel Quicchebergin Inscriptionesille . Toisin kuin okkulttiseen suuntautu-
neet muistamisen taitajat, kuten Giulio Camillo, Menchel ei käyttänyt
kosmolofiaa, elementtejä ja temperamentteja perustanaan, vaan lähtökoh-
tana olivat teosten ulkoiset piir teet ja jakautuminen päärungosta yhä use-
ampiin haaroihin.  Mielikuva on tuttu muun muassa kabbalasta ja edellä
mainitusta Alessandro Citolinon tiedonpuusta. Vielä Kant viittaa tällaiseen
puumuotoiseen järjestelmään muistiapuna.  Myös Linnaeus käytti kasvien
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nimien muistamisen helpottamista argumenttina puumaisen järjestelmän-
sä puolesta.337  Kaikissa näissä on kyse luonnonhistoriallisesti painottuneesta
lähtökohdasta, mutta samalla tavoitteena oli kokonaisvaltainen maailman
selittäminen perinteelle rakentaen.  Muistamismalleja näytetään käyttäneen
eri tavoin ja niiden keskeisenä piir teenä kokoelmissa näyttää säilyneen ko-
konaisuuksien ymmärtämisen auttaminen.  Opiskelun ensivaiheessa uutta
tietoa ei pyritty muodostamaan vaan 1600-luvulla yhä useammin muist-
irakennelmaa vastaava aineisto tar jottiin kir jallisena luettavaksi ja
omaksuttavaksi täsmällisyytensä säilyttävässä muodossa samalla kun koko-
elmat pyrittiin pakkaamaan samanlaiseen kaikenkattavaan järjestelmällisyy-
teen, jossa ei olisi ollut tilaa tulkinnalle.

Visuaalisuus eittämättä vaikuttaa symbolien ymmärrykseen ja tapaan hah-
mottaa ja ajatella. Juuri siinä on museon erityisyys ja siinä se rinnastuu
monella tasolla muistamisen taitoon. Visuaalisuuden pitkäksi ajaksi syrjäyt-
ettyyn tärkeyteen viittaavat viimeaikaiset tietoisuudesta tehdyt tutkimukset
tai se, miten monimutkaista taiteen määrittely voi olla. Asian ajankohtai-
suudesta kertoo se, minkälaisia muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu ja min-
kälaisia eroja sukupolvien välille syntyy nykyään visuaalisuuden lisääntyes-
sä. Näyttää siltä, että monelta suunnalta on paineita laajentaa visuaalisuuden
ymmärtämisen kenttää. Lineaarinen ja sanallinen yksi totuus ei enää ole
vaihtoehto. Se näkyy myös tutkimuksen suuntausten ja kiinnostusten
siirtymisessä tai käytetyssä kielessä.  Kirjallinen lähde ei ole ainoa, eikä oma
kokemus välttämättä ole väärä. Samalla kiinnostus ongelmanratkaisun me-
kanismeihin – älykkyyden, lahjakkuuden ja luovuuden määrittelyyn – on
herännyt,  koska tietotekniikka on toisaalta ohittanut ihmisaivot suoravii-
vaisessa päättelyssä ja toisaalta ei kuitenkaan kykene johtopäätöksiin, jotka
edellyttävät tiedon muovaamista, soveltamista ja puuttuvien aukkojen täyt-
tämistä intuitiivisen päättelyn tavoin.  Tässä “ei niin suoraviivaisen mate-
maattisen päättelyn” todellisuudessa on herännyt kiinnostus renessanssi-
ajatteluun,  joka pohti samanlaisia ongelmia. Niinpä ei liene syytä hämmäs-
tellä, että Giulio Camillon ei ehkä kuitenkaan niin yksinkertaisesta muisti-
teatterista on viidensadan vuoden unen jälkeen tullut ajankohtainen. Getty
Foundation on tukenut näyttelyprojektia Microcosm: Objects of  Knowledge, jonka
kahdesta aiheesta toinen on Camillon Teatro della Memorian rekonstruoiminen.
Hanke toteutetaan, koska se verkkomaisessa äärettömyyden mahdollisuu-
dessaan rinnastuu tapaan saada tietoa internetistä.338
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Giulio Camillon Giulio Camillon Giulio Camillon Giulio Camillon Giulio Camillon teatro della memoriateatro della memoriateatro della memoriateatro della memoriateatro della memoria

Venetsialainen Giulio Camillo (n.1480–1544) suunnitteli 1500-luvun alus-
sa Ranskan kuninkaalle puisen pienoismallin oletettavasti Albertin De
Architecturassa esittelemän seitsensisäänkäyntisen vitruviaanisen teatterin
muotoiseksi “muistiteatteriksi” (teatro della memoria) tai vastaavaksi laajaksi
rakennelmaksi. Hän väitti mallin kuvaavan universumia ja valmiin version
sisältävän kaiken tiedon. Teatterikatsomon istuinten paikalle Camillo oli
laittanut veistoksia ja tekstilaatikoita, joiden tarkoituksena oli muistuttaa
kaikesta olevaisesta. On mahdollista,  että lopullisessa versiossa näillä koh-
din piti olla huoneita. Behrenheimer viittaa samanlaiseen käsitykseen. Hä-
nen mukaansa rakenne muodostui seitsemästä tasosta, joille pääsi seitse-
mästä ovesta. Niiden koristelu viittasi takana olleeseen aiheeseen. Tällöin
jokainen teema muodosti arkkitehtonisen kokonaisuuden ja oli oma pieni
maailmansa. Tässä mielessä ollaan nähdäkseni rakenteellisesti lähellä sum-
maa. Mitä tarkemmin kunkin tilan sisältämiä asioita tutkittiin, sen yksityis-
kohtaisempaa tietoa saatiin ja sen enemmän kirjallisella tavalla täsmällinen
teatteri oli. Siirryttäessä tiloissa voi sanoa edetyn yleisestä visuaalisesta sa-
nalliseen ja materiaaliseen konkretiaan ja päinvastoin. Vaikka Camillon teat-
teri ei koskaan edennyt pienoismallivaihetta pitemmälle, siinä oli tilaa vä-
hintään yhden ihmisen mennä sisään ja toteutus oli edennyt niin pitkälle,
että aikalaiset saattoivat ottaa kantaa idean toimivuuteen. Teatteri olikin
kansainvälisesti tunnettu, ja sen Pariisissa ja Venetsiassa olleisiin versioihin
tutustui laaja ihmisjoukko.339  Camillon teatteri voidaan tärkeiltä osin
rekonstruoida, vaikka rakennelmaa ei ole olemassa, ja vaikka Camillo itse
ilmoitti paljastavansa teatterin täyden toimintaperiaatteen vain omistajalle.
Totta onkin, että useimmat merkitykset ovat niin verhottuja, että niitä on
mahdoton tavoittaa ainakaan ilman jonkinlaista initiaatiota esoteeriseen ajat-
teluun. Camillon teatterista voidaan sanoa kuin alkemiasta:

”Lisävaikeus [tulkinnassa] on, että aina ei ole selvää ovatko
allegoriat piilokuvia, joiden tarkoitus on paljastaa proses-

si verhotusti vain asiaan vihkiytyneelle... vai onko väline

viesti ja allegorian on tarkoitus paljastaa jokin muu merki-

tys.”340

Frances A. Yates teki – siinä määrin kuin lienee mahdollista – jo 1960-
luvulla Camillon 1550 julkaistuun L’Idea del Theatro -teokseen perustuvan
kaavion teatterin rakenteesta. Rekonstruktion mukaan teatterin aineiston
sisältävä systematiikka muodostui kahdesta ristikkäisestä luokasta. Camillo
nimesi vasemmalta oikealle luettavat luokat planeettojen (antiikin jumali-
en) mukaan. Sarja,  kuten sitä jatkossa kutsun, oli: Diana (kuu), Merkurius,
Venus, Apollon (aurinko), Mars, Jupiter ja Saturnus. Katsojasta etääntyvät ta-
sot taas oli liitetty antiikin myytteihin. Näyttämöltä lukien ensimmäinen
taso oli nimetty samojen planeettojen/jumalien mukaan kuin horisontaal-
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isarja lukuunottamatta Apollonia, missä Pidot, muualla kakkostason nimi, oli
ennen Apollonia. Kolmannesta tasosta, Luolasta alkaen nimet säilyivät sa-
moina kaikissa sarjoissa.  Viimeiset tasot olivat, Gorgonin sisarukset, Pasifae ja
härkä, Merkuriuksen sandaalit  ja Prometheus. Tasot noudattivat Homerokselta
lainattua jär jestystä. Behrenheimer näkee teatterin hierarkian rinnakkaisena
esimerkiksi Botticinin Paratiisi-maalaukselle, mitä nähdäkseni on syytä kan-
nattaa. Rinnalle voi muotovertailuksi ottaa myös Danten helvetin kuvituk-
sia. Tasoilla Camillon muistijär jestelmä tarjosi tiedon jäsentämisen avuksi
myyttejä. Hän sovelsi käsitystä, että materiaalin allegorinen tulkitseminen
pureutui perusteisiin ja paljasti näkymättömissä piilevän totuuden. Myytti-
en perusluonteeseen kuuluva tulkittavuus ja siten soveltuvuus kuvaamaan
yhä uusia tilanteita auttoi ajankohtaisuuden säilymisessä ihmisyyden ja ole-
massaolon perusteisiin liittyvien kokemusten käsittelyssä. 341  Myytit esittä-
vät asioita, jotka ovat osa jokaista elämää ja silti yksittäistä elämää laajempia
tai syvempiä totuuksia. Ne ovat sanallisen ulkopuolista olemassaoloa
tavoittelevan kertomuksellisuuden perustaso nähdäkseni samassa merki-
tyksessä kuin matematiikka uskoakseni ymmärrettiin renessanssiaikaan
universumin perustaksi.

Sar ja eteni siinä järjestyksessä kuin Ficino kuvasi planeettojen vaikutus-
suhteiden päivittäistä, kuukausittaista ja vuosittaista muutosta. Ficinon
mukaan planeetat vaikuttivat universumin eri tasoilla ja ihmisen eri ikä-
vaiheissa erilaisina kombinaatioina.  Joka tunnilla, kuukaudella ja vuodella
on oma hallitseva planeettansa ja planeettojen vaikutus kiersi eri nopeuk-
silla seitsenjaksoista vuorotteluaan. Hän viittasi universaalin sarjan yhtey-
dessä pythagoralaiseen käsitykseen harmonian välittymisestä planeettojen
kautta. Ficino sijoittaa alhaiset, kovat materiaalit alimmalle askelmalle, joka
on kuu, hedelmät ja vihannekset Merkuriukseen. Tätä seuraa Venus ja tuok-
sut. Keskellä on Apollon eli ääni ja musiikki pythagoralaisina välittäjinä.
Tätä seuraavat mielikuvitus, muodot ja liike, jotka kuuluvat Marsille. Seu-
raava on Jupiter ja tavoitteellinen järki ja viimeisenä salainen, jo miltei maal-

174. Frances A. Yatesin r ekonstruktio Camillon tea tteriksi. Hän on kirjannut kuhunkin luokkaan sen
sisältämiä asioita.
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lisen jättänyt ja jumalalliseen liittynyt henki ja viikonpäivistä saturnaalinen
sapatti.342

Yates määritteli Camillon teatterin okkulttiseksi versioksi retorisesta muis-
tamisen taidosta. Myös Behrenheimer pitää uusplatonilaista magiaa mah-
dollisena. Sittemmin tutkijat ovat olleet tästä yksimielisiä. Copenhaver ja
Schmitt kuvaavat retorisen muistin temppelimuodoksi, jossa kolme por-
rasta muistuttaa puheen johdannon kolmijakoisuudesta, seitsemän pilaria
puheen sisällöstä ja kaksi sisällä olevaa huonetta päätelmistä ja yhteenvedosta.
Koska Camillon teatteria ei ole rakennuksena olemassa, varmaa tietoa on
vain sisältöosasta, jonka Camillo oli nimennyt Salomonin temppelin seitse-
mäksi viidauden pylvääksi. Sananlaskun sanoin:

”Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen ra-
kennuksen. Hän on teuraansa teurastanut, maustanut vii-

nin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kau-

punkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta: ’Oletko kokematon?
Tule silloin tänne!’ Ja ymmärtämättömille hän sanoo: ’Tul-
kaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse

maustanut. Jättäkää haihattelu, niin menestytte, kulkekaa

vakaasti viisauden teitä.”43

Camillon teatterin tehtävänä oli auttaa ymmärtämään. Se asetti tiedon tar-
jolle ja antoi suunnan, mistä tiedollista itsekehitystä saattoi etsiä, mutta jo-
kaisen tuli itse kontrolloida “ruokailuaan”, jokainen oli vapaa päättämään
mistä, miten ja kuinka paljon tai millä nopeudella nautti.

Kuten edellä oli puhe, Yates pitää muodoltaan retoriseen perinteeseen no-
jautuvaa Camillon teatteria Llullin liikkuvien kirjainlaattojen vastaisena. Tämä
ei kuitenkaan ole este Llullin ajatusten, kuten asioiden eritasoisuuden ja
suhteiden ilmaisemiseen Camillon teatterissa. Yates ja Behrenheimer ovat-
kin todenneet, että Camillon teatteri esitti progressiivista kehitystä siirryt-
täessä elementistä toiseen ja tasolta toiselle. Teatterin jatkotulkinnassa kyse
on lähinnä siitä, mitä kehityksen kuvauksen uskotaan tarkoittavan,  ja onko
staattinen rakenne mahdollista ymmärtää ajalliseksi ja muuttuvaksi. Lina
Bolzoni tuntuu periaatteessa hyväksyvän ajatuksen. Hän määrittelee okkult-
tisen muistin monimutkaiseksi mikro- ja makrokosmoksen suhdetta
käsitteleväksi teoriaksi. Muistissa tehtävän intellektuaalisen maailmankaik-
keuden matkan tarkoituksena oli hänen mukaansa sisäinen metamorfoosi.
Esimerkiksi Quicchebergin kokoelmajäsennyksen voi hänen mukaansa
määritellä intellektuaaliseksi seikkailuksi. Katsoisin, että samaa voi sanoa
Camillon teatterista. Teatterin muuttumaton rakenne voidaan rinnastaa myös
astrologiaan.  Esimerkiksi ajanlaskun ensivuosikymmeninä vaikuttanut
Manilus käytti muistamisen taidosta tuttua loci-termiä taivaan jakavista, suh-
teessa maahan paikallaan pysyvistä, “huoneista”, joissa liikkuessaan pla-
neetat, tähdet ja tähtimerkit vaikuttivat eri tavoin ihmisen kohtaloon.344

Camillon teatterin tasot rinnastuvat sefiroihin.  Camillo selvittää omaksu-
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neensa kabbalistisesta traditiosta juuri muun muassa sefirat ja enkelit.  Rin-
nastus loi teatterissa yhteyden ylimaalliseen.  Kabbalististen tekstien lisäksi
Asklepios ja Corpus hermeticum olivat latinankielisinä käännöksinä Camillon
käytössä. Riittejä sisältävä Asklepios oli hänen käytössään keskiaikaisena
versiona ja Corpus hermeticum Ficinon käännöksenä. Corpus hermeticum alkaa
luomiskertomuksella, joka muistuttaa kabbalan versiota. Ensimmäinen luotu
olento on kertomuksessa androgyyni ja täydellinen ja osallistuu materiaali-
sen todellisuuden luomiseen. Kertomuksessa mainitaan myös seitsemän
“vartijaa”.  Niiden yhteys erilaisiin ihmisiin muodostuu androgyynin olen-
non ja materian (maa) liitosta, joiden seitsemän lasta muistuttavat vartijoi-
ta. Tämän jälkeen tapahtuu sukupuolittuminen ja monistuminen, joten var-
tijoiden ominaisuudet siirtyvät eteenpäin.345  Kabbalasta tulkitusti seitse-

175.  Kun Camillon teatterin tasoille asetetaan Platonin numerosarja, se asettuu lukusuunnan mukaan
teatterin vasempaan reunaan ja lähtee kiertymään oikealle sarjojen myötä. Numerosarjaan liittyv ä arvo-
varaus määrittelee saman ajatuksen kuin teatterikatsomo siitä, että ulkokehä on alempiar voinen kuin
sisäkehä.  Keskimmäinen Gor gonin sisarukset  saa auringon kautta Jumalaan ja pyhään kolminaisuuteen
viitanneen Apollon-sarjan tavoin numeron yksi. Molemmat ovatkin kaikenka ttavia välittäjiä koska Gorgonin
sisarukset merkitsee ihmisyyttä kolmen sisaruksen eli ihmisen kolmen sielun ja yhden ruumiin kautta.
Gorgonin sisarusten sisäpuolelle jäävästä tasosta kaksi sisintä saavat joka sarjassa numerologiseksi numero-
arvoksi yhdeksän (esimerkiksi 27x27=729—>7+2+9=18—>1+8=9). Luolan tasolla (feminiiniset) Diana
ja Venus saavat arvon kuusi, Merkurius, joka on tulkittavissa maskuliiniseksi sanansaattajan ja yhdistäjän
tehtävässään, sekä Apollon saavat arvon kolme. Loput kolme sarjaa saavat kaikilla sisimmillä tasoilla
arvoksi yhdeksän. Erityisen kiinnostavaa on feminiinisen, ma teriaalisen puolen numerologisena näky-
vä kiertymä tasolta toiselle.
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män alinta sefiraa rinnastuivat ihmisen osiin kuten Camillon teatteriin si-
joitetut ruumiinosat ja elimet antavat viitteen. Kolme ylintä kuvasivat pii-
lossa olevia toimintoja. Ne eivät osallistuneet luomiseen, eivätkä toimineet
näkyvässä todellisuudessa, mutta olivat juuri, materiaali ja muotoa antava
voima kosmiselle prosessille.346  Kirjoittaessaan Gorgonin sisarusten
symboloivan ihmisen sieluja Camillo viittasi Zoharin käsitykseen ihmisen
kolmesta eritasoisesta sielusta, joita edustivat kolme ylintä sefiraa. Ihmi-
seen rinnastamisen lisäksi Camillo esitteli loput seitsemän sefiraa askel-
mistona taivaan ja maan välillä. Ne olivat näkyvät planeetat ja maata valvo-
vat transsendenttiset voimat, mikä on tuttua kabbalasta. Zoharin perusjako

176. Francesco Botticini (n. 1446—1497), Neitsyt Marian taivaaseennousu, n. 1475—1476,  tempera puul-
le, 228,6 x 377.2, National Gallery, Lontoo.

177. ja 178. Kuvitusta Danten Infernoon vuoden 1517 painoksesta.
     Keskiajalta tunnetaan useita universumin rakennetta kuvaavia käsityksiä, joista kuuluisin, Danten
taivas ja helvetti r akentuu kolmosta ja yhdeksää käyttävän numerologian varaan. Tuomas Akvinolainen
totesikin, että ei tar vinnut kuin katsoa ympärilleen huomatakseen, että todellisuus koostui eritasoisista
täydellisyyden asteista. Hän piti uskottavana ajatusta, että luomakunta oli jär jestetty numeraalisesti,
koska erotuksena Jumalan ykseydestä, maailmaa hallitsi moninaisuus.
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toistuu Camillon teatterissa: jumalainen yläosa, feminiininen vasen,
maskuliininen oikea sekä elämään ja fyysiseen maailmaan liittyvä alaosa.
Tämän lisäksi kyseeseen näyttäisi tulevan erityisesti Azrielin tulkinta sef iroista
numerologisina hahmoina, jotka edustivat materiaalisen ideaalista järjes-
tystä ja olivat välittäjiä ihmisten ja Jumalan kesken siten, että niissä ykseys
muuttui luomisen muotojen moninaisuudeksi ja harmonia siirtyi fyysiseen
olemassaoloon.347

Sefirojen välittävälle roolille todellisuuden tasot erottavassa maailmanku-
vassa pitää etsiä selitykseksi tapoja, joilla kehityksen mahdollisuutta tärkeä-
nä pitävät uusplatonismi ja kabbala näyttävät todellisen olemuksensa teat-
terissa. Myyttiset hahmot on silloin tulkittava enemmän kuin arkkityypeiksi.
Koska Camillon teatteri ei ”tuota aikaa” kuten Llullin muistitekniikka teki,
muutoksen edellytyksenä oleva ajan liike on löydyttävä rakenteesta ajatuk-
sen tasolla eli käyttäen muistiteknistä elävöittämistä, jossa samat aihelmien
ryhmät voivat saada eri merkityksiä. Teatteri toimisi siis siten, että sen ra-
kenne ei edellyttäisi tarinan supistamista yhdeksi valmiiksi versioksi,  sa-
moin tulkinta ei rajoittuisi lukuohjeiden puitteisiin, kuten Llullin muistissa.
Sen sijaan pysyvä muoto universumin perusrakenteen kuvana kattaisi kai-
ken vain nimenomaan kuvatessaan olemassaolon pysyvää perustasoa tai
kehystä, joka rajaa olemassaolon mahdollisuudet. Tieto olisi vaihdettavissa
ja uudistettavissa kuten mielen muistipaikkoihin saatettiin sijoittaa yhä uu-
sia asioita. Vanhoja ei kuitenkaan poistettu, vaan uusi muistikokonaisuus
sijoitettiin keskustelevaan suhteeseen edellisten kanssa. Samalla tulkitsijan
olisi tulkinnassaan luotava muutos ja siirryttävä edellistä muistuttavalle uu-
delle kehälle tai toiseen sarjaan.  Teatteri olisi siten pohja ymmärrykselle,
joka tulkitessaan rakennetta kokonaisuutena laittoi ymmärtämään ajan uni-
versumin luonteeseen kuuluvana ilmiönä. Tällöin katsoja itse loisi omaa
aikaansa – omaa materiaalista maailmankaikkeuttaan – edetessään teatterin
universumissa ja saisi väistämättä aktiivisen tekijän roolin.

Renessanssifilosofien, erityisesti Picon ja Agrippan mukaan maailmassa
tapahtuvia ilmiöitä, mutta myös tähtien vaikutuksia perustavampaa kaikke-
uden rakennetta ja kehitystä voidaan tarkastella numerologian avulla.
Esitänkin hypoteettisen tulkinnan Camillon teatterista maailmankaikkeu-
den numerologisena mallina käyttäen Camillon mainitsemaa Platonin
Timaiosta lähtökohtana.348  Annettaessa numeroarvot jokaiselle tasojen ja
sarjan ristiintaulukoinnista syntyvälle luokalle, vasemmalla kaikkein
fyysisimmässä osassa teatteria, nousee esiin liike kohti henkisyyttä.  Nume-
rot 8, 4 ja 2 toistuvat kun sar joista ja tasoista muodostuvan ristikon numero-
arvot kerrotaan kussakin lokerossa. Näin esimerkiksi numeroa 8 seuraten
Dianasta alkaen voidaan edetä Merkuriuksen tasolle Pasifae ja Härkä, josta
Venuksen tasolle Merkuriuksen sandaalit ja edelleen Apollonin Prometheus-ta-
solle. Numerologisesti laskettu linja syntyy 8 x 1, 4 x 2, 2 x 4, 1 x 8. Reitti
etenee ykkösestä ykköseen, mutta ykköset eivät ole tasa-arvoisia.  Aloitus
on askelmaa alempi kuin lopetus: Apollon–Gorgonin sisarukset syntyy
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laskutoimituksella 1 x 1, mutta Diana–Prometheus  on itseasiassa 10. Nume-
rot 1–>5–>7, jotka ovat ensimmäisenä liittyvät kaikki joiltakin merkityk-
siltään ihmisen olemassaoloon. Agrippa rinnastaa ihmiskunnan synnyn
Aadamista Jumalan ykseydestä seuraavaan olevaiseen. Viitosen voima muo-
dostui ensimmäisen parittoman ja parillisen liitosta. Kolme ja kaksi olivat
kaikkien numeroiden vanhemmat. Ne merkitsivät myös sukupuolia. Nu-
merossa seitsemän yhdistyivät mieli ja ruumis, mutta se merkitsi myös
sikiämiseen ja ihmisen kehitykseen liittyviä asioita.  Agrippan mukaan mies
kehittyi seitsenvuotisessa rytmissä ja oli viisaudessaan loisteliaimmillaan 77-
vuotiaana, missä palatattiin Saturnuksen merkitsemään kunkin elämänajan
päätökseen ja samalla fyysisen huvit unohtaneeseen henkisyyteen.349

Camillon teatterin numeroissa 1–>5–>7 ihmiskunta luotiin ja kehittyi ja
samalla seitsemän myötä viisaudessaan kasvoi tasolle, josta kehitys kohti
alkua oli jälleen mahdollinen. Fyysisen puoliskon loppumatkan numero-
sarja 8–>4–>2–>1 seuraa Platonin numerosarjaa kohti yhä yksinkertai-
sempaa olemassaoloa. Ihminen palasi lähtötason Diana–Prometheuksen ar-
vosta 10 todelliseen ykseyteen arvon yksi saavassa Apollon–Gorgonin sisaruksissa,
joka samalla oli teatterin keskipiste.

Ensimmäinen aistimus Camillon esittämästä kaikenkattavuudesta syntyy
Apollonin  poikkeavasti jär jestetyn ja jatkuvuutta tarkoittavin pyramidein
merkityn sarjan molemmille puolille ryhmitetystä symmetriasta. Symmet-
ria on yksi matemaattisesti perustellun kauneuden peruskäsitteistä, jonka
käyttöä esimerkiksi Vitruvius oli suositellut.  Kreikan kielen symmetros, jon-
ka loppuosa merkitsee mittaamista, tarkoittaa yhteismitallista eli mitattavaa
(analogos). Mystis-matemaattinen lukutapa antaa oletusarvona osien keski-
näisen harmonian sekä matematiikan että kabbalan takia.  Tällöin symmet-
rinen merkitsee jär jestyksessä olevaa ja asioiden muuttumattomia aspekte-
ja. Tämä on kabbalan maailman eheytymisen edellytys ja kosmoksen (ele-
gantti järjestys) olemus. Syntyy ensioletus, että teatteri voidaan ymmärtää
universumin pysyvän,  ajan ulkopuolisen rakenteen kuvaksi.350

Apollon (elämänpuun korkein osa tai pää, mikäli puu kuvataan ihmisvartalon
muodossa) poikkeavana ja keskimmäisenä on sar joista tärkein.  Apollon
aurinkona onkin arkkityyppinen jumala, samalla se näkemisen kannalta
keskeisenä viittaa näkyvän maailman tutkimiseen. Siitä vasemmalle jää kol-
me sarjaa, samoin oikealle, mikä ilmaisee käsityksen, että kaikki jakautuu
kolmeen kuten sielu. Teatterissa on mahdollista nähdä muutoinkin muistu-
tuksia erilaisista olevaisen kolmesta muodostuvista kokonaisuuksista kuten
harmonia, välttämättömyys ja jär jestys tai älyllisen olion kyvyt: muisti, mie-
li ja tahto, perimmiltään kyseessä on pyhä kolminaisuus ja ”erilaiset
kolminaisuudet” kuten Tuomas Akvinolainen määritteli todellisuuden pe-
rustaksi. Apollon korkeimpana sieluna on kuva ykseydestä Jumalassa itses-
sään (pyhä kolminaisuus), ja siksi sitä edustamaan ei tarvita kuin yksi sarja.
Korkeimmasta sielusta poiketen toiset sielut edelleenjakautuvat kolmeen
osaan. Kabbalistisessa elämänpuussa feminiini vasen on oikeaa vähäarvo-
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isempi puoli. Agrippa selitti Platoniin ja Pythagoraaseen vedoten, että pa-
rilliset numerot kuuluvat vasemmalle ja että ne liittyivät feminiinisyyteen.
Näin Camillon teatterin sarjat Dianasta Saturnukseen muodostavat Plato-
nin numeroiden esillepanoa muistuttavan elämänpuumaisen muodon. Sar-
ja rytmittyisi feminiinisestä ryhmästä Diana (8), Merkurius (4), Venus (2)
oikean puolen maskuliinisuuteen Mars (3), Jupiter (9), Saturnus (27) kuin
visualisoidakseen planeetoissa näkyvää liikettä ja muutosta sekä planeetto-
jen vaikutusten muutoksia. Vasemmalle puolelle sijoittuva Merkurius näyt-
täisi rikkovan maskuliini-feminiini -jaon, mutta Merkurius merkitsi jumali-
en sanansaattajasta johdettuna myös elohopeaa, joka käsitettiin alkemiassa
feminiiniseksi ja kaikkien metallien äidiksi.351  Näin Merkurius synnyttämäs-
sä ja yhdistäjänä ylläpitämässä materiaalisen kolminaisuutta Dianasta
Venukseen oli vastapari Apollonin ykseydelle.

Apollonin molemmin puolin sijainneet Mars ja Venus kytkivät ensimmäise-
nä negatiivisesti latautuneen feminiinisen ja positiivisesti latautuneen
maskuliinisen. Ne korostivat kaikkeuden dualismia, joka koski kaikkea muuta
kuin ykseyttä. Voisi puhua jakautumisesta, josta yhä uudet jakautumiset ja
kaikki materiaalinen seuraa. Rinnalle voi nostaa kabbalistisen sefiroiden
sarjan kolmen ylimmän suhteet eli kolmikko Apollon, Mars ja Venus on
mahdollista liittää järkeen,  tunteisiin ja sukupuolisuuteen, jotka kontrolloi-
vat olevaista jo ennen kuin materiaalinen olomuoto on olemassa.352  Samal-
la nämä henkeen ja materiaan jakautuneet puoliskot eivät olleet tavoitta-
mattoman etäällä, kuten sekä Baldesar Castiglione, että Anne Conway esit-
tävät. Eri sukupuolista huolimatta molemmat edustivat samaa lajia ja lupa-
sivat siksi mahdollisuuden kaikkeuden ”korjaamiseen”.353  Tulkinnan pe-
rusteita voi hakea myös antiikin ajattelun tulkinnoista. Rakkaus ja sota (viha),
tunteiden ääripäät, yhdistettiin renessanssiaikaan Marsiin ja Venukseen.
Ajatuksen näiden tekijöiden tärkeydestä ja yhteydestä universumissa esitti
todennäköisesti ensimmäisenä Empedokles (n.490– 430eaa.) medikaalis-
naturalistiseen aikakäsitykseen liittyen. Hänelle vastapari edusti kabbalan
tavoin kosmisia voimia, joiden keskinäinen vuorovaikutus määritteli todel-
lisuuden muodot ja rakenteen. Empedokleen käsityksen mukaan universu-
mi teki heilahdusliikettä ykseyden ja moninaisuuden välillä.  Tähän rytmiseen
muutokseen hän toi pysyvyyden toistuvuudesta. Liike palautui aina tervee-
seen eheyden tilaan jokaisen hajautumisen jälkeen. Marsin ja Venuksen
symboloima pari rakkaus ja sota onnistui kohtaamaan Apollonin edustaman
hengen ja Jumalan välityksellä. Vastineena ykseyden  ajattomuudelle ne yllä-
pitivät ja aiheuttivat toistuvan ajallisen olemassaolon.354

Jos Mars ja Venus edustivat sielun ja olemassaolon toista tasoa,  Apollon oli
sieluista korkein, demiurgin itsensä tekemä ja siksi lähinnä ykseyden  kaltai-
nen ja saattoi viitata jopa kabbalan En Sofiin, erityisen selvä yhteys on Keteriin.
En Sof ja Keter näyttävätkin ajoittain sotkeutuvan mikä on ehkä merkki unio
mysticasta valaistumiskokemuksessa. Diana ja Saturnus myyttisinä hahmoina
taas sisälsivät syntymiseen ja kuolemaan liittyviä merkityksiä. Ne olivat osa
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ihmisen materiaalista elämänkaarta. Hahmojen hierarkia näyttäisi asetta-
van teatteriin kuvan ihmisenmuotoisesta elämänpuusta, jonka uskottiin
Raamatun luomiskertomuksen mukaan kasvavan taivaallisen ja maallisen
Eedenin välillä ja jota myöten oikeamielisten sielut kipusivat puutarhasta
toiseen.355  Myös Kristukseen liittyen esiintyi vastaavaa ajattelua, mihin
Camillo saattoi viitata sijoittaessaan Kristuksen Apollon-sarjaan Promet-
heukseksi. Esimerkiksi Tuomaksen evankeliumissa Jeesuksen väitettiin sano-
neen itsestään:

”Minä olen Kaikki ja kaikki virtaa minusta.”

Agrippa kuvasi Kristuksen roolia siirtymänä tasolta toiselle:

”Yhdestä miehestä kaikki ihmiset tulevat ja syntyvät kuole-
vaisiksi, Jeesuksesta Kristuksesta he kaikki jälleen-

syntyvät.”356

Teatterin tasojen homeerinen evoluution voidaan kuvata metafysiikan kä-
sittein universaalina luomisena. Tällöin keskustaa seurasi ensimmäinen var-
sinainen taso ja Jumala erottui luomastaan todellisuudesta. Syntyi logos357

eli peruskäsitteet ja kaikkeuden rakenne tai matemaattiset suhteet. Jumalat,
jotka loivat fyysisen, tulivat olemassaoleviksi materia priman  kanssa, sillä
Timaioksen mukaan ne olivat samaa ainetta. Tämä tapahtui Camillon teatte-
rissa Dianan  Pidot-tasolla. Seuraava taso merkitsi jumalien tekoja eli
luomisprosessia. Kun Gorgonin sisarukset saavutetaan, syntyi ihminen Juma-
lan rakkaudesta, joka oli välittynyt pyhänä henkenä ja Jumalan siemenenä
lävitse luomisessa hajautuvan ja sekoittuvan materian. Hirviö ihmisenä
Gorgonin sisaruksissa merkitsi kahden eritasoisen yhtymistä ja rauhatonta
mieltä, jota mikään ei tyydyttänyt elämän labyrintissa. Samalla se merkitsi,
että Camillon teatterissa ihminen sijoittui universumin kahden erilaisen
puoliskon väliin. Seuraavat tasot käsittelivät ihmistä. Pasifae ja härkä toi
mukaan aistitodellisuuden ja tiedot, joita materiaalisesta aistitaan tai saa-
daan liitetyksi ihmisyyteen. Se kuvaa samalla luomisprosessissa näkyvän
todellisuuden saavuttamista. Merkuriuksen sandaalit  oli omistettu asioille, joita
aistitaan. Se oli siirtymä luonnon tasolle. Kuten sarjoissa Saturnus, tasoista
viimeinen Prometheus, viittasi ensimmäiseen luomiseen,  maan syntyyn,
perusmateriaalien ja muotojen olemassaoloon ja kehitykseen ja siten uu-
den kierron alkamiseen.358

Koko teatteri rakentui kaikenkattavan seitsemän ristiintaulukoinnin varaan.
Camillo liittää seitsemän Vergiliusta (n. 70–19) siteeraten ”täydelliseen kau-
neuteen” (perfettamente beati) ja Merkurius Trismegistoksen mukaan maail-
man luomiseen. Salomonin temppelin pylväät merkitsevät hänelle sefiroiden
ylimaallista pysyvyyttä ja samalla taivaallisen ja maallisen olemassaolon syi-
den tiivistymää. Suurimpana yksinumeroisena alkulukuna se ei syntynyt
mistään eikä synnyttänyt mitään kuten Agrippa totesi. Seitsemän oli ihmi-
syyden luku ja Platonin universumin synnyttäneiden osien määrä. Se oli
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myös planeettojen ja siten näkyvässä maailmankaikkeudessa vaikuttanei-
den sefiroiden muodostamien kabbalan maailmankausien luku, joten se
sopii hyvin kaikkeuden pysyväksi kuvaksi. Agrippan mukaan jo pythagora-
laiset uskoivat seitsemään sisältyvän ruumiin ja sielun. Tämä perusteltiin
siten, että ruumis, kuten fyysinen olemassaolo yleensä, koostui neljästä ele-
mentistä ja sisälsi neljä toisiinsa vaihtelevissa suhteissa olevaa laatuluokkaa
(tuli, ilma, vesi, maa). Sielu taas muodostui kolmikerroksisesta voimasta eli
lisääntymisestä, tunneherkkyydestä ja älyllisyydestä (voidaan puhua myös
kolmesta sielusta kuten Platon). Seitsemässä kolme ja neljä yhtyivät ja sa-
malla yhtyivät niiden merkitsemät asiat, mikä aiheutti ihmisen olemassa-
olon.359

Arvostetuin osa vitruviaanisessa teatterissa oli näyttämöä lähimmät rivit ja
Camillon teatterissa tässä sijaitsivatkin tärkeimmät asiat ja luomista lähim-
mät tapahtumat. Rakenteen tekee teatterista poikkeavaksi se, että suunni-
telmaan ei kuulunut näytäntölavaa, vaan katsoja oli ajateltu sen sijalle. Kat-
somo oli siten näyttämö. Camillo vertasi katsojan mahdollisuuksia tarkas-
tella maailmaa erilaisiin näköaloihin: mahdollisuus ymmärtää sijaintiaan
metsässä vastasi kokemusta fyysisestä maailmasta; rinne, josta näkee laa-
jemmin on kuin planeettojen taso ja antaa aavistuksen totuudesta. Mäen
päältä näkee kokonaisuuden ja se vastaa korkeinta tasoa ja tasoa, jolta teat-
terissa tarkasteltiin kaikkeutta.  Camillon mielestä alemmilla tasoilla olevia
asioita ymmärtääkseen on katsottava ylimmältä tasolta.360  Näkisin, että teat-
terin tarkoitus oli asettaa kaukaa katsovan ymmärrettäväksi asioiden suhde-
verkko, jota yksityiskohdat eivät hämärrä. Katsojan siirryttyä näyttämöltä
oli mahdollista syventyä aiheisiin ja lisätä universumin rakenteeseen yksi-
tyiskohtia tutkien veistoksia ja lukien laatikoissa olevia tekstejä. Liike teat-
terin tilassa oli liikettä mikro- ja makrokosmoksen tasojen välillä ja suhde-
verkoston muodostamista yhdistellen eri tasoilla olevaa tietoa. Tällöin teat-
terin yksinkertainen perusrakenne eli ja muuttui tarkastelijan mielessä.  Eri
todellisuuden tasoilla teatteri näyttäytyi eri muotoisina ja värisinä361  versi-
oina.

AikaAikaAikaAikaAika

Frances A. Yates totesi analysoidessaan Camillon teatterin tasoja, että edet-
täessä poispäin katsojasta käydään läpi luominen ja palattaessa seurataan
materiaalista evoluutiota. Hänen tulkintaansa ei ole syytä kyseenalaistaa.
Siitä seuraa, että sarjojen ohessa myös tasot väistämättä sisältävät ajallisen
aspektin. Yatesin tulkinnassa luomisen ensimmäinen päivä on Pidot. Hän
viittaa Homeroksesta peräisin olevaan ajatukseen, että (alku)meri järjesti
pidot kaikille jumalille. Tulkinta perustuu siihen, että Camillo kirjoitti vii-
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sauden vesien olleen olemassa ennen materia primaa. Luomisen ensimmäi-
senä päivänä elementit syntyivät yksinkertaisina ja toisiinsa sekaantu-
mattomina kuten Aristoteles oli kuvannut. Camillon käsitys vastaanottavasta
materia primasta vastaa siis jollain tavoin Aristoteleen vain ajateltavissa ole-
vaa, mutta mitään ominaisuuksia sisältämätöntä materia primaa , ominaisuuk-
sien rajoittajaa tai ihmisen mieltä tabula rasana. Se on kuitenkin lähempänä
Platonin Timaioksen ajatusta “todellisesta” tilasta, johon luoja asetti omi-
naisuuksia järjestäessään kaaoksen kosmokseksi. Tämä olikin useimpien
myöhempien filosofien käsitys.362  Camillon teatterissa materia prima on jos-
sain määrin (mutta ei välttämättä aina) erillinen ideoista, koska termi ilmei-
sesti viittasi niin mikrokosmisiin kuin universaaleihin luomistapahtumiin.
Maailmansielu yhteisenä tietoisuutena ja tavoitteena on Jupiterin merkitys,
mutta materia priman Camillo sijoitti Diana sarjaan Pidot-tasolle. Näin se
olisi hänellä olemassa jumalien kanssa yht’aikaa luotuna. Tässä sijainnissa
siitä tuli universumin rakennetta alempi aines ja työkalu. Näkemys yhdistäi-
si ideat materia primaan vain alkuaineen merkityksessä, mikä näyttää yhteen-
sopivalta mieleen, älyyn ja universaaliin järjestykseen liittyvän erillisen logoksen
sijainnin kanssa. Materia prima oli Camillon teatterissa myös samassa pai-
kassa kuin alkuaine vesi. Luovat positiiviset (maskuliiniset) voimat tuli,  ilma
ja maa sen sijaan sijaitsivat maskuliinisella puolella. Logos jäisi näin vain
mielen älyllisin toiminnoin tavoitettavaksi teatterin tarkastelua ohjaavaksi
periaatteeksi. Se näytti Camillon teatterin lukemista ohjaavan Timaioksen
universumin perusrakenteen.

Pitoja seuraava taso, Luola , viittasi Homeroksen Odysseiaan. Camillo erityi-
sesti huomauttaa erosta verrattuna Platonin Luola-vertaukseen.  Kutovien
nymfien luola, jonka suuaukosta mehiläiset lensivät sisään ja ulos, merkitsi
elementtien sekoittumista. Huomattava on myös kudonnan ja puheen-
tuottamisen terminologinen yhteys kreikan kielessä. Seuraavalla tasolla syn-
tyivät ihmisen mieli ja sielu, jotka tätä seuraavalla tasolla liitettiin ruumii-
seen, mitä Pasifaen ja Härän yhtyminen symboloi. Liitosta syntyi Minotaurus,
joka oli samalla tavoin sekasikiö kuin ihmisyyttä Camillon teatterissa edus-
tanut Gorgonin sisarukset. Gorgonin sisarukset, kolme sisarusta, jotka muodos-
tavat yhden, koska heillä on vain yksi yhteinen silmä, kuvasi ihmisen kol-
mea sielua tai kolmea tietoisuuden ja toiminnan tasoa. Näköaistin tärkeys
teki kolmesta sisaresta yhden olennon aistimen käyttäjinä ja suhteessa ma-
teriaaliseen todellisuuteen. Se oli laskutoimitus 4+3=7–>1. Tässä seitse-
män rinnastui ykköseen kaikenkattajana.  Toiseksi viimeinen taso merkitsi
vaistomaisten kykyjen muistin heräämistä, mikä yhdistää Platonin muisti-
käsityksen Raamatun luomiskertomuksen hyvän- ja pahantiedon puu -epi-
sodin tapahtumiin. Viimeinen taso oli omistettu taidoille.363

Homeros tar joaa myyttiaineksineen teatterille allegorisen sisällön.
Renessanssissa tunnettiin esimerkiksi Porfyrioksen  (n.232–304) kir joitta-
ma allegorinen analyysi Odysseian juuri siitä nymfien luola -kohtauksesta,
johon Camillo viittasi.364  Jos ideat hyväksytään luovien jumalien käyttämäksi
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materia primaksi, pidot toisena askelmana asettaisi Camillon viitteenään käyt-
tämän Homeroksen ja Platonin sopusointuun.  Jumalat ja materia olivat
olemassa kun juhlat järjestettiin,  mutta niitä ennen oli rakenne. Kirkkoisä
Gregorius Nyssalainen (n.335– 394) ratkaisee ongelman, miten aineeton
Jumala loi materiaalisen todellisuuden siten, että fyysinen materia oli koko-
elma Jumalan päässä olevia ajatuksia ja käsitteitä ( ennoiai, noéma). Jumalan
mielessä olivat peruskäsitteet kuten väri, muoto tai painavuus. Gregorius
kutsui näitä termillä logos. Kun peruskäsitteet ja ideat yhtyivät, syntyi mate-
ria, joka Camillon teatterissa merkitsisi materia primaa. Sorabjin käsityksen
mukaan Gregorius jatkoi Senecan (4eaa–65jaa.) ja Filon Aleksandrialaisen
(n.20eaa.–50jaa.) sekä Porfyrioksen traditiota, missä Platonin ideat määri-
teltiin ajatuksiksi Jumalan mielessä.  Jumalan ajatusten ei Gregoriuksen kä-
sityksen mukaan nimittäin tarvinnut tuottaa materiaalista todellisuutta ku-
ten esimerkiksi Porfyrios oli ajatellut, vaan ne muodostivat ainoastaan pe-
rustan materiaaliselle maailmalle.365  Gregorius yhdisti ideat ja logoksen, mikä
Camillon teatterissa ei näytä tapahtuneen. Hän näyttääkin perusraken-
teessaan seuranneen Timaiosta ja Plotinosta tältä osin varsin täsmällisesti.
Gregoriuksen käsitys ajatusten materialisoitumisesta ei kuitenkaan liene
kaukaa haettu okkulttisen muistiteatterin ja maailmaan konkreettisia muu-
toksia aikaansaamaan pyrkivän theatrum mundin kohdalla. Kun logos ja ideat
pidetään erillään, mutta säilytetään aineettoman kyky luoda ainetta mielen
avulla,  tavoitetaan nähdäkseni okkulttisen maailmankuvan perusteita.

Palattaessa Camillon teatterin muotoon, merkityksiin ja sisältöön, täytyy
kysyä miksi teatteri. Teatteri on todellisuutta tiivistävä näyttämö, jossa aika
ja paikka eivät merkitse ja ovat silti läsnä. Se on itsessään kokonainen uni-
versumi juuri siinä merkityksessä mitä mikro- ja makrokosmoksen suhteel-
la tarkoitettiin. Kuten filosofian yhteydessä edellä on selvinnyt, kysymys
ajallisuuden ja ikuisuuden eli materiaalisen ja aineettoman suhteesta oli juuri
se kysymys, jota kokoelmien avulla selvitettiin. Nähdäkseni näiden yhteys
konkretisoitui teatterimuodon merkityksissä tavalla, jota muut muodot ja
välineet eivät tarjonneet,  joten tarkastelen seuraavaksi aikakäsitystä kun edellä
esiin on tullut ajallisuuden rakentamisen perusteita.

Antiikissa tunnettiin sekä lineaarinen että syklinen aika. Käsitys todellisuu-
desta perustui ajatukseen toistosta kuten luonnon kiertokulut todistivat.
Sykli oli mahdollista ymmärtää pythagoralaisena sarjana,  jolloin siihen liit-
tyi muutoksen ajatus. Päättymätöntä sarjoittaista kasvua oli mahdollista pitää
pythagoralaisuuden pohjalta luonnollisena matemaattisena ominaisuutena,
johon kuuluivat sekä aika että materia. Aika ymmärrettiin liikkeeksi,
liikutettavaksi ja liikkeeseen kuuluvaksi, mitkä ovat materian ominaisuuk-
sia. Proklos totesi, että etenevä aika ei ole suora viiva, vaan kiertyy yhdistä-
mään alun ja lopun, mikä myöhemmin kabbalassa oli lähtökohta ja tavoite.
Empedokles taas esitti ajatuksen toinen toisiaan seuraavista maailmoista,
mikä esiintyy myös kabbalassa.366  Platonille ja pythagoralaisille aika ei ollut
todellista vaan näennäinen ja suhteellinen kokemus, joka liittyi olemassa-
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oloon. Platon illustroi päättymättömän päättymistä tai muodostumista yhä
uusista kierroksista katkaisemalla universumin perustana olevan numero-
sarjansa kahteenkymmeneenseitsemään. Hän kuvasi käsitystä: mikä on al-
kanut sen pitää myös loppua. Aristoteles taas perusti aikakäsityksensä luon-
non kiertokulkuun, jolla ei ollut kehityssuuntaa eikä siten todellista muu-
tosta. Jokainen kierros päätyi alkutilanteeseen. Aristoteleen käsitystä voi-
tiin pitää perustana staattiselle yhteiskuntarakenteelle ja ihmisen alistumi-
selle ennalta määrättyyn kohtaloon. Camillon teatteri ei kuitenkaan näyttäi-
si sopivan tähän malliin.367

Platonilaisen olemassaoloon sitoutuneen ajan rinnakkaisuus kabbalan
kaksijaolle on ilmeinen. Platon oli määritellyt ajan ikuisuuden liikkuvaksi
kuvaksi, mikä vastaa kabbalan käsitystä Jumalan salaisen ja tavoitettavan
puolen erosta. Timaiosta tulkitessaan Khrysippos (n.280–206) määritteli ajan
liikkeen tilaksi kosmoksessa, mikä on sukua käsitykselle ajasta sielun tilana
kuten Plotinos ja Augustinus sekä Ficino täsmensivät. Augustinus meni
vielä Plotinosta pidemmälle ja määritteli ajan henkilökohtaiseksi. Hän tote-
si Aristotelesta myötäillen, että liikettä ei ole ilman aikaa ja päätteli, että
aika-liike on olemassa vain kun on sielu tunnistamassa sen. Tämän myö-
hempiä tulkintoja on muun muassa, että todellisuus on varmasti olemassa
vain kokijan mielessä. Ficinolla tämän sijaan aika ja sielu olivat erottamaton
osa jokaista ihmistä ja ikuisuus, ollessaan läsnä kaikkialla, oli tavoitettavissa
jokaisen yksittäisen sielun kautta, joten ihminen loi aikaansa ja omaa maa-
ilmaansa, ja jokaisen todellisuus oli erilainen. Samalla aika oli ja loppui ole-
massaolon myötä, periaatteessa mahdollisesti jopa kokijansa myötä kuten
esimerkiksi Tuomas Akvinolainen näyttää ajatelleen, mikä henkilökohtai-
sen kokemuksellisen universumin suhteen pitänee myös paikkaansa. Aika
ja muisti koskevat tällöin kokemuksellista ja aika määrittää materiaalista
suuretta ja maailmankaikkeutta erotuksena jumalallisesta ikuisuudesta. Sa-
malla muisti sai Aristoteleen tulkinnoista periytyvän yhteyden moraaliin.  Se
oli asioiden presentaatio ja kokemusten representaatio. Muisti oli mielen
tallettava osa, kun mieli kokonaisuutena oli ymmärtävä ja omaksuva osa
sielua, joka taas oli ruumista ohjaileva instanssi. Plotinoksen käsityksen
mukaan aika ei ollut yksilön ohjailtavissa, mutta ajan ymmärtäminen auttoi
ymmärtämään mitä ihmisyys on. Hänelle sielu muodosti itseensä kuvan
edeltäjistään. Samoin se muovasi oman aikansa ja teki kuvaksi tästä fyysi-
sen todellisuutensa. Aika oli siten olemassa kahdella tasolla: sielun elämänä
ja tekona sekä toisaalta fyysisenä olemassaolona ajassa. Toisin kuin fyysi-
nen todellisuus, sielu ei elänyt ajassa vaan aika ja maailma olivat Plotinoksen
ajattelun mukaan sielussa, mikä ennakoi Augustinuksen ajattelua ja käsityk-
seni mukaan edelleen renessanssin monimutkaista aikakäsitystä.368  Näin
nähdäkseni Camillon teatterin tulkinnassa on otettava huomioon sisäinen
ja ulkoinen aika ja todellisuus: mennyt, nykyinen ja tuleva sekä yksilön
ainutlaatuisena kokemuksena että universaalina, materiaalisena ja henkise-
nä olemassaolona.
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Aika sai aseman neljäntenä matemaattisena perusdimensiona renessanssin
aikaan. Antiikin aikana maailmaa kuvattiin laadullisilla käsitteillä kuten vä-
kivaltainen liike, juoksevuus tai älykkyys, joita ei voi esittää matemaattisesti.
Nyt käyttöön tulivat vauhti, aika, etäisyys, voima,  massa, paino tai kiihty-
vyys, jotka kaikki voidaan esittää numeerisesti.369  Esimerkiksi Galileo pu-
hui lineaarisesta ajasta, jonka Newton sittemmin esitti matemaattisena
mallina juuri mitattavuuden yhteydessä. Tämän käsityksen mukaan aikaan
ei voi vaikuttaa, vaan se kuluu omaa tasaista tahtiaan. Aikaa oli kuitenkin
pohdittu matemaattisesti jo ennen 1500-lukua. Esimerkiksi Galileon käsi-
tys perustui Nicole Oresmen (n.1325–1382) 1300-luvun puolivälissä
graafisesti esittämään tasaiseen muutokseen.370  Oresmen mukaan kaikki
mitattava oli ajateltavissa kvantitatiivisena jatkumona.  Hän oivalsi, että yh-
den tuntemattoman muuttujan funktio voidaan esittää käyränä, mutta ei
kyennyt hyödyntämään ajatusta kuin lineaarifunktiossa.  Merkittävä osa re-
nessanssin matematisoivaa todellisuuskäsitystä väitti tähän rinnastuen, että
materiaaliset kappaleet etenevät tilassa ennakoitavia ratoja. Tämä merkitsi
ennustettavuutta,  missä mennyt määritti tulevan ja loi siten vakuuttavan
pohjan esimerkiksi astrologialle. Materiaalinen todellisuus, (johon vaikutta-
mattomissa etenevä aika kuului) ja kehitys määrittyivät (ainakin joksikin
aikaa ja joillekin ihmisille) laskien ennakoitaviksi, mutta kristilliseen ajatte-
luun kuuluva sielu ja lähinnä persoonallisuuteen liitetty henki erotettiin
materiaalisesta ennakoitavuudesta.371

Descartes sanoi:

”Antakaa minulle tila ja liike niin rakennan universumin.”

Descartes’in käsitys todellisuudesta kuvaa rajallisen, mutta varsinkin keski-
aikaiseen verrattuna suurelta vaikuttaneen matemaattisen osaamisen aihe-
uttamaa yksinkertaisuuden harhaa. Tällä on liittymäkohtia Camillon ajatte-
luun esimerkiksi Ficinon maailmankuvan kautta. Näihin kuuluvat nähdäk-
seni sellaiset seikat kuten usko järkeen ja matematiikan perustavan-
laatuisuuteen.  Descartesin maailmankuvassa liike syntyi voimien vaikutuk-
sesta molekyyleihin. Koska tila ja liike voitiin ilmaista matemaattisesti, seu-
rasi että kaikki materiaaliset ilmiöt oli mahdollista esittää matemaattisesti.
Tämä koski kaikkea muuta paitsi sielua ja Jumalaa. Kaikkeus oli jakautunut
kahteen tasoon, joista ensimmäinen, harmoniseksi suunniteltu matemaat-
tinen rakenne, tuotti toisen tason ei-matemaattiset ominaisuudet eli aisti-
todellisuuden. Ajassa ja tilassa olevan universumin vastaparina oli ajattele-
van mielen todellisuus. Vaikka mekaaninen todellisuuskäsitys irrotti ajatte-
lua mystiikasta, esimerkiksi Descartes jatkoi vankasti uskoa a priori -tietoon
ja mielen kykyyn itsenäisesti saavuttaa tuo tieto, mihin myös Camillon teat-
teri näyttää perustuvan. Matematiikka yhdistyi molemmilla platonilaiseen
muistiin.372  Jumala ja Jumalasta johtunut sielu olivat ajattomia, samoin uni-
versumin perusrakenne oli pysyvä kuten sarjan muodostava numero-
suhteisto 1, 2,  3, 4, 8, 9,  27. Tästä kasvoi päättymätön ja yhä monimuotoi-
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sempana yhä vaikeammin kuvattava ja yhä etäämpänä ideaalista ollut (vä-
hemmän matemaattinen, enemmän materiaalinen), mutta siihen suhteen
säilyttävä, jokapäiväinen todellisuus kuten pythagoralainen sarja lupasi. Tässä
valossa on mahdollista ymmärtää olemassaolossa olevia vaikutuksia ja
ominaisuuksia kuvaavan planetaarisen sarjan ja historiallista ajallisuutta esit-
tävien myyttisten tasojen lähtökohtainen erilaisuus.

Picon käsitys siitä, että ihmisen paikka ei ollut pysyvä vaan tahdolla muu-
tettavissa, antaa ymmärtää, että ihmisyyden ylin taso, sieluista korkein eli
ymmärrys ja järki, saattoi laajentaa tilaansa ylimaallisille tasoille olevaisen
hierarkiassa. Jotta sielu voisi aloittaa matkansa kohti jumaluutta, ajallisen ja
materiaalisen lakien oli ymmärrettävä koskeneen myös taivaan tasoja. Näin-
hän voitiinkin päätellä, jos ykseys oli ainoa täydellinen ja kaikki muu kuului
moninaisuuteen ja vain sen lisäksi ykseyteen .373  Ymmärrys oli silloin pyrki-
mystä tilaan, jossa menneisyys ja tulevaisuus ovat jälleen osa nykyhetkeä ja
sielulla on kaikki tieto. Ollakseen ymmärrettävä tällainen aikakäsitys vaati
lineaarisen ja syklisen yhdistymistä spiraaliksi, jossa alku ja loppu kohtaavat
äärettömyydessä, kuten olen edellä todennut muutoksen luonteesta. Ih-
miselämän edetessä aika ja elämä kului lineaarisesti eteenpäin, mutta samal-
la mielen liike eteni Jumalan etsinnässään kohti alusta löytyvää sisintä ja
loppua. Kun matematiikka oli kaikkeuden perusta, joka löytyi ajattelijan
mielestä, tavoitettu tila miltei jumaluudessa voidaan käsittää ymmärrykseksi

179. Tizian (n. 1490—1570), Viisauden allegoria, n. 1506.  Öljy kankaalle, 76.2 x 68,6,  yksityisomistuksessa.
     Maalauksen yläosassa on teksti: “menneestä saadun opin ansiosta nykyisyys toimii viisaasti”. Teos
esiteltiin Time-näyttelyssä Royal Maritime Museumissa Lontoossa vuonna 2000 viita ten käsitykseen,
että viisaus tai harkitsevaisuus koostui maalauksen valmistumisaikaan menneen muistamisesta, nykyi-
syyden jär jestämisestä ja tulevaisuuden mietiskel ystä.

180. Varsinaisesti 1600-luvulla kehittyvää analyyttista geometriaa ennakoinut Nicole Oresme (k.  1382)
havainnollisti piirroksella, että tasaisen liikkeen kuvaaja on suor a viiva. Se muodostuu ajan ja paikan
leikkauspisteiden välille. Nopeus ma tka-ajan puolivälissä on puolet lopullisesta nopeudesta. Ensim-
mäisen ajanpuoliskon alueen suhde toiseen on 1:3. Jos aika jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan, edetyn
matkan suhde alueina esitettynä on 1:3:5 ja neljänä taas 1:3:5:7. Kuten Galileo toteaa, etäisyydet ovat
toinen toisiinsa kuten parittomat numerot; koska ensimmäisten n :n toisiaan seuraavien parittomien
numeroiden summa on n :n neliö, koko edetty matka muuttuu samassa suhteessa kuin ajan neliö.
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matemaattisesta perusrakenteesta, joka oli olemassa ennen materia primaa ja
ideoita kuten Platonin Timaioksesta on mahdollista tulkita. Materiaalisen ajan
edetessä, iän ja erityisesti oman sisäisen ymmärryksen kasvaessa, oli mah-
dollista lähestyä logosta ja lopulta ehkä ohittaa se ja saavuttaa ajan ulkopuo-
linen eli kaikkiaikainen ykseys.374

Ajan sovittaminen matemaattiseen asuun mahdollisti materiaalisen liikkeen
näennäisesti aiempaa järjellisemmän ymmärtämisen. Ajanjaksojen olemas-
saolo ja samalla siirtymät todellisuuden tasolta toiselle voitiin todistaa en-
tistä vakuuttavammin ja arkiajattelua stimuloivammin. Theatrum mundit ja
kuriositeettikabinetit kuvasivat maailmaa tässä mielessä hyvin käytännöllisellä
tasolla. Esillä olleet esineet edustivat poissa olleita asioita ja kokoelmiin
pyrittiin keräämään kokonaiskuva maailmasta siten, että mukana oli edus-
tajia jokaiselta mantereelta, samoin materiaalien, mineraalien, kasvi- ja eläin-
kunnan edustajia, esimerkkejä erilaisista työkaluista, kulkuneuvoista jne.
Tutkittiin, miten uusia ja vanhoja materiaaleja ja välineitä voitiin käyttää
hyödyksi ja mitä tuntemattomat esineet kertoivat maailmasta. Yleinen käsi-
tys on ollut, että näistä esimerkeistä omistaja loi kokonaisuuden, jota käytti
hyväkseen henkilökohtaisessa luokittelussaan, millä on viitattu skolastisesta
ajattelusta nykyaikaisiin kokoelmiin johtavaan perinteeseen. Erikoisuuksien
tai arvokkaiden kohteiden keräily taas on rinnastettu sensationismiin ja sitä
on pidetty itsetehostuksen välineenä. Camillon teatteri osoittaa, että mo-
lempien systematiikalla oli kerääjien piirissä tunnettu metafyysinen perusta
ja erityisesti että sensationismista ei yksityisten (salaisten) kokoelmien koh-
dalla ainakaan ollut ensisijaisesti kyse. Sensijaan oli kyse olemassaolon pe-
rusteiden selvittämisyrityksestä. (Mieluiten pyöreän) huoneen keskellä sei-
sova katsoja saattoi tarkastella maailmaa, joka oli hänen ympärillään, ja va-
lita haluamansa kohteen tarkempaan tutkimukseen tai keskittyä yleisiin yh-
teyksiin ja luokituksiin.375  Esineet,  asiat ja yhteydet aistittiin ja otettiin muis-
tiin silmin samalla jäsentäen niiden keskinäisistä suhteista ja sijainnista
maailman olemusta. Tämän jälkeen opittua työstettiin mielessä. Aineiston
ajallinen ja maantieteellinen laajuus todisti sukulaisuussuhteista ja haarojen
määrästä sekä leviämisestä ja toisaalta auttoi luokkien rajojen keksimisessä.
Esineisiin liittyneet arvot määrittyivät sukupuuhun sijoittumisen (muun
muassa maagiset tekijät) ja valaisevuuden mukaan (esimerkiksi tiedolliset
tekijät). Arvokkuutta ei nähdäkseni voikaan määritellä suoraan kulttuurisin
tai materiaalisin tekijöin. Tämä selittää yhteyttä myöhempiin luonnon-
tieteellisiin kokoelmiin, vaikka ne jär jestelmällisyyden esittämisessä ja joka-
päiväisyyden korostamisessa näyttävät erilaisilta. Toisaalta sama syy selittää
eroa samanlaiselta näyttävään sensationalismiin ja nationalistiseen rasismiin,
joille kokoelmat ja progressiivinen maailmankuva tietenkin loivat perustan.

Ajallisuus yhdistyi materiaaliseen yhtenä keskeisenä ominaisuutena.  Koko-
elmissa taas oli tarve tarkastella materian kaikkia piir teitä olemassaolon
ymmärtämiseksi. Väitänkin, että kokoelman tila oli sekä maantieteellinen
että ajallinen ollessaan universaali. Daniël Heinsius (1580–1655) määritteli
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historian mahdollisuudeksi tarkastella yhdessä hetkessä lukemattomia su-
kupolvia ja ääretöntä määrää asioita,  mikä kuvastaa erityisesti katsojan si-
jaintia Camillon teatterissa. Charles de Bovelles (1479–1567) taas käsitti
historian evoluutioksi,  joka alkoi luomisesta ja jakautui seitsemään vaihee-
seen kuten myös Camollo esittää. Esiintyneistä periodisaatioiden variaatioista
riippumatta ajallisen muutoksen hyväksyvälle ajattelulle oli tyypillistä käsi-
tys progressiivisesta kehityksestä.376  Camillon teatterin ymmärtämiselle
näyttävät olevan keskeisiä aika- ja historiakäsitykset, joissa antiikin usko-
mukset yhdistyvät kristinuskoon. Ajallisuutta etsittäessä teatterista voidaan
purkaa esiin kuvaus ruumiin kuolemasta, jälleensyntymistä ja kehityksestä
sekä sielun pysyvyydestä. Sarjojen toistama planetaarinen vaikutus seuraa
ihmistä läpi elämän ja muodostaa jaksoja, jotka etenevissä vuosissa muut-
tuvat vanhenemisen rinnalla ja siihen vaikuttaen. Samalla todellisuuden hie-
rarkia ilmeni siten, että fyysisimmät materiaalit kuuluivat alimmalle askelmalle
(kuu), joihin Camillon Dianassa esiintyvä puu viittaa.  Merkuriukseen liitty-
vät kasvien tuotteet: hedelmät ja yrtit, tai eläinten jäsenet. Camillo viittaa
niihin liittämällä ruumiinosista vatsan Merkuriukseen. Venukseen liittyvät
tuoksut, kuten Camillon teatterissa kerrotaan. Apollonille keskimmäisenä
ja älyllisyyteen liittyvänä kuuluivat sanat, äänet ja musiikki. Mars liittyi muo-
toihin, vaikutuksiin, liikkeeseen ja mielikuvitukseen. Jupiter viittasi ihmisen
päättelyyn ja väittelyyn kun Saturnus merkitsi salaisempaa, syvempää ja
yksinkertaisempaa, miltei jo maailman liikkeestä irtautunutta ja jumalalli-
seen liittynyttä filosofiaa.377  Henkisyyteen liittyvät ominaisuudet sijoittuvat
maskuliiniselle puolelle. Taivaankappaleiden hallitsema etenevä ja toistuva
aika päättyi teatterissa Saturnuksen  merkitsemään jälleensyntymään tai ir-
tautumiseen fyysisestä. Gorgonin sisarusten -tasolla sielu voi Camillon mu-
kaan Saturnuksessa  nousta taivaaseen. Sarja kuvasi kiertoa kahdessa mieles-
sä, toisaalta toistuvana luonnon kiertokulkuna: ihmisen elämässä nuoruu-
desta miehuuden kukoistuksen ja vanhuuden viisauteen. Toisaalta se kuva-
si hengen tavoittelemaa harmoniaa jumalallisen kanssa ja varasi tilaa
sisimmillä tasoilla ennen kaikkea henkiselle kasvulle kohti jumaluutta.

Camillon teatteri toisti yksilön elämänvaiheiden ohella henkisen siir tymi-
sen tasolta toiselle ja kuvasi etenemisen materiaalisesta henkiseen.  Esimer-
kiksi kuolema naisena, mitä Diana symboloi, oli fyysinen. Kuolema miehe-
nä, mitä symboloi Apollon, lupasi ihmisyyden fyysisen ja henkisen tasapai-
noista kukoistusta edustavalle miehelle nousun mahdollisuutta. Viimeisenä
oikealla oli Saturnus, jota pidettiin uloimpana planeettana.378  Saturnus van-
huuteen liittyvine assosiaatioineen, Camillon teatterissa ryppyineen ja
harmaine hiuksineen, viittasi ruumiin jättäneeseen viisauteen. Teatteri nos-
ti mielikuvia nuoruuden ja naiseuden fyysisestä ja lisääntymiseen liittyvästä
seksuaalisuudesta, mutta samalla kypsymättömyydestä niin,  että Dianassa
ihmisyyteen liittyvä Gorgonin sisarukset -taso edusti tyhmyyttä.  Saturnuksen
rooli on ratkaiseva sarjan viimeisenä. Saturnusta symboloi alkemiassa mus-
ta väri ja se oli ensimmäinen taso kohti puhdistautumista jalommaksi ja
kirkkaammaksi. Lopullisena tavoitteena alkemistien kirkastumisprosessissa,
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eli ymmärryksen laajenemisessa oli niin sanottu viisasten kiven löytämi-
nen. Se rinnastui filosofien etsimään totuuteen. Saturnukseen liittyi kuiten-
kin vaara. Eteneminen fyysisestä henkiseen ei voinut tapahtua hetkessä,
eikä välivaiheita ollut mahdollista ohittaa. Ficino varoitti Saturnuksen tap-
pavan herkästi sellaisen, joka antautui liiaksi syvällisyyden pauloihin. Täl-
löin elämä jäi liian lyhyeksi todellisen valaistumisen löytyminen. Hänen
mukaansa oli syytä hakea säännöllisesti apollonisia aineksia mietiskelyn tu-
eksi.379  Kukoistava apolloninen (viriili, fyysinen) elämä kestettyään pitkään
kääntyisi (älyllisen) mietiskelyn avulla yhteydeksi Jumalaan kuten Camillon
teatterista voidaan tulkita seuratessa sar joja Apollonista Saturnukseen .

Teatterin rakenne voidaan ymmärtää siten, että Platonin on tulkittu käsit-
täneen maailman hierarkiaksi, jossa sielu voi jälleensyntyä mieheksi, nai-
seksi tai eläimeksi. Eletyn elämän laatu määritteli seuraavan jälleensyntymän
luonteen.380  Ficino puhui jälleensyntymien yhteydessä ihmisen sisäisestä
hengestä (jumalolento, daimon eli demoni), joka saattoi olla enkeli tai jotain
vielä korkeampaa riippuen synnynnäisestä neroudesta. Hengen taipumusten
kanssa sopusoinnussa olevan ammatin valinta mahdollisti edelleen nousun
ylemmäs ja korkeamman hengen saamisen.381  Ficinon käsityksestä voisi
päätellä, että eteneminen henkisessä hierarkiassa oli mahdollista paitsi yh-
den elämän aikana, ennen kaikkea edettäessä fyysisestä ruumiista toiseen.
Usko keisarin absoluuttiseen valtaan maallisessa valtakunnassaan tai maa-
giseen kokoelmansa ja sisäisen universuminsa haltuunottoon ovat esimerk-
kejä samasta käsityksestä. Camillon teatterin kuvaama käsitys katsojasta
universaalin tiedon valtiaana on osa tätä ajattelumallia. Samalla erityisesti
fyysiseen rakkauteen viittaavat ajatukset johdattavat käsittelemään aihetta
abstraktilla tasolla. Kuten Ficino kehotti: maallinen rakkaus tuli muuntaa
rakkaudeksi Jumalaa kohtaan.  Tämä merkitsi, että tasapainoinen ja moni-
puolinen elämä tarjosi parhaan perustan f ilosofille , joka pyrki itse-
kehityksessä saavuttamaan ykseydessä kaikkien asioiden yhteyden.  Tällaisen
ajattelun voi arvailla kehittyneen keskiaikaisen meditaation ja luostarielä-
mään liittyneen (vähittäisen) maailmasta irrottautumisen pohjalta. Opiske-
lu, muistaminen ja meditaatio viittaavat säilyneisiin perinteisiin. Toisaalta,
yksilön materiaalinen olemassaolo sai ehkä jonkin verran aiempaa suurem-
man painoarvon. Ficinon mukaan ilman fyysistä huippua ei ollut mahdol-
lisuutta saavuttaa henkistä huippua. Hän tulkitsi Platonin Faidrosta  siten,
että Jupiter maailmansieluna johti tarinan nuorukaisen yhteen kaikkien
ihmissielujen kanssa ja jumalien pariin ikuisen ykseyden porteille. Malli tuli
Pidoissa esitetystä papitar Diotiman kuvauksesta askelmittaisesta etenemi-
sestä kuolevaisuudesta ja kuolevaisesta halusta kauniiseen universaalin ja
ikuisen hyvyyden ymmärtämiseen. Ficinon tulkinnan mukaan rakkaus oli
halua kauniiseen ja kauneus taas oli Jumalasta lähtevä säde, joka läpäisi
koko universumin.  Näin rakastettaessa toisen ihmisen kauneutta ei pitänyt
rakastaa kauneutta kauneuden vuoksi, vaan Jumalaa tuossa kauneudessa.
Kauneuden määrittelyssä Ficinolla oli pohjana aristotelinen ja platonilainen
traditio. Aristoteelisen käsityksen mukaan kauneus on abstraktio monista
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aistikokemuksista (mitä on sovellettu esimerkiksi taiteen menetelmien ja
tavoitteiden opiskelussa, myös tekemisessä). Renessanssin platonilaisten
mukaan kauneus taas oli abstrakti ominaisuus johon materiaalisilla kappaleilla
oli läheisempi tai kaukaisempi suhde.382  Se liittyy nerouden luomuksen
herättämiin kokemuksiin, mikä nähdäkseni osoittaa kuinka tärkeää renes-
sanssin taiteen, kokoelmien ja subjektiuden ymmärtämisen kannalta
uusplatonilaisuus on. Uransa alussa Ficino esitti,  että äly(llinen mietiskely)
oli paras tapa lähestyä jumaluutta, mutta päätyi myöhemmin ennenkaikkea
Platonin Pitojen ansiosta ajatukseen, että tahdolla saavutettava (ei intohi-
moinen) rakkaus oli parempi. Ficinon ajattelun kehitys, jota Pico edelleen
jatkoi, kuvaa liukumaa skolastisesta päättelystä maailmankuvaan, jossa sai
valtaa platoninen oivallus tai valaistuminen tunteenomaisena tapana oival-
taa ja ymmärtää. Havainto, aistimus, tunteet ja järki pyrittiin yhdistämään
meditaatiossa yhdeksi. Esimerkiksi Leone Ebreo (n.1460–1523) pyrki yh-
distämään skolastisia ja platonilaisia käsityksiä ja puhui intellektuaalista rak-
kaudesta Jumalaan. Rakkaus seuraisi tällöin ymmärrystä, jossa tunne ja tie-
to yhtyivät. 383  Jumalallisen rakkauden asioita toisiinsa vetävä voima oli
Camillon teatterissa universaali liikuttaja, joka sai fyysisen haluamaan hen-
kiseen ja henkisen takaisin alkutilaan eli yhteyteen Jumalan kanssa. Näin

181. Robert F ludd, Inte grum Morborum Mysterium, Frankfurt 1631.  Fluddin myötäpäivään luettavan kaava-
kuvan teema on Camillon teatterin tavoin: “kaikkien asioiden syiden peili”. Se kertoo maailman alkaen
luomisesta ja maailmankaikkeuden rakenteesta.
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jälleensyntymissä toteutuva siirros naiseuden materiaalisuudesta (Diana,
Merkurius, Venus) apolloniseen miehisyyteen ei olisi lopullisesti tyydyttävä
olotila vaan sielu kaipaisi edelleen yhteyttä muihin sieluihin (Jupiter
maailmansieluna) ja paluuta alkuun Saturnukseen merkitsemän lopun kautta.

Luonnon kiertokulkuun pohjautuva jälleensyntymäkäsitys korosti pysyvyyttä
ja saman toistumista ilman päämäärää, mutta teatterissa kuolema Satur-
nuksessa lupasi jälleensyntymää tai universumin uuden kierron alkamista
nimenomaan paremman mahdollisuutena. Paluuna alkuun se merkitsi siir-
tymistä uudelle kirkastuneemmalle tasolle tai täydellisen alkuparatiisin löy-
tämistä. Teatterin kuvaama katsojan tarkkailema liike oikealle merkitsisi täl-
löin lineaarista etenemistä, jota aika ei voinut välttää ja jossa ikäkaudet seu-
rasivat toisiaan, mutta myös viisaus kasvoi. Samalla liike valmisti uuteen
alkuun kehän taipuessa kohti uudestaan alkavaa kiertoa. Saturnuksessa tois-
tuva kuolema näyttäytyi teatterin rakenteessa kasvulle vastakkaisena liik-
keenä. Se hävisi teatterin todellisuudessa katsojan näköpiiristä.  Esimerkiksi
Robert Fluddin (1574–1637) täys’pyöreässä aamusta iltaan etenevässä mal-
lissa toinen puolisko on pimeän kuoleman aika, joka Camillon teatterista
puuttui katsojan takaa,  mutta oli nähdäkseni ajatuksissa läsnä.384  Kuole-
masta tai pimeydestä liike eteni jokaisella yksilön ja maailman jälleensyntymän
kierroksella yhtäaikaisesti kohti parempaa ja kohti alku(paratiisi)a. Koska
yön puoli puuttui,  ihmisen välittävä rooli keskellä Camillon teatteria oli
välttämätön. Sijainti hengen ja materian tai vanhuuden ja nuoruuden välis-
sä korosti ihmisen universaalisti ainutlaatuista tehtävää luotujen joukossa.

UniversumiUniversumiUniversumiUniversumiUniversumi

Diana-sarjan Prometheus-taso saa arvon yksi. Kaikki Saturnus-sarjan tasot
saavat arvon yhdeksän. Diana-sarja on numerologisesti liikettä ulkoa sisään
ykseydestä moninaisuuteen ja jälleen kohti ykseyttä. Samalla teatterin alin pis-
te on alku, josta olemassaolon kierto lähtee liikkeelle, ja jossa ihminen on
yhtä Jumalan kanssa kuten häät ja avioliitto eli parisuhteen syntyminen viit-
taa uuden elämän ja universumin perustana. Maallinen kierto teatterin
numerologiassa päättyy Gorgonin sisarusten ja Apollonin kohtaamiseen. Ihmi-
sen kaksinaisen olemuksen synnyttänyt hengen yhtyminen materiaan palaa
henkeen.

Yhdeksän, joka esiintyy Camillon teatterin sisimmillä tasoilla ja Saturnus-
sarjassa, liittyy muun muassa enkeleihin henkisinä olentoina, ja siihen, että
Jeesus kuoli ristillä yhdeksännellä tunnilla ja kuolemallaan varmisti kristilli-
sen käsityksen mukaan ihmisille ikuisen elämän. Yhdeksän lisäksi Gorgonin
sisarusten sisäpuolella feminiinisissä sar joissa esiintyy luku kuusi. Numero-
logisesti kuusi on yhdeksää täydellisempi numero. Se koostuu osista yksi,
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kaksi ja kolme, jotka ovat alkulukuja. Kuusi ymmärrettiin tämän takia kaik-
kien numeroiden osaksi. Kuutosen liittyminen ihmisen luomiseen
Raamatussa kuudentena päivänä, ja ennen kaikkea Kristuksen kärsimyksiin
ristillä ja hautaansiirtoon sapatinaattona liittää sen osaksi samaa elämää lu-
paavaa kuoleman kehitystarinaa, missä päätöksenä on paluu ykseyteen.
Kuutonen lupaa, että yhdeksän merkitsemä vajaus täyttyy.385  Kaikkia
sisätasoja hallitsee kuitenkin yhdeksän myötä kuolema kuten myös Saturnusta.
Saturnus-sarja liittyy materiaalisen ajan liikkeeseen ja sielun jälleensyntymiin,
sisätasoilla yhdeksän viittaa esimerkiksi kiirastuleen. Molemmissa tapauk-
sissa viittauksen kohteena on Kristuksen kuoleman mahdollistanut
ylösnousemus eli kuolema ei merkitse lopullista katoamista. Jälleensyntymä
yhdisti kierron Saturnuksesta Dianaan ja mahdollisti kehityksen etenemisen
tasolta toiselle kohti lopullista pelastumista, mistä sisätasojen toistuva ai-
neeton kuolema – aineen muuttuminen yhä aineettomammaksi – on merk-
kinä. Kuuden epäsymmetristä sijaintia on kuitenkin vaikea selittää.  Yksi
vaihtoehto juuri materiaalisen puolella sijainnille on yhdeksää tiukemmin
ajalliseen elämään sidottavissa oleva symboliikka, jossa luominen uuden
syntymänä rinnastuu Kristuksen maallisiin kärsimyksiin ja viitoittaa näin
tietä hengen kehitykselle.

Sekä sar joissa että tasoilla Merkurius on toisena Camillon teatterin lineaaris-
progressiivisessa lukutavassa. Samalla se on ainoa myyttinen hahmo, joka
esiintyy kahdesti. Molemmissa merkityksissään Merkurius kiinnittyy fyysi-
seen olemassaoloon. Tasojen versio viittaa jumalten maanpäälle tulevaan
sanansaattajaan. Sarjoissa merkitys on avoimempi, mutta elohopea metalli-
en äitinä samoin kuin yhteys kasvikuntaan viittaa perustavaan materiaali-
seen olemassaoloon. Agrippan mukaan numero kaksi sisältää materiaali-
sessa merkityksessään tieteen ja muistin kuten Merkurius alkemian yhtey-
dessä voidaan ymmärtää. Muisti merkitsi Aristoteleelta tutusti Camillon
teatterin Merkuriusten yhteydessä nähdäkseni välittäjää aistitodellisuuden
ja ajattelun kesken. Se oli pakollinen perusta ymmärtämiselle. Siitä huoli-
matta, miten edellä on korostettu kakkosen riitaisaa ja rikkovaa roolia
pythagoralaisuudessa ja kabbalassa,  Agrippa muistuttaa, että epätäydel-
lisyydestään huolimatta kakkosella oli tehtävä. Fyysisessä todellisuudessa
sekä Merkurius että numero kaksi liittivät yhteen päät, joista kumpikin oli
täydellisempi kuin se itse.386

Uloimpana tasona Prometheus  oli ihmisen luoja ja ihmisyyden mahdollistaja.
Yatesin mukaan Prometheus merkitsi uskonnon, lakien,  taitojen ja tieteiden
syntyä. Camillon teatterissa erilaiset taidot löytyvätkin tältä tasolta kuten
musiikki Apollonista tai maalaus ja arkkitehtuuri Merkuriuksesta. J. T. Fraser
tulkitsee Prometheuksen, joka taidot ihmiselle antamalla mahdollisti sivilisaa-
tion, liittyvän niin tiukasti ajallisuuteen, että hän käyttää tämän yhteydessä
termiä kronosofia (aika+tieto).387  Prometheus-taru selittää Camillon teatteris-
sa hyvän- ja pahantiedon puusta syömisen merkitystä lupauksena kehityk-
sestä. Puun hedelmä merkitsi ymmärrystä ja sen syötyään ihmisestä tuli
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182. Andreas Grote pitää Francesco de’Medicin studiolon (Stanzino del Principe) tulkinnassa yhtenä kes-
keisenä teoksena Francesco Morandini da Poppin Prometheus ja Luonto -maalausta. Hän liittää sen cor pus
hermeticumin tekstifragmentin tulkintaan,  jonka mukaan inventio  on työn ja luonnon tytär. Grote viittaa
tulkintansa perusteissa Cosimo vanhemman uusplatonilaisiin ja mystisesti painottuneisiin käsikirjoitus-
kokoelmiin, Ficinon käännöksiin ja muuhun toimintaan sekä Medicien uusplatonilaiseen aka temiaan.
Sama inhimillisen, mutta jumalaisen Prometheuksen, ja feminiinisen luonnon kehitykseksi yhdistävä
ajatus näyttäisi sopivan myös Camillon teatterin muutoskäsityksen perustaksi.
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tietoinen. Paratiisillisen viattomuuden jätettyään ihmisen oli opittava ja ke-
hitettävä taitojaan.  Se merkitsi, että ihminen teollaan aikaansai paitsi oman
ja maailman kuolevaisuuden, myös kaiken siitä seuraavan uuden elämän ja
muutoksen.  Aika, tietoisuus ja muutos ovat siten Prometheuksen  lupaamat
materiaalisen olemassaolon peruspiirteet.  Prometheus-tarussa,  toisin kuin
hyvän- ja pahantiedon puusta syömisessä muutos sai tämän tulkinnan mu-
kaan positiivisen latauksen ja viittasi sivistyksen kehittymiseen.

Camillo määritteli teatterissaan visuaaliset taiteet (taidot) samaan luokkaan
kirjoittamisen taidon tai tieteiden kanssa.  Hän ei rajannut yhtä tekniikkaa
toista huonommaksi. Oppineisuus mahdollisti kuvataiteilijan käsittämisen
”allegorisella päättelyllä” runoilijaksi ja filosofiksi. Taiteilija opiskeli kuvan-
tekemisen tekniikkaa tarkkaillen malleja ja kopioiden. Samalla hän jalosti
mieltään ja oppi hallitsemaan kuvantekemisen säännöt (esimerkiksi keskeis-
perspektiivin) kuten runoilija kieliopin, joka sijaitsi Camillon teatterissa
Saturnus-sarjassa. Matematiikka – Camillon teatterissa samoin Saturnus-sar-
jassa – tarjosi ohjeita kuinka sommitella taideteos tai suunnitella rakennus.
Molemmat olivat esitysmuodon rakenne ja määrittelivät teoriat hallinneille
ilmaisun rajat varsin vapaasti. Apolloniin  pääsi perinteisesti mukaan runous.
Se merkitsi yksilöllistä kykyä saada oivaltava yhteys omaan sisimpäänsä ja
Jumalaan ja liittyi näin filosofiaan. Profetioiden tavoin sen uskottiin luovan
yhteyden jumalallisen kokemukseen ja se ei siten ollut kokonaisuudessaan
opittavissa oleva taito. Apolloniin  kuuluivatkin Camillon käsityksen mukaan
kaikki jumalallistamisen muodot. Piir tämisen taito ei Camillon mukaan
mekaanisena kykynä ollut vähäisempi kuin kirjoittaminen, joten visuaali-
seen taideteokseen olisi hänen teatterinsa valossa liitettävissä jumalyhteyden
luominen yhtä lailla kuin runouteen, jos nämä voidaan edellä esitetysti
Brunon tavoin yhdistää eli voidaan ymmärtää, että ne olivat tapoja tavoitel-
la jumaluutta. Yhteys on siinä, että Camillo liitti Apolloniin ihmisen osista
silmät ja näköaistin, joka jo perinteisesti oli aisteista tärkein, mutta jonka
asema edelleen korostui 1500-luvun aristotelismin myötä. Jumala oli ym-
märrettävissä luontoa katsoen ja tarkastellen ja siitä tulkintoja tehden pe-
rinteisen oppineisuuden tavoin, mikä oli koko teatterin perusajatus. ”To-
dellinen nerous ja jumaluus”, jota ruhtinas-omistaja jaloutensa kehittäjänä
tavoitteli edellytti näiden yhdistämistä taitoon ilmaista osista muodostuvat
abstraktit asiat ja luoda ne oleviksi.388

Paratiisin toinen filosofisesti tärkeä puu, kaiken keskellä kasvava elämän-
puu, liittyy Kristukseen ja rakkauteen.  Elämänpuu on tie, joka yhdistää
maallisen ja taivaisen kuten kabbalan ja Ficinon ajattelun yhteydessä on
käynyt ilmi. Tärkeän osan mikro- ja makrokosmiseen yhteyteen liittyvästä
käsityksestä ihmisestä elämänpuuna muodosti usko totuuden löytymiseen
sisimmästä, paratiisillisen täydellisyyden muistoista. Kristus maan päälle
laskeutuneena jumalana oli konkretisoitunut yhteys ja mahdollisti yksilölli-
sen sielun ikuisen olemassaolon, mitä paluu paratiisiin ja siellä elämänpuusta
nauttiminen, ja siten Jumalan kaltaiseksi tulo, lupasi. Hyvän- ja pahantiedon
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puusta syömisen jälkeisestä tilanteesta kertovassa Raamatun jakeessa Ju-
malan nimittäin voi tulkita viittaavan tähän mahdollisuuteen:

”Katso ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin
että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentai-

si kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi

iankaikkisesti”389

Camillon teatterin Apollon-sarjan Prometheus-tasolla Apollon paimentaa lau-
maansa ja viittaa Kristukseen, johon usko on ensimmäinen askel kristilli-
sen kasvun ja taivaaseen nousun tiellä. Prometheus Kristuksena on positiivi-
sen muutoksen korkein tai syvin merkitys. Korkea sikäli, että kyseessä olisi
siirtyminen olevaisen ulkopuolelle ja syvä sikäli, että tie löytyi ihmisen sisäl-
tä. Kristuksen läsnäolo Prometheus-tasolla on tunnistettavissa paitsi paimen-
jumalan hahmosta, myös varhaiskeskiaikaisesta käsityksestä Kristuksesta
todellisena Prometheuksena. Heitä yhdisti välittäminen ja kärsimys ihmis-
kunnan puolesta. Prometheus-yhteys korosti Kristuksen tehtävää välittäjänä
ajallisen todellisuuden ja Jumalan välillä.  Kristus–Prometheus  uloimpana ta-
sona oli alku; Apollon-sarjassa se oli erityisesti lupaus henkisestä kasvusta.
Samalla se oli muistutus henkisen voiman ja päättäväisyyden, jalouden ke-
hittämisen, tarpeesta kasvussa, sillä sivistys ja tieto toivat aina mukanaan
pahan mahdollisuuden, kuten luomiskertomuksen hyvän- ja pahantiedon-
puu kertoo.

IkuisuusIkuisuusIkuisuusIkuisuusIkuisuus

Liike ja muutos määrittivät materiaalista todellisuutta, joka juuri materiaa-
lisuutensa takia saattoi vanheta,  kulua tai rapistua. Jumalan olomuoto tä-
män vastakohtana määrittyi aineettomaksi ja ikuiseksi kuten Pomian rajaa
kokoelmissa koko tuonpuoleisen. Se on ainakin uusplatonilaisesti suuntau-
tuneiden, kaiken tai vähintään kaiken Jumalan ulkopuolisen yhteyttä
korostaneiden ajattelijoiden näkökulmasta väärä lähtökohta. Edes Tuomas
Akvinolaisen rajaus ei ollut yhtä laaja. Tämä erotti Jumalan ikuisessa, yksin-
kertaisessa olemassaolossaan täysin fyysisestä maailmasta. Ajallinen maail-
ma oli riippuvainen Jumalasta,  mutta Jumala ei osallistunut siihen.  Voidaan
päätellä, että ikuinen ei ollut ajallisen tavoitettavissa.  Tuomas Akvinolaisesta
poiketen ja Jumal’yhteyttä korostaen Augustinuksen mukaan Jumala oli läsnä
jokaisessa sisäisenä valona, joten ajallisella ja ikuisuudella oli jatkuva suhde.
Augustinuksen uusplatonilaisuuden vaikuttama ajattelu nousi jälleen esiin
renessanssissa. Sen rinnalla eli nähdäkseni Tuomas Akvinolaisen käsitys
liittyen (kabbalistisesti) Jumalan tavoittamattomaan puoleen (En Sof). Voi-
kin nähdäkseni turvallisesti sanoa, että keskiaikainen keskustelu Jumalan
olemuksesta jatkui 1600-luvulle. Tämä merkitsi käsittääkseni sitä, että jo-
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kaisen ajattelevan ihmisen piti ottaa kantaa maailmankaikkeuden olemuk-
seen ja siinä vaikuttaviin voimiin muodostaessaan minäkäsitystään,
Jumal’suhdettaan ja maailmankuvaansa. 390

Usko ihmisen ja maailman muutokseen ja ehkä myös kykyyn muuttaa maa-
ilmaa on nähdäkseni välttämätön tausta Camillon teatterin kaltaiselle
rakennelmalle. Sitä ei ole mahdollista ymmärtää ilman, että paitsi näkyvään,
myös kosmoksen henkiseen osaan kuuluu jonkinlainen liike eli muutos. Se
olisi tällöin samaa materiaa näkyvän olemassaolon kanssa, joskin eri
”puhtausastetta”. Vaikka ajatus yhdistyy ensisijaisesti uusplatonilaisuuteen
esimerkiksi Augustinuksen ja kabbalan kautta, käsitys oli tuttu myös Aris-
toteleen ajattelusta. Aristoteles totesi, että on olemassa eritasoista aineet-
tomuutta, mikä määrittää paitsi kuunalisen maailman eritasoisuutta myös
taivaan rakennetta (taivaan tasot).  Lisäksi Aristoteles ja Platon uskoivat ai-
neen ulkopuoliseen liikkeeseen.  Aineeton liike edellytti Aristoteleen mu-
kaan ainoastaan, että asia saattoi toimia materian tavoin, eli että sillä oli
ominaisuuksia, mikä voidaan yhdistää nimenomaan hengen toimintoihin.
Molempien mukaan oli mahdollista johtaa käsitys taivaista ja Jumalan to-
dellisuudesta, joissa asioita saattoi tapahtua. Kuten Augustinus päätteli,
Jumala eli ikuisessa nykyisyydessä, jossa jokainen hetki oli läsnä samanai-
kaisesti toisin kuin ajallisuudessa, missä tuleva lennähti menneeksi ilman
kestoa.391

Nähdäkseni Camillon teatteri, samoin kuin sen sukulainen, theatrum mundi
kokoelmatyyppinä yleensä, oli rakennettu edistämään ja tukemaan univer-
saalin kaikkea kattamaan pyrkineen materian uudelleenjärjestämistä kos-
moksen todellisen järjestyksen etsinnässä.  Annettu jäsennysmalli loi mie-
lelle pohjan toimia ja jäsentää edelleen ja oivaltaa. Se toi paikalle myytteinä
ja faktoina tietoa, joka edelleen soi mahdollisuuden yhdistää ei vain näky-
vän ja materiaalisen universumin osia suhteeseen toistensa kanssa, vaan
myös näkymättömiä ja siksi vain ymmärryksellä ja oivalluksella tavoitettavia.
Ficino ilmaisi Camillon teatterin metafyysisellä tasolla ja katsojan mielessä
tapahtuneen ymmärryksen tavoittelun ja muutoksen tuottamisen magiassaan
konkreettisena todellisuuden muovaamisena, mikä kertoo ajallisen ja mate-
riaalisen läheisestä yhteydestä. Ficino totesi esimerkiksi, että materiaalissa
piilevät voimat heräsivät henkiin veistoksia tehtäessä. Näkymättömällä
musteella kirjoittamiseen viitaten hän esitti, että materiaalin lämpiäminen
hakkaamisessa ja muissa mekaanisissa rasituksissa nosti ”salaiset kirjaimet”
esiin, mikä viittaa kabbalasta tuttuihin käsityksiin. Ficino käsitti, että tai-
vaallinen lämpö tai jumalallinen kipinä (jonka näkyvä merkki aurinko oli ja
joka työstäessä siirtyi esimerkiksi käsittelijästä materiaan) nosti materiaalia
ylöspäin universaalissa hierarkiassa (esimerkiksi materiassa piilevän muo-
don esille ottamisella). Yhdistämällä aineen taivaallisiin sukulaisiinsa alku-
tulen lämpö auttoi paljastamaan materian todellisen luonteen. Camillon
teatteri auttaa nähdäkseni hahmottamaan maagisia sukulaisuussuhteita si-
ten, että niitä voidaan käyttää henkisen kasvun askelmina. Teatterin raken-



253

taminen sinänsä teki materiaalisessa elävän ihmisen näkökulmasta näky-
mättömiä universaaleja asioita (kuten kosmisen rakenteen) näkyväksi siir-
tämällä katseen ”Jumalan tasolle”. Toisaalta tarkastelua ohjaavien veistos-
ten tekeminen sai ne maagisessa mielessä liittymään ja viittaamaan esittä-
miinsä myyttisiin hahmoihin, jolloin katsoja sai ”todellisen” yhteyden ja
”aidon” ymmärryksen meditaatiossaan. Katselija ideaaliuniversumin aurin-
gon keskeisellä, symbolisella,  paikalla yhdisteli asioita ja paljasti materian
olemusta nostattavan kykynsä vaikutuksessa.392

Uusplatonilaiset ja kabbala jättivät ykseyteen mysteerin mahdollisuuden.
Kabbalan suuntaisesti esimerkiksi Plotinos esitti sielun liikkeen kaksi-
tasoisena, mutta jatkuvana. Ensin sielu vetäytyi fyysisestä todellisuudesta
henkiseen (Camillon teatterissa Dianasta Apolloniin), sitten maailmansielusta
älyllisyyteen, mitä uskoakseni kuvaa Camillon teatterissa matka Apollonista
Saturnukseen maailmankaikkeuden tasolla. Yksilön toteuttamana sama tois-
tui tasoilla sisäänpäin edettäessä. Tasojen suhdetta universumin hierarkiaan
ei ole annettu valmiina tietona. Sen sijaan esitetään evoluutio. Juuri alku-
pisteestä laajenemisen takia mielestäni kuitenkin näyttää siltä, että tasot
kuvaavat aurinkokeskeisyyttä pythagoralaisessa mielessä. Pythagoralainen
alkutuli – joka voitiin rinnastaa Jumalaan Augustinuksen ja Pseudo-
Longinoksen mukaan – sijaitsi olevaisen keskellä ja ulkopuolella. Se oli nä-
kymätön,  mutta aurinko oli sen näkyvä symboli.393  Teatterissa näkymättö-
män, kaiken alkuun saaneen tulen paikka oli näyttämöllä,  kun sen näkyvä
partneri sijaitsi materiaalisen universumin paikallaan sar joista Apollonissa ja
symbolisesti tasoista Gorgonin sisaruksissa: luomakunnasta ihmisissä ja ih-
misistä parhaassa.  Teatterin kokonaisrakenne näyttäisikin kuvaavan
platonilais-pythagoralaista käsitystä ideaalimaailmasta ja näyttäisi tukevan
maakeskeisen ajattelun lisäksi muiden vaihtoehtojen miettimistä universu-
min rakenteeksi. Tästä huolimatta teatterin maailmankuva tuntuu sopivan
kristilliseen näkyvän materian ja näkymättömän hengen erotteluun erityi-
sesti Ficinon kuvaamalla keskiaikaisella perustalla olevalla tavalla, jolloin
ihmisen kohdalla siirryttiin materiaalisesta henkiseen. Tämä tarkoittaa jo-
kaista yksilöä sekä koko ihmislajia (erityisesti kristittyjä). Agrippan esittä-
mällä tavalla Kristus Apollonina olisi teatterissa tärkeä yhdistävä tekijä yleensä
materiaalisen ja henkisen välillä.  Muutosta tukee edellä esitetty numerolo-
ginen yhteys tasolta toiselle. Se esiintyy vain tasoilla ja sarjoissa,  jotka mo-
lemmista sunnista katsoen ovat materiaalisia. Asiaa on vaikea tulkita, mutta
yksi vakavasti otettava vaihtoehtoinen mielleyhtymä on yksilön aseman
korostaminen maailmankaikkeuden “eheyttämisessä”, jolloin laji, maailma
ja yksilöllisyys tiivistyvät katsojassa. Näin olettaen teatterin rakenteen mu-
kaan tämä siis on kuningas, filosofi-hallitsija ja ihmisistä jaloin.  Yleensä
museoihin laajennettuna tämä asenne merkitsee keskinäisestä riippuvuu-
desta huolimatta katsojan ja esille asetettujen asioiden tulkitsijan tärkeyttä
ylitse materiaalien.  Nähty ei lopulta kerro asiaa eikä tarjoile selitystä, vaan
katsoja laatii tulkinnan ja päättää annetun aineiston merkityksen ja keski-
näisen painotuksen, arvon ja aseman oman tarpeensa ja tilanteensa mu-
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kaan. Tulkinnan dialoginen riippuvuus esilleasettamisen tavoista on kui-
tenkin myös voimallinen opettaja. Niin Ranskan vallankumouksessa kuin
nykyaikaisissa politisoiduissa näyttelyissä suunnitelmallisesti esille asetettu-
jen yhdistelmien ja väitteiden teho perustuu kävijän tiedostamatta tekemi-
en havaintojen voimalle, oppilaan roolille, kuten olen aiemmin määritellyt.
Mitä paremmin kävijä on asiantuntija ja erityisesti perehtynyt käytettyihin
ajatusjär jestelmiin, sen selvemmin hän näkee näyttelyn läpi ja voi tarkastel-
la näyttelyn esittämän asian lisäksi käytettyjä ratkaisuja, tehtyjä valintoja ja
verrata niitä vaihtoehtoihin, jotka eivät ole esillä. Näyttelyn suhde maail-
maan toisaalta mutkistuu, toisaalta siirtyy abstraktille tasolle.

Universumin aika ja sen pari, ikuisuus, näyttäisivät olleen niin erottamattomat
Camillon teatterissa, että niistä on mahdoton puhua erikseen. Teatteri ra-
kentui eritasoisista kehistä pythagoralaisen sarjoittaisen hierarkian mukai-
sesti. Erityisesti Saturnuksen merkitsemä pimeyteen ja kuolemaan, mutta
myös jälleensyntymään siirtyminen yhdessä Dianasta alkaneessa tasolta toi-
selle siirtyvän liikkeen kanssa korostaa ajallisen liikkeen muuttuvaa olemus-

183. Camillon teatteri ei ehkä täysin avaa ominaisuuksiaan yksiulotteisessa teatteripohjakaavassa. Ohei-
sessa kuvassa visualisoitu luokkien numerologinen arvottaminen laajentaa rakennelman tilallisuutta ja
korostaa luokkien sisältämien asioiden keskinäistä eriarvoisuutta. En väitä tällä kuvalla, että teatterin
toteutus olisi ajateltu nelikerroksiseksi 84 huoneiseksi rakennukseksi, jonka tilat supistuvat pyramidin
tapaan kerros ker rokselta. Tälle väitteelle ei löydy historiallista perustaa. Pyramidi ar vokkuutta
merkitsevänä muotona toki oli Camillolle tärkeä ja huonemäärä olisi viitannut numerologisesti sekä
vuodenkiertoon että lopulta pyhään kolminaisuuteen (8+4=12->1+2=3) ja siten universaalin materi-
aalisen ja henkiseen tasoon. Kuvaksi tehty spekulaatio on nähdäkseni tilan suuruutta koskevien ar vai-
lujen sijaan valaisevampi asiahierarkioiden esille asettamisen kannalta. Kun yhdessä tasossa pysyvä
kaavio korostaa ihmisen evoluutiota tai ajanliikettä planeettojen myötä, tasoille asetettuna asiat nosta-
vat esiin Camillon itsensä korostaman ihmisyksilöön keskittyvän hierarkian.
     Mikäli halutaan spekuloida, Camillon teatterin rakenne voidaan ehkä ajatella Botticinin taivaan ta-
voin keskustaa kohti supistuvaksi pyöreäksi tilaksi, jossa katsoja asettuu keskelle ja universumi kaartuu
hänen ylleen ja ympärilleen. Useimma t kokoelmahuoneet nä yttävät noudattaneen tätä aja tusta. Kuten
seuraavan luvun kuvituksesta voi todeta, kokoelma tiloissa universumi on erilaisia symmetrioita
tavoittelevana ja asialuokkia ryhmittelevänä pintana kuin nurinkäännetty maailma tarkastelijan ympä-
rillä. Keskelle asettujasta tulee v äistämättä kaiken alku ja asiaryhmien keskinäinen suhde sekä suhde
katsojaan kuvaisi tilassa maailmankaikkeuden r akennetta.
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ta. Samalla Camillon teatterissa kaikkeudelle määrittyi alkamisen seurauk-
sena loppu eli mahdollisuus ykseyteen. Kun sykli ja lineaari, skolastiikan kanssa
yhteen sopivat, mutta yleensä erillisinä esiintyneet ja osin 1400-luvulla klas-
sisten lähteiden myötä uutuuksina esiin tulleet, käsitykset liitetään pythagora-
laiseen kehitysuskoon päädytään spiraalimaiseen universumin ja ajan ra-
kenteeseen.394  Samalla pythagoralaisen alkutulen ja ”arkkityyppisen jumalan”
tavoin ykseys on yhtä aikaa universumin ulkopuolella ja keskellä. Maailma
syntyi kun kristillisen Jumalan jäsentävät sanat järjestivät materiaa samoin
kuin Platonin demiurgi muokkasi alkuainetta. Osa aineesta jäi luojan lähel-
le luomisen tikkailla, osa työntyi kauemmas, mutta yhteys säilyi toisesta
toiseen universumin kehien ja Jumalallisen säteen läpäistessä kaiken.
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AurinkokuningasAurinkokuningasAurinkokuningasAurinkokuningasAurinkokuningas

Perinteisen kristillisen maailmankuvan lisäksi Camillon teatterissa näyttäisi
olevan väite ihmisen jumaluuden mahdollisuudesta. Kun jumaluus
manifestoitui ikuisuudessa, jolla oli monia mielen piirteitä,  mieli tuli mah-
dollisimman lähelle ykseyttä  ja voidaan esittää kysymys esiintyykö teatterissa
ajatus ihmisen yhtymisestä Jumalaan (unio mystica). Kuten Camillo kir joit-
taa, teatterin tavoitteena on esittää mahdollisimman kokonaisvaltainen ja
yksinkertainen olemassaolon malli,  ja mitä myös mielestä käytetty termi
logos muun muassa merkitsee. Logoksessa universaali yksinkertaisuus tuli osaksi
ihmisyyttä. Se oli mahdollista sovittaa yhteen kristinuskon kanssa siten,
että ihminen saattoi nousta mielessään miltei täydellisyyteen silti asettumatta
jumalaksi Jumalan paikalle. Pyrkimys älylliseen ja moraaliseen kohoami-
seen oli näin mahdollista ainakin henkilökohtaisella tasolla tulkita perintei-
seksi kristinuskoksi ja logoksen  tavoitteluksi puhtaassa järkeilyn mielessä.
Kauneuden ymmärtäminen sen sijaan näyttää vaatineen näyn tai vala-
istumisen kaltaisen kokemuksen. Täydellinen kauneus, johon Camillo viit-
taa, muodostui nähdäkseni pyhyyden tavoitteluksi henkisen kokemuksen
mystisessä merkityksessä ja erosi kokemuksena skolastisesta summasta ja
siten loogiseen päättelyyn perustuneesta tavasta ymmärtää maailmaa. Kau-
neuden kokeminen ja ymmärtäminen intuition avulla näyttäisi perustuneen
keskiaikaisiin käytäntöihin, mutta korostuneen universaalia valottaneena
tekijänä ajatteluprosessin mystifioituna osana erityisesti uusplatonilaisuuden
vaikutuksesta.

Edellä esitetysti lähinnä kabbalistisessa muodossa tunnetun (ainakin Camillo
tunsi) luomiskäsityksen mukaan sielu saapui maahan taivaan eri tasojen eli
eri planeettojen, kautta ja liitti matkalla jokaisesta ominaisuuksia itseensä.
Symmetrisesti sielu paluuyrityksessä aloitti vaelluksen tasoja ylöspäin pää-
tyen kussakin jälleensyntymässä ”omalle tähdelleen”, eli kulloisenkin elä-
män myötä ansaitsemalleen tasolle. Kuten kabbalistinen paratiisin ja eheyt-
tämisen tavoittelu kertoo, lopullinen tavoite oli universumin rakenteen
ymmärtäminen tai jopa yhtyminen ykseyteen . Gorgonin sisarusten arvon yksi
katsonkin erityisesti viittaavan ihmisyyden välittävään asemaan hengen ja
materian välissä sekä ihmisolentoon Jumalan kuvana, mihin Camillo viit-
taa. Gorgonin sisarukset on tällöin numerologisesti materiaalinen ykseys. Sa-
malla keskustaa kiertävä sar ja (9–>3–>1), näyttäisi olevan numerologisesti
väärässä järjestyksessä.  Nämä piirteet on mielestäni mahdollista tulkita
siirtymäksi täydellisestä Jumalan kuvasta (Gorgonin sisarukset ja aurinko) to-
delliseen Jumalaan (näyttämö) siten, että yhdeksän sisimmillä tasoilla ym-
märretään edellä esitetysti kiirastulena ja yhtä vajaana täyttymyksenä. Ra-
kenne viittaisi käsitykseen, että tuleva löytyy menneestä ja eheys yhä
hajaantuvammasta maailmasta.395  Nämä seikat todistaisivat Camillo väitet-
tä, että teatteri esittää mikrokosmoksen ja makrokosmoksen suhdetta, jos-
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sa ihminen on universumi ja häneen sisältyy kaikki. Universumista tulee
teatterissa kieliopin ja matematiikan keinoin hallittavana inhimillisen ko-
koinen ja ymmärrettävä, mikä edelleen selittää mallin suosiota omaa arvo-
aan korostaneiden ja samalla arvonsa perusteita filosofiasta etsineiden
ruhtinaiden itsetutkiskelussa.

Yksilön käyttöön tarkoitetussa teatterissa ihmiskuva on käsittääkseni kes-
keinen samoin kuin näytteille asetetuissa kokoelmissa yleensä. Väitän, että
Camillon teatterin ”salaisten” tulkintojen tärkeimpiä seikkoja olivat juuri
ihmisyyteen liittyvät väitteet. Tämän johdan siitä, että alkutulen paikalla on
katsoja; samoin ihmisyys sinänsä Gorgonin sisaruksissa ja erityisesti miehuutena
Apollonissa saavat numeroarvon yksi. Teatterin sisällä tärkein kohta on
Apollonin ja Gorgonin sisarusten risteymä. Pedonomaisuutensa lisäksi Gorgonin
sisarukset  esiintyykin väistämättä nähdäkseni kolmena tietoisuutena tai
sieluna, joka kuitenkin muodostaa yhden olennon. Olento viittaa ihmisen
jumaluuteen pyhän kolminaisuuden avulla. Apollon risteyksessä olento kohtaa
ihmisistä täydellisimmän, maallisen hallitsijan. Apollonia merkitsevä taivasta
tavoitteleva ja egyptiläiseen salaiseen viisauteen viittaava pyramidi
auringonsäteenä on reitti, jota myöten jumalhallitsijan henki nousi jo egypti-
läisissä uskomuksissa taivaaseen. Platonin maailmanmallissa se oli yksin-
kertaisin tilallinen muoto ja edelleen pyhä kolminaisuus.396

Camillon teatterissa sanamukaisesti keskeinen seikka on peilaava suhde
katsojan ja universumin välillä,  eli katsojan sijainnin yhteys universaaliin
rakenteeseen. Teatterissa oli tarkoitus tuottaa käsitys niin suurista ja moni-
mutkaisista asioista, että niitä oli mahdoton nähdä saati ilmaista (täsmälli-
sesti) kirjallisessa muodossa, sillä tarkkaan ottaen ne eivät olleet kenen ta-
hansa ihmisen kontrollin puitteisiin sopivia vaan äärimmäisenä tarkoitettu
ainoastaan ”yli-ihmisen” kyvyille. Teatterin rakenne venyi vastaanottamaan
äärettömän määrän ajatuksia, faktoja ja tulkintoja allegorioidensa kautta.
Katsoja oli vastuussa siitä,  mitä teatteri tarjosi juuri hänelle. Charles de
Bovelles julkaisi vuonna 1509 teoksen Liber de Sapiente, jossa hän kehitti
Picon ajatusta ihmisen määrittämättömästä sijainnista universumissa. Hä-
nen mukaansa ihminen oli peili, joka sijaitsi muun luomakunnan ulkopuo-
lella ja sitä vastapäätä heijastaakseen sen itseensä ja tarkastellakseen sitä.
De Bovellesin kuvaus ihmisyydestä vastaa katsojan asemaa Camillon teat-
terissa paremminkin kuin Gorgonin sisaruksia. Peili-käsitteellä onkin latinassa
yhteys uskonnollisiin mysteereihin siinä kuin konkreettisiin heijastumiin.
Keskiaikaista käsitystä soveltaen ihminen aistijana ei ole ainoastaan valmiin
tiedon vastaanottaja, vaan myös sen henkilökohtaisesti kokija.397

Aristoteeliseen ja luonnonfilosofiseen käsitykseen perustuva lähtökohtaisesti
camera obscuran rakennetta vastaava ihmisen universaali sijainti kuvaa fyysiseksi
muutetussa dialogissa läpäisevän peilaamisen kautta ymmärrettävää katso-
jan erillistä, mutta kokonaisuuteen yhteydessä ollutta asemaa Camillon te-
atterissa.  Teatterissa katsoja peilasi itseään kaikkeuteen, joka oli samalla
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hän itse ja etsi siitä itsensä tunnistamista ja sitä kautta reittiä tietoisuutensa
syventämiseen.  Aistijan ja ajattelijan sijainti materiaalisen todellisuuden ja
sisältä löytyvän totuuden välissä teki sisäistä kuvaa hiovasta peilistä kaksi-
puoleisen, mikä kuvastaa ihmisen universaalia sijaintia rajalla ja kykyä siir-
tyä kummalle puolelle tahansa. Mieheys sarjojen hierarkiassa oli jo saanut
Apollonissa  yhteyden aurinkoon, joten Apollonin ja Gorgonin sisarusten koh-
taaminen on teatterin tärkeä piste. Siinä sijaitsivat intellectus agens , sielun ylin
osa, henki ja elämä. Camillo korosti valon ja sielun ykseyttä ja liitti itsensä
osaksi traditiota, joka yhdisti valon jumaluuteen. Apollon miehisessä voi-
massaan, kauneudessaan ja viisaudessaan oli ihmisen jumaluuden fyysinen
symboli. Agrippan tavoin Camillo jopa kutsui ykseyttä Apolloniksi. Teatte-
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rin Apollon-sarjassa (Camillon mukaan jatkuvuutta merkitsevän) pyramidin
osoittamana ihminen (täydellisimmillään Apollon–Gorgonin sisarukset) siirtyi
Kristuksen välittämänä – mitä sar jan poikkeuksellisen sisällöllisen järjeste-
lyn (Luola  - Apollon - Pidot ) voidaan ajatella merkitsevän – täydellisimmästä
fyysisestä olennosta miltei Jumalan tasolle jaloutensa ja järkensä avulla ja
samalla Jumalan jär jestämään juhlaan. ”Minä” ja ”minun intellectus agens”
sijaitsivatkin Camillon teatterissa Apollon-sarjan Pidot-tasolla.  Apollon-Kris-
tuksen avaaman reitin kautta ihminen saattoi katsojayksilössä tavoittaa te-
atterissa maallista ylemmän sijainnin. Katsojan sijainti keskellä etääntyviä
kehiä korostikin nähdäkseni yksilön subjektiutta teatterin universumin hal-
litsijana. Camillon teatterista on mahdollista lukea, että viimeisen matka-
osuuden voi edetä vain yksilö. Pidot  sisälsi asiat, jotka ”minä” sai intellectus
agensin välityksellä.398  Minä voi tässä viitata sekä Camilloon, että katsojaan
yksilönä. Tärkein paikka keskustassa jäi avoimeksi universumia hallinneelle
Jumalalle, mutta teatterin todellisuudessa katsoja täytti tämän sijan. Univer-
sumin lakien ulkopuolisesta katsojasta tuli jumala Jumalan paikalle.
Numerologian valossa siir tymä ei näyttäydy itsestäänselvänä askelmistona.
Jyrkkä erottamien nähdäkseni korostaa meditaation merkitystä ja siten juu-
ri yksilöllisyyden ja hengen ainutlaatuisuutta. Edellä esittämässäni teatterin
kolmiulotteisessa rakennekaaviossa huippuna yksin, ja siksi äärirajana,
erottautuu Apollon–Gorgonin sisarukset. Erillisyyden ääripäät muodostavat
yhteyden, jossa ”näyttämö” on toinen. Kuva kertoo, että parhainkin ajalli-
nen ihminen on tavoittamattoman kaukana Jumalasta,  mutta hänen ikui-
sesti elävä mielensä voi ehkä saavuttaa yhteyden ja samalla oikeutuksen
keskeiseen sijaintiin ja teatterin hallintaan.

Jo Behrenheimer toteaa Apollonin saaneen teatterissa roi soleilin paikan ja
toisaalta Camillon puhuneen kuninkaasta maanpäällisenä Jumalana. Hän

184. Robert Fludd Utrisque Cosmi vol. II, Frankfur t 1621.
     Camillo selitti ihmisen jumalallisia kykyjä moniin auktoriteetteihin vedoten:

“Meillä on kolme sielua, joista korkeinta, Jumalaa lähinnä olevaa, Merkurius [Her-
mes] Trismegistos ja Platon kutsuvat nimellä mens, Mooses nimellä elämän henki ja
Pyhä Augustinus nimellä ylin osa. Daavid kutsuu sitä valoksi sanoessaan ‘valossa
näemme valon’ ja Pythagoras edustaa samanlaista ajattelua tunnetussa lauseessaan
‘Jumalasta ei voi puhua ilman v alon mainitsemista’. Aristoteles kutsuu valoa ni-
mellä intellectus agens ... Mikäli liitämme itsemme mensiin, meidän on Merkuriuksen
mukaan mahdollista ymmärtää siinä olevan jumalaisen säteen ansiosta kaikki ole-
va: nykyinen, mennyt ja tuleva eli kaikki asiat, jotka ovat taivaassa ja maan päällä.”

      Pythagoralaiselta pohjalta valo rinnastui aurinkoon ja kaikkeuden alkuun ja oli universumin kierron
kohde. Valo Camillon käyttämässä mens-merkityksessä tarkoitti yli-inhimillistä valoa. Nähdäkseni hä-
nen tulkintansa voidaan ymmärtää Agrippan selityksen avulla. Ag rippa esittää, että Prokloksen mu-
kaan Pla tonin Valtion Er -myytissä kuvaama valo oli aineeton ja yksinke rtaisuudessaan
perustavanlaatuinen, mikä tarkoittaa, että se sijaitsi prima materian ulkopuolella ja mahdollisimman lä-
hellä ykseyttä. Tähän valoon saattoi saada yhte yden vain rationaalisen sielun kautta. Valo Prokloksen
tarkoittamassa merkityksessä tarkoitti siten Camillon teatterissa universumin matemaattista rakennet-
ta. Camillon viittaa älyllisyydellä tähän. Nicolaus Cusanuksen mukaan mens oli etymologisesti yhteydes-
sä mensuraan. Tämä tuki hänen mielestään Oresmen näkemystä, että tieto perustuisi mittaamiseen.
Camillo vastasi nähdäkseni tähän asettamalla ymmärtämistä vaativan maailman ristiintaulukkoon ja
mahdollisti loogisen rakenteen kuvalla ymmärryksessä etenemisen universumin tasolta toiselle.
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myös käsittää teatterin henkisen harjoituksen symboliseksi välineeksi ja
uskoo sen vaikutuksen olleen aikanaan suuri myöhemmille theatrum-
sovellutuksille. Arvelisin, että koska hän ja Yates tarkastelevat teatteria
tasoina, eivätkä 7 x 7 -rakenteena, katsojan asema kokonaisuuden mahdol-
lisena hallitsijana jää käsittelemättä. Ajallisuus osoitettuna antiikin lähtei-
den allegorisen tulkinnan kautta ei yksin todista,  että teatteri esittää mikro-
ja makrokosmoksen suhdetta kuten Camillo väittää. Camillo myös kuvailee
kuinka kuningas käyttää teatteria kuin se olisi sekä oppimisen väline, että
hänen mieleisellään tavalla käsiteltävä valtakunta:

”Muutatte maailman muuttumattomia ominaisuuksia laeil-
la, hallitsette myös teatterin maalattuja paikkoja, sillä jos

jokin on yläpuolella ja alapuolella, se on kaikkialla ja nä-

emme, että luova luonto määrittää kaikkea ympärillänne

olevaa omaksuttavaksi.”399

Kuten olen pyrkinyt osoittamaan,  koko maagisen maailmankuvan (univer-
sum kokonaisuutena, jossa kaikilla asioilla on keskinäisiä vaikutussuhteita)
kannalta ihmisen universaali sijainti on kriittinen. Camillon puheessa erityi-
sesti huomiota kiinnittääkin useamman kerran esiintyvä ”ylä- ja alapuolella
ja kaikkialla” oleva. Se nähdäkseni viittaa kuninkaaseen aurinkoon rinnas-
tuvana hahmona eli ihmisistä ylimpänä ja samalla syvällisimmin asiat tunte-
vana ja sieluunsa maailman alkuna katsovana. Kun maallinen hallitsijuus
on keskeinen ja näkyy teatterissa, katsojana on kuningasyksilön näkyvä ja
ymmärtävä sisin,  joka rinnastuu alkutuleen.

Kristinuskon mukaan ihminen ei tietenkään voinut saavuttaa jumaluutta.
Harhaoppisia käsityksiä ei tuotukaan yksiselitteisesti julki ja Camillo puhuu
Kristuksesta välittäjänä. Samalla Camillon teatteri käsitteli selkeimmin to-
dellisuuden rakenteen ymmärtämistä, mikä liittyy tasoon Jumalan alapuo-
lella sekä myyteille ja allegorioille rakentuvaa historiankerronnallista ja
luonnonfilosofista järjestelmää. Valaistuminen ja hetkellinen yhtyminen
Jumalaan mystisessä kokemuksessa saattoi kuitenkin olla mahdollinen. Tämä
hypähdys ymmärryksestä syntyi tunteen (kauneuteen liittyneen rakkauden)
luomassa käsityskyvyn ja logiikan ylittävässä yhteydessä ja oli hetki, jota
Camillon teatterin näyttämölle sijoitettu katsoja ehkä tavoitteli. Alkuperäi-
sen valon ja universumin matemaattisen rakenteen erottaminen mahdollis-
ti käsityksen ihmisen rationaalisesta sielusta, joka kykeni liikkumaan uni-
versumin enemmän tai vähemmän aineettomalta tasolta toiselle ja kykeni
ymmärtämään universumin rakenteellisen puoliskon rakenteeseen kuulu-
van järkensä (logos) avulla.  Sielu saattoi kivuta elämänpuuta omaan sisim-
päänsä ja universumin alkuun jopa aina Jumalan rinnalle, mutta sitä ei voi-
nut sanoa ääneen, eikä Camillo kommentoikaan katsojan sijaintia teat-
terissaan.

Magian konkreettisesti elävöittämä platonilainen kosmos, aurinko juma-
luuden symbolina ja valo elämän lähteenä johtivat kopernikaaniselle tielle



261

riippumatta siitä, missä vaiheessa planeettojen todellinen keskinäinen si-
jainti selvisi itsekullekin. Aurinkokeskeinen maailmankuva, jota katsojan
asema subjektina Camillon teatterissa edellyttää, vaikutti tapaan lukea mui-
naisia kirjoituksia. Nicolauksen ja Ficinon tunteneet ajattelijat katsoivat,
että aurinkokeskeinen maailmankuva mahdollisti todellisen luomisen sel-
vittämisen ja Jumalan salaiset ajatukset kuten Georg Joachim Rheticus
(1514–1574) kirjoitti vuonna 1540. Bruno, joka oli yksi kovaäänisimpiä
aurinkokeskeisyyden esipuhujia ympäri Eurooppaa, asetti Lucretiusta ja
Nicolausta seuraten heliosentrisen systeemin rajattomaan avaruuteen.400

Kopernikus ei ollut yksin uusplatonilaisuudesta tekemine johtopäätöksineen,
joten ei liene syytä epäillä ettei Camillo olisi voinut teatterissaan esittää
keskustulen ajatusta.

Camillon teatteri on varhaisempi kuin Kopernikuksen kuolinvuonna 1543
julkaistun De Revolutionibus Orbiumin tarkoituksena oli selkeyttää ja siten saada
aikaan vuosisatojen saatossa monimutkaiseksi käynyttä Ptolemaioksen (eli
n. vuoden 140 tienoilla) mallia kauniimpi eli yksinkertaisempi universumin
malli.401  Vaikka aurinkokeskeisyyttä voidaan pitää filosofisesti ja näkyvää
maailmaa koskevan tiedon kannalta tärkeänä kysymyksenä, Camillon sa-
moin kuin Kopernikuksen ajattelu sitoutui ehkä todellisen maailman ku-
vaamista vahvemmin moraaliin ja ideaaliin.  Nikolaus korosti äärettömään
moniaurinkoiseen universumiin viitaten äärettömän ja siksi tavoittamat-
toman tavoittelun moraalista suuruutta. Nicolauksen mukaan aistit eivät
voineet antaa luotettavaa kuvaa äärettömyydestä tai lukemattomista maail-
moista, joten käsityksiä täytyi testata mielessä, mikä haastoi aristoteelisen
aistivaltaisuuden. Bruno nosti tämän rinnalle Ficinon esittämän yhteyden
eroksen ja heroksen välillä, mikä johti ajatukseen kiihkeästä herooisesta rak-
kaudesta jumalaisena vimmana.  Bruno kuvasi, miten sankari vielä
ymmärrettyäänkin, ettei maallinen rakastaja voinut koskaan nähdä Jumalan
valoa suoraan, vaan ainoastaan vaisuina heijastumina luonnossa ja sielus-
saan pysyi sitkeästi tavoitteessaan. Hänen mukaansa ratkaisu ongelmaan ei
löytynyt teologiasta vaan luonnonfilosofiasta. Se johtaisi sankarin meta-
morfoosiin ja niin lähelle Jumalaa kuin mahdollista. Bruno siis korosti
luonnonfilosofian mukaisesti materiaalisen maailman tarkastelua meditaa-
tion välineenä ja henkilökohtaisen kehityksen tukena, mutta Camillon ta-
voin väritti ajatteluaan uusplatonilaisin aineksin ja korosti nähdäkseni
Camillon tavoin Ficinoa voimakkaammin aistillisuutta ajattelun inspiroi-
jana.402  Brunon käsitys voidaan kuitenkin yhdistää Ficinoon, joka esitti,
että ylin hyvä (summum bonum) oli tulla Jumalan kaltaiseksi. Tämä oli mah-
dollista täydellisessä ymmärtämisessä. Ficinon mukaan, kun ymmärrys kä-
sitti kohteensa, se muuttui kohteen kuvaksi ja samanlaiseksi sen kanssa.
Bruno määritteli kohteen ymmärtämisen menetelmäksi luonnon tutkimi-
sen. Molemmat korostavat jonkinlaista tietoon perustuvaa älyllistä intuitiota,
jota voi ehkä parhaiten ymmärtää liittäen se invention keskiaikaiseen käyt-
töön: vankka tietopohja auttoi omiin päätelmiin ja oivaltamaan. Mystiset
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tulkinnat toivat mukaan nähdäkseni aiempaa suuremman oivalluksen pai-
nottamisen.403  Camillo näyttää Brunon tavoin painottaneen ympäristön,
historian, kulttuurin ja koko universumin tarkastelua ymmärryksen perus-
taksi, kun keskiajalla kirkkoisät ja kirjalliset auktoriteetit olivat korostuneet.
Samalla erotuksena 1500-luvun kuluessa ja Camillon toiminnan jälkeen
voimistuvasta luonnonfilosofiasta poiketen Camillo painottaa erityisesti
tarkastelutapaa ja asioiden suhteiden merkitystä yksittäisten asioiden yksittäin
luomien merkitysten sijaan.

Kehitys Camillon teatterissa perustui ajatukseen, että kir jaimet, sanat ja
numerot ovat syy aineen olemassaololle, ja että eri yhdistelmillä oli erilaisia
merkityksiä ja vaikutuksia. Tähän rinnastaen Ficinon käsitys, että suun-
nitteleminen loi tulevaisuutta ja aikaa tarkoittaa nähdäkseni arkisesti ja
maagisesti, että teoilla on seurauksia tulevaisuudessa ja tulevaisuuteen on
mahdollista vaikuttaa. Mytologiassa tämä perusteltiin Prometheus myytillä:
älyllä ja ajallisessa luomisella. Samaan liittyen Picon mukaan ihmisen arvon
ja erityisyyden perusta oli, että hän oli luonteensa ja siten myös kohtalonsa
tekijä. Pico puhuu kehittymisestä Jumalalta saatujen edellytysten (univer-
saalin rakenteen määrittämissä) puitteissa. Picon ihmisyyskäsityksessä ih-
minen saattoi aiheuttaa muutoksia aineellisessa olemassaolossa, joten hä-
nen oli mahdolliselta myös siir tyä vaikuttamisen eri tasoille. Jatkaen
metaforaa vuonna 1518 julkaisemassaan Fabula de hominessa Luis Vives
allegorisoi maailman elävyyttä painottaen metamorfoosiin kykenevän ih-
misen näyttelijäksi, joka teki jokaisen roolin universumissa alimmasta kas-
vista korkeimpaan jumaluuteen.404  Tämä käsitys ymmärtää mahdollisuu-
deksi yhtyä Jumalaan tai Jumalaksi tulemisen reitiksi. Se voidaan käsittää
siten, että ihminen ymmärtää Jumalan näkyvän (feminiinisen) puolen ja on
ymmärryksessään tuo Jumalan osa. Kyseessä on tällöin nimenomaisesti
materiaalinen eli ajallinen maailmakaikkeus. Jumalan eri puolet – erilaiset
ominaisuudet ja erilainen universaali sijainti (Keter: läsnä ajallisessa ja ihmi-
sessä/En Sof : omassa erilaisessa todellisuudessaan puuttumatta maailmaan)
– vastaavat näitä. Kyse on kahden tasa-arvoisen liitosta. Ihminen univer-
saalina miehenä on tällöin jumala, mutta ei kuitenkaan käsitteen tiukassa
keskiaikaisessa (esimerkiksi Tuomas Akvinolaisen esittämässä) merkityk-
sessä.

Yatesin käsityksen mukaan Camillon muistamisen taito oli teatterin muo-
toinen koska se vanhanaikaisena liittyi retoriikkaan ja skolastiseen traditi-
oon.405  Näitä ei pidä sulkea pois, olihan teatteri todellisuuden kuvaamisen
arkkityyppi. Se teki luomakunnan näytelmästä näkyvän aivan erityisellä ta-
valla. Esimerkiksi Plotinos käytti luojajumalasta epiteettiä khoreegós406  (kreik-
kalaisen teatterin kuoronjohtaja), mikä antaa perustan yhdistää teatteri esitys-
muotona maailmankaikkeuteen. Vähämerkityksisistä kirjaimista ja sanoista
sekä niistä muodostuneista tekstikokonaisuuksista rakentui näyttämöllä
entistä rikkaampi kokonaisuus. Samalla jo klassisen teatterin perusole-
mukseen kuului totuuksien paljastaminen katsojille poeettista tulkintaa
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vaatineina myytteinä, mikä edelleen renessanssissa sopi älyllistä uteliaisuut-
ta korostaneeseen hovi-ilmapiiriin.  Camillon teatterissa esiintyvien myytti-
en kertova aines oli jo sinällään tuttua kirjoista ja näyttämöltä ja siksi vain
vahvisti käsitystä maailmasta esillepanona ja paikkana ihmisen, tulkita, toi-
mia ja muutella merkityksiä. Teatteri oli myös aikansa muodikas ”totuuden-
kuvaaja”. Renessanssin teatterikäsitys rinnasti näyttämön mikrokosmoksena
maailman tiivistämiseen eli elämään.407  Camillon käyttämä retorinen malli
kelpasi siis myös ilman erityisen syvällisiä metafyysisiä yhteyksiä. Kuten
renessanssin teatteria tutkinut Pamela H. Smith toteaa:

”Koska teatteri on niin monitasoinen ja monipuolinen, se
oli täydellinen väline aikana, jolla oli pakkomielle sanojen

ja asioiden suhteesta, käytännöstä ja teoriasta sekä todel-

lisesta ja keinotekoisesta.”

Smith asettaa esittävän teatterin näyttämölle maailman rajojaan tavoittelevana
mikrokosmoksena ja ymmärtää renessanssin tilaksi, jossa ihmiset pitivät
itseään näyttelijöinä ja Jumala oli ohjaaja. Toisin kuin nukketeatterissa, tä-
män teatterin menestyneet näyttelijät kutsuttiin esityksen jälkeen taivaalli-
seen juhlaan.408  Camillon teatterin tarkasteleminen johtaa käsittääkseni vä-
hintään samaan johtopäätökseen.

Ned Lukacher on tulkinnut Plotinoksen edellä mainittua jumala khoregina
vertausta Camillon teatterin kannalta mielenkiintoisesta näkökulmasta, jossa
yhdistyy kaksi renessanssin tärkeää teemaa: ajankierron suhde ikuisuuteen
ja mallin suhde olemassaoloon. Lukacherin mukaan Plotinos tulkitsi (maa-
ilman) rakenteellisen mallin ja sen materiaalisen kuvan eli olemassaolon
yhtäaikaisiksi peilatuksi ja peilaajaksi. Peilauksessa tapahtui koko ajan (ak-
tiivisen energian) liikettä näiden kahden puoliskon välillä ja osapuolet vai-
kuttivat toinen toisiinsa. Lukacherin käsityksen mukaan liikkuva aktiivinen
energia edelsi kumpaakin, sekä mallia että sen kuvaa.  Lukacher nostaa
Plotinoksen ajattelusta esiin universumin toistuvuuden teeman ja kuvaa
luomisen teatteriproduktioksi, jossa ikuisuus naamioitui aikaan kerta toi-
sensa jälkeen. Hän yhdistää aionin khoregiin, jolloin universumista tulee ”ajan
näyttämö”, eli siellä esitetään muuttuvaa versiota olemassaolosta.409

Universumimallin kutsuminen teatteriksi merkitsi ymmärtämisen perus-
taksi vaadittavien visuaalisuuden ja henkilökohtaisen tunne-elämyksen tär-
keyttä samalla kun sen vastaparina oli kokemuksen tuottanut luojajumala.
Paula Findlenin mukaan kokoelman teatterimuoto korosti näkemistä kuu-
lemisen edelle ”totuuden” oppimisen keinona. Samalla se viittasi metafo-
risesti universaaliin ideaaliin järjestykseen ja arkkitehtuurimuotona korosti
kokoelmaa tutkimassa käyneen asemaa. Asiantunteva kävijä oli virtuosi, mikä
on asiantuntijan täydellisyyden korostuksessa johdos jumalallisesta kyvystä
ymmärtää koko käsillä oleva ala.410  Näissä tavoitteissa keskiaikainen tapa
käyttää retorisia muistitekniikoita on epäilemättä ollut innoittaja ja hyödyl-
linen väline. Saataessa universumi haltuun yhdellä silmäyksellä teatterista
tuli kokonaisvaltaisuutta tavoittelevan meditaation paikka. Jos lähtökohta-
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na olisi ollut aristotelinen muistikäsitys, teatterin voisi ymmärtää selittävän
vain pysyvän materiaalisen universumin ja toistavan ympärillä näkyneen
olemassaolon piir teitä sellaisenaan kuten varsinkin 1600-luvulle tultaessa
”tieteelliset” kokoelmat haluttiin nähdä. Tämän asenteen voi katsoa selittä-
vän uskoa kaikenkeräämiseen. Asiaryhmät tai esineet olivat tällaisissa ko-
koelmissa mahdollisimman mykkiä – merkitykseltään kyseenalaistamattomia
– esimerkkejä. Katsojan oletettiin kyenneen poimimaan lähinnä vain jo
olemassaollut tieto. Kokonaisuus oli mekaanisessa, opettavassa (myöhem-
min kasvattavassa) ja ulkoaoppimisen mielessä muistitekninen ja retorinen.
Uudet assosiaatiot, oivallukset ja keksiminen eivät olisi kuuluneet esille-
asetajan edellyttämiin asioihin lukuunottamatta asiantuntijoita. Opettavuus,
kuten olen korostanut, on tärkeä kokoelmien jäsentämisessä ja esille aset-
tamisessa varsinkin yliopistoissa jo 1500-luvulla. Kokoelmahistoriantutkimus
onkin ansiokkaasti selvittänyt luonnonfilosofian ja -historian kirjoittami-
sen,  taksonomian ja kokoelmien suhdetta juuri tässä skolastisessa ja
aristoteelisessa mielessä. Myytit sekä antiikin ja keskiajan kirjallinen perin-
ne ovat läsnä auktoriteetteina, jotka kertovat ominaisuuksista ja käyttömah-
dollisuuksista. Camillon dialogisesti keskusteleva ja katsojan luovaa panos-
ta oppimiskokoelmia vahvemmin korostanut teatteri muodostui kuitenkin
nähdäkseni visuaaliseksi muistiksi sen yhteisen pohjan perusteella, jonka
Aristoteles ja Platon loivat: aistihavainto, ennen kaikkea näköhavainto, oli
ajattelun mutta myös uuteen johtavien oivallusten perusta. Camillon teat-
teri tar josi näyttämön ihmisen toteuttaa itseään ja määritti samalla lopulta
vain rajat ja säännöt,  joiden puitteissa universumissa oli toimittava.

Pidän tärkeänä, että teatterin ja universaalin rakenteen sekä ihmisen aseman
mietiskelyn yhteys voidaan osoittaa selkeästi.  Ilman näitä ei ole mahdollista
osoittaa moderneilla museoilla olevan mitään erityistä filosofista pohjaa ja
ne on todettava aiemmin esitetyllä tavalla (tieteen sivuosassa kehittyneiksi)
muistamista helpottaneiksi ensyklopedioiksi tai täydelliseen kuvaamiseen
pyrkineiksi esimerkkikeräymiksi, joihin kelpasi lopulta mikä vain, ja jotka
saivat kaiken tallettamisessa syntyneen objektiiviselta näyttäneen merkki-
olemuksensa painolastiksi instituution arvovallan ja päätyivät esimerkiksi
imperialismin ja nationalismin luomisen, tukemisen ja esittämisen välineik-
si. Tämän rinnalla olisivat aikaa myöten syntyneet yksityisten irrallisista
uniikkiesineistä muodostetut taidekokoelmat.  Tällöin ei voi sanoa, että
museokokoelmaa olisi ennen virallisesti ylläpidettyjä julkisia kokoelmia (yli-
opistot, tiedeseurat, valtiot jne.) kartutettu minkään sellaisen systematiikan
puitteissa, että yhtenäisestä instituutiosta olisi mahdollista puhua. Luonnon-
filosofialla ja yksityisillä keräilijöillä ei olisi ollut mitään yhteistä syytä koko-
elmien hankintaan, vaan toisia ajoivat luonnon ymmärtämisen pyrkimyk-
set, toisia ehkä lähinnä viihteen tai koristelun tarve. Oli kyseessä taide- tai
luontokokoelma, museon symbolinen merkitys ja kyky sanattomaan vies-
tintään oli kuitenkin selvästi tiedossa esimerkiksi 1700-luvun puolivälin
Ranskassa kuten edellä on selvinnyt. Tämä oli siis samaan aikaan kun luon-
nontieteellisen kaiken keräilyn muoto täsmentyi ja “kuriositeettikabinetit”
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hiipuivat. Toinen ei käsittääkseni johda toiseen. Kyse ei myöskään ole yh-
den kuolemasta ja uuden syntymästä. Sensijaan kyse on kahdesta rinnak-
kaisesta, mutta erillisestä asiasta: tallettamisesta periaatteineen ja esille-
asettamisen tavoitteista. Mikäli näin ei ajateltaisi, ei voitaisi puhua yksilöi-
den tavoitteellisesta toiminnasta, kun renessanssissa yksityiset (nykyään
esimerkiksi taide- ja taideteollisuus) kokoelmat alkoivat kasvaa, monipuo-
listua ja lopulta myös tulla yhä julkisemmiksi. Jokainen kokoelma olisi täl-
löin nähtävä vain yksilönä. Erityisesti renessanssin yksityiskokoelmien
epärationaalista haalimista tai jopa shokkikokemusten luomista painottava
ajattelu ei olekaan enää vuosiin vakuuttanut ja kokoelmille on etsitty perus-
teita niin statuskilpailusta kuin tarpeesta ymmärtää maailmaa.

185.  Francis Bacon on verrannut ihmisen mieltä likaiseen taipuneeseen peiliin, joka on puhdistettava
ja oikaistava aidon tiedon saamiseksi. De Bovellesin tavoin Baconin vertauksen peili,  vaikka pyrki
kirkkaasti toistamaan luontoa, on läpitihkuva vastaanottaja, joka virheettömänä tuottaa mieleen kirk-
kaan kuvan todellisuudesta ja siten oivalluksen ja ymmärryksen. Peili viittaa aristoteelisesti luonnon
tarkastelun tärkeyteen ja näköaistin keskeisyyteen. Ajatuksen voi ymmär tää nähdäkseni parhaiten ajan
optiikan valossa. Linssimäiseksi ajateltuna peilimäinen havaitseminen siirtää nähdyn mieleen heijastu-
mana camera obscuran tavoin. Kuvien ollessa mielessä on mahdollista ottaa huomioon ideatason “todelli-
nen todellisuus”, joka on jo valmiina siellä.
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186. Cabinet d’Amateur, n. 1615. öljy puulle, 49 x 64. Historisches Museum, Frankfurt aM.
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Keräilyn periaatteista 1500Keräilyn periaatteista 1500Keräilyn periaatteista 1500Keräilyn periaatteista 1500Keräilyn periaatteista 1500—1600-luvulla1600-luvulla1600-luvulla1600-luvulla1600-luvulla
Renessanssiaikainen keräily niin Pohjois-Italiassa kuin Alppien pohjoispuo-
lelle perustui siihen, että fyysisen todellisuuden saattoi ottaa haltuun Juma-
lan ihmiselle luomisessa antamin ja I Mooseksen kirjan I:n luvun jakeissa
26–28 todistetuin valtuuksin. Kerätty materiaali oli ilmaus yksilön,  yleensä
ruhtinaan, vallasta alamaisiinsa ja ympäröivään luontoon tai luonnontutki-
jan kyvystä hallita alansa.  Ruhtinaiden kokoelmien olemassaolo merkitsee,
että kokoelmilla oli alusta alkaen yhteys valtiolliseen ja valtaan. Kokoelmi-
en tarkoituksena oli muodostaa mikrokosmos, jossa saatettiin yhteen ole-
vainen kaikkine piirteineen ja ominaisuuksineen. Korostaen kokoelman
mikrokosmista olemusta Susan Stewart määrittelee, että kokoelmassa tuli
olla minimiotos, mutta samalla täydellinen määrä autonomiseksi kokonai-
suudeksi. Hän korostaa kokoelman ottavan tällä auktoriteetin aseman.
Keräilyn tarkoituksen oli selvittää luomisprosessia ja asioiden hierarkiaa
sekä tuottaa tietoa maailman ideaalista. Tällaiseen maailman toistavaan
theatrum mundiin tai kuriositeettikabinettiin pyrittiin kokoamaan esimerkke-
jä sekä kuvamateriaalia tutuilta ja tuntemattomilta alueilta. Käsille saatua
fyysisin aistein tutustuttavissa olevaa osaa universumista käytettiin muo-
dostamaan ajatuksissa se mikä ei ollut tuotavissa paikalle. Maalaukset saat-

j a   m u s e o   s i i t ä   e e s p ä i n
R e n e s s a n s s i k e r ä i l y
KirjaVI



268

toivat edelleen muodostaa kokoelman mikrokosmokseen omia mikrokos-
moksiaan. Kokoelmaa saatettiin käyttää yhtälailla olemassaolon mysteerin
mietiskelyyn kuin todellisuuteen vaikuttamisen välineenä, koska läsnä-
olevassa edustajassa oletettiin olevan edustamansa asian merkitys ja voi-
ma.411

Keräilyyn skolastiikan ja luonnonfilosofian ohella vaikuttanut filosofia oli
pyrkimystä yhdistää kaikki ajateltavissa olevat tavat tarkastella ja ymmärtää
kaikkeutta. Mitä vanhempi tai eksoottisempi tapa oli, miltei, sen parempi.
Etäinen ja vieras laajensi näkemystä eli auttoi suhteuttamaan asioita. Se
auttoi erottamaan oleellisen,  tyypillisen ja poikkeuksellisen. Kokoelmat
1400–1500-luvulla pyrkivät konkretisoimaan mielikuvituksen ja muistin
yhtyeenkietoutumista ajatteluprosessissa. Käsitys kokoelmasta mikrokos-
moksena, jolla oli aktiivinen suhde ympäristöönsä ja jota voitiin hallita,
kontrolloida ja käyttää henkilökohtaisesti hyväksi, perustui antiikin filoso-
feihin,  uusplatonismiin,  skolastiseen aristoteeliseen traditioon,  kabbalaan,
kristinuskoon ja näiden pohjalta kehittyneeseen magiaan.

Siitä huolimatta, että usko jälleensyntymiin ja universumin kausiin mahdol-
listi käsityksen maailman muuttuvuudesta, yleensä yhteiskunnan hierarkiaa
voidaan pitää renessanssin aikana taipuvaisempana pysyvyyteen kuin muu-
tokseen. Esimerkiksi suhde vieraisiin kulttuureihin korosti 1500-luvulla
hallitsijuuden ylemmyyttä maanosasta riippumatta, mutta keskustelu älylli-
syydestä luovuudessa oli jo vaikuttanut taiteilijaneron tai muistamisen tai-
don mestarin tyyppisten erityisten –”jumalallisten” – ihmisten olemassa-
olon tunnistamiseen ”eliittitaiteilijoiden, -käsityöläisten ja heitä tukeneiden
keräilijöiden keskuudessa” kuten Lorraine Daston toteaa.412  Ajattelu ei etään-
tynyt ensivaiheessa aivan niin kauas kirkosta kuin äkkiä voisi näyttää.  Ficino
oli aidosti kristillinen ajattelija ja niin myös Pico. Kun ihmisen sielu oli
todellinen ihmisyys, se oli edelleen kaiken keskellä, nyt vain fyysisenä kaik-
keuden keskuksen kuvana maan korvasi aurinko. Lukemattomien universu-
mien avaruus oli Nikolauksen käsityksen mukaan mahdollinen vaihtoehto,
mutta Keplerin osoitettua maan radan epätäydelliseksi ellipsiksi,  jonka kes-
kellä auringon paikka vaihtelee, saattoi vakavasti kehittyä ajatus ihmisen
satunnaisuudesta yhtenä tähtienvälisen tyhjyyden vaeltajana toisten joukossa.
Keplerin myötä syntynyt pienuuden tunne epäilemättä kutisti monien kiin-
nostusta todelliseen magiaan ja jumaluuden tavoittamiseen magian enem-
män tai vähemmän materiaalisissa muodoissa. Uusplatonistis-kabbalistis-
okkulttisesta ajattelusta jäi jäljelle mekaaninen universumi, näytettävissä ja
laskettavissa olevan totuuden vaatimus ja suunnaton määrä metaforista kieltä
ja kielikuvia aina nykyaikaan asti, joskin näiden merkitystä tieteenhistoriassa
ei juuri ole huomattu.

Renessanssifilosofian keskeiset aihelmat säilyivät varsin pitkään keskuste-
luissa kuten voidaan päätellä vaikkapa Anne Conwayn vuonna 1690 jul-
kaistuista kirjoituksista. Samoin Robert Fluddin (1574–1637) visualisoimia
versioita uusplatonilaisesta mystiikasta levisi 1600-luvulla.  Anne Conwayn
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mukaan myös Thomas Hobbesin filosofia perustui käsityksille, jotka ovat
ymmärrettäviä kaiken läpäisevän hengen avulla.413  Vapaamuurarit ovat näh-
däkseni myös säilyttäneet kristillisten mystisten käsitysten visualisoituja
esityksiä nykypäiviin. ”Kuriositeettikabinetin” ja theatrum mundin perustana
olleen ajattelun filosofiset merkitykset sensijaan ‘unohdettiin’ ja korostet-
tiin humanismia ja nykynäkökulmasta vakavasti otettavaa tieteellisyyttä eli
kokoelmien yhteyttä tutkimukseen, mikä allegorista ajattelua helpommin
näyttäytyy nykytarkastelijalle rationaalisena toimintana.414  Pitkäksi ajaksi
varhaisista kokoelmista tuli myöhäisten tarkastelijoiden silmissä satunnais-
ten henkilökohtaisten kiinnostusten ja intohimojen käsittämättömiä ja –
Freudin jälkeisen ajattelun värittämänä – suorastaan sairaan mielen ilmen-
täjiä. ”Esimodernista” tuli 1700-luvulla kehittyvän ajattelun myötä syno-
nyymi esirationaaliselle ihmiskunnan kehitysasteikolla.  Esineistä monet sil-
ti säilyivät, samoin luetteloita ja inventaareja. Joitain varsin runsaslukuisista
kokoelmista on edelleen mahdollista tutkia jotakuinkin alkuperäisessä ko-
konaisuudessaan. Myös kuvia on säilynyt.  Kokoelmien ja esilleasettamisen
järjestelmien tarkasteleminen on siis jossain määrin edelleen mahdollista.
Tässä luvussa tarkastelenkin muutamaa hyvin tunnettua kokoelmaa sitä
katsantokantaa vasten, jonka Camillon teatterin analyysi maailmankat-
somuksellisine perusteluineen on luonut.

Vuonna 1704 Valentinin julkaisemassa Museum museorumissa esiteltiin 658
kokoelmaa, joista useimmilla oli luettelo. Roomassa taas oli Giovanni Piet-
ro Bellorin (1613–1696) mukaan noin 150 kokoelmaa, joiden omistajista
90 prosenttia suosi maalauksia, antikviteetteja, mitaleja ja kameita. Luonnon-
historiaa ei Roomassa kerännyt hänen mukaansa kukaan toisin kuin Poh-
jois-Italiassa. Keräilyä pidettiin suositeltavana ajanvietteenä 1500–1600-lu-
vulla. Bolognalainen Ferdinando Cospi määritteli kokoelmansa nuoruuden
ajankuluksi. Veronalainen Ludovico Moscardo taas väitti ryhtyneensä
keräilijäksi saadakseen kunniallisen ammatin ja välttääkseen joutilaisuutta.
Molemmat kommentit kannattaa rinnastaa keräilyn moraaliseen arvokkuu-
teen, jota edellä olen pyrkinyt korostamaan niin jalostavan mietiskelyn kuin
esineistä maagisesti siirtyväksi ajateltujen ominaisuuksien kautta.  Giuseppe
Olmin mukaan keräilyn todellisempi syy lienee halu kivuta yhteiskunnan
portaikolla.  Hän liitää esimerkiksi Medicien kokoelmat perheen poliittisen
vaikutusvallan lisäämiseen. Toskanalaisuutta korostanut etruskimytologia
oikeutti suvun johtoaseman, roomalainen antiikki yhdisti perheen paaviin.
Kuten Medicit näyttivät, keräily oli ”ruhtinaille sopiva harrastus”. Merkit-
tävä kokoelma oli ”pakollinen nähtävyys”. Kokoelman omistaminen soikin
ainutlaatuisen tilaisuuden saada ulkomaalaisia ja kuninkaallisia vieraita ko-
tiinsa. Pohjoisitalialaiset keräilijät lisäsivät tunnettavuuttaan julkaisemalla
kokoelmaluetteloita ja levittämällä niitä laajasti. Erotuksena tästä ja koros-
taakseen yliopistollisten kokoelmien moderniin tieteellisyyteen johtanutta
luonnetta Olmin mukaan luonnonfilosofisten kokoelmien omistajat 1500-
luvun lopussa listasivat lähinnä vaihtotavaraa. Heidän yhteytensä olivatkin
yhtä laajat kuin ruhtinaiden.415  Mikäli katsotaan, että Camillon teatteri ku-
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vasi hallitsijan/kokoelman omistaja-maagin yhteiskunnan huipulle nousseek-
si tai kykeneväksi, keräily oli sekä ruhtinaalle että nousuun pyrkivälle välttä-
mätöntä toimintaa. Eri yhteiskuntaluokkien välisten sosiaalisten yhteyksi-
en syntyminen tai henkilökohtaisen aseman muutos oli osa metafyysisten
väitteiden rakentaman aatemaailman hyväksytyksi tekemää prosessia.

Julius von Schlosser tiivistää renessanssikokoelmat synnyttäneen maailman-
kuvan maagisuuden ja modernien luonnontieteiden kohtaamiseen. Se oli
hänen mukaansa skolastisen tutkimuksen, maakeskeisyyden väistymisen,
laajenevan maailmankuvan ja myyttisiin maihin tutustumisen;  kaikkien tie-
tojen ja taitojen yhdistysyrityksen, f ilologien, historioitsijoiden,  Keplerin,
Galilein, Leonardon ja Leibnizin aikaa. Pala palalta keskiaikainen maail-
mankuva mureni,  mutta tilalle tuli yhtä kiinnostavaa uutta tietoa. Von
Schlosserin mukaan vanha tarumaailma ei kuitenkaan irrottanut otettaan
helposti koska sillä oli mahtavia tukijoita. Hän toteaa,  että kokoelmiin ke-
rättiin kyllä matemaattisia ja fysiikan kojeita, taidokkaita esineitä, tutkimus-
välineitä, mutta myös taikavälineistöä. Kuriositeetteihin liitetyn negativi-
soivan ajattelun mukaisesti von Schlosser arvioi tutkimuslaitteiston kiin-
nostaneen ruhtinaallisia keräilijöitä vain kauniin ja mielenkiintoisen ulko-
muotonsa takia.  Samalla hänen mukaansa matematiikan kansallistieteekseen
julistaneiden italialaisten parista on luonnollista tavata yksityisiä luonnon-
tieteellisiä kokoelmia varhemmin kuin romanttisiin noitiin ja paholaisiin
viehättyneestä pohjolasta. Hän pitää tästä hyvänä esimerkkinä Museum
Calceolariumia. Von Schlosser löytää Italiasta myös esimerkkejä harrasteli-
joista, jotka yhdistelivät artificicaliaa ja naturaliaa. Tällaisia kokoelmia olivat
hänen mukaansa esimerkiksi bolognalainen Museo Cospiano tai Ludovico
Moscardon museo Veronassa.416  Schlosserin jo klassiseksi nousseessa ku-
vauksessa on nähdäkseni paljon tarkkasilmäisyyttä. Samalla se tarkastelijan
sadan vuoden takaiseen aikaan sidotussa moralismissaan näyttäisi käsityk-
seni mukaan perustelevan asioita paitsi kansanluonteella, myös vahvalla li-
neaarisen kehityksen käsityksellä,  jotka erityisesti olen edellä pyrkinyt osoit-
tamaan vähintään kyseenalaisiksi.

Giuseppe Olmin mukaan tärkeimpiä italialaisia keräilijöitä olivat Francesco
Calceolari Veronassa, Ulisse Aldrovandi Bolognassa, Michele Mercati Roo-
massa ja Ferrante Imperato Napolissa. Nämä kokoelmat esiintyvätkin useim-
missa tutkimuksissa ja ajan kokoelmien esittelyissä. Kokoelmissa oli eroja,
mutta kaikissa tärkein alue olivat kasvit, eläimet, mineraalit ja muut luon-
nosta peräisin olleet esineet. Näistä ainakin Calceolarin, Aldrovandin ja
Imperaton kokoelmiin liittyi epiteetti theatrum. Kokoelmien muodostumi-
seen vaikuttivat kerääjien sosiaalinen ja taloudellinen asema sekä älylliset ja
ammatilliset kiinnostukset. Aldovandi oli luonnonfilosof ian professori
Bolognan yliopistossa, Calceolari ja Imperato olivat apteekkareita ja Mercati
paavin lääkäri sekä Vatikaanin kasvitieteellisen puutarhan johtaja kuten
Aldrovandi Bolognan yliopistossa.  Näiden lisäksi tärkeään asemaan nousi-
vat Olmin mukaan luetteloiden julkaisemisen takia jotkut yksittäisten ke-
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räilijöiden ”taide”, etnografiset, kirja,  tieteellisten välineiden ja luonnon-
historian kokoelmat. Näitä olivat Manfredo Settala Milanossa, Lodovico
Moscardo Veronassa ja Ferdinando Cospi Bolognassa. Olmi ei halua antaa
näille kokoelmille tieteellisen leimaa, koska niiden omistajista ainoastaan
Settala osoitti hänen mukaansa minkäänlaista kiinnostusta tieteisiin. Tämä
keräsi muun muassa erilaisia instrumentteja. Osoittaen halun määritellä tie-
teelliset ja todellista maailmaa tarkastelevat kokoelmat juuri luonnon-
tutkimukseen liittyviksi Olmin mukaan Settalan intressit levisivät niin laa-
jalle, että ei voida puhua todellisuuden tutkimisesta tai määrittelystä. Yksityis-
omistuksessa olleita kokoelmia, mukaanlukien Settalan, leimasi Olmin kä-
sityksen mukaan kiinnostus kuriositeetteihin eikä esineiden hyödyntämiseen
tieteellisessä työssä.  Olmin edustaman kannan mukaan ihmisen historia tai
esineellinen perinne ei näyttäisi kuuluvan maailmanselittämisen piiriin, vaikka
se Camillon teatterin valossa on yhtä keskeinen kuin mikä tahansa muu
”Jumalan luoma jär jestys”. Tieteelliseltä näyttävä keräily perustui Olmin
mukaan uuden tieteen aikakauden välineiden epätavallisuuteen ja muodik-
kuuteen. On selvää, että Olmi ei pidä esimerkiksi laitteiden museoihin
rinnastuvana käyttönä opetusta perhepiirissä, mistä on tietoja ainakin 1600-
luvulta, saati kokoelmissa mietiskelyä, jotka molemmat hyvinkin määrittävät
nykyaikaista käyttäjälähtöistä vaan ei aina tieteellistä museota.417

Tieteen sijaan Olmin mukaan 1500-luvun lopun ja 1600-luvun kokoelmilla
oli kiinteä yhteys kirjallisuuteen. Hänen toteaa, että:

”eklektisten kokoelmien ja aikalaiskirjallisuuden yhteys oli
niin ilmeinen, että voidaan puhua kokoelmista visualisoituna

runoutena ja osasta kirjallisuutta imaginaarisina museoina.”

Olmi huomauttaa, että monet yksityiskokoelmat perustuivat yllätykseen ja
ihmeeseen Giambattista Marinon runouden tavoin, mutta samaan aikaan
esiintyi pyrkimystä luetteloida ja listata luontoa analyyttisesti. Olmi pyrkii
siis erottamaan 1500-luvun lopun keräilyssä henkilökohtaista oivaltamista
korostavan tarkasteltavan asian johdatteleman tavan tarkastella maailmaa
tavasta pyrkiä asettamaan luonnosta hankittu näyte (tieteellisen tarkaste-
lun) kohteeksi. Kokoelmien ymmärtämisessä hän viittaa torinolaisen
Emanuele Tesauron teokseen Cannocciale aristotelico, joka tunnettiin kautta
Italian. Olmi arvelee, että kir jassa esitetyt mielipiteet voisivat olla useiden
keräilijöiden. Tällainen oli esimerkiksi suru mystiikan katoamisesta kauko-
putken myötä, millä hän viitannee tutkivan,  tieteellisen asenteen lisäänty-
miseen maailman ihmeiden hämmästelyn sijaan. Olmin mukaan Tesauroa
on tulkittava siten, että mikäli luonto puhuu metaforiensa avulla, ensyklo-
pedinen kokoelma, joka on metaforien summa, on loogisesti luonnon suu-
ri metafora. Olmin mukaan tämä skolastiseen summaan rinnastuva tulkinta
on keskeinen museon kannalta.418  Tesauro vaikuttaa Camillon teatterin
analyysini perusteella todella kuuluvan saman maailmankuvan puitteisiin,
joissa monet kokoelmat syntyivät. Tämän keskeisiä väitteitä on, että kaikel-
la luonnon luomalla on viittaussuhde käsitteeseen; jokainen materiaalinen
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kappale olisi siten ollut jonkin käsitteen kuva. Tarkastelussa heräävällä
ihmettelyllä olisi tällöin ollut tarkoituksena yllättää itsensä (ylä)käsitteen
tunnistamisessa. Tällainen viittaa toisaalta Platonin idea-oppiin, toisaalta se
on sukua nykyteorioille kappaleiden merkkiluonteesta museotilassa ja ko-
koelmia poliittisesti hyödyntävälle tai ideologiselle käytölle. Ero skolastiseen
summaan löytyy retorisesta vetoavuudesta ja vaikuttavuudesta, jolla eri ai-
nekset luovat käsitettä tai käsitystä käsitteen olemassaolosta.

Kaikki tutkijat lienevät yhtä mieltä, että theatrum mundit ja kuriosi-
teettikabinetit kuvasivat maailmaa siten, että esillä olevat esineet edustivat
poissaolevia ja ryhmiä, ja että kokoelmiin pyrittiin keräämään kokonaisku-
va maailmasta. Mukana oli edustajia jokaiselta mantereelta, samoin mine-
raalien, kasvi- ja eläinkunnan edustajia, esimerkkejä erilaisista työkaluista,
kulkuneuvoista jne. ”Alkuaineet” tuli, ilma, vesi ja maa olivat lähtökohta
ihmisen tekemälle. Tästä voidaan johtaa käsitys ihmisen taidoista luonnon
apinointina. Ars varhaisissa kokoelmissa ei yleensä tarkoitakaan taidetta
vaan kyvykkyyttä ja taitavuutta; artificicalia  merkitsee yleensä keinotekoista
tai ihmisen tekemää.  Taiteilijuus, joka korostaa idean materiaalisessa toteut-
tamista ja nerous, joka korostaa abstraktia oivallusta, erotuksena tekemisen
ja jäljittelyn taidosta voidaan määritellä mielen aktiviteeteiksi,  jotka olivat
ominaisia yksilöllisen asemansa universumissa ymmärtäneelle tarkkailijalle
ja todellisuuden muuttajalle eikä kenelle tahansa käsistään kätevälle. Käsit-
täisinkin, että (esille asettajan ja) tarkastelijan taiteilijuus ja nerous ovat
maailman tallettamisen ja ensykolpedisten esimerkkien esille asettamisen
lisäksi tekijöitä, jotka määrittävät moderniksi muotoutuvaa kokoelmaa. Se-
litys löytyy maagisesta maailmankuvasta, jossa tekeminen ja luominen ovat
saman toiminnan tietoisuuden eri tasojen asteita. Kyse on eri määristä geniusta

187.  Museo Cospiano, Bologna 1677. Cospin kokoelma on nykyään esillä Bolo gnan yliopiston muse-
ossa Aldrovandin ja muiden yliopiston vanhojen opetuskokoelmien rinnalle.
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eli Jumalallista kipinää yksilössä.  Asioiden yhdistelystä 1500-luvun teksteis-
sä usein käytettyä latinan käsityöläismäistä tekemistä, rakentamista ja vas-
taavia asioita tarkoittavaa termiä fabbrica voidaan käyttää myös maailman
luomisesta ja neroudesta. Taiteilijuus voidaan tällöin määritellä jotakuinkin
Iamblikhoksen mukaisesti luonnon vajavuuksien parantamiseksi. Kysees-
sä olisi muovaamisen ja jär jestämisen kautta alkuperäise(mmä)n merkityk-
sen esiin saaminen eli ideoiden oivaltaminen, esille ottaminen tai visualisoi-
minen kopioinnin sijaan. Iamblikhoksen määrittäessä luonnon parantelun
tai täydellistämisen ihmisen velvollisuudeksi, kyse olisi maalaustaiteen ter-
mein imitaresta ritarren sijaan ja samalla metafyysiset mittasuhteet maailman
parantamisena saavasta jokaisen yksilön osaltaan toteutettavaksi annetusta
tehtävästä.419  Tällaisessa ajattelumallissa kokoelma samoin kuin hyvä eli
kaunis maalaus toi maailman merkkeinä paikalle, mutta sen tarkoitus oli
myös antaa katsojalle mahdollisuus aktiiviseen maailmaan vaikuttajan ase-
maan. Esineet eivät olleet itsessään merkityksettömiä todellisuuskäsityksistä
kertovia täpliä kokoelmatilan maailmassa. Katsoja loi aineellisista ja visuaa-
lisista ajattelun pohjaksi asetelluista esimerkeistä ja niiden keskinäisistä suh-
teista tilassa kokonaisuuden, jota käytti hyväkseen henkilökohtaisen
luokittelunsa ja maailmankuvansa pohjana. Jokainen katsoja ja katsomiskerta
oli ainutlaatuinen koska katsoja ja hänen ymmärryksensä, suhteensa maail-
maan, sijaintinsa kokoelmassa, kiinnostuksensa ja tunteensa vaihtelivat jo-

188.  Museum Calceolarium, Verona 1622.
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kaisena hetkenä (mitä selitettiin esimerkiksi astrologialla). Kokoelman avulla
katsoja terävöitti nerouttaan kehittäessään ymmärrystään ohitse ja ylitse
näkyvän eli tulkitsi esiin alkuperäistä ideaa ja mahdollisimman lähellä Juma-
laa ollutta totuutta sen lisäksi, että ymmärsi luonnollista maailmaa, ennusti
poliittisia tapahtumia tai teki vaikutuksen omaisuudellaan ja sivistyksellään.

Keräilyn materiaalisuuden perustana on pidetty ensisijaisesti Plinius van-

189. Ferrante Imperaton kokoelma, Napoli 1599.  Tarkkailuun ja kokonaisten eläinruumiiden tutki-
mukseen perustuvan tiedon puuttuessa oli kuvailtava eläinten käyttäytymistä auktoriteettien, kuten
antiikin lähteiden mukaan. Olmin mukaan tämän seurauksena esimerkiksi eläinten älykkyyden kuvailtiin
vastaavan ihmistä monelta osin, samoin kyvyn käyttää symboleja. (Esimerkiksi Aristoteleen mukaan
älykkäimmät eläimet kykenivät ajattelemaan, joskaan eivät muodostamaan itsestään käsitystä toimivina
subjekteina.) Luonnonesimerkkeihin liitettiin vanhaan ta paan allegorisia ja symbolimerkityksiä. Eläi-
miin liitetystä symboliikasta Olmi nostaa esimerkiksi Imperaton kokoelman. Hän toteaa kokoelmaa
esittävän kuvan osoittavan, että luonnonfilosof ian viittauskohteena oli elävä eläin eikä eläimen anato-
mia. Kuvassa vasemmalle, kaapiston päälle on kuvattu hänen mukaansa täytetty pelikaani, joka avaa
rintansa elvyttääkseen kuolleen poikasensa verellään.  (Itse en ole varma voiko kuvan tulkita siten.)
Olmi painottaa, että tällaisten “vanhakantaisuuksien” (eli symbolikäytön: viittaus ihmisen ylösnou-
semukseen Kristuksessa lainattuna Fysiologuksesta ) ei pidä antaa hämärtää huomiota tieteellisen kokoel-
man uudistumiselta, joka hänen mukaansa erottaa 1500-luvun lopun luonnonfilosofiset kokoelmat
ruhtinaiden studioloista. Olmi tarkoittaa tällä keskittymistä luonnosta peräisin oleviin esimerkkeihin.
Imperaton kokoelmaan on laajemminkin tutkimuksessa viitattu esimerkillisenä esimerkkinä luonnon-
filosofisesta keräilystä. Paula Findlen toteaa Imperaton kirjeessään vuonna 1597 erityisesti kehuskelleen
vain luonnosta peräisin olevalla aineistollaan ja esimerkiksi Timo J outsivuo ja Heikki Mikkeli viittaavat
teoksessa Renessanssin tiede tähän aja tukseen modernien museoiden k eräilyn edeltäjinä mieluummin
kuin studioloihin. He kuvaavat Imper atoon verraten “sekaisin kokoelmatiloissa” esineitä ja luonnon-
materiaaleja esittele vien kuriositeettikabinettien kehitykstä:

“Vaikka allegorioiden, symbolien ja faabeleiden varaan rakentuva emblemaattinen
maailmankuva saikin väisty ä vähitellen modernin tieteen noustessa,  esine-
kokoelmien keräilystä ei silti luovuttu. Tosin vähitellen valistusaikaan tultaessa
niidenkin luonne muuttui yhä enemmän moderneja museokokoelmia muistut-
tavaksi.”
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hemman teosta Historia naturalis. Se loi ensyklopedisen pohjan kokoelmille
– kuten yleensä tavataan märitellä – ja samalla varmisti, että modernilla
keräilyllä on alusta alkaen ollut yhteys luonnon tarkkailuun. Aristoteles
pysyikin keskeisenä luonnonfilosofian lähtökohtana jotakuinkin keskiajalla
tunnetussa muodossa aina René Descartes’han. Myöhemmässä tutkimuk-
sessa Aristoteleen periaatteita on entisestään syytä korostaa. Jos hän itse ei
täysin yksiselitteisesti asettunutkaan luonnonhavainnon lähtökohtaisuuden
taakse, esimerkiksi Descartes korosti havainnon tärkeyttä.420  Suoraan tai
tärkeiltä fyysisen jaottelun piirteiltään Pliniukselta kokoelmansa järjestel-
män näyttävät lainanneen ainakin Ludovigo Moscardo Veronassa ja Ferdi-
nand II Ambrasin linnassa. Pliniuksen lähtökohtana oli Sorcha Careyn
mukaan Rooman suuruuden kuvaaminen maailmanvaltana. Rooma oli

190.  Settalan kokoelma oli suurelta osin hänen kodissaan. Siihen kuuluvia työvälineitä oli San Nazaron
luostarissa käytössä. Manfr edo Settala peri kokoelman isältään Lodovicolta ja oli jo tämän eläessä
hankkinut erityisesti etnografista aineistoa. Kokoelma oli Milanon tärkeimpiä kulttuuri-instituutioita.
Tärkeyden arvellaan johtuneen erikoisuuksien lisäksi Manfredon monipuolisesta kiinnostuksesta tek-
nisiin ja tieteellisiin laitteisiin ja käsityötaitoihin. Manfredon pajat myös tuottivat esineitä keräily-
markkinoille. Kokoelma olisi näin ollut mahdollisesti omien tuotteiden (polttolasit, kaukoputket,
mikroskoopit ja pelit) mainos.
               Antonio Aimi, Vincenzo de Michele ja Alessandro Morandotti pyrkivät todistelemaan, että
Manfredo Settalan kokoelma ei ollut kuriositeettikabinetti tai edes italialaisista kokoelmista lähinnä tätä
“saksalaista ideaa”, kuten Julius von Schlosser esitti vuonna 1908 ja kuten myös Olmi on tulkinn ut. He
toteavat, että vaikka Manfredo ei ehkä ollut asioista kiinnostunut tieteentekijänä, hänen asenteensa
poikkesi kuriositeettikabinetin omistajasta. Tämän väitteen Aimi, de Michele ja Morandotti perustavat
Manfredon muistiinpanoihin ja aktiivisuuteen kommentoida edeltävää tietoa sekä ennen kaikkea koko-
elman luonteeseen tieteellisen tiedon kasvattajana. He väittävät, että Fiorin kaivertama kuva kokoel-
masta ei seuraa käsikir joituksen tai painettujen luetteloiden järjestystä ja päättelevät, että se ei ollut
realistinen vaan tyylitelty käsitys esillepanosta. Aimi, de Michele ja Morandotti kä yttävät luonnontie-
teellistä lähestyvää kiinnostusta perustana väitteelle , että Settalan kokoelma ei ollut kuriositeettikabinetti
ottaen aiheeseen kantaa lähinnä arvo-arvostelmana, joka antaa ymmärtää kuriositeettikabinetin mer-
kitsevän jotain kyseenalaista, vaikka sana merkitsi aikanaan lähinnä kiinnostavaa.  Näkemykseen, että
luettelo kuvaisi kokoelmaa totuudenmukaisemmin kuin kaiverrus ei voi ottaa lopullista kantaa. Muiden
esimerkkien valossa ei kuitenkaan nähdäkseni ole syytä olettaa,  että luettelon kirjoittamisessa ja esinei-
den esille asettamisessa olisi välttämättä käytetty samoja periaa tteita. Päinvastoin,  on ilmeistä, että
ryhmittelyiden erilaisuus tar josi yhtä luokittelua rikkaamman pohjan tulkinnoille. Vertaillen luetteloita
ja kokoelmakuvia näyttää siltä, että taksonomisia pyrkimyksiä esiintyi jo varhain 1600-luvulla (jatkaen
skolastiikan perinnettä),  erityisesti mineraalien osalta jopa aiemmin. Esillepanot taas vaikuttavat perus-
tuneen lähinnä symmetriaan tai erilaisia rytmisiä sar joja toistavaan jäsentelyyn, mikä viittaa harmonian
tavoitteluun. Samalla on todettava, että juuri Settalan kokoelmaa esittävä kai verrus on niin ylimalkai-
nen, että esineitä ei juuri voi tunnistaa. Ylenpalttisuuden korostaminen viitannee jonkinlaiseen idea-
lisoimiseen.
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Pliniukselle valloittaja, joka levittäytyi maan ääriin ja samalla maailma tiivis-
tyi Roomaan, jonne oli tuotu esineitä, ihmisiä ja tietoja eri puolilta valta-
kuntaa. Careyn mukaan oli sitten kyse kreikkalaisista veistoksista, ihmeistä
tai maailmaa koskevasta tiedosta,  mitään ei Pliniuksen tekstissä voi erottaa
valloituksista. Plinius rinnastaa Rooman rikkauden tarinanomaisuuteen, eikä
pelkkään systemaattiseen ensyklopedisuuteen. Sinne tuodut esineet eivät
olleet kattava tai kokonaisvaltaisin periaattein valittu kuvaus maailmasta,
mutta se voitiin ymmärtää sellaiseksi. Careyn mukaan tekstin loppua koh-
den Rooma ei ainoastaan ollut maailman mikrokosmos vaan Roomasta tuli
erityisesti Pliniuksen tekstin esittämän maailman mikrokosmos. Pliniuksen
kerronta tiivistyykin kertojaminään, joka luo kir jallaan Rooman ja sivussa
maailman. Johdannossa Plinius määrittelee tämän ajatuksen mukaisesti teok-
sensa tehtäväksi koko ajallisuuden (ei siis vain pysyvän luonnon) kuvaami-
sen:

”Luonnon maailma, siis elämä, kerrotaan”.

Pliniuksen tapa ottaa maailma haltuun ajan ja paikan huomioon ottavana
kokonaisuutena oli konkreettinen ja hyvä apu fyysisen todellisuuden järjes-
tämiseen ja ryhmittelyyn. Myös ajatus kerääjän ympärille tiivistyvästä kai-
ken hallitsemisesta selittää hyvin renessanssin kiinnostusta aiheeseen.
Pliniuksen ajattelussa oli kuitenkin yksi ero verrattuna renessanssikoko-
elmiin. Careyn mukaan Pliniuksella kaiken kerääntymiseen Roomaan liittyi
tuhon alku luksustavaroiden rappeuttavan vaikutuksen takia.  Kaiken ko-
koaminen merkitsi siten kaiken loppumista sanan negatiivisessa merkityk-
sessä. Renessanssiajatteluun ei näyttäisi liittyvän tällaista väistämättömän
tuhon läsnäoloa vaikka usko maailman loppumiseen oli olemassa. Käsitys
ihmisen ikuisesta elämästä joko mahdollisuutena tai sielun kiertokulkuna
(jälleensyntymissä) ja Jumalan hyvyyteen perustuva usko äärettömästi koh-
ti hyvää jalostumisesta, samalla kuin oli ehkä vain äärellinen mahdollisuus
pahaan, viittaavat tähän suuntaan kuten edellä tarkastelemani ajattelu näyt-
täisi osoittavan. Tällöin myös kauniit (eli mahdollisimman harmoniset ja
siksi mahdollisimman ideaalit) esineet ja niiden tuottama nautinto edisti
tasapainoa ja todellisuuden eheytymistä sekä Jumalan täydellisyyden oival-
tamista. Tämän rinnalla on muistettava, että keskustelua käytiin ruman ide-
an olemassaolosta ja toisaalta hyvän ja pahan välille asettuvan mahdollisuu-
desta hyvään. Maailman kokonaisuutta tarkasteltaessa näitä ei voitu syr jäyt-
tää.421

Tutustuminen uusiin antiikin lähteisiin, erityisesti Platoniin, 1400-luvun
alussa oli ilmeinen sysäys keräilyn ei vain fyysistä ympäristöä vaan myös
”luomakunnan” henkistä olemusta selittävälle ominaislaadulle. Edellisessä
kirjassa tekemieni johtopäätösten valossa kokoelmilla saattoi olla konkreet-
tinen tehtävä maailman parantamisessa.  Sittemmin korostuva jatkuvan ke-
hityksen ajatus viittaa tähän suuntaan. Samalla kuitenkin absoluuttinen to-
tuus havainnon tasolla kyseenalaistui maailmankuvan laajetessa ja väistä-
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mättä monimutkaistuessa. Tutustuttiin kokonaan uusiin eläin- ja kasvi-
lajeihin, tai sellaisiin, joita oli pidetty myyttisinä. Heräsi moraalinen ongel-
ma sellaisten “pakanakansojen” pelastuksesta, jotka eivät koskaan olleet
edes voineet kuulla Jeesuksesta. Tähän liittyi mystiikkakiinnostus ja halu
perehtyä vieraiden kulttuurien uskontoihin ja ajattelutapoihin. Perustava
kysymys oli löytyisikö jokin yhdistäjä. Renessanssin elitistis-kristillinen fi-
losofia pyrki kokoamaan metafyysisen ja fyysisen yhtenäiseen todellisuus-
rakennelmaan, jolloin henkinen olisi selittänyt fyysistä ja fyysinen viitoittanut
tietä henkisen ymmärtämiseen. Systeemit olivat monimutkaisia ja esimer-
kiksi Lothar Schmitt toteaa Samuel Quicchebergin kritisoineen Giulio
Camillon planeettoihin perustuvaa muistijärjestelmää juuri tämän seikan
vuoksi,  vaikka omaksuikin teatteri-ajatuksen kokoelmaoppaaseensa
Camillolta.422  Quicchebergin ensyklopedinen järjestelmä onkin topologinen
ja materiaaleihin perustuva eikä rakennu yhtä selkeälle abstraktille
universalistiselle mallille kuin Camillon tähtitaivaan ja ajallisuuden muutok-
set huomioon ottava järjestelmä. Erityisesti Quicchebergin yksilöiden väli-
nen ja yhteiskunnallinen hierarkia oli kuitenkin selvä. Yhtälailla Samuel
Quicchebergillä kuin Camillolla tärkeimmät esille asetettavat asiat liittyivät
hallitsijan persoonaan ja kokoelman luojaan. Tämä, kuten edellä esitin, näyt-
tää olevan myös Camillon teatterin katsojan ympärille asettuneen teatterin
keskeisiä teemoja. Camillon teatterin omistaja-katsojan tavoin Quicchebergin
hallitsija-omistaja oli keskus, jonka ympäriltä todellisuuden kerrokset avau-
tuivat. Quicchelbergin mukaan kokoelma jakautui viiteen tasoon, joista ylin
kertasi kruunun vaiheita, esitteli valtiollisia ja hovin tapahtumia, sukuhistoriaa
ja tärkeitä ihmisiä. Seuraava taso oli Kunstkammer, joka muodostui veistok-
sista, käsityötaidonnäytteistä, rahoista ja mitaleista sekä eksoottisista esi-
neistä. Se liittyi ihmisen kyvyillään aikaan saamiin parhaisiin tuotteisiin.
Kolmas taso oli varattu luonnolle mukaanlukien ihmisen anatomia. Nel-
jännelle tasolle kuuluivat tekniset taidot skolastiikan artes mechanicaeen -mu-
kaan määriteltynä. Tämä tarkoittaa soittimia, koneita tai työvälineitä. Vii-
meinen taso vastasi lähinnä nykyistä taidetta. Susan M. Pearce on kääntä-
nyt rakenteen nykykielelle: historia, taide, taideteollisuus ja luonnonhistoria.
Hän huomauttaa, että esineluokittelun jatkumo nykypäivään on hämmen-
tävän selvä.423  Yhteys on myös Camillon kokonaisvaltaiseen maailmanku-
vaan, jossa luonto ja keinotekoinen tai ihminen eläimenä ja henkenä asettu-
vat kauniisti saman asteikon eri portaille.
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Keräileminen ja katseleminenKeräileminen ja katseleminenKeräileminen ja katseleminenKeräileminen ja katseleminenKeräileminen ja katseleminen

Vaikka Medicien kokoelman kartutus alkoi jo 1440-luvulla, tärkeimpänä
materiaalisen ykseyden ja universaalin hierarkian kuvana on tarkasteltava
Francesco I de’Medicin vuoden 1572 vaiheilla koottua stanzino del principea.
Se oli universumi pienoiskoossa. Tästä museohistorioitsijat ovat yksimieli-
siä. Vincenzo Borghini, joka oli mukana suunnittelemassa kokoelmaa ja
sen esillepanoa kir joitti Giorgio Vasarille luonnon ja keinotekoisen täyden-
tävän kokoelmassa toisiaan osana kosmista hierarkiaa. Jokaisen kaapin si-
sältö sai sijainnin universaalissa järjestelmässä maalausten ja veistosten avulla.

191.  Stanz ino del principe, Palazzo Vecchio, Firenze.
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Samalla ne helpottivat esineiden löytämistä arvelee Elisabeth Scheicher
Francesca Fioranin Cosimo de’Medicin hieman Francescon kokoelmaa
varhaisemman karttahuoneen analyysin tavoin. Anders Grote erottaa nämä
kaksi Medicien kokoelmaa siten, että alueellisiin kokonaisuuksiin viitannut
Cosimon kokoelma oli jäsentelyltään eksaktimpi kuin Francescon alle-
gorinen rakenne eli karttahuoneen viittauskohteet olivat Francescon
universaalia kokoelmaan harvemmat ja ehkä jotakuinkin materiaalisessa
maailmassa osoitettavissa olevat.424  Molemmissa kokoelmissa tarkasteltiin
materiaaleja ja esimerkkejä luonnosta usein koristeltuina tai jollain tavoin
työstettyinä. Esimerkiksi suosittu luonnonihme, vuorikide esiintyy yleensä
ruhtinaiden kokoelmissa astioina. Kokoelmien allegorinen luonne tulee tässä
hyvin esiin. Kun jo esineistössä ihminen on huolehtinut luontoa täyde-
llistävästä tehtävästään, kokoelman omistaminen oli jo sinällään lääkinnällistä
eli maailman halkeamista korjaavaa ja kohti paratiisia tai täydellisyyttä
palauttavaa.

Francesco I:n noin 20 vuotta yksityiskäytössä olleessa (salaiseksi mainitus-
sa ja yleensä tutkimuksessa studiolon nimellä tunnetussa) kokoelmassa maa-
laukset ja veistokset paljastivat takanaan kaapeissa olleiden kokoelmien
yhdistäviä tekijöitä. Ne loivat Lina Bolzonin mukaan allegorisena, mutta
vapaasti assosioitavana, muistijär jestelmänä perustan tulkinnalle. Bolzoni
ottaa Francescon kokoelman yhteydessä esiin Alessandero Citolinin (1500–
n.1583) vuonna 1561 julkaiseman Tipocosmian. Hän tulkitsee sen muisti-
järjestelmää siten, että maailman arkkitehtonisen mallin (fabbrica) läpi-
käyminen vastaa kirjan sivujen seuraamista luettaessa.  Rakennelma siten
suuntasi kerronnallaan,  mutta ei määrännyt tulkintaa. Studiolon maalausten

192.  Cosimo de’Medicin karttahuoneen 57 maantieteellistä karttaa esittelevät likimain koko 1500-
luvun alussa tunnetun maailman. Huoneen k eskellä on suuri maapallo, aiemmin tilassa oli lisäksi
armillaarikehä,  mikä korostaa paitsi maantieteellistä,  myös universaalia maailman esittämistä.
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aiheita ovat muun muassa elementit ja antiikin tarut, toisaalta niissä esiin-
tyy 1500-luvun elämään liittyviä teemoja ja tunnistettavia ihmisiä. Esineis-
tö oli henkilökohtaista tai harvinaisuuksia. Se oli myös pientä, hyllyt ovat
vain noin 20cm syviä. Francescon oli yhdistettävä esineet ja kuvat ja
olemassaolevat tietonsa muodostaakseen käsityksiä asioista. Kummassa-
kin nykyään Palazzo Vecchiossa, Firenzessä, lähes alkuperäisenä nähtävänä
olevassa Medicien kokoelmahuoneessa allegoriamaalausten tai karttojen ja
esineiden välisten yhteyksien perustaa rakennettiin filosofian tuntemukselle,
jota Medicien hovissa oli harrastettu jo yli sata vuotta.  Ikkunattoman
kokoelmahuoneen keskustassa ruhtinas oli ainoa valontuoja ja elämän kor-
kein muoto. Hän saattoi symbolien ja kokoelman mikrokosmoksesta ulos
luonnonmaailmaan viittaavien allegorioiden tai merkkien avulla hallita luon-
toa ja ihmisyhteisöä. Usein tästä astrologisesta vaikuttamisyrityksestä pu-
hutaan symbolisena hallitsemisena, kuten esimerkiksi Olmi määrittelee Fran-
cesco I:n kokoelman. Hooper-Greenhill on valmis hyväksymään magian
läsnäolon ja von Schlosser piti sitä selvyytenä renessanssikeräilyssä. Olmin
asenteesta kuultaa tarve hakea varhaisista kokoelmista objektiivisuuden
pohjaa ja siten taustaa tieteelliselle keräilylle , jonka tavoitteena oli tallettaa

193.  Domenico Butin Apollon antaa poikansa Aeskulapin kentauri Chir onille kasvatettavaksi Francesco
de’Medicin studiolosta. Maalaus saa studioloa suunnitelleen Vincenzo Borghinin avulla metaforisen tul-
kinnan. Viita ten alkuaineisiin ja niiden kykyyn tuottaa elämää Borgninin mukaan Apollon oli valon ja
lämmön herra. Hänet oli mahdollista yhdistää aurinkoon ja siten henkeen. Aeskulapin äiti taas oli
nymfi Coronis, joten näiltä osin poika liittyi materiaalisiin elementteihin. Lisäksi hän kasvoi isästään
erillään puoliksi eläimellisen olennon hoivissa, mikä korostaa hengen joutumista erilleen luojastaan ja
isästään. Francescon isää, Cosimoa kutsuttiin elämäker rassa “uudeksi Aeskulapiksi”, joten kuva-aihe
liittyy perheeseen samalla kun se kuvaa aihetta, jossa puoliksi jumalallinen olento päätyy vähemmän
jumalallisten joukkoon.

194. Jacopo Stradano Alkemistinen työpaja  Francesco de’Medicin studiolosta. Francesco on etuoikealla.
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museoon luonnon jokainen tavallisin esimerkki.  Von Schlosserin arvot-
tavasta näkökulmasta sama okkultismia vähättelevä asenne on ymmärret-
tävä. Hän toteaakin esimerkiksi astrologiasta, alkemiasta ja spiritismistä kiin-
nostuneen Rudolf  II (1552–1612) kokoelmassa olleen ”lapsellisia maagisia
välineitä” kuten kabbalistisin kuvin ja symbolein koristellun kellon tai pikku-
pirun lasissa. Hän vertaa kokoelmaa Faustin ja Wagnerin laboratorioon,
mikä ei ole kaukaa haettu ajatus Francesconkaan kohdalla kun ottaa huo-
mioon kiinnostuksen alkemiasta.425

Olmin mukaan ruhtinaiden kokoelmissa ei voida puhua didaktisuudesta tai
tieteellisyydestä samalla tavoin kuin opetuskäyttöön tarkoitetuissa kokoel-
missa, kuten vaikkapa Aldrovandin Bolognan yliopistoon keräämässä. Silti
ne eivät olleet vailla järjestelmää. Kokoelmat tiivistyivät ihmiseen luonnon
sijaan. Olmi pitääkin persoonallisuutta epätäsmällisyyden perustana sen
sijaan, että tarkastelisi sitä viitteenä subjektiudesta. Olmi kuitenkin samoin
kuin Hooper-Greenhill myöntää aikaan sidotun rationaalisuuden renes-
sanssiruhtinaiden kokoelmissa. Hooper-Greenhillin mukaan maagiset py-
syvän maailmankuvan mukaiset kokoelmat menettivät merkityksensä re-
nessanssin tietämisen tapojen kadotessa. Kun esineiden merkitykset pal-
jastaneet yhteydet eli kokoelmien jär jestys oli kadonnut, kokoelmat muut-
tuivat epärationaalisiksi sekalaisten tavaroiden koostelmiksi. Hänen mu-
kaansa seuranneessa tieteellisessä maailmankuvassa ei ollut tilaa edeltäneelle
okkultismille.426  On kuitenkin todettava, että (kristillisestä) pysyvyydestä ei
hevin luovuttu. Esimerkiksi Linnaeus perusti taksonomiansa kerran luodulle
maailmalle. Toisaalta taas näkemykseni mukaan juuri okkultismiin liittyi
käsitys muutoksesta jo renessanssissa, joten tilanne ei 1500–1600-luvulla
ollut kovinkaan yksiselitteinen. Mielestäni ei ole mahdollista vetää renes-
sanssin toiseksi määrittäviä rajoja, kyse on mieluumminkin orgaanisesta
kasvusta. Taaksepäin katsottaessa vain sitten jokin asia on tulkittavissa
edeltäjäksi ja toista ei (ideologisista) syistä haluta nostaa esiin. Esimerkiksi
tieteenhistoriallisena vaikuttajana ennen syrjityn alkemian merkitys on vii-
me vuosina tullut ilmeiseksi. Tässä työssä olenkin vastaavalla tavalla halun-
nut korostaa okkultismiin tai magiaan liittynyttä älyllistä uteliaisuutta ja asi-
oiden kyseenalaistamista – staattisuuden säröttämistä. Samalla renessans-
sin kokoelmat jäsennettävänä ja staattisuuden sijaan monin tavoin
tulkittavina, tunteisiin ja älyyn yhdistetysti vetoavina ovat itseisarvoisesti
kiinnostava nykyajan retorisessa kulttuurissa, jossa asioilla on yhtä monta
puolta kuin katsojaa ja jokainen näkee tai kertoo eteenpäin vain oman
siivunsa maailmasta.

Francescon kokoelman kanssa lähes samanaikaisia olivat Habsburgien
kokoelmista Ferdinand II:n (1529–1595) kokoelma Ambrasin linnassa,
Rudolf  II:n kokoelma Prahassa sekä näistä vanhin,  Albrecht V:n (n.1528–
1579) kokoelma Münchenissä,  jonka rakentaminen aloitettiin 1563.
Habsburgit olivat Arthur MacGregorin mukaan päävastuullisia museo-
konseptin leviämisestä Alppien pohjoispuoleisessa Euroopassa. Heillä oli
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myös vaikutusta esilleasettamisen periaatteisiin. Albrecht V:n kokoelmaan
liittyi Samuel Quicchebergin opas, jonka suurin merkitys oli Lorenz Seeligin
mukaan vaikutuksessa muihin kokoelmiin eli MacGregorin tavoin hän ko-
rostaa Habsburgien merkitystä. Albrekt V:n kokoelmassa Seelig katsoo
Quicchebergin olleen taiteellinen neuvonantaja, joka käsitteli jäsentamisen
ja ripustamisen periaatteita. Tämä ottaa esiin oppaassa muun muassa ko-
koelman tilankäytön ja valaistuksen. Münchenin kokoelma oli tilavampi
kuin esimerkiksi Ambras, mutta siitä ei ole säilynyt yhtä paljon tietoja kuin
kahdesta muusta, joskin vuoden 1589 inventaarista selviää, että nukkekodin
ja rahojen lisäksi esineitä oli yli 6000. Niiden sijoittelu ympärikierrettävään
toiselta puolelta valaistusta galleriasar jasta muodostuvaan näyttelytilaan
kuvataan varsin yksityiskohtaisesti. Sittemmin hajonnut kokoelma noudat-
ti samoja sisällön ja muodon periaatteita kuin paremmin tunnettu Ferdi-
nand II:n Ambras. Albrekt ja Ferdinand käyttivät samoja hankintakanavia
ja molemmilla oli samojen tekijöiden esineitä. Edelleen näiden ja Rudolf
II:n kokoelman yhteys oli läheinen. Rudolf  osti Ferdinandin kokoelman
vuonna 1605, koska tällä ei ollut perijää.427

Kokoelmiin tutkittavaksi hankitun aineiston Pliniukseen perustuva järjes-
täminen korostaa filosofista asennetta, jonka mukaan ihminen tekoineen
oli osa yhtenäistä luomakuntaa. Scheicher pitää tällaisen yhtenäisyyden pe-
riaatteen mukaan jär jestellyistä kokoelmista tärkeimpänä Francesco I de’
Medicin studioloa ja liittää Ferdinand II:n kokoelman samaan perinteeseen.
Hänen mukaansa materiaaleittain jär jestäminen oli kuitenkin ainoa yhtäläi-
syys Ambrasin ja Francescon studiolon  välillä. Perustava ero johtuu Seicherin
mukaan siitä, että Francescon studiolossa kokoelmat (korut, kivet, vuorikiteestä
valmistetut esineet, maalaukset, veistokset jne. taitojen mukaan järjestettynä)
olivat piilossa ovien takana ja niiden sijainnin saattoi vain oppineesti arva-
ta, mutta esineiden läsnäolo oli uskonasia. Ambrasissa taas esineet olivat
molemmilta puolin valaistussa muutoin koristelemattomassa huoneessa,
jolloin kaikki huomio keskittyi esineisiin. Scheicher edelleen korostaa esi-
neisiin keskittymiseen johtamista Ambrasissa erotuksena Francescon
studiolosta sillä, että eri materiaaleille käytettiin eriväriseksi maalattuja kaap-
peja. Habsburgien kokoelmien tarkoituksena oli todistaa suvun merkittä-
vyyttä, kuten eri yhteyksissä on todettu monista arvokkaista esineistä, joita
suku tilasi taiteilijoilta ja käsityöläisiltä. Kokoelmilla oli virallinen, julkinen
tehtävä toisin kuin yksityisillä kokoelmilla kuten Medicien studioloissa
säilytetyillä esineillä.  Toisin kuin erityisesti kokoelmille rakennetut tilat, yk-
sityiset studiolot oli piilotettu rakennusten sisäosiin ja ne olivat jopa ikkunat-
tomia. Ambrasissa esineet olivat vitriineissä,  mikä edelleen korostaa katselta-
vuutta. Habsburgien kokoelmiin voidaankin liittää vierailevaa yleisöä edel-
lyttävän näyttelyesineen-käsite, kuten Arthur MacGregor on todennut. Se
korostaa kokoelmien sosiaalista, keisarillista asemaa. Esineitä oli talletettu
jo satoja vuosia, ja kokoelman säilyttämisestä ja jakamisesta suvun päämie-
hen ja muiden kesken oli ehtoja. Habsburgien kokoelma oli siis mitä ilmei-
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simmin ihailtavaksi tarkoitettu.428  Samalla kokoelma kuitenkin oli enem-
män kuin tilojen kallista koristelua.  Se oli kullekin omistajalle tietyt esineet
sisältäneenä käsitteenä olemassa omissa erityisissä tiloissaan ja esineiden
katseleminen edellytti tulkitsemista oli katsoja sitten omaa asemaansa ko-
rostava keisari tai keisarin vieras , jonka tuli kokoelmassa havaita suvun pit-
kä ja laaja valta.

Ambraksen kokoelmat oli ryhmitelty värien avulla samanlaisen periaatteen
mukaan kuin Francescon studiolon kaappien ovissa olleet maalaukset toimi-
vat visuaalisena jäsentelynä. Molemmissa kokoelmissa voidaan siis väittää
jollain tasolla olleen kokonaisvaltaista hahmottamista helpottavan visuaali-
sen luokitusjärjestelmän. Huomioitsijan oli tarkoitus yhtä aikaa etääntyä
esineistä ja tiedostaa niiden olemassaolo ja universaali sijainti. Francescon
kokoelmassa tähän viittasivat esittävät kuva-aiheet,  Ferdinandilla tunnista-
minen perustui nähdäkseni värien merkityksiin. Ambrasissa esimerkiksi kulta
esiteltiin sinistä vasten (esimerkiksi taivas ja tähdet),  hopea vihreää (esimer-
kiksi kuu ja maa) ja tieteelliset instrumentin ihonväriä. Scheicher pitää tätä
esteettisenä ajatteluna, jossa pyrkimyksenä on harmonia värin ja kunkin
materiaalin kesken eikä niinkään viitejär jestelmän. Hooper-Greenhill taas
rinnastaa värit muistamisen taidoissa korostettuun selkeään erittelyyn eri
muistettavien yksiköiden välillä. Hän arvelee myös, että Ferdinand II:n ko-
koelmassaan toteuttamassa äärirajojen tavoittelussa olisi ollut kyse muista-
misen taidon suosittelemasta tavasta auttaa muistamista valitsemalla mah-
dollisimman voimakkaita ja tunteisiin vetoavia kuvia.429  Tämä on mahdol-
lista ja todennäköistä yhtenä kokoelman ominaisuutena. Tunnetta pidettiin
muistamisen taitoon perustuvissa oppimisstrategioissa keskeisenä perus-
tana kuten Carruthers on osoittanut tapana olleen paitsi antiikissa, myös
keskiajalla. Muistamisen taito toi kuitenkin keräilyyn ajatteluun yhteyttä luo-
van tavoitteen: nähty jäi mieleen ja pani ajattelemaan asioita; kertaus sai

195. ja 196. Frans I:n kultaemalinen suola-astia ja lasiin valettu “pikkupiru” Ambr asin kokoelmasta.



284

näkemään asiat yhä selvemmin.  Äärilaitojen mietiskely laittoi tiivistämään
esiin keskeisiä piirteitä ja pienintä määrää tarvittavia yhteisiä piir teitä, jotta
voitiin puhua samasta luokasta. Se sai myös kyseenalaistamaan vanhan jär-
jestyksen ja etsimään uutta, koska keskiverron esittämä helppo tai jyrkkä-
rajainen luokittelu ei ollut mahdollinen. Kolmas vaihtoehto onkin, että
symbolimerkityksiltään tunnetut värit auttoivat hahmottamaan kaappien
sisältöjen suhteita ja merkityksiä ilman että yksittäisiä esineitä tarvitsi pitää
käsillä tai mielessä.

Ambraksen kokoelmassa käytettiin taustoissa ainakin mustaa, valkoista, pu-
naista, vihreää, sinistä, tuhkanharmaata ja ihonväristä. Ennen kaikkea ihon-
väri ja tuhkanharmaa viittaavat nähdäkseni mieluummin symbolimerkit-
yksiin kuin silmää miellyttävään estetiikkaan kuoleman ja kojeiden yhtey-
dessä. Esimerkiksi Archimboldon tiedetään työskennelleen värijärjestelmän
parissa ja erilaisia värikarttoja tältä ajalta tunnetaan. Myös alkemiaan liittyi
värisymboliikka, joka ainakin niiltä osin,  kuin von Schlosserin kuvauksesta
saa käsityksen Ambraksen kokoelmasta, näyttäisi sovittavan yhteen kaappien
värejä ja niissä esiteltyjä aihepiirejä. Muistettakoon myös edellä esitetty
Ficinon käsitys värien merkityksestä universaalin mallin tekemisessä. Eri-
laisilla universaaleilla ja moraalisilla väriasteikoilla on voinut kuitenkin olla
useita merkityksiä. Usein, Ficinon tavoin,  sininen esimerkiksi liittyi henki-
seen tai viittasi kullan taustana yötaivaan aukkoihin,  joista taivaan valot
paistoivat. Musta liitettiin useimmiten kuolemaan, kulta ja valkoinen aurin-
koon ja Jumalaan. Punainen sai merkityksen uuden päivän sarastuksesta, se
viittasi voittoon yöstä ja ihmiseen henkiseen kykenevänä. Ihonväri ja tuhkan-
harmaa molemmat olivat esimerkiksi välittäjiä fyysisen ja henkisyyden vä-
lillä.430  Susan M. Pearcen esittämä rinnastus, jossa Samuel Quicchebergin
artes mechanicae rinnastui nykyiseen taideteollisuuden käsitteeseen, näyttäisi
tulevan ilmi erityisesti ihonvärin kohdalla, koska se oli sekä kojeiden ja lait-
teiden sekä etnografisen esineistön tausta. Kaikkia näitä on mahdollista



285

tarkastella käyttöön tehtyinä enemmän tai vähemmän mestarillisina inhi-
millisen kädentaidon tuottamina esineinä.

Scheicherin mukaan oleellinen osa ”universaalin Kunstkammerin” tavoitetta
oli todistaa ihmisen ylivertaisuus ja luonnon hallitsemisen kyky. Tässä teh-
tävässä kokoelmassa oli erityisesti scientifica-osasto. Siihen kuluivat kaiken-
laiset kellopelit, kellot, kompassit ja muut tieteelliset kojeet. Tämän osas-
ton järkiperäisyyden rinnalla tai vastakohtana Seicherin mukaan oli mirabilia,
joka terminä viittaa keskiaikaisiin ihmeitä tehneisiin kirkollisiin esineisiin ja
niistä kerrottuihin legendoihin. Scheicher korostaa, että Ferdinandia eivät

197. Ferdinand rakensi Tirolissa lähellä Insbrukia sijaitsevan Ambrasin linnan Unterschlossin kokoel-
mia ja kirjastoa varten alkaen 1573. Kolme rakennusta var attiin aseille ja haarniskoille ja yksi
Kunstkammerille. Kokoelma kier rettiin aloittaen turnajaisvälineistä ja päättyen kirjastoon ja Antiquariumiin.
Ennen Kunstkammeria sijaitsi Türkenkammerl, jossa oli etnografista esineistöä turkkilaissotien trofeina.
Tämän osan kokoelmaansa Ferdinand luetteloitti itse. Asekokoelmaa alettiin julkaista 1601.
Kunstkammerissa oli 18 kaappia seläkkäin huoneen keskellä ja päissä poikittaiset Zwerchkästen. Ikkuna-
seinät oli täytetty maalauksin. Kunstkammerista ei ole luetteloa eikä ole tietoa oliko sellaista tarkoitus
julkaista. On mahdollista, että se oli samalla tavoin “salainen” kuten Francesco I:n studiolo. Kunstkammerin
sisältö tunnetaan Ferdinandin kuoleman jälkeen vuosina 1596 ja 1621 tehdyistä inventaareista, jotka
tosin julkaistiin vasta 1888 ja 1985. Julius von Schlosserin vuoden 1596 inventaariin perustuvien tutki-
musten seurauksena Ambras on ollut varsin laajan kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena 1900-luvul-
la ja sen näyttely rekonstruoitiin ja julkaistiin 1974—1977. Von Schlosser toteaa paneutuneensa Ambrasiin
poikkeuksellisen syvällisesti, koska se oli hänen aikanaan rikkain tunnettu esimerkki myöhäisrenessanssin
keräilystä. Hänen käsityksensä 1500-luvun lopun kokoelmista perustuukin pitkälti tähän esimerkkiin.
Von Schlosser rinnastaa siihen muita eurooppalaisia kokoelmia ja luo näin myöhemmille tutkijoille
perustan k ommentoida ja hienosäätää käsitystä kokoelmista.
     Scheicherin mukaan Ambrasin Kunstkammerin  ensimmäinen kaappi sisälsi kultaa, toinen hopeaa,
yksi pronssia. Oman kaappinsa saivat lasi, puu ja luu. Lisäksi kokoelmaan kuului kirjoja sekä eksoottisia
esineitä. Ambr asissa Pliniukselta omaksuttua materiaalisen yhtenäisyyden periaatetta oli Scheicherin
mukaan noudatettu niin tarkoin, että luukaapissa oli paitsi norsunluisia esineitä, myös yhden suvun esi-
isän käsivarren luu. Von Schlosser ei aikanaan löytänyt aivan yhtä selkeää linjaa. Hänen mukaansa
kolmannessa, punaisessa kaapissa oli esimerkiksi Handstaineja. Useimmat niistä olivat hopeaa. Ne oli vat
tyypillisesti tirolilaisia esineitä ja aikanaan suosittuja keräilykohteita. Toisessa, vihreässä kaapissa taas oli
kultaa ja hopeaa sekä eksoottisia ja muovattuja luonnonesineitä. Ensimmäisen, sinisen kaapin sisällön
muodostivat kultamaalatut kristalliesineet,  arvokkaat korukivet ja kalliista materiaaleista tehdyt tai poik-
keuksellisen hienoina pidetyt esineet kuten ns. Cellinin suola-astia. Neljäs, valkoinen, kaappi sisälsi
soittimia ja viides, ihonvärinen (leibfarb) erilaisia kojeita ja laitteita. Kuudes oli tuhkanvärinen (ascherfarb).
Se sisälsi kuvia ja erityisesti kivestä valmistettuja kuolemaan liittyviä asioita. Seuraavat kaapit sisälsivät
esimerkiksi Montezuman keisarillisesta kokoelmasta peräisin olevaksi väitettyjä aseita, norsunluuta,
luonnon kummajaisia, reliikkejä ja alabaster-esineitä. Yhdestoista kaappi oli musta ja sisälsi lähinnä
muranolaista lasia. Kahdennentoista teemana oli vat korallista valmistetut esineet. Kolmannestatoista
löytyvät pienet pronssiesineet.  Sitten seurasivat posliinit,  kreikkalais-roomalainen rahakokoelma ja
metsästys- ja sota-aseita, joista osa oli Turkista, Länsi-Intiasta tai “Montezuman” kokoelmasta. Seitse-
mästoista kaappi oli jälleen ihonvärinen. Se sisälsi etnografista esineistöä eri puolilta maailmaa sekä
historiallista aineistoa. Viimeisessä kaapissa oli puuesineitä. Tämä johtuu von Schlosserin mukaan siitä,
että Tirolilla oli pitkät veistoperinteet. Ambrasin kokoelman naturalia-osa oli pieni, mutta Scheicherin
mukaan se sisälsi merkittäviä esineitä. Myös esilleasettamien kertoo merkityksistä. Esimerkiksi koralleja
ja pesusieniä esiteltiin yhdessä viitaten näin niiden merelliseen alkuperään.  Kokoelman esilleasettamisessa
oli siten tavoitetta liittää materiaaleja ryhmiksi, jotka viittasivat todellisen maailman yksiköihin. Erityi-
sesti Ferdinand oli kuitenkin kiinnostunut materiaaleista, joita oli työstetty. Useimpien kaappien esinei-
tä voikin kuvailla jalojen materiaalien edelleenjalostamiseksi ihmisen parhaiden kykyjen näytteenä.
      Horst Bredekamp on tarjonnut Ambrasin esillepanon selitykseksi jäsennysjärjestelmää, jossa kaapit
edustaisivat luontoa, antikviteettejä ja taidetta siten, että ne ker tovat kehitysprosessia luonnosta tekno-
logiaan. Christiane Hertel arvelee tällaisen liukuvan luokittelun selittävän kokoelmassa merkittävässä
asemassa olleet vain osittain työstetyt luonnonainekset kuten veistetyn jär vimalmin ja handsteinit. Camillon
teatterin esittämä kokoelmakuva näyttäisi vahvistavan tätä käsitystä, koska sen kuvaama maailma muuttuu
äärimmäisin pienin askelmin asiasta toisen, jyrkkää rajaa luonnon ja ihmisen tekemän välillä ei voida
osoittaa, mutta silti voidaan näyttää, että jossain uusi asia on syntynyt. Tämän lisäksi Camillon teatterin
maaginen maailmankuva tietenkin korostaa asioiden erilaisia mer kityksiä.
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kiinnostaneet johdetut merkitykset, eikä hänellä esimerkiksi ollut yhtään
besoaarikiveä eli suolistokehrää. Sen sijaan hän oli kiinnostunut materiaali-
en ja muotojen rajoista. Hänellä olikin esimerkiksi kääpiöiden ja jättiläisten
pelikortit ja epämuodostuneiden ihmisten kuvia. Kuten olen edellä jonkun
kerran todennut, kaikkien ulottuvuuksien tavoittelu näyttää olleen keskei-
nen ominaisuus 1500–1600-luvun kokoelmissa. Ambras ei ollut poikkeus.
Myös Scheicher toteaa, että kokonaisuutena Ambrasin Kunstkammerin teh-
tävä oli peilata maailmaa ja sen eri tuotteita kokonaisuutena. Samalla
materiaaleihin perustuva järjestelmä hänen mukaansa kielsi evoluution –
missä hän näyttää olevan samoilla linjoilla Hooper-Greenhillin kanssa – ja
aiheutti kosmologisen kokonaisuuden kasaanromahduksen, minkä voikin
sanoa, mikäli tulkitsee värit ”vain estetiikaksi”.431

198. Kaksi Handsteinia Ambr asin kokoelmasta. Esineen tai taideteoksen kykyyn avautua tarkastelevalle
mielelle ja siir tää merkityksiä on uskottu pitkään ja har taasti. Econ mukaan keskiajalla maailma
kansoitettiin viittauksilla ja muistumilla jumaluudesta sekä Jumalan manifestaa tioilla erilaisissa fyysisissä
kappaleissa. Koristeveistokset (lapides manuales, hand stone, Handstein) joita työstettiin mahdollisimman
vähän ja joiden työstämisellä pyrittiin kappaleen oman muodon, eli Jumalan siihen luoman merkityk-
sen, korostamiseen tai esille saamiseen, olivat 1500-luvulla esimerkkejä tästä. Handsteineista suurin osa
oli peräisin Baijerista ja Schwazin hopeakaivoksilta Tirolista. Esineet olivat yleensä malmi- tai erityisesti
hopeakimpaleita, joihin oli työstetty kuva-aiheita; ihmishahmoja ja maisemia ja alusta saattoi olla ra-
kennettu mitä useamman tyyppisistä arvokkaista materiaaleista. Luonnonmateriaalin työstämisprosessi
“kiviä” valmistettaessa on tyypillinen esimerkki siitä, miten käsityössä ma teriaalin sisällä piilevä muoto
ja henki otettiin esiin. Niiden tekijä ei tuolloisen käsityksen mukaan veistänyt omaa ajatustaan veistokseksi,
vaan otti esiin materiaalissa luonnostaan (Jumalan luomana) piilleen ominaisuuden,  tarkoituksen, mer-
kityksen tai ajatuksen.  Tällaisessa esineessä k yse ei ollut tarkkaan ottaen luonnon ylivoimaisuudesta
luojana, vaan päinvastoin, kyvyttömyydestä toteuttaa täydellisesti Jumalan oletettu aja tus. Tällainen
“kivi” oli merkki yhteydestä Jumalaan ja työstäminen tapahtui Jumalan kunniaksi. Tekijöitä ei tunneta
taiteilijoina, vaan he olivat lähinnä kai voskylien käsityöläisiä, sillä siitä huolimatta, että he edustivat
ihmisen villin luonnon yläpuolella olevaa kykyä ymmär tää Jumalan tarkoituksia, he eivät olleet tarpeek-
si “jalostuneita” ymmärryksessään kyetäkseen tuottamaan omia luomuksia kuten yksilöinä ar vostetut
tekijät.

199. Haarniska alkuperäisessä vitriinissään (1590-luku), Ambras.
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Scheicher korostaa, että vaikka Ambrasin kokoelmalla oli perustava yhtä-
läisyys rakenteellisella ja sisällöllisellä tasolla baijerilaiseen Albrecht V:n
kokoelmaan, se oli esillepanoltaan täysin erilainen. Tällä hän tarkoittaa kat-
sojan miellyttämispyrkimystä Ambrasissa, mutta viittaa myös siihen, että
Münchenissä tavoitteena näytti olleen tärkeiden esineiden rytmittäminen
siten, että kokonaisuus vaikutti suunnitellulta. Siellä ei ollut ovellisia kaap-
peja, vaan kokoelman runsaus vyöryi kerralla esiin jonkinlaista tasapainoa
tavoittelevina ryhminä. Scheicher pitää Ambrasin ”esteettistä” vitriinein
rajattua, mutta näkyvissä olevaa, esillepanoa Italiasta lainattuna uutuutena
ja keski-eurooppalaisen modernin museon alkuna. ”Esteettisen” eli katso-
jan silmää miellyttäneen esillepanon Ambrasissa Scheicher johtaa Vatikaa-
niin ja Albertin kuvaukseen Julius Caesarin villasta. Scheicher ei pidä näitä
suorina esikuvina, vaan ainoastaan edeltävinä esimerkkeinä estetiikan mer-

kityksestä esille asettamisessa. Esialeasettamisessa vitriineihin Ambras var-
masti olikin uutta luova, mutta kokoelman esilleasettamisen järjestelmä ei
nähdäkseni poikennut muista samanaikaisista kokoelmista.432  Ei myöskään
liene syytä kieltää, ettei estetiikalla olisi aina ollut osuutta esialeasettamisessa,
olivathan kauneus ja harmonia tärkeitä pohdiskelun aiheita ja keskeisiä uni-
versumin ymmärtämisessä kuten edellä on ilmennyt.  Harmoninen järjes-
telmä tai musikaalinen rakenne pyrittiin perustelemaan matemaattisesti ja
sitä pyrittiin toteuttamaan muun muassa arkkitehtuurissa, miksi siis ei
universumia kuvaavan kokoelman ripustuksessa.

Scheicher löytää Ambrasin kokoelman universaaliudelle rinnastuksen Ro-
bert Fluddin vuonna 1617 julkaisemista ajatuksista. Fluddin ajattelun yhte-

201.  Kiinalaisia esineitä Ambrasin kokoelmasta.

200. Hopeaesineitä Ambrasista. Kuvan keskellä oleva kaiverruksin koristeltu sarvikuonon sar vi on
tarkoitettu suojaksi myrkytyksiä v astaan. Samoin sar ven alapuolella ole van bezoaarikiven eli
suolistokehrän uskottiin auttavan vatsavaivoihin. Sen voima perustui alkuperään.  Suolistokehrä on
eläimen vatsassa syntyvä kivi, jota käytettiin muun muassa myrkytyslääkkeenä. Ficinon mukaan kunkin
suolistokehrien vaikutus riippui siitä, minkä eläimen vatsasta kivi löydettiin. Kivi oli eläimen kautta
viittaussuhteessa planeettoihin eli kivessä esiintyi samoja voimia, joita eläin edusti. Näin esimerkiksi
aurinkoon liittyv ää kukonkiveä suussaan pitävä soturi ei Ficinon tiedon mukaan hävinnyt taisteluitaan.
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ys esimerkiksi Picon tai Camillon käsityksiin taas on ilmeinen. Aikansa tie-
tämyksen valossa Fluddin maailmassa vaikuttaneiden voimien ja maailman
rakenteen malleja ei enää ollut mahdollista pitää muina kuin abstrakteina
metafyysisinä esityksinä, mikä korostaa kokoelmien tarkastelussa luonnon-
tuntemuksen ja maailman universaalin tai abstraktin jäsentelyn erottamista
materiaalisen luonnon ominaisuuksista.433  Scheicher ei käsittääkseni ole
miettinyt Camillon teatterin yhteydessä esiin nousevaa mahdollisuutta, että
kokoelma universaalina kuvana oli yhdeltä osin liikkumaton ideaali (maail-
man rakenne ja muoto) kun sen esittämät asiat ja esillä olleet esineet taas
viittasivat muuttuvaan ajalliseen materiaaliseen maailmaan. “Esteettisyyden”
asemaa tulee pohtia juuri tässä yhteydessä. Mikäli symmetrialla, harmonialla
ja väreillä oli yhteys oletettuun universaaliin jär jestykseen, havaittu miel-
lyttävyys johtui ihmisen havainnoimisen ominaisuuksista ja mieltymyksestä
rakenteen tasapainoa kohtaan. Ideaaliuniversumin kuvassa ”kauneus” oli oi-
keastaan väistämätön ominaisuus, jos uskotaan, että ihminen tunnistaa ide-
an tai Jumalan luoman täydellisyydestä, joka täydellisyytensä takia on väis-
tämättä tasapainoista ja siksi kaunista.  Toisaalta vitriineihin sijoittamisen
erityisestä esteettisyydestä ei ehkä voida puhua kuin nykykatsojen näkökul-
masta. Käsittäisin, että jokainen kokoelma oli ”esteettinen” jonkinlaisia jär-
jestämisen lainalaisuuksia noudattaessaan.

Roomalaista tai kreikkalaista antiikkia Ferdinandilla ei käytännössä juuri-
kaan ollut. Kiinnostus menneeseen näkyi hänen kokoelmassaan lähinnä
aseissa. Hän valitsi esineet niihin liittyneiden tapahtumien ja ihmisten pe-
rusteella mieluumminkin kuin käyttöarvon tai sinänsä vanhuuden perus-
teella. Samalla hänen raha- ja mitalikokoelmansa oli aikansa merkittävin.434

Tätä ei ole syytä jättää huomiotta, sillä Cosimo de’ Medici vanhemman
1440-luvun antiikkikokoelman alku oli juuri rahoja ja mitaleja. Mitaleihin ja
rahoihin samoin kuin kameisiin ja muihin kaiverrettuihin jalokiviin liitettiin
erityisiä maagisia voimia, koska niissä kuvattiin menneisyyden merkkihen-
kilöitä, merkittäviä sotapäälliköitä ja hallitsijoita. Materian uskottiin saavan
suurmiesten hengistä erityisiä voimia, joka oli mahdollista siir tää edelleen.
Esimerkiksi Cosimon veli Lorenzo (1395–1440) oli ilmeisesti erityisen kiin-
nostunut astrologian tar joamista mahdollisuuksista ja signeerasi yhden
Medicien arvokkaimmista esineistä, niin kutsutun ”Neron sinetin”, omalla
nimellään, mikä osoittaa esineiden henkilökohtaista merkitystä ja samalla
halua kytkeytyä esineiden kautta nimeltä tunnettuihin historian hahmoi-
hin. Historian henkilöiden käyttämäksi väitetyille esineille muodostui sa-
manlainen ”aura”.435  Rahoissa kasvoilla oli jo valmiiksi nimi,  johon yhteys
muodostaa. Keräämisellä oli poliittisia vallan legitimointiin liittyneitä mer-
kityksiä, mihin historian rinnakkaisuudet ja allegoriset jälleensyntymät liit-
tyvät.  Samaa tuettiin myös kirjallisiin lähteisiin perustunein historian-
tutkimuksin, joilla osoitettiin suvun pysyvyys ja valta alueella.  Tutkimusta
taas todistettiin materiaalisin todistuskappalein.436  Näissä tapauksissa ky-
seessä ovat pääasiassa julkisesti esille asetetut esineet. Kuten olen jo aiem-
minkin todennut, yksityisomistuksessa olleista esineistä on syytä erotella
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202, Rafael (1483--1520), yksityiskohta frsekosta Ateenan koulu (1509--1510), Vatikaani.  Platon kantaa
Timaiosta, Aristoteleella on Etiikka. Kun keräilemisen sisältöjä hallitsi antiikin luonnontuntemus, myy-
tit tai Plinius sekä enemmän tai vähemmän skolastinen jäsentely, sen merkitykset perusteli nähdäkseni
filosofia.
     Filosofeilla on Rafaelin freskossa käsissään teokset, jotka keskeisesti liittyivät aikansa eliitin
muotiluettaviin ja keskusteltaviin aiheisiin ja itsensä jalostamisen tematiikkaan, ja siten myös keräilyn
tarkoituksiin. Timaiosta olen käsitellyt maailmankaikkeuden luonteen ymmärrettä väksi tekemisen kan-
nalta edellä. Esimerkiksi Thomas daCosta Kaufmann taas pitää Aristoteleen Nikomakhoksen etiikkaa
lähtökohtana, jolla Habsburgit perustelivat sosiaalisesti arvoa tuovan keräilyn. Suku oli alkanut tallettaa
vallan symboleja jo 1200-luvulla yksityiseksi aarteeksi. Kaufmann katsoo, että Maksimilian I:n aikana
(1493—1519) Burgundista ja Italiasta saatujen vaikutteiden seurauksena asenne näytteille asetetta vaan
omaisuuteen ruhtinaan arvon mittana muuttui aiempaa myönteisemmäksi ja entistä suureellisempi
keräily tuli tavaksi.
       Nikomakhoksen etiikassa Aristoteles selittää viisaan olevan ihmisistä eniten jumalten kaltainen. Hän
toteaa myös, että:

“Viisaan ei tule ainoastaan tietää mitä seuraa prinsiipeistä, vaan hänen tulee tietää
totuus myös niistä. Siksi viisauden tulee käsittää sekä tieteellinen tieto, että intui-
tiivinen järki; se on kuin arvokkaimpia asioita koskeva tieteellinen tieto, jolla on
pää.”
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eri käyttötarkoituksiin hankitut. Näyttö ja meditaatio eli henkilökohtaisen
ymmärryksen muodostaminen olivat käsittääkseni kaksi varsin, joskaan ei
täysin erillistä asiaa, minkä Habsburgien kokoelmat osoittavat. Ilman
eronpitoa käyttö-, näyttö- ja tutkiskeluomaisuuden kesken kokoelmat kui-
tenkin näyttävät väkisin sekaisilta ja merkitykset tavoittamattomilta tai risti-
riitaisilta. Voidaankin määritellä omaksi kokonaisuudekseen edustukseen
tarkoitetut julkiset tilat sisustuksineen, julkiset kokoelmatilat ja tutkimusai-
neisto sekä viimeksimainittujen rinnalle tuleva okkulttinen kokoelma. Vii-
meksimainitun vaikutuspyrkimys saattoi olla julkiseen, mutta vaikutuksen
ei uskottu syntyneen esineen antamisesta vieraan katseelle vaan yksityises-
sä tarkastelussa ja mietiskelyssä syntyneestä ymmärryksestä. Eri kokoelma-
tyyppien kesken saattoi olla tietenkin yhteyksiä ja esineet saattoivat saada
eri hetkinä erilaisia merkityksiä ja käyttöjä. Esimerkiksi tutkimukseni alussa
oli puhetta pienoisveistosten ja piirrosten käyttämisestä taiteen luokitteluun.
Tällöin materiaalinen dialogi syntyi yksityisten pienesineiden ja julkisten
teosten välille ja saattoi olla tapahtumana enemmän tai vähemmän julkinen
osa seurustelua. On myös täysin luultavaa, että kokoelmien esineet päätyi-
vät ajoittain juhlapöytien koristeiksi. Toisaalta samoja pienesineitä oli mah-

203. ja 204.  Maksimilian II:n kokoelmaan ilmeisesti johda ttavaksi teemaksi ajatellut Guiseppe Archimboldon
(1527—1593) elementti- ja vuodenaikamaalaukset Thomas DaCosta K aufmann on tulkinnut
imperialistisiksi allegorioiksi ja kuviksi kokonaisvaltaisesta maailman hallitsemisesta.  Erityisesti tulen
hahmosta käätyjen ansiosta tunnistettava keisarin hahmo ottaa sarjan maalauksissa maailman rakennus-
aineet ja ajan haltuunsa kuvapareissa, joissa kukin elementti yhdistyy vuodenaikaan (esimerkiksi kesä—
tuli tässä) ja maalausten kokonaisuus ihmisen kehitysvaiheisiin. Kaufmann rinnastaa maalaukset
khimairaan, myyttiseen eläimeen, joka muodostui leijonan, vuohen ja lohikäärmeen osista. Hän katsoo
Archimboldon tavoitelleen edeltäneiden taiteilijoiden teosten ylittämistä erityisesti sisällön osalta, jotta
ne olisivat “uuden Caesarin” arvoisia, ja siksi maalausten allegoriakäsitys poikkeaa antiikkisesta.
     Kaufmann kuvailee Maksimilianin pojan, Rudolf  II:n, kokoelmaa, jonne maalaukset päätyivät,
mikrokosmokseksi. Kokoelman hallitseminen heijastui uskomuksellisesti todelliseen maailmaan.
Kaufmann erityisesti toteaa Rudolfin kokoelman “kvasiokkulttisuuden” ja viittaa rinnasteena Baconiin.
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dollista käyttää yksityiseen meditaatioon tai erityisesti asiasuhteiden poh-
diskeluun, mihin suuret julkiset teokset eivät soveltuneet samalla tavoin
(mitä voidaan ymmärtää ajatellen kopioiden ja jäljenteiden käyttöä nykyään
tutkimuksen tekemisessä). Tutkimuksen ja statuksen esittelyn materiaalina
olivat vaihtuvuudesta huolimatta käsittääkseni pääsääntöisesti eri esineet.
Tämä korostuu muun muassa kokoelma-aiheisissa maalauksissa, joissa suu-
ret veistokset on sijoitettu salimaisiin tiloihin, kun taas pienesineiden tutki-
jat keskustelevat tavaroiden ja kirjojen täyttämissä ”kammioissa”.

Luonnonfilosofian keräilyäLuonnonfilosofian keräilyäLuonnonfilosofian keräilyäLuonnonfilosofian keräilyäLuonnonfilosofian keräilyä

David Murray määritteli museon vuonna 1904:

”kokoelmaksi antiikin monumentteja tai muita humanisteja
ja tiedemiehiä kiinnostaneita kohteita järjestettynä ja esil-

le asetettuna tieteellisen menetelmän mukaisesti.”

Murrayn määritelmässä tutkimuskäyttö nousee keskeiseksi ja siksi määri-
telmä eroaa museon nykyisistä opetusta ja yleisön palvelemista korostavista
määritelmistä. Ajatuksen heijastuksia näkyy kuitenkin edelleen. Museoiden
esivanhempina käsitellään mielellään Murrayn määritelmään rinnastuen
ensisijaisesti luonnontieteellisiä kokoelmia ja niiden rinnalla tarkastellaan
lähinnä humanistisia antiikkikokoelmia. Esimerkiksi Guiseppe Olmin mu-
kaan niiden varhaisten modernien museoiden, joita voidaan pitää nykyis-
ten museoiden esivanhempina, kiinnostuksen kohteena oli jokapäiväisen
ympäristön kuvaaminen kuten nykyaikaisissa luonnonhistorian museoissa.
Olmi kuitenkin toteaa, että tavallisesta poikkeava kiinnosti ja sai aina eri-
tyisaseman. Sen maine levisi tieteellisen maailman ulkopuolelle. Hän väit-
tää, että kiinnostus erityiseen (eksoottiset kasvit ja eläimet, epämuodostumat,
erityisiä ominaisuuksia sisältävät kasvit ja mineraalit) johtui halusta herät-
tää kävijöiden kiinnostus ja levittää kokoelman mainetta (esimerkiksi grand
tour -matkailijoiden keskuudessa). Eksoottiset tavarat uusien löytöjen myö-
tä ja yhteyksien parantuessa lisäsivät edelleen kiinnostusta outoon ja halua
tutustua kokoelmiin.  Hänen mukaansa kiinnostus epätavallista kohtaan oli
kuitenkin ristiriidassa kokoelmien alkuperäisen luonnonhistoriallisuuden
kanssa. Kokoelmien sosiaalisella houkuttavuudella Olmi selittää symmetrisen
esillepanon eli silmää miellyttävään kokonaisuuteen pyrkimisen.437  Kuten
edellä on tullut ilmi, mahdollinen maineen kasvu näyttäytyy hänelle riittä-
vän järkiperäisenä syynä rakentaa kiinnostavia esillepanoja. Mikäli näin on,
kummallisuudet rinnastuvat markkinoiden ja sirkusten vetonauloihin ja
erilaisiin ”käärmenäyttelyihin”, joiden kansansuosio on aina ollut ilmeinen.
Niiden selitys löytyisi tällöin esimerkiksi keskiajan kuvamaailmasta ja ro-
mantiikan populaarista maailmankuvasta. Näkisin kuitenkin, että ihmiset
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eivät 1500–1600-luvulla arvottaneet kokoelmia yksi- tai monialaisuuden
perusteella, eihän edes tieteenalarajoja ollut olemassa. Olmi on kuitenkin
eittämättä oikeassa sinä, että jotain eroja ruhtinaiden ja yliopistojen tai tut-
kijoiden kokoelmien välillä oli, ja että tutkijoiden kokoelmat ovat selkeäm-
min luonnonhistoriallisen keräämisperinteen taustalla kuin ruhtinaiden
kokoelmat, joilla taas näen enemmän yhteyksiä taidemuseoihin. Jälkimmäistä
yhteyttä tietysti korostaa jo esineistö. Kokoelmahistoriallista tutkimusta
onkin hämmentänyt tämä ero. Kaikkea palatsitavaraa kutsutaan herkästi
kokoelmaksi, koska se on myöhemmin päätynyt museoon ja siitä on tullut
kokoelmia. Se on täyttänyt ”aidon” ja ”kiinnostavan” kriteerit, jotka on
sitten nykyisistä museoista tarkasteltuna siirretty toiseen aikaan. Oikea al-
kuperäinen nimitys olisi tietysti omaisuus, josta mahdollinen kokoelma on
ollut osa. Eroa korostaa, että nykyään taide-esineiksi ymmärretyille esineil-
le muodostui rinnakkaisesti luonnonhistorian kanssa esilleasettamisarvo
tästä kokonaan poikkeavassa yhteydessä. Vaikka ”taiteen” katsojan ”oppi-
nut oivallus” on tullut esiin (katso esimerkiksi grand tour), se on sittemmin
paljolti jäänyt romantisoidun teoksen ja tekijän yksilöyden varjoon. Täten
erityisesti 1500–1600-luvun usein epäselvästi tekijän ja tarkastelijan suh-
teen määrittäneessä tilanteessa luotoalkuisen ja keinotekoisen merkitykset
myös jäävät ajoittain yllättävän epäselviksi.

Ylimalkaisesti voisi määritellä, että assosiaatioille ja mielleyhtymille raken-
tuva ajattelu korvattiin 1600-luvun kuluessa suorilla yhtäläisyyksillä ja tie-
toa pyrittiin testaamaan eri menetelmin kun aiempien oletusten kanssa ris-
tiriitaiset käsitykset maailmasta lisääntyivät. Samalla tieteen oppimis-
prosessissa kokeilu ja ymmärryksen etsintä korvasivat ulkoa opettelun eri-
laisine muun muassa visuaalisuuteen perustuvine apuvälineineen. Esimer-
kiksi Ashmolean Museumin yhteyteen rakennettu laboratorio osoittautui
suosituksi, vaikka sitä, ja sen edustamaa ”uutta filosofiaa” oli ennakkoon
varsinkin yliopiston kirkolliselta taholta paheksuttu. Myös kieltenopetuk-
sessa vertaukset korvattiin materiaalilla, jossa sanaan liittynyt kuva edusti
vain esittämäänsä asiaa, sillä ei ollut näkymättömiä merkityksiä.438  Verrat-
taessa keskenään 1500-luvun ruhtinaiden maailman tarkastelua ja 1600-
luvulla muodostuvaa tapaa katsoa maailmaa, kehitys eteni yksinkertaisen
perustotuuden etsinnästä ja systematisoinnista faktojen ja yksityiskohtien
täsmällisyyden tarkastamiseen. Samalla korostui yksimerkityksisen ilmai-
sun tuottamisvaatimus jokaiseen yksittäisen asiaan ja osa-alueeseen liitty-
en. Informatiivisuus sai täsmällisyyden tavoittelussa kieliopillisen, materi-
aalisuuden monimielisyydestä erottuvan muotonsa viimeistään 1700-luvulla.
Seurauksena korostui ”skolastinen” täsmällinen ja tulkinnaton asian ase-
man määrittely.

Valistusfilosofiaan johtaneet jär jen kirkkautta painottaneet ajattelumallit
kuvastavat railoa, joka alkoi syntyä 1500-luvun lopusta alkaen teorian-
muodostuksen ja empiiristen tieteiden välille. Luonnontutkimus määrittyi
faktojen tarkasteluksi ja lajitteluksi kun filosofia erosi abstraktiksi tieteeksi.
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Maailman olemuksen selittäminen ei enää ollut molempien ensimmäinen
ja siis kaikkea maailman tarkastelua innoittava tavoite, vaan siihen pyrittiin
yhä tietoisemmin tietämisen eri suuntauksiin jakautunein keinoin. Järkeilyyn
sidottu tutkimus säilytti renessanssin uusplatonilaisuuden maagisen, sano-
malla olemassaolevaksi tekemisen ja näkyväksi muuttamisen tehtävän.

 205. Maksimilian I:n kokoelma. Yksityiskohta Albrecht Dürerin ja arkkitehti Kölderin suunnittelemasta
triumfikaaresta (n. 1515), joka kokonaisuudessaan kuvaa Maksimilianin oppineita kiinnostuksia: arkki-
tehtuuria, kieliä, heraldiikkaa,  keräilyä.  Hän halusi teoksen avulla ilmeisesti esittää olevansa der Weisskunig
(oppinut kuning as). Termi tarkoittaa myös valkoista , joten voidaan spekuloida sen yhteydestä vala-
istumiseen. Maksimilian I oli kiinnostunut taideteoksina toteutettujen allegoristen aiheiden metafyysisistä
tulkinnoista, kuten Thomas DaCosta Kauffmann on osoittanut. Triumf ikaaren perusteella näyttäisi,
että aarrekammio oli tärkeä osa maailmankuvaa, mutta ei kuvannut koko maailmaa kaikkine ominai-
suuksineen.
     Aarrekammio on yksityinen, ulkopuolisilta suljettu tila. Maksimilian I:n kokoelman kuvaa on käy-
tetty esimerkkinä keskiaikaisista tavaroita vyöryvistä aar rekammioista, sekä todisteena, että 1500-luvul-
la ei vielä asetettu kokoelmia esille yleisöä varten. Tähän liittyen Hooper-Greenhillin mukaan esimer-
kiksi vielä 1400-luvun puolivälissä Medicien kokoelmalla ei ollut ensyklopedisia tavoitteita. Näiden
väitteiden sekä tieteenalojen kehittymisen avulla on mahdollista määrittää keskiaikaisen keräilyn jatku-
neen 1500-luvulle ja modernin keräilyn k ehittyneen 1600-luvulla muuttuvien jäsennysperiaatteiden myötä.
Ajatellen humanistisia ja paavien kokoelmia,  sekä vaikkapa Medicien erityisesti kokoelmiksi keräämiä
esineitä, vähintään 1400-lukua on kuitenkin syytä pitää siirtymäaikana, jolloin (yksityis)kokoelma määrittyi
eroon perheen vaurauden tallettamiseen tarkoitetuista aarrekammioista.
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Monissa ihmistieteissä havainto tehdään edelleen olevaksi ja tarkastelta-
vaksi rajaamalla se nimeämisellä. Asioiden tunnistaminen ja nimeäminen
oli myös materiaaleja tutkivien tieteiden tavoite. Abstraktit ja materiaaliset
aiheet439  eivät kuitenkaan enää limittyneet luonnontieteiden muotoutuessa,
eivätkä materiaalisten vaikutusten selitykset löytyneet oikeista nimeämisistä
eli oikeiden sukulaisuussuhteiden tavoittamisesta vaan fyysisistä ja kemial-
lisista ominaisuuksista, joten tuolloin eroteltiin luonnonfilosofiseen tapaan
vain ja ainoastaan materiaalisen maailman ominaisuuksia. Aristotelismin
voittokulku ei ollut tasainen. Esimerkiksi Christian Daniel Major yhdisti
kiinnostuksen osiin ja kokonaisuuteen vielä vuonna 1674:

”Luonto on kirja, josta luetaan Jumalan suuruus. Kokoel-
ma esittää luonnon tietämystä ajatuksen avulla esille otet-

tuna.”440

Renessanssin uusplatonilaisuus oli 1600-luvun puolivälissä jo 200 vuotta
vanhaa ajattelua. Antiikin tuntemus oli sitten 1400-luvun monipuolistunut,
protestanttiset kirkot olivat syntyneet. Kaikkiin kirkkokuntiin kuuluvien
oli määriteltävä luontosuhdettaan, Jumalasuhdettaan sekä ihmisen sijaintia
universumissa,  josta myös tiedettiin muuta kuin 200 vuotta aiemmin. Ka-
tolinen kirkko oli asemansa heiketessä joutunut ottamaan harhaoppisuu-
teen kantaa ja vainot kohdistuivat jo 1500-luvulla esimerkiksi uusplatonistis-
kabbalistista maailmankuvaa julki tuoneisiin ajattelijoihin. Kuulostaisi var-
sin luonnolliselta, että tässä tilanteessa erityisesti kirkkoon yhteydessä ol-
leet yliopisto-opettajat tukeutuivat aristoteeliseen skolastiikan hyväksymään
perinteeseen: luonnon suoraan tarkasteluun Jumalan asettaman järjestyk-

206. ja 207.  Powhatanin (Pocahontasin isä)  viitan nimellä Tradescantien kokoelmassa esillä ollut
neljästä nahasta yhteen ommeltu simpukoin koristeltu esine, joka mieluummin kuin pukine on ehkä
(temppelin) seinävaate. Paitsi alkuperäinen omistaja, myös käyttötar koitus on epäselvä. Vuonna 1638,
ollessaan esillä Lambethissa Tradescantien The Ark-kokoelmassa “vaate” esiteltiin Virginian kunin-
kaan viitaksi. Luettelossa vuodelta 1656 se esiintyy Powha tanin  viittana.
     Henrik VIII:n haukkametsästysvälineistöä Tradescantien kokoelmasta. Esineiden alkuperästä ei ole
näyttöä. Kuvaavaa varhaisille kokoelmille onkin, että esineen kuin esineen käyttäjä näyttää olleen joku
merkkihenkilö, jos esine ei itsessään ole materiaalisesti arvokas tai muuten kiinnostava (esimerkiksi
allegoristen tai lääkinnällisten syiden takia), mikä nähdäkseni tukee käsitystäni,  että merkittäviin ihmi-
siin uskottiin muodostuvan todellinen ja käyttöhetkessä vaikuttava yhteys heidän käsittelemiensä esi-
neiden välityksellä. Esineen omistaminen (jopa tar kasteleminen) siirsi jotain tämän merkkihenkilön
persoonasta eteenpäin. Magian menetelmät hallinneet uskoivat nähdäkseni kykenevänsä  kontrolloimaan
tällaisten voimien siirtymisiä ja käyttöä.
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sen valaisijana. Aristotelismin kukoistus sattuikin Pohjois-Italian yliopis-
toissa 1500-luvulle. Opetuksessa korostettiin spekulatiivisuutta “poeettisen
filosofian” sijaan. Jo Roger Bacon (1214–1292) oli esittänyt vaatimuksen,
että väitteen piti perustua suoraan havaintoon (argumentum ex re), ei sanalli-
sen argumentaatioon (argumentum ex verbo). Tätä opetettiin 1500-luvulla ja
puhetaitoon liittyvä muistitekninen jäsentely vähitellen syrjäytyi.  Agostino
Nifo (Suessanus, n.1473–1538) painotti kuin hoveissa harjoitettua filosofi-
aa kommentoiden, että Platonin oppi oli kehittynyt esivanhempien
uskomuksista, kun taas Aristoteleen oppi oli empiirinen ja perustui muis-
tiin, aistihavaintoihin ja kokemukseen.441  Yliopistoissa luotiin kirkollisen
vaikutuksen alaisena (jopa ehkä jossain määrin tietoisesti) vastavoima ho-
veissa vallinneelle yksilön päätösvaltaa korostaneelle ajattelulle.

Susan M. Pearce toteaa, että platonistinen kosminen jäsentely oli erityisesti
esoteeristen piirien suosiossa ja johti luonnontieteelliseen (biologiseen)
maailman klassifikatoriseen järjestelmään. Pearce on harvoja tutkijoita, joka
ylipäätään mainitsee platonilaisuuden luonnonfilosofisten kokoelmien
jäsentämisen yhteydessä. Hän viittaa edellä siteeratun, ja nähdäkseni varsin
luonnonfilosofisesti suuntautuneen Majorin ohella 1600–1700-luvun vaih-
teessa eläneeseen John Woodwardiin, jolla oli lähes 10 000 numeron koko-
elma. Woodwardin mukaan kokoelman, havaintojen tekemisen ja luonnon-
historian tarkoitus oli kehittää filosofista rakennelmaa tai muutoin edistää
maailmaa.442  Woodwardin ja Majorin asenne yhdistää aristoteelis-skolastisen
luonnonfilosofian maallisiin tarpeisiin vastaamisen yrityksineen platonismin
universaaliin metafysiikkaan ja osoittaa,  että erilaiset filosofiset lähtökoh-
dat eivät välttämättä olleet ristiriitaisia. Englannissa on ilmeisesti vuosisa-
toja elänyt vankka okkulttis-platonilainen perinne, mikä on vaikuttanut sii-
hen, että filosofista ja luonnontieteellistä keskustelua ei ole tarvinnut jyr-
kästi erottaa. Onhan jo esimerkiksi Elias Ashmolen (1617–1622) kiinnos-
tus okkultismin ollut aina tunnettua ja siksi mahdotonta ohittaa tieteen tai
kokoelmien yhteydessä.  Ashmolen toiminta onkin hyvä esimerkki
okkultismin ja kokeellisten tieteiden rinnakkaiselosta 1600-luvulla. Hän
kuului muun muassa laajat luonnontieteelliset kokoelmat keränneen Royal
Societyn perustajajäseniin puhumattakaan Ashmolean museumin yhteyteen
perustetun laboratorion tukemisesta.  C.H. Josten toteaakin, että:

”Ashmole ei varmasti epäillyt kokeellisten tieteiden anta-
van kuoliniskua uusplatonilaiselle kosmokselle, jossa

astrologia, alkemia ja magia olivat oppineen tutkimuksen

asiallisia kohteita.”443

Giuseppe Olmi katkaisee poikkeavuuksien keräämisen ar vostuksen
luonnonhistorian kokoelmissa 1600-luvulle. Tilalle tuli sarjoittainen luon-
non jär jestyksen kuvaaminen.  Myös Kaufmann erottelee kokoelmat
alakohtaisiin ja ensyklopedisiin korostaen siten samaa muutosta.444  Univer-
salismi ja ensyklopedismi on kuitenkin syytä määritellä huolellisesti. Pyrki-
mys todellisuuden täydelliseen kuvaamiseen perustui käsitykseen pysyvyy-
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destä kun uusplatonilaisessa ajattelussa pysyvää oli korkeintaan vain ole-
massaolo sinänsä, joten sen täydellistä kuvaamista oli jotakuinkin mahdo-
ton saavuttaa. Ei voi sulkea pois kristillistä vaikutusta yliopistoissa kun
aristotelismin myötä 1500-luvun lopun yliopistoissa alkoi ilmetä näkyvän
luonnon joka ainoan esimerkin keräämisen tarpeita. Pysyvä oli mahdollista
tallettaa kokonaan. Kokoelmat alkoivat kasvaa huomattaviin mittasuhtei-
siin. Luonnontieteelliset seurat jakoivat tätä yleensä vähemmän menestyk-
sekkäästi, mutta sitkeästi 1700-luvulla. Käsittäisin, että määriteltäessä juuri
tutkimukseen liittyneitä kokoelmia nykymuseoiden edeltäjiksi tarkoitus ei
ole ollut viitata kaiken keräämiseen, mikä on niin keskeinen piirre museos-
sa, että siitä on tullut nykyään ongelma. Sen sijaan kuvittelen mielipiteen

208. Ideaalikokoelma kuvasi 1500-luvun lopussa esittämänsä asian (maantieteellisen maailman, univer-
sumin tai jonkin rajoitetun aihepiirin) käännettynä kohti ka tsojaa. Se oli ihmisen kiinnostuksen ja toi-
minnan kohde. Ihmisen tekojen historia ja luonnon monimuotoisuus selitti vät kumpikin osaltaan ko-
konaisuutta. Niiden keskinäisen suhteen tutkiminen ja määrittely oli maailmankaikkeuden kokonais-
valtaisen ymmärtämisen kannalta tärkeää. Ideaalikokoelmatilan voisi kuvailla sellaiseksi, jossa katsoja
asettui alkutulen näkyvän symbolin, auringon, tavoin ruumiillisena olentona mielensä näkyvänä “sym-
bolina” tilan keskelle. Näkymätön ymmärys edusti tällöin alkutulen tavoin aihepiirinsä kokonaisuutta
eli yht’aikaisesti alkua ja loppua. Luomishistoriallisesti kuva muodostuu evolutiiviseksi siten,  että ajalli-
nen oleva olisi laajennut luojastaan moninaisuudeksi ja kokoelmassa tarkastelun kohteena ollut maail-
ma esiintyi tässä moneen materiaaliseen muotoon alkuperäisestä luomisen hetkestä muuntuneessa
tilassa. Katsojan ymmärryksessä eri olomuodot ja erilaiset asiat jälleen yhtyi vät aiheen- tai maailman-
selitykseksi.
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liittyvän käsitykseen kokoelmien pedagogian ensisijaiseksi määrittelystä,  kun
se oli ruhtinaiden nähdäkseni kokoelmissa ohitettavaksi tarkoitettu alin taso.
Voi ajatella, että esimerkiksi Olmilla on mielessä Kantin tapa määritellä
tiede sellaiseksi mikä on opittavissa ja periaatteessa kenen tahansa toistet-
tavissa, koska ajattelija on tietoinen ajatteluprosessista. Syntyy keskeinen
ero luovaan nerouteen, joka lopullisesti okkulttisissa kokoelmissa määritti
ymmärrystä. Luovaa oivallusta ei Kantin mukaan kyetä selittämään tai siir-
tämään edelleen, koska nero ei ymmärrä sitä itse.445

Olmin mukaan luonnontieteelliset kokoelmat olivat luonnon ymmärtämi-
sen ja selittämisen välikappaleita kun ruhtinaiden salaiset kokoelmat pyrki-
vät rekonstruoimaan maailmaa. Hän päätteleekin, että luonnonfilosofisten
kokoelmien järjestämisperiaatteet olivat funktionaalisia eivätkä noudatta-
neet Giulio Camillon muistiteatterin symbolismin periaatteita. Esimerkiksi
Bolognan yliopiston luonnonfilosofian professori Ulisse Aldrovandi hä-
nen mukaansa erityisesti kielsi muistamisen taidon merkityksen ja luonnon
jäsentelyn abstraktien teemojen pohjalta.  Tieteellisissä kokoelmissa oli
numeroidut kaapit, joiden sisältö oli tekstein kuvattu. Mikäli Aldrovandilla
oli kuvia, ne olivat Olmin mukaan luontoon perehtymisen apuvälineitä ja
esittivät sellaista mitä ei voitu saada paikalle. Hän päättelee, että Aldrovandin
teorioissa ei ollut sijaa ihmiselle luonnon täydellistäjänä tai muuttajana, sen
sijaan tämä piti tehtävänään koko luonnon kuvittamista. Olmi toteaa, että
Aldrovandi pyrki tuomaan luonnon sisälle. Aldrovandi painotti, että luon-
nontieteellisten kokoelmien oli tarkoitus tar jota opiskelijoille mahdollisuus
ensikäden luonnontarkasteluun. Kasvien ja mineraalien tunnistaminen oli

209. Ulisse Aldrovandin 1500—1600-luvun vaihteesta per äisen olevan kokoelman esillepano Bolog-
nan yliopiston museossa keväällä 2001.
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tärkeää esimerkiksi lääkärintaitojen harjoittamisen takia. Tarkastelu oli tär-
keää myös siksi, että erityisesti Amerikkaan tutustuminen vaati korjaamaan
antiikista periytyvää tietämystä luonnosta samoin kuin koko maailmanku-
vaa.446

Olmi toteaa, että Aldrovandin kiinnostusta luontoon määritti Theofras-
tuksesta alkanut traditio, johon myös Plinius vanhempi kuului. Erityisesti
juuri nämä kaksi olivat luettuja renessanssiaikaan. Myös Galenos on mai-
nittu Aldrovandin järjestelmän yhteydessä. Ryhmään kuuluivat edelleen
Aisopoksen sadut ja Artemidoron unien tulkinnat. Nämä korostivat elävi-
en eläinten tarkkailua ja käytöksen rinnakkaisuutta ihmiseen erotuksena
Aristoteleeseen asti eläneestä luokittelusta eläimen luurangon perusteella.
Olmi korostaa, että tämä lähtökohtainen luokittelutavan erilaisuus nykyi-
seen verrattuna (elävien eläinten ja niiden tiedettyjen tai uskottujen ominai-
suuksien vertailu rakenteen sijaan) selittää joitain esilleasettamisen erityis-
piirteitä.  Hän korostaa kuitenkin Aldrovandin ainakin ajoittain moderniin
tapaan tutkineen anatomiaa leikkaamalla. Olmi ottaa esiin myös kokoel-
missa kovin tyypillisen ”rakkauden osiin”, jota hän pitää manieristisena
asenteena. Tiedemiehet väittivät kuvailleensa suoran tarkastelun kohteena
olleita eläimiä, mutta pitkien matkojen ja huonojen säilytysolosuhteiden
takia kokoelmissa oli usein vain eläinten kappaleita. Usein nämä osat olivat
pieniä ja Olmin mukaan ”merkityksettömiä”, kuten hampaita,  syöksy-
hampaita, kynsiä, luunpaloja, nahkaa tai sulkia. Osat olivat todiste kokonai-
sista eksoottisista eläimistä. Talletusongelmia korostaessaan hän ei yhdistä
osien toimimista kokonaisen sijaisena sympaattiseen magiaan tai merkki-
käyttöön.447  Ensyklopedismi Aldrovandin kokoelmassa merkitsisi näin tut-
kimusta ja tietämystä logiikkaan, mutta myös jossainmäärin retoriikkaan ja
ankaraan kielioppiin rinnastuvassa organisatorisessa kokonaisuudessa.

Ulisse Aldrovandin kokoelma liittyi kasvi- ja eläintieteeseen. Aldrovandin
ja humanisti Antonio Gigantin (1535–1598) kokoelmat täydensivät toisi-
aan ja sijaitsivat samassa rakennuskompleksissa toistensa lähellä. Tagliaferri,
Tomasini ja Pattaro korostavat Olmista poiketen Aldrovandin kokoelman
mikrokosmista luonnetta,  vaikka artificicaliaa oli vähän. Antonio Giganti oli
korkeiden kirkon virkailijoiden sihteeri. Hänen kokoelmassaan onkin lah-
joituksia kirkon virkamiehiltä ja kirkollisilta ritarikunnilta.  Laurencich-Minelli
tiivistää, että kokoelma sisälsi kuvan kirkollisesta humanismista Trenton
kirkolliskokouksen (1545–1563) ja heti seuraavien vuosien ajalta.448  Koska
kokous oli kansainvälinen ja diplomatiaan kuului lahjojen vaihto, erityisesti
juuri löydetyistä kaukaisista maista saatu etnografisen esineistö oli keskeis-
tä. Gigantilla olikin esineitä esimerkiksi Itä- ja Länsi-Intiasta, Turkista, Meksi-
kosta ja nykyisen Floridan alueelta. Näistä ainoastaan turkkilaista paleogra-
fista aineistoa arvostettiin inventaarien mukaan kulttuurisen merkittävyyden
takia, loput olivat tuntemattomien materiaalien hyötykäyttöä esittelevää ai-
neistoa. Giganti kuitenkin korostaa Floridasta ja Meksikosta peräisin ol-
leen esineistön tärkeyttä. Tagliaferri, Tomasini ja Pattaro yhdistävät maini-
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tut kokoelmat pythagoralaisuuteen ja järjen (sofia) tavoitteluun siten, että
realistisesta siirrytään abstraktiin. Aldrovandin kokoelman yhteyttä kirjas-
toon voisi miettiä:  ehkä kysymyksessä oli luonnon muuttaminen kirja-
tiedoksi, mitä Aldrovandi ansiokkaasti koko tutkimustyössään toteutti.
Sandra Tugnoli Pàttaro (sic!) on tehnyt saman vertauksen todetessaan ko-
koelman mahdollistaneen tutkimisen ja uudelleentutkimisen.449

Giganti jär jesti kokoelmansa laadun, määrän ja esineryhmien visuaalisen
vaikutuksen perusteella. Laurencich-Minellin mukaan Giganti ja Aldrovandi
arvioivat kokoelmiaan kokonaisuuden käsittämisen kautta. Hän korostaa
asiaa sillä, että Aldrovandilla kirjasto oli yhteydessä kokoelmaan ja sen kat-
toa käytettiin näyttelytilana. Kokoelmahuoneessa taas oli pöytä tutkimuk-
sen tekemistä varten. Gigantin kokoelmassa tavoitteena oli täyttää jokai-
nen tarjolla ollut tila erottelematta naturaliaa ja artificialiaa sekä samalla saa-
vuttaa esillepanossa symmetrinen tasapaino. Symmetriaa oli kahdenlaista.
Laurencich-Minelli kutsuu yksittäisten esineiden jär jestämistä erilaisia vuo-
rotellen ”vuoroittaiseksi mikrosymmetriaksi”.  Toinen tapa oli hänen mu-
kaansa ”toistuva makrosymmetria”. Pyrkimys oli järjestää samaan tai sa-
mankaltaiseen luokkaan kuuluvia ryhmiä seinille muodostaen teemoista
kuviomalleja. Esimerkiksi exotica oli järjestetty kahdelle seinälle symmetrisesti
ovien ja seinähyllyjen väliin. Giganti julkaisi vuonna 1595 runon, josta käy
ilmi, että hän yhdisti kokoelmansa ars memoriae  -malliin. Hän pyrki
mahdollistamaan kerralla tajuttavan ja mielenkiintoa herättävän havainnon
ja oivalluksen luonnosta ja ihmisen taidoista.  Laurencich-Minelli puhuu tässä
yhteydessä yksilöllisestä analogisesta maailmankuvan muodostamisesta
(mondo analogo), jolloin kokoelman artificicalia  ja naturalia tukivat havaintoja
muistitekniikan tavoin,  mikä tietenkin rinnastuu edelleen suoraan ana-
logioista maailmankuvan perusteena puhuneen Camillon ajatteluun.450

210.  Aldrovandin yrttitarha on osittain rekonstr uoitu ja avattiin yleisölle kesällä 2001. Rekonstruoitu
osa on kartan kuvassa alavasemmalla. Ihmisruumiin elinten mukaisiin ryhmiin järjestetyn puutarhan
nyt tutkittavissa olevan osan kasvit vaikuttavat r uokahaluun ja ruuansulatukseen.
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Huolimatta siitä, miten Olmi korosti Aldrovandin kielteistä suhtautumista
muistamisen taitoon, Laurencich-Minelli toteaa, että Aldrovandin museo
perustui samaan kokonaisvaltaiseen ensyklopediseen periaatteeseen kuin
muistamisen taito. Myös Tagliaferri, Tomasini ja Pattaro katsovat, että jär-

211.--218. Aldrovandilla oli noin 8000 temperaa ja 14 kaapillista puulaattoja, joille oli kuvitettu kasveja,
kirjoiksi sidottujen kui vattujen 7000 kasvin ja muun noin 11000 esimerkkiä sisältäneen kokoelman
ohella. Aldrovandi julkaisi kokoelman pohjalta eläin- ja kasvitiedettä.  Kokoelman julkaiseminen jatkui
vielä hänen kuolemansa jälkeen. Kokoelmaan kuuluu muun muassa ylävasemmalla oleva Eheca tlin
naamio. Se julkaistiin Aldrovandin kuoleman jälkeen teoksessa Musaeum Metallicum, 1648. Naamio on
edelleen olemassa. Kokoelmassa ja kir jojen kuvituksena oli niin eksoottisia kuin tuttuja aiheita. Tavole
di Animali -sar jaan kuulunut ara-papukaija on kuvattu väreissä samoin kuin Tavole de Pianti -sar jan
voikukka. Kirjapainoa v arten Aldrovandin kokoelmasta tehtiin puisia painolaattoja, joista tässä on
esimerkkinä tikkumainen hyönteinen. Kuivatut ja kir joiksi sidotut kasvit olivat tärkeä osa kokoelmaa.
Tässä esimerkkinä olevan kasvin Aldrovandi nimesi hermodactylus verukseksi. Aldrovandin kiinnostuk-
sen kohteena olivat myös materiaalien käyttö, kuten kivikirveen var ttaminen, joka julkaistiin Musaeum
Metallicumissa, tai ihmisten erilaiset elintavat. Esimerkiksi Regina insulae Floridae (Floridan saaren kunin-
gatar) julkaistiin Tavole di Animali  -sarjassa. Kuvasta tehtiin myöhemmin laatta Monstrum Historia (1642)
teosta varten.
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jestys oli muistitekninen, didaktinen ja systemaattinen. Vuoden 1587
inventaarin mukaan eläimet, kasvifossiilit ja kivet (mineraalit) olivat suurin
kiinnostuksen kohde, mutta kokoelmassa oli myös veistoksia, pienoisveis-
toksia, maalauksia,  kipsikopioita, kelloja, polttolaseja ja vääristäviä peilejä.
Etnografisella puolella Aldrovandin tarkastelun kohteena oli Hippokrateen
teoria, jonka mukaan ympäristö vaikuttaa väestön tapoihin. Hän rinnasti ja
tarkasteli materiaalien käyttöä eri puolilla maailmaa samoin kuin samaan
käyttötarkoitukseen valmistettuja erilaisia esineitä. Tässä Aldrovandilla oli
apuna Gigantin kokoelma, jonka esineitä hän kopioi kirjoihinsa. Esineet
myös siirtyivät kokoelmasta toiseen. Samoin kuin Olmin,  Laurencich-
Minellin mukaan kokoelman tarkoitus oli käytännöllinen. Aldrovandi pyrki
selvittämään olisiko exoticalla tarjottavaa hänen kulttuuriympäristössään.451

Taloudellisten arvojen huomioon ottaminen eli materiaalien hyötykäyttö-
tapojen vertailu on ehkä tekijä, joka saa kokoelman näyttämään modernil-
ta. Modernistisen historiankirjoittamisen valossa,  joka paitsi puhui löytö-
retkistä, mekaanisista keksinnöistä, myös talouden muuttuvista uutuuksis-
ta ja teollistumisesta kokoelman keräämisen utilitarismi on mitä ilmeisin
merkki ilmiöiden kuulumisesta yhteen.

Olmin esittämän tutkimuskokoelmien aiheenmukaista rajausta ja järjestel-
mällisyyttä korostavan näkemyksen vastaisesti Laurencich-Minelli toteaa,
että vaikka erityisesti Aldrovandin Musaeum Metallicumin järjestys vaikuttaa
vertailevalta ja funktionalistiselta, näin ei ollut. Vain harvoin yhteen kuulu-
neet asiat esiteltiin yhdessä ja jos näin oli, numerointi oli yleensä epäsään-
nöllinen eikä juokseva. Hänen mukaansa samoin kuin Giganti, Aldrovandi
ei erotellut naturaliaa ja artificicaliaa vaan esitteli molemmat samassa luette-
lossa. Laurencich-Minelli päättelee, että viittaukset olivatkin meille vieraa-
seen järjestelmään samoin kuin Gigantin kokoelmassa ja että molemmat
siten noudattivat samaa theatrum naturae  -periaatetta. Myös Sandra Tugnoli
Pàttaro on määritellyt Aldrovandin kokoelman olleen väline luonnon tar-
kasteluun ja klassifioimiseen muistamisen taidon perinteen mukaisesti.
Menetelmä-käsitteellä (metodus) oli kolme merkitystä Aldrovandin kokoel-
man yhteydessä. Kokoelma oli interpretaation väline ja vastasi konkreetti-
siin kysymyksiin. Se myös tuki didaktiikkaa ja järjestyksen akateemista ope-
tusta humanistisen rationaalisen pedagogian mukaisesti. Lisäksi kokoelma
oli muistamisen tekniikka eli syntaksi, johon klassifioiminen ja ensyklope-
dinen systematiikka perustuivat. Aldrovandin kokoelman rakennusaineena
näyttää olleen muistamisen taidon keskiaikainen ja aristoteeliseen traditi-
oon kiinnittynyt humanismin myötä opetusopiksi kehittynyt suuntaus.
Laurencich-Minelli arvioi Olmin tavoin,  että Gigantin ja Aldrovandin ko-
koelmia pitää kutsua tieteellisiksi, koska ne eivät olleet ainoastaan meditaation
ja henkien ylistyksen paikkoja vaan ennen kaikkea tutkimusvälineitä. Tugnoli
Pàttaro tarjoaa välittävän näkemyksen,  joka selittää, miten kokoelma saat-
taa näyttää pyrkimyksiltään modernilta, mutta muodoltaan retoriselta. Hän
korostaa, että muistamisen taito oli 1500-luvulla tunnettu tapa jäsentää asi-
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oita, myöhemmän tieteellisen tutkimuksen menetelmät ja systematiikat sen
sijaan eivät olleet vielä olemassa.  Näin tutkijoiden erilaisissa painotuksissa
on lopulta kyse vain siitä, että puhutaan eri asioista tai tarkastellaan eri
näkökulmista. Esimerkiksi Olmin kiinnostus suuntautuu Aldrovandin ko-
koelmassa luonnontieteellisen ajattelun kehittymiseen,  eikä hänen
huomioitaan näiltä osin ole syytä kieltää.452
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Kehitys kehittyi 1800-luvulleKehitys kehittyi 1800-luvulleKehitys kehittyi 1800-luvulleKehitys kehittyi 1800-luvulleKehitys kehittyi 1800-luvulle
Noin 150 vuotta sitten syntyi niin monia ammattimaisesti ylläpidettyjä ylei-
sölle avoimia kokoelmia, että museolaitoksen alku sijoitetaan usein tähän
vaiheeseen. Periodia vuodesta 1850 vuoteen 1950 on tavattu karakterisoida
pedagogisen museologian kaudeksi. Tuolloin museon itseisarvo oli ehkä
vankimmillaan. Edeltävän noin sadan vuoden kuluessa oli muotoutunut
kaksi tärkeää syytä laajentaa museoyleisöä: ajatus kansallisvaltiosta ja käsi-
tys, että sekä yksilöön, että hänen jälkeläisiinsä voi vaikuttaa kasvatuksella.
Museo oli tuolloin jo vanhastaan todellisuuden tarkastelun ja muokkaami-
sen väline niin oppilaalle kuin subjektille. Kuten olen pyrkinyt edellä koros-
tamaan, moni näennäinen ristiriita kokoelmissa vaikuttaa syntyvän siitä,
että erilaiset kokoelmat, mutta myös samojen kokoelmien materiaalit,  oli
ajateltu erilaisiin käyttöihin. Merkitysten vaihtelut kiteytyvät siihen, että osa
kokoelmista selkeästi auttoi oppimaan ulkoa (yliopistojen opetuskokoelmat),
osa loi kokemuksia ja tunteita (taidekokoelmat) ja osa oli spekulaation ma-
teriaalia (tieteelliset kokoelmat). On muistettava, että erilaiset kokoelmat
olivat olleet 1600–1700-luvun tutkimuksen keskuksia. Monet maailmaa
mullistaneina pidetyt uutuudet ja tieteen keksinnöt syntyivät osana kokoel-
mien järjestämistä ja tarkastelua.  Tällainen oli esimerkiksi mykyään niin
itsestäänselvänä pidetty systemaattinen taksonomia, että sitä ei helposti edes
miellä ”keksinnöksi”. Sen avulla oli mahdollista yksiselitteisesti määritellä
jonkin asian sijainti suhteessa toisiin. Taksonomia perustui mahdollisim-
man vähän näkemiseen, kuten Foucault’n määrittelemän aistien ja kerto-
muksellisen informaation poisrajaamisen voi tiivistää. Keskityttiin vain tar-
kasti mitattaviin piirteisiin.453  Kuten systematiikan ja luokittelun varioiminen
1500-luvulla osoittaa ja kuten sumealla logiikalla aiempaa ”täsmällisempiin”
tuloksiin pääsevä päättely nykyään todistaa, taksonomian lähtökohta ei ol-
lut ilmeinen.

Kun museo-tutkimuskeskus muuttui julkiseksi instituutioksi, laajennettiin
oppilaiden, ei tutkijoiden, joukkoa museon käyttäjinä. Heille tiedon piti olla
selvää. Opettamista ei toki voi pitää taksonomian tavoitteena, mutta etu
sillä saavutettiin. On nimittäin todettava, että vaikka vähän näkeminen oli
päinvastainen tapa lähestyä kokoelmia kuin universaaleissa kokoelmissa oli
ollut, se vastasi kuitenkin samaan tavoitteeseen todellisuuden selittäjänä.
Oli tavaraa paljon ja tuttua tai vähän ja vierasta, niitä tutkien pyrittiin lopul-
ta ontologiseen tietoon. Paljon ja tuttu vaati keskittämään kiinnostuksen
yhä tarkemmin rajattujen osasten vertailuun. Muutos katsomistavassa ja
sen jatkotulkinnassa on nähdäkseni suurempi museohistoriallinen tekijä kuin
esimerkiksi se mitä aineistoja kokoelmissa sattui olemaan. Arviointi-
menetelmästä pyrittiin saamaan neuvottelematon, itsestäänselvä ja vastaan-
panematon. Tällöin saavutettava dualismi luokkaan kuulumisen ja kuulumat-
tomuuden välillä oli ehdoton ja tieto näyttäytyi sellaisena mitä aiemmissa
kokoelmissa oli tavoiteltu vasta esineellisen maailman jättäneellä tasolla:
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enemmän tai vähemmän saavuttamattomana absoluuttisena (totuutena).
Samalla se oli helposti ja kysymyksiä herättämättä ”oppilaalle” tar jottavaa.
Tällaisen nykyään jo moneen kertaan ja monissa yhteyksissä (esimerkiksi
eläimen ja kasvin määrittely, fraktaalit) virheelliseksi tai yleistämiseksi osoi-
tetun ajattelun etu oli esitetyn väitteen ”totuus” tai ”epätotuus” ja siksi
helppo omaksuttavuus. Ajattelumallin toimivuus kuitenkin edellytti väittei-
den kohteilta pysyvyyttä ja ainakin joissain rajoissa pysyttelevää muuttumat-
tomuutta.

Huolimatta siitä, että luonnontutkimuksesta iso osa säilyi pitkään skolastis-
aristoteelisesta traditiosta tutussa luomakunnan pysyvyydessä, ihmisen his-
torian rinnalla myöskään luonnon evoluutio ei ajatuksena ollut 1500-luvul-
la tai myöhemmin vieras kuten olen jo edellä erityisesti kabbalan yhteydes-
sä todennut. Anne Conway kirjoitti 1600-luvulla:

”On yleistä tietoa, että näkyvä maa ei aina pysy nykyises-
sä olomuodossaan... Siksi luonnostaan seuraa, että suku-

polvien jatkumossa eläinten fyysiset ruumiit katoavat. Sillä,

jos maa ottaa toisen muodon eikä enää tuota kasvillisuut-

ta, hevoset ja vastaavat eläimet lakkaavat olemasta sel-

laisina kuin ne ovat. Koska ne eivät enää saisi oikeaa ra-

vintoa, ne lakkaisivat olemasta sama laji.”454

Conwayn evoluutiokäsitys perustui uskoon, että jokaisessa olennossa oli
halu hyvään eli kohti Jumalaa. Kehityksen kehittymistä piti hänen mukaan-
sa erityisesti vastustaa. Suunnasta riippumatta kaikki oli jatkuvassa muu-
toksen tilassa. Halu koski myös maata, jota – niin Raamattu sanoo – ruu-
miillinen ihminen oli. Ihmishenki taas Conwayn käsityksen mukaan oli pe-
räisin ”ylhäältä”. Puhtaimpana henkenä sillä oli valta ja se kykeni läsnäolol-
laan materiassa jalostamaan alempia henkiä. Henkisenä olentona ihminen
saattoi valita kehityssuuntansa.  Conwayn mukaan ihminen tulikin yhdeksi
sen kanssa mihin liittyi: Jumalaan liittynyt oli yhtä tämän kanssa hengessä;
prostituoidun kanssa yhtynyt oli hänen kanssaan yhtä lihassa.  Conwayn
mukaan kaikki äärettömän universumin materia oli elävää ja koostui
äärettömästä määrästä osasia, jotka olivat toinen toisissaan ja muodostivat
olentoja. Koska kuolema ei kuulunut ikuiseen elämään ja rakkauteen eli
Jumalaan, sitä ei voinut esiintyä Jumalan luomistyössä, ainoastaan muutos.
Conwayn käsityksen mukaan Jumala olikin aina luonut ja koko ajan jatkaa.
Olisi merkinnyt Jumalan muuttuvuutta, jos tämä olisi päättänyt luoda maa-
ilman jonain hetkenä mieluummin kuin jonain toisena. Näin evoluutio to-
disti Jumalan pysyvyyden puolesta.455

Conway kirjoitti Ficinoa mukailevasti henkien tai sielujen rakkaudesta ja
halusta yhteyteen ruumiin kanssa päätellen, että ne olivat samaa ainetta ja
alkuperää. Ylemmät henget rakkaudessaan halusivat hyvää alemmille ja alem-
mat taas halusivat tulla ylempien kaltaiseksi. Vakuudeksi hän esittää jälke-
läisiään rakastavat vanhemmat eläinlajista tai yhteiskunnallisesta luokasta



305

riippumatta, samoin miehen ja naisen suhteen. Sekä lasten ja vanhempien,
että sukupuolten välisen rakkauden Conway katsoo johtuvan samanlai-
suuden havaitsemisesta.456  Conwayn ajattelu kertoo näkemyksestä, jossa
renessanssiyksilön itsemäärittelystä on tehty yhteisön moraalikysymys (ver-
taa: edellä on todettu kauneuden ja kokoelmien liittyneen moraaliin). Eri-
tyisesti Ranskassa ja Skotlannissa muotoiltiin 1700-luvulla teorioita, jotka
perustuivat käsitykseen ihmiskunnan yhtenäisyydestä. Näkökulman muu-
tos yksilöistä sosiaaliseen ja kansoihin on huomattava siksi, että se edellytti
ihmisyyden tunnistamista kaikissa erilaisissa kulttuureissa, joita oli kohdattu
ja samalla vaati ottamaan kantaa mahdollisen pologenesiksen ja Raamatun
luomiskertomuksen suhteeseen. Juutalainen mystiikka tarjosi tähän yhden
välittäjän esittäessään luomisen useana peräkkäisenä tapahtumana, jolloin
suuri osa maailman kansoista olisi ollut peräisin muusta kuin Aadamin pa-
ratiisista. Muut eivät olleet ”valittuja”. Teorioihin liittyen muotoiltiin yhtei-
söjen sosio-ekonomiseen rakenteeseen perustuvin kriteerein sosiaalisen
kehityksen tasohierarkioita. Claude-Arien Helvétiuksen (1715–1771) mu-
kaan sosiaalinen kehitys sai alkunsa varhaisten metsästäjien tarpeesta toi-
mia yhteistyössä riistan hankinnassa ja heimon puolustuksessa. Hänen
mukaansa oli olemassa universaali ihmisyys, joka kehittyi yhä monimutkai-
semmaksi mielen, aistien ja sosiaalisen olemassaolon tarpeen yhteistoimin-
nassa.457  Voidaan siis puhua kehityshierarkian kehittymisestä mitä julkisen
museon näyttelyt pääsivät palvelemaan sosiaalihierarkian erojensa esiin-
tuomisen perinteelle rakentaen.

Jähmeä sosiaalihierarkia antoi periksi keskiluokan taloudellisen aseman pa-
rantuessa ja heidän omaksuessaan aatelisten tapoja. Opiskelu ja matkailu
avasivat itsekehityksen ja ”jalouden” portit.  Yhden yhteiskuntaluokan ase-
man näkyvä muutos epäilemättä vahvisti uskoa, että opetuksella ja valis-
tuksella oli mahdollista kehittää muita. Näkemys eteni, että yksilön piti ke-
hittää itseään oman etunsa takia, mutta ennen kaikkea yksilön työ poiki
hedelmää lapsissa. He saivat sukupolvi sukupolvelta enemmän jaloutta
suoniinsa. Kun hovimiesten itsetutkiskelusta tuli yhä vallitsevampi tapa tar-
kastella maailmaa, jokainen oli itse syyllinen asemaansa, mutta samalla osa
sukupolvien jatkumoa ja saattoi siten luoda pohjan paremmalle. Vertaileva
menetelmä, myöhemmin usein ”sosiaalidarvinismin” nimellä kulkenut yh-
teiskunnallinen ja rodullinen diskriminointi,  sai muotonsa jo 1700-luvulla,
ja viimeistään 1800-luvun alussa kun Jean-Babtiste Lamarck (1744–1829)
(pääteos Philosophie zoologique, 1809) esitti luonnon muutosten selityksenä
käsityksen alkusynnystä, lineaarisesta kehityksestä ja sen, että eläimet muut-
tuisivat ympäristön tar joamien virikkeiden pohjalta halunsa mukaan eli
hankitut ominaisuudet periytyisivät. Se voidaan kuitenkin Mike Hawkinsin
mukaan nähdä jo Thomas Hobbesin ajattelun muunnelmana, eli että
ihmismieli oli osa mekaanisten lakien liikuttelemaa luontoa. Englantilaisen
sosiaalidarvinismin tavoite 1800-luvulla olikin rationaalisuuden lisääminen
ihmisissä, mihin ihmisyyden henkisen luonteen valossa oli päästävissä tar-
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joamalla virikkeitä älylliselle toiminnalle.458

Evolutiivisen ajattelun kehittymisessä yhteiskunnallisesti tärkeää oli ajatte-
lun sosiaalinen aspekti. Kun evoluutio ymmärrettiin mekanisoituvassa
universumikäsityksessä mahdollisuutena omasta tahdosta kohti jalompaa
etenemiseksi, oletettiin, että jokainen olio voi halunsa mukaan pysyä sinä
mikä oli, parantua tai huonontua. Näin eri asemassa olleiden ihmisten kes-
kinäinen yhteiskunnallinen hierarkia ei sinänsä olisi ollut epäoikeudenmu-
kainen vaan peritty, edellisissä sukupolvissa (tai elämissä) syntynyt tilanne.
Juuri tällä tavoin renessanssin sosiaalinen hierarkia pohjautui käsitykseen,
että aateliset olivat jo sukunsa puolesta parempia ihmisiä kuin talonpojat ja
että kuningas oli kaikkein paras. Baldesar Castiglione kirjoittaa vuoteen 1507
sijoitetussa Il Libro del Cortegianossa:

”Koska... luonteemme muovautuu tekojemme mukaan ja
hyve näkyy teoissamme, ei ole hämmästyttävää, että hovi-

miehen tulee opastaa ruhtinasta sellaisissa hyveissä kuin

oikeudenmukaisuus, jalomielisyys ja laajasydämisyys, joita

ruhtinaan oma suuruus auttaa harjoittamaan helposti kun-

nes niistä tulee tapa. Tähän hovimies ei pysty koska hä-

neltä puuttuvat keinot ja niin ruhtinaasta tulee hovimiestä

hyveellisempi vaikka tämä on opastanut häntä.”459

Kansansivistystyössä säilyi ylhäältä kansaa katsova asenne, mutta samalla
pyrittiin kansallisuuskäsityksen myötä pakottamaan oman ryhmän edusta-
jia paremmiksi kuin muita ja sijoittamaan oma kansa kansojen sukupuussa
mahdollisimman ylös, jolloin hyöty tuli myös itselle suhteessa toisiin
sivistyneisiin ihmisiin. Jos Lamarckin kuuluisan esimerkin mukaisesti ki-
rahvin kaula kasvoi halusta mehevämpiin lehtiin, miksei ihmisen mieli
kehittyisi yhtälailla halusta parempaan. Uskomusten mukaan halu jalostua
saattoi kuitenkin olla piilevä, haluttava kohde ei ollut tarpeeksi ilmeinen.
Siksi halun syntymistä ja kehittymistä piti tukea kasvatuksella. James Silk
Buckingham kuvaili vuonna 1849 ihanteellisesti kasvatettavaa työläistä ja
kasvatuksen ympäristövaatimuksia:

”hyvin ravittu ja hyvin puettu, tyytyväinen, koska on kel-
vollisesti työllistetty, asuen puhtaassa asunnossa,

terveellisessä ympäristössä, vapaana nykyisten kaupunki-

emme ja kyliemme ylettömistä, epäsosiaalisuuteen in-

noittavista huonoista joukoista –  mahdollisuutenaan to-

dellinen pääsy kirjastoihin, luennoille, taidegallerioihin, ju-

malanpalveluksiin, monien kauniiden rakennusten, suihku-

lähteiden, veistosten, ja kolonnadien ympäröimänä rääsyjen,

saastan, juopumuksen ja prostituution tyhjien lupausten ja

korvat saastuttavien moraalittomien puheiden sijaan, olisi

ainakin suuremmalla todennäköisyydellä vastaanottavai-

nen moraalisille näkemyksille, jalomielisyydelle ja uskon-
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nollisille sekä antaumuksellisille vakaumuksille ja

johdatukselle kuin kuhisevissa paheiden pesissä, joita

useimmat suurista kaupungeistamme ja paikkakunnistamme

ovat pullollaan.”460

Kansanvalistuksen asennetta kuvaa, että eksentrismi oli itsetiedostavan ih-
misen henkilökohtainen kysymys, josta yhteisö ei ollut vastuussa. Yksilön
rikokseksi määrittyvä teko ei ollut kansallinen ongelma.  Harriet Ritvo tote-
aa erityisesti yksilön painottamisen tarkastellessaan ihmissyönnin uutisointia
kun se tapahtui ”sivistyneessä” viktoriaanisessa Britanniassa.  Sensijaan
pidettäessä itsetiedostusta vähäisenä, kuten ”villit kansat” tulkittiin, voitiin
saman aiheen yhteydessä puhua kansallisista tai kulttuuritavoista. Subjek-
tiutensa tiedostaneiden yksilöiden muodostamassa yhteiskunnassa jokai-
nen käytöstapa oli yksilöllinen valinta.461  Kun kyseessä oli yksilöllisyytensä
tiedostaneiden erillisten yksilöiden muodostama joukko, jokainen tapa oli
yksilön eikä tahrannut toista.

Valistaminen eli kansan henkisen tason nostaminen Buckinghamin ajamal-
la tavalla oli varmasti päällimmäisiä syitä,  miksi kokoelmista tehtiin julkisia.
Kansa ei Ranskan vallankumouksessa vaatinut taidetta nähtäväkseen. Sa-
moin Lontoossa ginikupposen ääressä pyhäiltaa viettävä kaveriporukka
tuskin haaveili japanilaisista teeastioiden tihrustamisesta lasin takaa.  Tarve
järjestettiin heille. Niin kauan kuin kokoelmat pysyivät tutkimuksen ja hen-
kilökohtaisen ymmärryksen syventämisen paikkoina katsojakunta saattoi
säilyä rajattuna. Kun kulttuuridarvinismista tuli osa ihmiskunnan uskottua
kehitystä,  valtaapitävien moraaliseksi velvollisuudeksi tuli paitsi pitää
isällisesti huolta vähempiosaisistaan,  myös kasvattajina jalostaa heitä kan-
san yhteisen edun nimissä. Kansallisiksi muotoutuvissa eurooppalaisissa
valtioissa sivistämisestä tuli keino yhtenäistää ryhmää. Samalla sivistystasosta
tuli tapa määritellä ryhmän hierarkkinen asema suhteessa toisiin ihmis-
ryhmiin. Kansanvalistus ja sielunviljely nousivatkin keskeisen asemaan.462

Yhtenäisen kansan yhtenäistäjä museossa oli ”autenttinen reliikki” tai ”his-
toriallinen todistuskappale”, joka oli ”aidossa” suhteessa menneen ihmi-
siin ja tapahtumiin. Museossa todistuskappaleet muuntuivat kokemuksina
tiedoksi menneestä eli niiden uskottiin siir tävän menneen sellaisenaan ny-
kyhetkeen. Esimerkiksi sir Walter Scott (1771–1832) asetti tavoitteen men-
neen avulla muovata tulevaa. Sama asenne kuvastuu kansallisuusajattelun
tavoitteena kansallisissa kokoelmissa. Menneen suurmiesten ja tapahtumi-
en kosketeltavat muistot yhdistettiin halutunlaiseen historialliseen kerron-
taan: mennyt luotiin uudelleen nykyhetkessä ja haltuunotettu maailma saa-
tiin omaan käyttöön oman tulevaisuuden muovaamiseksi halutunlaiseksi.463

Asenne kuvastaa museon pedagogian propagandistisuutta, joka on edel-
leen nykyään nähdäkseni selvästi politisoitujen näyttelyiden taustalla. Sa-
malla sillä on suora yhteys renessanssin yhteydessä esiin tulleeseen kokoel-
mien tehtävään todellisuuden selittäjinä ja tulevaisuuden muovaamisen vä-
lineinä.
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Vaikka ”sosiaalidarvinismi” 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla sai biologiasta ja antropologiasta monia uusia argumentte-
ja, käsitys ympäristövaikutusten periytymisestä näytti vielä myöhään perus-
tuneen uskoon, että oli olemassa jokin ihmisyyden perustaso, jota ympäris-
tö muovasi parempaan tai huonompaa. Harry Federley kir joitti 1933 ilmes-
tyneessä lääkärikirjassa tuolloin vanhentuneena pidetystä, mutta edelleen
vaikuttaneesta ajattelusta miltei kuin Buckinghamia kommentoiden:

”On luultu, että yhteiskunnallisten olojen parantamiseksi
suoritettu työ ei tulisi vain elävien hyödyksi, vaan että

siunaukselliset vaikutukset ulottuisivat tuleviinkin suku-

polviin. On luultu voitavan uusia inhimillinen siveysoppi

kasvattamalla varttuvaa sukupolvea mainiosti, on tahdottu

parantaa ihmiskunnan terveyttä ja elinvoimaa parantamalla

yleistä terveydenhoitoa, ja on toivottu parantamalla talo-

udellisia oloja voitavan korjata kaikki alempien yhteiskun-

takerrosten keskuudessa vallitseva kurjuus.”464

Federley oli rotuhygieenikko, joka korosti syntyvyyden säännöstelyä perintö-
tekijöiden ennakkovalintana. Hän edusti 1800-luvun loppupuoliskolla ke-

219. Museum of Manuf acturers perustettiin Lontooseen vuonna 1852. Sen nimi muutettiin pian Museum
of  Ornamental Artiksi, jonka ajalta,  vuodelta 1856, oheinen näyttelyä esittävä v esiväriteos on. Tämä
kokoelma on Victoria ja Alber t Museumin perustana.

220. British Museumin pääsisäänkäynti vuonna 1851, jolloin museossa oli kaksi ja puoli miljoonaa
kävijää.
     Nykyään näk yvin 1600—1700-luvun yksityisistä keräilijöistä on Sir Hans Sloane (1660—1753) jon-
ka yhteensä yli 100 000 numeron kokoelma oli British Museumin perusta. Muita kuin kasveja ja kir joja
kokoelmassa oli yhteensä 79 575 numeroa. Sloane oli lääkäri ja keräsi itse muun muassa noin 12 500
kasvia Jamaikalta. Hän tarjosi testamenttimääräyksellä £100 000 arvoiseksi arvioimaansa kokoelmaa
£20 000 hintaan kuninkaalle, Ranskan tiedeakatemialle, Pietariin, Berliiniin ja Madridiin. Sloanen ko-
koelma hankittiin arpajaistuotolla Britanniaan ja siitä tuli ensimmäinen kansallinen, julkinen ja sekulaari
museo maailmassa Diderot’n ja ensyklopedistien määrittämällä tavalla (kuuluu kansalle, sisäänpääsy
sallittu kaikille, tavoitteena universaalius). Ashmolean Oxfordissa täytti nämä ehdot, se oli avoin jopa
naisille. Museo kuitenkin kuului yliopistolle, eikä siis tarkkaan ottaen kansalle. Diderot kuitenkin viittaa
Ensyclopédiessa juuri Ashmoleaniin määritellessään museota.
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hittynyttä Francis Gaultonin tutkimuksiin perustuvaa ideologiaa, jonka
mukaan valitsemalla jälkeläisiä tuottavat yksilöt pitäisi puuttua ihmiskun-
nan kehitykseen. Eugeniikka (oppi hyvästä rodusta) syrjäytti varsin nopeas-
ti uskon sosiaalisten taitojen ja ominaisuuksien periytymiseen, mutta ei to-
dellakaan vienyt perustaa yhteiskuntien ja kansojen keskinäiseltä kehitys-
vertailulta. Myös rotuhygieniassa korostui sosiaalinen hierarkia ja arvotta-
minen kulttuuristen saavutusten mukaan koska ne olivat rodun menestyk-
sen näkyviä merkkejä.465  Rotuhygienia tukikin entiseen tapaan yhteis-
kuntaoppina ”meidän menestyksen” julkista esittelyä. Rotuhygienian erot-
tautumista kulttuurientutkimuksesta kuvaa, että sen kehittyminen ei suo-
raan näy museoissa. Kansakunnan ulkoista kuvaa muovattiin toki osoituk-
sena kulttuurisesta tai ”rodun” elinvoimasta, mutta samalla esitetyllä kuval-
la uskottiin vaikutettavan oman kansan käsitykseen kulttuurisesta erityis-
laadusta ja edelleen lumipallon tavoin synnytettävän haluttuun suuntaan
etenevä evoluutio. Esilleasettamisen vaikutus ja vakuuttavuus loivat taval-
laan oman erillisen ohjattavissa olevan evolutiivisen linjan.

Vaikka rotu nähdään nykyään helposti yhtenäisenä, rodun sisällä oli
hienosäätävä jako. Ensin ylimystö, sitten älymystö siir tyi modernismissa
asteikkojen ulkopuolelle ja katsoi oikeudekseen ohjailla tai kommentoidaan
kehitystä oman etunsa tai omien arvojensa mukaisesti. Kun aiemmin
yhteiskuntaluokka oli ollut kehityksen mittari, viimeistään eugeniikka  var-
misti, että ihmisen peritty fysiikka selitti kulttuuria ja tapoja, (kunnes sekin
syrjäytettiin). Lukemattomien ensisijaisesti ulkonäöllisin piir tein eroteltujen
rotujen edustajien arvo, ja tätä kautta kulttuurin arvo, määriteltiin poliitti-
sen ja taloudellisen menestyksen mukaan ottaen huomioon historiallinen
tai maantieteellinen yhteys itsensä ylimmäksi asettaneeseen ryhmään. Täl-
laista luokittelua ei voi sinänsä pitää poikkeavana ihmisten keskuudessa.
Euroopan maailmanvallan myötä tietty ryhmittelyn taksonomia vain levisi
laajalle yhtenäisessä muodossa. Se sattui olemaan sellainen, jossa yksilön
jalostaminen muuntui nyt tutuksi lajikohtaiseksi luokitteluksi. Tähän ”pa-
rempien ihmisten” filosofiaan sitoutui vahva hierarkkinen arvottaminen,
joka sai aineksia sekä keskiaikaisesta kristillisestä maailmankäsityksestä että
uusplatonisesta uskosta erityisiin ihmisyksilöihin. Rotuoppien virallisen
katoamisen myötä keskustelu luokittelusta ja arvottamisesta ei ole kadon-
nut, sen yhteiskunnallinen merkitys vain on toisilla tasoilla. Sosiaalisen ar-
vottamisessa on edelleen olemassa itsensä ylimmäksi ymmärtävä ryhmä,
sen tarkasteltavana parina on eri teorioiden mukaan muuttuvia, ryhmiteltäviä,
kehittyviä ja kehitettäviä ryhmiä ja kansoja sekä eri tavoin jäsenneltäviä so-
siaali- tai kulutusluokkia. Näiden kesken taas on kilpailua arvojen esittämi-
sestä ja ylläpitämisen oikeutuksesta:  moniarvoisuuden joustavuudesta.

Luokittelusta seurasi, että kulttuurinen kehitys määriteltiin eurooppalais-
ten saavutusten normein.  Se toimii myös edelleen pitkälle eurooppa-
laislähtöisesti tai vähintään pitäen sitä heijasteena. Sukulaislinjojen tapaan
rakennetussa taksonomiassa erilainen oli lineaarisen etenemän huipulta
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katsoen etäisenä väistämättä takana, mutta samalla mahdollisesti lähellä
paratiisia. Tämä uskomus siirretään nykyään helposti jopa ajallisesti taaemma,
kuin se tosiasiallisesti oli olemassa. Kuten olen pyrkinyt osoittamaan,  re-
nessanssin ajattelu ei määritellyt ”toiseutta” samoin perustein kuin esimer-
kiksi 1800-luvulla oli tavallista. Silti ei ole tavatonta nähdä väitettävän,  että
Amerikan mantereen asukas oli jo varhain väistämättä villi ja eksoottinen
termien negatiivisessa merkityksessä ja mikä keskeistä, suhteessa koko eu-
rooppalaisuuteen. Esimerkiksi Evan M. Maurer kirjoittaa näin siitä huoli-
matta, että tarkastelee 1600-luvulla tehtyjä Amerikkaa esittäneitä maalauk-
sia ja veistoksia, joiden ihmiskuva on ruumiillisuudessaan yhtä korostetun
hyvinvoiva kuin 1500-luvun alun ideaali-ihmiset. Hän näkee erityisesti
allegorisen paratiisikuvatyypin ikonisena ja oikeat intiaanit unohtaneena
mitenkään huomaamatta, että tarkastelee itse eurooppalaisuutta samalla
tavoin, mikä hyvin kuvaa nykyisten ”rotu”-käsitteiden joustamattomuutta.
Maurer kirjoittaa:

”Aivan alusta alkaen eurooppalaiset näkivät Amerikan al-
kuperäiset asukkaat toisenlaisina – hyvin paljon kult-
tuurisena toisena, joka edusti aikaisempaa, primitiivisempää

ihmisen kehitysastetta. Siksi heitä ei pidetty samanarvoi-

sina kuin ’sivistyneitä ’ eurooppalaisia. Sellainen asenne
tuki voimakkaasti hyväksikäyttävää kolonialismia ja kas-

vatti aggressiivista ja usein kansanmurhiin johtanutta käy-

töstä.”466

Maurierin asenne voidaan nähdä ulkopuoliselle tuotetun kansallis-
yhtenäisyyden harhakuvan läpimenemisenä. Se on syytä ottaa huomioon
eurooppalaisuutta laajemminkin kulttuurisen omakuvan esilleasettamista
tarkasteltaessa.

Maurierin unohtamat tai hänelle tuntemattomat eurooppalaisuutta määri-
telleet sosiaaliluokkien erot on mahdollista kansallisessa kasvattamisessa
käsittää lineaariksi spiraalissa, jolloin opetuksella ja olojen parantamisella
oli mahdollista ”oikaista mutkia”. Kulttuurillisesti etäinen asema merkitsi
kehityskelpoisuutta mutta ei kehittyneisyyttä. Esimerkiksi Amerikan intiaani-
kulttuureja esiteltiin eurooppalaisille 1500–1700-luvulla juuri tässä (erityi-
sesti naisia koskeneessa) jalon villin -käsitteen valossa,  mihin paratiisimaiset,
yltäkylläiset aiheet viittaavat. Amerikan,  samoin kun myöhemmin jossain
määrin Australian, paratiisillisuudesta todisti luonnon puhtaus ja terveelli-
syys. Molempien mannerten Eurooppaa vähäisempi mikrobikanta takasi
eurooppalaisille terveen elämän, vaikka samalla aiheutti alkuperäisasukkaiden
kuolemisen eurooppalaisten tuomiin tauteihin. Paratiisilliseen eli ihanteel-
liseen luonnontilaan kytkeytyvä sai luonto–kulttuuri -dualismin seuraukse-
na paikan luonnontutkimuksen parissa.  Tämä ei kuitenkaan tapahtunut
automaattisesti eikä heti kulttuurikontaktien muodostuttua. Ero piti mää-
rittää. Tähän liittyi alkuvaiheessa esimerkiksi ”keisareilta” tai ”kuninkailta”
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peräisin olleiden esineiden käsittely samalla tavoin arvokkaina kuin euroop-
palaisten hallitsijoiden esineistön. Monet ei-eurooppalaisten kulttuurien
tutkimusmenetelmät, esineiden kerääminen ja esilleasettamisen tavat ke-
hittyivät vasta ”ihmislajien” ja ”-rotujen” erilaisuuden ja lineaarisen etenemän
eri kehitysasteille sijoittumisen hyväksytyksi tulemisen jälkeen. Tästä näkö-
kulmasta tarkasteltuna esineet päätyivät luonnonhistorian museoihin ja
antropologisen – mitattavissa olevan – ihmisen kehityskertomuksen todis-
tajaksi länsimaisen taiteen sijoittuessa omiin temppeleihinsä kehityksen
huippuina. Tilanne oli muodostunut varsin selväksi 1800-luvulle tultaessa.

Okkultismi painotti materiaalista tutkivana menetelmänä luonnonfilo-
sofisesta lähtökohdasta poiketen muuttuvuuden havaitsemista, mutta sa-
malla muuttuvuudessa säännönmukaisuuden etsintään. Kuten olen usein
toistanut, nähdäkseni muuttuvassa universumissa materiaalista täydellisyyttä
oli mahdollista korkeintaan lähestyä paitsi jos täydellisyyden ajatus perustui
edustamiseen ja täydellisyyden eri aspektien havaitsemiseen eri objekteissa,
joilla ymmärrettiin olleen jokin yhteys. Universalismin lähtökohtana ollut
tapa ymmärtää asioita perusteistaan käsin ei soveltunut ohjatun oppimisen
lähtökohdaksi, vaan vaatii joko asiantuntijuutta tai vapautta luoda henkilö-
kohtaisia tulkintoja faktoista riippumatta. Kasvatettaviksi ja kehitettäviksi
ajatelluille katsojille määritelty oppilaan rooli huomioon ottaen julkisissa
museoissa onkin pitkään tarjoiltu tietoa havaittavaksi ja sellaisenaan ym-
märrettäväksi. Julkisen museon opettava tehtävä näyttää ottaneen käyttöönsä
erityisesti renessanssin yliopistojen retoriikan, eli muistamisen taidon en-
simmäisen vaiheen. Tällainen yksitasoisuus on ristiriidassa ruhtinaiden ko-
koelmien katsojan keskeisyyttä korostaneen luonteen kanssa. Asiaan liitty-
vät ongelmat ovat nousseet ilmeisinä esiin, kun yhteiskunnallisia hierarkioita
on alettu enenevässä määrin tehdä näkyviksi ja purkaa eli on alettu ottaa
huomioon hierarkian kuvaama todellinen todellisuus oikeine ominai-
suuksineen. On käynyt ilmeiseksi, että ihmisyksilöt eivät missään ryhmässä
käyttäydy annetun ennakko-oletuksen mukaan, mutta tästä huolimatta jot-
kut viestit, ennen kaikkea asenteiden tasolla toimivat, ovat menneet perille
paremmin kuin varsinaiseksi viestiksi ajateltu informaatio.

Tarkastelukulmien vaihdoksista ja tutkimustapojen muutoksista huolimat-
ta lainalaisuuksien etsintä ja määrittely ovat vaikuttaneet koko länsimaiseksi
määrittelemäämme tapaan ymmärtää maailma. Ne ovat koskeneet yhtälail-
la luonnon fysikaalista toimintaa kuin ihmisen tekoja. Sama systemaattinen
rakenne ja kehitys, joka yritettiin luontoon sovittaa ja siitä löytää, pyrittiin
havaitsemaan myös ihmisen tekemissä asioissa ja esineissä.  Tultaessa 1600–
1700-luvulle tämä oli erityisen selvää.  Esimerkiksi taidehistorian kehitys-
kertomus yhä uudestaan syntyvine kausineen, koulukuntineen ja taiteilijan
kehityskaarineen kuvaa tätä luonnonfilosofisen, mutta samalla etenevän ajan
soveltamista ihmisyksilöiden toimiin osana ryhmää, johon heidät oli maail-
manhistorian kertomuksessa asetettu. Parina tarkasteltavalle luonnolle ja
luonnonmukaiselle toiminnalle on koko ajan ollut läsnä ulkopuolinen tark-
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kailija. Hän oli yksilö,  joka ei muodostanut selvää jatkumoa tarkasteltaviin
asioihin, ihmisiin ja tekoihin. Descartes’in käsityksessä tämä oli henki ero-
tuksena materiasta. Se oli minä, joka ajatteli ja jonka olemassaolo siten oli
ainoa varma asia. Camillon teatterissa, kuten samanaikaisissa kokoelmissa
se oli tarkastelemansa universumin ulkopuolelle, yläpuolelle ja joukkoon
yhtäaikaisesti sijoitettu katsoja.  Ajattelija,  filosofi, tiedemies, taiteen keräili-
jä ja tutkija ottivat 1600-luvun kuluessa itselleen tämän paikan. He olivat
tietoisia ja he järjestivät maailmaansa siistiksi rakenteeksi. Tämä asiantuntija
on tavannut sijaita myöhemminkin omassa norsunluutornissaan, josta on
erinomainen, mutta eristetty näköala.

Opiskeltavaa mestaruutta seuraava nerous oli luonteva askel hierarkian
muunnoksessa staattisesta ja yhteiskuntaluokkien välisestä henkilökohtai-
sen kehityskyvyn korostukseen ja ihmisten keskeisen jaon perustelemiseen
luonnontieteellisellä kehitysopilla. Tutkimuksessa kehityksestä kerättiin esi-
merkkejä, joissa tietoisuus itsestä ja luonnon yläpuolelle nousemisesta oli
yhä selvempi. Luonto ja ihminen eriytyivät kokoelmissa lukuunottamatta
paratiisin tasolla eläneiksi ajateltuja kansoja. Samalla länsimainen kehitys
eriytyi teknisesti painottuneeksi keksintöjen ja havaintojen ylöskirjaamiseksi,
mikä mekaanisessa universumissa erotuksena toisten ”sivistyskansojen” us-
konnollisista ja esteettisistä painotuksista olikin luonnollista. Tieteellisen
todistamisen menetelmät pysyivät keskustelevan ja kommentteja kuunte-
levan retoriikan vakuuttamisen ja uskomisen puitteissa, mutta vain asian-
tuntijoiden kesken. Taksonomisessa kulttuurintutkimuksessa ”ihminen
yleensä” tekoineen asetettiin kuvainnollisesti ”Camillon teatterin” askel-
mille asiantuntijoiden arvioitavaksi. Luonnonkansa sijoittui paratiisiin jopa
Diana-sarjan Prometheus-tasolle. Sen jäsenet olivat vain vaivoin tietoisia
ihmisyydestään. Askel askeleelta erilaiset sivilisaatiot sijoitettiin luonnosta
etääntymisen ja itsetiedostamisen oletetun kehitystason mukaan kaikkien
yhteiselle etenemälle. Yksilöt ja kansanryhmät kunkin tason sisällä saivat
paikkansa. Suuri kehityskertomus täytettiin lukemattomin sisäkkäisin ja
rinnakkaisin tarinoin, joilla oli yhä vankempi muoto, mitä täsmällisempiin
tietoihin mentiin. Kuten Camillon teatterissa, asiat saivat lokeronsa ja ku-
kin muodosti yhden erillisen faktojen universumin suuressa kokonaisuu-
dessa. Ylimmäksi, Apollon-sarjan Grogonin sisaruksiksi asetettiin länsimai-
nen yhteiskunta, jonka huipulla olivat uutta tuottavat ajattelijat ja tekijät.
Nimetessään Asoilta ja määritellessään niiden sijaintia rakenteessa sekä teh-
den niitä näin havaittaviksi ja käsiteltäviksi, tämä länsimaisuuden pieni
huippuryhmä määritteli itsensä rakennelman ulkopuolelle. Itsetietoisuutensa
tiedostamisen kärkenä ulkopuolisten ryhmä kykeni ajattelumallin sisään-
rakennetun logiikan mukaan lopulta näkemään maailman sellaisena kuin se
oli; he kykenivät jumalalliseen objektiivisuuteen ja olivat kärki, joka veti
muuta maailmaa perässään Kandinskya vapaasti lainatakseni.
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TekstiTekstiTekstiTekstiTeksti
Hierarkkisessa maailmankuvassa luonto asetettiin 1500–1600-luvulla van-
halle rakentaen eli antiikin alkuaineopin mukaan ja Raamatun antamin val-
tuuksin ihmisen alapuolelle. Ajatus älyllisestä (henkisestä) ihmisestä luo-
makunnan ylimpänä ja valtiaana oli jo varhain 1600-luvulla suhteessa elot-
tomaan, mekaanisesti toimivaan luontoon saamassa muotoa, jossa ymmär-
ryksellään itsensä subjektiksi ja tarkastelijaksi määritelleeseen nähden hierark-
kisesti alempi oli paitsi Raamatun lupaamalla tavalla käytön kohde myös
materiaalisena erilainen. Materiaalisen ero henkisestä sai universumin elä-
vyyttä korostaneesta, mutta silti mekanistisesta maailmankaikkeuden ku-
vasta tuen, jolla ihminen saattoi perustella ainutlaatuisuutensa ja hallitsi-
juutensa tässä maailmassa. Henkisen ja materiaalisen tasapainoisena yhteen-
liittymänä ja myöhemmin ennenkaikkea henkisenä ihmisyys oli selkeästi
erotettavissa muista olomuodoista, vaikka oli niihin yhteydessä. Darwinia
aikanaan vastustettiin, koska hän väitti antiikin, keskiaikaisten ja vielä re-
nessanssin ajattelijoiden tavoin ihmistä luontoon kuuluvaksi. Renessanssissa
ihmisen materiaalisesta puolesta puhutaan ihmisen eläimellisenä osana.
Materia yhdisti ihmiset muihin eläimiin ja koko luontoon. Ihmisen hengen
eristäminen omaan luokkaansa ja ihmisyyden liittäminen henkeen erotti
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materiaaliseen objektina suhtautuneen tieteellisen maailmankuvan tasapai-
noiseen kokonaisuuteen pyrkineestä renessanssimetafysiikasta tai edeltä-
neestä keskiaikaisesta maailmankuvasta. Filosofiassa 1400-luvun lopussa
esiin nostettu asenne hyväksyi yksilön subjektiuden, mutta sitä ei määritel-
ty tässä todellisuudessa henkiseksi kuten Descartes teki, vaan harmoniseksi
tasapainoksi fyysisen ja henkisen välillä. Tämä sai selkeän ilmaisun erityi-
sesti ihmisen rinnastuksessa Jumalaan, jonka Ficino katsoi olevan ihmisen
lisäksi ainoa olemassaolon muoto, jossa fyysinen ja henkinen olivat tasapai-
noisina läsnä.467  Jumalan läsnäolo kaikessa kuitenkin samalla merkitsi, että
kaikkea tuli hyväksikäytöstä huolimatta kunnioittaa (asemansa mukaisella
tavalla). Kun 1600-luvulle tultaessa ihmisen materiaalisuudelle ja materian
henkisyydelle ei useiden f ilosofien ajattelussa pantu painoa vaan sielu tai
henki määritti ihmisyyden, muu luonto alkoi näyttäytyä elottomana
hyödykkeenä. Älyllinen ihminen sai tarkkailijan, ohjailijan ja itsekkään käyt-
täjän paikan ilman kilpailijaa. Darwin purki ihmisen erityisyyttä korostaneesta
dualismista seurannutta henkisyyden korostamista erotuksena tarkastelta-
van maailman materiaalisuudesta. Ajattelu oli eriytynyt Darwinin aikaan
niin voimakkaasti, että näkemysten kohtaaminen oli väkivaltainen. Kuvaa-
vaa ajattelun ”radikaalien muutosten” hitaudelle kuitenkin on, että varsi-
naisesti muutoksesta ihmiskuvassa ”darvinistiseen” suuntaan voi puhua
vasta viime vuosikymmeninä, kun genetiikan ja tietoisuuden tutkimukses-
sa on kyetty osoittamaan ihmisyyden liukuvuus suhteessa muihin eläimiin.
Tämä kuvaa hyvin sitä, miten eri asia on ajatuksen esittäminen ja laajasti
kulttuuriseksi käytänteeksi muuttuminen jopa tieteissä.468

Tietoisuuden ja järjen erillisyys materiasta on länsimaisen filosofian kartesio-
laista perinnettä. John R. Searle on todennut, että varsinkin vanhemman
polven filosofien on jopa vaikea ymmärtää lähtökohtaa, joka ei ole dua-
listinen eikä materialistinen. Kuitenkin juuri tämä epämääräisyys on vallit-
sevaa nykyisten tietoisuuden tutkijoiden keskuudessa.469  Esimerkiksi Mark
Johnson korostaa, että emme koskaan pääse eroon ruumiistamme. Samoin
olemme aina osa maailmaa, eikä ”Jumalan näkökulma” ole mahdollinen,
mikä esimerkiksi Anne Conwayn mukaan oli olemassa oleva vaihtoehto
Descartes’n ja ennen muuta Hobbesin filosofiassa. Siitä myös tuli materia-
listisessa, kaikenkattavassa universalismissa oikean tiedon tavoittelussa kes-
keinen lähtökohta ja objektiivisuuden paikka. Inhimilliselle jumalalle mi-
kään ei ollut tavoittamatonta ja liian vaikeaa. Johnson toteaakin sekä idea-
lismin että objektiivisuuden mahdottomuuden, mikä myös museoissa on
nykyään myönnetty. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että tieto vaatii
aina jäsentämistä, jotta sitä voisi käyttää hyväksi. Hän puhuu kokemuksen
perustasosta (basic level), jolle kuuluvat esimerkiksi arkiset esineet kuten tuolit
ja pöydät ja kyky erottaa kirahvi kamelista tai elämän perustoiminnot kuten
juokseminen ja istuminen. Tämä taso voidaan edelleen ryhmitellä isompiin
tai pienempiin luokkiin esimerkiksi siten, että keinutuoli on tuolin alaluokka
ja huonekalu tuolia ylempi. Toinen luokittelu (image-schematic understanding)
perustuu muotoihin ja rakenteisiin ja auttaa ymmärtämään kokemusten
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välisiä suhteita.470  Maaginen tietoteoria oli nähdäkseni samantyyppinen kuin
Johnsonin. Camillon teatteri olisi valmiina ollut yhdistelmä ilmeistä perus-
tason tietoa ja luokittelua sekä salaista, eli sellaista uskottua tietoa, jota ei
voitu aistein havaita, mutta joka näkyi ilmiöissä ja vaikutuksissa. Kuten
Camillon teatterin, samanaikaisten kokoelmien piti laajentaa tietoa ja ym-
märrystä paitsi universumista myös Jumalasta eli perimmäisestä vaikuttajasta
ja liikkeen aikaansaajasta kuten asia voidaan määritellä mekaanisessa uni-
versumissa. Käytännössä theatrum mundeja käytettiin vallan välineenä, mihin
myös kuninkaalle ajateltu Camillon teatteri oli tarkoitettu. Magian voisi
määritellä ruhtinassukujen kokoelmien yhteydessä sellaiseksi, että se selkeytti
omistajan ymmärrystä olemassaolon tarkoituksesta, omasta asemastaan hie-
rarkiassa ja ympäröivästä maailmasta ja vahvisti tämän tiedon avulla itsetun-
temusta ja uskoa omiin kykyihin. Kaikki tämä korostaa tekijöitä, joiden
takia museo on osoittautunut hyväksi välineeksi identiteetin esittämisessä
ja muokkauksessa. Määritelmässään Johnson nostaakin nähdäkseni esiin
eron, jonka näen määrittävän renessanssiruhtinaiden kokoelmien abstrak-
tin rakenteellisen tason ominaisuuksia suhteessa konkreettisen materian
näkyviin ominaisuuksiin perustuvaan aristoteeliseen, skolastiseen tai arki-
järkeen ja jokapäiväiseen käyttöön perustuvaan luokitteluun.  Samalla John-
sonin toteamus tiivistää koko länsimaisen tietämisen tai tieteen historian
ellei jopa ihmiselle tyypillisen käyttäytymistavan: ar jen jokapäiväinen ha-
vaitseminen ei riitä kommunikaatioon. Asioille täytyy rakentaa suhteita, luok-
kia ja kategorioita, joissa ne asettuvat toinen toisiinsa nähden eri tasoille
arvottavasti tai luoden abstraktiutensa määrän vaihtelulla erilaisia merki-
tyksiä. Seuraus on ollut näkyvä: minä/me ja muut -ajattelu.  Museo tai mi-
kään inhimillinen järjestelmä ei nähdäkseni voikaan päästä eroon toisen
erilaisuuden havaitsemisesta ja jonkinlaisten rajojen vetämisestä. Se miten
asiaan suhtaudutaan on eri asia.

Paitsi filosofiseen ja uskonnolliseen meditaatioon maailman ymmärtämistä
käytettiin 1500-luvulla astrologisena tietona oikeiden valintojen tekemiseen
tai sopivien toimintahetkien löytämiseen. Toisena tärkeänä syynä kerätä oli
luonnonmagia. Se pitää ymmärtää universumin tutkimisen tavoin yrityk-
seksi selittää ilmiöitä ja vaikutuksia, jotka olivat vain vajavaisesti havain-
noinnilla selitettävissä: kasvit, mineraalit, eläinten tuotokset ja erilaiset ai-
neet kuuluivat terveydenhoitoon. Osa vaikutuksista oli kemiallisia osa
uskomuksellisia. Molempiin liittyivät taiat, joissa voimatekijänä olivat ainei-
den yhdistelmät ja sana(llinen tieto), mitä voidaan seurata käsitykseen Ju-
malasta luomassa maailmanjärjestystä puheella kirjaimista tai numeroista.
Yliopistollisissa kokoelmissa korostui ammattitaitoon tähtäävä luonnon-
magia. Astrologia oli sen rinnalla oma oppiaineensa. Astrologian tuntemus
oli välttämätöntä koska planeettakonstellaatioiden katsottiin vaikuttaneen
aineiden ominaisuuksiin. Nykykäsittein niiden uskotuista vaikutuksista voisi
puhua luonnonlakeina. Teleskooppi tai mikroskooppi, jotka molemmat ovat
symbolimerkitykseltään keskeistä luonnon tarkastelun välineitä, eivät ol-
leet tavoitteellisen kehittelytyön tuloksia, mutta niiden olemassaolo mah-
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dollisti uudet havainnot. Maailmaa koskeneiden havaintojen täsmällisyyttä
ja monipuolisuutta voi taas pitää jo Camillon teatterin esittämän maail-
mankuvan perusteella keskeisenä perustana abstraktin tiedon muodosta-
miselle eli universaalien vaikutusten tunnistamiselle ja ennakoimiselle. Läh-
tökohta ideaalin ymmärtämiseen kuvajaistensa avulla on, että tulkinta pe-
rustuu mahdollisimman oikeaan havaintoon ja tietoon.  Kun välineistö oli
tarjolla monipuolistaa maailmankaikkeutta koskevaa tietoa, se käytettiin.
Sen suurempi asian merkitys oli kun uusilla laitteilla oli mahdollista nähdä
sellaisia asioita, joiden olemassaoloa maailmankaikkeuden malleissa ei ollut
ennakoitu. Maailman järjestyksen tarkastelu vaati tässä tilanteessa syste-
maattista keskittymistä itsestäänselvinä pidettyihin faktoihin: kyseenalais-
tamista ja uudelleenarviointia. Tutkijoiden kiinnostus kääntyi 1600-luvun
kuluessa enenevässä määrin materiaaliseen maailmaan ja jokapäiväiseen,
joka ei ollutkaan luullun jokapäiväistä. Astrologia, magia ja muut suuret
selitykset saivat odottaa. Yliopistolliset kokoelmat eivät nähdäkseni näin
olleetkaan 1500-luvulla pohjimmiltaan maailmankuvaltaan poikkeavia
ruhtinaiden omistamista, vaikka toisen tavoitteet liittyivät enemmän paran-
tamiseen ja materiaalien tuntemukseen sekä hyötykäyttöön ja toisen mo-
raaliin ja politiikkaan eli henkilökohtaisiin tai ihmisryhmien etuihin. Mo-
lemmissa yhdistyi näkyvä ja käsinkosketeltava näkyvään ja koskemattomaan
(planeetat, aurinko, kuu) ja edelleen näkymättömään ja koskemattomaan
eli merkityksiin ja yhteyksiin. Kaikkea yhdisti halu ymmärtää ja halu käyttää
hyväksi. Korostaisin,  että kyse ei kokoelmissa ole ensisijaisesti esineiden
siirtämisestä pois käytöstä tai luonnossa muodostuessa kehittyneestä si-
jainnista, vaan kokoelmissa tapahtuvan ihailun tai ihmettelyn funktioilla ja
seurauksilla oli keskeinen merkitys. Kyse oli uuteen, ei vain symboliseen tai
allegoriseen, vaan laajasti selittävään käyttöön saattamisesta.

Jo varsin varhaisessa vaiheessa tätä työtäni, jonka tarkoitukseksi muodos-
tui selvittää mikä on se, jota museoksi kutsutaan ja mihin museon merkitys
ja uskotut tai todelliset vaikutukset yhteiskunnassa perustuvat, lähdin tar-
kastelemaan mistä kuriositeettikabinettien ja nykymuseoiden saman-
laisuuden vaikutelmassa on kyse ja samalla sitä miten tällainen yhteys voi
olla olemassa, koska en voinut yhden instituution puitteissa hyväksyä aja-
tusta monesta satunnaisesta samanlaisuudesta. Samanlaisuus selittyy  tie-
tenkin ainakin jossain määrin ihmisen tarpeella ymmärtää ja käyttää
ymmärrystään hallitsemiseen. Toinen yhdistävä tekijä on nykyinen ja re-
nessanssin kiinnostus antiikin retoriikkaan ja ajattelumallin tietoinen sovel-
taminen koko ihmisyhteisön toimintoihin ja niiden tarkasteluun. Retoriikan
lähtökohtainen kommunikatiivisuuden ”epätotuus” eli totuuden sidonnai-
suus asioiden välittymiseen näyttää keskeisiltä yhdistäjiltä. Se erityisten an-
tiikin retoriikasta poikkeavien,  ja keräilyn kannalta keskeisten, piir teiden
perusteita olen pyrkinyt edellä tuomaan esiin. Kuten teoksen alkupuolella
todettiin, Mieke Bal katsoo, että mykkä esine pannaan näyttelyssä kerto-
maan ”epätotuutta”. Mykkyydellä hän ei tietenkään viittaa esineen merki-
tyksettömyyteen, vaan käyttöön merkkinä. Umberto Econ mukaan merkkiys
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jo sinänsä merkitsee tarkoitusta kertoa valhe.471  Econ kuvaama tarkoitus-
hakuinen ”valehtelu” kuvaa retorisia tavoitteita pedagogiassa eli merkitys-
ten rajaamisyrityksiä ja huomion kääntämistä yksistä asioista toisiin, jotta
kuulija vakuuttuisi halutuista tiedoista tai mielipiteistä ja pitäisi niitä enem-
män totena kuin toisia. Tämä on ollut nähdäkseni selvästi pedagogisen
näytteillepanon, joskaan ei renessanssiruhtinaiden kokoelmien tai tieteel-
listen museoiden perimmäinen tavoite. Objektiivisuususkon ja moniäänisten
esineiden kuvaama museo kokoelmana esineitä, faktoja, esimerkkejä ynnä
muuta aineistoa,  eli asiantuntijaa ymmärrykseen auttavana, olemassaolon
muotoja selittävänä ja jäsentävänä, kuvastaa pedagogian merkitysten rajaus-
yrityksille vastakkaista lähtökohtaa ja dialogisuutta, mikä on aivan yhtä kes-
keistä museolaitoksen pitkäikäisyydelle. Yhä uudet tulkinnat ylläpitävät esi-
neistön kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta. On myös huomattava, että nyky-
ään näyttelyissä kerrotaan suurempia tarinoita kuin esimerkiksi 1900-luvun
alkupuolella, millä tarkoitan, että yhä useampi esillepano on yhä selkeäm-
min kertomista jostain muusta kuin esillä olleista esineistä ja niiden kokeel-
lisesti jäljitettävistä materiaaleihin kytkeytyneistä ominaisuuksista silti siir-
tämättä niitä vain tekstejä merkityksettömästi elävöittävän aineiston ase-
maan. Esineet eivät erityisesti kokemuksellisuuteen pyrkivissä esillepanoissa
tai fysiikan ja luonnon ilmiöiden perusteita valaisevissa hands-on -näyttelyis-
sä ole alkuunkaan merkityksettömiä. Niillä on keskeinen osuus ilmiöiden
materiaaliseksi tekemisessä.

Näyttelyiden uudistumisessa on kaikenkaikkiaan kyse siitä mitä väitteitä
esitetään ja kuinka kävijä vakuutetaan tai kuinka hänelle annetaan mahdol-
lisuus itse vakuuttua (olla asiantuntija) ja kuinka erilaisiksi kävijät ajatellaan.
Moni tutkija onkin tarkastellut nykyisiä museoita ja niiden näyttelyitä juuri
näistä näkökulmista kun sensijaan esineidensä yksityiskohtien tarkasteluun
uponneessa täydellisyydellä objektiivisuutta tavoitelleessa kokoelma-
tutkimuksessa painotettiin yksittäisten faktojen asemaa kokonaisuuden kus-
tannuksella. Kyse oli asiantuntijan kiinnostuksesta aineistoonsa. Tieteen
painopisteet ovat jälleen heilahtaneet yleiseen ja siksi faktoista irronneeseen
teoreettiseen, jossa totuus on likiarvo. Suuriin kysymyksiin ei edes oleteta
löytyvän lopullisia vastauksia, ei ainakaan heti ja yksityiskohtien tuntemus-
ta lisäämällä. Samalla tietäminen määrittyy jossainmäärin intuitiiviseksi,
oivaltavaksi ja tunteeseen liittyväksi erotuksena kasautuvasta loogisesti
jäsennellystä massasta,  mikä ei ilmeisestikään ole voinut olla vaikuttamatta
museoiden näyttelyihin.  Maailmakatsomuksellinen muutos on kääntänyt
monet tavat tarkastella asioita renessanssin katsantokantojen suuntaan.

Museoiden näyttelyiden historian kaksi teemaa on mahdollista määritellä
tekstin ja kirjan  käsittein. Jacques Derrida määrittelee käsitteiden eron siten,
että kirja on absoluuttinen ja universaali. Siihen ei kuulu kommunikaatio,
vaan se on auktoriteetin täysin määrittelemä. Tekstin kir joittaminen taas
tuottaa merkkejä ja ”mahdollistaa ajattelemisen”.472  Näitä tieteen parissa
tutuksi tulleita, mutta jo esimerkiksi Camillon käyttämiä käsitteitä sovelta-
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en teksti on näyttelyssä dialoginen ja muuttuva. Siihen ei ole mahdollista
liittää yhtä totuusarvoa.  Se määrittää renessanssin yhteydessä tarkastellulla
tavalla jumal’ihmisen suhdetta kokoelmaan samoin kuin nykyisistä näytte-
lyistä niitä, joissa on pyritty välttämään katsojan ohjaamista tarinan alusta
loppuun ja sen sijaan tarjotaan ajatuksia herättäviä virikkeitä. Katsoja hal-
litsee kokemustaan ja tulkitsee museota. Lineaarisesti luettavaksi kir jaksi
kutsuisin tällöin modernia objektiivisen totuuden esittämiseen pyrkinyttä
näyttelyä, mutta myös (poliittista) kasvattamista, jossa museovieras halu-
taan saada uskomaan jokin asia tai myötämieliseksi näyttelyn tekijän totuu-
delle. Kasvattava näyttely ottaa absoluuttisen totuuden sanojan aseman suh-
teessa kävijään, vaikka ei (näyttelyn universumin ulkopuolisten) tutkijoiden
maailmassa olekaan tässä asemassa. Molemmat käyttävät retorisia keinoja,
mutta asettavat kommunikoijat eri tavoin. Auktoritatiivinen esillepano läh-
tee viestin lähettämisen ajatuksesta ja tiedon siirtämisestä, se on yksisuun-
taista. Tarkoituksena ei olekaan suosia uusien ajatusten syntymistä vaan
olemassaolevien omaksumista. Kokeiltuna ja vastaanottajien usein jo kou-
lussa oppimana menetelmänä se on tehokas tapa vaikuttaa ihmisiin. Erityi-
sesti renessanssin keskiaikaisen muistin perinteen valossa tällainen tiedon-
syöttö määrittyy kommunikaation ensimmäiseksi tasoksi. Tietoa tarjoava
esilleasettaminen korostaa asiantuntijuuteen kasvattamista ja hierarkkista
rakennelmaa, jossa oppi tekee mestarin. Tällä asiantuntijalla on taas ajal-
laan oikeus muokata käsitystä maailmasta, eli ottaa aktiivisesti kantaa näyt-
telyn väitteisiin. Maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen perustunut usko mu-
seon kykyyn opettaa kansaa siten, että oppi siirtyi museoista koteihin ja
tuleviin sukupolviin oli julkisten kansallisten museoiden perustamisen tär-
keitä syitä. Tavallaan sama ajatus on edelleen yhtä tärkeä kuin se oli julkis-
ten museoiden syntyessä.  Nykyään muokattavat identiteetit vain tapaavat
länsimaisissa museoissa olla toisenmuotoisia kuin 1800-luvulla. Museot
määrittävät itsensä nykyään kuitenkin 1800-luvun tapaan opetus-
instituutioiksi, mikä erottaa ne 1600–1700-luvun tutkimuskeskuksista, joissa
keskeistä oli esineiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutus. Juuri opettami-
sella (eli esimerkiksi yleishyödyllisyydellä veronmaksajille) puolustetaan ole-
massaoloa. Pelkkä materiaalisen menneen (tai luonnon) rekisteröiminen
tutkijoiden ja kiinnostuneiden käyttöön ei näytä nykyään riittävältä aivan
kuten se ei ollut renessanssissakaan. Samalla keskustelu museon olemuk-
sesta ja tehtävistä käännetään kysymykseksi mitä opetetaan ja kuinka, tai
kenelle opetetaan, vai opetetaanko ollenkaan. Kysymykset kuulostavat nyt
renessanssiin perehtymisen jälkeen tutuilta.

Kokoelmien valossa näyttää, että renessanssissa ihmisten välinen hierarkia
määriteltiin yhteiskunnallisen aseman, oppineisuuden, moraalin tai vastaa-
vien pinnalle näkymättömien seikkojen eikä kansan, rodun tai jonkin vas-
taavan yksinkertaisesti näytettävän ominaisuuden perusteella. Erottelu minä/
me–muut oli kuitenkin olemassa. Näkisin, että ryhmittelyn rajat muuntuivat
yhä yksinkertaisemmin näytettäviksi sitä mukaan kun todellisuuden ole-
muksen tutkimuksessa vakiintui pyrkimys yhä täsmällisempään ja yksiulot-
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teisempaan taksonomiaan. Samaan suuntaan saattoi vaikuttaa arvojen
määrittelijöiden joukon laajeneminen. Vanhat moraaliset ja sosiaaliset
ryhmittelyt sopivat kirkollisille tai maallisille ylimyksille, mutta esimerkiksi
yliopistotutkijan tai laajenevaan keskiluokkaan kuuluneen oli vaikea käyttää
niitä oman asemansa esittämiseen ja korostamiseen. Erottelun mekanismit
ja rakenteet,  joilla oli tausta jo skolastisessa maailmanjärjestämisessä,  toi-
mivat uusista määrittelijöistä ja tavoitteista huolimatta edelleen. Voi jopa
olettaa, että perinne vahvisti määrittelyn luotettavuutta. Samalla tavoin ny-
kyään arvot ovat jälleen toiset, mutta menetelmät, joilla arvojen uskotta-
vuus luodaan nojaavat vanhoihin. Esimerkiksi tämän kirjan alkupuolella
esiin otetut museot, kuten Freer Gallery of  Art tai National Museum of
African Art, toimivat pitkälti tällaisen ajattelun varassa käyttäessään Afri-
kan ja Aasian kulttuurien merkityksen korostamisessa materiaalisen todel-
lisuuden luokittelujärjestelmää, jonka mukaan taide on erityisen arvos-
tettavaa,  koska se osoittaa yhteyttä abstraktiin ajatteluun, intuitiiviseen luo-
miseen ja merkitsee ymmärrystä ihmistä suuremmista ”mysteereistä”. Tä-
hän edelleen liitetään vakuudeksi väite pitkästä kulttuuriperinteestä ja siis
sukupolvien myötä tapahtuneesta kasvamisesta ymmärryksessä. Kun hen-
kinen kasvu asetetaan lähtökohdaksi ihminen ja sitä myöten kansa ja kult-
tuuri, jotka tuottavat taideteokset, ovat vähintään yhtä arvokkaita kuin muut
taidetta tuottavat kulttuurit (valkoiset).

Erityisesti esitettäessä ei-eurooppalainen erilaisena länsimaisuudesta koros-
tetaan usein erottelua loogisen päättelyn ja tunteenomaisen ymmärtämisen
välillä. Niitä käytetään osoittamassa perustavanlaatuista mentaalista eroa
länsimaiden ja muun maailman välillä.  Tässä on kyseessä länsimaisuuden
määrittely siitä löytyvän yhden piirteen perusteella ja tuon piirteen nosta-
misesta rodun tyyppiseksi näennäisen jyrkkärajaiseksi yhdistäjäksi ja erot-
tajaksi, ja sen arvottomuuden väittäminen. Museonäyttelyn opettavan luon-
teen mukaisesti väitetään, että havaintopohjaista ”objektiivisesti tuotettua”
tietoa tar joillaan faktana. Määrittelyn myötä esille asettava kulttuurien
arvottaja voi yhä edelleen siir tyä tarkastelukohteensa ulkopuolelle ja osoit-
taa sen negatiivisen tai positiivisen arvon. Jälkimmäistä on käytetty hyväksi
politisoiduissa pienryhmäidentiteettinäyttelyissä aivan samoin kuin kansal-
lisuusaatteen rakennusaineksena aiemmin Euroopassa. Esimerkiksi kadon-
neeseen elämänmuotoon nykyisen elämänsä ajatuksen ja uskomusten ta-
solla yhdistäneet tutkimukseni alussa mainitut Makahit tekivät näin. Asen-
ne samalla sekä vetoaa, että etäännyttää ja luo siksi haikean ja unenomaisen
verhon, joka rajaa ulkopuolisen katsojan ulos, mutta säilyttää hänen omiin
muistikuviinsa tukeutuen ihailevan, menneen ideaalina näyttävän kuvan.

Kun tiedostettiin, että näyttelyt siinä kuin kieli yleensä välittävät asenteita
(siis piilomerkityksiä) ei vain tietoa, museonäyttelyiden merkitysten
monitasoisuus nousi uudestaan esiin. Museoiden objektiivisuus kyseenalais-
tettiin keskustelussa, joka lähti oivalluksesta, että objektiivisuus tarkoittaa
yritystä tallettaa ja esittää kaikki yhteen totuuteen puristettuna. Mahdotto-
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man tavoitteen syynä oli lähinnä luonnontieteelliseen aineistoon ja kirjalli-
seen informaatioon liittynyt usko kykyyn kerätä kaikki ja kaiken tiedon
kasaannuttua sanoa kaikki, ja samalla väistämättä vähälle huomiolle jätetty
näkökulmittaminen, joka oli satunnaisista aineksista kootun renessanssi-
esillepanon keskeinen piirre. Kir joitetusta ja täydellisyyttä tavoittelevasta
tekstistä puuttuu ainakin näyttelyiden valmiina tarjoamisessa kommunikoiva
itsekorjaavuus ja prosessina etenevä täsmentävyys, joka on puheelle ja ih-
misen ajatteluprosessille tyypillistä. Retoriikka, joka oli esilleasettamisen taus-
talla, on ensisijaisesti dialogista. Tämä ”unohtui” täydellisen monologin
tavoittelussa. Renessanssihovien,  esimerkiksi Medicien, platonilainen filo-
sofia oli keskustelevaa,  ei kirjallista, vaikka kiersikin jossainmäärin kirjallisi-
na versioina.  Kirjallinen asu oli keskustelun – yksilöstä toiseen siirtyneen ja
ennen kaikkea pään sisällä tapahtuneen ja eri ajattelijoita yhdistäneen toi-
minnan – ei informaation – välittämiskeino. Keskustelevan ajatteluproses-
sin luonteeseen kuuluu palaaminen aiheeseen yhä uudesta näkökulmasta
testaten argumentteja puolesta ja vastaan mikä kirjallisessa tiedonvälityk-
sessä helposti jää argumentaation ja ”oikean” näkemyksen osoittamisen
jalkoihin.

Renessanssin aikaan kokoelmat toimivat materiaalisena, ymmärrykselle
perustaa luovana osana keskustelufoorumia,  tapahtui keskustelu sitten ryh-
mässä tai omien ajatusten täsmentämisenä. Sen sijaan julkisissa museoissa
1800-luvulla ohjaava, opettava tehtävä syr jäytti katsojan vapaan ajattelun ja
tasavertaisen (ellei jopa ylivertaisen) kommunikaation näyttelyn luoneen
tahon kanssa. Näyttelyt säilyivät tutkijoille ajattelun perustana ja mahdolli-
suutena tarkastella asioita eri tavoin, mutta katsojille niistä tuli tiedon vas-
taanottamisen väline. Itsetulkitsemisen mahdollisuus kiellettiin henkiseen
luokkajakoon perustuvassa sosiaalisessa hierarkiassa muilta kuin asiantuntija-
statuksen saavuttaneilta. Julkinen museo sovitti esineen muistuttajan tehtä-
vään. Ihmiset museon ympärillä jakautuivat Pomianin kuvaamiin kahteen
erilliseen luokkaan, materiaalin tulkitsijoihin eli ”myyttien” luojiin,  enem-
män tai vähemmän neroihin ja omaksujiin,  joille kummallekin kokoelmalla
oli eri merkitys. Ensimmäiset jatkoivat renessanssihovien ja yliopistojen
perinnettä oman maailmansa luojina ja tulkitsijoina, jälkimmäisten rooli oli
olla uskova alamainen.

Kun objektiivisuuteen liittynyt valta kyseenalaistui, dogmaattinen pedagogia
alkoi romuttua 1960–1970-luvulla. Kuriositeettikabinettien ”tasa-arvoinen”
tapa hyödyntää aisteja, henkilökohtaista kokemusta, opittua ja opittavissa
olevaa nousi kiinnostuksen kohteeksi ja enemmän tai vähemmän – yleensä
vähemmän – tiedostetuksi esikuvaksi monille näyttelynlaatijoille. Toisaalta
museon arvoasemaa alettiin käyttää hyödyksi entisten arvojen kyseenalais-
tamisessa. Se tarkoittaa tarjolla olevaa tietoa kyseenalaistamattoman asen-
teen säilymistä, ainoastaan välitettävä arvovaraus tai sisältö oli toinen kuin
ennen. Museoiden historiaa voi tiivistää siten,  että yksilöllisen identiteetin
muovauksen perustalta rakentui tapa jäsentää olemassaoloa ryhmänä ja



321

kansana visuaalisesti ja materiaalisesti. Ficinon ja Picon maailmankuva, Picon
kabbalistinen yksilökehitys kohti parempaa sekä Albertin ja Ficinon
korostama käsitys taiteen osuudesta henkilökohtaisessa jalostuksessa elä-
vät teoksen alussa tarkastelemieni esimerkkien valossa identiteetinra-
kennuksena ja erottautumisstrategiana Yhdysvalloissa ryhmien välillä sa-
moin kuin ovat toimineet useassa Euroopan maassa kansallisten rajojen
määrittelijöinä.

Nykyisen museoympäristön läheisyyttä renessanssin maailmaan kuvaa, että
poliittisten tarkoituksenmukaisuuksien ja opettamisen rinnalla näyttelyiden
tavoitteista on varsin usein tehty näkyviä ja objektiiviseksi väitetyn toden
sijaan tarjotaan mielipiteitä tai aineistoja omien käsitysten muodostami-
seen kuten Creation’s Journey -näyttelyssä intiaanimuseossa.  Katsojan tulkin-
ta korostuu ja yksilöllisistä – omaa todellisuuskuvaansa hallitsevista – luku-
tavoista tulee lähtökohta. Camillon teatterin rakenne kertoi juuri tällaisesta
maailmankuvasta. Tunne ja tieto ovat oppimisessa ja ymmärryksen kehit-
tämisessä yhtä ihmisyksilössä. Mistään kulttuurisista malleista ei ole mah-
dollisista puhua näin perustavien ajatteluprosessien tasolla. Camillon theatrum
mundi olikin tässä mielessä universaali. Se nosti esiin ajatteluprosesseista
ihmisyyden tason.  Kulttuurista riippumatta yksilö ei voi teatterin ajatuksen
mukaan har jaantua henkilökohtaisessa maailmankuvansa kontrolloimisessa,
jos ei ole tehnyt itselleen selväksi miksi uskoo asioiden vaikuttavan toisiin-
sa ja miten ymmärtää vaikuttamisen tapahtuvan.  Nykyään, kuten renes-
sanssissa tämä tarkoittaa, että katsojan on kannettava vastuu käsitystensä
suhteesta muiden käsityksiin. Kukaan auktoriteetti ei anna lopulta oikeaa
vastausta, eikä kerro miten näyttelyä tulee katsoa tai mitä pitäisi oppia. Esi-
ne esineenä on näyttelyssä tällöin avoimesti moniääninen ja sen rinnalle
asetettu toinen esine lisää äänten kirjoa. Prosessi on moniulotteisempi ja
kontrolloimattomampi kuin sanojen jonouttaminen, jossa yksi sana voi
määritellä ja rajoittaa toisen merkityksiä. Jos näyttelynä esitetty väite on
aina ”epätosi” – eli totuusarvoltaan rajoittunut tai määrittelemätön – näyt-
telyn retoriikkaan uskominen on myös aina henkilökohtainen arvo ja
asiantuntijuuskysymys. Tämän oivaltamisessa absoluuttinen totuusarvo
menettää kiinnostavuuttaan suhteelliselle, samalla tavoin kuin Camillon teat-
terin yksittäisten faktojen täyttämistä tiloista siirryttiin ymmärtämisen myötä
tarkastelemaan vaikutuksia.

Nykyään katsojan opintomatka museossa ei ole yhtä väistämättä ja tärkeä-
nä läsnä kuin se oli valistavissa esillepanoissa. Jotakuinkin jokaiseen näytte-
lyyn liittyy jotain aiemmin erityisesti taiteen katsomisessa korostuneesta
valaistuksenomaisesta siirtymisestä puurtavan matkanteon sijaan. Merki-
tykset oivalletaan. Mitä tahansa näyttelyitä voidaan rakentaa ilman juonel-
lista kerrontaa tai tuoden mukaan useita kertomuksia ja korostaen ristirii-
toja. Juuri näiden ominaisuuksien tarkastelu nostaa esiin klassisen tai hu-
manistisen retoriikan, luonnonfilosofisen asenteen ja okkulttisen maailman-
hallinnan välillä olevan eron. Luonnonfilosofian ja siihen liittyneen retoriikan
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perimmäinen asenne ihmisiin oli opastava, kun taas ruhtinaiden okkulttisissa
kokoelmissa katsojat olivat joko jo hallitsijoita ja asiantuntijoita tai potenti-
aalisia saavuttamaan nämä asemat ja siksi filosofian tasolla tasavertaisia
keskustelijoita kaikkien kokoelman tai maailman jäsennysmalleja luoneiden
kanssa. Esimerkiksi vaikka Camillon teatteri olisi valmiina tar jonnut maail-
man perusrakenteen kaikkine tietoineen tarkastelijan käyttöön ja olisi jopa
asetellut asiat jonkinlaiseen keskinäiseen hierarkiaan, se ei kuitenkaan asioi-
den isoloidussa esittämisessä rajannut käyttötapaa ja liikkeitä tilasta toi-
seen. Päinvastoin, mikäli rakenne oli ajateltu todelliseksi tilaksi seitsemine
portteineen ja tasoineen, joissa jokaisessa oli kulkuyhteys huoneesta toi-
seen, kokonaisuus olisi hahmottunut vapaasti liikuttavaksi ja vapaasti
tulkittavaksi verkoksi. Museo onkin yksi maailman kuvaamisen yläkäsite.
Ajan vaihteluissa sen rajat venyvät erilaisiin tarpeisiin. Muutokset tapahtu-
vat kentän tai instituution sisällä, mutta eivät horjuta käsitteen olemassa-
oloa. Museo pysyy, koska sen sisällä objekteja tulkitaan eri tavoin, arvoste-
taan erilaisia asioita tai tuodaan julki muuttuvia arvoja.

Tietäminen ja ymmärtäminenTietäminen ja ymmärtäminenTietäminen ja ymmärtäminenTietäminen ja ymmärtäminenTietäminen ja ymmärtäminen

Museoissa luonnontieteellisistä kokoelmista taidemuseoihin kohtaavat
taksonomia ja mahdollisuus saada yksilönä enemmän kuin näyttely suo-
raan lupaa kertovansa tai mitä sen sanallisesti väitetään opettavan. On tie-
dostettu ongelma,  että ihmisen on vaikea omaksua ja muistaa kirjallisesti
painotettua tietoa ja toisaalta, että muunlaisen aineiston käyttö halutun tie-
don siirtoon on vaikeaa. Ei liene syytä kieltää etteivätkö esineet tai näytte-
lyt,  kuten visuaalinen tai monien aistien käyttöön perustuva informaatio
yleensä, vaikuta tasolla,  jota tiedon tarjoajan ei ole helppo kontrolloida. Jo
itse esillepano viittaa yleensä jäsentelyssään johonkin enemmän tai vähem-
män yleiseen, kuten tieteelliseen tietoon. Nykyisten oppimisteorioiden myötä
muotiin tulleen elämyksellisyyden rakentamisessa ja sen avulla halutun viestin
perille saattamisessa käytetäänkin hyväksi asiantuntemusta ihmisten tavoista
omaksua tietoa. Näyttelyiden yleisluonteinen visuaalisuus on kuitenkin usein
kävijän oppimista ohjattaessa miltei unohdettu. Kovin usei ei ole otettu
huomioon, että näköaistin avulla jo yhdellä silmäyksellä muodostuu
kokonaiskäsitys, ja että yleensä etäälle suuntautuva katse ohjaa huomion
siirtymistä aiheesta toiseen eikä suinkaan tekstien seuraaminen. Ennen vii-
meaikaisia museokritiikkejä vielä enemmän huomiotta on jäänyt visuaali-
sen informaation moniarvoisuus ja tulkinnanvaraisuus. Vaikka katsoja on
aina tulkinnut, tulkinta on pitkään syrjäytetty yhdentekevänä. Kaikki tämä
viittaa siihen, että kyky käsitellä visuaalista informaatiota on kehittyneempi
kuin pitkään ajateltiin ja vastaavasti abstraktia ajattelua vaativat tavat omak-
sua tietoa eivät ole aivan niin kehittyneitä kun on toivottu ja kuviteltu. Keith
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Devlin pitääkin abstraktia ajattelua ihmiselle vieraana tapana lähestyä asioi-
ta. Hänen mukaansa ihminen on evoluutiossaan oppinut toimimaan järke-
västi pääasiassa luottaen näköhavaintoonsa. Devlinin käsitys tukee
(aristoteelista) tapaa päätellä näköhavainnon pohjalta. Hän kritisoikin län-
simaisessa ajattelussa platonilaisuuden tuomaa liiallista jär jen korostusta
päättelyssä ja päätösten teossa Descartes’ista eteenpäin.473  Platonilaisuudella
Devlin tarkoittaa mitä ilmeisimmin tunteiden ja havainnosta seuraavan in-
tuitiivisen kokemukseen perustuvan tiedon sivuuttamista (tieteellisessä)
päättelyprosessissa älyllisen ymmärtämisen vastakohtana. Devlin ei varmasti
unohtanut, että 1600–1700-luku varsinaisesti vakiinnutti materiaalisen ai-
neiston tarkastelun osaksi tutkimus- ja maailmanselitysprosessia. Kun täs-
mällinen jakaja on haluttu osoittaa, Galileo Galilein (1564–1642) vuoden
1600-alkupuolella löytämät Jupiterin kuut ovat yleensä voittaneet kilpailun.
Ne osoittivat jonkin toisen planeetan samanlaisuuden maan kanssa ja vii-
meistään vaativat miettimään ihmisen asemaa universumissa uudestaan.
Pitkälle tällaisten seikkojen esiin nostamiseen liittyy juuri 1600-luvun mää-
rittely modernin murrokseksi. Yksi modernismin ensisijaisia määreitä (mu-
seoiden kannalta)  näyttäisi siis olevan faktojen kasaaminen ja korjaami-
nen.. Galileon kavainto merkitsi myösi, että aiemmat univrsumia koske-
neet harhaoppiset spekulaatiot saivat vahvistuksen. Toisaalta se näytti, että
puhtaaseen päättelyyn perustuvat mallit eivät kyenneet selittämään materi-

221.  Joseph Wright,  1766, Filosofi luennoi planeettakehästä.
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aalisen universumin saloja. Muutoksen jyrkkyys on kuitenkin kyseenalai-
nen. Edellä on tullut esiin, että uskonnollisesti painottuneessa metafysiik-
kaa koskeneessa pohdiskelussa,  kuten Anne Conwayn tapauksessa,  uusia
havaintoja maailmasta yritettiin sovittaa tuttuun universaaliin rakenteeseen.
Peter Whitfield onkin korostanut vähälle huomiolle jäänyttä seikkaa, että
astrologiaa ei hylätty maailmankaikkeutta tutkineiden parissa 1600–1700-
luvulla. Se syrjäytyi, koska uudet laitteet osoittivat, että avaruutta ei tunneta
ja kiinnostus suuntautui uusien havaintojen kuvailemiseen.474

Useimmat tärkeistä ajattelijoista 1500-luvulta eteenpäin (Bacon, Galileo,
Descartes, Locke jne.) olivat vain vähän kiinnostuneita metafysiikasta,  joka
oli herättänyt innostuksen platonismiin 1400-luvulla. Filosofian lähtö-
kohdissa tapahtui muutoksia, mutta ajattelumallit eivät kadonneet. Esimer-
kiksi Bacon kritisoi edeltäviä f ilosofeja,  ja piti astrologisia vaikutuksia
rajallisina, mutta erityisesti hänen asenteensa okkultismiin on hyvinkin sa-
manlainen kuin Ficinolla. Isaac Newtonin (1643–1727) nuoruuden kiin-
nostus magiaan taas on erinomaisesti tiedossa. Hän myönsi kiitollisuuten-
sa edeltäville ajattelijasukupolville, vaikka korvasikin lopulta esimerkiksi
astrologian näkymättömien vaikutusten tuottajana muun muassa yhtä näky-
mättömillä dynamiikan peruslailla ja yleisellä vetovoimalailla. Descartes löysi
oman väitteensä mukaan unessa matematiikan ja käsitti sen merkityksen
totuuden esittämismenetelmänä. Samoin Galileo, empiriastaan huolimatta,
piti universumia vain matematiikan ja geometristen muotojen avulla ym-
märrettävänä. Kaikki nämä ajattelijat, useat huomattavia matemaatikoita
itseasiassa, ilmaisivat selkeämmin tai epämääräisemmin, että vaikka on ole-
massa matemaattinen totuus, joka voidaan saavuttaa ajatellen, todellisuutta
ei pidä taivuttaa tähän malliin, vaan sitä on lähestyttävä kokeellisesti ja sit-
ten luotava teoria sovittaen havainnot yksinkertaisimpaan mahdolliseen
selitykseen.475

Noin parissasadassa vuodessa tapahtunut kehitys Jumalan läsnäolosta kai-
kessa kaiken elottomuuteen voidaan käsittää kun ymmärretään universu-
min mekaanisten, matemaattisesti toimivien mallien oivaltaminen itseohjau-
tuviksi lakiensa puitteissa. Vaikka Jumala olisi edelleen käsitetty alkuunpane-
vaksi voimaksi, matemaattinen todellisuus ei kaivannut Jumalan osallistu-
mista selitykseksi liikkeelle tai muutokselle. Platonilaisuuteen liittynyt jaot-
telu rajasi työtä tekevät ihmiset, luonnon ja muut kansat paitsi itsensä ajat-
telijoiden ryhmään määritelleet ulos viisaiden eli filosofien joukosta.  Museo-
laitos jäsentyi jakautuvan maailmankuvan mukaiseksi. Kun 1500-luvulla
kiinnostus fyysiseen oli ollut pinnan visuaalista tarkastelua, esineitä alettiin
luonnontieteiden kehityksen myötä tutkia pintaa syvemmältä ja tiedon us-
kottiin löytyvän mieluumminkin tutkimusprosessin ja kaikinpuolisen ver-
tailun kuin pelkän katsomiseen perustuvan luokittelun ja ajattelun tulokse-
na. Kiinnostus näkemiseen keskeisenä tapana kohdata todellisuus kuiten-
kin säilyi 1600-luvulla. Tieteentekijöistä ehkä huomattavimmat – matemaa-
tikot – tutkivat erityisesti valoa ja linssejä teoriarakentelun lisäksi.476
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Kun rajoja aina halutaan vetää, railo teorianmuodostuksen ja empirian vä-
lillä on siirtymä, josta paitsi luonnontieteiden myös museoideologian täsmen-
tyminen käytännöllisissä, tieteellisissä muodoissaan voidaan keskeisiltä osil-
taan laskea.  Museo ontologisena rakenteena oli kuitenkin olemassa jo tätä
ennen. Kokoelmilla oli 1500-luvulla, nykyisestä poikkeavasta maailmassa
vaikuttavien voimien selittämisestä huolimatta,  rationaalinen tehtävä to-
dellisuuden ymmärtämisen muokkaajina ja ihmisyyden,  minuuden sekä
oman tai tietyn ryhmän aseman esittäjänä aivan samoin kuin nykyään. Ke-
hitysprosessi,  joka synnytti museolaitoksen tieteellisenä maail-
manymmärrystä tukevana; opetuksellisena maailmaa esittelevänä ja poliit-
tisena näyttelyn tekijän ja katsojan suhdetta maailmaan määrittelevänä ins-
tituutiona on sama kuin modernit länsimaiset tieteet ja samalla koko maa-
ilmankuvan synnyttänyt tapahtumaketju. Usko ihmisen mahdollisuuteen
käsittää ympäröivä maailma ja vallita sitä mieleisellään tavalla sekä  ymmär-
tää mahdollisimman yksinkertaisen mallin avulla merkitsi lopulta aikanaan
aikalailla uudenlaista tapaa suhtautua todellisuuteen.

Esimerkiksi Camillon teatterin rakenne antaa ymmärtää, että theatrum mundi
tai kuriositeettikabinetti ei ollut kaoottinen ja henkilökohtaisella tavalla sa-
tunnaisiin assosiaatioihin perustuva tavararykelmä, vaan mutkikas ja jous-
tava yhdistelmä f ilosofiaa ja metafyysisiä uskomuksia, jotka tärkein osin on
palautettavissa maagisiin lukusuhteisiin ja niiden sekä kokonaisvaltaisen
maailmankuvan perusteella syntyneisiin käsityksiin asioiden välistä
(vaikutus)suhteista. Vasta tältä tiukan jäsentelyn pohjalta saatettiin edetä
persoonallisiin tulkintoihin ja jälleen takaisin yleisen tunnistamiseen.
Monisärmäisyys ja -tasoisuus teki okkulttisesta muistamisen taidosta ja
theatrum mundista elinvoimaisen. Yhdistelmä kilpailevia ja keskenään ristirii-
taisia ajatuksia loi kehyksen, missä tulkinnoilla oli poikkeuksellisen suuri
joustavuus. Samalla jokaisen yksilöllisen tulkinnan ennakointi kävi ulko-
puoliselle tarkastelijalle, varsinkin ajallisesti etäiselle, vaikeaksi tai mahdot-
tomaksi. Jokainen tulkitsija näki annetun tilanteen tai kuvan yksilöllisesti,
jokainen uusi ajatus – pieni muutos – muutti tulkinnan uudeksi. Tähän
rinnastuen nykyään on myönnetty, että esilleasettamisten tulkinnat ovat
henkilökohtaisia kurkistuksia universumiin, jossa ymmärrys perustuu en-
nalta olemassaoleviin tietoihin ja oletuksiin ja yhteisiin kokemuksiin sekä
kykyyn käyttää näitä omien tarpeiden mukaan.  Camillon teatteri kuitenkin
osoittaa, että theatrum mundi  loi pohjan kahdelle rinnakkaiselle ja erillisiksi
nähdylle museoperinteelle. Toisaalta se on esimerkki täsmällisestä luonnon
havainnoinnista ja kiinnostuksesta kehitystä ja muutosta kohtaan, joista
talletetut esineet ovat esimerkkejä. Toisaalta theatrum mundeihin liittyi katsoja-
keskeisyys. Esille asettamisen tarkoitus oli valmistaa pohja henkilökohtai-
selle oivallukselle, ymmärrykselle ja valaistumiselle. Kokoelmalla oli arvo
osana tutkimusta, uuden luomista ja osana (henkilökohtaisen) olemassa-
olon ymmärtämistä.

Suhtautuminen näytteille asetettuun tai katsottavaksi otettuun esineeseen
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tai esinejoukkoon määrittää museon muotoutumista toisaalta tutkimus-
toisaalta julkiseksi instituutioksi. Julkisia kokoelmia oli jo 1400-luvulla. Esi-
merkiksi Rooman kaupunkilaisten itsetuntoa kohottamaan perustettu an-
tiikin veistoksia esittelevä Capitolium, kuten kansalliset museot myöhem-
min, käytti menneisyydestä säilyneiden mestariteosten esittelyä sekä ryh-
mään kuuluville, että vierailijoille muodostamassa käsitystä esittelyn koh-
teena olleen (Rooman kansan) menneisyydestä syntyneen nykyisyyden mer-
kittävyydestä.  Capitolium oli osaltaan rakentamassa kuvaa ”ikuisesta kau-
pungista”, joka vahvistuessaan veti lisääntyviä kulttuuripyhiinvaeltajamääriä
ja samalla tuki paavin asemaa. Se perustui julkisessa mittakaavassa saman-
laiseen ajatteluun,  johon esimerkiksi Eilean Hooper-Greenhill vetoaa esit-
täessään, että Medicien palatsi oli 1400-luvulla kokonaisuutena perheen
asemaa vahvistamaan rakennettu esillepano. Erona on se, että Capitoliumissa
merkittävyys synnytettiin historiallisin yhteyksin, kun Medicien palatsin
sisustuksessa se oli johdettavissa enemmän tai vähemmän materiaalien ja
työn arvokkuuteen ja tältä osin sisustus rinnastui korkeintaan aarrekam-
mioihin. Tämän eron esiinsaamisen vuoksi olen tässä työssäni korostanut
kokoelmina vain sisustuksesta erilleen otettujen esineiden merkitystä niille
erikseen varatuissa tiloissa. Valikoiminen ja – erityisesti – erityisen tilan
perustaminen esineiden tarkastelua varten kuvaa mielestäni paremmin
museokäytäntöjä kuin sinänsä esineiden saattaminen nähtäväksi. Esimer-
kiksi Capitoliumin roomalaiseen menneisyyteen keskittynyt esilleasettaminen
korosta mielestäni tätä. Tämä erottaa monista yhtäläisyyksistä huolimatta
ajatteluani paitsi Hooper-Greenhillin, myös Kryzstof Pomianin käsityksis-
tä. Pomianin mukaan antiikin temppeleissä uhrilahjojen esittely perustui
oudon kiehtovuuteen ja konkretian todistusvoimaan kulttuurin rajojen ja

223. Turkkilainen jadesta ja timanteista valmistettu naamio, joka on kuulunut Medicien suvulle. Jalusta
kullattua hopeaa emalikoristein. Viimeistellyt mahdollisesti Vittorio della Rovere 1650—1660.

222. Tanssikengät vuodelta 1960. Makizanan,  Anishaneakl, tasanko ojibwat, CMC, Hull.
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vaikutusvallan laajuuden esittelyssä. Instituutio määritteli oman maailman-
sa ja esitteli sen materiaalisen rikkauden. Esilleasettamisen strategioin py-
rittiin luomaan malli olla kulttuurisankari:  kuinka kuulua ryhmään.
Temppelissäkävijöiden uskonnollista identiteetti oli mahdollista rakentaa
esineiden todistaman myytin varaan. Samalla lahjojen esittelyä voidaan pi-
tää sosiaalisen kilpailun kenttänä. Jokainen saattoi asettautua lahjallaan esil-
le ja osoittaa asemansa yhteisössä. Pomianin avulla esiin nousevia, status-
kilpaa korostavia kulttuurisen ja henkilökohtaisen merkittävyyden luomi-
sen keinoja on mitä ilmeisimmin sovellettu niin luotaessa kansallista identi-
teettiä kuin purettaessa sitä osiin ja korostettaessa erilaisia pienryhmiä. Sa-
malla huomiota kiinnittää se, että esineiden materiaalisilla ominaisuuksilla
houkuteltiin ja todistettiin. Esineiden ominaisuudet ovat olleet ja ovat tär-
keä osa sosiaalista prosessia. Status ei kuitenkaan nähdäkseni ole kokoel-
mien keräämisen, tutkimisen ja esittelyn ainoa arvo eikä niitä erityisesti
määrittävä piirre.

Tilan, esineiden ja esitettävien asioiden suhde oppimisen ja ymmärtämisen
laatuun on nähdäkseni keskeisempää museossa kuin yksikään osa-alueista
erikseen. Kuten on jo useita kertoja käynyt selväksi, esine ja esineyhdistelmät
kykenevät lukemattomiin tarinavariaatioihin ja mahdollistavat siksi mitä mo-
ninaisimmat tulkinnat. Näytteilleasettamisen eri elementtien yhdistelmät
yhtä aikaa lisäävät ja supistavat tulkintavaihtoehtoja, mikä useimmiten mer-
kitsee suurissa linjoissa vaihtoehtojen katkomista ja vastaavasti yhdessä asi-
assa syventymistä. Camillon teatteri rakennelmana, jota saattoi tarkastella
ideana tai paneutuen yksittäisiin osa-alueisiin kuvaa käytännössä mitä tällai-
nen ajattelu merkitsee. Sama ilmiö voidaan havaita myös 1500–1600-luvun
kokoelmissa. Cosimo ja Francesco de’Medicin studiolot hahmottivat maail-
maa kumpikin tavallaan kokonaisuuksina. Cosimon karttahuoneen ryhmit-
tely täytti tilan maantieteellisin perustein eli keskittyen materiaalisessa ym-
päristössä todeksi näytettäviin,  mutta ei yleensä kerralla tavoitettaviin asioi-
hin. Francescon stanzinon ryhmittely otti huomioon abstrakteja käsitteitä,
taitoja ja tietoja. Sen esittämää maailmankuvaa ei ollut mahdollista näyttää
missään maailmassa tavoitettavassa esimerkissä toteen, mutta asioiden ole-
massaolo oli mahdollista ymmärtää. Esille asetettu auttoi hahmottamaan
ympäristöstä erilaisia kokonaisuuksia. Molemmat kokoelmat vahvistivat asia-
luokkien tuntemusta ja ymmärtämistä kuvien takana olevissa kaapeissa ol-
leiden esimerkkien avulla. Kunkin kaapin sisältöön perehtyminen rajasi
yksittäisen aihepiirin variaatioita. Luonnonhistoriallisissa kokoelmissa oli
kuvista päätellen samanlainen esillepanoperiaate kuin Mediceillä. Esineet
täyttivät seinät ja katot ja katsoja tarkasteli maailmaa ympärillään. Erona
näyttäisi olleen se, että kokoelmat keskittyivät yksittäisiin tai rajattuihin,
yleensä kerääjän ammattiin liittyviin aiheisiin. Edes tämä ero ei nähdäkseni
ole todellinen, sillä hallitsevassa asemassa olleen maailma oli monimuotoi-
sempi kuin asiantuntijan maailma. Myös hänen kokoelmassa hakemansa
vallan ja ymmärryksen piti olla laajempi ja monipuolisempi kuin ammattin-
sa taitamaan rajoittuneen. Näin ajatellen apteekkari tai luonnonfilosofi ta-
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voitteli kokoelmallaan vain jonkin ruhtinaan maailman osa-alueen hallintaa
ja hänen kokoelmassaan oli siten esillä ja suoraan nähtävillä iso määrä
materiaalisia faktoja, jotka liittyivät juuri tähän maailman osa-alueeseen.  Ne
voitiin myös esittää kerralla katsottaviksi, sillä näkökulma oli lähellä, kuten
Camillo määritteli yksityiskohtaisen tavan tutkia maailmaa. Ruhtinaan taas
tuli asemansa takia ymmärtää ja omaksua mieleensä koko hallintoalallaan
vaikuttaneet suhteet voidakseen hallita tehokkaasti ja taloudellisesti.  Alaan
kuuluivat niin valtakunnan ulkoiset kuin sisäiset asiat. Näkisin yhtenä syynä
ruhtinaiden kokoelmien piilottamiselle ovien taakse tai erityisessä huoneessa
yksittäin esineisiin kuhunkin erikseen perehtymiselle sen, että kaikkea se-
kalaista maailmankuvaan kuuluvaa ja sitä hienosäätävää ei ollut muisti-
teknisesti järkevää pitää samanaikaisesti esillä. Edestakainen liike yksittäi-
sen ja yleisen välillä toisaalta aktivoi muistia,  toisaalta mahdollisti yleistys-
ten järjestelmällisen muodostamisen.

Renessanssin kokoelmissa, vaikka tieto oli materiaaliseen perustuvaa, sitä
ei tarjottu valmiina, eikä valmista tietoa ollut mahdollista johtaa suoraan
esilleasetetuista aineksista. Kokoelmaa tarkastelevan tuli ymmärtää tieto
prosesseina, joissa kokoelmasta muistiin talletettiin syntetisoivaa käsittelyä
varten esimerkkejä, äärimmäisyyksiä ja esilleasettamisen rakenteen ilmaisemia
yhteyksiä. Lopullinen ymmärrys syntyi uuteen johtavasta intuitiivisesta
harppauksesta, jolloin aistikokemuksesta ei ollut mahdollista johtaa suo-
raan mielen (älyllisen) prosessin lopputulosta. Tähän mitä ilmeisimmin us-
koen Thomas Hobbes pyrki valjastamaan mielikuvituksen oikukkuuden
älylliselle toiminnalle ja Kantin ajattelussa mielikuvitus sai tehtäväkseen löytää
kokemuksista ja havainnoista järjestyksen.477  Kokoelmien kannalta ajatel-
len molemmat käsittävät ajattelijaksi ihmisen, joka muodostaa käsitystä
maailmasta, he eivät puhu vasta asioihin tutustuvista oppilaista, josta jul-
kisten museoiden myötä tuli museoiden näyttelyiden kävijöitä ja pedagogi-
sen museon myötä ensisijaisiksi määriteltyjä käyttäjiä.

Kokoelmat olivat yksilöiden intresseihin sitoutuessaan yksilöllisiä. Yliopis-
tossa tutkija oli kokoelman ensisijainen käyttäjä ja katsoja. Edes yliopistol-
lisilla kokoelmilla ei tiukasti ottaen ollutkaan käsittääkseni ajateltu pääasial-
lisesti pedagogisiksi sen enempää kuin ruhtinaiden kokoelmia, vaikka ne
olivat opetuskäytössä ja esimerkiksi Aldrovandin yrttitarhan tarkoitus oli
Aldrovandin oman kasvien käytön tuntemuksen lisäksi auttaa opiskelijoita
tunnistamaan kasveja. Huolimatta opiskelukäytöstä luonnonfilosofisilla
kokoelmilla oli tutkijasta tai tutkijoista muodostunut pieni tavoiteyleisönsä,
jonka maailmankuvan muodostamisen,  täsmentämisen ja korjaamisen vä-
line kokoelma oli ja jotka itse kehittivät kokoelmaa juuri tässä tarkoitukses-
sa. Nähdäkseni kokoelman tyypistä ja sijaintiympäristöstä riippumatta fak-
tojen hallitseminen ja ymmärtäminen kuuluivat väistämättä yhteen ja vai-
kuttivat toinen toisiinsa. Ne olivat saman älyllisen prosessin osa-alueita,
jotka käsittelivät aineistoja eri näkökulmista. Tämän sijaan museon ja näyt-
telyn yhteys määrittyy useimmiten nykyään tavalliselle kävijälle siten, että
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museo on abstraktin tiedon enemmän tai vähemmän objektiiviseksi koettu
esittämistapa tai rakenne – arvottamistaso. Rakenteen uskottua vakuutta-
vuutta ja pysyvyyttä käytetään poliittisesti hyväksi ja sen avulla esimerkiksi
yritetään manipuloida katsoja uskomaan johonkin väitettyyn totuuteen. Tieto
itsessään sensijaan ei ole objektiivista ja näyttelyn tekijä ja katsoja voivat
luoda yhteyksiä ja ymmärrystä osana henkilökohtaista maailmankuvaansa.
Kyse on retoriikasta enemmän tai vähemmän vakuuttamaan pyrkivänä
kerrontana ja kuulemisesta sekä kuullun uskomisesta. Niin kauan kun esi-
nettä ei ole määritelty mihinkään yhteyteen todistamaan missään tietyssä
tarinassa se vain on ja sen merkitykset ja tulkinnat ovat avoimet. Tällöin
puhutaan yhtälailla kappaleen fyysisistä ominaisuuksista kuin sosiaalisissa
yhteyksissä annetuista tarkoituksista ja molempien tulkinnoista. Merkitys-
ten rajaaminen ja suuntaaminen tai joidenkin osa-alueiden pimittäminen
käyttävät näitä objektin ominaisuuksia hyväkseen esillepanossa. Museon
merkityksellistä tilaa käytetään samoin. Kun esine liitetään kertomukseen
siitä väistämättä tulee enemmän tai vähemmän ”epätosi” sanan ei arvottavass
merkityksessä, koska osa sen merkityksistä jätetään pois tai korvataan uu-
silla. Kysyä sopii onko tilannetta, saati esilleasettamista, jossa esineen kaik-
ki potentiaaliset merkitykset voivat tulla vapaasti ja ”tosina” esiin.  Samalla,
koska merkki saa erityisen merkityksensä rajauksella,  sillä on merkityksiä
ennen rajausta. Objekti on ”jotain”, eikä potentiaalisena väitteiden esittäjä-
nä missään tapauksessa mykkä. Tällainen käsitys museokokoelmassa ole-
vasta ja näyttelyyn päätyvästä esineestä vastaa renessanssin okkulttista esi-
nettä, jolla oli olemassaolevia, mutta enimmäkseen salattuja eli tuntematto-
mia merkityksiä ja yhteyksiä; voimia ja kykyjä. Esineen tarkastelu saattoi
paljastaa niitä, joka tapauksessa yhteyteen asettaminen rajasi tulkintoja oli
tarkastelija sitten enemmän tai vähemmän harjaantunut aiheessa.
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Ficinolle aistihavainto oli skolastiseen ja aristoteeliseen tapaan keskeinen
oppimisen ja ymmärtämisen perusehtona. Siihen ei kuitenkaan liittynyt
tunteita kuten esimerkiksi kirkollisen kuva-aineiston oli keskiajalla tarkoi-
tus tuottaa. Hänen edustamansa filosofian tavoitteena oli juuri modernin
tieteellisen maailmankuvan tapaan  irrottautua sitoutumisesta aineelliseen,
mitä aistilliset tunteet merkitsivät. Tunteiden ja aistimusten olemassaolo oli
kuitenkin lähtökohta jolta ponnistettiin. Ne olivat ”kovien faktojen” aristote-
elista havaitsemista. Ymmärtämisen tasolle siirryttäessä oli tarkoitus, että
tunteet jalostuivat ajatteluksi ja mahdollisesti edelleen valaistumiseksi,  joka
oli järjen pohjalta ja ymmärtämisen seurauksena syntyvä erityinen (euforinen)
tunnetila.  Aistittavan tunnetason vaikutuksilla toimiminen näyttää
määrittäneen museokokoelmien esilleasettamista pitkälle 1900-luvulla ja on
erityisen selkeänä näkyvissä 1800-luvun ajatuksissa, joissa työläiskävijän
oletettiin kokevan museossa hämmästystä ja taiteilijoiden saavan inspi-
raatioita. Maailman jär jestystä ymmärtävien tieteentekijöiden taas piti ir-
rottautua arjen tunnetasolta jär jen ja hengen tunnetasolle. Samaan tapaan
Ficino katsoi, että todellinen tieto oli saavutettavissa vain oppien tunte-
maan ensin oma itsensä, sitten syventämällä tietoa kohti ideoita ja lopulta
Jumalaa. Hän ei siten tyytynyt luonnon eli (visuaalisen) aistimuksen tuotta-
maan havaintoon ja pitänyt sitä tietona, vaan edellytti tarkkailijalta kriittistä
ajattelua.  Keskiaikainen henkilökohtainen muistitekninen opiskelu-
menetelmä ja Ficinon käsitys oppimisesta näyttäisivät käyttävän hyväksi
samoja aineksia, mutta Ficinolla korostuu käsitys henkilökohtaisesta ja it-
sestään vastuunottavasta oppimisesta. Nähdäkseni museoiden yhteydessä
mikään yksittäinen filosofinen asenne, kuten aristotelismi tai platonilaisuus,
ei kuvaakaan kokonaistilannetta siitä huolimatta, että olen itse tässä työssä
korostanut uusplatonilaisuutta.

Uskottu yhteys tarkastelijan ja maailman välillä vaati renessanssin aikana
maailman läsnäoloa mietiskelyn pohjaksi eli kokoelmien keräämistä. Hen-
kilökohtainen sitoutuminen ja antautuminen tarkasteluprosessille oli väli-
ne saada aineisto omaan käyttöön,  mikä on sittemmin liitetty erityisesti
taiteen tarkasteluun. Museon perustana olleen muistamisen taidon tarkoi-
tus oli visualisoida abstrakteja asioita ja tehdä vaikeista käsitteistä ymmär-
rettäviä. Retorisena keinona ne vakuuttivat katsojalle tarinan uskottavuut-
ta, mutta samalla neuvoteltavuutta, jossa vakuuttavin oli oikein.  Museo-
käyntikokemusta kuvaa jossain määrin ylihenkistetty ja kristityn vaelluksen
mieleen tuova ritualisoitu seikkailu -käsite. Se toimii ehkä parhaiten metaforana
juuri taiteen tuntemuksen kehittymiselle ja osana tätä taidemuseon yksittäi-
sille käyntikokemuksille. Ajattelen nyt piirteitä, jotka muodostavat museo-
käynnin erityisyyttä katsojien mielessä. Esitettävän aineiston tai asian sala-
peräisyyden hunnun säilyttäminen, harkittu raottelu ja katsojien vangitse-
minen moneen viittaavin kertomuksellisin keinoin ovat vaikutustapoja, jotka
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jättävät juuri taidenäyttelyissä tilan henkilökohtaiselle, jopa kiusaavasti kut-
suvat siihen. Samanlaisia seikkoja voidaan enenevässä määrin kohdata myös
”kokemuksiksi” suunnitelluissa paikoissa ja tiloissa tai lasten museoissa.

Jokainen katsoja kykenee kiinnostuksensa mukaan tulkitsemaan muodol-
taan avoimeksi jätetystä tai ryhmittelyltään ”sumeasta” (ei-lineaarisesta tai
vain rajallisesti jäsennellystä) kokoelmasta esiin arvoja ja merkityksiä. Jo-
kaisella on mahdollisuus yhdistää havainto ymmärrykseensä ja tuottaa it-
selleen uutta. Tähän oleellisesti liittyvällä käyskentelyllä on myös pragmaat-
tinen taso. Museokäynti voi olla sosiaalinen tai henkinen rituaali, jonka suo-
rittaminen antaa kulttuurisen seisoskelun raskaudessaan puhdistautumisen
ja ryhmään kuulumisen tunteen. Taiteen erityinen kulttuurirituaalisuus juon-
tuu ainakin osittain taiteen nimissä tehdyistä pyhiinvaelluksista ja sosiaali-
sista kohtaamisista erilaisten ihmisten kesken. Lisäksi taiteen piti samalla
olla katsojalle 1700-luvulla erityinen henkinen kokemus, jossa tunne, tieto
ja ymmärr ys kohtasivat. Teosten pyhyyden piti johdattaa katsojan
meditaatiota aina mahdolliseen henkilökohtaiseen kohtaamisen kokemuk-
seen tai valaistumiseen – moraaliseen kasvuun. Valmistautumaton ei voi-
nut valaistusta odottaa,  vaan edeltävä tiedon portaiden nousu kohti mesta-
ruutta oli välttämätöntä. Jokainen vaihe vaati oman kokemusten kokonai-
suuden ja niitä seuraavan oivalluksen, pienen valaistumisen. Näin jokaises-
ta erillisestä taideteoksen kohtaamisesta, jokaisesta museokäynnistä ja ko-
konaisvaltaisesta museokokemuksesta oli mahdollista rakentaa modernis-
sa maailmankuvassa reittiä ymmärryksen kehittämiseksi.

Vaikka kohtaamiset museoissa ovat enemmän tai vähemmän satunnaisia,
museonäyttelyt on rakennettu usein tukemaan kokemusten sarjaa siten, että
kukin osasto tai huone muodostaa oman pienen osansa ensin museon,
sitten koko käsitellyn alan ymmärtämisessä. (Taide)historiallinen kehitysta-
rina on aivan viime aikoihin asti rakennettu retoriikan vakuuttamaan tar-
koitettua, lineaarista kertovaa muotoa noudattaen muuttuvaksi sykliksi, jossa
siirtyminen historian vaiheesta toiseen vastaa taiteen etenemistä tasolta toi-
selle. Erityisesti taidemuseoissa syntyy useita sisäkkäisiä, saman kaavan
mukaan rakennettuja kertomuksia, mikä korostaa kuulijalle suunnatun vaan
ei kommentoitavaksi ja keskeytettäväksi tarkoitetun kerronnan mikro- ja
makrokosmista luonnetta. Taiteen suuren tarinan sisällä tyylit ovat “synty-
neet”, ”kukoistaneet” ja ”kuolleet” siinä kuin yksittäisen taiteilijan uraa on
kuvattu ikäkausiin rinnastuvin vertauksin. Jokaisella tasolla tavataan samat
ilmiöt, vain mittakaava muuttuu. Taidehistoria ja taidehistoriallinen näytte-
ly noudattavatkin usein ällistyttävän täsmällisesti retorisen matkan keinoja:
etenemistä salista saliin, taiteilijaryhmästä uuteen ja vuosisadasta toiseen.
Katsoja kohtaa (historiallisen taiteen) museossa usein pohjakartoin ohjatun
reitin, joka johdattaa askelmalta toiselle. Jokainen erillinen teos ja esimerkki-
esine on oma yhden asian kertova välialttarinsa ja pieni universuminsa.
Yksittäisinä esineinä ja ajatuksina ne tulevat lähelle katsojaa ja koskettavat
henkilökohtaisesti.  Erillisten kohtaamisten ja ymmärrysten avulla kokijan
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ajattelu ainakin teoriassa abstrahoituu. Pedagogisena instituutiona museoi-
den kerronnalliset reitit usein ohjaavat noudattamaan oikeaksi koettua janaa
kaudesta toiseen tai huipputeoksesta seuraavan ajan huippuun. Samalla
maailma useimmiten kuvataan muutoksina menneestä kohti nykyhetkeä.

Museokokemuksen lineaarisessa kerronnassa taiteen historia toistuu hel-
posti hierarkiana, jossa edellisen muodon täyttyessä rakentui uusi, vanhan
huomioon ottanut ja siksi – näin moderni kehityskertomus oletti –
edistyneempi. Samalla toistuva kerronta näyttää kulttuurisen toiminnan
orgaanisena ja elävyydessään tuttuna. Lineaarisen ja syklisen aikakäsityksen
yhdistäminen saattaakin olla ihmiselle luonnollinen tapa tarkastella asioita
muutoksena turvallisessa pysyvyydessä – ainakin aiheesta on keskusteltu
koko länsimaisen kirjallisen historian ajan. Taiteen määrittelyn ja ymmär-
tämisohjeiden antamisen ohessa taidemuseo on luvannut perehtyvälle kat-
sojalle valaistumista. Teosten muodostamaa sarjaa seuraten historia raken-
tuu mielessä ja katsoja pääsee lopulta asiantuntijana tarkastelemaan taidet-
ta, Camilloa lainaten ”mäen päältä”. Hänellä on kokonaisuus hallinnassaan.
Kyetessään vaikuttamaan tulkintoihin ja mukaan otettavien asioiden merkit-
yksiin asiantuntija on kuin jumala omaa minää suuremmassa kaikkeudessa.
Hänellä on sama asema, joka Camillon teatterissa oli varattu hallitsijalle,
joka pyrki teatteriinsa perehtyen ymmärtämään ympäröivää todellisuutta
siinä määrin, että saattoi vaikuttaa siihen. Moderni, pedagoginen museo
näyttäisi toimivan (tai toimineen) Camillon teatterin tavoin kahdelta osin,
jotka molemmat liittyvät ihmisyyden ja subjektiuden määrittelyyn. Tavalli-
selle katsojalle se on tarjonnut kasvattavan reitin, jonka seuraaminen on
merkinnyt lupausta asiantuntijaksi kehittymisestä. Esine tai taideteos laite-
taan kuvittamaan ja vain kuvittamaan kertomusta.  Kävijä liikkuu museon
maailmassa, mutta ei voi vaikuttaa siihen. Asiantuntijalle museo taas sallii
korjaajan ja väitteiden tekijän paikan.  Ainoastaan museokokoelman tiedoi-
llaan ”omistava” on oikeutettu puuttumaan asioiden välisiin suhteisiin.

Näyttelyistä ensimmäiset systemaattisesti laajaa yleisöä varten tekstitetyt
olivat taidenäyttelyitä. Teokset varustettiin nimellä ja tiedoilla tekijästä, koska
tekijän persoona ja teoksen nimen antama merkitys olivat keskeinen apu
ymmärtämisessä eikä kouluttamattoman yleisön voitu edellyttää tunnistavan
tekijöitä tai teoksia. Tämä kuvastaa suhtautumiseroa yksilöllisen mestarin
teokseen verrattuna luonnonhistorian kappaleisiin tai ihmiskunnan kult-
tuuriseen kehitykseen viittaavien esimerkkeihin kuten Pitt Riversin muse-
ossa. Länsimainen taiteilija oli erityistapaus laajalle yleisölle näytteille ase-
tettujen esineiden tuottajien joukossa. Hänen persoonallinen henkensä oli
läsnä teoksessa. Keskustelua käytiinkin 1800-luvulla kysymyksestä tarvit-
seeko sellaisen, joka ei tunnista taideteosta tietää siitä mitään.478  Pohjim-
miltaan keskustelussa oli kyse siitä, oliko tietämätön liian alhaisella kehitys-
tasolla vastaanottamaan mestaritaiteilijan henkeä. Edes teoksen aiheen ja
tekijän nimen tietäminen ei varmistanut tuolloisen käsityksen mukaan sel-
västikään tätä. Taiteen vastaanottamiseen liitettiin asiantuntijuuden lisäksi
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henkilökohtaisen herkkyyden aspekti. Se perustui käsitykseen taiteen ja si-
vistyksen perimmäisestä selittämättömyydestä ja vastaanoton henkilökoh-
taisesta intuitiosta,  joka oli taideteoksen luomisen tavoin sanoiksi
muovaamattomissa oleva, eli loogisen järjen ylittävä, (meditatiivinen tai
välähdyksenomainen) kokemus ja saavutettavissa vasta tietyn kehitystason
jälkeen.  Tällaista kokemusta ei voitu ilmaista koko kansalle leviämisen vaa-
timalla tasolla. Jos näin olisi tehty, taiteen hierarkioita määrittävä ominaislaatu
olisi kielletty. Samalla tuolla erolla esiin saatu opettavan ja opetettavan tai
hallitsevan ja hallitun luokan ero olisi poistunut.

Lähemmäs kahdensadan vuoden takainen tilanne on muuttunut viimeis-
ten vuosikymmenten kuluessa. Taidemuseot yrittävät ratkaista katsojien
asiantuntemuksen puutetta sijoittamalla näyttelytiloihin lisääntyvässä mää-
rin oheismateriaalia. Kun kulttuurimuseot paneutuvat ohitse esineiden
levittäytyvään kulttuurien kohtaamisen luomiseen, myös taidemuseot ovat
paneutuneet kokemuksen tietopuoliseen ohjailuun:  asiantuntemusta levi-
tetään. Monet museot käyttävät keskusteluoppaita ja jär jestävät yleisö-
luentoja. Esimerkillisesti esimerkiksi National Gallery of  Canada on yhdis-
tänyt teosten esittelyyn huonekohtaisia seinätekstejä,  taiteilijaesittelyjä, tai-
teilijoiden omia teoskohtaisia kommentteja sekä eri puolille tilaa ripoteltuja
lukunurkkauksia, joissa voi tutustua kir joihin ja lehtiin läheisten huoneiden
aikakaudesta, teoksista tai taiteilijoista. Lisäksi museo tarjoaa verkossa
teosesittelyjä, taiteilijoiden haastatteluja, videoita ja muuta aineistoa, jotta
museoon ja sen kokoelmiin voi perehtyä ennakkoon tai edes vierailematta
paikan päällä.479

Renessanssiruhtinaan filosofian henkilökohtainen oivallus tukeutui yhtei-
sesti hyväksytyn universumin rakenteen tulkittavuuteen. Tietoa ei ollut tar-
jolla täsmällisessä muodossa ja valmiita ratkaisuja kysymyksiin ei saanut.
Tästä poiketen 1800-luvulla vallitsevaksi noussut kansansivistykseen pe-
rustuva museopedagogia perustui uskolle, että kielellinen tieto siirtyisi kat-
sojan mukana kuin hän kantaisi kirjan mielessään poistuessaan näyttelystä.
Oletettiin, että täsmällisessä muodossa esitetty oli omaksuttavissa yhtä täs-
mällisesti ja samassa merkityksessä: tiede ja taiteesta tehty tiede oli siir-
rettävissä oppimisprosessissa yksilöltä toiselle. Visuaalisen kohtaamisen
henkilökohtaisuus unohdettiin,  koska se ei sopinut yhteen auktoritatiivisen
yleisöä massana kasvattaneen asenteen kanssa. Vain erityisyyttä korosta-
vassa taiteessa visuaalisuuden aspekti säilyi osana asiantuntevaksi oppivan
katsojan kokemusta. Taidemuseokävijän kaksinaisessa roolissa kokoelmi-
en tutkija oli oppilas ja potentiaalinen mestari. Muissa esillepanoissa sama
on sallittu tavalliselle kävijälle vasta viime vuosikymmeninä, kun erilaiset
ryhmäsidonnaiset ja yksilölliset arvostukset ja niiden vaikutus ajatteluun
on havaittu. Mestarin ominaisuudessa katsoja kohtaa yksittäisten esinei-
den, esillepanojen tai taideteosten aistinvaraisia, mutta henkilökohtaisia ja
siksi muistoihin ja persoonallisuuteen kietoutuvia merkityksiä. Katsoja luo
kokemusten pohjalta tulkinnan,  jota tarkoitettuun verraten voidaan väittää
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oikeaksi tai vääräksi. Tässä väittelyssä hän jälleen on usein ollut ”oppilas”.
Kun 1800-luvulla esiintyi usko ihmiskunnan väistämättömään yhden-
suuntaiseen kehitykseen katsojien muovaamisen lähtökohtana oli käsitys,
että väärä tulkinta vääjäämättä joskus muuttui yhä oikeammaksi jokaisen
(yksilön tai kansan) kohdalla. Katsojat ymmärsivät lopulta mitä näyttelyn
tekijä halusi sanoa ja hyväksyivät tarjotut tiedot ja arvot omikseen ja samal-
la etenivät ihmisyyden asteikolla.  Oppimisteoriat rakentuivat tälle pohjalle,
eikä kävijän yksilöllisyydestä tarvinnut välittää. Rakenteen sisälle asetettu
moderni museovieras oli kuin Camillon teatterin Gorgonin sisarukset, ihmi-
nen, joka oli vielä kiinni fyysisen aistillisessa kokemuksellisuudessa, mutta
mahdollisella matkalla kohti asiantuntijan analyyttista tarkkailijan otetta ja
hallitsijan mahdollisuutta muokata maailmaa.

Taiteen erityisyys museoiden erityisyydessäTaiteen erityisyys museoiden erityisyydessäTaiteen erityisyys museoiden erityisyydessäTaiteen erityisyys museoiden erityisyydessäTaiteen erityisyys museoiden erityisyydessä

Renessanssineroista alkaen taiteen luomisen ja taide-esineiden yhteys jo-
honkin pyhään on ollut vuosisata sadalta ilmeisempää viime vuosikymme-
niin asti. Kuten Kant määritteli, asian kauniiseen esittämiseen tarvittiin nero.
Nerous oli synnynnäinen mielen ominaisuus, jonka avulla kontrolloitiin
taideteoksen tekemistä. Se ei perustunut oppimiseen, eikä ollut siten
jäljittelyä. Toisaalta se ei myöskään ollut mielen rajoittamatonta lentoa.
Kantin mukaan nerouden perustana erityisesti tieteessä oi taitavuus, mutta
myös taiteessa oli osa-alueita, jotka saattoi oppia. Erottelun voisi oikeas-
taan tehdä siten, että tieteellinen oivallus tehdään läpinäkyväksi ja ymmär-
rettäväksi selvittämällä itse sen perusteet maailmaa tutkien tai kir jallisuutta
siteeraten. Taiteessa oivallusta ei selitetä, mutta jonkintasoinen selitys kui-
tenkin laaditaan teoksen taiteuden luovassa tulkinnassa. Samalla ihmisen
universaalin liikkuvuuden salliminen ja vapaan tahdon määrittely oli kes-
keinen osa valaistumiseen ja jumaluuteen liittynyttä taidekäsitystä. Vapaan
tahdon käyttäminen oman mielen kehittämiseen salli taiteilijan tavoitella
yksilönä jumaloitumista, mistä renessanssin taiteilijat, Michelangelo ensim-
mäisenä, ovat esimerkki.  Kantin mukaan taideteos poikkesi luonnosta sii-
nä, että se oli vapaan tahdon tuote ja syntynyt tietoisesta toiminnasta. Se oli
ihmisen luomiskyvyn manifestaatio. Teoreettisen kyvyn lisäksi teoksen tuot-
taminen edellytti tietoja ja käytännön taitoja. Käsityöstä Kant erotti taiteen
siinä, että se on itsessään nautittavaa,  eikä sitä tehty pelkästään elannon
hankkimiseksi, kuten Paul Guyer selittää arkisesti ja kauneuteen liittyen
pyyteettömyyden Kantin teoriassa.480  Tältä kannalta tarkasteltuna Kant tuli
perustelleeksi taiteen lajien hierarkian renessanssifilosofiaan rinnastuvalla
mielen toimintoihin perustuvalla tavalla. Taidekäsityö saattoi päästä taitei-
den joukkoon, mutta jäi materiaalisten ja käyttövaatimustensa takia vähem-
piarvoiseksi kuin niitä puhtaammin vapaan tahdon itseilmaisuna syntyneet
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kuvataiteiden tuotteet.

Kyky luoda uutta määrittyi viimeistään romantiikassa selväsanaisesti tai-
teen perusominaisuudeksi.481  Esittämisen toistuvasti uudet suunnat liittyi-
vät uskoon kvalitatiivisesta kehityksestä ja lineaarisesta ajasta.  Samalla
selittämällä hallitseminen nosti asiantuntijan 1600-luvulta alkaen universu-
min ulkopuoliseksi ohjaajaksi, tarkkailijaksi ja ymmärtäjäksi. Romantiikan
rinnalla eläneen valistamisen myötä taiteen selittäminen pyrki rajaamaan
tunnetason vaikutuksia sanojen vakuuttavalla täsmällisyydellä. Tarkoituk-
sena oli harjaantumattomien tulkintojen ohjaaminen yhtenäiseen malliin.
Taiteen tulkinta pyrki tieteen luokkaan ja lajittelemaan katsojakuntaa.
Ymmärtäjien joukkoa rajattiin vaatimuksella tiedosta, taidosta, materiaalin-
tuntemuksesta sekä ennen kaikkea lahjasta puhua taiteesta oikein sanakään-
tein. Henkilökohtainen meditaatio esineen merkitysten ja yhteyksien edes-
sä tai hiljentyminen teoksen ääressä ja yhteyksien assosioiminen kanavoitui
oppimiseksi, kun taidehistoria kehittyi tieteelliseen asuun puetuksi koke-
mukseksi.  Kohtaamisen henkilökohtaisuudesta muodostui sosiaalisesti
määrittynyt ryhmäkokemus ja taiteen luokittelusta tiede. Muutos merkitsi,
että taiteen tarkastelussa kehittyi 1600–1700-luvulla tuntijamestareiden (ama-
töörit) luokka samalla tavoin kuin luonnontutkimuksen maailmassa samaan
aikaan kehittyi tiedemiehen jokaisen eliön tunteva prototyyppi.

Valistaja oli taiteilijan kilpailija löytäjänä, ymmärtäjänä ja pyhyyden tulkki-
na. Museoinstituutio asiantuntijoineen onkin yksi tärkeimmistä vaikuttajista
taiteen tarinan luomisessa hyväksyessään taiteilijoiden ideoiden tärkeyden.
Yhä edelleen museo opetus- ja tiedonvälitysinstituutiona on arvostusten
esiinpurkaja ja yleisön tietoon saattaja. Kuraattori, amanuenssi, lehtori,  joh-
taja, kriitikko, jokainen taiteen kentän määrittelyyn osallistuva tulkitsee teok-
sista kokonaisuuksia ja muovaa esiin uusia viestejä. Taiteilijan messiaanisen
tehtävän ja viestin ottaa haltuun taho, joka institutionaalisena on useimmi-
ten yksilöä vahvempi ja kykenee aisoittamaan sen haluamallaan tavalla. Kil-
pailu viestinviejän asemasta on ollut kova kuten viime vuosikymmenten
laaja keskustelu osoittaa.

Juuri kuluneen vuosisadan moderni taide kantoi pyhyydessä kilvoittelun
peistä kirkkaimmin. Kanadalainen taiteilija David Milne totesi vuonna 1940:

”Taide ei jäljittele mitään, ei ole päiväuni, muisto tai visio
vaan sillä on itsenäinen olemassaolo, tunne, jota emme voi

saada mistään elämässä taiteen ulkopuolella”.482

Modernismin idealismista monet ovat niin yhtä mieltä,  että sen lopusta on
kirjoitettu perinteisen taiteen loppuna jokunen sana.  Monessa ajattelu on
kuitenkin läsnä. Adolph Gottlieb, Mark Rothko ja Barnett Newman julkai-
sivat New York Timesissa vuonna 1943 lausunnon, josta aikanaan nousi
kolmikon taiteen ja neo-ekspressionististen manifesti. Artikkelin loppupuo-
lella oli viisikohtainen ohjelma, jonka useat väittämät valaisevat sitä, mistä
modernismin pyhyydessä ja pyhälle , sankarilliselle ja oikean tien vaelluksel-
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le ohjaamisessa taidetta laajemminkin (kuten museoiden näyttelyissä) oli ja
on usein edelleen kyse:

”1. Meille taide on seikkailu tuntemattomaan maahan, jota
voivat tutkia vain ne, jotka ovat halukkaita ottamaan ris-

kejä.

2. Tässä mielikuvituksen maassa ei ole hullutuksia ja se

on vahvasti arkijärjen vastainen.

3. Tehtävämme taiteilijoina on pakottaa katsoja näkemään

maailma meidän tavallamme, ei hänen omallaan.

4. Suosimme monimutkaisten ajatusten yksinkertaista il-

maisua. Suosimme suurta kokoa, koska sillä on yksinker-

taisen vaikutus. Toivomme vakuuttavamme uudelleen pin-

nan tasaisuudesta. Suosimme sileää, koska se tuhoaa il-

luusion ja paljastaa totuuden.

5. Taiteilijoiden keskuudessa on yleisesti hyväksytty, että

ei ole väliä mitä maalaa kunhan tekee sen hyvin. Tämä on

akateemisuuden ydin. Ei ole hyvää maalausta, joka ei esitä

mitään. Väitämme, että aihe on keskeinen ja että vain sel-

lainen aihe on arvokas joka on (tyyliltään) traaginen ja aja-

ton. Tämän takia vakuutamme henkistä yhteyttämme pri-

mitiiviseen ja arkaaiseen taiteeseen”483

Näistä kirjoittajista erityisesti Rothko oli tunnettu intohimoisesta suhtau-
tumisestaan teostensa näytteilleasettamiseen. Hänen asenteensa kuvaa laa-
jemminkin esillepanon uskottua voimaa. Rothko uskoi katsojan tavoittavan
taiteilijan ohjaamana pyhyyden teoksen välityksellä. Samalla hän korosti,
että valmistuttuaan teos alkoi elää omaa elämäänsä ja että taiteilija on silloin
yhtä etäinen teokselle kuin kuka tahansa katsoja. Taiteen henkilökohtainen
kokemuksellisuus oli hänelle selvää.  Rothko ei selittänyt varsinkaan uransa
myöhemmissä vaiheissa maalauksiaan enää senkään vertaa kuin aiemmin,
vaan niiden tuli olla:

”Ihmeen kaltaisia tiedostetun tarpeen odottamattomia ja
ilmestyksenomaisia ratkaisuja”.

Kauneuden ja totuuden sekä moraalin yhdistäminen oli tyypillistä 1400–
1700-luvulla, eikä ole kadonnut 1900-luvulle tultaessa.  Rothko, Gottlieb ja
Newman ottivat tähän kantaa määritellessään aiheen arvokkuuden yhdeksi
taiteen keskeisistä ominaisuuksista. He ottivat itselleen tietoisesti oppilas-
katsojaa ohjaavan opettaja-tekijän paikan. He halusivat johtaa katsojan tai-
teilijan arvojen etsinnän reitille ja luoda mallin, kuinka edetä ymmärryksen
ja valaistumisen tietä. Suoraa viittausta platonilaisuuteen ja meditaation ta-
voitteena olleeseen valaistumiseen ei voi löytää.  Se on kuitenkin läsnä.
Rothko luotti maalausten suhteiden, volyymien ja värien kykyyn ilmentää
inhimillisiä perustuntemuksia. Samalla hän huolehti tämän toteutumisesta
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käytännössä ja pyrki ennakoimaan vastaanottajien kykyä ymmärtää teosten
viestejä. Rothko paneutui teostensa esittelyyn niin yksityistiloissa kuin näyt-
telyissä ja on hyvä esimerkki muissa kuin taidemuseoissa usein vähälle huo-
miolle jääneestä ripustuksen merkityksestä ja uskotusta vaikutuksesta
katsojaan.484

Kandinsky kir joitti samansuuntaisesti kuin Gottlieb, Rothko ja Newmann:

“Salaperäisellä, arvoituksellisella, mystisellä tavalla syn-
tyy todellinen taideteos  ’taiteilijasta’. Hänestä irtautuneena
se alkaa elää itsenäisesti, siitä tulee persoonallisuus, itse-

näinen, henkisesti hengittävä subjekti, jolla on myös ai-

neellisesti todellinen elämä, joka on olento.”485

Aine muuttui Kandinskyn mukaan mahdollisuudeksi suoraan kontaktiin
pyhän kanssa taideteoksen valmistusprosessissa. Siitä tuli elävä omana
itsenään viestittävä olento, joka oli katsojalle meditaatioväline ilman tulkkia
eli sanallista kieltä tai auktoriteettiaseman ottavaa toista ihmistä, selittäjää.
Taideteoksen linkkiluonnetta ei  juuri olekaan tavattu kyseenalaistaa, vaik-
ka jotkut karkeat ”tekijän kuolemaan” perustuneet tulkinnat ovat tällaista
antaneet ymmärtää. Kulttuurisesti sidottu symboliikka tekee taideteoksesta
väistämättä katsojaryhmittäin tarkasteltuna jossainmäärin yhtenäisiin uo-
miin ohjautuvan tulkinnan välikappaleen. Erityisesti taidemuseoissa esille-
panot – vaikka näyttelyiden yhteydessä julkaistut kirjat saattavat antaa toi-
sen vaikutelman – eivät juuri ole lähteneet tälle linjalle. Tulkinnanvapautta
toki korostetaan nykyään yleensä enemmän kuin ennen ja myös taiteilijat
ehkä luottavat jossainmäärin aiempaa tietoisemmin katsojien kykyyn käyt-

224. Mark Rothkon yksinäisen Nimettömän (1955?) ripustuksessa Kiasman Kontissa tila sopeutui teok-
seen. Salin mittasuhteita, valaistusta, kalustusta ja väritystä muutettiin teoksen kokemisen mak-
simoimiseksi. Yksinäisen kävijän olikin mahdollista tilassa istuessaan aistia Rothkon tavoittelema kat-
sojan hiljainen keskittyminen: teos todella tuntui laajevan ympäristöönsä ja vastaanottajaan.
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tää kulttuurista koodistoaan ja kontekstualisoida sen avulla teoksia. Tämä
näkyy esimerkiksi tietoisina kulttuurisesti tunnettujen viitteiden käyttönä ja
täten katsojan taustan huomioon ottamisena vaikuttamisyrityksessä. Sa-
malla modernismi vei 1900-luvulla taiteen tekemisen ja katsomiskokemuksen
henkilökohtaisuuden ehkä äärimmilleen.  Taiteen tapa ohjata keskittymistä
kohti elävää pyhää jatkoi Hegelin idealismin pohjalta, ja tiivisti katsojan ja
teoksen kohtaamisessa platonilaisen meditaation ja valaistumisen. Yhtey-
teen kykenevän taiteilijaneron asema nousi johtajan rooliksi ja renessanssissa
niin keskeinen oppimis- ja kehitysprosessi tutkimuksena ja ymmärtämisenä
erottettiin näennäisesti yksittäisen taideteoksen katsomisesta erilliseksi
muualla tapahtuvaksi kehitykseksi.  Yhteisnäyttelyitä välttänyttä ja teoksen-
sa mieluiten itse ripustanutta Rothkoa voidaan pitää eräänlaisena ääri-
esimerkkinä käsityksestä, että jokaisen taiteilijan jokaisen yksittäisen mes-
tarillisen teoksen ääressä jokainen katsoja voi meditaatiolla saavuttaa py-
hän. Rothko varmisti omalla ripustuksellaan, että katsojan kokemus pyhäs-
tä olisi mahdollisimman samanlainen kuin hänen omansa. Hän opasti auk-
toriteettina katsojaa kohtaamaan mielestään oikean ja arvokkaan.486

Esineen muutos pyhäksi ja hartauden kokemuksen synty perustuivat mo-
dernistisessa näyttelyssä fyysisesti tavoittamattoman läsnäoloon. Pyhyyttä
uusinnettiin näyttelyissä etäännyttämällä esineet kuvaksi nuoran tai vit-
riinilasin taakse ”ei saa koskea” -kyltin immaterialisoimana. Daniel Buren
on ironisoinut museon ja modernin taiteen yhteyden seuraavasti:

Moderni taiteilijanero oli tietoinen asemastaan ja uskoi oikeutukseensa olla
tässä asemassa. Samalla neron teokset ansaitsivat ainutlaatuisuutensa suo-
jelun. Daniel Buren tiedosti 1960-luvulla taiteen erityisaseman museoiden
näyttelyissä olleiden esineiden joukossa.  Vaikka yleensä esineiden suojele-
minen tuleville polville käytön rajoituksilla, koskettamisen kokonaan estä-
mällä tai erilaisin säädöksin tekee museoiduista esineestä erityisiä esineiden
joukossa,  taideteos on ollut pyhin pyhien luokassa. Osana ihmisyyden laa-
dullista kehitystä uuden ainutlaatuisen keksiminen, löytäminen ja museoon

“Taideteos pelkää vapaana maailmaa siinä määrin (sen on
eristäydyttävä pysyäkseen hengissä), että kaikki mahdol-

liset suojelukeinot tuntuvat olevan tarpeen. Se kehystää

itsensä, vetäytyy lasin alle, linnoittautuu luodinkestävän

pinnan taakse, ympäröi itsensä suojaketjulla ja kosteus-

mittareilla, sillä vähäinenkin vilustuminen olisi kohtalokasta.

Taideteos on suojautunut ihanteellisesti maailmalta ja sul-

keutunut kassakaappiin, sitä varjellaan silmältä jatkuvasti

ja totaalisti. Eikö tällainen äärimmäisyys, joka lähenee ab-

surdia, ole jo todellisuutta joka päivä, joka paikassa, kun

taideteos on esillä  ‘gallerioiksi’, ‘museoiksi’ kutsutuissa
kassakaapeissa? Eikö taideteoksen lähtökohta, loppu ja

olennainen toiminta ole juuri siinä että sitä esitellään sillä

lailla?”487
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tallettaminen on koko taiteen ja tieteen historian ollut kehityksen doku-
mentoimisena tärkeää. Sankaritarinoita luotaessa taiteilijoiden henkilökoh-
taiset vaikeudet, kärsimykset, taistelut ja uhraukset ovat olleet keskeinen
osa kertomusta. Taiteilijoiden sankaruuden ja sijaiskärsijyyden,  (kristus-
maisen) välittäjäaseman korostuksessa taidemuseot muiden taide-
instituutioiden rinnalla ovat rakentaneet myytin yksittäisen teoksen ainut-
laatuisuuden pyhyydestä. Jokainen teos on modernistisessa museossa ollut
korvaamaton ideansa ja maailman kokemuksellisuutensa ainoa kuva. Säi-
lyttämisen ja konservoinnin etiikka, keskustelut korjausten merkityksistä ja
se, että jokainen tuhoutunut tai varastettu teos on aiheena kansalliseen tai
maailmanlaajuiseen kriisiin kertoo asenteen elinvoimasta.

Nerouden perinteitä noudattaen kukin nykytaide on julistanut uutta järjes-
tystä ja siirtymistä ymmärryksen uudelle tasolle. Eteneminen ei ole
ennakoitavaa, eikä henkeä seuraa vielä suurempi, mutta edellisen kanssa
samanlainen henki vaan seuraajan suuruus on ajankohtaisessa yllättä-
vyydessä. Samaa muoto- tai sisältöteemaa ei kehitellä loputtomasti, mieluum-
minkin usein päinvastoin. Dialogisen muutoksen luonteeseen näyttäisi (yh-
tälailla tieteessä kuin) taiteessa kuuluvan,  että seuraava kommentoija nos-
taa esiin edellisen unohtamat tai kieltämät asiat. Taiteen raja siirtyy (ja ”tie-
de kehittyy”) kuin kulloinenkin hyväksyntä jollekin ajatukselle tai taide-
muodolle on syntynyt.  Samalla kuitenkin vanhassa taiteessa (tai tieteessä)
kulloinkin puhuttaneiden asioiden on lakattava kiinnostamasta yhteiskun-
nassa. Niillä ei ole tarjottavaa ihmisten keskusteluun eivätkä ne kykene aut-
tamaan ajatusten muotoilussa. Tällöin ”taidemaailma” (tiede, media jne.)
tuo uudet sankarit ja uusien ”hyvien” ja ”tärkeiden” aatteiden esitaistelijat
nerouden ja ainutlaatuisuuden tappurankantajien päättymättömään virtaan.
Joseph Margolis määritteleekin taideteosten olevan fyysisen muodon saavia
kulttuurisesti uusia yksiköitä. Hän viittaa Morris Weitziin, jonka mukaan
taidemääritelmät eivät koskaan toimi kuin erityistapauksiin rajoitettuina tai-
teen avoimen luonteen takia.488  Tähän keskusteluun liittyen modernismin
ja nykytaiteen eroa on korostettu toistuvasti. Henkisyydestä pois pyrkivää
nykytaidetta käytetään akuuteista ja vaikeista asioista puhumiseen (esimer-
kiksi aids, identiteetti, seksuaalisuus),  kun modernismi keskittyi muotoon.
Aktivistitaiteilijoiden puhuttelevassa, hätkähdyttävässä ja siksi moraalisella
tasolla kommunikoivassa – vaan ei välttämättä silmälle miellyttävän kau-
niissa – taiteessa tieto hyvästä elämäntavasta tai oikeasta valinnasta syntyy
henkilökohtaisessa kokemuksessa ja oivalluksessa arvoista ja siirtyy
julistuksena taideteokseen edelleen koettavaksi, oivallettavaksi ja maailman-
kuvaa terävöittäväksi, ehkä muuttavaksikin. Kuten jo teoksen alussa nostin
esiin, pyhä-termi on varsin laajamerkityksinen.  Pyhyyttä ei taidenäyttelyiden
yhteydessä olekaan syytä käsittää pelkästään materiaalittomaksi henki-
syydeksi Rothkon ja Kandinskyn tavoin. Termi saa silloin herkästi juuri sen
pyyteettömän ja maailmasta irrallisen merkityksen, mihin taide modernis-
min yhteydessä päätyi. Käsitys liittyy kartesiolaiseen dualismiin ja huomiotta
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jää materiaalisen ja henkisen yhteyttä korostanut ilmapiiri, jossa käsite osa-
na taidefilosofiaa sai nähdäkseni alkunsa.  Taide kuuluukin mielestäni hen-
gen sijaan jonnekin ”materiaalisen henkisyyden luokkaan”. Pyhän toinen
ääripää eli materia on nimittäin dualismissa unohdettu erityyppisinä saman-
tyyppisten asioiden ilmenemismuotoina. Nykytaiteessa se on läsnä. Mate-
rian ominaisuudet ovat kokemuksen muodostumiselle yhtä tärkeitä kuin
henki eli ajatus, joka tekona materiaan kohdistui. Jos pyhyyden läsnäoloa
taiteessa tarkastellaan maagisessa jatkuvuuden merkityksessä, eli maailma
nähdään dualismin sijaan monisärmäisenä, renessanssinerous tulee  lähelle
käsityksiä, joita taiteilijat ovat jopa 1960-luvulta eteenpäin antaneet teoilleen
ja teoksilleen. Taide osallistuu maailmaan. Kyse on tällöin juuri siitä taitees-
ta, jonka piti lopettaa modernismi, päättää taide ja tappaa museot.

SankaruusSankaruusSankaruusSankaruusSankaruus

Kun taiteen kokemista tarkastellaan, taiteentutkimuksessa niin tyypillises-
tä, taideteoksen suunnasta, museon kuva sävyttyy jälleen uudella tavalla.
Tällöin teos asetetaan universumin keskiöön ja vaikutusten kohteena on
kävijä. Taidemuseomaisella ripustuksella tarkoitetaan yleensä juuri tätä huo-
mion lokeroimista kokonaistilasta näennäisesti erillisinä, ja siksi yksittäin,
esillä oleviin osioihin: huomion kohdistamista ja rajaamista, johon esimer-
kiksi Rothko pyrki teoksensa esilleasettamisessa. Lähtökohtana on, että teos
muovaa ja käyttää museotilan kokemusta muovaavaa lisävoimaa vaikuttaak-
seen tilassa olijaan. Erityisesti tilaan suunniteltu teos vetää huomiota it-
seensä ja esittämäänsä asiaan tilan tar joamin keinoin, mutta samaan pyri-
tään usein muussakin taiteen ripustamisessa. Samalla erityisesti modernis-
tinen teos pyrkii tuottamaan vaikutelman, että siihen on tiivistynyt oman
aiheensa viisaus. Sitä taas vastaavasti modernistisessa taidekokemuksessa
tavoitellaan.

Katsojan kokemusta taiteilijan teokseensa asettamasta ”pyhästä” helpotetaan
ja taiteilijan jumaluutta korostetaan eriyttämällä taideteos vain taiteilijaan
viittaavaksi esineeksi. Modernin taiteen museoissa yhtä taiteilijaa esittelevät
huoneet ovatkin melko yleisiä. Nicholas Serotan mukaan tämä on seuraus-
ta juuri yksilön yhä lisääntyneestä herooisoimisesta. Carol Duncan rinnas-
taa modernin sankaritaiteilijan pyhimykseen ja näin taidemuseokokemu-
ksesta tulee väistämättä pyhän esillepano. Hän pitää 1900-lukua taiteen
moraalis-esteettisen taistelun aikakautena, jolloin taiteilijat tavoittelivat puh-
tautta, totuutta tai utopiaa luopumalla näkyvän maailman esittämisestä. Kat-
soja on pyhää todeksi tekevän riitin tekijä. Kuten Duncan toteaa, museon
rajatilassa katsojaa kannustetaan elämään uudelleen taiteilijan herooisen luo-
pumisen hetket eli tavoittelemaan juuri sitä, mitä taiteilija on esille asetta-
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nut. Modernin taiteen kohtaaminen on Duncanin tulkinnassa pyhimyksen
tapaaminen aineellisuutensa menettävän teoksen välityksellä. Samoin kuin
pyhimykset auttoivat tuonpuoleisen etsinnässä,  museossa modernien tai-
deteosten tehtävänä on ollut herättää katsojan luova henkinen akti. Duncanin
käsitys toistaa mielikuvaa taiteen kokemisesta peilaavana meditaation ja vala-
istumisen välineenä. Hänen mukaansa modernistisen taidemuseon tiivistynyt
valkoinen tila edesauttaakin henkistä keskittymistä, mutta vain mikäli kat-
soja taiteen uskontoon initioituna hallitsee taideteosten käytön rituaalisina
artefakteina.489  Hänen dualistisesti aineettomuuteen liittämänsä taiteen
tarkastelutilan tyhjyys ja keskittyminen aiheeseen rajaa ulkopuolista maail-
maa merkityksettömäksi. Nähdäkseni pyhän materiaalinen läsnäolo on
kuitenkin keskeisempää. Taidemuseo taidemaailman fyysiseksi tiivistettynä
kosmoksena on kerrostunut henkisen ytimen ympärille alkuperäisimmän
ja pyhimmän löytävän platonilaisen muistin tapaan. Voisi sanoa, että museo-
tila kehystää kutakin taideteosta, joka on luojansa mensin  enemmän tai vä-
hemmän materiaalinen läsnäolo museon tilassa, vaikka se viittaakin toisaal-
le, eli mensin  todelliseen näkymättömään olemukseen (kabbalistisesti En
Sofiin). Jokainen teos on oma tietoinen kokonaisuutensa: ihminen juma-
luutena, luovana tekijänä, on keskeisellä paikalla kuvajaisensa ja symmetrisen
parinsa, taideteoksen kautta. Tätä korostaen taideteosta (joka on aineel-
listunut idea) ympäröi usein tilattomaksi ja ajattomaksi pelkistetyssä muse-
ossa (valkoisessa kuutiossa) taidehistoriallisen kertomuksen enemmän tai
vähemmän läsnäoleva matka taiteen tarinassa.

Taiteuden muutosta ja mahdollisuutta tarkastella erilaisia asioita taiteena
on katsottava sitä vasten,  että ymmärrystä ja luomiskykyä määrittelevä kris-
tillisen ja kabbalistisen ajattelun yhdistäminen platonilaisuuteen yhdisti kau-
neuden ja ideaalin väittämättä, että kauneus tarkoittaa silmää miellyttävässä
mielessä esteettistä. Kyseessä ei ollut muoto, vaan muodon herättämä ko-
kemus ja samalla silmälle näkymätön ominaisuus, joka lähinnä liittyi mo-
raaliin. Muodon tarkkailu oli jaloa ja ylevöittävää koetun sekä teoksesta
itselle saadun ja olemassaolon selittämisen tasolla. Ylevä merkitsi ymmär-
tämistä ja siksi paljaan aistimuksen ja tunteen hylkäämistä. Ideaalin tavoin
kauneus liittyi merkitsevään ja totuuden paljastamiseen ja oli tekemisissä
todellisuuden perusteiden kuvaamisen ja käsittämisen kanssa. Kun näin
ajatellaan, ja nähdään taide osana ajassa elävää todellisuutta, taide määrittyy
muuttuvaksi, kuhunkin hetkeen sitoutuvaksi asiaksi. Sen rajat, ihanteet ja
määrittely muuttuvat sekä tavoitteet vaihtelevat. Tästä huolimatta se pysyy
taiteena, koska pyrkimykset keskeisten, tärkeiden ja perustavien asioiden
ymmärtämiseen ja julkituomiseen säilyvät, samoin kaksisuuntainen kom-
munikaatio tekijöiden ja tulkitsijoiden välillä.  Samoja asioita voi sanoa myös
museosta.

Kaikesta dialogisuudesta huolimatta erityisesti taidemuseo on katsojaa pa-
remmaksi mielletyn kohtaamisen paikka. Yhteys ylempään tavoitetaan
modernistisen oletuksen mukaan vain intensiivisesti yrittämällä ja korkein-
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taan hetkellisesti. Tällainen meditaatio tuotti Ficinon oletuksen mukaan
erityistä tietoa maailmasta. Modernin taiteen yhteydessä ainoa tavoite oli
kohtaamisen taiteilijan kassa. Taiteilija oli saanut Jumalan aseman ja oli
modernismissa itsetarkoituksellisena ymmärtämisen arvoinen.  Näin taide-
teos määrittyi likimain läpinäkyväksi, Baconin kielellä ”hyvin kiillotetuksi
peiliksi”. Teoksella oli välittävä tehtävä ja todellinen kiinnostuksen kohde
oli (jumalallisen) taiteilijan mieli tai intentio. Sen piti olla todellinen idea
taiteen tarkastelijalle. Koska taiteella näyttää modernismin seurauksena ole-
van erityinen suhde ihmisen pyhän tai erityisyyden kokemuksiin sekä tär-
keiksi koettuihin arvoihin,  taidenäyttelyillä on erityinen asema näyttelyiden
joukossa.  Taidemuseot tavataankin museokentällä lajitella omaksi luokak-
seen. Niiden kerronta ei näyttäisi olevan suorassa yhteydessä muuhun ih-
misen historian kerrontaan saati luonnonhistoriaan. Kun taide vielä mo-
dernismin perinteessä julistaa toistuvasti uutta jär jestystä ja vanhojen arvo-
jen romuttamista taiteeksi taiteen paikalle pääseminen on loistava sijainti
kulttuurista merkittävyyttä ja erottautumista haettaessa. Modernistinen tai-
demuseo hiljentymisen ja yhteyden etsinnän paikkana on identiteetin-
muokkaamisen yhteydessä muutettu kulttuuriseksi. Esineen taiteena
esillepanon avulla luodun taiteilijan kohtaamisen kautta syntyy kulttuurin
kohtaaminen. Merkittävyyttä siirretään esilleasettamisen periaatteita kopi-
oiden. Mukana on pyritty säilyttämään usko kohdattavan pyhyyteen. Asia
asetetaan esille odottaen katsojalta tiettyä käyttäytymistä, tiettyjä katso-
mistapoja ja tiettyjä ajattelumalleja – eli arvostusta.

Taiteen oikeaan katsomistapaan ”initioiminen” –lainatakseni Duncanin ter-
miä – tutustuttaa katsojan taiteen kertomukseen,  historiaan ja auktoroituihin
esitystapoihin. Kyse on arvojen tunnistamisen oppimisesta. Samalla kyse
on samasta kuin renessanssihovien kokoelmien suunnitellulla tunnelman
hallinnalla tavoitellussa aistikokemuksen ja lopulta fantasian herättämisessä
osana oppimisprosessia. Asiantuntijoiden – oikean koulutuksen saaneiden,
1600–1700-luvulla esimerkiksi amatöörien ja grand tourin tehneiden – tiedon-
oppiminen oli askeleita kohti valaistumista ja haluttua asemaa. Nykyään
tämä ryhmä muodostuu taiteen ammattilaisista ja vakavasti perehtyneiksi
ymmärretyistä harrastajista sekä median edustajista, joihin taiteena esille
asettamisella erityisesti vaikutetaan,  koska he vaikuttavat edelleen vähin-
tään määrittelemällä laajoille yleisöille arvojen linjauksia. Erityisesti media
ohjaa, sitä ei käy kieltäminen. Samalla on muistettava, että ammattimaises-
sa asiantuntijuudessa katoaa herkästi suora visuaalinen ja aistien tunnevoi-
maisuuteen perustuva yhteys teokseen tai mihin tahansa tutkittavaan asi-
aan.  Tämähän oli jo renessanssissa tavoite. Kokemukset, joita asiantuntijat
välittävät yleisölle eivät ole samanlaisia kuin satunnaisten museovieraiden.
Puhe kulkee usein ohitse sen, mitä museokokija hakee. Esineen tai taidete-
oksen kohtaaminen on asiaan perehtyneelle helposti opitun kertaamista ja
vahvistamista ja uuden liittämistä jatkuvan muutoksen haussa. Samalla asian-
tuntija lähestyy taidekokoelmaa usein samalla tiedon pintaa täyttävällä ja
universumin rajoja määrittävällä asenteella, joka esimerkiksi Camillon teat-
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terissa oli varattu katsojalle itsekehityksen tiedollisen rakentamisen vaiheessa.
Taiteen tarkastelun ammattilaiselle, asiantuntijalle, taidemuseo on usein en-
sisijaisesti eräänlainen (retorinen) muistiapu. Se on valikoimia taiteen ker-
tomuksen keskeisiä aineksia, jotka tuovat mieleen itselle laaditun kerto-
muksen (taidekuvan) muut osat. Teokset ovat muistipaikkoja, joihin asiaan
perehtyneille liittyy suoralla havainnolla tavoittamatonta tietoa ja kokemuksia.
Samalla asiantuntija on etäännyttänyt itsensä alkuperäisestä aisti-
kokemuksesta tasolle, jolloin älyllinen korvaa sanattoman ja ymmärrys sekä
tiedon muuttamismahdollisuus syrjäyttävät menetetyn henkilökohtaisen
aistielämyksen.  Hän jäsentää todellisuutta toisille ja samalla henkilökohtai-
sen älyllisen ymmärryksensä ja asioiden yhteyksien sekä merkityksien taju-
amisen perustaksi. Viimeisistä voi asiantuntijan yhteydessä kutsua valais-
tumistavoitteeksi. Asiantuntijan oivalluksen tavoite ei olisikaan silloin tai-
teilijan mieli, vaan itse taide. Tässä luonnontieteistä muodon lainanneessa
asenteessa taiteesta kootaan koulukuntia ja löydetään historiallisia kehitys-
linjoja: olemassaolevan jäsentely auttaa hahmottamaan uuden taideteoksen
yhtälailla kuin uuden taidetta tuottavan ryhmän aseman kokonaisuudessa.
Asiantuntija tarkastelee taidetta ja maailmaa eri näkökulmasta kuin satun-
nainen katsoja. Taiteen asiantuntija (samoin kuin tieteen) sijaitsee aistitun
ja ajatellun yhdistäjänä uuden luojan paikalla koko tarkasteltavan kentän
ulkopuolella. Hänen uutta luovasta näkökulmastaan yksittäisille taideteoksille
heijasteina jää toissijainen rooli, mutta hän voi tukea esille asettajan tavoit-
teita sopivasti vakuutettuna.

Karkeasti museoita leimanneesta jaottelusta voi sanoa, että taide ja taide-
esineet perivät henkisen, pyhän tai voiman läsnäolon ja maagisten (hengel-
tään vahvojen) esineiden aseman materiaaliaan arvokkaampana omaisuu-
tena. Tämä ei johdu vain teosten väitetystä kyvystä solmia suhde jonnekin
toisaalle, vaan yhtälailla luomis- ja katsomiskokemuksen henkilökohtaises-
ta vaikuttavuudesta. Modernismissa taide kytkeytyi jaloudessaan ja neroudes-
saan korkeimpaan mitä eurooppalainen mieli oli tuottanut. Taide liittyi län-
simaiseen sivilisaatioon sen ainutlaatuisena, ylitse muun nousseena toimin-
tana. Yhdistelmänä tehtyä ja luotua taiteessa kyettiin muuttamaan nerous
analysoitavaan muotoon ja nerouden lähestyminen,  jopa ymmärtäminen,
oli mahdollista, mikä edelleen salli ymmärtäjälle uuden henkilökohtaisen
hallitsemisen tunteen.
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Taidetta ja tiedettäTaidetta ja tiedettäTaidetta ja tiedettäTaidetta ja tiedettäTaidetta ja tiedettä

Museot esittelevät pääasiassa taidetta ja tiedettä. Niitä on viime vuosisadat
pidetty enemmän tai vähemmän erilaisina tapoina tarkastella maailmaa. Tässä
työssä olen kuitenkin esittänyt väitteen, että molemmissa on huomattavia
yhteyksiä toinen toisiinsa ajattelun ja ymmärtämisen tasoilla ainakin koko-
elmien yhteydessä ja ainakin nykyään ja renessanssissa. Tälle ristiriitaisesti
olen antanut ymmärtää, että objekteja käsitellään museoissa joko tieteellisi-
nä esimerkkeinä tai historiallisina yksilöinä. Väitän kuitenkin, että sekä tie-
teen että taiteen ryhmässä on molempia ja jokainen esine voi periaatteessa
esiintyä kumpana tahansa. Tasapaino luokkien välillä erottelee museo-
tyyppejä. Museonäyttelyitä tarkasteltaessa eroksi määrittyy, että taiteissa
arvostuksen ja kiinnostuksen pääsuuntaus kohdistuu erityiseen ja rajojen
määrittelyyn sekä jokaisen asetetun rajan kaatamiseen. Tieteissä pyritään
kokoelmien valossa täyttämään erityisyyksien ja kummallisuuksien väliin
jäävää keskitilaa ja tarkastelemaan maailmaa erityisesti tyypillisyyksien ja
tavanomaisuuksien avulla ja niitä selvittäen.  Museoesineistön esille asetta-
mista voi nämä mallit yhdistäen kuvailla Camillon teatterin yhteydessä
määrittelemäni materia prima -käsitteen valossa. Teatterissa materia prima oli
tila, johon asetettiin ominaisuuksia ja johon käsitteet ja ideat yhdistyivät.
Camillon teatteri museomallina esittelee siten rakenteen, joka olemassa-
olollaan eli joustavalla,  mutta ajateltavissa olevalla rajallisuudellaan luo jär-
jestyksen mahdollisuuden. Samalla teatterin edustaman maailmankuvan mu-
kaan järjestystä on eri lajeja: pysyvää rakenteellista, muuttuvaa materiaalista
ja ihmisen mielen luomaa ja siksi ennakoimatonta, mutta samalla tulevaa
ennakoivaa, eli kokoelmien käyttäjän tarpeita palvelevaa,  kiinnostuksen
suuntaamaa ja mahdollisesti maailmaa muuttavaa. Kaikki tämä määrittää
esineen kulloistakin roolia. Camillon teatterin tarkoitus on sikäli rinnastet-
tavissa nykyaikaiseen tieteellisen kokoelman esillepanoon, että tilaan määri-
teltyjen allegorioiden sijoittelun tarkoituksena oli täyttää ”maailma” katso-
jan päässä. Katsojan oli rajoja määrittävässä paikassa ja oli siksi (itselleen)
uutta luova nero nykyistä moniulotteisesti tulkittavaa ja koettavaa museo-
tilassa olemista vastaavasti. Lähinnä tämän sijainnin vaatimien ominaisuuk-
sien määrittely selittää tieteen ja taiteen eroja. Tieteen mestaruutta on usein
kuvattu täsmälliseksi tiedonkeruuksi ja -tuottamiseksi. Taiteessa mestaruutta
määrittää mystifioitu rajojen venyttäminen tai ”rikkominen” taiteen ja ko-
koelman ulkopuolisen todellisuuden mukana.

Renessanssikokoelmassa katsojan elämyksellisen kokemuksen tärkeyden
myötä korostui äärilaitojen tavoittelu ja siksi tapa hahmottaa maailmaa näyt-
tää poikkeavan tieteelliseksi määritellystä täsmällisyydestä ja keskimäärä-
isyyden arvostamisesta. Silti näyttää, että juuri erityisesti luonnontieteiden
piirissä theatrum mundien edustaman abstraktin universalismin uskottiin pit-
kään olevan mahdollista käytännössä. Tieteelliset seurat saattoivat 1700-
luvulla asettaa tavoitteekseen täydellisen kokoelman alaltaan. Seurain tutki-
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jat kiersivät maailmaa tallettaen jokaisen kasvin tai eläimen, joka vastaan
tuli. Mielestäni ei voikaan vetää jyrkkää rajaa luonnontieteen tutkimuksen
edeltäjinä 1500-lukulaisten luonnonfilosofien ja ruhtinaiden kokoelmien
välille. Uskoisin, että renessanssin maailmanmäärittelyssä arkiset esimerkit,
jokapäiväinen elämä ja kotoinen luonto olivat lähtökohtainen vertailutaso,
jolta esille asetettua aineistoa yritettiin venyttää mahdollisimman etäälle
sukulaislinjojen ääripäihin, jotta olevaisen mahdolliset rajat tavoitettaisiin.
Tässä käytettiin apuna myös kirjallisia lähteitä. Erityisesti antiikin varhai-
nen ja siten etäinen tieto oli arvokasta. Kokoelmiin koottiin se mitä ympä-
rillä ei ollut, kun sittemmin havaittiin, että lähiympäristökään ei tunneta.
Kokoelmien tässä vaiheessa seuraavaa aiheittaista jakoa voidaan pitää osin
jopa työekonomisena ja tilojen sanelemana pakkona, vaikka varsinaisesti
kysymys on tietysti tieteenalojen muodostumisesta.  Renessanssissa vallit-
sevana ollut äärimmäisyyksien tarkastelu muistuttaa jatkossa lähimmin tai-
teen tapaa käsitellä todellisuutta, kun historian ja luonnon esimerkkimassojen
haaliminen lähestyy esimerkiksi humanistista lähteiden arvostamista.  Ääri-
laitojen määrittelyllä pyrittiin laventamaan tutusta ja tunnetusta näkemystä
ja ymmärrystä sellaiseen, jota ei tunnettu. Samalla pyrittiin nostamaan ym-
märryksen tasoa henkisen kehityksen askelmilla, jolloin katseleva yksilö siir-
tyisi yhä syvemmälle henkisen kehityksen maailmassa.

Käsitys muutoksen mahdollisuudesta ja pyrkimys parempaan synnytti ajal-
lisuuden tunnistamisesta poikkeavan tietoisuuden historiasta. Jatkuvuus,
muutos ja olleen vaikutus määrittivät ihmisyyden olemusta ja perustelivat
nykyhetken säilömisen erilaiseksi muuttuvalle tulevaisuudelle. Samalla his-
torian olemassaolon ymmärtäminen vaati kehittämään välineitä (kuten ko-
koelmia) olemuksensa tarkasteluun. Tulevaisuus ei ole nykyhetkestä poik-
keava ainoastaan edeltävien päätösten takia, vaan myös menneisyyden tul-
kintojensa ansiosta. Tutkimus ja museokokoelmat kyseenalaistavat aiem-
mat arviot ja tärkeysjärjestykset,  mutta samalla korjaavat niitä ajankohtai-
siksi. Tällainen käsitys on rakentunut käsitykselle, että tulevaisuuden laa-
jempi tai syvempi tieto tai uusi näkökulma auttaa ymmärtämään ja arvot-
tamaan menneisyyden päätökset ja asettamaan ne yhä uudestaan ja uudes-
taan ”oikeaan” paikkaansa. Tässä käsityksessä ja uskossa on yksi syklisen
ajan piilopaikka niin museoinstituutiossa kuin ehkä koko länsimaisessa
ajattelumallissa.

Teatterin ajatuksen lainaaminen Camillolta Quicchebergin ideaalikokoel-
maan ei ollut tyhjä muotolaina. Camillon teatterin tarkoitus oli tulla
katsotuksi ja tulkituksi. Jokaisen tulkinnan piti olla henkilökohtainen, joten
voi väittää, että jokaisella katsomiskerralla muodostunut tulkinta oli aina
retorisen tulkintansa rajoissa tosi tai epätosi riippuen tulkitsijan ja toisen
tulkitsijan keskinäisestä suhteesta. Toisaalta, koska rakennelma perustui
yhden universumin kuvaamiseen,  sen lähtökohta oli, että jokin tulkinta oli
toista todempi eli lähempänä maailmankaikkeutta kuin yksilöä sen osana.
Tässä suhteessa se viittasi objektiivisuuden mahdollisuuteen. Tarkastelussa
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ja museoiden historiassa retorisen totuuden suhteellisuus kuitenkin koros-
tuu, koska tulkinnan edetessä merkitykset muuttuvat. Tulkitsijan muuttu-
vuuteen liittyen ja tieteellisen esimerkkiaseman takia, eli tulkinnoille alis-
teisina, objektit ovat helposti liukuneet vaihteleviin tehtäviin. Tulkitsijan
subjektiuden myötä niin luonnonfilosofinen, kristillinen kuin maaginen
maailmankuva sallii hallitsevuuden. Esineillä on ollut yhteiskunnallisia roo-
leja, kuten kansan yhtenäisyyden ja henkisen kehityksen todistaminen, tai
asioiden paremmuusjär jestyksen näyttäminen. Esine on näyttelyssä tuke-
nut asetettua tehtävää oli se tieteellinen tai poliittinen. Valtarakenteisiin näin
selvästi sitoutuneena instituutiona museoesineistöön ei ole tarvinnutkaan
ottaa kantaa mahdollisina tietoisuutta muuttavina ja jossainmäärin itsenäi-
sinä voimakomponentteina, jotka mahdollisesti kykenisivät asetettujen mer-
kitysten ulkopuolisiin vaikutuksiin. Magian teoria kuitenkin väittää tällai-
sen ominaisuuden olevan olemassa. Esineillä on salattuja potentiaaleja.
Esitän, että uskomme sellaisiin edelleen. Osin siksi esineiden esillepanolla
vaikuttaminen joskus yllättää esille asettajat.

Tulkintojen hallitsemattomuuden ovat toki monet huomanneet. Esimer-
kiksi tämän tutkimuksen alussa esiin tuli Svetlana Alpersin ajatus kaikista
museoista tekemässä näyttelyissään kaikista esineistä taidetta.  Käsityksen
taustalla on tunteenomaisuuden ja visuaalisuuden määrittäminen taide-
kokemuksen erityispiirteeksi.  Olisi ehkä syytä tunnistaa se museon tai
näytteilleasettamisen yleiseksi ominaisuudeksi, joka liittyy ihmisen tapaan
ottaa kokemuksia –  oppia – kokonaisvaltaisesti, aistien, tunteiden ja ajatte-
lun yhteistoimintana käyttäen erityisesti näköaistia, jolla muutenkin saa-
daan suurin osa maailmaa koskevasta  informaatiosta. Näyttelyyn tutustu-
essaan ihminen periaatteessa seuraa annettuja ohjeita: visuaalisesti esille
asetettua tarkastellaan visuaalisena. Samalla taiteen tarkasteluun rinnastuvasta
asenteesta seuraa, että jokainen näyttely on aina kokijalle yksilöllinen tul-
kinta. Tieteellistä sisältälukemista ei voi sanoa olevan olemassa, mutta tie-
teellisen sisältälukemisen tarjoamisia näyttelyesineillä kuvitettuna on ole-
massa. Taiteen esilleasettamisessa lähtökohta on toinen. Taidekokemuksessa
kaikesta magian kritiikistä huolimatta yhteys mystiseen pyhään on sallittu
ja jopa suositeltava. Taide tunteisiin liittyvänä on hyväksytty osaksi ihmisen
kontrolloimatonta mielenaluetta. Tähän liittyen taideteos on toisaalta säi-
lyttänyt käsittämättömyytensä, toisaalta sen kokemusta yritetään asettaa
rajoihin asiantuntijuuden avulla. Taiteen ihannekokemuksessa asiantun-
tijuuteen yhdistyy tunne ja hetkellisesti saavutettava ymmärrys materiaali-
sen teoksen määrittämissä rajoissa. Taidenäyttelyt ovat ylläpitäneet tätä kä-
sitystä taiteen tärkeydestä ja erottautuvatkin omaksi museotyypikseen. ”Val-
koinen kuutio” on kauniisti platonilainen ihanne jos tieteen museoissa
oppimisprosessin toivotaan seuraavan vakaammin aristoteelisia linjoja.
Valkaistu tila ja valaistu esine ovat arvostuksen kohteita ja ihailtavuuden
kokemuksia, jotka tarjoavat katsojalle tulkittavuutta esineen ja ripustuksen
puitteissa. Samalla taidemuseo näyttelykokemuksena on samanlainen risti-
riita kuin Camillon kaksinainen käsitys ihmisestä ohjailijana näyttämöllä ja
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225. Valentini Museum Museorum , 1704.
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kokijana osana maailmaa. Taideteoksen tulkinta riippuu nimittäin tulkitsi-
jan ja teoksen sijainnista. Yksilöllisessä esillepanossa teos saa katsojien
jakamattoman huomion ja mahdollisuuden vaikuttaa halutulla tavalla. Kun
teos sijoitetaan yhteyteen, missä se välittää taiteen kertomusta,  sen yksilöl-
lisyys kärsii. Siitä tulee taiteilijaneron tarinan ohella – ja helposti sijaan –
kuraattorin tarina. Usein samalla taidemuseon pedagogiset piirteet koros-
tuvat. Monet taiteilijat pyrkivätkin minimoimaan ajattelunsa kannalta yhteen-
kuulumattomien teosten vuorovaikutuksen näyttelyissä. Teosten keskinäi-
nen kommunikaatioverkosto yhteisnäyttelyissä näyttää monen mielestä
heikentävän teosten kykyä välittää viestiään. Edelleen keskustelu kuraattorin
ja taiteilijan tehtävänjaosta on noussut usein esiin. Omaa näkemystään
korostavaa suunnittelijaa tai kuraattoria on herkästi syytetty asettumisesta
taiteilijaksi taiteilijan paikalle. Näin väittävä taiteilija siis olettaa teoksen ky-
kenevän itsenäiseen katsojaa ohjailevaan viestintään omista tavoitteistaan
huolimatta ja viestiin näyttää edelleen vaikuttavan tarkkailutilanne, kuten
olen edellä korostanut.. Näyttelykokonaisuuksien kokoajat käyttävät näitä
ominaisuuksia hyväksi väitteissään.  Tätä tarkoitan esineiden ja objekti-
ryhmien salatuilla potentiaaleilla nykymaailmassa. Historiankirjoittamisessa
ja esille asettamisessa on kyse juuri asettumisesta mestariksi muiden tari-
noihin. Objektien ominaisuuksia käytetään tällöin hyväksi vahvistettaessa
ja todistettaessa vaihtelevia asioita. Esineet eivät tässä käytössä ole merki-
tyksettömiä. Käyttöön aktivoitavia merkityksiä etsitään yksilöllisistä ja kult-
tuurisista käytänteistä, joissa tarkasteltava esine on ollut mukana tai joihin
sillä vaikuttaa olleen tai olevan yhteys.

Identiteetinmuodostus, joka innoitti minut tarkastelemaan ”taiteen” ja ”vie-
raan kulttuurin” tai erilaisten pienryhmien ja valtakulttuurin keskinäistä
suhdetta länsimaisessa museossa, rakentaa katsojiin vaikuttamistaan muse-
on typistävän universalismin perinteen puitteissa stereotypioille, julkisuu-
desta tutuille mielikuville ja visualisoinneille. Samalla kun universalismin
kulttuuriset taustat leikkaavaa asennetta kritisoidaan,  esineitä asetetaan näyt-
teille yhä vähäisemmin kulttuuriin viittaavin taustatiedoin tulkiten ensisijai-
sesti esineiden yksilöllisyyttä. Tekijän persoona saattaa jäädä ainoaksi kult-
tuuriyhteydeksi. Esille asettaminen tällä tavoin taiteena on kommentti kult-
tuurien luonnonhistoriallistamiselle. Samalla se korostaa kulttuurien esitte-
lyn yhteydessä syrjään jäänyttä esineellisyyttä. Renessanssin tietoinen visu-
aalisen ja sanallisen yhdistäminen ei ole ollut osa julkisten museoiden peda-
gogista ohjelmaa, vaan visuaalinen on korkeintaan enemmän tai vähem-
män yksioikoisesti todistanut tai kuvittanut sanallista. Taiteena esille-
asettamisessa esillä olevan olemassaoloa taas ei ole kyseenalaistettu. Tä-
män vastaisesti ei-taiteenomaisen museoesineistön olemassaolo sinänsä,
ilman kulttuurisia yhteyksiä, on helposti kyseenalaistunut, mistä juuri
antropologia on hyvä esimerkki. Samalla esimerkkiyden ongelman havait-
semisen seurauksena keskustelu kokoelmien universaaliudesta on saanut
muotoja, jossa on pohdittu kaiken tallettamisen mahdottomuutta tai
esimerkkiyden tapaa irrottaa esineet taustastaan ja tehdä niistä abstraktien
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käsitteiden ja suhteiden ilmaisemisen välineitä. On havaittu, että ihmis-
historiaa ei voi esimerkkien pilkuttaa luonnontieteelliseksi täsmällisyydeksi
edes sen vertaa kuin muuttuvaa luontoa.

Kuten luvun alussa väitin, taiteen ja kulttuurihistoriallisen esilleasettamisen,
katsomisen ja arvottamisen eroille selitys näyttää löytyvän jo renessanssissa
muotoutuneista ja 1700-luvulle tultaessa kir jallisuudessa täsmentyneistä ta-
voista ymmärtää esineen kommunikaatio-ominaisuuksia. Osa esineistä (tai-
de) oli ajateltu tietoisemmiksi kuin toiset. Anne Conwayta soveltaen:  tai-
teessa oli korkeampia henkiä kuin lähellä luontoa olleissa tavallisten ihmis-
ten arkisissa esineissä.  Usko esineen elävyyteen ja henkien läsnäoloon muo-
toutui ensin keskusteluksi taideteoksen kyvystä ylevöittää ja jalostaa sekä
taiteilijan persoonallisen hengen materiaaliin jähmettämien merkitysten tar-
kastelussa itselle saamiseksi. Taiteilijayksilön luovuuden korostuessa, mut-
ta luonnontieteellisen tiedon lisääntyessä ja henkien korvautuessa esimer-
kiksi energialla ja kemiallisilla reaktioilla, keskustelu siirtyi sittemmin taide-
teoksissa suoran henkisen vaikutuksen ylevöittävyydestä muodollisiin omi-
naisuuksiin, joilla edelleen oli erityispiirteitä.  Harmoniasta tuli puhdas ra-
kenteellinen tekijä puhtaan Jumal’yhteyden sijaan ja 1800-luvulla minkä ta-
hansa kauniin esineen katselu oli ihmiselle hyväksi kuten näyttelyiden auki-
pitämisestä iltaisin työläisille sekä elinympäristöjen kaunistammisvaateista
voi päätellä. Ajatus kulttuurisen yleissivistyksen ja moraalin yhteydestä oli
1800-luvulla itsestäänselvyys. Kansanopetuksen edistämisperusteissa ja
monien museoiden perustamisessa vedottiin 1800-luvulla moraalin nosta-
miseen kansan jalostamiseksi kulttuuridarvinismin ja eugeniikan nimissä.
Yhteiskunnallisten ongelmien pelossa, joista Ranskan vallankumous oli ollut
muulle Euroopalle esimerkki, monissa maissa pyrittiin rauhoittamaan kan-
saa myös yhtenäistämisellä. Kansalle luoduista kansallis-valtiollisista intres-
seistä pyrittiin tekemään luokkaintressejä tärkeämpiä samalla kun ”isällistä”
kasvattamista pidettiin ainoana tapana siirtää tietoa ja ”oikeita” arvoja alem-
malla kehitysasteella olleille. Erityispiir teenä tässä opastuksessa oli kauneu-
den tarkastelun jalostavaksi koettu ominaisuus, joka liittyi taidokkaasti teh-
tyihin esineisiin,  mutta myös ja erityisesti taiteeseen.  Taide osana
keskustelevaa eurooppalaista sivistystä oli ollut jo 1700-luvulla merkki hy-
västä luonteenlaadusta ja korkeasta moraalista. Taiteen tutkiminen merkit-
si omien hyveiden löytämistä ja esiin nostamista.  Huono maku vastaavasti
merkitsi huonoa moraalia. Tämän ajattelumallin edustajana Hegel kirjoitti,
että taide kuului hengen ylimmälle askelmalle, ja että se oli tapa tulla tietoi-
seksi totuudesta ja jumaluudesta sekä ihmisen syvimmistä intresseistä. Myö-
hemmin hän vielä jatkoi täysin renessanssin ajattelijoiden hengessä:

”Taiteen tarve on ihmisen rationaalinen halu nostaa ul-
koinen ja sisäinen henkiseen tietoisuuteensa ja siten tun-

nistaa itsensä uudella tavalla.”

Hyvä maku nerouden tavoittajana edellytti katsojalta syvää paneutumista.
Se vaati mystistä tunteilla ymmärtämistä ja antautumista aiheelle. Niiden
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seurauksena oli valaistuminen eli taiteen tarkasteluun liittyneet tunteet mer-
kitsivät moraalin kohoamista. 490  Kaikki tämä trkoittaa, että harvojen mah-
dollisuudeksi jäänyt säilyi pitkään kansojen sisällä yhteiskunnallisen ase-
man ja siveyden merkkinä. Samalla kuitenkin mahdollistamalla mahdolli-
simman laajalle yleisölle kauniiden esineiden katseleminen pyrittiin kehittä-
mään makua ja maun kautta sivistystasoa, joka oli kansojen ja  kulttuurien
keskinäisen vertailun mittari. Taiteeseen tutustumisen ensiaskeleille yleisöä
vielä erityisesti ohjattiin kertomalla tekijän ja teoksen nimi, joka korosti
sekä luojahengen että hengentuotteen asemaa, mutta osoittaa samalla kuinka
henkisen kehityksen alkutaipaleelle ohjattiin yksittäisten faktojen opetta-
misella sen sijaan, että olisi luotettu katsojan itsenäiseen kykyyn nauttia
taiteesta (moraalisesti kohottavalla tavalla). Koska oikeanlaisten esineiden
omistaminen oli tärkeää, mutta ei aina onnistunut, myös kokemuksen omis-
taminen ja julkituominen käytöksellä (kuten 1700-luvulla matkakerto-
muksella) oli käypä, sivistyneen puheen traditioina elävä tapa osallistua
sivistyneiden universaaliin veljeyteen. Taiteentuntemuksen harrastukseen
kasvattaminen (otium litteratum sive studiosum) oli erityisen tärkeää. Herras-
miehen koulutuksessa taiteentuntemuksen täytyi säilyä sopusointuisissa
mittasuhteissa kuten  jalon ihmisen tuli tasaisesti kehittää kaikkia ruumiin
ja hengen osa-alueita. Intohimon täytyi kohdistua kypsään,  mutta ei liialli-
seen tasapainon nimissä. Samalla liiallisuuksiin kohdistunut liian syvä into-
himo soti antiikista tuttua periaatetta vastaan, että yhtälailla liian suuri kuin
liian pieni ei voinut olla kaunista, vain tasapainoinen oli. Tämä seikka on
tärkeä myös kun ajatellaan 1500–1600-luvun  kokoelmien symmemtrisiä
226.  Thomas Ona Adula te (työskenteli 1890—1940), pappi ja juristi, joruba, Nigeria noin 1940. Maalat-
tua puuta. Brooklyn museum, Brooklyn,  New York.

227. Mediceille kuulunut Sveitsin kaartin sotilasta esittävä epämuodostuneen helmen ympärille koottu
pienoisveistos 1600-luvun lopusta.
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Kokoelmien käyttäjien monipuolistuessa 1700-luvulla tapahtui varsinainen
jakautuminen erilaisiin yleisöihin, joiden odotettiin kohtaavan kokoelmia
vaihtelevin tavoin. Kun 1500–1600-luvun vaihteessa opiskelu oli alan tule-
vien mestarien har jaannuttamista, matkustavan nuorehkon käyttäjäkunnan
vakiintuessa grand tourin myötä kokoelmavieraiksi, joilla ei ollut aineistoja
kohtaan välttämättä muuta kuin yleissivistyksellisiä tarpeita, kokoelmien
käyttötavat muuttuivat. Matkalaisten klassisen (ellei suorastaan ”platonilai-
sen”) mestari–oppilas asetelman myötä, esimerkiksi taidekokoelmien käyt-
tö muuttui tutustujan ensikontaktissa pedagogiseksi, katsomisen tapoja ja
taiteesta puhumista opettavaksi, aivan siinä kuin luonnonhistorialliseen ko-
koelmaan tutustumisen ensimmäisenä tarkoituksena oli oppia tunnistamaan
ja nimeämään vaikkapa kasveja ja kasviluokkia. Sama asetelma edelleen säi-
lyi julkisiin museoihin, jotka jo perustettaessa oli sikäli erotettu tieteen te-
kemisestä, että tutkimus siirtyi näkymättömiin, kokoelmien takahuoneisiin,
ja näyttelyt yhdistettiin kansanopetuslaitoksiin, jotka tarjosivat valmiiksi
määriteltyjä palasia maailmankuvasta yleisölle omaksuttavaksi. Voisi sanoa,
että vähittäin kehittyvästä, henkilökohtaisesta ymmärryksestä syntyvästä
oivalluksesta lähtevä tapa kerätä ja muodostaa kokoelmaan, ja kokoelman
avulla kuvaa henkilökohtaisesta universumista,  oli siirretty malliksi, jonka
on näyttelytilassa väitetty olleen tuo universumi jotakuinkin yksi yhteen.
Työstettäväksi tarkoitetun mallin tar joilu valmiina näkemyksenä museo-
kävijöille on yhdistänyt pedagogiikan ja retorisen muistikuviin liittyvän
kertomuksellisuuden eksklusiiviseen henkilökohtaisuuteen ja yksilön oival-
lukseen sallimatta jälkimmäisille kuitenkaan sijaa. Mahdottoman yhtälön
havaitseminen on johtanut museolaitoksen olemassaolon ja tarpeen ky-
seenalaistamiseen viime vuosikymmeninä.

Monessa mielessä ja erityisesti taiteen yhteydessä pyhän synonyymina
modernismissa ollut ylevyys on museoissa nykyään ilmeisesti yksi unohdet-
tavista (taiteen) ominaisuuksista. Selvä onkin, että katsoja ei voi tietää tun-
temattoman (etäiseen kulttuuriin kuuluneen) ihmisen ajatuksia (voiko lähim-
mäisenkään) – joten intentio ylevyyden lähteenä on enemmän tai vähem-
män mahdoton tavoitettavuus. Taiteen esille asettamisessa jonkinlaisten
tarkoitusten tuottaminen on kuitenkin yleensä oletusarvona läsnä riippu-
matta siitä voidaanko siitä keskustella muutoin kuin kulttuurisen koodiston
muodostaman asiantuntemuksen puitteissa. Tämä näkyy erityisen selvästi
kahdessa ei-eurooppalaiseen esineistöön liittyvässä seikassa,  joilla esinei-
den taiteutta on korostettu: esillä oleviin esineisiin on viime vuosina laitet-
tu lisääntyvässä määrin tekijätietoja; esineitä myös analysoidaan kuten mitä
tahansa tietyssä tekemisen ja kulttuurisen perinteen kentässä tuotettuja tai-
de-esineitä. Taiteus on siis siinä, että esineissä on näkyviä merkityksiä, joita
voi jollain tavoin saada kielellisesti kommunikoitavaan muotoon. Taide ei
kuitenkaan ole merkkinä yksiulotteinen. Sen luonteeseen ei kuulu merki-

esillepanoja sisällön äärimmäisyyksistä huolimatta. Nähdäkseni filosofian
valossa korostuu kokoelmien suurimpienkin omituisuuksienmaditatiivinen
tarkastelu  juuri tyynen asiantuntijuuden tasoa tavoitellen.
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228. Robert Fludd, Utrisque cosmi, vol. I, Oppenheim 1617.
229. William Blake, Jaakobin uni, n. 1800.

tysten muuttaminen halujen tai tarpeiden mukaan.  Siinä on ainakin näen-
näisesti ehdottomuutta, johon esillepanossa taiteena voidaan vedota ja jonka
takia taiteus on kulttuuristen arvojen esille asettamiseen erityisen hyödylli-
nen väline. Kulttuurinen tai yksilön ”intentio” selittää mahdollisten tulkin-
tojen rajallisuuden ja enemmän tai vähemmän oikeat tulkintavaihtoehdot,
jotka yhtä ihmistä laajempi ryhmä voi hyväksyä ja väittää omikseen poliitti-
sessa kädenväännössä kulttuurisista arvoista ja niiden asemasta yhteiskun-
nassa. Koska taide ei salli käsitteen tasolla merkitysten eksaktia rajaamista,
yksittäisten teosten tulkintojen myötä syntyneiden oletettujen rajojen ja
määritelmien ansiosta esineen teho asetettuna esille taiteena on vaikuttava.

Nykyään rajanveto ei tapahdu taiteen ja ei-taiteen välillä visuaalisen tai es-
teettisen elämyksen tuottamisessa ja kuitenkin se tapahtuu. Taiteeseen liit-
tyy oivaltavuus, ajankohtaisuus, kantaaottavuus, sen pitää vaikuttaa läsnä-
olollaan ja siksi olemassaolollaan merkitä. Taiteen joustavuutta on mahdol-
lista käyttää hyväksi ideologisessa kanssakäymisessä ihmisten ja ryhmien
kesken. Taiteesta voidaan tehdä erilaisuuden arvostamisen koetinkivi ja sa-
malla (tai toisaalta) sillä voidaan hakea hyväksymistä.  Korostamalla kult-
tuurista luovaa henkeä mistä tahansa esineestä voidaan tehdä historiallise-
na yksilöesineenä taideteos. Se ei silloin enää ole tyyppinsä edustaja tai viite
johonkin tapahtumaan tai henkilöön vaan on näennäisesti olemassa vain
ollakseen olemassa juuri sellaisena kuin on. Se edustaa itseään ja olemassa-
olonsa kautta on merkitsevä kulttuurisen arvonsa määritelleelle ryhmälle.
Taiteen määrittelyssä ei identiteettiyhteydessä voidakaan keskustella for-
maalisista ominaisuuksista tai muodon harmoniasta, vaikka kansansivis-
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tyksen tasolla taiteen jalostavuus tiivistyi 1800-luvulla tähän. Harmonia on
tässä yhteydessä sen sijaan ymmärrettävä jonkinlaisena (sofistikoituna)
uskona animistiseen yhteyteen. Tavoitellaan ideologisesti tai kulttuurisesti
tärkeää ajatusta, asiaa tai ideaa kuten renessanssin magiassa. Voidaankin pu-
hua totemismin erityisestä modernista länsimaisesta versiosta.  Loksahdus
okkulttisesta maailmankuvasta rationaaliseen ja ideaaliseen jakautuneeksi
näyttäisi liittyvän juuri käsitykseen, että ”kauneus” voidaan tavoittaa formaa-
lisen harmonian avulla, mikä liittyy käsitykseen harmonian matemaattises-
ta luonteesta ja edelleen kauneuden moraalisista ominaisuuksista. Tällai-
sessa ajattelussa meditatiivinen yhteys, joka muodon piti synnyttää,  tavoit-
teli eettistä. Se kadotti konkreettisen, uskomuspohjaisen merkityksensä to-
dellisena siirtymisenä universumin tasolta toiselle 1600-luvun kuluessa, mutta
säilyi abstraktina tapana määritellä asioita maailmassa.  Teoreetikot 1600–
1700-luvulla yhdistivät formaalisen muodon ja henkisen sisällön aiempaa
tiiviimmin ja suoraan ihmiseen Jumalan sijaan. Renessanssin ”animistisen”
maailmankuvan puitteissa erilaisten tekojen ja esineiden määrittely taiteek-
si ei ollut riippuvaista pelkästään tekijästä tai määrittelijästä vaan lisäksi us-
kosta esineen ja asian väliseen elimelliseen yhteyteen, mikä hämärtyi, mutta
säilyi nähdäkseni taiteen erityisyyden ehtona. Taiteilijan sekä asiantuntijan
subjektiudessa kyse on tällöin siitä, että syvennytään kysymykseen miten
asiat todella ovat, vaikka toiselta näyttävät ja käytetään kaikki hallussa ole-
vat menetelmät asian saamiseksi itselle ja toisille halutulla tavalla kirkkaaksi
kuitenkaan puristamatta tulkintaa olemattomiin. Jos ulotteita jätettäisiin vain
yksi, yhteys todellisuuteen katoaisi ja tulos olisi pelkkää fiktiota ja propa-
gandaa, mikä tosin onkin ajoittain (esimerkiksi  museoiden näyttelyissä)
havaittavissa. Tarjotun tulkinnan jättäessä avoimia ovia, katsojalle jää yllä-
tyksen kokemisen mahdollisuus, mutta myös mahdollisuus henkilökohtai-
seen ja jonkun toisen mielestä väärään tulkintaan.

loppua
Tämä tarina on

vailla
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Summary

SolomonSolomonSolomonSolomonSolomon’s Houses Houses Houses Houses House
The idea of  the museum based on the Renaissance occult philosophy

The study consists of  two loosely connected parts: 1) an analysis of
some contemporary exhibitions of African, Asian and native Ameri-
can cultures in the United States as examples of  using the museum
as a medium for identity formation; 2) a neo-platonic and Christian-
cabalistic numerological analysis of  Giulio Camillo’s 16 th century
memory theatre as a model for organizing material and textual infor-
mation. The connection is examined from the viewpoint of the lo-
cation of the visitor among the arrangement of  objects, and the
attitudes towards and the use of personal experiences in the process
of learning and formulating an image of the world or self-identity.

The main arguments concerning the Renaissance col-
lections are the subject status of  the Renaissance prince, and the
both rhetorical and dialogical nature of the study of their personal
collections, similar to philosophical discussions carried out by the
very same people at that time. The elitist modern subject is brought
to light by showing the importance of the theory and practise of
philosophical magic, and by arguing that the magus is closely related
to the idea of genius as known from later Aesthetics.

All this put together with historical examples makes
the museum appear most importantly an exhibition arrangement to
be used in endless ways (personally, symbolically, ideologically, etc.)
rather than a modern research institute or a collection of  objects.
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V i i t t e e t   j a   l ä h t e e t

ViitteetViitteetViitteetViitteetViitteet

1. Käytän tässä työssä länsimaat-termiä historiallisena ja yhteiskuntaa kuvaavana käsitteenä vailla maan-
tieteellistä sisältöä. Se käsittää suhteellisen laajan yksilön valinnanvapauden, edistysajatuksen sekä
tavan ilmaista arvoja vastakohtapar eina, kuten maalainen, kaupunkilainen tai hyvä, paha. P areihin
kuuluu myös ajatus meistä ja muista, joka kytkeytyy kysymykseen oik easta ja väärästä elämäntavas-
ta tai minusta ja muista, joka korostaa yksilön erityisyyttä.

2. Kutsun tässä kirjassa muihin kuin eurooppalaisperäisiin kulttuur eihin keskittyneitä museoita
antropolo gisiksi niitä tutkivan tieteenalan mukaan. Useissa yhdysvaltalaisissa museoissa tutkimus-
osastot käyttävät tätä nimeä. Kulttuurisia esineitä tutkivaa ja tallettavaa alaa kokonaisuutena kutsu-
taan Suomessa yleensä etnologiaksi.

3. Malraux’n vuonna 1947 esittämä ajatus korvata esineet kuvilla on saanut positiivista vastakaikua
vielä aivan viime aikoina erityisesti etnologiassa ja antropolo giassa, koska kuva esineen käyttö-
tilanteesta näennäisesti tallettaa kulttuuria. Esineitä ei tarvinnut poistaa kulttuuristaan, mitä voi-
daan pitää moraalisesti hyväksyttävämpänä kuin imperialismiin liitettävää tavaroiden viemistä ko-
koelmiin. Virtuaalimuseota on perusteltu muun muassa tavoitettavuudella. Nämä ajatukset eivät
käytännössä juurikaan poikkea opettavaisiksi kotimuseokokoelmiksi ajatelluista kuvateoksista.
Malraux’n ajatus on ajalta,  jolloin värivalokuvaus levisi ja taideteoksia oli ensimmäistä kertaa mah-
dollista kopioida varsin tarkasti. Hänelle valokuva oli väline, jolla keskityttiin ajalliseen tai kansalli-
seen tyyliin vaikka samalla menetettiinkin todelliset esineet ja niiden funktio. Kyse on siis siitä, että
tarkastelun kohteeksi tuli yksittäisen sijaan yleinen. Antropologiassa tämä voidaan ymmärtää si-
ten, että tyyli-termiä vastaa kulttuurinen käytänne. Konkretian menetyksellä oli Malrauxin mukaan
vain hyvä seuraus: tyyliin keskittyessämme näemme esimerkinomaiset esineet taideteoksina, jotka
ilmaisivat syntyajankohtansa tai paikkansa henkeä.  Malraux käsitti siten varsinaiseksi taideteokseksi
idean tai oivalluksen, jonka seurausta teos oli. Tätä on mahdollista soveltaa myös käyttöesineiden
tulkintaan kulttuuristen toimintojen tuotoksina. Tällöin niitä ei ymmär retä itsessään kiinnostaviksi.

             Gombrichin vuonna 1954 esittämä kritiikki Malrauxin aja tukselle, että kuva voisi korvata tai-
deteoksen tai esineen, on syytä ottaa huomioon museotyössä. Gombrich sitoo Malrauxin esityk-
sen sodanjälkeisen Euroopan tilanteeseen, jossa aitojen teosten näkeminen oli vaikeaa, ja toteaa
että se hyväksyttiin kritiikittä oikotienä tietyssä historiallisessa tilanteessa tavoittamattomien kult-
tuurien mentaliteetteihin. Kun Malraux esittää, että kuvan tai kuvateoksen katselu paljastaa teok-
set luoneen kulttuurinhengen, Gombrich toteaa, että tällainen kontemplaatio edellyttää yhtä montaa
mielen tyyppiä kuin taiteen tyyliä. Edelleen, vaikka yhteys syntyisi, vastaama tta jää mitä outo tyyli
ilmaisee. Gombrich 1963, 79--80.

              Nykyään ongelma on edelleen mutkistunut. Douglas Crimp kritisoi Malr auxin argumentaatiota
todeten, että mikäli valokuva tuodaan museoon teoksena, se on esineitä ja taideteoksia esittä vien
valokuvien homogeenisuuden rikkova aito esine, joka ei kuvaa aihettaan vaan on. Crimpin kritiik-
kiä määrittää sekä taidekäsityksen, että taiteen muutos. Valokuvan hyväksyminen taiteen v älineeksi
on tehnyt Malrauxin ajatuksen mahdottomaksi taiteen yhte ydessä. Crimpin mukaan ei ole olemas-
sa mediaa, jolla esille asettettava aineisto voidaan saada tarkasteltavaksi tasavertaisesti ja yhdestä
näkökulmasta. Näytteilleasettamisessa syntyviin merkityksiin ja toisten katoamisiin viittaa myös
Duncan, jonka mukaan mikä tahansa m useossa muuttuu taiteeksi eli museo toisaalta esineellistää,
toisaalta vaatii katsomaan arvottavasti. Etnologisessa ja antropologisessa esilleasettamisessa nämä
kysymykset ovat erityisen monivivahteisia. Vert. Crimp 1993, 54–56; Duncan 1995, 20.

4. Käytän tässä teoksessa varsin vapaasti sellaisia termejä kuin renessanssi, keskiaika, antiikki tai
myöhäisantiikki. En anna niille täsmällisiä aikamääritelmiä vaan käytän niitä kuvaamassa ajattelu-
malleja. Näin esimerkiksi renessanssi ja k eskiaika voivat olla olemassa samassa paikassa samaan
aikaan. Ajoitukset syntyvätkin lähinnä yksilöiden ja julkaisujen mukaan. Tässä museoihin ja kerää-
misen filosof iaan keskittyvässä työssäni renessanssina käsittelemäni jakso rajoittuu lähinnä 1400-
luvun alkupuolen ja noin vuoden 1600 väliin. Sen rajat muodostuvat Medicien kiinnostumisesta
antiikin esineistöstä ja Medicien sekä samalla läntisen kirkkokunnan yleisestä tutustumisesta Pla-
tonin originaaliteksteihin sekä toisaalta uskomuksellisten ja metafyysisten, teor eettisten mallien
alkava syrjäytyminen maailmanselityksinä. Katson että, kokoelmafilosof ian kannalta tarkasteltuna
renessanssia määrittää toisaalta kiinnostus luonnon tutkimiseen, toisaalta salatieteisiin. Renessans-
sin voi ajatella näkyvän kokoelmien toteutuksissa ennen kaikkea 1600-luvulla, mutta ne hovi-
kokoelmat, joilla oli yhtenäinen f ilosofinen pohja, perustettiin käytännössä jo 1500-luvun lopussa
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tai historiallinen jatkumo seuraavalle vuosisadalla voidaan osoittaa. Samoin luonnonfilosofiset
kokoelmat alkavat olla huomattavia jo 1500-luvun lopussa. Alain Schnapp käyttää r enessanssista
samantyyppistä aikamäärettä arkeologian historiaa tarkastelevassa teoksessaan vuodelta 1993 kuin
olen tässä työssä päätynyt kä yttämään filosof ian perusteella. Hän päättää renessanssin 1600-luvun
puolivälissä kun katsoo löytöjen systemaattisen kuvailun ja antikviteettien itsenäisen tutkimuksen
syrjäyttäneen tieteenalarajat ylittäneen k eräilykiinnostuksen.  Toisaalta hän pitää ajanjaksoa 1450–
1520 erityisenä menneestä kiinnostumisen jaksona. Tuona aikana Italiasta alkanut tapa r akentaa
kunniakas kansallinen historia levisi Ranskaan ja Saksaan. Schnapp katsoo, että Italialla oli erityiset
edellytykset renessanssille, koska antiikin käsikir joitukset olivat tavoitettavissa ja materiaalisten
jäännösten näkyvyys teki helpoksi merkittävän menneisyyden todistamisen. Schnapp 1996, 122,
179, 205.

5. Museotutkimuksessa modernin maailmankuvan alku sijoitetaan 1700-luvun loppuun. Susan M. Pearce
kutsuu edeltävää aikaa, 1500–1700-luvulla, termillä proto-modernist collecting . Tuolloin muodostui
useita merkittäviä kokoelmia, jotka ovat olleet myöhempien julkisten museoiden perustana. Näi-
hin kuului huomattavia yliopistollisia tutkimuskokoelmia, joten voidaan puhua heräävästä kiin-
nostuksesta tieteelliseen tutkimukseen. Jotkut kokoelmat olivat jo tuona aikana avoinna yleisölle.
Vrt. Pear ce 1995, 109, 387; Olmi 1986, 5–16.

             Laajasti ajatellen moderni tarkoittaa länsimaisuuden yhte ydessä kehitystä, jonka alkua on vaikea
määritellä, mutta jonka kannalta keskeisiä ajatusrakennelmia voidaan johtaa vähintään 1200–1300-
luvulle, osin jopa myöhäisantiikkiin. Ajatusrakennelma sai muotonsa viimeistään 1700-luvulla, jol-
loin tieteellinen argumentaatio oli suureksi osaksi eronnut uskonnollisesta keskustelusta ja taitees-
sa puhutaan neroudesta. Mielestäni moderni maailmankuva kokoelmien näkökulmasta tarkastel-
tuna muodostui määrittelemäni renessanssin aikana ja vakiintui kokoelmissa alkaen 1500-luvun
loppupuolelta jatkuen 1600–1700-luvulla toisaalta voimistuneen aristoteelista luonnonfilosofiaa
kohtaan tunnetun kiinnostuksen ja toisaalta esoteerisen uusplatonilaisuuden ohjaamana. Museo-
laitoksen syntyminen on keskeinen osa pitkää modernin maailmankuvan syntyprosessia.

6. Francis Bacon, Gesta Grayorum  (1594), siteerattu Impey & MacGregor 1986a, 1. Tässä työssä keski-
tyn kolmanteen osioon eli esinekokoelmiin. Muut täydellisen kokoelman osat jäävät satunnaisille
huomautuksille.

7. Thomas DaCosta Kaufmann on rinnastanut Rudolf  II:n (1552–1612) Prahassa sijainneen kokoel-
man “kvasi-okkulttiselta” ajattelultaan Baconiin. Kaufmann 1994, 145. Viisasten kiven etsimisenä
pidetään yleisesti yrityksiä tuottaa halvoista materiaaleista kultaa. Alkemistit yhdistivätkin esimer-
kiksi kultaa ja hopeaa ja saivat aikaiseksi kultapitoisuudeltaan matalia, mutta kullalta nä yttäviä
metalliseoksia. Viisasten kivien etsintä oli kuitenkin alk eellista kemiaa syvällisempi maailman
ymmärrykseen ja tiedon avulla hallitsemiseen pyrkivä menetelmä. Käsitykseni mukaan se yhdisti
materiaalien tuntemuksen ja maailmankäsityksen ja yritti niiden a vulla luoda uutta (sala)tietoa.
Kts. viisasten kiven valmistusohje esim. vuonna 1711 ilmestynyt Praxix Spag yrica Philosophica, 1998.

8. Daston & Park 1998, 272.
9. Pomian, 1994, 160–174; von Schlosser 1908, 134.
10. www.museoliitto.fi/icom/icomoh.htm, ka tsottu kesäk. 2000, käännös Suomen Museoliitto;

www.icom.org/ethics.html, katsottu kesäk. 2000:  “A museum is def ined in Article 2 para. 1 of  the
Sta tutes of  the Interna tional Council of  Museums as: a non-profit making, permanent institution
in the service of  society and of  its development, and open to the public which acquir es, conserves,
researches , communicates and exhibits, f or purposes of  study, education and enjoyment, material
evidence of  people and their environment.”

11. Katso Moore 1997,  13
12. Bennett 1995, 4–5.
13. Daston & Park 1998, 15–16, 110–112,  122–125, 181, 213.
14. Sitä mistä nyt puhutaan elämyksellisyytenä, oli museolaitoksen varhaisvaiheissa kokoelmissa,  jotka

eivät luetelleet vaan asettivat esille luonnon ihmeitä. Kokoelmat eivät myöskään olleet v ailla järjes-
tystä. Jatkossa pyrin osoittamaan tämän varsin usein toistetun väitteen todeksi. Kokoelmissa käy-
tettiin muistijälkien synnyttämiseen esimerkiksi antiikista omaksuttuja muistitekniikoita ja viimeisintä
tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta. Lisäksi haluan tuoda esiin,  että erikoisten esineiden
keräämisessä ei välttämättä ollut kyse sensationismista, ei ainakaan samassa mielessä kuin 1800-
luvulla yleisöä houkutelleissa näyttelyissä.

       British Museum (BM) perustettiin parlamentin päätöksellä vuonna 1753. Katkelma
perustamisasiakirjasta ilmaisee museoon jo Aleksandriassa k ytkeytyneen tiedontuottamisen, sekä
kokoelmien tallettamiseen liittyneet h yötynäkökohdat: “Tämän museon [BM] tarkoitus on olla
edistykseksi ja kehitykseksi ja antaa apua sekä taata menestys mitä hyödyllisimmille kokeiluille ja
keksinnöille kaikkien tieteiden ja taitojen ollessa yhteydessä toisiinsa ja luonnontutkimuksen löy-
töihin sekä muuhun spekulatiiviseen tietoon... Sanottu museo tai kokoelma säilytetään ja ylläpide-
tään, ei vain oppineiden ja tiedonjanoisten iloksi ja tutkittavaksi, vaan myös yleiseen käyttöön ja
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kansan hyödyksi.” Samat asiat olivat keskustelun aiheena Ranskassa samaan aikaan. Julkisuus ja
katsojien katsomisen vapaus oli rajallista esimerkiksi opastettujen (r yhmä)käyntien takia. BM, 26
Geo. 2. c.22. Kts. McClellan 1994;  Gaygill 1991, 12–13; Schuster 1994, 53.

15. Käynti Dahlemin museoiden varastossa Länsi-Berliinissä joulukuu 1984.
16. Clif ford 1988, 218–220, 223–226. Pearcen sovellutuksia ja esimerkkejä kä ytöstä erilaisen aineiston

arvottamisesta eri tehtävissä Pearce 1995, 291, 351, 393, 399.
17. Englannissa Moorea kiinnostava populaarikulttuuri on perinteisesti ar votettu epäaidoksi. Se ei

juuri kuulunut museoiden tallennusohjelmaan ennen erityistä kiinnostusta työväestön elämänta-
paan.  Populaarikulttuurin tallettaminen yleistyi 1970-luvulla työväenluokan historian tutkimuksen
ja tähän liittyvien kokoelmien ja museoiden perustamisen myötä. Myös Suomessa järjestettiin
1970-luvulla kampanjoita arkisen ympäristön tallettamiseksi. Ostettiin esimerkiksi uusia leluja tai
kerättiin päivän kooste kauppojen muovikassitarjonnasta kuten Helsingin kaupunginmuseo teki.
Suomen vahva etnologinen kokoelmaperinne on kuitenkin pitänyt huolta,  että maamme kokoel-
miin on aina talletettu koko kansan –tai kansaksi kutsutun kokonaisuuden – perinnettä. Rajanveto
museolaatuisuuden ja roskan välille onkin Suomessa vedetty pitkälti moraalisen hyväksyttävyyden
mukaan. Esineistö on ollut esimerkiksi osa kansallisen kuvan luomista. Vrt. Moore 1997,  3–6.

18. Kokoelmien esineellisen monimuotoisuuden aiheuttama maailmankuvallinen ongelma on mah-
dollista kiertää esimerkiksi keskittymällä luonnonfilosofiseen ja -historialliseen k eräilyyn tieteellis-
ten museoiden edeltäjänä. Aineiston jonkinlainen yhteismitallisuus antaa mahdollisuuden tarkas-
tella museotr aditiota muuttuvana tapana tulkita samanlaisia ja edelleen tunnistetta via yksittäisiä
esimerkkejä (eläimiä, kasveja). Tätä lähestymistapaa tukee mahdollisuus nojautua luontoa käsitte-
levään kirjalliseen lähdeaineistoon antiikista nykyaikaan mikä edelleen varmistaa historiantutki-
muksen perinteessä tulkinnan totuutta. Tällainen lähestymistapa on esimerkiksi Timo Joutsivuolla
ja Heikki Mikkelillä teoksessa Renessanssin tiede (2000).  He toteavat, että “luonnonhistorialliset ko-
koelmat saatettiin melko helposti liittää siihen emblemaattiseen maailmankuvaan, joka renessans-
sin aikana oli alkanut saavuttaa uutta suosiota... Tämä emblemaattisen eli vertauskuvallisen luon-
nontutkimuksen aika alkoi 1500-luvun puolivälissä ja ensimmäinen tämänkaltainen teos oli Conrad
Gesnerin 1550-luvun kuluessa moniosaisena ilmestynyt Historia animalium.” Jatkossa kir joittajat
keskittyvät luonnonhistoriallisten teosten tapoihin kertoa eläimistä ja syr jäyttivät käytännössä lä-
hes kokonaan esineelliset kokonaisuudet kuitenkin mainiten, että “1500-luvulla kokoelmien pe-
rustana eivät yksinomaan olleet luonnontieteelliset esineet, koska kokoelmien rakentajat eivät
erotelleet luonnonhistoriaa ihmisten kulttuurihistoriasta. Niinpä tuon ajan kokoelmiin,  ns.
kuriositeettikabinetteihin, kerättiin kaik enlaista materiaalia, joka sijoitettiin sekaisin kokoelmat-
iloihin.  Ja mikä vielä kummallisempaa nykyisestä näkökulmasta, r enessanssin kokoelmiin myös
valmistettiin erilaisia otuksia, hir viöitä ja muita luonnon kummallisuuksia”. Joutsivuo ja Mikkeli
ymmärtävät ihmisentekemää ja luonnonhistoriaa yhdistäneet kokoelmat jossainmäärin ongelmat-
omiksi siitä näkökulmasta, että tutkijoita kiinnosti niin kulttuuri- kuin luonnonhistoria. Kokoel-
mista kertova ja kirjallisten esimerkkivalintojen osoittama historiallinen kehitys etenee luontevasti
askel askeleelta kohti faktuaalisen “totuuden” tunnistamista ja nykyisiä tieteitä.Heidän uutuuksien
syntyyn painottuvasta lähestymistavastaan kertoo, että he osoittavat “emblemaattiselle maailman
kuvalle.”   “keksijän” . Heidän mukaansa “Andrea Alciatin tarkoituksena oli Embelmata teokses-
saan (1531) esitellä senkaltaisia ar voituksellisia vertauskuvia, jotka aiheuttivat lukijassaan nopeita
älyllisiä oivalluksia.  Niihin liittyi myös puupiirroksia, jolloin embleemi muodostui traditionaalises-
ta kolmesta osasta: visuaalisesta kuvasta,  lyhyestä mottolauseesta ja hieman pitemmästä
epigrammista... Vasta yhdessä nämä osa t aiheuttivat mielihyvää tuottavan oivalluksen ja samalla
pedagogisesti hyödyllisen mielikuvan synnyn.” Michael Bath kuvaa samaisen teoksen syntymän
osittain sattumaksi, joka aiheutui siitä, että augsburgilainen kustantaja liitti kuvituksen latinalaisia
epigrammeja sisältäneeseen teokseen Emblematum Liber. Joutsivuo & Mikkeli 2000, 369, 374, 382–
383; Bath 1994, 1.

 19. Maagi-sana, josta magia on johdettu, on lainattu eurooppalaisiin kieliin kreikan ja latinan kautta
persiasta. Se tar koitti alunperin pappisluokkaan kuuluvaa henkilöä. Länsimaisessa käytössä r enes-
sanssin aikana termi tarkoitti salatieteisiin syvällisesti perehtyn yttä ihmistä, laajasti oppinutta ja
viisasta. Termin lainaaminen kertoo kiinnostuksesta vanhojen kulttuurien rituaalisia käytäntöjä
kohtaan ja uskosta,  että tuntemattomien tapojen taustalta voi lö ytyä avain maailmankaikkeuden
mysteereihin ja samalla kristinuskon perusteisiin. Renessanssin aikana kiinnostuttiin muun muassa
Egyptin uskonnoista, jotka olivat olleet tärkeitä jo antiikin Roomassa.  Platon ja muut kreikkalaiset
filosofit kuten Pythagoras, jonka ajattelun uskottiin perustuneen mesopotamialaiseen oppiin, taas
suuntasivat kiinnostusta esimerkiksi numerologiaan. Kaikissa tapauksissa kyse on oppirakennelmista,
jossa magiaan yleensä liitetty noituus on saavutettava etu, mutta ei lopullinen tavoite.

             Luonnonmagia merkitsee lähinnä lääkintätaitoja. Kyse oli pääasiassa yrttien ja muiden lääkeai-
neiden käyttötaidosta ja perinteisistä parann ustavoista. Sen harjoittamisen kirkko h yväksyi keski-
ajalla. Esimerkiksi lääkäreiden opettamiseksi perustetut yliopistojen kasvitieteelliset puutarhat 1500-
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muu eli mikä oli merkin viittauskohde ja kuka oli viittauksen luoja, jotka jo alunperin ovat
kysymyksiäni. Lisäksi, vaikka embleemeissä on kyse symboliikan tulkitsemisesta, termi on vaikea
kokoelmien yhteydessä, koska se viittaa ensisijaisesti varsin kiinteästi yhteen lietettyihin kuvaan ja

luvulla perustuivat tälle “kokeilevan lääketieteen” haaralle, joka oli mahdollista nähdä aristoteelisena
luonnon havainnoimisena ja materiaalien hyväksikäyttönä. Se ei “varsinaisen” magian tavoin ollut
kiinnostunut henkisistä yhteyksistä ja vaikutuksista. ”Varsinaista” magiaa kirkko ei hyväksynyt,
koska sen tavoitteena oli vaikuttaa eläviin voimiin (henkiolennot eli demonit). Tähän liittyen noitia
vainottiin 1300–1600-luvulla, koska heidän uskottiin olleen tekemisissä paholaisen kanssa. Magian
pelättiin horjuttavan maailman pysyvyyttä ja tasapainoa.  Marsilio Ficino osoitti 1400-luvun lopus-
sa, että luonnonmagian erottaminen muusta magiasta ei ollut mahdollista. Usea t myöhemmät
maagiset lähteet olivat jo keskiajalla tunnettuja. Muun muassa myyttisen Raamatun henkilöksi ja
antiikin Kreikan tai Egyptin jumalaksi väitetyn Hermes Trismegistoksen kirjoittamaksi uskotut
hermeettisen tradition taustalla olevat lähteet olivat ainakin suur eksi osaksi käytössä, mutta maail-
mankuvaan vaikuttanut kiinnostus uusplatonilaiseen ja ka bbalistiseen ajatteluun osana maagista
maailmankuvaa sai keskeisen lähtökohtansa juuri Ficinon magiapohdiskeluista, vaikka tämä itse
suhtautui asiaan epäilevästi.

20. Pearce 1995, 118.
21. Kaufmann 1994, 139–140; Daston & Park 1998, 41,  56–57.
22. Bal 1996a, 4–5.
23. Rajaus on syntynyt luonnollisesti,  sillä vaikka museoissa on tar jolla vanhoihin näyttelyihin liittyvää

dokumenttiaineistoa, uusia näyttelyitä varjellaan (Amerikassa) toisaalta vedoten suunnittelijoiden
tekijänoikeuksiin ja toisaalta siihen, ettei erityistä suunnitelmaa ole ollut, vaan näyttelyt ovat synty-
neet (vähitellen eri) kuraattor eiden ajatusten mukaan. Tilanteen havaitseminen aiheutti tutkimus-
kriisin, mutta päädyin lopulta siihen, että visuaalisen ja tilallisen kokemuksen tallettaminen ja ana-
lysoiminen jo sinällään on arvokasta.

24. Lähilukemisen ongelmasta vrt. esim. Elkins 1997,  61–102.  Videoaineistoni kokonaisuudessa olen
erityisesti pyrkinyt tallettamaan pienryhmien identiteetinmuodostuksen kannalta kiinnostavia näyt-
telyitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tavoitteeni on keskittyä tähän aiheeseen myöhemmin liittäen
mukaan aineistoja valtiollisista museoista esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Eurooppalaisten museo-
historioitsijoiden yhteishankkeena on menossa varhaisten kansallisuuskäsitykseen liittyvien koko-
elmien tutkimus. Sen ensimmäiset tulokset julkaistaan näillä näkymin vuoden 2002 kuluessa. Aion
käyttää tätä aineistoa pohjana tarkastellessani jatkossa “kansallismuseo-aatteen” le viämistä maail-
manlaajuisesti ja toisaalta pirstaloitumista kansallisvaltioiden sisällä mistä tässä työssä mukana ole-
va aineisto antaa viitteitä.

25. Bolzoni 1994, 140; Yates 1966, 135–174; Car ruthers 1992, 16, 224; Hooper-Gr eenhill 1992, 97–
110.

26. von Schlosser 1908 72–73; Schmitt 1999, 187; MacGregor 1994 65–70. Alkaen 1500-luvulta muis-
tamisen taitoa kritisoitiin voimistuvasti ja 1700-luvulla sitä ei enää pidetty käyttökelpoisena
oppimistapana. Varhaisiin kriitikoihin kuului vat Erasmus Rotterdamilainen (1466–1536), Michel
Eyguem de Montaigne (1533–1592) ja Miguel de Cervantes (1547–1616). Montaigne katsoi, että
ulkoluku ei ollut oppimista. Erasmus vastusti erityisesti okkultismia. Stoffers ja Thijs ka tsovat, että
kritiikki syntyi keskiaikaisen assosiatiivisen ajattelun vastustamisesta. Visuaalisuuteen perustuvaa
symbolistista mentaliteettia ei enää pidetty älyllisenä. Tilalle tulivat mielikuvitus, ymmär rys ja arvi-
oiminen. Vrt. Stoffes & Thijs 1999, 277, 281–283; Yates 1966, 137; Hooper-Greenhill 1992, 101.
Yates 1966, 137; Hooper -Greenhill 1992, 101.

27. Käynti Palazzo Vecchiossa, Firenzessä toukokuussa 2001. Fiorani esitelmä CAA 2. 2000.
28. Teatteriin liittyvä aineisto on julkaistu uudestaan vuonna 1990. Camillon tea tterista on tehty neljä

kir jallisuudentutkimukseen liittyvää väitöskirjaa 1970-luvulla tai sen jälkeen. Ne tarkastelevat lä-
hinnä Camillon maailman luomisessa käyttämien allegorioiden suhdetta Homerokseen, jonka jo
Yates on tuonut esiin. Tutkimushistorian varhaisvaiheista, kts. Yates 1966, 389. Teatterin rakenne
on Yatesin esittämän klassisen teatterimuodon lisäksi luonnosteltu yhdessä väitöskir joista
kaapistoksi, jossa kullekin kaavion luokalle on v arattu oma laatikko. Tämän työn kannalta teatterin
toteutuksella, josta ei ole varmoja tietoja (ja joka ei koskaan toteutunut suunnitellussa muodos-
saan vaan ainoastaan mallina) ei ole v arsinaisesti merkitystä, enkä puutu esitettyihin spekulaatioihin.
Työni lähtökohtana on Yatesin ajatus (amfi)teatterista, jota ei ole ainakaan tyrmätty uusimmassa
renessanssifilosofian tutkimuksessa. Rakennan sen pohjalta tilallista aja ttelua, jonka oletan tapah-
tuneen katsojan mielessä mieluummin kuin ainakaan sellaisenaan todellisessa tilassa.

29. Emblemaattiseksi kutsuminen määrittelee renessanssin tapaa tarkastella asioita ja emblemit yhdis-
tyvät muun muassa muistamisen tekniikoihin. Esimerkiksi Lorraine Daston käyttää termiä koko-
elmien yhteydessä, mutta kuten Michael Bath on osoittanut, termillä oli monia merkityksiä ja
käyttöjä, enkä olekaan omaksunut sitä tähän työhön.  Käyttötapoja tarkasteltaessa joudutaan lo-
pulta palaamaan kysymykseen siitä, mikä ymmärrettiin todeksi: r etorinen kerronta, faktat vai jokin
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tekstiin. Jokainen allegoria ei siis ole embleemi. Kokoelmissa kuvien, esineiden, materiaalien ja
tekstien suhde oli nähdäkseni monimutkaisempi kuin kir jallisuudessa. Vrt. Daston 1994,  35–59;
Bath 1994, 1–20, 28–56, 155–158.

30. Huomautettakoon, että kyseessä ei ole ainoastaan Marcus Tullius Cicero (106–44), vaikka v ain
häneen viitataan. Muistamisen taidon yhteydessä Cicero merkitsi erityisesti Ad Herennium -nimellä
tunnettua retoriikan opasta, joka oli käytössä kautta keskiajan ja sitä pidettiin k yseenalaistamatta
1400-luvun loppuun Ciceron De Inventionen jatkona. Kysymys Ciceron mahdollisesta tekijyydestä
on ollut esillä vielä 1900-luvulla. Käsitellessäni muistamisen tekniikkaa käytän tässä työssä Ad
Herenniumia, en Ciceron teoksia. Camillo on toisaalla kir joituksissaan tarkastellut Ciceron retoriikkaa
ja jopa kielioppia, joten puhetaito kiinnosti häntä monipuolisesti.

31. Siteer attu Yates 1966, 136.
32. Camillo itse kertoo teatterin kuvaavan maailman luomisen ja kaikkien asioiden syyt ajallisessa ja

henkisessä kaikkeudessa. Hän myös osoittaa hallitsevansa maagisen ajattelun sekä numerologian
kir jainten ja numeroiden merkityksineen ja viittaa useita kertoja muun muassa kabbalaan, Hermes
Trismegistokseen ja Platonin Timaioksen maailman luomiseen.  Numerot yhdestä kolmeen hän
yhdistää aurinkoon, kirkkauteen ja valoon (sar ja myös esim. sol = deus ja pater, lux = deus ja filius,
lumen = mens angelica ja mundus intelligibilis) ja edelleen Apolloon ja teatterin teemaksi valittu seitse-
män on perusteltu numeron täydellisyydellä ja kauneudella. Camillo 1990, erit. 15,  44, 61, 69, 71,
96, 100.

33. Camillo 1990, 62–63.
34. Yates 1966,  157–160. Esimerkiksi Ficino kirjoittaa e gyptiläisistä ja laajemmin muinaisista veistok-

sista, joissa oli henkiä. Ficino 1994, 144–146.
35. Camillo 1990,  68; Yates 1966, 196, analyysi Llullin järjestelmästä 175–196. Nimi esiintyy usein

muodossa Lull. Thomas Leinkauf  on analysoinut Athanasius Kircherin (1602–1680) kokoelmaa
Llullin järjestelmän valossa. Leinkauf  1994, 535–553.

36. MacGregor 2001, 97.

42. Hooper-Greenhill 1992, 144; Foucault, 1972,  7. Suluissa oleva välttämättä-sana ei esiinny Hooper-
Greenhillin tekstissä. Hän pitää esteettisen tarkastelun puuttumista siten ehdottomana ja toteaa,
että taiteen luokka ei ollut vielä kehittynyt. Systemaattisen luokittelun ja kielenkäytön kannalta
näin voidaankin väittää. Hooper- Greenhill ei puutu kysymyksen mitä estetiikka tai ar vottaminen
tarkoitti ja tarkoittaa. Hän ei esimerkiksi pohdi sitä, että tiettyjen teosten taiteena ar vottamisella
on pitkä historiallinen tausta. Vaikka jokaista nykyään taiteena tarkasteltua renessanssin teosta ei
olisi aikanaan korkeataiteeksi hyväksytty, hyväksyntä on voinut tapahtua jo silloin kun hän katsoo
taiteen tunnistamisen taiteeksi alkaneen (1700-luvun lopussa). Taidehistoriantutkimuksen
arvottamisperusteiden voi selittää r akentuvan tältä pohjalta, eikä tutkimustraditiolla olisi silloin
juurikaan tekemistä omanaikaisen arvottamisen kanssa, joten niitä ei voi yhdistää. Kyse ei siis ole
1900-luvun arvoista. Hooper-Greenhill, ilmeisesti Pear cen ajattelun mukaisesti, jättää myös koko-
elman määritelmän varsin avoimeksi. Käsitys Medicien palatsin koristelusta kokoelmana viittaa
hänen hyväksyneen käsityksen, että kaikki ihmisen hankkima ja esille asettama voi muodostaa
kokoelman. Tämä rinnastuu erityisesti Pear cen tutkimuksiin, joissa kokoelmina tar kastellaan muun
muassa sisustuselementtejä ja esineiden kokoelmallisuus syntyy omistajan suhteesta esineisiin.
sASamalla Hooper-Gr eenhill hyväksyy jo aiemmin taiteentutkimuksen myötä syntyneen käsityk-
sen Medicien hankkiman esineistön kokonaisuuden kokoelmaluonteesta. Pala tsin esineistön siir-

37. Olen tässä työssä joutunut rajoittamaan rankasti aineistoa niin esille nostettavien nä yttelyiden kuin
käyttämäni kir jallisuuden osalta. Esimerkiksi luonnonfilosofisen ja -historiallisen taksonomian pe-
rusteisiin ja vaiheisiin täytyy tutustua muista lähteistä. Samoin olen aiheen laajuuden takia rajannut
originaalilähteisiin viittaamisen suoranaisesti tutkimukseeni liittyvään aineistoon ja niiden rinnalla
olen pyrkinyt kuljettamaan kunkin alan tutkijoiden käsityksiä luomassa vankkuutta kokonais-
näkemykselle . Vanhojen, vaikeasti tavoitettavien ja mahdollisesti eri versioina ilmestyneiden läh-
teiden käytössä tukeudun mahdollisuuksien mukaan uusiin kriittisiin editioihin. Erityisesti magiaa
koskevat aineistoja on säilynyt varsin satunnaisesti. Tästä huolimatta käytössäni ovat olleet tär-
keimmät lähteet. Tuon uusien editioiden käytön esiin siten, että viittaan käyttämäni teoksen julkaisu-
vuoteen. Alkuperäinen ilmestymisvuosi mainitaan lähteissä. Noudatan samaa jär jestelmää myös
tutkimuksien kohdalla. Lähdeluettelossa ei ole eroteltu primaari- ja sekundaarilähteitä, koska var-
sinaista primaariaineistoa, joka kulkee teorianmuodostuksen rinnalla, ovat esineet ja kuvat sekä
inventaarit, jotka ovat ilmestyneet viimeaikaisten tutkimusten yhteydessä.

38. Pearce 1995, 3–11.
39. Hooper -Greenhill 1992, 32–33.
40. Kts. esim. Schnapp 1996, 144–148; sekä alkuperäisdokumentit 318–319, 346–347.
41. Car ruther s 1992, 60.  Esimerkiksi Camillon teatteri eri suuntiin luettuna esittää molemmat vaihto-

ehdot. Käsitykseni mukaan renessanssin maagiselle maailmankuvalle on oleellista, että kehityksen
mahdollisuus molempiin suuntiin on olemassa.
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43. Pomian 1987, 15–59;  Bennett 1995, 35, 165–166. Käsittelen Pomiania laajemmin kolmannessa
kirjassa.

44. Vrt. Hooper-Greenhill 1992; De vlin 1997, 2–6. Kuten jatkossa pyrin osoittamaan, muistitekniikka
ei välttämättä toimi vain yhteen tarinankerronnalliseen suuntaan.

45. Pearce 1995, 39–155.
46. Hooper -Greenhill 1992, 9–18, 164–165.
47. Vrt. Akin 1996, 107. Käynti Peabody Museum of  Archaeology and Ethnologyssa helmikuussa

1996.
48. Vuosina 1979–1986 julkaistuja artikkeleita kokoelmana. Clifford 1988.
49. Bal 1996a, 153; Pomian 1990,  35, 40.
50. Pearce 1992, 68–69; Pear ce 1995, 15–17: Lehtinen 1995, 27.
51. Bal 1996a, 3–4;  Heidegger 1992, 84–85.
52. Bal 1996a, 3–4;  Moore 1997, 52–53; Pearce 1992,  17–23.
53.  Alpers 1991, 26;  Kirshenblatt-Gimblett 1991, 410. Susan Vogel puhuu silmää miellyttävästä

estetisoimisesta antropolo gisten kokoelmien yhte ydessä termillä piilotaidemuseo . Vogelin
piilotaidemuseon -käsite liittyy 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun antropologisten aineistojen esille-
asettamisen tapoihin. Ajallisesti lähellä tilannetta ollut Gollingwood näki museoesineistön esitte-
lyn vääränlaisen esineistön tarjoamisena taiteen kentälle, nykyajasta taaksepäin samoja tai saman-
laisia näyttelyitä tarkastellut Susan Vogel määrittelee esillepanojen visuaalisen houkuttelevuuden ja
elämyksellisyyden taidemuseomaisuudeksi vääränlaisissa museoissa. Koska tarkoitus ei ollut ker-
toa vain vieraista kulttuureista, kyseessä ei ollut oikealla tavalla tieteellinen museo. Vogelin asenne
määrittelee museotyypit kirjamaisesti luettaviin ja opiskeltaviin sekä toisaalta tunteenomaisesti
koettaviin, jossa aistimellisuus, lähinnä ei-sanallinen visuaalisuus, tar joaa tunnetason nautintoa ja
kiehtovuutta,  mutta sallii henkilökohtaiset tulkinnat jättäessään kertomatta kulttuurisista tavoista,
arvoista tai mitä milloinkin painotetaan. Tunneasenne kuvaa 1800-luvun sensa tionalismia, sirkuksia
ja kaupallisia näyttelyitä ja sitten yllättäen – taidetta. Collingwood 1958, 8,  18–36; Vogel 1985, 11.

54. Vilkuna 1997, 24–25; vrt. Sydhoff  1996, 125–126. Virkaanastujaisesitelmään (3.11.1999) perustu-
vassa artikkelissa Vilkuna toteaa museoiden historian tuntemisen olevan tärkeää  “menneisyyden
tulevaisuuden”  tarkastelemiseksi.  Vilkuna 2000,  8–11.

55. Stewart 1984, 162–165;  Clifford 1988, 220.
56. Esim.  julkaisusarja Cambridge Texts in the Histor y of  Philosophy sekä erityisen renessanssitekstiprojektin

julkaisuja. Renessanssin tieteistä kts. Joutsivuo & Mikkeli 2000. Renessanssifilosofian lähdeteoksista
katso esim. Korkman & Yrjönsuuri 1998, 431–432.

57. Goldstein 1991,  648; vrt. Ad Herennium IV.II.4; Carruthers 1992, 69–68,  164; vrt. May & Wisse
2001, 17–18, 31. Cicero De Or. 2.99–306.

58. Couder t & Corse 1996, viii, xv–xviii,  xxx–xxxiii; Conway 1996, 20. Bacon, Descartes, Leibniz ja
Locke kuuluvat niihin filosof eihin, joiden tuotanto valaisee suhtautumista kokoelmiin, kokoelmat
myös valaisevat heidän ajatteluaan. Daston ja Park tuovat tämän hyvin esiin. Daston & Park 1998,
215–253, 290–301.

ryttyä julkiseen omistukseen,  siitä on tullut keskeinen osa monien museoiden kokoelmia ja monet
teokset ovat saaneet itsenäisten taideteosten arvon. Tämän seurauksena niitä on käsitelty
taidekokoelmana myös Medicien omistuksessa ollessaan. Näyttää kuitenkin siltä,  että palatsin
“kokonaistaideteos” ja “kokoelmat” oli vat omana aikanaan kaksi eri asiaa ja kokoelmilla oli tiloissa
määrätty yksityinen sijaintinsa ja kä yttönsä erotuksena aina nähtävillä olleista koristeluista. Esi-
merkiksi Mur ray käsittelee Medicien yhteydessä kokoelmina vain humanistista aineistoa kuten
rahoja ja mitaleja. Susan M. Pear ce on pyrkinyt laajentamaan käsitystä kokoelmasta ja on tutkinut
muun muassa työväenluokkaisten naisten kermiikahyllyjä.  Ajatus keräilystä esille asetettavien tava-
roiden hankkimisena laajentaa tutkimusta kiinnostavalla tavalla.  Katson kuitenkin, että
museoaitoksen historiaa selvitettäessä se ei ole käypä määritelmä siltään.  Historiallisen omistajan
suhde esineistöön on otettava huomioon. Vrt. esim. Pearce 1992, 68–88; Pear ce 1994, 157–159;
Pear ce 1995, 257, 272–275; Mur ray 1904, 13.

59. Vrt. Yates 1964, 113–114, Brunon elämästä ja toiminnasta kts. 190–359. Bredin & Santoro-Brienza
laskevat Brunon aristoteelisten ajattelijoiden joukkoon yhdessä Tommaso Campanellan ja
Leonardon kanssa. Uskoisin,  että kaksi ensimmäistä mainitaan muistimestareina erityisesti
painottamansa havainnon tärkeyden takia.  Platonilaisiksi he määrittelevät Nikolauksen, Ficinon ja
Firezen Accademia del Disegnon jäsenet (esim. Michelangelo). Bredin & Santoro-Brienza 2000, 72.
Olen tietoinen painotuseroista näiden eri aja ttelijoiden kesken. On huomattavaa, että havaintoon
sitoutumisensa takia Leonardoa ei pidetty yhtä “jumalaisena” taiteilijana kuin Michelangeloa.Työssäni
haluan kuitenkin painottaa ajan pyrkimystä yhtenäistävään näkemykseen. Ketään varsinaisista filoso-
feista ei mielestäni voi määritellä yksioikoisesti kummankaan suuntauksen edustajaksi. Renessanssi-
ajattelun synteesissäni korostuu platonismi, koska lähtökohtani on jossainmäärin katsojakeskeinen
ja tarkastelen katsojan asemaa määritellessäni platonilaista neroutta ja yksilön “jumaloi-
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tumisprosessia”. Näillä tarkastelukohteilla on käsittääkseni erityistä kiinnostavuutta nykyisessä
museokeskustelussa. Aristoteelinen luonnon tarkkailu on ollut itsestäänselvästi mukana museoi-
den ja kokoelmien muotoutumisessa vähintään yhtä tärkeänä kuin platonilaisuus. Nähdäkseni
aikalaiskirjoitusten painotuserot syntyivät kulloisistakin tarkoitusperistä ennemmin kuin todelli-
sesta halusta määrittäytyä jomman kumman klassikon kannattajaksi (ehkä lukuunottamatta yli-
opistoja, joissa aristotelismi sai tukea 1500-luvulla ilmeisesti vastavoimana hoveissa esiintyneelle
uusplatonilaisuudelle ja okkultismille.

60. Lor ente 1998, 1–7, vr t. myös Duncan & Wallach 1980, 448–469.
61. Belk 1995, 5; Bennett 1995, 87.
62. Bazin 1964,  17–18, 22,  suomennos Eila Pajastie ja Mirja Rutanen; Belk 1995, 103–104.
63. Belk 1995, 103–104.
64. Pear ce 1995, 68. Tässä työssä keskityn ensisijaisesti kysymykseen voimien merkityksestä kokoelmien

keräämiselle renessanssin aikana. Aihepiiri on kartoittamaton, vaikka jo ensimmäisistä museo-
historiallisista tutkimuksista alkaen, eli noin sadan vuoden ajan, on ollut tiedossa, että magiaan
liittyvillä uskomuksilla oli merkitystä 1500-luvun kokoelmissa.

65. Kokoelmasta noin 75 prosenttia oli työkaluja. Sen ar vokkaimpia esineitä olivat yksisarvisen sarvi,
kolumbialainen malmikimpale, jossa oli smaragdeja, (vuori)kristallipallo , vuorikide- ja muista kal-
lista kivimateriaaleista (mukaanlukien saksonilainen serpentiini) valmistetut astia t Menzhausen 1986,
70–73.

66. Distelberger 1986, 44.
67. Kaufmann 1999, 37. Varhaisista Euroopan ulkopuolisista kokoelma-aineistoista kts. esim. Toorians

1994, 59–67; Shelton 1994, 177–203;  Mason 1994, 1–20; Kaufmann 1999, 35–42: King 1986,
232–236; Feest 1986, 237–244; Bassani & McLeod 1986, 245–250; Raby 1986, 251–258; Ayers
1986, 259–266; Impey 1986, 267–273; Skelton 1986, 274–280; Dam-Mikkelsen & Lundbæk 1980.
Mainituista kirjoittajista erityisesti Feest on useissa julkaisuissaan tarkastellut Eurooppaan päätyneitä
varhaisia amerikkalaisia aineistoja.

68. Chevallier 1991, 113. Cicero kuvailee laajasti Ver resin intohimoa kauniisiin esineisiin ja halua esiin-
tyä connoisseurina puheessa Actions secundae in C. Verrem liber Quartus. Puheen keskeisenä seikkana
on osoittaa Verresin käyttäneen asemaansa hyväkseen saadakseen haltuunsa kalleuksia maksutta
tai vähäiseen hintaa. Cicero toteaa, että Verres ei ollut kiinnostun ut arvokkaista ma teriaaleista, hän
esimerkiksi palautti hopealautasten jäännöksiä irrotettuaan niissä olleet pakotukset. Samoin esiin
nousee, että Verres ei kyennyt piilottelemaan intohimoaan edes oikeudenkäynnin loppuvaiheessa,
jolloin tuomio oli jo ilmeinen ja hänen tekojaan vartioitiin tarkkaan. Cicero In Ver. IV 1–151.

69. Stewart 1984, 163.
70. Chevallier 1991, 113; huom. myös Cicero In Ver. IV 13.
71. Bergmann 1994, 226; vr t. Cicero De Or. erit. kir ja 2. Ciceron mukaan puhujan piti hallita tosiasiat

ja löytää yleisön puolelleen voittavat ar gumentit. Nämä sijaitsivat „paikoissa“ (loci), jotka Car l
Goldsteinin mukaan olivat tavanomaisia keskustelun aiheita. Teoriassa ne löydettiin tutkien syitä
ja seurauksia; samanlaisuuksia ja eroavuuksia sekä esittäen sellaisia kysymyksiä kuin „millainen se
on?“ tai “mistä osista se koostuu?” Goldstein katsoo käytännössä “paikkojen” löytyneen klassisia
lähteitä tutkien, muunnellen ja uudistaen. Goldstein 1991, 645; vrt. Cicero De Or. 2. 307–315.

72. Schnapp 1996, 36, 60–65, 108–110.  Varron laajasta tuotannosta on säilynyt vain fragmentteja.
Rooman menneisyyttä käsittelevä osuus (41 kir jaa) tunnetaan parhaiten Augustinuksen (354–430jaa.)
kommenteista. Ei voidakaan puhua Varron ajatusten löytämisestä renessanssin aikana. Ilmiötä on
mieluummin syytä ajatella samojen ajatusten uutena keksimisenä. Quintilianuksen Institutio oratoria
käännettiin kokonaisuudessaan 1416, Ciceron tuotantoa löydettiin 1400-luvun alussa,  esimerkiksi
De Oratore  saatiin käyttöön 1421. Retoriikan opetuksessa keskiajalla tunnettu ad Herennium säil yi
tärkeimpänä, koska oli menetelmäkeskeisin. Roomalainen retorinen muistamisen taito perustui
kreikkalaiseen järjestelmään, joka rakentui paikkojen (loci) ja kuvien (imagines) v araan. Muistitekniikan
esittelyssä ad Herennium on ilmeisesti lähinnä alkuperäistä kreikkalaista menetelmää. Quintilianus
kannattaa mekaanisen ulkoamuistamisen sijaan loogisen järjestyksen ja tyylin ymmär tämistä. Cicero
taas tarkastelee muistamisen taitoa suhteessa verbaaliseen. den Hengst 1986, 239–247.

73. Fabianski 1990,  124–126, kuvat 9 ja 34;  MacGregor 1989, 207–212. Salomon’s House viittaa erityises-
ti temppelin seitsemään viisautta symboloivaan pylvääseen. Myös Camillo viittaa sananlaskuihin ja
Salomonin temppelin seitsemään pylvääseen ja niiden kautta edelleen kabbalan sefiroihin. Camillo
1990, 61.

74. Fabianski 1990, 95–134; Duncan 1995, 7; Taylor 1994, 9–32; Spalding 1998, 9–22; kts. Hetherington
1978, 214–228; vrt. Pearce 1995, 387–388. Kts. MacGregor 1983; Josten 1985. Ashmoleania on
mahdollista pitää maailman ensimmäisenä museoksi rakennettuna museona, mutta museo-
kokoelman määrittelyssä voidaan painottaa niin monia tekijöitä, että täsmällisen ikäjärjestyksen
laatiminen ei palvele mitään tarkoitusta. Arthur MacGregorin kirje kirjoittajalle 10.11.1998; Vrt.
Heinonen & Lahti 1996, 29. Baselin yliopiston museo avattiin yleisölle 1671.
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 78. Heikkinen HS 2.3.  1997. Todella pimennettyyn “taidemuseotilaan” voi tutustua Valer y Petrovich
Sazonovin artikkelissa The One Picture Callery. Artikkeli esittelee näyttelyn,  jossa voi tutustua vain
yhteen teokseen „teatteriesityksenä“. Teoksen näkeminen edell yttää katsojalta ennakkosuunnittelua
ja paneutumista. Näytösajat on määrätty ja ka tsomiskokemus koostuu audiovisuaalisesta tausta-
aineistosta ja teoksen tarkastelusta himmennetyssä huoneessa “sopivaa tunnelmaa” luovan musii-
kin säestämänä. Sazonov 1996, 297–305.

79. Vrt. Meldgaard 1994, 71–92. Vrt. taulukot Bourdieu & Darbel 1991, 153–155. (Kiasman kulttimaine
nuorison parissa on tässä valossa sitä suur empi saavutus.)

80. Rebérioux 1999, 285; Listaus tekijöitä, jotka luonnehtivat “highbrow”, “middlebrow” ja “lowbrow”
kulttuureja, kts. Pearce 1995, 367.

81. Voidaan kysyä miksi sosiaalisia eroja on poistetta va muuttamalla laaja kansa suppean yläluokan
kaltaiseksi. Tällainen usko sitoutuu samaan paternaaliseen ajatteluun kuin kansanvalistus ja rasis-
mi, joita se näennäisesti poistaa. Lähtökohta ja pohdittavat ongelmat ovat toiset ja tilanne
hedelmällisempi, jos tietoja tarjotaan museovieraiden kiinnostuksen perusteella. Tätä esiintyy niin
sanotussa erilaiset yleisöt -ajattelussa.

             Museotutkimuksessa on kaksi toisistaan erottuvaa suuntausta: esinehistoria ja kokoelmien vai-
heet sekä sosiaali- tai yhteiskunnallinen näkökulma lähinnä sosiologisine lähestymistapoineen. Suun-
tausten edustajien kesken on tieteellisiä ristiriitoja, eikä tutkimuksessa ole montaa kertaa yhdistetty
vahvaa kokoelmien tuntemusta täsmällisesti määriteltyihin tutkimusasetelmiin ja näkökulmiin. Vrt.
Pear ce 1995, 366.

82. Vrt. O’Doherty 1996, 14–15.  Bazin kutsuu modernistista valkoista näyttelytilaa “kliiniseksi”.  Bazin
1967, 266–267.

83. Grunenberg 1994, 204–205,  207; Vertaa myös Greenberg 1996; McClellan 1994, 2–3.
84. Young 1759, 46–47, siteerattu Morrison 1996, 20–21. Youngin kir joitus levisi varsin laajasti Euroo-

passa. Se pyrki vakuuttamaan, että hänen aikalaisillaan oli samat mahdollisuudet nerouden ja
originaliuden osoittamiseen kuin antiikin taiteilijoilla, jotka ensimmäisyytensä takia väistämättä
tuottivat uutta. Young 2000, 538–542.

85. Siteer attu Murray 1904, 19–20.
86. Vrt. Cor pus Hermeticum XVI.7. Nimitys wicca tulee vanhasta noitaa tarkoittavasta englanninkielen

sanasta.
87. Pyhän kokemuksellisuus ohittaa humanistisen tutkimuksen alan, enkä käsittele sitä tässä tarkem-

min. Viittaan kuitenkin esimerkiksi Andrew Newbergin tutkimuksiin uskonnollisten ja mystisten
kokemusten muodostumisesta aivoissa. Pyhän kokemus on sikäli keskeinen tutkimuksessani, että
käsittelemäni keräilyn renessanssif ilosofia olisi mahdollista määritellä esimerkiksi sellaisen ympä-
ristön rakentamiseksi, jossa yhteys maailmankaikkeuteen mahdollistuu, mitä kontemplaatiolla tai
mietiskelyllä tässä työssä tar koitetaan.

88. Kts. esim. Bennett 1995, 30–32, 166–167; Pear ce 1995, 132–139; Taylor 1994, 16; Serota 1996, 7;
Shelton 1994, 198.

89. MacClellan 1994, 2–4; Dresdenin vaiheista katso myös Bock 1993, 112–117. Dresdenissä oli erilli-
nen taidemaalausosasto 1600-luvun puolivälissä (Schatzkästlerin und Kunstgemählde). Osastoon kuu-
lui teoksia Düreriltä, Tizianilta, Rembrantilta, Luca van Leydenilta ja Lucas Cranahilta. von Schlosser
1908, 84. Vakkari 2000, johdannossa on tiivis katsaus taidemuseoiden syntyvaiheisiin ja varhaisiin
teosten esittelyperiaatteisiin.

90. Inventaarikuvat on julkaistu esimerkiksi von Schlosserissa 1908 tai Impey & MacGregorissa 1986/
2000.

91. Schmitt, 1999, 185–186: Warwick 1999, 191; Warwick 2000. Amerbach oli juristi, humanisti ja

75. Duncan 1995, 1–2, 8–10; Bazin 1967, 7, 265.
76. Pallasmaa Ark 3 1977;  Colguhoun Ark 3 1977; Rabeneck Ark 3 1977; Crompton Ark 3 1977.
77. Tätä voidaan halutessaan verrata kotimaiseen vuoden 1992 Kansojen museo -komiteamietintöön, jossa

puhutaan tapahtumista ja kulttuurien kohtaamismahdollisuuksista enemmän kuin museo-
kokoelmista ja näyttelyistä.Suunnitelma Kansojen museoksi esittelee ajatuksia eri etnistä alku-
perää olevien ihmisten kokoontumisista tapahtumissa ja musiikin sekä teatterin parissa. Se koros-
taa äänen antamista vähemmistöille. Ajan liikettä kuvannee, että Kulttuurien museon nimellä
18.4.1999 avattu kokoelmaesillepano ei toteuta useitakaan mietinnön ideoita.  Uudessa
vitriinimuseossa ei ole esimerkiksi varattu paikkaa tapahtumille, joskin sijainti Helsingin keskustas-
sa, Tennispalatsissa, mahdollistaa kulttuuritapahtumien elimellisen yhteyden museoon. Museo 2000
-ohjelman yhteydessä on esiintynyt v astaavia puheenvuoroja m useoiden muuttamisesta
kulttuurikeskuksiksi. Sävy ei kuitenkaan v aikuta enää samalla tavoin mor aalisesti kasvattavalta kuin
Kansojen museo -komiteamietinnössä. Mieluummin tar koituksena on tar jota museokävijälle en-
tistä laajempi vapaus valita syventymiskohteensa. Kansojen museo – Folkens museum, komitea-
mietintö 1992:1. Vrt.  esim. Ritv a Wäre, esitelmä HY/taidehistorian aamukahvitilaisuudessa
12.10.2001.
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 95. Duncan 1991,  4, 14–15, 89; Vrt.  Bennett 1996, 109; Taylor 1994 9–32; Whiting 1917, 27; Arnoldi
1997, 77. Afrikkalaisista museoista katso vuonna 2000 ilmestynyt kokoomateos Ardouin & Arnize
(eds.) Museums in West Afrika , jossa paikallinen museoväki pohtii eri maiden museolaitosten tilaa,
tarpeita ja mer kitystä. Kirjassa ei nostateta kolonialismikritiikkiä, v aan pyritään rakentavaan yhteis-
työhön eurooppalaisten museoiden kanssa ja korostetaan museon tärkeyttä maiden identiteetille.
Asenne voi tosin johtua ainakin osittain myös museoiden kehitystoiminnan ja kirjan kansainväli-
sestä luonteesta.

96. Bal 1996a, 98–101.
97. Bal 1996b, 203–204; kts. nä yttelyanal yysejä Bal 1996a.
98. Ajattelen tässä voimakkaimpana esimerkkinä ns. Stendahlin syndroomaa. Se on oireyhtymä,  jossa

taiteen katseleminen aiheuttaa turistille euforisen tilan, paniikkireaktion tai masennusta. Mielen-
kiintoista oireyhtymässä on, että sen aiheuttavat edelleenkin useimmiten samat teokset, jotka 1500-
luvulla tehtiin vaikuttamaan täydellisyydellään ihmisen psyykeen kuten Michelangelon tai Leonardon
tuotanto.

99. MacDonald & Alsford 1989, 119; Hooper -Greenhill 1992, 2.
100. Laurencich-Minelli 1986, 23; Crimp 1993, 293–294; von Schlosser 1908, 6. Termin guardaroba,

jota myös käytettiin, voi käsittää viittaavan esinekokoelman säilyttämiseen. Säilyneistä esimerkeis-
tä ja tiedoista päätellen kokoelmat pidettiin yleensä yksityistiloissa ja umpinaisissa kaapeissa.

101. Thomas Aquinas 1993,  142, 144; Iamblikhos 1988b, 43; Carruther s 1992, 63, 153, 173; Pearce 1995,
96–98; Bazin 1967, 16. Mar y Carruthers korostaa muistin, kuvan ja sanan yhteyttä oppimisessa ja
ymmärtämisessä keinotekoisen muistin keskiaikaisessa käytössä. Lukeminen ja näkeminen tekevät
läsnäolevaksi, muistaminen omaksi. Muistin visuaalinen käyttö ei Car ruthersin mukaan edellyttä-
nyt käsikirjoitusten kuvittamista,  kuvat luotiin lukijan päässä. Toisaalta taas maalauksia katsottiin
voitavan lukea r etorisesti samoin kuin kirjoja eli niitä voitiin käyttää oppimateriaalina. Car ruthers
1992, 159, 221–224, 231.

102. Termit luonnonfilosof ia ja magia eivät työssäni liity Foucault’n ajatteluun, vaan ovat käsittelemäni
ajanjakson kielenkäyttöä. Haluan näiden termien läpi työni ja tkuvalla tar kastelulla nostaa esiin
maailmankuvasta sen puolen, jonka valistus uusine ilmaisutapoineen nähdäkseni ennemmin pii-
lotti kuin syrjäytti. Tämä liittyy ja tkuvuuden tematiikkaan, joka on sekä Foucault’n että vallitsevan
historiankir joituksen sekä useiden kulttuurikäsitysten vastainen. Työni ymmärtämistä haitannee
jossain määrin sen ymmärtäminen, mitä kulttuurien erilaisuudella tarkoitetaan: on vaikea löytää
tasapainoa nykyään vallitsevan ilmaisutavan ja aiempien kielellisesti poikkeavien ilmaisujen välillä.
Tämä ilmaistaan usein puhuen ylittämättömistä kulttuurieroista tai kääntämisen mahdottomuu-
desta. Esimerkiksi Hooper-Greenhill pitää Foucault’n avulla tunnistamaansa “magiaa” nykyisestä
niin poikkeavana tapana hahmottaa maailmaa, että sitä käyttäen luotuja merkityksiä ei voida ym-
märtää. Tästä poiketen tämän työn teemana on osoittaa, että magia on erilaisiin tunnistettaviin
lähdeaineistoihin kuten kabbalaan ja antiikin uusplatonilaisuuteen perustuva tapa selittää maail-
maa. Se on siksi jossainmäärin ymmärrettävä. Koska työni lähestymistapa ei liity Foucault’n ajatte-
luun, en tässä työssä nojaa hänen määritelmiinsä, vaan pyrin työn edetessä muodostamaan lukijal-
le käsityksen siitä miten ymmärrän nämä keskeiset termit.

103. Buck-Morss 1997, 241; Vrt. Kaufmann 1994,  137–138; Distelberger 1986, 42, 44; Pomian 1990,
37; Bolzoni 1999 11–18.  Kts. Crimp 1993, 202. Aarteisiin ja pyhäinjäännöksiin liitettiin keskiajalla
uskomuksia ihmeteoista ja kokoelmia esiteltiin pyhiinvaeltajille suunnatussa kirjallisuudessa. Tämä
perinne ei ole katkennut. Keskiajan kirkkojen kokoelmien hankinnassa ei kuitenkaan ole tämän-
hetkisen tietoni mukaan mahdollista puhua systemaattisista olemassaolon selittämisen tavoitteis-
ta, joten en liitä niitä museoperinteeseen. Päinvastoin, tar kastelen työssäni eroa, jonka renessanssi

kuului Erasmuksen ystäviin. Hänen kokoelmansa muodostaa Baselin museoiden ytimen. Acker-
mann 1986, 62.

            Resta on kiinnostava keräilijäesimerkkinä tämän työn kannalta. Genevieve Warwickin mukaan
isä Sebastiano Resta käytti piirustusalbumien järjestämisessä muistamisen taidon rakennetta. Selailija
kutsuttiin metaforiselle kävelylle taidehistorialliseen muistiin. Valitut piirrokset olivat merkkejä eli
fragmentteja, joiden avulla muistettiin Italian taideperintö.  Ohessa olleet muistiinpanot viittasivat
ja niissä oli vertailuja muilla tekniikoilla toteutettuihin muualla olleisiin teoksiin.  Tarkoituksena oli
kuvata Italian taiteen menneisyys ja samalla osoittamalla nyanssien tajua piir ustusten tarkastelussa
vahvistaa Restan omaa identiteettiä aatelisena ja katolisena. Tämä viittaa muistin laajennettuun
käyttöön, johon palaan neljännessä kir jassa. Resta rinnasti teoksen ja katsojan suhteen Italian
kir jalliseen traditioon ylistää naiskauneutta ja kutsui katsojaa amatore-termillä. Warwick 1999,  193,
195–196. Naiskauneudesta kts. esim. Castiglione 1976, 324–345.

92. Käynti Museo di Capodimontessa toukokuussa 2001.
93. Moore 1997, 32;  Belcher 1991, 59–64;  Dean 1994, 4–5, 26; Personality of  the Year: Neil MacGr egor,

Director, the National Gallery 1996, 23–32.
94. Rober ts 1997, 2–3.
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 108. Varro, De Re Rustica, II.i. 3–5, siteerattu Schnapp 1996, 68,  222–228.
109. Kysymys tarkastelijan ja maailman suhteesta on yksi filosof isen keskustelun keskeisiä juonteita.

Keskustelun seuraaminen jää väistämättä työni aiheen ulkopuolelle niin keskeinen kuin se museoi-
den ja kokoelmien historian tarkastelussa onkin. Huomautettakoon kuitenkin, että Heideggerin
filosofianhistoriallisesta ajattelusta on varsin mekaanisesti lainattu käsitys modernismista 1600-
luvun ilmiönä koska tuolloin ilmestyivät Descartes’n kaltaisten kirjoittajien jyrkät erottelut hengen
ja materian välillä. Häntä edeltäneiden kirjoittajien ei voidakaan sanoa olleen juuri tuota mieltä:
hengen ja ma terian eroja ja yhteyksiä pohdittiin vuosisatoja monenlaisia argumentteja esittäen.
Osana tätä keskustelua mietittiin ihmisen universaalia sijaintia. Heidegger ei ajattelussaan näytä
olleen yhtä yksioikoinen kuin hänen tutkimustensa perusteella rakennettu käsitys modernista maa-
ilmasta: hänelle olemassaolo oli nähdäkseni varsin monimutkainen kokonaisuus.

110. Pear ce 1995, 57–86.
111. Pomian 1993, 10; Pomian 1996,  160–174. Francesco Albertini luettelee huomattavan määrän

roomalaisia keräilijöitä teoksessa Obusculum de Mirabilibus Novae et Veteris Urbis Romae vuonna 1509.
Bazin 1967, 52. Kts. varhaisista, lähinnä porvarillisista, alankomaisista kokoelmista,  Bergveldt 1992.

112. Bazin 1967,  169–177. Louvre on ollut eittämättä malli monelle museolle ja vallankumous merkitsi
aarteiden ja taideteosten siir tämistä eri puolilta museoihin. Koska 1800-luku on julkisten museoi-
den perustamisen aikaa,  Louvren yhteydet muihin m useoihin on helppo osoittaa. Yhteys näkyy
erityisen selvästi amerikkalaisessa kir joittelussa. Carol Duncan toteaa, että julkisen museon perus-
taminen oli tärkeällä sijalla vallankumoushallituksen työlistalla.  Se loi Louvressa ensimmäisen
modernin kansallisen taidemuseon. Musée Napoléon oli von Schlosserin mukaan vallankumouk-
sen tuote siinä mielessä, että kuninkaan omaisuus julistettiin kansan omaisuudeksi. Siitä suunnitel-
tiin eurooppalaista keskusmuseota. Andrew McClellan on kirjoittanut että Louvrea, siinä muo-
dossa kuin se oli Napoleonin aikana, pidetään yleensä, ja oikeutetusti, arkkityyppisenä valtiollisena
museona ja esikuvana useimmille maailman kansallisille taidemuseoille. Hän kuitenkin huomaut-
taa, että se on yhtälailla nähtävä aiempien aloitteiden tuotteena. McClellan purkaa käsitystä Louvresta
vallankumouksen lapsena,  mutta pysyttelee edelleen 1700-luvun ranskalaisessa ajattelussa ja toi-
missa julkisen museolaitoksen perustamiseen johtaneena toimintana. Tämän hän perustelee tote-
amalla, että 1700-luvulla kokoelmat olivat Euroopassa merkittävässä määrin hoveissa ja niiden
ahdettu ripustus teki mahdottomaksi yksittäisen teoksen erillisen tarkastelun. Sensijaan
Luxembourgin galleriassa ripustus muutettiin 1750 alkaen ensin taiteilijoiden tyylejä vertailevaksi,
joskin edelleen koristeelliseksi, sittemmin maittain ja koulukunnittain järjestetyksi kehitykseksi.
Viitetekstissä McClellan toteaa, että myös Dresdenin kuninkaallinen g alleria oli järjestetty kansal-
lisen kehityksen ver tailun mahdollistavalla tavalla. von Schlosser 1908, 134; McClellan 1994, 2–3;
Duncan & Wallach 1980, 449–469; Duncan 1991, 88; vrt.  Bennett 1995, 76; Crimp 1993, 97.

muodosti keskiaikaan, vaikka useat uskomukset ja käsitykset jatkuivat.  Kirkkojen kokoelmat muo-
dostuivat lähinnä lahjoitusten ja kirkon toiminnan seurauksena ja saivat vasta toissijaisesti, jo ole-
massa ollessaan, kirkon arvovaltaa ja merkitystä korostavan tehtävän. Niitä ei siis hankittu tietoi-
sesti tai systemaattisesti kokoelmaksi. Sama voidaan sanoa myös antiikin temppeleiden kokoel-
mista. Kir kon piirissä sinänsä kerättiin myös kokoelmia,  joista myöhemmin muodostui museoita,
esimerkiksi useilla paaveilla oli merkittäviä taide- ja antiikkikokoelmia 1400-luvulta alkaen.

104. Hooper-Greenhill 1992, 79–82.  Vrt.  Olmi ei pidä ruhtinaiden kokoelmia sekavina vaikkakin hen-
kilökohtaisina. Olmi 1986, 5–6.

105. Kts. Hooper-Greenhill 1992, 82–84. Jatkossa tar kastelen kokoelmien merkityksenluomista Hooper-
Greenhillin lähestymistavasta poikkeavan perusolettamuksen valossa. Nähdäkseni subjektiaseman
ottaminen suhteessa maailmaan on enemmän luokkasidonnainen kuin ajanjaksoon liittyvä k ysy-
mys. Henkilökohtainen vapaus määritellä asemaansa liittyy käsitykseni mukaan viimeistään 1400-
luvulla ylimpien sosiaaliluokkien ja jossain määrin myös oppineiden maailmankuvaan Pohjois-
Italiassa. Juuri näiden ryhmien parissa alkoi myös keräily. Kokoelma oli maailman eri kulmien ja
menneen todellisuuden konkretisoitu representaatio, jota tutkien yritettiin hahmottaa omaa
universaalia sijaintia ajallisesta ja paikallisesti.  Kuten myös pyrin työssäni osoittamaan, juuri todel-
lisuuden matemaattinen hahmottaminen määrittää tuon ajan ajattelua, mistä esimerkiksi
Kopernikuksen vuonna 1543 ilmestynyt De Revolutionibus Orbium Cælestium Libri kertoo. Teoksen
ilmestyminen kertoo uusplatonilaisen mystiikan vahvasta vaikutuksesta uuteen tapaan tarkastella
maailmaa. Se epäilemättä itse edelleen levitti uskonpuutetta kirkon näkemyksiä kohtaan. Koska
arvot ja maailmankuva poikkesivat nykyisestä eikä nykyisenkaltaisia tieteenaloja ollut olemassa,
tieteellinen tai epätieteellinen eivät käsittääkseni ole ajattelun järkevyyttä tai epäloo gisuutta kuvaa-
via termejä tässä yhteydessä.

106. Heidegger 1992, 21, 130–131, 181–182.
107. Heidegger 1992, 173–175,  305–320. Kuten jatkossa käy ilmi, mainittu näkemys määrittelee mie-

lestäni esineiden tehtäviä kokoelmissa ja liittyy kiinteästi 1400–1500-luvulla käytyyn maailman-
kuvalliseen keskusteluun.
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113. Bredin & Santoro-Brienza 2000, 79. Kursiivi kir joittajan; Bazin 1967, 194. Bredinin ja Santoro-
Brienzan edustama näkemys hallitsee filosof ian ja estetiikan historiaa materiaalisia teoksia tutki-
vasta taidehistoriasta poiketen. Esimerkiksi James Elkins määrittelee maalaustaiteen alun nykyi-
sessä mielessä Alber tin De Picturan (1435) julkaisemisen ja vuoden 1563 väliin, jolloin Firenzen
Accademia del Disegno perustettiin. Hän toteaa edelleen, että jo vuoden 1600-jälk een taiteesta kir-
joittamisen määrä lisääntyi huomattavasti. Martin Kemp on seurann ut taiteilijan määrittelyä yksilöksi
1300-luvun kir joitteluun asti ja pitää sitä renessanssin k eskeisenä ilmiönä. Hän toteaa, että vaikka
aihetta ovat lähestyneet kirjoittajat, kuten Michael Baxandall ja David Summer s, se on epätäydellisesti
tunnettu. Antologiassa Art in Theory 1900-luvun modernin taiteen ymmärtämisen kannalta mer-
kittävien teoreettisten tekstien kokoelma alkaa 1600-luvun puolivälistä, joten se liittyy estetiikan
traditioon. Elkins 1999b, 23; Kemp 1987, 1; Harrison, Wood ja Gaiger 2000, 1–5.

        Tässä työssä tarkastelemani renessanssif ilosofia antaa ymmärtää,  että taiteen käsitteen
määrittyminen Vicon kuvaaman kaltaiseksi on ollut muotoutumassa 1400–1500-luvun kuluessa
osana yleistä keskustelua ihmisen mahdollisuuksista käyttää kykyjään. Kyse on tällöin käsityksestä,
että älyllinen toiminta voisi johtaa intuitioon ja että juuri älyllinen har jaannus erottaa nerouden
käsityöläisyydestä. Alle gorioita, kirjallisia viittauksia ja matematiikan taidon avulla tunnistettavia
ominaisuuksia sisältäneellä teoksella näyttäisi olleen tehtävä ka tsojan inspiroijana meditaatioon ja
osansa äl ylliseen keskusteluun innoittajana. Henkilöltä, joka valmisti innoittavan teoksen (erotuk-
sena tilauksen yhteydessä saatujen ohjeiden nouda ttamisesta), vaadittiin samaa sivistystä sekä älyl-
lisen lahjakkuuden ja oivaltamisen kyvyn käyttämistä kuin katsojalta. Hän nousi yksilönä massan
yläpuolelle, koska kykeni tuottamaan tunnistetta vaa,  mutta ennakoima tonta.

114. Bazin 1967,  218; kts. McClellan 1994 2–3. Bazin pitää varhaisimpana opetustarkoituksessa
perustettuna museona Baselin yliopiston kirjastoon vuonna 1661 esille laitettuja taideteoksia. Ox-
fordin yliopiston yhte ydessä vuonna 1683 avattu Ashmolean Museum taas on hänen mielestään
ensimmäinen pedagoginen julkinen instituutio. Bazin 1967, 144–145.

115. Mor rison 1996, 10–13; Pomian 1993, 10.
116. Josten 1985, 3, 7–8; Castiglione 1967;  Bignamini 1996a, 31, 33–34; de Seta 1996, 14; Morrison

1996, 1–2; Bignamini 1996b, 75; Chaney 1996, 95. Bacon pitää matkan opintoluonnetta keskeise-
nä. Hän korostaa kielen alkeiden ennakkotuntemusta, päiväkirjan pitämistä, tär keisiin ihmisiin
tutustumista ja jatkuvaa asuinpaikan vaihtamista. Mikäli matkailija on nuori, opas on välttämätön.
Matkan kokemuksien tulee vaikuttaa myöhempään elämään. Yhteydet pitää säilyttää ja vaikka
omia tapoja ei pidäkään korvata vierailla, “muutamia kukkia”  voi kotimaalle “poimia”. Bacon
1997, 50–51.

117. Siteer attu Morrison 1996, 16–18; Wilton-Ely 1996, 137; Chaney 1996, 95; de Seta 1996, 15.
118. Siteerattu Morrison 1996, 18; Rousseau 1933, 2–3, 11–16. Rousseau korostaa luonnon vaikutusta

ja ihmisen kykyä pilata kaikki, mutta pitää silti ihmisen tarvetta taivuttaa toinen haluttuun muottiin
tyhjää parempana.

119. Morrison 1996, 3–5; Wilton 1996a, 39; Chaney 1996, 95; Wilton-Ely 1996, 137; Wilton 1996b,
131; de Seta 1996, 15. Ensimmäiset satunnaiset löydöt Pompeijissa ajoittuvat jo vuoteen 1595,
mutta vir alliset kaivaukset aloitettiin vasta 1748. Menestys ei ollut merkittävä ennen 1770-lukua.
Bignamini 1996a, 231.

120. Morrison 1996, 13; Ingamells 1996, 26–27, 29; Bignamini 1996b, 75; Wilton-Ely 1996, 137; Chaney
1996, 96; Bignamini 1996a, 34. Vrt. Bignamini & Jenkins 1996,  203. von Schlosser laittaa Palladion
suuhun sanonnan, että englantilaiset vie vät kaiken. von Schlosser 1908,  132. Viennin määrä oli
niin suuri, että 1600-luvulla sitä rajoitettiin laein.  Lakeja uudistettiin edelleen 1700-luvulla.

121. Hawkins 1997, 3–38; Castiglione 1976, 289–290.
122. Käynti Air and Space Museumissa Washingron D.C:ssä helmikuussa 1997; Kts. Gieryn 1998,

197–228; Zolber g 1996, 69–82; Yeingst & Bunch 1997, 152–155;  Lubar 1997, 15–27.
123. Roberts 1997, 4;  Moore 1997, vii.
124. MacGregor 1986,  151.
125. Prösler 1996, 32.
126. Said 1994, 407–408; viktoriaanisen ja edvardiaanisen Iso-Britannian museoissa esitetystä Afrikka-

kuvasta vr t. Coombes 1994.
127. Esimerkiksi Englannissa on viime vuosina her ättänyt keskustelua saman perheen tumma- ja v aalea-

ihoisten lasten pakottaminen koulussa perehtymään erilaiseen „omaan“ kulttuuriseen taustaansa.
128. Feldman 1981, 19.
129. Feldman 1981, 17.
130. Yhteenkuuluvuutta tunnetaan yleensä luultavasti vain tutun ja omaan elämään vaikuttavan lähi-

piirin, suvusta muodostuneen ryhmän tai pienehkön kylän kanssa, mikä voidaan määritellä myös
biologisperäiseksi tarpeeksi suojella yhteistä geenikantaa. Anne Conway perusteli 1600-luvulla
sukulaisrakkauden havaittavalla tuttuudella. Kansallisuudessa tuhansien tai miljoonien kanssa jaettu
identiteetti oli saatava rinnastumaan tähän tarpeeseen huolehtia lähimmistään. Aiempaa laajem-
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man perheen muodostaminen näyttää olleen helpointa osoittamalla jokin kaikille tärkeä asia, jota
on suojeltava ulkoista uhkaa vastaan. Ryhmäsitoutuneisuus siis näyttäisi edellyttä vän jonkin pois-
sulkemista ja asettamista oman erityisyyden peilipinnaksi. Vrt. Conway 1996, 46.

131. Pear ce 1995, 129–131.
132. Inventaaritiedot ovat peräisin vuosilta 1456,  1465, 1492 ja 1494. Vasta viimeisessä inventaariossa

kiinnittää huomiota antiikin ajalta peräisin olleiden esineiden kalleus. Vuoden 1492 inventaarissa
huomiota kiinnittää esimerkiksi yksisarvisen sarvi, joka ar vioidaan 6 000 floriinin hintaiseksi kun
van Eyck maksaa 30 floriinia ja Desiderio da Settignianon veistos 3 floriinia. Viimeistään 1500-
luvulla Medicien omaisuuden rahallinen arvo on ilmeinen kokonaisuutena, samoin sen tarkoitus
osoittaa sivistystä ja asiantuntemusta. Kokoelman kanssa samoihin aikoihin perustettu platonilainen
akatemia vielä vahvisti keskustelu- ja päättelytaidon areenana hovin henkisen ilmapiirin
kultivoituneisuutta. Hooper-Gr eenhill 1992, 23, 52–53, 57, 69–71; Murray 1904, 13; Grote 1994,
213; vr t. Bazin 1967, 44, 61;  Gombrich 1985, 51.

            Huom. Habsburgit pitivät Rooman keisareita esi-isinään ja pyrkivät tuomaan sen esiin kokoel-
mansa avulla, mikä liittää kokoelmat allegoriseen perinteeseen. Ar thur MacGregor toteaakin eri-
tyisesti Francesco de’ Medicin (1541–1587) studiolon keskeisyyden museon v arhaisvaiheiden kan-
nalta, mutta korostaa samalla Habsburgien myötä syntyvää “näyttelyesineen”  käsitettä ja esillepanoa
valaistuihin asuintiloista erillisiin rakennuksiin, mikä osoittaa Habsburgien kokoelmien tärkeyttä
museoesillepanon historiassa, mutta samalla nostaa esiin kysymyksen Medicien koko omaisuudes-
ta museolaitosta edeltäneenä kokoelmana. MacGregor 1993, 10–11; MacGregor 1994, 65–66.

133. Vrt. MacGregor 1993, 10–11;  Hooper-Greenhill 1992, 23–46, 52–53; Gombrich 1966, 35–57;
Jardine 1996, 183; P omian 1990, 37.

134. Ficino 1994, 144–151. Kokoelmaa ei voinut pitää täydellisenä ilman yksisar visen sarvea tai sen
kappaleita, kuten Murray toteaa. Sarven lääkinnällinen käyttö (kuume, myrkytykset) jatkui ainakin
Englannissa 1600-luvun loppuun. Murray 1904, 40–45.

135. Hooper-Greenhill 1992, 34–39; von Schlosser 1908, 90; Gombrich 1985,  51. Gombrich on m uus-
sakin tuotannossaan tarkastellut renessanssin maagista ajattelua.

136. Hooper-Greenhill 1992, 35. Renessanssin filosof ista magiaa ei ole tutkittu systemaattisesti lu-
kuunottamatta viimeaikoja. Maagista ajattelua ei ole yritetty juurikaan soveltaa minkään asian tul-
kitsemiseen, vaikka esimerkiksi renessanssitaiteen alle gorioiden tulkinnassa on käytetty hyväksi
maagiseen ajatteluun perustuvaa tapaa – tai sitä läheisesti muistuttavaa muistiteknistä tapaa –
luoda yhteyksiä asioiden välille. Tarjolla olevan aineiston vähäistä käyttöä kuvaa se, että James
Elkins teoksessaan What Painting Is – joka pyrkii valaisemaan maalaamisen tekniikkaa ja prosessia
alkemian valossa – viittaa edeltäjänään yhteen runouden ka bbalistiseen tulkintaa. Käytettäessä
kabbalan tai alkemian kieltä sovelletaan visuaalisten metaforien puhetapaa vaikeasti sanallisesti
selitettävän analysoimiseen. Tässä tutkimuksessa voisi sanoa tehtävän samaa: magian kieltä käyte-
tään modernin ja n ykyisen museolaitoksen olemuksen paljastamiseen. Vrt. Elkins 1999a, 7.

137. Esimerkiksi von Schlosser käy läpi keräilijöiden sukulaisuussuhteita ja valaisee epäsuorasti sen,
kuinka helppo ajatusten ja tapojen oli liikkua hallitsevien luokkien keskuudessa Euroopan laajuisesti.

138. Siteerattu Eco 1986, 14.
139. Kts. Shelton 1994, 178; Hooper-Gr eenhill 1992, 68.
140. Bredin & Santoro-Brienza korostavat, että Tuomas Akvinolainen oli kiinnostunut siitä miksi

jotain kutsutaan kauniiksi. Hänellä nykyaikaisesta filosofiasta poiketen semanttinen merkitys pe-
rustui ontologiaan. Bredin & Santoro-Brienza 2000, 63.

Uuplatonilaisuuteen ja kabbalismiin perustuvassa maailmankuvassa kauneuden eli oikeiden
mittasuhteiden ja harmonian tavoittelu vaati matematiikan taitoja ja sellaista filosof ista tietämystä,
joka auttoi suhteiden määrittelyssä.  Esimerkiksi Platonin Timaiosta oli mahdollista käyttää perus-
teena toisten lukusuhteiden paremmuudelle verrattuna toisiin, sillä Timaios käsittelee materiaalisen
maailmankaikkeuden luomista matemaattisin suhtein.

141. Esimerkiksi Linnaeuksen (Carl von Linné 1707–1778) käytössä olleella sir Joseph Banksin koko-
elmalla oli tärkeä osuus kasviluokituksen syntymisessä ja hyväksymisessä.  Linnaeuksen luokitus
on ehkä selkein malli 1700-luvun yksiselitteisyyttä tavoitelleista taksonomisista pyrkimyksistä.
Linnaeus oivalsi, että jokaista kasvia voidaan verrata toiseen ja se voidaan sijoittaa taksonomiassa
vain yhteen paikkaan kun tarkastellaan vain yhtä ominaisuutta. Linnaeus esitti maailmassa olevan
“Niin monta lajia kuin ääretön Oleva alussa loi”. Hänen järjestelmänsä perustui uskoon pysyvästä
maailmasta, joka oli kokonaisuudessaan luetteloitavissa.  Valittu menetelmä, hede- ja emilehtien
vertailu, kertoo yksiselitteisyyden vaatimuksesta hierarkiassa, jonka tarkoituksena on kuvata luon-
toa matemaattisen täsmällisenä rakenteena, jossa ei ole kyseenalaisia tai monitulkintaisia kohtia tai
enempää “sukulaisuuslinjoja” kuin yksi kullakin asialla. Yhden ominaisuuden perusteella oli mah-
dollista määritellä sukulaisuuden läheisyys tai etäisyys toisiin kasveihin ristiriidattomasti. Samaa
periaa tetta sovellettiin menestyksekkäästi kaikille elämän osa-alueille ihmisistä (esimerkiksi rodut)
esineisiin. Myös taiteen esilleasettamisessa sovellettiin sukulaisuus ja kehitys -ripustusta kuten kou-
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lukunta, valtio, historiallinen kehitys, jne. -r yhmittely voidaan tulkita. Ver tailtavaksi valittiin siis
taideteosten ristiriidattomasti havaittavia tai tiedettyjä ominaisuuksia, jotka saatettiin asettaa sisäkkäin
sarjoiksi.

              Linnaeuksen työn hyväksymiselle keskeistä aineistoa oli Banksin kokoelmaan päätynyt James
Cookin (1728–1779) Tyyneltämereltä tuoma aineisto. Koska se sopi järjestelmään, voitiin päätellä,
että järjestelmän täytyi olla universaali. Cookin tuomalla aineistolla oli Pear cen mukaan ratkaiseva
osuus kasvien lisäksi ihmisyhteisöjen tutkimuksen ja vertailun syntymiselle, mikä määrittää maail-
mankuvaa 1800-luvulla. Muun muassa South Kensington Museumissa (myöhemmin V&A) jär-
jestettiin 1800-luvulla näyttely, joka perustui “darvinistiseen” käsitykseen elintilasta taistelusta ja
oman maan sijainnista kehityksen huipulla. Museoissa materiaalisesta aineistosta tehdyissä tutki-
muksissa yhteiskuntaerot nivottiin yhteen materiaalisen kulttuurin stratigrafian kanssa. Erityisesti
Augustus Pitt Riversin (1827–1900) ansiosta taksonomiasta tuli tapa löytää esineille sijainti mui-
den esineiden joukossa ja rinnastaa teknologinen kehitys ihmisyhteisöjen moraaliseen kehityk-
seen.  Pearce 1995, 136, 345.

             Linnéen käsitystä luonnon pysyvyydestä kannatettiin edelleen 1800-luvun alussa. Georges
Cuvier (1769–1832) saattoi vuonna 1830 voitokkaasti väittelyssä esittää,  että fossiilit olivat seura-
usta tuhoutuneista eläinkunnista, joiden jälkeen oli luotu tai tullut kokonaan uusia. Kyseessä oli
usko peräkkäisiin maailmankausiin, joista kukin oli staa ttinen. Cuvier har joitti vertailevaa ana to-
miaa ja sovelsi Linnén jaottelua eläinten rakenteisiin.  Hän jakoi eläimet neljään päätyyppiin, joilla
oli kullakin oma rakennekaavansa ja joita ei ollut mahdollista johtaa toisistaan. (Selkärankaiset,
nilviäiset, niveleläimet, säde-eläimet.) Fossiilikerroksista hän totesi, että eri aikoina on ollut erilai-
sia hallitsevia lajeja, mutta vastusti ajatusta, että eläinlaji olisi voinut muuttua toiseksi. Hän katsoi
katastrofien tuhonneen kaiken elävän kunkin kauden jälkeen. Cuvierin käsitys on mahdollista
tulkita siten, että hän käytti muun muassa kabbalistisilta ajattelijoilta tuttua sar joittaisten maailmo-
jen ajatusta puolustaakseen tämänhetkisen maailman pysyvyyttä.

142. Vrt. Pear ce 1995, 124–126.
143. Lafont 2000, 555; Bazin 1964, 36–37, suomennos Eila Pajastie ja Irma Rutanen; McClellan 1993,

62; McClellan 1994, 8, 15; McClellan 1984, 438;  Bennett 1995, 37; Scheicher 1986, 31. Bazinin
mukaan Bachaumontin kirjoittamaksi uskottu nimetön muistio on vuodelta 1744 eikä johtanut
mihinkään toimiin. Bazin 1967, 151. McClellanin esittämä erottelu syntyy väistämättä, jos määri-
tellään, että modernin taiteilijan käsite ja rooli syntyivät vasta 1700-luvulla.

             Medicien kokoelman yksittäisiin esineisiin on todennäköisesti alusta asti liittynyt maagisia us-
komuksia. Systemaattisesta näkyvän maailman kuvaamisesta kokoelmien avulla voidaan nähdäk-
seni puhua 1500-luvulla esimerkiksi Cosimon ja Francescon studiolojen yhteydessä.

144. Bazin 1964, 38; McClellan 1993, 69. Vrt. Bennett, 1996, 98. Bazin toteaa „modernin museologian
teorian ja tekniikan“ syntyneen d’Angivillerin museosuunnitelman myötä.  Uutuuksia olivat muun
muassa yhtenäiset kehykset,  joissa oli taiteilijan ja teoksen nimi sekä valaiseminen ylhäältä. Bazin
1967, 154–156.

       Olmin käsityksen mukaan ei-henkilökohtaisuuteen esiintyi pyrkimystä jo 1500-luvun lopun luonnon-
tieteellisissä kokoelmissa. Olmi 1986, 5–6. Encyclopédiessa museon malliksi esitetään Ashmoleania
Oxfordissa, johon Bazinkin viittaa ensimmäisenä julkisena pedagogisena instituutiona. Bazin 1967,
144.

145. Bazin 1967, 267–269.
146. Vrt. Bal 1996a, 10, 129. Balin arvio saattaa hyvinkin pitää paikkansa.  Näyttelyitä tarkastellen sekä

kuuntelemiani museologiaan liittyneitä CAA:ssa käytyjä konferenssikeskusteluja analysoiden on
syytä olettaa, että usein museoissa ei näytetä tehtävän tietoisia valintoja aja tellen tallentamisen ja
esilleasettamisen tapaa värittää syntyviä mielikuvia.  Usko museotutkijan objektiivisuuteen on sit-
keä.

147. Käynti Royal Ontario Museumissa,  Torontossa helmikuussa 1998.
148. “Village Life in the La ter Stone Age. Between about 10000 and 5000 BC, life in China changed

irrevocably from a hunting and gathering existence to more settled village life of  farming and
raising animals. This is indicated for us b y archaeological discoveries of  Neolithic dwelling and
burial sites. The early farmers were Chinese in important aspects of  lif e and culture.”

149. „Pottery and jades and the circumstances in which they were found indicate several things:Neo-
“lithic people had sufficient leisure for specializa tion in craft; they lived in an already stratified
society, or one with divisions of  labour; they believed in an afterlife; and they relied upon ritual to
modify their fate. These are characteristics of  Chinese civilization throughout its long history, as
was China’s early pre-eminence in ceramics and jade.”

150. Kts. esim. Durbin 1996; Maton-Howarth 1990, 174–203.
151. Nason 1999, 38; vrt. esim. Clifford 1988, 200–201. Käynti intiaanimuseon New Yorkin nykyises-

sä sijaintipaikassa helmikuussa 1996, 1997 ja 2000. Intiaanimuseon uusien näyttel yiden avaaminen
innoitti vuonna 1995 seminaariin, joka pohti intiaanien esilleasettamista. Julkaisu The Changing
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Presentation of  the American Indian , jossa on muun muassa Nasonin puheenvuoro, ilmestyi vuonna
1999.

152. Schuster 1994, 81–82; West 1999, 99. Kuvaus näyttelyistä perustuu käynneille helmikuussa 1996
ja 1997. Museon Harlemissa olleessa perusnäyttelyssä vierailin keväällä 1984.

153. Vrt. West 1999, 101; Wolff  1995, 108; Schuster 1994, 81–82.
154. Vrt. Moray CAA 1998.
155. Sparrow, CAA 1998.
156. Fuller 1989, 10; Sevell 1989; Kts. Keegan 1999, 275–276. The Other Story -näyttel yssä kritiikin

saamassa kritiikissä arvostellaan yleensä kyvyttömyyttä tunnistaa etnisin perustein aitoa teosta
taiteeksi. Muuta kuin länsimaista taustaa edustavan tekijän taiteen hyväksymisen v äitetään olevan
kiinni vain hänen länsimaiselle taideyleisölle tuntemattomista kulttuurisista painotuksistaan. Teoksen
formaalinen miellyttävyys tai epämiellyttävyys ei näin asettuisi ennakko-odotusten mukaisiin luok-
kiin. Vrt. Mosquera 1995, 6–8.

157. Ash-Milby CAA 1998.
158. Schuster 1994, 81.
159. Stories of  the People 1996, näyttelyteksti. “To be located on the last available space on the National

Mall, the new museum will be seen as a monument to Native cultures of  the past and a testament
to the enduring cultures of  the present.”

160. Näyttel yn esittelylehtinen.
161. Käynti 10.8.1996 avatussa näyttel yssä helmikuussa 1997.
162. “We call ourselves N’de  (‚The People‘).  We are the Western Apache, one of  the six major divisions

of  the Apache people of  the Southwest.
               The Western Apache were never one united tribe but r ather sub-tribes that were further

divided into bands and then into local family units or clusters. The Western Apache also had an
elaborate clan system that extended through all the Western Apache country. These clans were
matrilinear, that is, they were traced through a person’s mother. Clans were considered a blood
relationship to a band hundred miles away. The clan system was a thread that helped to link all the
Western Apache.

             The stories and oral histor y of  the Western Apache are a direct reflection of  our cultur e.
Ceremonies that are important to the people all have their origins in the stories of  the people. We
do not like our stories referred to as myths; this is because our sense of  who we are and our world
view are wrapped up in these stories. Even clothing, tools, baskets, and other items of  material
culture so impor tant in everyday life have direct links to the stories of  the people.”

163. Usein toistetaan pieniä puhekielisiä tarinoita, kertomuksia, joita on kuultu lapsena tai esittää anek-
dootteja kuvattujen henkilöiden elämästä. Ilman selitystä ne joko luovat yhteyden yksilöiden ta-
solla tai nostavat väistämättömän eron esiin.

164. Käyntini jälkeen ilmestynyt näyttelyyn liittyvän kir jan esipuheen kirjoittanut johtaja W. Richard
West tuntui kokeneen asian samalla tavoin. Johdannon ainoa sitaatti näyttelystä on juuri edellä
mainitsemani pätkä Milesin tekstiä. West 1997, 7.

165. “Apache culture is adaptive and reflects the times. For example , the horse was brought to the
Southwest by the Spanish, and the Apaches were among the first to adopt them to Na tive use.
The hor se expanded the Apache range and made us even more formidable.

             Trading posts, which followed the militar y into our region, had great influence on the continued
production of traditional Apache ar ts and crafts. It is ironic that officers and soldiers in the U.S.
military, while contributing mightily to the demise of much of  the traditional Apache lifeways,
were also some of  the first tourists, buying Apache-made souvenirs in the Southwest.  A part of
our culture might have died out and disappear ed if not for these European collectors and traders.

             Throughout this century, we have fought to o vercome the legacy of  the early reser vation
year s, g aining new understanding and confidence in dealing with the government to preserve our
rights. We are striving to become economically self-sufficient. Through adaptation, r esistance,
and str uggle, Apache religion,  language, and culture have survived.”

166. Näyttel yn yhdessä tekstissä selvitetään, että yleisestä käsityksestä poiketen apassit eivät olleet
verenhimoisia sotaisia villejä, eivätkä heidän sotansa olleet satunnaisia taisteluja, vaan suunniteltu-
ja operaatioita epäoikeudenmukaisuuksien kostamiseksi. Kauppa,  johon esikuvallisena nä yttely-
tekstissä viitataan ja jonka avulla voidaan ottaa ylemmyydentuntoinen asenne valkoisiin rihkaman
tallettajiin, kantaa sotilaallisista saavutuksistaan legendan maineen saaneen Geronimon herooista
kuvaa.  Hän elätti hyvin perhettään ja heimoaan 1800–1900-luvun vaihteessa tuottamalla miltei
teollisia määriä ajoittain jopa signeerattuja esineitä “owned by Geronimo”. Kts. Barrett 1971, 171;
Debo 1976, 315, 353, 382–383, 399, 443, 400–405.

167. “During the winter months, the rain never stops and the wind roars upon us. Winter is the time
when the wolves come out to help us move through life. The wolves were the first beings to share
their dance with our people...”
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168. „In the be ginning, Usen the creator sent Ga’an to guide the people. He taught the people how to
walk in the Hol y Life Way (Enxu ). The people were taught how to be kind to each other, especially
to those who had less, to be respectful in hunting and warfare, and to live in harmon y with each
other and the land...”

169. Vrt. esimerkiksi Geronimon luomiskertomusversioon. Barrett 1973, 59–64.
170. Käynti intiaanimuseossa helmikuussa 2000.
171. Vrt. kävijätutkimuksista Schuster 1995, 109–142. „Vaikka [museo]kävijä luokin oman maailman-

sa, subjektiivisuudella on rajansa. Empiirinen tutkimus on osoittan ut, että on mahdollista puhua
tyypillisestä museokäyttäytymisestä. Näyttelyn museopedagogiikka on helpompi suunnitella, jos
otetaan huomioon yhtäläisyydet siinä, kuinka eri ihmiset kohtaavat näyttelyn, mikä toisaalta joh-
tuu siitä, että kävijöillä on yhteinen kulttuurinen ja historiallinen tausta, joka johtaa yhteiseen
“odotushorisonttiin”, toisaalta siitä, että olemme biologisia olentoja jakaen yhteiset mieltymykset
tietynlaisten näyttel ysommitelmien suhteen”. Melgaard 1994, 71–92.

172. Rebérioux 1999, 285. Kävijätilannetta on yritetty muuttaa usean tahon toimesta. Osa näyttelyiden
viimeaikaisista muutoksista johtuu juuri halusta her ättää kiinnostus uusien yleisöryhmien parissa.
Samalla kulttuurisiin esillepanoihin liittyvät keskustelut juontuvat osittain juuri siitä, että museoi-
hin on onnistuttu saamaan uusia kävijöitä, Näiden ryhmien halu vaikuttaa näyttelyiden rakentami-
seen on herätetty.

173. Laur ence Vail Coleman on määritellyt amerikkalaisen museon 1900-luvun alkupuolella
“instituutioksi, joka käyttää kokoelmiaan tiettyyn tarkoitukseen: kohottaakseen laajan yleisön kult-
tuurin ja tiedon tasoa; se ei palvele tietyn luokan tai ryhmän intressejä”. Bazin 1967, 267.

174. Jay käsittää 1600-luvun suor astaan näköaistin hallitsemaksi. Hän käyttää termiä ocularcentric . Jay
1993, 4. Tilley taas ottaa esimerkiksi englannin kielen sanan see, joka merkitsee näkemistä ja ym-
märtämistä. Tilley 1999, 21. Suomenkielessä näin ei ole. Lähinnä vastaava on Lönnrotin termi
käsittää, joka merkitsee käsin koskettelemista ja ymmärtämistä. Se painottaa ma terian olemassa-
oloa tietämisen perustana katsomalla ymmärtämistä enemmän. Koska museo kuitenkin kehittyi
klassisen perinteen alaisena ja osana kulttuuri-ilmapiiriä, johon mm. näkemistä korostanut Des-
cartes kuului, näkemistä voidaan tarkastella ajan keskeisenä tiedonhankinta-aistina.

175. Käynti CMC:ssa Hullissa helmikuussa 1998. MacDonald 1992, 173.
176. Pear ce 1995, 14; MacDonald & Alsford 1989, 140–142; De vlin 1997, 272–273; kts. myös Pearce

1992; Karp & Lavine 1991. Esinetutkimuksesta kts. Kingery 1996; Lubar & Kingery 1993.
177. Vrt. Pear ce 1995; Greenblatt 1991, 49–50.
178. Esim. CMC:n suunnittelussa kiinnitettiin paljon huomiota ihmisen luontaisen oppimishalun tyy-

dyttämiseen eri tasoilla ja tavoilla mukaanlukien aikuiset ja lapset.  MacDonald & Alsford 1989,
33–67.

179. Feyerabend 1996,  17; Stoffers & Thijs 1999,  275–294.
180. Kohtaamisen tilanne on näyttelyissä aina jossain määrin kontrolloimaton,  mikä ei lähtökohtaisesti

idealistisessa maailmankuvassa ole ongelma. Jokainen katsoja saa jotain.  Kansan kasvattaminen
kuitenkin teki vastaanottajan valinnanmahdollisuudesta k ysymyksen, joka elää edelleen. Samalla
museon kyky tallettaa kuten sen käsitysten mukaan piti – objektiivisesti – nostettiin ongelmaksi.
Esimerkiksi esineen kulttuurisen sisällön siirtämisen vajavaisuuteen vedoten 1900-luvun antropologia
on etsin yt tutkimuksen ja esilleasettamisen vaihtoehtoja valokuvista, filmeistä ja vastaavista mene-
telmistä sitä mukaan kun ne ovat tulleet tarjolle. Monien antropologisten museoiden nykytodellisuus
on vain vaivoin materiaalinen. Ei kuitenkaan ole millään tavoin itsestäänselv ää, että videot, ääni-
nauhat ja valokuvat tar joavat esineitä täsmällisempää tai aidompaa tietoa mistään tapahtumasta,
tavasta tai kulttuurista. Jokainen kuva kykenee rajaamaan ulos epämieluisan, huomiotta jääneen tai
tutkijaa ja valitsijaa kiinnostamattoman yhtä hyvin kuin esineiden valinta.  Talletetuksi saattaa myös
tulla eletyn arjen ja juhlan sijaan (länsimaiselle) katsojalle valmistettu teatteriesitys , joka ei ole
yhtään rehellisempi kuin esimerkiksi 1800-luvun ja 1900-luvun alun maailmannä yttelyiden
kulttuurikavalkadit tai eksotiikalla ja koristeellisuudella viehättäneet vitriinit. Asiantuntemus on
antropolo giassa nykyään usein suuntautunutkin rituaalien, sosiaalisten verkostojen tms. selvittä-
miseen,  ehkä esineitä ei edes osattaisi aina hyödyntää täysipainoisesti.

181. Huomiot perustuvat kir joittajan kokemuksiin erityisesti englantilaisissa museoissa, mutta muualla
on nähtävissä samoja piir teitä. Erityisesti lapsille suunnatut näyttelyt v arustetaan nykyään käytän-
nössä poikkeuksetta käsiteltävällä ma teriaalilla, usein halvoilla kopioilla. Toimintana museot järjes-
tävät leikki- ja esineiden käsittelytapahtumia; harrastus- ja askartelutoimintaa ja kulttuurijuhlia.
Toiminta ja elämyksellisyys kasvattanevat lapsista museomyönteisiä ja tekevät kä ynneistä vaihtele-
via aikuisille. Niitä on silti kritisoitu: toisenlainen elämys (kunnioitus, ihailu, pyhyys) katoaa. Kts.
esim. Pitman Times 5.4.1997.

182. Vrt. Pear ce 1995, 129–131. Pear ce toteaa, että romantiikan näyttelyissä kukoistukseen noussut
sensationalismi, joka perustui visuaalisiin aistimuksiin ja yllätyksiin, ei ole ollut missään vaiheessa
museon historiaa kokonaan poissa. Sensationismilla Pear ce viittaa populaareihin erikoisuuksia
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esitteleviin näyttelyihin. Koska Pearce määrittelee renessanssin keräilemisen kautta (proto-modernist
collecting) eikä tarkastele sitä osana museolaitosta, hän ei ota kantaa tuolloiseen monille tutkijoille
ongelmalliseen poikkeuksellisen aineiston määrään ta vallisen kustannuksella.

183. Plinius (NH) XXXVII 18–20.
184. Näyttöarvolla tar koitan tässä sitä, että ar voesineitä käytettiin materian lisäksi kauneusarvojen

takia. Julkisella esittel yllä osoitettiin hallitsijan vaka varaisuutta eli kykyä puolustaa maataan. Tällai-
nen esittely oli tarpeen esimerkiksi hallitsijavaihdosten yhteydessä kun uusi kuningas halusi var-
mistaa kannatuksensa. Vaihtoarvoltaan merkittävien esineiden esittäminen saattoi toimia myös
pelotteena vihollisille. Vrt. Pomian 1996, 168.

185. Pomian 1990, 35,  40.
186. Vrt. Hooper-Greenhill 1992, 23–46; Jardine 1996, 183; Pomian 1990, 37.
187. Vrt. Impey & MacGregor 1986, 1–4; Pear ce 1995, 406–408.
188. Magiaa tai taikuutta on kahta päätyyppiä, sympateettista ja kontiguiteettiin perustuvaa. Molem-

missa tapauksissa kyse on persoona ttomiin voimiin vaikuttamisesta maailmankaikkeudessa,  jossa
kaikki asia t ovat yhteydessä toisiinsa ja jokaisessa osasessa on jonkintasoista elämää. Nämä elä vät
voimat tai henget (suomalaisessa kansanuskossa väki) esiintyvät maagisten uskomusten m ukaan
joissain paikoissa, asioissa ja tilanteissa tavallista voimakkaampina. Erityisesti uskonnolliset esi-
neet, tilaisuudet ja paikat, mutta myös numerot, nimet ja sanat (loitsut) ovat tärkeitä. Sympateettisessa
eli yhtäläisyyteen perustuvassa magiassa toteutetaan toivottu tapahtuma, tehdään esimerkiksi kuva
ja sille toimenpiteitä, joiden halutaan toteutuvan kuvatulle. Kontiguiteetti taas perustuu uskoon
kosketuksen voimasta. Tämän käsityksen mukaan jokaisessa osassa on kokonaisuus ja osaan
vaikuttaen vaikutetaan kokonaisuuteen. Voima voi uskomusten mukaan myös siir tyä ja akti voitua
kosketuksesta (dynamismi). Kontiguiteetille läheinen on sanamagia, jonka mukaan asian nimessä
uskotaan olevan asiaan liittyviä ominaisuuksia. Oikean nimen tietäminen saa asian hallintaan ja/tai
auttaa ymmärtämään sitä.

             Universaali keräily ja museot kuului vat julkiseen ja miesten sta tusmaailmaan. Renessanssin
kiinnostuksessa kokoelmien käyttöön osana statuskilpailua voi osittain nähdä antiikin Rooman
mallin. Jo Vitruvius suositteli laajoja atriumeja ja pinacothecae’ja vastuullisessa asemassa olleille eli
korkea-arvoisille miehille. Kotien julkiset tilat sopivat “taideteosten” eli arvokkaiden ja ihailua
ansainneiden esineiden esittelyyn. Universaalin kokoelman maailmanselitysyritystä ei kuitenkaan
voi suoraan johtaa Rooman keisareiden ja ylimystön kokoelmista. Varhaisissa keräilijöissä epäile-
mättä oli naisia ja kokoelmahistoria tuntee tilanteita, jossa nainen kokoaa miehensä nimissä ole-
vaan kokoelmaan, mutta keräilyn idea rakentuu mieskuvalle ja miesyksilön merkityksen korosta-
miselle. Se oli jopa erityisesti ruhtinaiden harrastus. Naisten erityisenä universaalin kokoelman
tyyppinä voidaan pitää nukketaloja, joita olikin muun muassa kuningattarilla.

189. Pomian 1996,  164–165. Schnapp 1996, 11–12, 27, 125, 167–168, 318, 379. Schnapp viittaa “tie-
don välineillä”  tieteenalojen kehittymiseen ja arkeologiseen aineistoon tutkimusmateriaalina ja
todisteena menneistä ajoista. Pomianin teoriassa tätä erottelua ei ole.

190. Pomian 1996, 164–165.
191. Pomian 1996, 171; kts. Clifford 1988, 218–220. Pomianin ajatus antiikin temppelin,  pyhän lahjan-

esineen ja museon yhteydestä ei ole uusi. Sen esitti esim. jo Julius von Schlosser. Von Schlosser
pitää Kreikan temppeleiden omistuksessa olleita lahjoja ensimmäisenä jokaiselle kansalaiselle
kuuluneena museona. von Schlosser 1908, 4.

192. Vrt. Pomian 1997; katso myös Bal 1996a,  1–12. Pomian tarkastelee erityisesti keräilyä 1500–1700-
luvulla Pohjois-Italiassa, joten saman ajanjakson ajattelun tarkastelun pitäisi v ahvistaa tai todistaa
virheelliseksi hänen käsityksensä. Palaankin aiheeseen edelleen seuraavissa luvuissa. Huom. aiheen
yhteys jo joitain aikoja käytyyn keskusteluun ajattelun olemuksesta: onko ajattelua ilman/ennen
sanoja vai ei.

193. Pomian 1996,  165; von Schlosser 1908,  5. Erityisyys on tallettamiseen liittyvä ominaisuus. Valinnalle
kokoelmaan pitää olla syy. Luonnonhistorian tai kansanperinnön tallettamisessa “erityisyyttä”  on
keskivertoisuus ja tyypillisyys. Kansankulttuuriin nämä käsitteet on lainattu luonnontieteellisestä
tallennustoiminnasta. Tutkimuksen avulla tietyistä asioista tehtiin normisto, joka kattoi kansallisen
kulttuurin määrittelyn tarpeen. Näin on ajatelta va, jos halutaan soveltaa Pomianin museokäsitystä
muuhun kuin Euroopan vanhojen kulttuurivaltioiden vanhoihin kokoelmiin.

              Pausianias kir joitti matkakirjat toisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Kirjat kuvailevat lähes
luettelonomaisesti kreikkalaisia kohteita sekä antavat niistä taustatietoja kuten veistosten tekijöi-
den nimiä. Matkakirjat englannintaneen W.H. Jonesin mukaan Pausiaaniaalla oli lukijana mieles-
sään turisti, joka matkusti Kreikkaan huvimatkalle . Pausianias ei kuvaile kohteita, eikä esitä ar vioi-
ta esimerkiksi taiteellisesta laadusta, vaan olettaa katsojan paikalla näkevän mistä on kysymys. Sen
sijaan hän kertoo mitä kannattaa mennä katsomaan. Hänen tärkein kiinnostuksen kohteensa o vat
temppelit, veistokset, haudat ja niihin liittyv ät kertomukset: historialliset tapahtumat, jumaltarut,
profetiat, myytit, kansanuskomukset ja kaikki turistia kiinnostava erikoinen m ukaanlukien rituaali-
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en yksityiskohdat. Jones 1978, ix–xxv.
194. Vrt. Pomian 1990, 27,  29; Pearce 1995,  291; Bal 1996a, 4.
195. Pomian 1996, 172.
196. Bal 1996a, 4–5. Huom. myyttimallin sukulaisuus ja toisaalta ratkaiseva erilaisuus allegorian käsittee-

seen museoissa. Kun allegoria on tapa esittää vaihtoehtoisia tulkintoja ja tukea henkilökohtaista
tapaa ymmärtää, myyttimallissa luodaan kuva, jonka väitetään olevan sinällään totta. Rinnalle on-
kin mielenkiintoista nostaa Lévi-Straussin kysymys siitä, onko historia lähteineen länsimaisessa
kulttuurissa korvannut myytit. Vrt. Lévi-Strauss 2001, 29–37.

197. Pear ce 1995, 135; kts. Hawes 1985, 136.
198. Pomian 1990, 26–27.
199. Väittämä ilmestyi ensimmäisen kerran ranskaksi vuonna 1637, latinaksi 1644. Se korostaa mieltä

ajattelemisestaan tietoisena asiana erotuksena ei-ajattele vasta mekaanisesta ruumiista. Antonio R.
Damasio pitää tärkeänä Descartes’in ottamista esiin puhuttaessa mielen toiminnasta,  koska hänen
käsityksensä on vaikuttanut moniin (tieteiden) tapoihin suhtautua asioihin aina viime aikoihin asti.
Damasio 1994, 248–252.

200. Heideggerin apriori-määritelmä on lähellä Platonia ja Parmenidesta ja lähtee oletuksesta, että apriori
merkitsee yksilöstä riippumatonta universaalia olioiden olemassaoloon liittyvää ominaisuutta, joka
voidaan tavoittaa havainnossa tai alkuperäisen intuitiossa. Kts. Heideggerin käsitys Platonin.
Descates’n, Kantin sekä fenomenologian apriori -käsitteestä. Heidegger 1992, 72–75. Kant erotti
tieteellisen toiminnan ja taiteellisen nerouden sen perusteella, että jälkimmäistä ei voinut kommu-

nikoida ja toistaa, kun taas rationaalinen ajattelu oli selitettävissä.  Kant CJ §43,  303–304. Vrt.
älyllisen ja kielellisen yhteydestä Derrida 1976,  15–50.

201. Vrt. Eco 1986, 52–53.
202. Mor ris 1964, 66; Vuorinen 1997, 96.
203. Bal 1996a, 4.
204. Vrt. Pomian 1990, 164–165.
205. Pear ce 1995, 74–77; Markey 1985, 175–194.
206. Baxandall 1991, 34; Vrt. Balin käsitys näyttelystä diskurssina Bal 1996b, 201–218. Myöskään Masao

Yamaguchin mukaan kertojan ja kuulijan dualismi ei ole itsestäänselvä tapa tarkastella keräilykoh-
teita ja esille asetettuja esineitä. Hän tunnistaa yhtäläisyyden japanilaisen esille asettamisen tavan ja
1500-luvun theatrum mundin v älillä. Rinnakkaisuus onkin ilmeinen: Yamaguchin mukaan japanin
kielen esinettä tarkoittava sana mono viittaa esineen alkuperään sekä universumin näkyvässä, että
näkymättömässä osassa. Esine on täten osittain helppo kuvailla ja klassifioida, osittain sen olemus
pakenee analyyttistä lähestymistapaa.  Yamaguchin mukaan keräily on prosessi, jossa latentti, vai-
keasti tavoitettava merkitys otetaan esiin. Näyteilleasettamisen tekniikoita on Japanissa kehitettykin
esineessä olevan näkymättömän muuttamiseksi näkyväksi. Tavoista yksi on siteeraaminen. Sen
avulla arkisia esineitä liitetään esimerkiksi mytologiaan antamalla niille uusi nimi. Tällainen esine
voi sisältää useita merkityksiä ja sijaita useissa luokissa samanaikaisesti.  Yamaguchi 1991, 58, 62–
63.

207. Bennett 1996, 166–167.
208. Cole 1884, 293, siteerattu Pearce 1985,  138; Moore 1997, 32;  Goodwin 1990, 28.
209. Vrt. Pomian 1994,  160–174. Huom. myös Pearcen havainto eurooppalaisesta tarustosta: materi-

aaliseen on aina liittynyt henkisiä arvoja. Pomian myöntää taiteen erityislaadun välittäjänä ja
tallettajana. Hän ei tarkastele taidekokemusta tai käsittele taiteen kulttuurisia merkityksiä. Sen si-
jaan Pomian käsittelee taidetta museoesineinä eli näkee esittävän taiteen arvon historiallisina do-
kumentteina. Hänen mukaansa taide muuttaa hetkellisen pysyväksi, aiheen kadotessa siitä tehty
kuva säilyy. Pomian 1990,  27, 36.

210. Taiteen ja estetiikan historia on laaja ja monipolvinen ja aihepiirin käsittely museoiden historian
yhteydessä vaatii useita taiteen ja estetiikan eri teorioiden perusteella tehtyjä selvityksiä,  joten sen
käsittely on tässä tutkimuksessa mahdotonta.

211. Kandinsky 1981,  27, suom. Marjut Kumela.
212. Young 2000, 538.
213. Levi-Strauss 1966, 93; Levi-Strauss 1970, 339. Arkeologi ja antropologi Christopher Tilley pitää

olemassaolon metaforista luonnetta erityisen keskeisenä. Hänen mukaansa se yhdistää tapahtu-
mia, toimintoja ja kappaleita, jotka empiirisesti tai faktuaalisesti vaikuttavat irrallisilta ja toisiinsa
liittymättömiltä. Hänen mukaansa metafora ei kuitenkaan ole vain välittäjä. Se on perustava osa
niin aisti- kuin kielimaailmaa. Metaforat ovat k eskeisessä asemassa ymmärryksessä ja tulkintojen
tekemisessä erityisesti koska sanojen ja esineiden välillä on aina kuilu. Samoin ne yhdistävät henki-
lökohtaisen ja yleisen. Tilley 1999, 6–8, 10.

214. Siterattu Stainton 1996, 141.
215. Pomian 1994, 171.
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216. Pitt Rivers 1891, 117, siteer attu Bennett 1995, 183.
217. Fowler 1898, 49,  siteerattu Bennett 1995, 43.
218. Brown 1992, 64.
219. Pitt Riversin puhe National Galleryssa 16. joulukuuta 1891. http://pr ojects.prm.ox.ac.uk/kent/

inisc/shweset.html.
220. Eco 1986;  Pomian 1994, 170–173; Bolzoni 1999, 11–18.
221. Devlin 1997, 6; vr t. Tilley 1999, 4, 21.
222. Johnson 1992, xiii, 139–140; vrt. Volk, CAA 2000. J ohnsonin esittämän käsityksen vastaisesti

museoissa on pitkään lähdetty oletuksesta, että on olemassa mahdollisuus nähdä totuus. Kuten
jatkossa pyrin osoittamaan, ajatukselle voidaan osoittaa maailmankuvallinen lähtökohta 1500-lu-
vun ajattelussa. Tämän ideatilan tavoittaminen oli kuitenkin tuolloisten käsitysten mukaan jota-
kuinkin mahdotonta. Sen sijaan maailmaa saa tettiin tarkastella erilaisista vajavaisista näkökulmista.
Onkin kaksi eri asiaa minkälaiseksi renessanssifilosofia määritti kokoelman ja minkälaiseksi museo-
laitos kehittyi keskittyessään fyysisen maailman tarkasteluun.

             Museokävijöiden oppimisstrategiat voidaan jakaa esimerkiksi neljään luokkaan. Ne ovat dy-
naaminen oppija, arkijär kinen oppija, mielikuvituksen käyttäjä sekä analyyttinen oppija. Dynaami-
nen oppija kokeilee ja soveltaa; arkijärkinen on kiinnostunut käyttökelpoisuudesta ja toiminta-
periaa tteista. Mielikuvituksen käyttäjälle on tärkeää henkilökohtainen osallistuminen ja asioiden
merkitykset.  Hän vaatii ymmärtääkseen heijastuspintoja elämästä. Analyyttinen oppija on ainoa,
joka kaipaa faktoja, eriäviä mielipiteitä,  ideoita ja konsepteja. Hän on tyypillinen ”akateeminen”
museovieras. Kolmen muun ryhmän edustajat otta vat tietoa vastaan parhaiten hands-on -tyyppisin
omaa aktiivisuutta edellyttävin esillepanoin. Tässä jaottelussa huoma ttavaa on muiden kuin puh-
taaseen järkeen perustuvien oppimistapojen korostaminen. Käytännössä jako ei tietenkään ole
jyrkkä, vaan eri oppimisstrategiat esiintyvät samassa ihmisessä rinnan. Nykyään,  pyrittäessä eroon
dualismista, jossa ihmisyys on enemmän henki kuin ruumis, museonäyttelyissä on yritetty ottaa
huomioon yllä mainittuja erilaisia oppimisstrategioita eli tapoja omaksua ja ymmärtää tietoa. Vaik-
ka vain analyyttinen oppija perustaa todellisuudenhahmotuksensa faktoille ja mallien luomiseen,
perinteinen henkeä korostavalle maailmankuvalle perustunut kouluopetus ja sen myötä kehitetyt
oppimismallit, mukaanlukien museo, ovat korostuneesti käyttäneet juuri sitä. Toisille r yhmille elä-
mys ja (visuaalinen) aistimus ovat keskeisiä, mikä ei esimerkiksi Antonio Damasion neurologisten
tutkimusten valossa näytä hämmästyttävältä.  Vrt. Cassels 1996, 40.

223. Tye 1991 15–16, 90–102, 142. Museologinen kirjallisuus lähestyy näyttelyiden tulkittavuutta pää-
asiassa pedagogian näkökulmasta. Ongelmana on halutun viestin välittäminen.  Sen sijaan
tulkittavuuden historiaa ei juuri ole tarkasteltu. Nähdäkseni syitä on ainakin kaksi: ensinnäkin
museolaitokseen on suhtauduttu objektiivisen tiedon siirtäjänä ja historian (vaiheiden) mielenkiin-
toisten esineiden tallettajana. Samalla varhaisten modernien ruhtinassukujen kokoelmien katsojan
yksilöllisen tulkinnan perusteita on pidetty tavoittamattomina. Niillä ei olisi ollut jatkuvuutta v ar-
sinaisen (julkisen) museolaitoksen kehityttyä, eikä siten merkitystä museolaitoksen tavoitteiden tai
olemuksen ymmär tämisessä. Toiseksi museoita tutkineita on kiinnostanut hankintojen, rakennus-
ten ja hallinnon sekä keräilijöiden ja muiden vaikuttajien vaiheet. Tällaiset erilliset historiat eivät
edes pyri ymmärtämään museolaitosta kokonaisuutena vaan keskittyvät jokaisen tapauksen
erityisyyteen.

224. Vrt. Wolff  1995, 108.
225. Randin kommentti talletettu käynnillä intiaanimuseossa helmikuussa 1977. Esimerkiksi Los An-

gelesissa sijaitseva Southwest Museum esittelee navajo ja pueblotekstiilejä:  „Vuosisadanvaihteen
intiaanitaiteen ja käsityön keräilijät suosivat alkuperäiskansojen taiteen maailmaa alkuperäiskanso-
jen maailman sijaan. He uskoivat kauniita esineitä etsimällä ja säilyttämällä säilyttävänsä jotain
yleisinhimillisesti kiinnostavaa. Muodostuneet kokoelmat paljastavat enemmän ker ääjien
psykologiasta ja estetiikasta kuin kutojista,  jotka valmistivat tekstiilit.../“ Turn-of-the-Century
collectors of  Indian ar t and artifacts pr eferred the world of  native art for the world of  native
people. They believed that by seeking and saving beautiful objects the y were preserving some
quality of  human interest.  The collections that resulted tend to reveal more about the psychology
and aesthetic of  the collectors than they do about the weawers who produced them...“ Käynti
Southwest Museumissa helmikuu 1999.

226. Vrt. Heinonen & Lahti 1996, 72–85; Bal 1996b, 201–218; Vogel 1991, kuvat 7 ja 8 sivuilla 201,
202.

227. Collingwoodia on aiheellisesti pidetty idealistisen taidekäsityksen kanna ttajana. Hänen asenteensa
on taide-esineisiin sama,  mikä voidaan tavoittaa muutoin modernismissa. Hän ei kuitenkaan hy-
väksy käsitystä taiteilijasta erityisen ihmisluokan edustajana vaan pitää “kaikkien tunteman” edus-
tajana toimimista suorastaan mahdottomana. (Eugeniikka ja rotuhygienia on syytä muistaa tausta-
na ei-eurooppalaisuuden määrittelyssä.) Vrt. Collingwood 1958, 1–2, 8, 15–18, 20–36,  60–62, 119,
273–299.
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228. Vrt. Collingwood 1958, 43, 56.
229. Collingwood 1958, 32–33, 37,  43, 65, 70.
230. „Native artists are often primar y consultants for museum programming. Textiles and other objects

are valued not onl y for their intrinsic beauty but also for what the y can tell us about the people
who made them.“

231. Zemach 1997, 17, 23–24. Monitasoisuus ja joustavuus o vat taide tai kauneus -tyyppisten käsittei-
den elinvoiman ja käyttökelpoisuuden perusta. Käsitteiden joustavuus syntyy siitä,  että yksikään
kauneuden tai erityisesti taiteen ominaisuuksia määrittelevä termi ei sinällään tarkoita mitään täs-
mällistä, vaan niille on voitu antaa yhä uusia merkityksiä aikojen kuluessa ja tarpeiden mukaan.
Taide, samalla tavoin kuin länsimaisuus tai naiseus, on asia, jonka monet luulevat tietävänsä, koska
‚normaalijakauman keskiosalle‘ asettuva osuus on suhteellisen helppo osoittaa. Ääriviiva on kui-
tenkin yhtä hankala tavoittaa kuin fraktaalin. Sitä ei voida määritellä kaik enkattavasti vaan ainoas-
taan kulloistenkin käyttötarkoitusten mukaan. Käsitteet elävät ja muuttuvat käyttäjiensä ja
yhteisöjensä mukana. Museon monimuotoinen instituutio perustaa toimivuutensa samanlaiseen
uudelleentulkittavuuteen kuin taide. Se miten museo-termi kulloinkin määritellään vaikuttaa sii-
hen mitä talletetaan ja asetetaan esille. Samalla määrittely luo r ajoja ilmiöiden havaittavuudelle.
Arvottaminen on tärkeä osa museolaitosta. Erityisesti esteettisillä, aistittavuuteen liittyvillä seikoilla,
voi sanoa olevan miltei aina osuus tehtäessä kokoelman kuin kokoelman kartutuspäätöksiä. Re-
nessanssin visuaaliseen tarkasteluun perustuvassa maailmassa se oli itsestäänselvyys. Kauneus,
totuus, harmonia ja järki olivat yhtä. Esimerkiksi Harri Kalhan väitöskirjassaan anal ysoima Suo-
men taideteollisuuden menestystarina nostaa esiin kansallisuuden ja materiaalisen oikean julkisuu-
teen saattamisen yhdistävän ajattelumallin rakennusaineksia, jossa lopputuloksena oli muun mu-
assa yleinen hyväksyminen taiteeksi.  Aineksia olivat uuden tekemiseen siir retyt vanhaan viittaavat
henkisyys, myytit ja alkuperäisyys ja samalla alkuperäisyyden liittäminen jaloon yksinkertaisuuteen,
perusmuotoon tai ideaan.  Luomisen lähtökohta on, että ensin oli ajatus ja tarve. Se toteutui
materiassa.  Tämän rinnalla myytti väittää, että kaikki uusi oli jo k erran olemassa jollain ta voin ja
saa identiteettiä muodostavan voimansa uskosta yhteisen yhdistäjän löytämiseen teoksessa. Suo-
malaisille ne olivat alkuvoimainen luovuus ja luonnonläheisyys. Vrt. Kalha 1997.

           Nähdäkseni museoyhteydessä – ehkä myös taiteessa – on kaunis-termin miellyttävyyteen
rajoittuneiden arkimerkitysten takia syytä puhua kiinnostavasta tai onnistuneesta. Kiinnostava ja
onnistunut kuvaavat katsojan tapaa ymmär tää teoksessa tai näyttel yssä toteutunut idea. Kauneus
on metafyysisenä käsitteenä taiteen tavoin vaikeasti määriteltävä termi. Renessanssiaikaan se mer-
kitsi esimerkiksi luonteenpiirrettä tai idean onnistunutta ilmaisua. Kauneus oli idean selkeä ja
tasapainoinen ilmeneminen tai esilleasettaminen, jolloin kauneudesta ja totuudesta tuli harmoni-
assa yksi. Se ei liittynyt itsestäänselvästi aisteja miellyttäviin ominaisuuksiin. Samalla kuitenkin
Jeffr ey Morrisonin mukaan länsimaisessa ajattelussa muodostui uskomukseksi,  että moraaliseen
ymmärrykseen liittyi fyysinen kauneus. Hän myös muistuttaa, että moraalinen ymmärrys ilmais-
tiin usein fyysisyyteen viittaavin termein. Esimerkiksi Baldesar Castiglione (1478–1529) kirjoittaa:
“... useimmiten r uma on myös paha ja kaunis hyvä. Ja voidaan sanoa, että kauneus on miellyttävä,
hilpeä, hurmaava ja haluttava hyvyyden kasvo ja r umuus on pimeä, luotaantyöntävä, epämiellyttä-
vä ja surkea pahan naama. Riippumatta siitä mitä tutkit, huomaat aina että hyvä ja hyödyllinen on
siunattu kauneudella.” Välttämättä kauneudessa ei ollut kyseessä ollenkaan ulkomuoto vaan kau-
neus oli ymmärrettävä metaforisella tasolla: hyvyys kaunistaa. Tähän viittaa Hegelin toteamus, että
tosiystävä on aina kaunis, koska hänessä ilmenee kirkkaana ystä vyyden idea, mikä merkitsee, että
tilanne, mieliala, kokemukset jne. vaikuttavat vaikutelman muodostumiseen. Castiglione taas tote-
aa, että mikäli mies hallitsee r akastamisen taidon, hän tunnistaa naisen kauniiden kasvojen ja hyvi-
en tapojen houkuttelevuuden lisäksi,  että heidän henkensä kohtaavat naisen ajattelemisen mieli-
hyvässä. Castiglione kirjoittaa myös hyödyllisyyden kauneudesta todeten, että esineet ovat olemas-
sa yhtä lailla silmää miellyttääkseen kuin käyttötarkoituksensa takia, eikä kä yttötarkoitus vähennä
kauneutta, mikä kertoo siitä, että vaikka kauneus liittyi ideaaliin, se ei välttämättä ollut etäällä
arjesta.  Morrison 1996,  21, 27–28; Hegel 1968, 117; Castiglione 1967, 330–331,  334.

232. Jumalan laskiessa maailma syntyy) Leibnitz, siteerattu Kline 1972, 219.
233. Whitfield 2001, 146–148. Astrologia,  magia tai numerologia on renessanssiajattelussa ymmär ret-

tävä potentiaalisesti yhtä hyviksi tutkimusmenetelmiksi kuin mikä tahansa muu. Saatujen tulosten
ja vaikutusten arviointi määritteli käytön jatkossa. Esimerkiksi astrologiaa voidaan pitää fatalismin
selvittämisen ja syrjäyttämisen välineenä. Kohtalo ja tähdet ovat limittyneet koko tunnetun histo-
rian ja esimerkiksi Aristoteles, joka ei jakanut Platonin henkisyyttä,  vaikutti astrologian kehityk-
seen koska hänen mukaansa tähdet ja planeeta t olivat jumal’olentoja.  Näiden ikuinen säännöllinen
liike oli selitettävissä hänen mielestään vain mikäli uskottiin järkeen ja tahtoon. Samalla liike oli
muutoksen syy ja erityisesti kaksi merkittävää asiaa, olemassaolevaksi tukeminen ja tuhoutuminen,
johtuivat auringon vuotuisesta kier rosta.  Neljä peruselementtiä olivat Aristoteleen mukaan suh-
teessa taivaaseen samalla tavoin kuin työvälineet olivat suhteessa tekijään.  Vrt. Whitfield 2001,  34,
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110.
234. On mahdollista, että Bur ckhardt ajatteli akatemiaa yliopistolaitosta muistuttavana oppimis-

ympäristönä, mutta f ilosofien toiminta Firenzessä näyttää olleen lähinnä vapaam uotoinen
keskustelupiiri (vrt. Castiglione),  johon Platonin akatemian malli innoitti.

235. Kraye 1988, 313; Burckhardt 1999, 141–142, 154, 368, 380; Whitfield 2001, 154–156. Agrippa oli
uusplatonilaisuuden, Ficinon ja Pico della Mirandolan perinteessä toimiva kristillinen kabbalisti ja
uskoi muun muassa numerologiansa olevan Jumalan (v alkoista) magiaa. Hän kokosi aikansa
kattavimman magiauskomusten teoksen ja nostaa esiin okkultismin eri muotojen antiikkisen,  juu-
talaisen ja kristillisen perustan. Agrippan De Occulta Philosophia jakautuu kolmeen kirjaan siten,  että
ensimmäinen osa käsittelee luonnonmagiaa (elementtejä, taivaankappaleiden vaikutuksia, mielen
ja ruumiin suhdetta jne), seuraava taivaallista (numerologiaa ja planeettojen vaikutusten perustei-
ta) ja kolmas seremoniallista (uskontoon ja ihmisen ja Jumalan suhteeseen liittyviä asioita). Fran-
ces A.  Yates ei pidä Agrippaa merkittävänä vaan populaarina. Hän tosin myöntää, että esimerkiksi
Giordano Bruno omaksui Agrippalta magiansa aineiston ja useimmat ratkaisut. Yates tarkoittanee
populaarilla sitä, että Agrippa ei kehittänyt omaa filosof iaa, vaan tallensi, yhdisti ja julkaisi muiden
ajatuksia. Brian Copenhaver pitää hänen magiaansa käytännöllisenä joskaan ei yhtä pitkälle vietynä
kuin Paracelcelsuksen (1493–1541). Juutalaisesta näkökulmasta mystiikan historiaa tarkasteleva
J.H. Laenen katsoo, että Agrippan teos varmisti ka bbalan värinymmärryksen kristillisessä maail-
massa. Hän antaa ymmärtää, että Picolla oli myös osuutta asiaan, joskaan ei kritisoi tätä suoraan
muusta kuin kiinnostuksesta käytännön magiaan. Agrippan jälkeen kabbala monasti ymmärrettiin
vain magiaan, noituuteen ja numerologiaan liittyväksi. Laenen m ukaan kristillinen kabbala alkoi-
kin 1500-luvun lopulla kehitty ä yhä selkeämmin eroon juutalaisuudesta. Vrt. Yates 1964, 130, 143;
Tyson 1998,  xli; Copenhaver 1988b, 290; Laenen 2001, 179, 182, 263–264; Agrippa 1998, 3.

236. Gombrich 1985, 64–78; Minor 1994, 58–60, Klibansky, Panofsky, Saxl 1964.
237. Yrjönsuuri 1999, 140; Mikkeli 1999, 161–162; Dickie 1981,  16; Gombrich 1985, 64–78.  Huomat-

takoon, että Daston ja Park ottavat esiin Ficinon vaikutusvaltaisena ja uutta luoneena magian
teor eetikkona kokoelmatutkimuksen yhteydessä. Daston & Park 1998, 161–164.

238. Boer 1994a, vii, 1994b, xiii, xxvii; Copenhaver & Schmitt 1992, 163, 176–177; Copenhaver 1988b,
267; Kraye 1988, 313; Miller 1998a, xi v.

239. Vrt. Kraye 1988, 310; Pomian 1996,  166–168; Eco 1986, 53.
240. Vrt. Copenhaver 1988b, 277.
241. Vrt. Vasoli 1988, 66; Kline 1972, 168–169, 203, 206. Ajatus ykseydestä ja paluusta ykseyteen esiintyy

antiikin uusplatonilaisista esimerkiksi Plotinoksella (204–270). Hänen mukaansa ykseys oli käsittä-
mätön ja kuvailematon ja virtasi kolmen tason kautta tähän maailmaan. Tasot ovat äly tai ymmär-
rys, joka vastaa Platonin ideoita , seuraava on sielu ja viimeinen materia,  joka kuuluu tähän maail-
maan. Plotinoksen edustama uusplatonilaisuus vaikutti juutalaisiin kabbalisteihin, mutta nosti myös
esiin ristiriitoja. Hänen mukaansa prosessi tapahtui luonnonlakien tapaan vailla tietoisuutta ja tah-
toa.  Juutalaiset taas tarkastelivat asiaa itsensä pyhissä kirjoituksissa ihmisille paljastaneen Jumalan
tietoisen toiminnan valossa, mikä toi uusplatonilaisuuteen yhden uuden kristillisyyteen sopivan
tulkinnan. Nähdäkseni juuri tämä seikka on ollut yksi houkutin yhdistää uusplatonilaisuuteen juu-
talaista kabbalaa 1400-luvulla, kun se tuli esimerkiksi Italiassa tunnetuksi entistä laajemmin (muun
muassa juutalaisten Espanjasta karkottamisen vuoksi, 1492) lähes yhtä aikaa uusplatonilaisuuden
kanssa. Voisi sanoa, että kabbalan kaikki suuntaukset tarkastelevat luomista ja maailmankaikkeu-
den olemusta sekä ihmisen asemaa kaikkeudessa ja keinoja asiantilan muuttamiseksi.  Erityisesti
1400-luvun lopussa juutalaisuudessa alkaa ilmetä liikkeitä, joiden parissa pyritään aktiivisesti edes-
auttamaan tämän maailman päättymistä muun muassa magian tekniikoin, joten kyseessä oli täysin
keskiaikaisesta kristinuskosta poikkeava ajattelu. Kabbalan kirjaimiin ja numeroihin sidottu älylli-
nen magia, joka työsti ja perusti Raamatusta tutulle luomiskertomukselle, oli kuitenkin sovelletta-
vissa kristinuskoon ja nähdäkseni se oli tärkeä renessanssissa juuri tämän aspektin takia silloin kun
tarkastellaan kristillisesti värittynyttä uusplatonilaista filosofiaa erotuksena humanistisesta (antii-
kin) tutkimuksesta.Kabbalan tuominen mukaan kristilliseen maailmnakuvaan muutti nähdäkseni
ratkaisevasti käsitystä ihmisyydestä. Plotinos Enneads, II.9, III.8,  V.5, 8; vrt. Laenen 2001, erityises-
ti 80–81, 140, 157, 261.

242. The Neoplatonists 1991, vii–viii.
243. Iamblikhos 1988b, 117–119, Plotinos Enneads I.8.12; vr t. 93–95, kts. myös. 32–34, 38–39, 44–45,

49; Copenhaver & Schmitt 1992, 160; Yates 1964, 81; Copenhaver 1988b, 274, 277. Kirjallisuuden
leviämistä yhteiskunnan v auraiden luokkien piirissä edisti painotaito. Ei liene syytä olettaa, että
muistinvaraisuuteen perustuva opiskelu olisi ollut yhtäläisessä asemassa keskiajan ja renessanssin
maallisen ylimystön piirissä kuin se oli kirkollisen, jolle se oli jatkuvan meditaation väline, joten
halpenevat kirjat tarjosivat tervetulleen tuen ajattelulle. Irtokirjaimet otettiin käyttöön Länsi-Eu-
roopassa 1447.  Gutenbergin ensimmäinen Raamattu valmistui vuosien 1452–1455 välillä.
Painaminen yleistyi 1470-luvulla, 1500-luvulle siirryttäessä toiminta oli jo mainittavaa. 1400-luvun
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loppuun mennessä saatavilla oli yli 30 000 editioita eri teoksista.  Painotekniikka auttoi levittämään
ladontakulut koko painokselle, kun käsikirjoituksien kulut kohdistuivat aina yksittäiseen teokseen.
Hinnat eivät kuitenkaan heti pudonneet, sillä paperi muodosti suurimman kuluerän ja vasta kun
paperin hintaa ja laa tua pudotettiin sekä marginaaleja ja kir jasimia pienennettiin, kirjojen hinnat
alkoivat laskea, mikä tarkoittaa 1500-luvulle tultaessa. Grendler 1988, 25–26, 30–31; Boyer 1989,
303. Käsikir joitusten tuottamisesta ja käytöstä renessanssiaikaan kts. D’Amico 1988, 11–24.

244. Yates 1964, 73–74, 132; Whitfield 2001, 149; Ficino 1994, 151–153, 156, 158; Agrippa 1998, 23–
24, 26–27, 35–39.

245. Esittämäni näkemys vaikuttaa kokoelmien ja kokoelmaesillepanojen monitulkintaisuuden ja vaih-
televien käyttötapojen selitykseltä n ykyisestä poikkeavalla kielellä. Aivan näin voimakasta yhteyttä
en halua vetää. Nähdäkseni usko maagiseen vaikutukseen oli konkreettisempi ja laajemmalle ulot-
tuva kuin nykyiset puheen, tekstin tai erilaisten merkitysten esilleasettamisen vaihteleviin ja yllättäviin
vaikutuksiin uskovat ja per ustavat museopedagogiikka tai esilleasettamisen tekniikat. Yhteyksiä
asioilla on. Molemmat perustuvat saman ihmisen tiedon- ja ymmär ryksenmuodostamismekanismin
havaitsemiseen: esineiden esilleasettamissuhteet vaikuttavat sanallisiin merkityksiin. Tärkeää 1500-
luvun kokoelmien muodostumisessa vuosisatoja säilyneeksi traditioksi onkin, että kokoelmissa
olevien esineiden vertailtavuus nousi ilmeisenä esiin. Maailmasta kokoelmaan siirretty esine ei
ollut todistuskappale, jota tutkien saatiin yksittäistä faktatietoa kuten oli mahdollista esimerkiksi
humanistisen tutkimuksen kohteena olleista roomalaisista piirtokirjoituksista (ja joka voitiin jul-
kaista kirjana), vaan esine vaikutti aktiivisesti monenlaisen ymmär ryksen kehittymiseen ja tarjosi
jatkuvasti uusia käyttö- ja jäsentelymahdollisuuksia.

246. Pico 1998, 28; Ag rippa 1998, 373; Copenhaver 1988b, 265. Ficinon laajan käännös- ja
kommentaarituotannon sekä Picon “uusien” ajatusten takia on mahdollista ja syytä puhua Ficinon
ja Picon perinnöstä keräilyn filosof iassa.

247. Miller 1998a, viii–ix, xxvi–xxvii.
248. Näkökyvyn merkityksestä ja ylivoimaisuudesta aistien joukossa kts, esim. Iamblikhos 1988b, 29.

Hovien uusplatonilaisista huolimatta aristoteelinen aja ttelu kukoisti katkeamattomana ja Aristote-
leen Fysiikka oli luonnonfilosofian keskeinen yliopistollinen oppikirja 1600-luvulle asti. Ero re-
nessanssin ja keskiajan välillä on hienoinen ja vaikeasti määriteltävä. Moni asia jatkui, samat kysy-
mykset säilyivät keskeisinä, monissa vain sävyt muuttuivat. Tutkimusmenetelmien kehittäminen,
mihin yliopistoissa paneuduttiin, johti muun muassa Petrus Ramuksen (Pier re de la Ramée, 1515–
1572) Methodus unican syntymiseen, jossa tiedon käsite oli systemaattinen, ensyklopedinen ja or-
gaaninen. Vasoli 1988, 72–74; Copenhaver 1988a, 79; Kristeller 1988, 135–136; Wallace 1988, 202.

249. Popkin 1988, 678–679.  Kabbalan lähtökohta on, että kirjaimet tai niiden numeeriset arvot ovat
universumin perusta. Numeeristen ar vojen ja yhte yksien löytäminen oli avain maailmankaikkeu-
den ymmärtämiseen,  hyväksikäyttöön ja itsekehitykseen. Kun universumi oli muodostunut
kirjaimista, sanallinen ilmaisu (magia) saattoi saada todellisuuden kuvaamisen merkityksen. Esineellä
sanan tavoin kirjaimista muodostuneena ma teriana oli samoja ominaisuuksia ja voimia kuin sa-
noilla ja siksi niillä saattoi olla erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja suora vaikutusyhteys sanoihin,
toisiinsa ja universumin muihin osiin. Ne oli vat osa elävää uni versumia ja universaalista sijainnis-
taan ja tietoisuudestaan riippuen enemmän tai vähemmän toimintakykyisiä itsenäisesti. Materiaa-
linen kappale oli kuitenkin sanaa monipuolisemmin manipuloitavissa, sen merkitystä kyettiin
muuttamaan työstämällä. Molempien merkitykset riippuivat yhteyksistä. Vrt. Tooran ja luomis-
kertomuksen selitykseksi laadittu The Book of  Concealed Myster y 2000.

250. Aristoteleella esiintyy käsitys sukulaisuudesta,  mutta uusplatonilaisessa mystiikassa se oli tätä tär-
keämpi maailmankuvallinen käsite. Esimerkiksi Iamblikhos katsoi, että muistiinpalauttaminen auttoi
sielua takaisin ideoiden luo. Corpus hermeticum kuvaa uni versumin jatkuvaa materiaalista luomista
kaksitahoisena prosessina. Sen mukaan maan sisältä nousee aineksia, jotka aurinko yhdistää yhdistäen
samalla maan ja taivaan.  Koska aurinko edustaa epäitsekästä antajaa,  se samalla houkuttelee kaik-
kea itseään kohti. Iamblikhos 1988b, 126–128; Cor pus hermeticum XVI. 4–5;  vrt. Conway 1996, 17.

251. Copenhaver 1988b, 276–277: Lohr 1988, 573; vrt. Conway 1996, 20, 41–55. Plotinos Enneads
IV.4.35. Eidos viittaa visuaaliseen havaittavuuteen ja tuki siten käsitystä näkemällä saavutettavasta
perustavaa laa tua olevasta tiedosta; näkyvän muodon kautta voitiin määritellä laji ja luokka.  Ne
tavoitettiin universumin eri asteilla.

252. Lohr 1988, 573–574. Usk o ymmärtämisen mahdollisuuteen ja edistykseen itse aikaansaadun
muutoksen avulla on käsitykseni mukaan keskeinen osa renessanssin uusplatonilaista magiaa.
Renessanssimystikoiden metafysiikka ja paneutuminen fyysisen kehittämiseen paremmaksi selit-
tää erityisesti taiteisiin ja nykytieteisiin johtanutta kehitystä.

253. Vrt. Conway 1996, 63–76; Vasoli 1988, 72–74; Copenhaver 1988a, 79; Kristeller 1988, 135–136;
Wallace 1988, 202.

254. Cornford 1935, 29.
255. Vrt. Ingegno 1988, 236. Ficinon mukaan r yhmän perustanut Cosimo de’ Medici vanhempi oli
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saanut ajatuksen akatemian perustamiseen Firenzessä vierailleelta Plethonilta (n.1355–1452), mutta
on mahdollista, että hän tarkoitti Plethonin antaneen Cosimolle kreikkalaisen Platon-koodeksin,
josta ajatus olisi syntynyt. Copenhaver & Schmitt 1992, 139.

256. Pico 1998,  37–62; Miller 1998a, xviii–xxiii; vrt. Iamb lichus 1988b, 24. Vrt. jatkossa kabbalan
kaksijakoinen käsitys jumalasta.

257. Platon,  Timaios, 39e–40e, 40d–42b;  Asklepios 10–11;  Cor pus hermeticum I.8–9;  Kraye 1988, 309–
310; Miller 1998a, xii, xiv–xv; Cornford 1935, 118, 141;  Copenhaver & Schmitt 1992, 166–167;
Copenhaver 1988b, 267–270; vr t. Vasoli 1988, 57–74. Cor pus hermeticum on dialogin muotoon
kir joitettu kokoelma jumalallista filosofiaa kristinuskon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Siinä toistuu
esimerkiksi samantyyppinen luomiskertomus kuin Timaioksessa , joka samalla korostaa kabbalan
tavoin ensimmäisten luotujen androgynia. Cor pus her meticum yhdistelee muun muassa gnostilaisia,
juutalaisia ja uuspla tonilaisia aineksia. Kokoelmaa pidettiin Hermes Trismegistoksen (egyptiläinen
Thoth-jumala tai myyttinen viisas) kirjoittamana ja se ajoitettiin joko Mooseksen aikaiseksi tai
hieman nuoremmaksi.  Hermestä pidettiin renessanssin aikana pakanallisen jumalallisen tiedon
luojana, joka auttoi pyhien kirjoitusten totuuden paljastamisessa. Kokoelman osista ainoastaan
Asklepios-riitit tunnettiin keskiajalla. Se oli käytännön opas maagisten rituaalien suorittajille. Teok-
sessa on pätkiä pyhistä kirjoituksista. Asklepioksen  ja Corpus hermeticumin syntyajankohdan maail-
masta ja aatehistoriasta sekä myöhemmistä vaiheista, kts. Copenhaver 1995, xiii–lxxxiii. Ficino
käytti Cor pus hermeticumia vain vähän lähteenään, vaikka kir joitti magiasta. Häntä kiinnosti filoso-
fia, eikä Corpus hermeticum tarjonnut siihen johdonmukaista käsitteellistä kehystä. Myös uskonnol-
liselta kannalta ajatellen se oli eklektinen ja hajanainen Ficinon käyttöön. Hän piti tekstejä kuiten-
kin keskeisenä platonistiselle traditiolle. Copenha ver & Schmitt 1992, 146–147; Copenhaver 1988b,
281–282; Grafton 1988, 783.

             Agrippan teoksen jäsentely tukee käsitystä, että astrologia hallitsi vain materiaalista, mutta
ihmisen henki oli vapaa toimimaan kunhan ymmärsi ja hallitsi tekniikat, joilla vaikutukset syntyi-
vät.

258. Vrt. Platon Valtio 379a–383b, 613a–b; Plotinos Enneads IV.4.31–37; Copenhaver 1988b, 282–283.
Esitetty numeraalinen suhde esiintyy yhtenä versiona kabbalistisessa Zoharissa. Sen mukaan
kymmenluvut edustavat materiaa (vrt.  alkuaine), sataluvut muotoa ja tuhatluvut luovuutta. Kukin
saa voimansa edellisestä. Ryhmittel y on päinvastainen kuin renessanssin magiassa. Arvelen syyn
johtuvan siitä, että Zoharin mainitussa kohdassa on kyse aikakausien pituudesta, renessanssin magian
yleisenä linjana taas on ymmär tämisen ja ykseyden tavoittaminen.  Vrt. The Book of  Concealed Mystery
2000, 24–25; Ag rippa 1998, 46–47, 50.

259. Vrt. esim. Lohr 1988, 537–584;  Yates 1996, 12, 93–134; Rober ts 1994, 13, 16.
260. Agrippa 1998, 241; The Book of  Concealed Mystery 2000, 64; Lohr 1988, 555–556, 571–572, 583;

Copenhaver 1988b, 267–270; Withfield 2001, 159; Miller 1998b, xxix–xxx. Brunon ajattelusta
katso esim. Bruno 1998, Yates 1964; Copenhaver & Schmitt 1992, 290–303. Keskustelu Jumalan
ja ihmisten suhteesta jatkui 1600-luvulla.  Anne Conwayn käsityksen mukaan olemassaolon erilai-
sia tasoja oli kolme, Jumala, Kristus ja luodut,  joista Kristus välitti Jumalan ja luotujen kesken ja oli
siten yhteydessä sekä ajalliseen ja ikuiseen. Äär ettömyydessään ta voittamattoman Jumalan saattoi
Conwayn käsityksen mukaan kohda ta vain Kristuksessa.  Conway esitti voimakasta kritiikkiä aika-
laisten oman ajattelunsa kanssa samansukuisin perustein johdettuja mekaanista tai Jumalyhteyden
mahdollistavaa maailmankuvaa kohtaan. Conway 1996, 23–26; 63–70.

261. Ficino 1994, 38–82; Agrippa 1998,  345–356, Cor pus hermeticum I.15; Asklepios 6; vr t. 448–449;
Lohr 1988, 556–557, 571–572;  Kraye 1988, 309–313; James 1995,  79–113.

262. Platon, Timaios 29d–30c; Jardine 1996, 60–61,  213; James 1995, 116–118; Lohr 1988, 582;
Copenhaver & Schmitt 1992, 136, 139; Pomian 1994, 118; vrt. Cornford 1935, 34–35; Boer 1994,
xiv. Renessanssin aikana oli sanonta “Opi kr eikkaa ja käänny harhaoppiseksi”. Tyson 1998, xli.
Kristillisyyttään korostaneet filosof it todistelivat paneutuvansa uskon per usteisiin – alkuperäiseen
oppiin – tutustuessaan kreikkalaisiin (ja juutalaisiin) lähteisiin. Okkultismin asema oli horjuva ja
riippuvainen valta- ja voimasuhteista. Bessarion oli merkittävä oppinut, keräilijä ja platonisti, joka
ainakin jossain määrin vaikutti siihen, että Cosimo de’Medici vanhempi kiinnostui platonilaisen
akatemian ajatuksesta. Hän oli ennen siirtymistään Italiaan Nikean arkkipiispa ja sai kardinaalin
arvon ponnisteluistaan itäisen ja läntisen kirkon yhdistämisessä. Hänen monipuolisesti innoittavaa
merkitystään aikansa ajattelulle kuvannee se, että häneen tutustuminen innoitti 1400-luvun lopun
ehkä merkittävimmän matemaatikon (Regiomontanus 1436–1476) suunnittelemaan antiikin kreik-
kalaisten käsikirjoitusten kääntämistä ja painamista. Boyer 1989, 306.

263. Pseudo-Dionysios DN 13: 977b–984a. Pseudo-Dionysios vaikutti Froehlichin m ukaan ratkaise-
vasti uusplatonilaisuuden menestykseen r enessanssissa. Pico piti tätä “todellisena kristillisenä
kabbalistina”, joka välitti apostolien (erityisesti Paavalin) opetuksia. Karl Froehlichin mukaan Lo-
renzo Vallan epäily Dion ysioksen henkilöllisyyttä kohtaan (tämän nimistä kr eikkalaista kirkkoisää
ei tunneta) johti siihen, että protestanttisen kirkon piirissä ei ollut kiinnostusta Pseudo-Dionysioksen
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1998, 129.
272. Vrt. Scholem 1987,  75–76; Vrt. I Mooseksen kirja 3: 23–24. Nils Martola määrittelee kabbalaan

kaksi päälinjaa, luomismystiikan ja valtaistuinmystiikan.  Nähdäkseni ne kytkeytyvät tiukasti toi-
siinsa. Luominen (kosmogonia) selittää maailman muotoja, olemusta ja kehitystä (kosmologia) ja
siksi luomisen tuntemus valaisee ja perustelee miten “valtaistuin” saavutetaan. Vrt. Mar tola 1998,
125–144.

273. Scholem 1987, 462–463; Timaios 38e–39e; Platon, Valtio 546a–c; Cornford 1935, 23–29; Praxis
Spagyria Philosophica  1998, 84–85; Rober ts 1994, 13, 63.

274. Kielisymboliikka on juutalaisessa mystiikassa niin keskeistä,  että esimerkiksi kabbalan keskeinen
teos, Zohar, on käytännössä kääntämiskelvoton.  Sanojen lomittamiset, lausumistavat tai kirjain-
merkkien muotoanalyysit sekä keskinaisen järjestyksen v aihtamiset eivät toimi tarkoitetulla tavoin
muilla kielillä. Numerologian periaatteita voidaan kuitenkin lainata. Tässä työssä käyttämäni Zoharin
luomisker tomuksen versio on eng lanninnettu säilyttäen ja selittäen hepreankielisiä ilmaisuja. Käy-
tännössä koko Zoharin luomista käsittelevä osuus tarkastelee androgyynin ihannetta ja

(Areopagita) teksteihin. Dionysioksen nimissä olevat teologiset pohdinnat on kir joitettu ilmeisesti
400-luvulla. Ensimmäinen maininta on vuodelta 532. Pelikan 1987,  13. Froehlich 1987, 34, 36;
Copenhaver & Schmitt 1992, 127–129,  132–133; Miller 1998b, xviii–xxiii. Varsin usein keskiajan
ajattelu tiivistetään siten, että varhaiskeskiaika oli platonilaista ja aika 1200-luvulta eteenpäin Aris-
toteleen ajattelun vallitsemaa. Vrt. esim Bredin & Santoro-Brienza 2000, 51–66.

264. Jacobs 1999, 21–22. Huomaa tämän rinnalla, että esimerkiksi kabbala tunsi käsityksen erilaisista
peräkkäisistä ja rinnakkaisista maailmoista. Luominen tapahtui Zoharin mukaan useita kertoja eri-
laisin variaa tioin. Raamatun kertomusta par atiisista karkotuksesta on mahdollista lukea siten, että
Aadam ja Eeva joutui vat aiemmin luotuun par atiisia huonompaan maailmaan, jossa oli ihmisiä ja
muuta elämää aiempien luomisten seurauksena. The Book of  Concealed Mysery 2000, 15, 20, 42, 60–
62.

265. Ficino käänsi Orfeus-hymnejä vuonna 1462 ja liitti ne osaksi maagisia rituaaleja.  Orfeus tunnettiin
renessanssissa Egyptissä oppinsa saaneen Jumalan innoittaman viisaan mallina. Grafton 1988,
785.

266. Jayne 1985, 16–17; Miller 1998a, ix–x, xii; Kristeller, 1988, 39, 52–65, 90–110; Nauer t, 1995, 59–
68; Copenhaver & Schmitt 1992, 154–155,  158; Vasoli 1988, 68–69.

267. Copenhaver & Schmitt 1992, 142, 146–147; Vasoli 1988, 67. Ficino suhtautui epäilevästi (Plethonin
esittämään itäisen kirkon vaikuttamaan) aja tukseen ihmisen alisteisesta asemasta universaalissa
hierarkiassa ja pyrki tavoittamaan aidommin Platonia mukailevan näkemyksen. Poppi 1988,  650.
Vuoden 1453 tapahtumien (muun muassa oppineiden siirtyminen Kreikasta länteen) vaikutus
matema tiikkaan oli ilmeisesti vähäisempi kuin muuhun kreikkalaisen aineiston tuntemukseen, ku-
ten Platonin saatavuuteen.  Keskiajalla oli tunnettu antiikin matemaatikkoja, nyt mukaan tulivat
lähinnä arabialaiset lähteet. Oppineisuuden painopiste siirtyi Italiaan, matematiikassa myös Sak-
saan ja Puolaan mustan surman hajotettua keskuksia 1300-luvun puolivälissä ja Satavuotisen so-
dan sekä Ruusujen sodan häiritessä aiempien keskusten, Pariisin ja Oxfordin, toimintaa. Boyer
1989, 298–299, 303–305.

268. Pico 1998, 26–28. Ficino 1994, 78, 85–86; Ag rippa 1998, 441, 443, 448–451; Burckhardt 1860,
197, 354; Nauert 1995, 63; Copenhaver 1988b, 264, 269; Copenhaver & Schmitt 1992,  156; Vasoli
1988, 68–69; Poppi 1988, 653–654.

269. Miller 1998a,  ix–x, xii; Kristeller, 1990, 39, 52–65, 90–110; Nauert, 1995, 59–68; Copenhaver &
Schmitt 1992, 154–155; Ingegno 1988, 237. Sanat liittyivät magiassa järkeen, joka kreikkalaisten
terminologiassa erotti ihmisen muista olennoista. Agrippan mukaan Aadam ymmärsi taivaalliset
suhteet ja nimesi siksi asiat oikeilla nimillä. Nimien oikeus takasi sen, että mukana seurasi merki-
tyksiä ja vaikutuksia. Saman ajattelun mukaan Raamattu oli väline ymmärtää asioiden v älisiä meta-
fyysisiä suhteita. Lauseet olivat vielä sanoja voimakkaimpia vaikuttajia (mutta niiden oikeat merki-
tykset olivat vaikeammin tavoitettavia), koska niissä sanoja voitiin käyttää eri tarkoituksiin ja eri
merkityksiä muodostaen. Luonnonma giassa tavoitellut (elä vät) voimat, jotka saatiin aistimuksissa
ja etenivät mielikuvituksen kautta älylliseen mieleen, rajattiin nimeämisessä käytettäväksi maagi-
sessa aktissa. Sama toimi myös päinvastoin. Maaginen vaikutus piti olla purettavissa esiin olemassa-
olleista merkityksenkantajista, joista Raamatun uskottiin olleen yksi puhtaimpia. Koska kaikki asi-
at, ja materiaaliset kappaleet kantoivat yhtenäisen alkuaineistonsa ja kaiken läpikäyvän “säteen”
ansiosta yhdistäviä tekijöitä, kaikenlaisesta materiaalista oli tavoitettavissa osia samasta
perustotuudesta. Vrt. Ag rippa 1998, 3, 8, 13,  211, 213, 216–217; Conway 1996, 17, 53–54.

270. Esim. Iamblikhos jakoi maailmankaikkeuden materiaaliseen ja henkiseen osaan. Hänen mukaan-
sa sielu oli jumalallinen demoni ihmisessä ja hän kutsuu sitä geniukseksi. Myös Pla ton mainitsee
ihmisessä olevan henkilökohtaisen jumaluuden, joka esimerkiksi auttoi ennustamaan. Iamblikhos
1988b, 27–28, 36;  Platon Valtio 496c, 617e, 620d.

271. Provencessa 1100-luvun jälkipuoliskolla syntynyt kabbalan tärkein lähdeteos ennen Zoharia. Martola
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sukupuolittuneen maailman ja ihmisen syntymistä ja eheytymisen ehtoja. Vrt. The Book of  Concealed
Myster y 2000, erit. 30,  35, 42, 60, 62,  64, 91; Cor pus hermeticum I; Laenen 2001, 125,  259–262.

275. Laenen 2001,  23, 53, 269; vr t. Scholem 1987, 8, 28–29; Kline 1972, 13; Cornford 1935, 42.
Kabbalan käsityksen mukaan kirjaimista 22 on näkyviä, 22 piilossa samalla tavoin kuin kaikella
maailmankaikkeudessa on näkyvä ja tavoitettava sekä piilossa oleva puolisko. Konsonantit ryhmi-
tellään kolmeen äitikir jaimeen, seitsemään kaksoiskirjaimeen ja kahteentoista yksittäiseen kir jaimeen.
Äitikirjaimet merkitsevät peruselementtejä (valo, vesi, tuli), kolmea vuodenaikaa ja ihmisruumiissa
päätä, rintaa ja lantiota. Kaksoiskirjaimet merkitsevät planeettoja, viikonpäiviä ja r uumiinaukkoja.
Yksittäiset kirjaimet merkitsevät tähtimerkkejä, kuukausia ja ihmisen tärkeimpiä elimiä. Juutalai-
sella mystiikalla oli yhteyksiä gnostilaisuuteen. Esimerkiksi käsitystä seitsemästä taivaasta, jumalal-
lisesta kipinästä ja Jumalan maailmasta v alona voidaan pitää tällaisina. Hengen ja materian dualis-
mi kuitenkin puuttui tai ei ollut yhtä negatiivisesti värittynyttä kuin gnostilaisuudessa.
Gnostilaisuudessa maailman loivat demiurgin johtamat alemmat voimat. Ne pyrkivät eristämään
ihmisissä olevat jumalalliset kipinät J umalasta. Samalla hengen ja ruumiin erottaminen on ehdo-
tonta. Sisäinen jumalallinen ihminen oli unessa, mutta saattoi herätä kun jumalallisen valon maail-
man säde ohitti aineellisen pimeyden maailman portinvartija t. Tämän jälkeen ja saatuaan tietoi-
suuden ihmisyydestä, maailmasta ja Jumalasta sisin ihminen saattoi tunkeutua ulos pimeydestä.
Gnostilaisuuteen viitataan renessanssin yhteydessä,  mutta näkisin, että ainakin kokoelmien kan-
nalta ihmisen kehitys- ja luomiskykyyn uskova ajattelu on sitä keskeisempää. Renessanssissa tutki-
tuista filosofeista esimerkiksi Plotinos esitti kritiikkiä gnostilaisuutta kohtaan. Plotinos Enneads
II.9; Laenen 2001, 23–24, 40–41; The Book of  Concealed Mysery 2000, kääntäjän kommentti sivulla
85.

276. Laenen 2001, 96–97, 254–258. Tooran uskotaan olleen olemassa ennen luomista. Se on uskomus-
ten mukaan koko luomisen malli. J os toora käsitetään luomista edeltäväksi, myös sen kieli edeltää
luomista ja on siten alkuperältään jumalallinen. Kabbalistit tulkitsivat tästä,  että kielen täytyi olla
symbolista ja tiivistää jumalallisia totuuksia. Niinpä kir jaimilla ja sanoilla oli merkinomainen, mut-
ta todellinen, yhteys tästä todellisuudesta poikkeavaan todellisuuteen. Gersholm Scholem pitää
mahdollisena, että perusaja tus kirjaimista maailman luomismenetelmänä on alkuperäinen juutalai-
nen, vaikka numeroiden mystiset ominaisuudet tunnettiin Raamatun mukaan jo Babyloniassa.
Scholemin mukaan uusplatonilaisuus kuitenkin vaikutti kabbalan numerologian kehitykseen ja sitä
voidaan suuressa määrin pitää kabbalististen selitysten perustana. Ba bylonialaisten matematiikan
käytöstä ja heidän hallitsemansa matema tiikan abstraktiudesta ei ole täsmällisiä tietoja. On kuiten-
kin mahdollista, että laskemista harjoitettiin muutoinkin kuin arkielämän vaatimuksiin ja näyttää
siltä, että yhteys pythagoralaisuuteen voisi olla olemassa.  Scholem 1987, 8, 28–29;  Boyer 1989,  40–
42; Laenen 2001, 58.

277.Laenenin käsityksen mukaan kabbalan demonologinen magia on paljolti uusplatonilaista perua ja
heijastelee myöhäishellenististä maailmankuvaa. Tämän lisäksi kabbalassa magiaan, samoin kuin
kristillisessä Euroopassa,  kuului parann usmenetelmiä, rakkaudennostatustaikoja ja muita käytän-
nön taitoja. Laenen 2001, 24, 111–115, 256.

278. Laenen 2001, 121–124, 259; vr t. Platon Valtio 441c–444a. Iamblikhoksen mukaan tieto jumalista
teki ihmisestä jumalien kaltaisen (tieto ihmisestä teki hyväksi ar jen asioiden hoitamisessa). Hän
katsoo, että sielun diskursiivinen järki ensin opiskelee, sitten työstää oppimaansa aineistoa ja siir-
tyy lopulta puhtaaseen päättelyyn, joka on aistimuksista vapaata. Prosessi tapahtuu sisäisen näke-
misen puitteissa. Hän toteaa, että täten tunnistaa taivaalliset tosiolevaiset (ja teoria ohjaa vaikeuk-
sitta ylös), mutta vain intuitiolla muodostuu yhteys ykseyteen  ja päästään eroon moninaisuudesta.
Vrt. vaunumystiikka, joka liittyy Jumalan kohtaamisen kuvauksiin (Hesekiel I: 26–28; J esaja 6).
Vaunumystiikassa kuvataan matkaa tai vaalliseen temppeliin.  Matkasta puhutaan kuvaavasti menona
alas. Iamblikhos 1988b, 25, 41,  62–64, 126–127;  vrt. Martola, 131.

279. Scholem 1987, 365–367;  Laenen 2001, 92, 133; Aveni, 1996, 79–83; Pico 1998, 31–32.
280. Läpinäkyvyys (tai -kuljettavuus) on käsitykseni mukaan yksi renessanssifilosofian keskeisiä käsit-

teitä. Esimerkiksi avioliittosäännökset vahvistivat Tif ’eretin (maksuliininen prinsiippi) ja Malkhutin
(feminiininen prinsiippi) välistä sidettä. Laenen 2001, 54, 56–59, 74–75.

281. Copenhaver 1988b, 268; Copenhaver & Schmitt 1992, 134–135, 172–173; Pico 1998, 65–174;
Vrt. Miller 1998a, xi.  Kabbalaa voitiin tar kastella kristillisessä yhteydessä käsittääkseni muun mu-
assa siksi, että varsinainen juutalaisuus, joka järkiuskontona kielsi mystiikan, oli tavattu rabbinistisessa
traditiossa rinnastaa allegorioiden avulla kreikkalaiseen filosofiaan,  erityisesti Aristoteleeseen. Täl-
löin yksi kirjallinen kuva korvattiin toisella. Esimerkiksi Joseph Kimhi tulkitsi sananlaskujen jakeen
“viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä” (9:1) tarkoittavan seitsemää ta-
paa, joilla ihminen saattoi saada tietoa: viittä aistia, muilta saatuja tietoja sekä deduktiivista päättelyä.
Hän katsoikin voivansa sovittaa Raamattuun keskiaikaisen tietoteorian, joka perustui kreikkalai-
seen filosof iaan. Vrt. Laenen 2001, 66.

282. Agrippa 1998, 234.
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283. Vrt. Yates 1966, 175–196: Lohr 1988,  545–547. Llullin ajan Mallorcan vilkkaassa kauppakeskuksessa
kohtasivat islam, juutalaisuus ja kristinusko. Lohr 1988, 539. Matematiikan asemasta yleisesti, kts.
Jousivuo & Mikkeli 2000, 94–99.

284. Platon, Filebos  55d–57a; Platon Timaios 48b–c; Platon Valtio 509c–513e; Kline 1972, 42–43, 169;
Boyer 1989,  52–52, 56. Uuspla tonilaisista esim. Iamblikhos ja Proklos ovat selvittäneet
pythagoralaisten ajattelua. Platon viittaa siihen esim.  Valtiossa 546b–c. Pythagoras sai tarinoiden
mukaan pohjan matematiikalleen ma tkoilta Lähi-idässä ja Egyptissä, mutta varmaa tietoa ei ole
edes siitä oliko Pythagoras ma temaatikko vai onko pythagoralainen matematiikka hänen seuraaji-
ensa parissa syntynyttä ajattelua. Matematiikan liittäminen Pythagoraan per soonaan saattaa johtua
kreikan kielen sanajuuresta mathe-, joka tar koittaa oppimista ja viittaa hänen asemaansa
kulttijohtajana. Riippumatta siitä kuinka paljon Pythagoraalla oli tekemistä pythagoralaisen mate-
matiikan kanssa tai siitä paljonko Platonilla oli tekemistä Pythagoraan kanssa matemaatikkona tai
mystikkona, r enessanssin kannalta on keskeistä, että myöhäisantiikin uusplatonilaisuus varmisti
näiden yhteyden tulkinnoissa, jotka säil yivät käytössä koko keskiajan. Tuolloiset ajattelijat liittivät
myös eukleidisen geometrian todistamaan pythagoralais-platonistisen todellisuuden matemaa tti-
suudesta, joskin Eukleides (työskenteli Aleksandriassa noin 300eaa.) tutki itsekin pla tonisteja ja oli
mahdollisesti opiskellut Ateenassa. Kts. esim. Dudle y 1997, 6–11, 15; O’Meara 1997, 11,  13, 157,
196, 211; Kline 1972, 56–57; Boyer 1989, 60.  Eucleidisen matematiikan historiasta likimain siinä
muodossa kuin se tunnettiin renessanssissa kts. Heath 1921, 354–446. Antiikin matematiikan tun-
temus on muuttunut 1900-luvun kuluessa, käsitykset ovat muuttuneet esimerkiksi alkuperäisyydestä.
Lisäksi tunnetaan useita matemaatikkoja, jotka aiemmin olivat vieraita.  Thompson & Martinson
1994, 255–258.

285. Kline 1972, 29, 152–153,  172–173; Boyer 1989, 60–61. Pythagoralaisesta ja Platonin matematii-
kasta likimain siinä muodossa kuin se tunnettiin renessanssissa kts. Heath 1921, 141–169, 284–
315.

286. Kline 1972, 129; Prokloksen elämästä ja merkityksestä katso Siorvanes 1996, 1–44. Joidenkin
käsitysten mukaan myöhäisantiikin uusplatonistinen numerologia joutui rakentamaan tilanteesta,
jossa originaalilähteitä ei ollut käytössä ja se mitä oli tarjolla, kuten Platonin teokset, ilmaisi
metafyysiset käsityksensä siinä määrin epämääräisesti, että vain joistain keskeisistä kysymyksistä
voitiin olla yksimielisiä. Matematiikan suhteen tilanne oli sellainen,  että Prokloksella oli käytössään
käsikirjoituksia, jotka sittemmin ovat kadonneet ja hän on itseasiassa esimerkiksi tär kein lähde
Eukleidesta edeltävään g eometriaan siitä huolimatta, että ei ollut varsinaisesti matemaatikko vaan
filosofi. Tämä osoittaa kuinka eri kirjoittajien näkemyksistä on enemmän tietoa kuin säilyneet
lähteet suoraan näyttävät.  Kirjoittajat kommentoivat toisiaan. Vrt. Dudle y 1997, 17; Boyer 1989,
213–214.

287. Kline 1972, 137; Agrippa 1998, 237; Pico 1998,  26–28; Boyer 1989, 202.
288. Kline 1972, 46,  153–154; Boyer 1989, 186. Esimerkiksi Ptolemaioksen lähtökohta astronomiassa

oli sama kuin Keplerin. Tarkoituksena oli etsiä mahdollisimman yksinkertaista matemaattista mal-
lia. Ptolemaios ei etsinyt selitystä taivaankappaleiden todelliselle liikkeelle. Tästä huolimatta hänen
teoriaansa pidettiin vuosisatoja kristillisessä maailmassa juuri todellisen tähtitaivaan ta pahtumien
kuvaajana. Vrt. Ptolemaios Almagest IX.

289. Kline 1972, 179.
290. Cor pus hermeticum XVI.7. Uuspla tonilaisista yhteyksistä kts. Iamblikhos 1988, 32–47; vrt. Thomp-

son & Mar tinson 1994, 27; Kline 1972, 218–220; Boyer 1989 62, 339–340.
       Maantieteellisestä leviämisestä ja painotekniikan kehityksestä huolimatta uudet ajatukset säilyi vät

hovien ja yläluokan piirissä, koska kirjat olivat kalliita ja vain oppineet hallitsivat latinaa tai kreikkaa.
Taiteilijat,  insinöörit ja käsityöläiset käyttivät yleensä vain paikallisia kieliä.  Merkittävimmät
poikkeukset yläluokkaisuutta suosivassa ilmapiirissä olivat Galileo ja Descartes, jotka kirjoitti vat
äidinkielillään sekä Medicien perheen ja joidenkin paavien kustantamat kirjastot. Lisäksi muuta-
mat hovit perustivat matematiikkaa tutkivia akatemioita. Näistä tärkein ennen 1600-lukua oli Cosimo
I de’ Medicin vuonna 1563 perustama Accademia del Dise gno, jonka taidehistoria tuntee “taideaka te-
mian” nimellä. Matematiikanhistoriassaan Kline kääntää Accademia del Disegnon “suunnittelun” tai
ehkä vielä täsmällisemmin “muodon akatemiaksi” ( Academy of  Design). Renessanssiajattelua ja tai-
teita käsittelevässä teoksessaan Kristeller kääntää sen “taideaka temiaksi” (Academy of  Art). Kline
1972, 220–221, Kristeller 1988, 182.

291. Platon,  Timaios 36b–d; vrt. Platon Valtio 616c–617b. Tarkastelen tässä luvussa Platonin Timaioksen
maailmankaikkeuden mallia 1400–1500-luvun ajattelun kehyksessä. Ensisijaisena tukenani on Francis
M. Cornfordn analyysi Platonin kosmologiasta. Hänen käännöksessään A.M. Anttilan suomen-
noksen kohta “saman ja samankaltaisena p ysyvän...” on muodossa “same and uniform...”, mikä
korostaa suomennosta selkeämmin ykseyttä ja yhtenäisyyttä. Cornford 1935, 74. Käytössäni on
ollut myös muita käännöksiä,  joista tärkein mainitaan kahden tässä mainitun ohessa viitteissä.
Käytetty viittausjär jestelmä, jossa klassikkolähde esiintyy kuin siitä ei olisi v ersioita ja kääntäjien
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tekemiä tulkintoja,  ei mielestäni ole tällaisessa käännöksille perustuvassa työssä paras mahdolli-
nen, mutta perinteen vuoksi käytän sitä.

292. Materia prima ei ole yksinkertainen käsite. Stoalaisten mukaan materia kolmiulotteisena ilman
vastusta oli geometrinen olento, puhdas matemaattinen olemassaolo. Aristoteles näyttää ajatelleen,
että potentiaalinen olemassaolo voidaan tavoittaa riisumalla ei vain materiaalinen ominaisuuksistaan,
vaan myös mielikuva materiasta kaikista muista kuin matemaattisista ominaisuuksista. Useat
uusplatonistit sijoittivat matemaattisen olemassaolon ajattelijan mieleen ja kykenivät erottamaan
sen materia primasta. Aristoteleen käyttämässä mielessä materia prima on mahdollista ymmärtää olo-
muodoksi, joka voidaan vain ajatella, mutta jota ei voi olla olemassa: tila, missä on käsitys ominai-
suuksista,  mutta yksikään ominaisuus (pituus, leveys, syvyys) ei täsmällisessä muodossa ole läsnä.
On myös esitetty, ettei Aristoteles uskonut materia primaan. Sorabji 1988,  5–11, 15–17; Yates 1966,
143–144. Materia primasta alkemistisena materiaalisena alkuaineena, kts. Elkins 1999a, 68–95.

293. Ag rippa 1998, 255; Kline 1972, 149; Boyer 1989,  61. Nelyyksiä: antiikin elementit, geometriset
muodot: pyramidi, oktahedron, ikosahedron, kuutio; siemen, pituus-, leveys-, paksuuskasvu;  ih-
minen, k ylä, kaupunki, valtio; jär ki, tieto, mielipide; aistimus; r uumis ja sielun kolme osaa; vuoden-
ajat; ihmisen ikäkaudet.  Cornford 1935, 70. Kts. Agrippasta muita nelyyksiä mitä maassa ja taivaissa
käsitettiin olevan. Ag rippa toteaa, että neljä on ensimmäinen neliö (2x2) ja sen poikkeuksellinen
asema pythagoralaisessa dualismissa liittyy tähän laskutoimitukseen. 1x1 on Jumala isällisenä hah-
mona ja josta tulee poika. 2x2 merkitsee pyhän hengen syntyä. Se on tasa-ar voinen edellisten
kanssa, koska laskutoimituksen puoliskot ovat tasa-arvoisia. Agrippa 1998, 254–255.

294. Asklepios 13; Platon Timaios 30c–37a;  Cornford 1997, 43–72;  Vrt. Pla ton Valtio 398c–400c; James
1995, 29, 46–48; Brown 1996, 61, 106–107.  James Elkins esittelee erityisesti englantilaisen astrologin
John Deen (1527–1608) numerologiaa. Se on tässä kuvailemani kaltaista. Elkins käsittelee
numerologian suhdetta alkemian kautta maalaamisen tekniikkaan. Elkins 1999a, 44–67.

295. Iamblikhos 1988a, 37,  39, 87, 99;  Platon Valtio 587e; Ficino 1985, 111–112; Agrippa 1998, 330;
Dudley 1987, 20–21. Agrippa kiinnittää huomiota seitsemän läsnäoloon Platonin sarjassa. Ennen
Ptolemaiosta kreikkalaiset tunsivat päi vän jakamisen 360 hetk een, mikä on ehkä peräisin
babylonialaisesta astronomiasta.  Ptolemaios otti tämän käyttöön yleensä asteista puhuttaessa, koska
se sopi yhteen tähtimerkkien kanssa ja mahdollisti kunkin merkin jakamisen kolmeenkymmeneen
osaan ja edelleen kymmeniin. Lisäksi hän toi mukaan ba bylonialaisen kuusijärjestelmän mukaisen
alajaon minuutteihin ja sekunteihin.  Platon liittää erityisesti luvun 729 elämän ajallisuuteen (päivät,
kuukaudet, vuodet) ja painottaa sen juurena lukua 27. Platon Valtio 588a; Boyer 1989, 187–188;
Agrippa 1998, 269.

296. Iamb likhos 1988a, 43–45; vrt.  selitys Dudley 1997, 22; Kline 1972, 149; Agrippa 1998, 245.
Eukleidisessa matematiikassa ei ole perustaa ir rationaalisille luvuille ja aina 1800-luvulle asti jatku-
via suureita käsiteltiin geometrian pohjalta. Kline 1972, 73.

297. Agrippa 1998, 239, 333; Ficino 1985, 37–43, 46–49, 79–80, 136–138. Huom. myös Dantella
esiintyy käsitys universumista hierarkiana, jonka tasoilta olevaiset kaipaavat nousua Jumalan luok-
se. Jayne 1985, 11.

298. Agrippa 1998, 245.
299. Agrippa 1998, 762, 767; Schultz 1990, 208.
300. Iamblikhos 1988a, 37; Dudley 1987, 20–21; Agrippa 1998, 241.  Plotinoksen ykseys-käsityksestä,

kts. Bussanich 1999, 38–65.
301. Kline 1972, 153; Vrt. Lukacher, 1998, 3–14. Vrt. Agrippa 1998, 330.
302. Sorabji 1988, 163–164, 182, 185; Boyer 1989, 298; vr t. myös Siorvanes 1996,  133–136.

303. Platon,  Faidon 79b–82c; Cor pus hermeticum I.1–31; Asklepios 6; vrt.  Ficino 1994 ja Castiglione 1967;
Yates, 1996, 150–151, 156; Copenhaver 1998, 45.

304. Eco, 1986, 95.
305. Vrt. Kristeller, 1990,  50; Feyerabend, 1994,  148–153; Alber ti 1998, 139; Brown 1996, 57, 106.

Alber tin De picturaa pidetään – myös Alber ti itse piti – ensimmäisenä maalaustaiteen arvoa koros-
tavana teoksena.

306. Jacobs 1999,  12, 27–33, 36; Cor pus hermeticum XVI.4–5. Renessanssin jumal’ihminen oli useimpi-
en ajattelijoiden mielestä mies, mikä on syytä muistaa taiteen ja tieteen myöhemmän kehityksen ja
esimerkiksi naistaiteilijoiden aseman kannalta. Esimerkiksi Castiglione, vaikka puolustaa naisen
kyvykkyyttä, tuo esiin viittauksia keskusteluperinteeseen, joka pitää naista luonnon virheenä.
Keskustelijoiden mielipiteet eivät teoksessa kohtaa, koska toisen lähtökohtana on ihmisyyden luo-
kan yhdistävyys ylitse sukupuolierojen, toisen käsityksen mukaan henki ja materia eivät ole v ain
saman jatkumon ääripäitä, vaan kaksi täysin erilaista asiaa, jotka eivät voi koskaan yhtyä onnellises-
ti. Vrt. Gastiglione 1967, 216–224; Bur chardt 1999, 278–282.

307. Jacobs 1999,  27.
308. Jacobs 1999,  30.
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309. Bruno siteerattu Yates 1966;  Ficino 1994, 180–182;  Nauert 1995, 64.
310. Lohr 1988, 153–154.
311. Leibniz 1995, 60–61; Bredin & Santoro-Breinza 2000, 80.
312. Summers 1981, 111–143; Jacobs 1999,  60–61.
313. Vrt. Yates 1966, 248–252,  294–295; Feyerabend 1994, 131.
314. Summers 1981, 103–143; Jacobs 1999,  60–61. Cennini 1995, 17–18, suomennos Sinikka Kallio.
315. Platon Valtio 535b; Bredin & Santoro-Brienza 2000, 74–75.
316. Kline 1972, 246.
317. Vrt. Fraser 1990, 15.
318. Thomas Aquinas 1993, 138–142, 144; vr t. Johnson 1992, 141–147.
319. Thomas Aquinas 1993,  138–142, 144; Devlin 1997, 3-4; Vasoli 1988, 66–67; Popkin 1988, 673–674.

(Anne Conway käyttää samaa geometriasta lainattua esimerkkiä todistaakseen, että ihminen ei
voinut saavuttaa Jumalaa. Conway 1996, 66–67.)

320. Vrt. keskenään Knuuttila 1999, 372–374; Johnson 1992,  141–144; Feyerabend 1994, 131.
321. Yates 1966, 247–248.
322. Kemp 1977, 396; Vrt. Kemp 1998. Arraksen synodin mukaan lukutaidottomat, jotka eivät kyen-

neet ymmärtämään kristinoppia kir joituksista, saattoivat saada opista aavistuksen tutkimalla ku-
via. Kuvia käytettiin opin mieleenpainamisessa myös siten, että muistipaikoiksi saatettiin osoittaa
tietyt kirkkorakennuksen osa t. Vrt. Bolzoni 1999, 14; Eco 1986, 98.

323. Pseudo-ciceronisena tunnettu Rethorica ad Herennium oli aikalaisensa Ciceron De inventionen ohella
tärkein käytännön opas kir jalliseen tyyliin ja kompositioon. Ad Herennium edustaa Harry Ca planin
mukaan hellenististä retoriikkaa, jossa kreikkalainen taito on saanut roomalaisen asun. Se tunnet-
tiin keskiajalla jatkona Ciceron De Inventionelle . Lorenzo Valla oli ensimmäinen,  joka esitti asiasta
epäilyjä ja Raphael Requis v armisti asian 1491. Tästä huolimatta kysymys tekijyydestä on ollut
ajoittain esillä vielä niinkin myöhään kuin 1900-luvulla.  Ad Herenniumin kir joittajalla oli ilmeisesti
sama opettaja kuin Cicerolla,  mikä selittää teosten yhtäläisyydet. Ad Herenniumista tunnetaan
käsikirjoitusver sioita 1000-luvun lopusta alkaen. Tätä ennen teos lienee ollut käytössä
muistinvaraisena suullisena perinteenä. Ensimmäinen italiankielinen käännös on vuodelta 1266.
Renessanssiajalta on säilynyt noin 140 editiota. Ensimmäinen painettu versio ilmestyi Venetsiassa
1470. Caplan 1954, vii, ix;  Yates 1966, 67; Carruther s 1992, 72, 153; Vickers 1988, 720.

324. Carruthers 1992, 152–153. Albertus Magnus kuvaa meditaa tiota ja valaistumisen kokemusta. Hän
opettaa, että yhte yden Jumalaan voi saavuttaa kääntämällä katseensa sisään, hylkäämällä aistimukset
ja keskittämällä kaikki ajatukset, toiveet ja rukoukset Jumalaan. Täten voi saavuttaa jo eläessään
kuvan tulevasta “ilosta”. Albert[us] 2000,  26, 42, 77.

325. Bolzoni 1994, 150; Bolzoni 1999, 12; Car ruthers 1992, 171–173, 178, 190, 193;  Copenhaver &
Schmitt 1992, 290–303; Brunosta, kts . esim.  Yates 1964. Kvasi-syllogistinen on lainaus Tuomas
Akvinolaiselta. Hänen mukaansa ihmisen muisti poikkeaa eläinten muistista siinä, että ihminen
kykenee “kvasi-syllogisesti etsimään (quasi syllogistice inquirendo) muistojensa joukosta”. Lectio VI,
379–383, siteerattu Carruthers 1992, 63–64. Car ruthers arvelee, että Yatesin Brunoon ja Ramon
Lulliin keskittyneet tutkimukset ovat muovanneet käsitystä kaiken muistamisen taidon okkulttisesta
luonteesta. Hän itse haluaa korostaa sitä, että muistamisella oli merkitystä ennen kaikkea tiedon
ymmärtämisen kannalta jokapäiväisessä elämässä. Kirjan omistaminen ei vielä merkinnyt,  että sen
sanoma olisi käsitetty. Muistamisen taito olikin hänen mukaansa tar koitettu “puhujille , ei oppilail-
le, laatijoille (composer ) ei lukijoille”. Carruther s 1992, 155–156, 258. Muistamisen taito jäi käytöstä
1600-luvulla ja oli käytännössä tuntematon kolmensadan vuoden ajan. Helka Hajdu 1930-luvulla
ja Paolo Rossi sekä Frances A. Yates 1960-luvulla nostivat aiheen tutkimuksen piiriin. Hajdu tar-
kastelee keskiaikaa, Rossi renessanssin logiikkaa ja Yates renessanssin okkulttista muistia. Nykyään
aihetta tutkineet, kuten keskiaikaan erikoistunut Mary Carruthes ja renessanssia tutkiva Lina Bolzoni,
ovat enemmän tai vähemmän kirjallisuudentutkijoita.

326. Bolzoni 1994, 137–162. Citolinin Tipocosmia on perimätiedon mukaan “kirjallinen varkaus”
Camillolta. Behrenheimer 1956, 226.

327. Kritiikissä puututtiin oppimisen nopeuteen. Esimerkiksi Montaigne katsoi, että lukeminen ja
miettiminen oli oppimista, ei ulkoluku, joksi hän muistitekniikoiden käyttämisen tulkitsi.  Vrt. Stoffers
& Thijs 1999, 283.  Nopeus oli merkki siitä,  että ymmärrystä ei ollut tapahtunut. Kuten edellä on
käynyt selv äksi, vain opetustekniikkana muistamisen taito pyrki edistämään ulkolukua. Lopullinen
tarkoitus ja tavoite kesiaikaisessa muistissa oli kuitenkin ajattelussa ja ymmärtämisessä. Käsittäisin,
että tämä kuvastaa yhtä keskeistä eroa tuolloisen humanismin opetusohjelmaluonteen ja filosof ian
uskonnosta omaksutun ja filosofian kuvallisuuteen liittyneen luonteen välillä.

328. Ad Her ennium II xvi 28–xxiv 40; Yates 1966, 17–41;  Carruther s 1992, 156–169; Bolzoni 1994,
147–148; Copenhaver Schmitt 1992, 290–291. Carruthers on ottanut esiin texta-termin  alkuperäi-
sen, kudontaan liittyvän merkityksen, joka hänen mukaansa hyvin kuvaa paitsi kirjoittamisessa
syntyvää kudelmaa, myös muistiteknistä rakennelmaa, josta käytetään usein ilmausta ketju (catena ).
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Carruther s 1992, 62.
329. Ad Her ennium, II xvi 28–29, xxi 34–xxii 37; Carruthers 1992, 7, 126–137.
330. Vrt. Ad Herennium  II xx 33–34; Yates 1966, 17–32. Alkemistisista kuva-aiheista kts. esim. Roob

1997 ja Roberts 1994; logiikan kuvista esim. Stoffers & Thijs 1999.
331. Copenhaver & Schmitt 1992, 143; Bolzoni 1999, 12. Platon korostaa ideoiden  tavoittelua havain-

noista päättelemällä, mutta hän selittää tämän tarkoittavan sielun luomisessa näkemien asioiden
muistamista. Eri sielut muistavat Platonin mukaan eri tavoin, sillä ne näkivät eri verran todellisesta
todellisuudesta taivaan ulkopuolelta ennen maahan tuloa. Nähdyn määrä määritti mihin luokaan
ja tehtävään sielu päätyi ensimmäisessä syntymässä.  Platon Faidros 249b–c. Muistamisen taitoon
liittyy ajatus, että investigatio (jäljittää) edeltää inventiota (löytää). Tämä pätee yhtälailla aristoteelisessa
kuin platonilaisessa ajattelussa. Vrt.  Carruthers 1992, 20.

332. Yates 1966, 135–162;  Huom. myös Bolzoni 1994, 129–168.
333. Vrt. Yates 1966, 143–146.
334. Carruthersin keskiaikaista muistia käsittelevän kirjan keskeisenä tarkastelukohteena on St. Victorsin

luostarissa 1100-luvulla työskennelleen Hugh’n muistijärjestelmä, jonka yksi osa on Nooan arkin
muotoon r akennettu kosmos (De arca Noe mystica ). Se toimii vain abstraktina moniulotteisena
kokonaisuutena. Systeemin kä yttöä valaisevan mallin laatiminen piirtäen on käytännössä mahdo-
tonta eri tasojen välillä ajatelluksi tapahtuvan liikk een takia.

       Carruthers toteaa, että Llull oli vain jossain määrin tunnettu myöhäiskeskiajalla. Tämä on Carrut-
hersin mukaan kiinnostava juuri siinä renessanssin yhteydessä (Camillo ja Bruno), jossa Yates
häntä tarkastelee, mikä antaa ymmärtää, että uusplatonilaisuutta on hänen mielestään syytä käsi-
tellä renessanssissa. Hän kuitenkin toteaa ilmeisesti viitaten Yatesin tutkimusten riittämättömyy-
teen, että vaatii vielä selvittämistä voiko renessanssin muistitekniikoiden lähteenä erityisesti pitää
keskiaikaista uusplatonilaisuutta. Puhuttaessa keskiajasta Car ruther s ei halua tuoda mukaan muisti-
järjestelmien tutkimukseen keskustelua platonilaisuudesta tai aristotelismista vaan pysytellä luos-
tarien käytäntöjen tarkastelussa ensisijaisena vaikutusten lähteenä. Carruthers 1992, 231–239, 253.

335. Yates 1966, 201; Behrenheimer 1956, 229–230; Hooper-Greenhill 1992,  97–101.
336. Vrt. Carruthers 1992, 229–230.
337. Meijers 1999, 205, 207–298. Vertaa aiemmin esitettyyn keskusteluun esineiden mykkyydestä merk-

keinä kokoelmissa ja näyttel yissä sekä meditatiivisen aineiston ymmär tämiseen läpiantavaksi.
338. Kts. esim. The Getty Grant Program, Senior Research Grants 1998, 6–7.
339. Camillo ei kerro teatterin muodosta muuta täsmällistä kuin,  että se rakentuu 7x7 tematiikalle.

Eräässä kirjeessä hän mainitsee aluksi ajatelleensa ihmisen muotoista rakennelmaa, mikä rinnastaa
aiheen sekä kabbalaan, että renessanssin ihanneihmisajattelun kautta mikro- ja makrokosmoksen
suhteeseen. Vrt. Behrenheimer 1956, 227–228. Yhteinen kieli (latina) sekä yliopistot, kansainväli-
nen kauppa, politiikka ja yleinen liikkuvuus pitivät Camillon aikaan huolta ajatusten ja muoti-
virtausten leviämisestä Euroopassa. Esimerkiksi Firenzestä tuli uskontojen kohtaamispaikka Cosimo
de’ Medicin aikana. Kauppa Turkkiin laajensi Firenzen suhteiden monipuolisuutta ja entinen kump-
pani, Venetsia, muuttui kilpailijaksi. Myöhemmin Mediceillä oli yhteys Ranskaan sekä sotilaallisten
ristiriitojen että kuninkaallisten avioliittojen kautta. Ranska hyökkäsi Italiaan 1494 ja Medicit jou-
tuivat maanpakoon vuoteen 1512. Seuraava maanpaon jakso oli 1527–1530. Edellä on ollut joitain
muita esimerkkejä.  Medicien liikkeet näyttävät siirtäneen paitsi ajatuksia myös rakennusmuotoja.
Francesco de’ Medicin häiden takia Uffizi ja Pitti yhdistettiin Arnon yli vuonna 1564.  Katariina
de’ Medici (1519–1589) oli ensimmäinen Medici-sukuinen kuningatar Ranskassa naidessaan Hen-
rik II (hallitsi 1547–1559) 1533. Hän suunnitteli Louvren ja Tuilier sin yhdistämistä kotipalatsinsa
mallin mukaan. Tässä vaiheessa valmistui Louvren pieni galleria (myöhemmin Galerie d’Apollon).
Galleriassa oli esillä mm. luonnon kuriositeetteja, asekokoelma, muistoesineitä ja suvun kalleuksia.
Myös esimerkiksi Ambrasin kokoelman rakentamisessa Fir enzen mallilla on vaikutusta. Yates 1966,
135–138; Lohr 1988, 569–570; Behrenheimer 1956, 227, 231; Bazin 1964, 14, 17; Skinner 1988,
430.

340. Roberts 1994, 66; Behrenheimer 1956, 222–228.
341. Camillo 1990, 59–124; Behrenheimer 1956, 225; Copenhaver & Schmitt 1992,  155; vrt. Campbell

1991, xix–xx; Gotfredsen 1999, 10.
342. Yatesin kaavio on liitteenä teoksessa The Art of  Memor y 1966. Vrt. Ficino 1994, 79, 159.  Behrenheimer

rinnastaa sefirat luomisen arkkityyppeinä pylväisiin ja erottaa planeetat seuraavalla tasolla. Vertaa
tätä käsitykseen kir jaimista maailman luomisvälineinä ja tilanteesta “Jumalan luona” ennen luo-
mista. Behrenheimer 1956, 230.

343. Sananlaskut 9: 1–6; Camillo 1990, 61; Copenhaver & Schmitt 1992, 290–293; Yates 1966, 135,
139–140; Behrenheimer 1956, 230.  Tärkein lähde viitteissä mainittujen lisäksi antiikin mytologisten
hahmojen merkityksiin on jatkossa Radice 1984.

344. Yates 1966, 145–146,  196; Bolzoni 1994, 140–141; Whitfield 2001, 47; Lohr 1988, 538–548;
Copenhaver & Schmitt 1992, 193–194, 290–293.
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345. Cor pus hermeticum I,  1–19. Camillo viittaa laajasti antiikin ja keskiajan kir joittajiin. Nähdäkseni hän
sulattaa keskiaikaisen perinteen mukaisesti, mutta kristillisten lisäksi myös ei-kristillistä aineistoa
käyttäen, auktoriteetteja omaksi aja ttelukseen. Vrt. esim. Camillo 1990, 13, 50–51, 59. Asklepiuksen
mukaan tieto esineiden elävöimisestä oli peräisin muinaisesta Egyptistä ja ta pahtui toteuttamalla
riittejä, jotka heijastivat taivaallista harmoniaa. Yates 1966,  140, 152, 155, 160.

346. Scholem 1987, 462–463. Camillo suunnitteli aluksi maailmanmallistaan ihmisen muotoista.
Behrenheimer 1956, 226.

347. Scholem 1987, 446; Yates 1966,  152; Aveni 1997, 79–83.
348. Camillo 1990, 15, 71.
349. Vrt. Agrippa 1998, 241, 262, 268.
350. Camillo 1990, 61–62, 110. Vrt. Iamblikhos 1988b, 83; Brisson & Meyerstein 1995,  27; Eco 1986,

29. Kabbalistisessa ajattelussa (suuntauksesta riippumatta) sukupuolisuutena ilmenneen univer-
saalin jakautumisen korjaaminen oli tärkein lähtökohta. Kuvaavasti dualismi tavataan yleisimmin
ilmaista juuri sukupuoliin tai avioliittoon viittaavin termein, jolloin esimerkiksi kirjoitetun ja puhu-
tun sanan suhde nähdään tässä valossa, samoin taivas ja maa. Maskuliininen prinsiippi on vallitse-
va, feminiininen tarjoaa sille mahdollisuuden täydellistyä. Jo Bahir  määritteli vallitsevasta
juutalaisuudesta poiketen, että jumaluudessa itsessään on feminiininen aspekti. Vain sen kautta
jumaluutta voitiin lähesty ä. Se on siis Jumalan näkyvä ja tunnistettavissa oleva puoli. Tällä on
mielikuvallinen yhte ys katoliseen Jumalanäidin asemaan. Toisaalta se valaisee miksi sukupuolit-
tuneessa maailmankaikkeudessa jumalalliseen voi saada yhteyden v ain miespuolien ihminen. Vrt.
Laenen 2001, 88–89; 138–139.

351. Camillo 1990, 67–77.  Vrt. Agrippa 1998,75–97, 245–253; Platon, Timaios 34–36; Platon Valtio
441c–444a, 508b–c; Dudle y 1997, 118; Thomas Aquinas 1993, 271, 273; Roberts 1994, 84–86;
Heath 1921, 77, 82–83. Pseudo-Dionysios tarjosi kristillisen perustan auringon symboloimalle
jumaluudelle (Apollon). Hänen mukaansa valo tuli Jumalasta ja valo oli arkkityyppisen jumalan
kuva. Luojana Jumalan mieli sisälsi kaiken ja tiesi kaiken ennakkoon. Pseudo-Dionysios DN 697c–
c, 869a. Kabbalassa Merkurius on yleensä feminiininen. Kuten edellä olleesta sefiroita esittävästä
kaaviosta on mahdollista todeta, kabbalassa on huomattavia eroja kr eikkalaisen jumaliston merkit-
yksiin verrattuna.

352. Kuten aiemmin kabbalan yhteydessä esitetystä sefir a-kaaviosta voidaan todeta, Marsin ja Venuksen
sijoittaminen kolmen ylimmän sefiran joukkoon ei ole itsestäänselvää eikä sitä voida johtaa
juutalaisuudesta. Kaaviossa yleensä Marsin edustama t sotaisat ja negatiiviset ominaisuudet liitty-
vät sefiraan Din, joka on feminiininen ja joidenkin ajattelumallien mukaan syyllinen koko maail-
man epäjärjestykseen. Rakkaus ja myötätunto taas liittyv ät sen maskuliiniseen pariin Hesediin.  Sa-
moin planetaariset merkitykset ovat toiset kuin länsimaisessa symboliikassa: Mars liittyy feminiini-
seen Diniin ja Venus maskuliiniseen Netsahiin. Ne eivät siten ole pari, joskin rinnastuksen hierarkia
on sama. Lisäksi kabbalistisen käsityksen mukaan ajallisuuden ja olemassaolon aiheutta vat samat
ominaisuudet,  joita Mars ja Venus symboloivat Empedokleella. Vrt. Fraser 1990, 15; Laenen 2001,
49, 170.

            Camillon teatterissa Marsin ja Venuksen liitto lienee syytä ymmärtää allegoriana ennenkaikkea
Ficinon hengessä. Hänelle rakkaus merkitsi maagista kosmista voimaa,  joka liitti asioita yhteen.
Luodessaan suhteita se mahdollisti sympaattisen magian. Platoninen tai metafyysinen rakkaus,
hengen eros, kuvattiin usein fyysisen rakkauden muodossa, mutta aihe on mahdollista löytää myös
abstraktista esityksestä.  Camillon teatterissa Mars ja Venus heijastivat välissään olevaa auringon
kultaa, eli metallia ja väriä, joka tähän tähteen liitettiin.  Venuksen tunnus oli kupari tai pronssi ja
Marsin punainen, rauta. Molempien punertavuus liittyi toisen tason sieluun, sydämeen, jota pidet-
tiin tunteiden symbolina ja sijaintipaikkana. Veri, joka sydämen kautta kulki, oli kaikkien ihmisen
mikrokosmisten tasojen yhdistäjä ja johti aja ttelemaan henkisen ja fyysisen dimension yhtäaikaista
olemassaoloa. Se voi siten merkitä paitsi Apollonin symboloiman Kristuksen uhria ja välitystehtävää
ihmisten ja Jumalan kesken tai Jumalan r akkautta fyysiseen todellisuuteen, jota Mars ja Venus
välittivät korkeimmalta tasolta. Merkityksenä saattoi myös olla r akkaus koossapitävänä kosmisena
voimana tai aivan arkisissa muodoissaan, elämää ylläpitävänä voimana. Mukana oli Jumalan rakka-
us, jonka uskottiin luoneen universumin järjestyksen ja edelleen pitävän sitä yllä ja v älittämisen
todistanut Kristus. Samalla läsnä oli rakkauden maallinen ilmenemismuoto, joka v armisti ihmis-
kunnan olemassaolon. Rakkauden ja sotilaallisen voiman yhteenliittymä varmisti osaltaan myös
yhteiskunnan tasapainon. Yhteen kolmen ryhmään kytk eytyivät todellisuuden kaikki tasot ajatte-
lun maailmankaikkeuden eri tasoille sijoittamina. Vrt. Kristeller 1990,  52–53, 90–110;  Lohr 1988,
575–577.

353. Vrt. Castiglione 1967, 218, 220; miehen ja naisen keskinäisestä vertailusta, Conway 1996, 47.
354. Vrt. Copenhaver 1988b, 274–285. Lineaarinen ja syklinen aika voitiin kietoa yhteen ilman täsmäl-

listä aritmeettista asua, joten ajatus on tuttu jo varhain.  Empedokleen tavoin esimerkiksi jo
Herakleitoksen (n.540–n.480eaa.) mukaan maailma oli olemassa taistelun ja jännitteiden takia.
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Hänen ajattelussaan näiden aiheuttamaa jatkuvaa liikettä alkupisteestä pois ja siihen takaisin piti
koossa järjellisyyteen kuuluva logos. Se vastaa sijainniltaan Enpedokleen ja Camillon Apollonia ja
tuo viittauksen hengen ja järjen yhteydestä. Her akleitoksen olemassaolon liike kuvasi kaikkeutta
elävänä heilurina, joka oli sidottu ymmärrykseen. Lähtökohdaltaan pythagoralaisena Herakleitos
kielsi toistuvuuden vertaamalla aikaa virtaavaan veteen, joka on joka kerta uutta kun siihen astu-
taan. Herakleitoksen ajallisuus oli kabbalan tavoin ajateltavissa yhä uudestaan erilaisina syntyväksi.

355. Elämänpuu sijaitsee Raamatun mukaan paratiisin keskellä. Kun Aadam ja Eeva olivat syöneet
hyvän- ja pahantiedon puusta, heitä ei voinut päästää elämänpuun luokse. Tällöin heistä olisi tullut
Jumalan kaltaisia. Niinpä heidät karkotettiin viljelemään maata,  josta Aadam oli tehty. Paluu ta-
pahtui kabbalan mukaan luomisen tavoin asteittain: ensin ihmiset palaavat par atiisiin, sitten vasta
yhtyminen ja eheytyminen on mahdollinen. Vrt. I Mooseksen kirja 3:22–24.

 356. Agrippa 1998, 241; Scholem 1987, 72; vr t. Camillo 1990, 49.
357. Logos tarkoittaa vastakohtaa myytille ja yksilöllisille käsityksille ja havainnoille. Se on järki ja ym-

märrys rakenteiden lisäksi ja sisältää ajattelun, puheen, säännönmukaisuuden, suhteen ja ymmär-
ryksen ja on tapa, jolla asiat ovat. Koska sama käsite viittaa ihmisen ominaisuuteen ja universaaliin
järjestykseen, ne on mahdollista yhdistää. Vrt. Varto 1995,  88.

358. Vrt. Copenhaver & Schmitt 1992, 301–302.
359. Camillo 1990, 61; Agrippa 1998, 249, 268.
360. Vrt. Yates 1966, 141, 147–148.
361. Teatterin värisymboliikasta ei ole tietoa. Sellainen luultavasti oli olemassa, koska kokoelmista

tunnetaan värien symbolinen käyttö. Jos järjestelmä oli olemassa, se olisi voinut perustua yleiseen
värien universaaliin viittaavaan ja uskonnolliseen symboliikkaan, joka tunnetaan muun muassa
maalauksista. Se olisi voinut myös olla samantyyppinen kuin hermeettisiä kokeiluja harrastaneen
matemaatikko-keräilijä-historioitsija, yleistietäjä ja kaiken tutkija jesuiitta Athanasius Kircherin (1602–
1680) 1646 julkaisema alkemistinen värioppi, jota Goethe käytti omansa perustana. Kircherin
järjestelmässä keskellä ollutta ihmistä symboloi punainen väri. Musta liittyi kasveihin ja maahan;
valkoinen toisena ääripäänä Jumalaan,  valoon ja tuleen. (Kircher kehitti R amon Llullin ja Giordano
Brunon perusteella omaa “tietämisen taitoa” eli muistamisen taitoa, jonka tarkoituksena oli valais-
ta universaalia tietoa ja sitoa yhteen näkyvä ja planetaarinen (Jumalan) kaikkeus. Kts. Rowland
2000, 26; Roob 1997, 685; MacGregor 1994,  86–87.

362. Vrt. Yates 1966, 143–144;  Sorabji 1988, 11, 20, 32–33.
363. Camillo 1990, 77–124; Yates 1966,  144–145; Behrenheimer 1956, 227.
364. Kuten aiemmin on ollut esillä, allegoriselle tulkinnalle löytyy monia taustoja. Esimerkiksi jo stoalaiset

ja Platon olivat analysoineet r unoudessa esiintyviä teologisia vinkkejä, jotka sanoivat heidän mu-
kaansa yhtä ja tarkoittivat toista. F rancesco Petrarca (1304–1374) ja muutamat muut varhaiset
humanistit totesi vat, että menetelmää voi käyttää klassisen aineiston oletetun monoteismin
paljastamiseksi. Copenhaver & Schmitt 1992, 155; Yates 1966, 144.

365. Sorabji 1988, 52–53, 55. (Ideoiden sijainnista Timaioksessa Platon, 51b–c, vrt. analyysi, Corford
1935, 188–191; Valtiossa, 597b-d, Platon määrittelee jumalan luoneen ideat.)

366. Sorabji 1988, 163; Proklos siteer attu Sorabji 1988, 182.  Kabbalistinen aika vrt. Yates 1964, 102;
Coudert & Corse 1996, xix; Scholem 1987, 75–76; Roberts 1994, 13, 63.  Aika, ikä,  aion, alunperin
ihmisikä,  oli platonismin ja gnostilaisuuden ikuisesti olemassa ollut elämänvoima,  ikuisuus tai kor-
keimman jumalan aika erotuksena kronoksesta, joka alunperin tarkoitti astronomista aikaa ja myö-
hemmin universumin alkutilaansa palautumisen aikaa. I Mooseksen kir ja esitteli aion-käsitteen
luvussa 117, missä Jumala teki Abrahamin kanssa iankaikkisen liiton. Kabbalan mukaan Jumala loi
aluksi ikuisen jumalallisen ajan, jonka jakoi luomisessa tunneiksi, päiviksi jne. Tämä alkuaika palaa
ylösnousemuksessa, joka on uni versumin kier roksen päätös. Asia ilmaistiin myös kääntäen rengas
ympäri: kaikki on saanut alkunsa tulevaisuuden aionista  ja palaa lopussa siihen. Universumin tasolla
tässä on kyse samasta asiasta kuin platonistisessa muistissa. Koska mennyttä voidaan etsiä tule vas-
ta, n ykyhetkessä voidaan muistaa menneen avulla tulevaisuutta. Uusplatonilaiselle historia opetti.
Vrt. Scholem 1987, 74;  Lukacher 1998, 9, 12.

367. Vrt. Craig 1998, 223–226. Platonin sar jan päättyminen kuvaa tietenkin ensisijaisesti antiikissa
tunnettuja todellisuuden tasoja kuten edellä on käyn yt ilmi. Nähdäkseni sarja on mahdollista tul-
kita myös ajallisuuden kautta. Tällöin eri numerot liittyvät esimerkiksi eri sefiroiden valtakausiin.
Yhteiskuntarakenteen pysyvyys voidaan tietysti haluttaessa lukea myös esimerkiksi Platonin Val-
tiosta .

368. Smith 1999, 206–210, 213; Eco 1999,  12; Carruthers 1992, 49, 60,  156, 191–196.
369. Kline 1972, 334.
370. Boyer 1989, 296.
371. Davies 1995,  24, 30–32; Barbour 1999, 92; Boyer 1989, 294–297; Vrt. Smith 1999, 207–208.

Oresmen tai hänen oppilaansa kirjoittama Tractatus de latitudunibus formarum , joka on osa laajempaa
teosta, kopioitiin lukemattomia k ertoja ja ilmestyi vähintään neljänä painoksena vuosien 1482–
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1515 välillä. Newton esitti Galilein ajan mittaamiseen käyttämän heiluriliikkeen laskumallin.
Sovittaakseen ajan kaavaansa Newton joutui yksinkertaistamaan käsitettä siitä, miten esimerkiksi
Ptolemaios oli ajan ilmaissut. Näin aika sitoutui matemaattisuutensa myötä sielun tilan ja suhteel-
lisuuden sijaan todelliseen tilaan, johon voitiin verrata suuntaa ja nopeutta, ja ajasta tuli lineaari-
nen. Newton kuitenkin tiedosti aika-käsitteen vaikeuden ja ymmärsi, että sitä käytetään eri tavoin.
Kts. Cohen 1999, 106–107; Newton 1999, 510–550.

372. Kline 1972, 325–327. Descar tes’in tavoin Kant käsitti tilan ja ajan a priorisesti. Ne kuuluivat hänen
mukaansa puhtaaseen intuitioon ja sijaitsivat mielessä kokemuksesta riippumatta. Platonisten edel-
täjiensä tapaan Kantin näkemys perustui erotteluun empiirisen todellisuuden – missä tila on aina
koettavissa – ja idean välillä. Havaittavan todellisuuden esineet saattoivat vaihdella huomattavasti,
mutta niillä oli yhteinen mitattavissa oleva muoto, jos näin ei olisi ollut, ne eivät olisi olleet hänen
mukaansa yhteisesti koettavissa.  Kantin käsityksen mukaan yksilöllinen päättely ei ollut mahdol-
lista ilman kaikille yhteisiä lakeja ja näin olikin mahdollista saavuttaa tietoa todellisuudesta ilman
empiirisiä havaintoja. Kantin tila ja aika ovatkin ymmärrettäviä vain matemaattisina käsitteinä.
Hän totesi, että luonnoksi kutsutun ilmiön säännönmukaisuudet ihminen tuotti mielessään ja
määritteli samalla “luonnon” ihmisen henkilökohtaiseksi luomukseksi. Päättely rakentui henkilö-
kohtaisen ja universaalin yhteisyydestä. Kantin käsitys perustui todellisuuskuvaan,  jossa henkilö-
kohtainen ymmärrys käsittäessään ja tulkitessaan “loi maailmaa”.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
ettei havaittava todellisuus olisi ollut olemassa, vaan Kant tar koitti luomisella todellisuuden
käsittämistä samassa mielessä kuin Camillo puhuessaan etäältä katsomisesta ja rakenteiden tun-
nistamisesta. Kantin käsitys todellisen ja idean suhteesta näyttäisikin vastaavan tapaa, jolla Camillon
teatterin materiaalia oli tarkoitus tar kastella. Vrt. Walsh 1997, 17–22, 99–90, 108, 111.

373. Esim. Plotinos määritteli mielen erilliseksi ykseydestä, jolloin älyllinen toiminta oli por taikko lähes-
tyä ykseyttä, mutta ei riittävä sen saavuttamiseen. Siitä tulisi mahdollisesti osa ykseyttä vasta kun
kaikki kaikkeuden osat kokoontuisivat yhteen. Hän toisti tässä käsitystä, että aihelmat virtasi vat
universumin halki ja laimenivat. Plotinoksen mukaan ikuisuuden p ysähtyneisyys ei tarkoittanut
samaa kuin fyysisen pysähtyneisyys. Vaikka taivainen kierto päättyisi ja kaikki fyysinen liike lakkaisi
olemasta, sielun tasolla säilyisi tietoisuus ajasta, sillä liikkuva aika saattoi päättyä vain mikäli sielu
palasi ykseyteen . Tässä mielessä sielu tuotti Plotinoksen käsityksen mukaan aikaa.  Samalla Plotinos
selvitti ennen ja jälkeen -käsitteet. Ne eivät tarkoittaneet ajallisia jaksoja, vaan syitä ja seurauksia tai
tärkeysjär jestystä. Nämä ovat myöhempienkin aja ttelijoiden käsityksissä usein yhtyneet. Ikuisuus
voitiin tavoittaa mietiskelyllä samoin kuin tieto, sillä tieto oli Plotinoksen mukaan täydellisintä
ikuisuuden ja äl yllisen tasolla, missä tullaan ymmär ryksen avulla yhdeksi tiedon kohteen kanssa.
Ficino toisti saman käsityksen meditaation tavoitteista. Smith 1999, 201–202, 211–212; Lukacher
1998, 23; Lohr 1988, 574–575; Nauer t 1996, 64–65, 96. Plotinoksen käsitys universumista perus-
tui ajatukseen,  että asiat olivat hajaantuneet ykseydestä  erottuaan, kaikkea oli kaikkialla, mikä vastasi
platonilaista käsitystä alkuaineiden sekaantumisesta.  Niitä voitiin kuitenkin meditaatiossa jäsentää
ja järjestää uudelleen. Samalla edettiin lähemmäs ykseyttä . Yhtymisessä kaikki edellä ollut säilyisi.
(Vrt. myös Anne Conway, jonka mukaan ma teriaaleja oli kolmenlaisia: Jumala, Kristus ja kaikki
muu. Conway 1996,  30.)

374. Vrt. unio mystica  ja Herakleitos edellä. Ficino perusteli maailmassa ilmenevän muutoksen vertaa-
malla universumin toistuvaa sykliä ihmisen jälleensyntymiin.  Hän päätteli, ettei jälleensyntymien
sarja ole mahdollinen, ellei alunperin ollut ensimmäistä syntymää. Liikkeen alkaminen synnytti
etenemisen ja saa ttoi johtaa lopulta liikkeen päättymiseen levon löyty essä kuten Tuomas
Akvinolainen oli esittänyt, joskin puhuessaan lineaarisesta etenemisestä kohti maailman loppu-
mista. Kristinusko tuki luomisen korostamisessa, paratiisivaiheen loppumisessa, ja kuvauksessa
vedenpaisumuksen aiheuttamista muutoksista käsitystä, että muutos maailmassa oli mahdollinen.
Tuomas Akvinolaisen mukaan muutos merkitsi jonkun olemista toisen jälkeen,  kuten hän
Aristotelesta siteeraten totesi. Hän esitti,  ettei maailma ollut luomisen tilassa, vaan on muuttuva.
Samalla hän totesi, että koska aika tarkoittaa toisiaan seuraavia muutoksia, on ollut hetki, jolla ei
ole ajallista edeltäjää ja joskus tulee hetki,  jota ei seuraa seuraava. Vrt. Ficino 1994,  136, 151–152;
Thomas Aquinas 1993, 257–262, 269–270.

              Ficino kir joitti Plotinokseen viitaten, että ellei sielua olisi, älyllisyys ei pyrkisi liikkumattomuu-
dessaan kohti r uumista, eikä ruumis uni versumin etäisimpänä ääripäänä olisi k ykenevä älyllisyyttä
tavoittelevaan liikkeeseen. Sielu oli itsessään liikkuva ja yhteydessä kaikkeen. Ficino puhuu elävästä
universumista, joka nähdäkseni väistämättä on myös Camillon per usta. Edelleen korostaen kehit-
tymisen mahdollisuutta, hän totesi, että maailmansielu sisälsi kaikki jumalallisen mielen ideat ja sen
kautta degeneroitunutkin elämänmuoto voitiin palauttaa. Ideat sijaitsisivat Ficinon mukaan
maailmansielussa, joka rinnastuu Timaioksen jumaliin tai näiden ajatuksiin. Ne eivät ole olevaisen
ylin taso, vaan toimivat demiurgin määrittelemän järjestyksen puitteissa. Timaioksen mukaan
demiurgin luoma rakenne tai logos oli yksinkertaisempi kuin myöhemmin luodut jumalat ja siinä on
vähiten erilaisia aineksia kaikista kaikkeuden osista. Rakenne määritteli jumalien mahdollisuudet
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universumin rakentamisessa. Tämä tarkoittaa, että materiaalista määrittelevät ideat oli mahdollista
ymmärtää täydellisesti mikäli hallitsi kaikkeuden säännöt määrittävän rakenteen. Tällöin toimi
demiurgin luomien jumalien kanssa samalla tasolla. Vrt. Ficino 1994, 86–87.

375. Vrt. Fiorani CAA 2000; Fabianski 1990, 124–126.
376. Vrt. Kelley 1988, 751, 758–759, 760–761.
377. Ficino 1994, 159.
378. Saturnus oli muinaisroomalainen maanviljelyksen jumala, joka yhdistettiin myöhemmin kreikka-

laiseen Kronokseen, aikaan. Kronos oli taivaan ja maan poika, joka tappoi lapsistaan muut paitsi
Zeuksen. Myöhäisantiikin Sa turnuksessa olikin läsnä sekä kuolema, elämä, että syntymä ja maan-
viljelykseen liittyvänä jälleensyntymä jokaisessa uudessa vuodenkierrossa, mistä alkemian esittä-
män musta kaiken alkuna -merkityksen voidaan yhdeltä osin ymmärtää juontuvan. Pimeydestä
tulee valo, kuollut elämä on maan peitossa ennen keväistä heräämistä tai musta multa syntyy
muiden kuolemasta ja kasvattaa uuden elämän. (Esim. vielä Anne Conway uskoi maan ja veden
synnyttävän elämää,  1996, 44,  60.)

379. Vrt. Praxis Spag yria Philosophica 1998, 84–85; Roberts 1994,  13, 63; Lohr 1988, 575; Ficino 1994,
93.

380. Platon, Timaios 41e–42d. Huom.  Knuuttilan mukaan Platonin uskosta sielunvaellusoppiin ei ole
yhtä v ar maa näyttöä kuin esimerkiksi uskosta ideaoppiin. Okkulttisesti suuntautuneet
enessanssifilosof it näyttävät kuitenkin pitäneen Platonin uskoa sielunvaellukseen selvänä.  Siitä
huolima tta, että kir kko kielsi jälleensyntymän, aja tus oli tunnettu keskiajalla.  Kabbalassa
jälleensyntymällä selitettiin naisen lapsettomuus (mies syntyi naiseksi). Renessanssin Italiassa
jälleensyntymällä oli kabbalaa monipuolisempia tulkintoja. Castiglionen mukaan oli mahdollista,
että naisella oli miehen kaltainen sielu,  miehen lahjat ja kyvyt ja siten oikeus samoihin oikeuksiin
miehen kanssa. Käsitys perustui uskoon, että mies ja nainen edustivat ensisijaisesti ihmisyyttä,  jota
ei voinut olla olemassa ilman kummankin sukupuolen läsnäoloa. Jalous ja vaatimus jalouteen pe-
riytyivät suvussa ja mitä korkea-arvoisemmasta suvusta ihminen oli lähtöisin sen enemmän hän oli
voinut periä ja oppia hyviä ominaisuuksia. Castiglione myös myönsi poikkeuksen mahdollisuuden.
Jalo sielu saattoi synty ä tavalliseen sukuun ja kouluttautua sisäistä tasoaan vastaavaan asemaan,
mutta se oli epätodennäköistä. Samoin oli mahdollista, että ihminen menetti asemansa universaalissa
hierarkiassa tuhlatessaan lahjojaan paneutumalla henkisen sijasta maalliseen. Knuuttila 1999, 381;
Scholem 1987, 457–458;  Jacobs 1999. Castiglione 1967, 43–44, 54–56, 212, 216–224.

381. Ficino 1994, 172; Ficino 1985, 109–113; vrt. genius jumalallisena demonina,  Iamblikhos 1988b 27–
28, 36. Luvussa Keräilyn periaatteista 1500–1600-luvulla tulee erityisesti Olmin tutkimusten avulla
esiin, että keräilyä pidettiin juuri yläluokalle sopivana ajankuluna ja jopa ihmisen kelvolliseksi
määrittelevänä ammattina. Nähdäkseni paremminkin kuin Olmin esittämät taloudellinen ja sosi-
aalinen status keräilyn syinä (joita en kiellä), kyse oli jo valmiiksi varakkaiden ihmisten tavasta elää
moraalisesti ja tiedolla ja filosofisella ymmärryksellä oman aseman vahvistamisesta. Vrt. Olmi
1986, 12–13; Platon Valtio 442a,  562b–c, 583a–b, 586a–b.

382. Ficino 1985, 87–95;  105–109, 141–145; Pla ton Faidros 230a–257b; Pla ton Pidot 201a–207a;  Kraye
1988, 354; Jayne 1985, 14; vr t. Castiglione 1967, 330. Kauniin ja hyvän ideat sekoittuvat Platonilla
jo kreikan kielen kalos -adjektiivin takia, mutta vaikuttaa siltä, että yhteys on myös tietoisesti tulkit-
tu. Esimerkiksi Plotinos käyttää kauneuden tavoittelua jumalaan liittymisen reittinä.  Plotinos Enneads
VI.7. Platonin Pidoissa Diotima korostaa sitä, että asia t eivät ole musta-valkoisia, vaan kaikessa on
väliarvoja tai -tasoja.  Näin esimerkiksi oikea käsitys asettuu tietämisen ja tietämättömyyden väliin.
Myös Ficinolla esiintyvä Eros tai r akkaus kuolevaisen ja kuolemattoman välimuotona kuvaa filo-
sofin asemaa, jolla on käsitys asioista ja halu tietää lisää,  koska hänellä on myös käsitys
tietämättömyydestään. Hän ei ole tyhmyyttään itseensä tyytyväinen eikä jumalien tavoin kaikkitie-
tävä ja siksi vailla oppimisen tarvetta. Vrt Ficino 1985, 108–109.

383. Kr aye 1988, 353. Platonin teksteistä voi johtaa sekä älyllisyyden, että tunteenomaisen antautumi-
sen tärkeyden ja niiden yhdessä esiintymisen. Platon esittää toistuvasti filosof ian rakkaudeksi asi-
oiden perustavanlaatuiseen ymmärtämiseen (vr t. Valtion  filosof ihallitsijat) toisaalta hän esittää fi-
losofin jumalan haltioittamaksi. Platon Pidot 204a–b, 218b;  Faidros  245c–246a.

384. Fluddin malli, kts. Roob 1997, kuva sivulla 75. Scheicher 1986, 32–33 liittää Fluddin ajattelun
Ambrasin kokoelman universaaliuteen. Yates on tulkinnut Fluddia maagina renessanssin hermetiikan
kehyksessä: Yates 1964, 432–455; muistamisen taitajana: Yates 1966, 310–354.  Tässä työssä olen
käyttänyt F luddin teosten kuvamateriaalia.

385. Vrt. Agrippa 1998, 265, 284; Matt. 27:25, 46; Mark. 15:42; Luuk. 23:54; Joh. 19:31.
386. Agrippa 1998, 245–246.
387. Fraser 1990, 94; Yates 1966, 145–146,  196; Camillo 1990, 118–124.
388. Camillo 1990, 71–73, 118–124. Antiikissa ja keskiajalla ei ollut yhtä yhtenäistä taiteiden tai “teke-

misen” luokittelujärjestelmää. Jako tapahtui mekaanisten ja vapaiden taiteiden (taitojen) välillä,
eikä niitä yleensä määritelty sen tarkemmin. Yleisimmin ne jaettiin quadriviumiin ja triviumiin, missä
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ensin mainittuun ryhmään kuului aritmetiikka, geometria, musiikki ja astr onomia; jälkimmäiseen
kielioppi, retoriikka ja dialektiikka. Kaikille keskiaikaisille järjestelmille oli yhteistä kuvataiteiden ja
arkkitehtuurin alhainen asema. Arkkitehtuuri, monet kuvanveiston muodot ja maalaus sekä käsi-
työ olivat usein osa armaturaa, jolle määriteltiin mekaanistenkin taiteiden luokassa alhainen asema.
Jaon hienosäädöstä riippumatta musiikki liitettiin yleensä matematiikkaan, r unous kielioppiin, lo giik-
kaan ja retoriikkaan ja niillä on siten aina ollut sija vapaissa taiteissa (taidoissa). Kristeller, 1990,
172–173. Anicus Manlius Severinus Boethius (n. 480–524) käänsi ja kirjoitti useita aiheeseen liitty-
viä teoksia. Kline 1972, 201.

389. I Moos. 3:22; Vrt. Gotfredsen 1999, 22–30, 56, 113–114. Elämänpuusta ja ykseyden tavoittelusta
katso Roob 1997, kuvat sivuilla 303–334, 541–543, 550, 564. Alkuparatiisin ajatus sai Camillon
teatterin mytologiaa selittävän materiaalisen asun kabbalistisessa käsityksessä,  että psalmi 89 kertoi
Kreikan myyttisen runouden kulta-ajasta.  Psalmi ker taa luomisen, Jumalan liiton Daavidin kanssa
ja unohduksen. Tämä tulkittiin siten, että nykyinen maailmamme ei ollut ensimmäinen, vaan ai-
emmin oli ollut olemassa parempi,  täydellisempi ja Jumalaa lähempänä sijainnut, tar ujen aika.
Sfäärit olivat tuolloin yksinker taisia, eivätkä koostuneet neljästä sekoittuneesta elementistä. Ihmi-
nen oli henkisyyden huipulla ja hänen ruumiinsakin oli puhdas kuin tai vaallinen olento, jonka
Hesekiel näki. Zoharin kuvauksesta voi päätellä kyseessä olleen jonkinlaisen todellisen universaalin
ihmisen. Tässä todellisuudessa uni versumin muodostaneet kirjainmerkit olivat yksinkertaisessa
muodossaan eivätkä epäpuhtaina yhdistelminä, kuten nykyisessä, missä joitain epäiltiin puuttu-
van. Nykyuni versumin puutteet ja sotkut estivät olevaisen ymmär tämisen. Seur aavan todellisuu-
den odotettiin olevan paluu paratiisiin, jossa ei olisi pahuutta ja ihmiset olisivat kauniita, hyviä ja
tasa-ar voisia. Kuten Scholem huomauttaa, tämä ajattelu laajentaa kabbalistista perspektiiviä käsi-
tellessään luomista laajempana kuin Raamatusta tutun kosmisen viikon puitteissa. Esimerkiksi
historian vuosituhannet oli mahdollista rinnastaa luomisen päiviin, mitä juutalaiset kabbalistit käyt-
tivät oman historiansa ymmärtämiseen. Psalmi 89; Scholem 1987, 467–468; Hesekiel 1: 26; The
Book of  Concealed Mystery 2000, 16–19.  Mooseksen kirja mainitsee jättiläiset ihmisiä edeltäneinä
olentoina, joita nähtiin ajoittain. Heitä eli muun muassa Kaanain hedelmällisessä maassa, jonne
israelilaisten piti asettua Egyptistä lähdettyään.  I Moos. 6:24; 13:24–34.

390. Thomas Aquinas 1993, 257–262, 269–270; Craig 1998, 223–226. Kuten edellä on ilmennyt,  esimer-
kiksi Anne Conway totesi ihmisen kasvavan hyvyydessä, hyveissä ja pyh yydessä koskaan saavutta-
matta Kristusta tai Jumalaa.  Samalla hän kritisoi erityisesti Hobbesia eron olemassaolon hylkäämi-
sestä ja Jumalan muuttamisesta materiaaliseksi olennoksi. Conway 1996, 22, 27,  64–67.

391. Sorabji 1988,  116; Aristoteles Metafysiikka 1044b;  Treisman 1999, 219. Plotinos päätyi käsityk-
seen,  että aika oli läsnä ikuisuudessa pysähtyneenä.  Tämä platonilainen tulkinta poikkeaa dualis-
mista, missä pyhän ja maallisen määrittää täydellinen erilaisuus. Plotinoksen ajattelu kytkeytyy
samaan pythagoralaiseen käsitykseen kuin Herakleitoksen,  joka totesi, että vastakohdissa on aina
jotain toinen toisistaan. Materiaalittomuus ja materiaalien puhtausaste jaottelivat taivaiden tasot.
Timaioksen universumi ja jumalat olivat materiaalisia, joskin mahdollisimman puhtaista aineista
valmistettuja. Neljä perusma teriaalia sekaantuivat jumalien käsissä, siten että fyysisyyden lisäänty-
essä lisääntyi myös epäpuhtaus. Herakleitoksen tulkinnan mukaan maailma pysyi kuitenkin poh-
jimmiltaan aina tulena, joka oli kaiken alku  ja keskus kuten pythagoralaiset olivat esittäneet. Hän
kuvasi kaikkeuden kiertoa todeten, että “tuli elää maan kuolemasta, ilma elää tulen kuolemasta,
vesi elää ilman kuolemasta ja maa veden kuolemasta.” Siteerattu, Iovtšuk,  Oizerman, Štršipanov
1982, 52–53. Tämän mallin mukaan koko universumi oli yhtenäistä ma teriaa ja sitä koskivat yhtenevät
lait. Samoin kaiken kesken oli yhteys ja kaikessa saattoi nähdä jumalaisen kipinän. Tällöin ei hyp-
päys ihmisen fyysisestä olemassaolosta henkisyyteen olisi välttämättä sen suur empi kuin hyppäys
eläimestä toiseksi. Kun tässä universumissa oletettiin Jumalan (kuten Herakleitos myös valoa kut-
sui) olevan läsnä kaikkialla, edettäessä henkisyydessä ja viisaudessa ymmär ryksen jumaluudesta
piti kirkastua ja lopulta itsekehityksen edetessä täydellisyyden tavoittaminen saa ttoi käydä mahdol-
liseksi.

          Augustinuksen kuvaus Jumalan ajasta muistuttaa erehdyttävästi visuaalisena mielikuvana ja
rakennattivissa olevana ajatuksena Daniël Heinsiuksen esittämää yhdestä pisteestä tarkasteltavaa
sukupolvien sar jaa historiana. Rinnastaen nämä voidaan Camillon teatterissa nähdä yhteys
tutkimuksellisen asenteen ja maailmankuvan muodostamisen välillä.

392.  Vrt. Ficino 1994,  151; Conway 1996,.  Näkymättömänä musteena voi käyttää esimerkiksi
sitrushedelmän mehua. Kuumennettaessa alunperin näkymättömäksi kuivunut teksti paahtuu rus-
keaksi. Platon käytti Timaioksessa termiä stoikheia (kirjaimet) merkityksessä “alkuosat”. Knuuttila
1999, 377.

393. Prokloksen mukaan aineeton valo eli pythagoralainen alkutuli oli absoluuttinen paikka. Kosmok-
sen pyöröliike sekä sen osien liike ilmenivät valoa vasten. Valo ei ollut maailmansielu,  vaan koko
kosmos sijaitsi tässä valossa. Siorvanes 1996, 133–134,  247–252; Sorabji 1988, 109–111, 117.

394. Vrt. esim. Roob 1997 kuvat sivuilla 46, 173, 670, 672, huom. myös 36, 43, 95,  501, 698.
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395. Varteenotettavin tulkinta on käsittää luvut sefiroista sekä niiden hallitsemista ominaisuuksista ja
vaikutuksista muistuttaviksi. Vrt. Ag rippa 1998, 284.

396. Behrenheimer tulkitsee Apollon-sarjassa esiintyvän pyramidin esittävän maanpäällisenä kuninkaan
Frans I:stä (1494–1547), jolle teatteri oli tarkoitettu. Camillo kuvailee pyramidin esittä vän kaiken
henkeä ja toteaa, että sen huipussa on Jumala erillään ja yhte ydessä ihmisiin. Camillo 1990, 82, 110,
116; Behrenheimer 1956, 228.

397. Kr aye 1988, 313–314. Esimerkiksi ranskassa ja englannissa ihmettä ja peiliä tarkoittavilla sanoilla
on yhteinen kanta latinassa.  Concise Oxford Dictionar y määrittelee miraclen näin: “miraculum (object of
wonder ) via mirari (wonder) from mir us (wonderful)”. Mirrorista taas, että se tulee ranskan mirour-sanan
kautta latinan mirare (look at) -verbistä, josta myös kangastusta tarkoittava mirage on peräisin (ranskassa
mir er, be r eflected). Peili ei merkinnyt heijastumia sanan yksioikoisessa mielessä “toistaa näkyvää”.
Sen sijaan peili siirsi tänne kuvan toisaalta, jostain ei läsnäolevasta, mutta silti olemassaolevasta
todellisuudesta, kuten kangastus saattoi siirtää näkymän paikasta toiseen tai luoda kuvan olemat-
tomasta mutta tunnistettavasta. Mysteerinä ytelmät pyrkivät samaan siir täessään tunnetta ja ym-
märrystä, jolle ei ollut sanoja tai välttämättä täsmällistä muotoakaan tässä maailmassa.

398. Camillo 1990, 49,  68–71, 82, 85,  100–101. Ficinon mukaan ihmisen yhte yden aurinkoon todisti
pystyasento, viisaus, sielun kir kkaus, mielikuvituksen intuitiivinen kyky huomioihin ja tinkimätön
totuuden ja kunnian tavoittelu. Ihmisessä oli p yrkimys elämän tasapainoon ja järjestykseen ja
kohti taivaan järjestystä, joka oli samalla malli kehittymiselle. Ficino 1994, 153–154; Kraye 1988,
310–311; Wallace 1988, 206–207; Ingegno 1988,  239. Vrt. Agrippa 1998, 245–253. Kts. myös
Plotinoksen käsityksistä ajallisen ja ikuisuuden tiiviistä yhteydestä Smith 1999, 196–216. Keskiajal-
la Apollon kuvattiin yleensä oppineena tai tohtorina. Renessanssiaikaan hän esiintyy parnassos- ja
muusa-aiheissa sekä taiteiden yhteydessä. Hänet ymmärrettiin ideaalimieheksi.

399. Camillo 1990, 11–13,  19, 31–34, 59–67;  Behrenheimer 1956, 225, 228, 230. Camillo korostaa
teatterin kuvailussa oppimista ja hallitsemalla ymmärtämistä; retoriikasta omaksuttuja rakenne-
periaa tteita; allegorista tulkintaa, ma teriaalien, taitojen sekä kielen, ajallisesti erillisten asioiden,
(myös tulevaisuus) ja näkyvän sekä näkymättömän yhdistämistä.

400. Ingegno 1988, 246, 254–255;  Copenhaver & Schmitt 1992, 298–299; Kline 1972, 241–242.  Brunon
“ptolemaiolais-kopernikaaninen universumimalli”, kts. Yates 1964, kuva 7c .

401. Kopernikus oli opiskellut pythagoralaisia ja muita kr eikkalaisia ajattelijoita Bolognassa ja tunsi
ajankohtaisen keskustelun Pohjois-Italiassa. Aurinkokeskeisyyden k ytkeytyminen matemaa ttiseen
rakenteeseen tunnettiinkin Italiassa jo ennen 1500-lukua. Kopernikuksen lähin edeltäjä aurinko-
keskeisyyden pohdinnassa oli Andreas Osiander (1498–1552). Todellinen aurinkokeskeinen maa-
ilmankuva nousi esiin jo Aleksandriassa kun Aristarkhos Samoslainen (n.310–230eaa.) esitti, että
maa ja planeetat kiertävät aurinkoa ja kuu maata, ja kiintotähdet ovat niin kaukana, että maan
radan liike ei vaikuta kulmaan,  josta ne nähdään, joten tähdet näyttä vät pysyvän samanlaisissa
keskinäisissä suhteissa. Ajatus hautautui pitkäksi aikaa, koska se oli vastoin aristoteelista käsitystä,
että painavat esineet putoavat kohti universumin keskustaa.  Aurinkokeskeistä käsitystä vastaan
soti myös se, että mikäli maa liikkuisi, pitäisi olla jokin liikuttava voima ja sitä ei voitu havaita.
Samoilla ar gumenteilla vastustettiin Aristarkhoksen ajatuksen uudelleen kä yttöön ottanutta
Kopernikusta. Boyer 1989, 180–181.

              Jo Platonin akatemiassa toiminut Eudoksos Knidoslainen (n.400–n.350eaa.) oli esitell yt teo-
rian taivaankappaleiden kier toradoista. Aurinko, kuu ja planeetat kiersivät mallissa erillisillä kehillä
siten, että kukin kehä pyöri akselinsa ympäri ja samalla eteni seuraavan kehän päiväntasaajalinjaa.
Tämä kuvaus universumista ei vastannut havaintoja, eikä sisältänyt selityksiä,  miten kuvattu liike
olisi mahdollinen. Sen Pla toniin perustuva k ehärakenne oli puhtaasti matemaattinen, eikä pyrki-
nyt fyysisen havainnon selittämiseen. Simo Knuutila Platon-kommentaarissaan pitää Eudoksoksen
teoriaa todellisuutta kuvaavana. Hän käyttää tätä esimerkkinä osoittaakseen,  että Platonin meta-
fyysinen pohja yhdistettynä tunnettuihin luonnonhavaintoihin tuotti tuloksena epätyydyttävän
yleisteorian todellisuuden selittämiseen. Eudoksosin mallin tavoin Ptolemaioksen keskiajalla to-
dellisena universumin kuvauksena pidetty Almagest  oli tekijän mukaan puhdas matemaattinen ra-
kennelma. Nicolaus taas oli miettinyt joidenkin aikalaistensa tavoin 1400-luvulla mahdollisuutta,
että maa pyörisi akselinsa ympäri ja kier täisi aurinkoa,  mutta ei ollut muotoillut tätä teoriaksi.
Keskiajalla ajatus oli noussut esiin joitain kertoja ainakin osittain arabialaisten ajattelijoiden vaiku-
tuksesta. Oresme esitti ajatuksen maan pyörimisestä, mikä jo hänen tekemiensä, mutta myöhem-
min Galileolta tuttujen, putoavan kappaleen kiihtyvyyttä koskevien päätelmien kanssa kuvastaa
tuolloisen “valon metafysiikasta” lähteneen matematiikan kehittyneisyyttä. Kline 1972, 154–159,
241–242, 245; Copenhaver & Schmitt 1992, 298–299;  Knuutila 1999, 374–375.

402. Copenhaver & Schmitt 1992, 300–301.
403. Kraye 1988, 349; Grote 1994, 232–237; vr t. skolastinen summa.
404. Camillo 1990, 15–16, 22–23, 32,  34, 42; Pico 1998, 4–9; Miller 1998a, xiv–xv; Kraye 1988, 313.
405. Yates 1966, 194.
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406. Plotinos Enneads 6.7.
407. Shakespearen Globen tervehdys yleisölle kuului: “Totius mundus agit histrionem”,  Amsterda-

missa “de wereld is een speeltooneel, elk speelt zijn rol en krijgit zijn deel”. Smith siteeraa edelleen
kuvausta vuodelta 1688,  jossa markkinatori rinnastetaan teatteriin.  Smith 1994, 267. Globe-teatte-
rista muistiteatterina ja Shakespearen pythagoralaisuudesta, kts. myös Yates 1966, 330–354; Lukacher
1998, 53–68.

408. Smith 1994, 266–267; vr t. Bolzoni 1994, 137.
409. Lukacher pitää Plotinoksen ikuista kier toa kokonaistaideteoksena, jossa ohjaava khoregi levittää

logoksia olevaiseen maailmansielun kautta. Luominen oli Lukacherin mukaan Plotinokselle hyppy
alaspäin ja synnytti paluun halun, mistä jokainen uusi kier to alkoi. Khora sijaitsi Plotinoksen
visualisoidussa universumissa materian (hyle) ja muodon (eidos) välissä ja oli aina läsnä khoregissa.
Lukacherin tulkinnan mukaan Plotinoksen ajattelussa khora oli erottamaton osa ykseydestä juontuvaa
aktiivista energiaa. Lukacher 1998, 22–30; vr t. kabbala. Plotinoksen käsitykseen voidaan perustaa
yhtälailla Jumalan saavuttaminen kuin ääretön lähestyminen ilman lopullista yhtymistä. Vaikka
Plotinos ei todennäköisesti pitänyt yhtymistä ykseyteen mahdollisena, se voitiin kuitenkin hänen
mukaansa tavoittaa näyssä absoluuttisesta kauneudesta, mihin Ficinon käsitys mietiskel yn ja rak-
kauden tehtävistä liittyi. Yhteys syntyi kauneudessa, koska ykseyden puhdas antavuus ilman vasta-
lahjan vaatimusta teki kauneuden täydelliseksi. Yhteys ykseyteen oli mahdollinen vain katharsiksen ja
siihen johtavan keskittymisen ja koettelemusten jälkeen. Näynomaisuus ja yhteyden välähtävä
hetkellisyys korostivat ykseyden erityisyyttä. Vrt. Lukacher 1998, 26–30; Smith 1999, 212.  Vaikka
Anne Conway ei uskonut yhteyden mahdollisuuteen, hän katsoi, että koettelemukset nopeutti vat
yksilön kehitystä. Conway 1996, 43

             Lukacherin tulkinta muistuttaa edellä Camillon teatterista esittämiäni väitteitä. Nähdäkseni se
tukee käsitystä uusplatonilaisuuden ja matemaattisen, harmonisen rakenteen löytämisen tärkey-
destä renessanssin ajattelussa. Samalla se osoittaa, että tuonaikaisista tulkinnoista käsin kabbalassa
ja uusplatonilaisuudessa voidaan nähdä vahvoja yhteyksiä. Renessanssin kiinnostus universaaliin
teatteriin tukee edelleen työssäni perustana olevaa Yatesin r ekonstruktiota. Samalla molemmat –
Lukacher ja Smith – tukevat mielestäni oikeutta lukea teatteria edellä esittämälläni tavalla ja väittää,
että lähestymistapa tavoittaa jotain teatterin oman ajan merkitystenmuodostamisperiaatteista.

410. Findlen 1994, 193–194.
411. Vrt. Stewart 1984, 152; Kaufmann 1994, 137–154; Leinkauf  1994, 536; Hooper-Gr eenhill 1992,

89–91; Olmi 1986, 5–16; Pomian 1994, 160–174; Yates 1996,  197–227; Schultz 1990, 205–218.
412. Daston 1998, 238.
413. Conway 1996; Leibnitz 1995; kts. kuva-aiheita esim. Roob 1997. Conwayn mukaan Hobbesin

peruskäsitys materiaalisesta jumalasta on hänen ajattelunsa vastainen, mutta tästä huolimatta hän
toteaa, että tällä hänen aja tteluunsa rinnastuvia aineksia. Conway 1996, 64.

414. Esimerkiksi studiolo -termi viittaa humanismiin ja Petr arcaan. Vaikka olen tässä työssä käyttänyt
sitä yhtä systemaattisesti kuin termi yleensä esiintyy kokoelmatutkimuksissa, esimerkiksi Frances-
co de’Medicin kokoelmahuoneesta sitä tiedetään kirjallisissa lähteissä käytetyn vain ker ran. Grote
1994, 224. Termin käytöllä on nähdäkseni korostettu kokoelmien tutunomaista tutkimuksellista
luonnetta, jota en haluakaan kieltää, mikä tulee esiin siinä,  että jatkan studiolo-termin käyttöä. Sa-
malla olen pyrkinyt korostamaan, että tutkimuksen aihe ja tavoite voivat vaihdella. Samoin mene-
telmät muuttuvat tavoitteiden myötä. Esimerkiksi kabbala tarjosi avuksi numerologian kun kiin-
nostuksen kohteeksi nousi universaali järjestys. Kaikenaikaa kokoelmat kuitenkin toimivat tar-
peelliseksi koettujen selitysten muodostamisen välttämättöminä (apu)välineinä.

415. Olmi 1986,  12–13; Olmi 1994, 175–178;  Grote 1994, 216–217;  Hoppe 1994, 244–246; Joyce
1999, 317–324. Olmi käsittää kokoelmilla olleen kolme käyttötar koitusta: opiskelu ja tutkimus;
sosiaalisen aseman varmistaja ja nousun v äline. Grote korostaa Medicien kokoelmaa vallan
legitimoimisena. Yhteys menneeseen ja myytteihin tulee Mediceillä esiin siinä, että esimerkiksi
Cosimo vanhemmasta käytettiin lempinimeä pater patriae viitaten keisari Augustukseen ja Cosimo
I taas oli Apollonin poika, Aeskulap. Olmi 1994, 172; Grote 1994, 222.

416. von Schlosser 1908, 90–94,  106–108. Luonnontieteellinen jäsentäminen on edelleen nykyään yksi
keskeisiä kokoelmien moderniutta määritteleviä tekijöitä. Tämä tarkoittaa kiinnostumista lähellä
olevista jokapäiväisistä asioista sekä magian tai astrologian määrittämistä jäsentelyperiaa tteista tutun-
omaisesti tieteellisiin (täsmällisyydessään ja p ysyvyyden haussaan lähellä skolastiikkaa oleviin) siir-
tymistä.
                 Elementtien sijaan esimerkiksi käyttöön vakiintui jako eläin- ja kasvikuntaan tai elolliseen
ja elottomaan. Tällaisesta kehityksestä voidaan puhua 1600-luvun kuluessa ja siirryttäessä 1700-
luvulle. Vrt. Daston 1994, 50; Pomian 1994;  115.

417. Olmi 1986, 5–6, 12–13; Findlen 1994, 193; vr t. MacGregor 1994, 92–101; Greenblatt 1991, 42–
56.

418. Olmi 1986, 5–6, 12–13. Vaikka Olmi puhuu metaforasta, käsitys jonka hän muodostaa kokoel-
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mista, on esimerkki aristoteeliseen traditioon keskittyneestä ajattelusta, jossa totuus löytyy tutkit-
tavan tradition tavoin kaksiarvoisella logiikalla. Metaforisen yhteyden syntymisen perusteisiin hän
ei puutu, kuten eivät juuri m uutkaan tutkijat. Kuten edellä olen pyrkinyt osoittamaan, näkisin,  että
yllätyksellisyys ja hämmästyttävyys voidaan liittää meditaatiomenetelmiin ja muistiin. Ne eivät si-
ten olisi ristiriidassa “tieteellisyyden”  kanssa vaan ainoastaan välineitä erilaisessa aja ttelu- ja
ymmärrysprosessissa. (Ilmeisesti kirjallisiin lähteisiin nojautuvat, mutta silti visuaaliset ja materiaa-
liset todisteet huomioon ottavat kokoelmatilojen allegoriset analyysit – kuten Andreas Groten
tulkinta Francesco de’Medicin studiolon koristelusta – ovat tästä harvoja poikkeuksia. Vrt. Grote
1994.)

419. Vrt. Iamb likhos 1988b, 53. Nähdäkseni yhteys taiteilijuuden  ja kokoelmien muodostamisen ja tar-
kastelun välillä osoittaa uusplatonilaisen maailmankuvan vahvuutta. Taidot, joita esimerkiksi
Winckelmann sekä häntä edeltäneet taidekirjoittajat 1500-luvulta eteenpäin ajattelivat taiteina, oli-
vat kohti ideaalia pyrkiviä, arti noblissimeja . Jacobs 1999, 2. Kyseessä ei pohjimmiltaan voinut olla
luonnon tai olemassaolevan jäljittely. Jäljittely onkin syytä määritellä taiteilijan työssä kahdella ta-
solla. Käytännön työssä se edusti oppimisvaihetta ja tavoitetasoa,  jonka hallittuaan oli mestari
käsityöläisyyden perinteisessä merkityksessä. Kreikan alkuparatiisin taidetta kopioivan mestarin
tason saavuttanut taiteilija-käsityöläinen pyrki seuraavaksi kohti luomisen ideaalia mahdollisim-
man puhtaan esimerkin ohjaamana. Tämän ajattelun mukaisesti Vasarin teoksessa Le vite de’ più
eccellenti pittori, scultori et architettori (1568) esittämän käsityksen mukaan taiteilijuus mahdollisti teok-
sen parantamisen lisäämällä omia näkemyksiä (invenzione copiosa) sekä kauneutta teknisesti korrektiin.
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi muotokuva oli vähemmän kohteensa näköinen, mutta nousi
lisättyjen ainesten ansiosta keskinkertaisuuden yläpuolelle ja läheni ideaalia. Imitare eroaakin luon-
non jäljittelystä/toistamisesta eli ritarresta. Ritarre  tarkoittaa jäljittel yä, joka toistaa mahdollisim-
man täsmällisesti näköhavainnon,  kun taas imitar e merkitsee asian esittämistä muodossa, jossa
näköhavainnon virheet on korjattu täydellisimpään mahdolliseen asuun. Imitatio  ja imitor perustu-
vat samaan vartaloon kuin imago, joka merkitsee kuvan lisäksi muun muassa näkyä, mielikuvaa,
unelmaa tai vertausta ja viittausta. Se kuuluu merkitykseltään samaan sukuun ihmisen sisäisen
peilin kanssa. Tämä mer kitsee, että taiteilija “kopioi” teosta tehdessään omaa näkemystään aihees-
ta ja sen merkittävyydestä ottaen esiin viitteitä universaalin ylimmille tasoille. Aistittavan parhaista
osista uuden koostaminen ei näytä läheskään aina tarkoittaneen mekaanista yhteenlaskua vaan
mieluumminkin metafyysistä yhteenlaskua.  Esimerkiksi Kantille yksilö oli läsnä taideteoksessa.
Hänen mukaansa neron tekemä taideteos osoitti mielikuvituksen rikkautta. Se oli harmoninen ja
selkeä itsessään sekä suhteessa teemana olevaan rationaaliseen ideaan.  Se ylitti jokaisen määritellyn
käsitteen sisällön. Esteettinen nautinto syntyikin siitä,  että teos houkutteli ohi tunnistettavan ja
syvemmälle. Käsitys taiteesta itseilmaisuna ei ollut vier as enää renessanssi-Italiassa.  Leonardo ku-
ten useat aikalaisensa liitti taiteilijan persoonan teokseen.  Myös Vasari totesi jokaisen maalarin
maalaavan itseään. Taiteilijan elämä ja elämäntavat – metafyysisesti käsitettynä: syntymälahjat ja
moraali – heijastuivat tai oli vat läsnä suor aan ja sellaisenaan työssä. Tämä ihmisen kokonaisesta
persoonasta ja elämänkokemuksesta muodostunut aria merkitsi kauneuden luomista, muodon
antamista, materiaalin muovaamista ja tek emistä konkreettisesti olemassaolevaksi. Samalla se oli
taiteilijan tyylin tunnistettavuus kuvattavassa hahmossa. Vaikka aiheena olisi ollut henkilökuva,
taiteilijan persoona siirtyi tähän hahmoon ja oli siinä läsnä voimakkaammin kuin kuvattu kohde.
Näin sielu muuttui välineensä – ruumiin – liikkeessä (taiteilijan kädenjäljessä) näkyväksi, mistä
seurauksena oli, että teos oli aina enemmän tekijänsä kuin esittämänsä asian kuva. Taiteilijan
luomiskyky vastasi käsitystä siitä, miten isä loi la psen. Se liittyi myös käsitykseen siitä, miten Juma-
la loi ihmisen omaksi kuvakseen antamalla oman henkensä materiaan. Vrt. Jacobs 1999, 45, 47–48;

Summers 1981 1989, Summers 15–31;  Kant CJ§ 49: 316–317; Guyer 1997, 356–357, 359–360;
Schaper 1998, 370.

420. Vrt. Tye 1991, 3.
421. Carey 2000,  10; Plinius, johdanto, 13; kts. myös Conway 1996, 13–17, 33–43. Esimerkiksi Vasari

asetti nerouden kehittymisen keskeiseen asemaan taiteilijuuden kehityksessä. Hän kuvaili taiteilijan-
eroa luonnon ylittämisen sanoin. Hän saattoi jättää Toscana-keskeisyydessään vähälle huomiolle
tekijät, joilla ei ollut vaadittua filosofista taustaa.  Taiteilijan mielen tuli tietoisesti hallita materiaa.
Tiedostetun jalostumisen ja itsensä kehittämisen ajatuksessaan renessanssi loi pohjan yksilö-
kehityksen rajattomuudelle, mikä sittemmin hallitsi länsimaista käsitystä ihmisyydestä varsin pit-
kään. Burckhardt tiivisti 1800-luvulla: “...yksilön rajaton kehitys oli jääväämätön maailman-
historiallinen tosiasia.” Burckhardt 1999, 306;  Vrt. Kaufmann 1999, 35, 37.

             Pliniuksen teos jakautuu kolmeenkymmeneenseitsemään kirjaan, joista ensimmäinen on omistus
ja kukin seuraava käsittelee yhtä aihepiiriä.  Teos alkaa maailman, elementtien ja tähtien esittel yllä.
Seuraavana ovat mantereet ja erilaiset ihmiset sekä kasvit ja eläimet ja niiden hyötykäyttö. Lopuksi
käsitellään metalleja, mineraaleja, jalokiviä, maalauksia, kaivostoimintaa ja kivien käyttöä antaen
etsimis- ja käsittelyohjeita. Ryhmittely johtaa universaalista osiin ja noudattaa materiaalien hierarkiaa.
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Plinius käy läpi historian anekdootteja ja siteeraa monia lähteitä, jotka saattavat olla keskenään
ristiriitaisia tai joiden kanssa hän on eri mieltä. Esimerkiksi magiasta puhuessaan hän kertoo tai-
don persialaisesta alkuperästä ja toteaa Eudoksosin ihailleen sitä filosofisena ja oppineena taitona,
mutta itse hän osoittaa tyytyväisyyttä todetessaan roomalaisten hä vittäneen moiset rituaalit. Maita
ja valtioita esitellessään hän tuo esiin näkemyksensä Italian ylemmyydestä. Lähestymistapa on
käytännöllinen ja korostaa jokapäiväistä hyötyä, jota maailman, luonnon ja materiaalien tuntemus
tarjoaa;  toisaalta se on erikoisuuksia kuvaileva. Esimerkiksi ihmisen kohdalla käsitellään
epämuodostumia, pitkäikäisiä tai erityisen vahvoja. Erit.  Plinius (NH) III 5, VII 12, 16, 20, 48,
XXX 1,  XXXVII epilogi.

422. Schmitt 1999, 184, 188.
423. von Schlosser 1908, 73–78; Pearce 1995, 113. Pearce ei pohdi tarkemmin arvohier arkiaa. Nähdäk-

seni keisarillisen suvun historia määrittyy Samuel Quicchebergin kokoelmarakenteessa ajallisuuden
näkyvyydeksi ja siten rakenteeksi, johon asiat asettuvat Camillon myyttisten aikakausien tavoin.

424. Scheicher 1986, 31; vrt. MacGregor 1994, 65; Bolzoni 1994,  136, 141–144; Grote 1994, 222–224.
Palazzo Vecciossa sijaitsee myös Cosimo vanhemman pieni studiolo . Sen sisustusta ei ole säil ynyt.

425. Bolzoni 1994, 136–144; Hooper -Greenhill 1992, 192–193; Olmi 1986, 5–6; von Schlosser 1908,
88, 90, kuva 77; Francescon studiolon maalausten tulkinnoista kts. Grote 1994, 209–241. Kuten jo
edellä huomautin, Alessandro Citolinin Tipocosmia on sikäli poikkeuksellisen kiinnostava muista-
misen taito kokoelmien yhteydessä, että perimätiedon mukaan se on “kirjallinen varkaus” Camillon
teatterista, jonka vastaava aineisto on kadonnut.

426. Vrt. Hooper-Gr eenhill 1992, 192–193; Olmi 1986, 5–6; vr t. von Schlosser 1908, 88,  90.
427. MacGregor 1993, 16; Pearce 1995, 113; Seelig 1986, 76–89; MacGregor 1994, 66–76; Scheicher

1986, 38; Hooper-Greenhill 1992, 112; von Schlosser 1908, 40. Seelig ja MacGregor tarjoa vat
kattavimmat kuvaukset Münchenin kokoelmasta. Rudolf  II:n kokoelma ja sen esineet ovat ehkä
kokoelmahistorian tutkituinta aineistoa.  Kokoelmasta on järjestetty laaja nä yttely teemalla Rudolf
II ja Praha sekä kansainvälinen tieteellinen seminaari, jonka esitelmät on julkaistu teoksessa Rudolf
II, Prague and the World (1998), ja sen parissa työskentelee ja tkuvasti kansainvälinen tutkimusr yhmä.
Seelig 1986, 76–75; MacGregor 1994, 66–73.

428. MacGregor 1994,  65–71; Scheicher 1986, 31, 34; vrt. Duncan 1995,  22. Scheicherin mukaan
Ambrasin vuoden 1621 inventaarissa esineiden kuvaus on täsmällisempää kuin vuoden 1596. Uu-
dempi inventaari on saatu tutkijoiden käyttöön vasta viime vuosikymmeninä. Vaikka uudempi
inventaari helpottaa esineiden tunnistamista, von Schlosserin esittämä yleiskuvaus järjestyksestä
pitänee likimain paikkansa.

429. Scheicher 1986, 31, 34; Hooper-Gr eenhill 1992, 114– 115.
430. Vrt. esim. Roob, 1997, 683–685.
431. Scheicher 1986, 34–35. Muistettakoon kuitenkin, että Ferdinandin hallussa oli ainakin jonkin

aikaa suvun ar voesine, yksisarvisen sarvi.  Lisäksi hän oli erityisen kiinnostunut handsteineista, joi-
den uskonnollinen ja maaginen merkitys on ilmeinen. Vrt Seelig 1986, 76.

432. Scheicher 1986, 32, 38.
433. Scheicher 1986, 32–33; vr t. Whitfield 2001 187; esim. James 1995 77–97.
434. Scheicher 1986, 34.
435. Grote 1994, 216–217; vr t. Ficino 1994, 123–129.  Olmin mukaan Mediceillä oli 1400-luvulla ko-

koelmissaan kameita, gemmoja, jaloki viä ja metalleja koska niitä oli helppo kuljettaa ja muuttaa
rahaksi. Hän ottaa tästä erityisesti esimerkiksi Lorenzo di Piero de’Medicin (“Il Magnifico” 1449–
1492) keräilyn. Olmi 1994, 181–182; ks. myös Gombrich 1966, 51.

436. Esimerkiksi Medicien suvun etr uskeihin johtaneen mytologian ja kaivausten piti oikeuttaa suvun
asema Toscanan johdossa. Roomalainen antiikki taas osoitti suvun yhteyttä paavilliseen valtaan.
Tähän viittaa, että sen kerääminen alkoi paavin myöntämän suurherttua-tittelin myötä,  kuten jo
aiemmin on tullut todettua. Olmi 1994, 175–178; Grote 1994, 222.

437. Murray 1904, 1; Olmi 1986, 8–9. Huom. taidemuseot jäävät näiden luokittelujen ulkopuolelle
mikä antaa ymmärtää, että taide poikkeaa muusta kokoelmissa olevasta aineistosta. Museoissa
nykyään olevien taideteosten alkuperäisiä ympäristöjä ovatkin r uhtinaiden ja paavien pala tsit ja
vastaavat näyttämisen ja politikoinnin paika t yliopistojen sijaan.

438. Vrt. MacGregor 1983, 18–19;  Josten 1985, 8–9; Stoffers & Thijs 1999, 275–294. Tieteen historian
ja tieteenfilosof ian vaiheet 1500–1700-luvulla ovat erityisen kiinnostavia, mutta jätän tuon suuren
ja haastavan aiheen, ja museotoimintaan kiinteästi liittyvän,  osa-alueen tietoisesti pois tästä
katsojuuteen painottuvasta teoksesta.

439. Tarkoitan ajattelua, en kokoelmien kysymyksiä keinotekoisen ja luonnonmuovaaman suhteista.
440. Siteer attu Pearce 1995, 118.
441. Vrt. Copenhaver & Schmitt 1992, 176–177; Vasoli 1988, 70–71; Kraye 1988, 356; Schulz 1990,

205–207; Hooper-Greenhill 1992, 32.
442. Pear ce 1995, 118.
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443. Josten 1985, 5–6.
444. Olmi 1986, 15; Kaufmann 1994, 142.

445. Kant CJ §47, 309.
446. Olmi 1986, 6–8.
447. Olmi 1986, 9–10; Tagliaferri, Tomasini, Pattaro, 1994, 267.
448. Laurencich-Minelli 1986, 18; Tagliafer ri, Tomasini ja Pattaro 1994, 274. Trenton kirkolliskokouk-

sessa selkeytyi katolisen kirkon ja protestanttien välinen opillinen ero. Vaikka protestantit olivat
ajoittain läsnä ja esittivät mielipiteitä, päätarkoitus lienee ollut katolisten halu selkeyttää rivejään.

449. Laurencich-Minelli 1986, 17–18; MacGregor 1994, 94; Olmi 1986, 6–8; Pàttaro 2001, 17–18;
Tagliaferri, Tomasini ja Pattaro 1994, 269.

450. Laurencich-Minelli 1986, 19; Laur encich[-]Minelli 2001,  94.
451. Laurencich-Minelli 1986, 19–20; Tagliaferri, Tomasini ja Pattaro 1994, 267–268.
452. Laurencich-Minelli 1986, 21; Pàttaro 2001, 11, 14–15; Olmi 2001, 20–50; Tagliaferri, Tomasini,

Pattaro, 1994, 267–269. Tämän luvun lyh yt katsaus luonnonf ilosofiseen keräilyyn ei esittele mitä
tai miten kerättiin, saa ti mitä kerätystä aineistosta kirjoitettiin tai miten materiaalia järjestettiin
kokoelmissa suhteessa kir jallisessa muodossa tehtyihin ja julkaistuihin taksonomioihin. Kaikesta
tästä on käyty laajasti keskustelua ja erityisesti Olmin edellä mainitsemien teosten vaikutuksesta ja
merkityksestä on erilaisia mielipiteitä. Tämä lienee käynyt selv äksi jo esitetyistä lyhyistä kommen-
teista. Keskustelu kuitenkin on huomattavasti tässä esiin tullutta monipolvisempaa, esimerkiksi
johdannossa viitteessä mainittu “emblemaattinen maailmankuva” on liitetty Aldrovandin kokoel-
maan. Kuten siinä yhteydessä totean, tulkintoja ohjaavana selityksenä embeemikirjallisuus ontuu,
mutta kokoelmien yhdistäminen (hämmästelyä tai) oivaltava luentaa edellyttäneeseen traditioon
on täysin paikallaan. Tämän luvun tarkoituksena onkin ollut korostaa sitä, että oivaltamisen perus-
teet ja tavoitteet voivat olla eri tutkijoiden mielestä erilaisia ja samat seika t voivat näyttäytyä eri
painotuksin ristiriitaisilta tai eri tavoin rationaalisilta.

453. Foucault 1970,  133; Hooper-Greenhill 1992, 138.
454. Conway 1996, 33. Edellä esitetty käsitys, että ympäristö mahdollisesti vaikutti kulttuuriin,  on

muistettava tässä yhteydessä.
455. Conway 1996, 14, 16–17, 32, 34, 37,  42.
456. Conway 1996, 45–47; vrt. Ficino 1985, erit. 57.
457. Vrt. Hawkins 1997, 47–48.
458. Darwin esitti, että kehitys oli satunnaista, ei yksilön vaan luonnon valinnoista (elinolosuhteista)

riippuvaa. (Char les Darwin (1809–1882), On the Origin of  Species by Means of  Natural Selection 1859).
Ilmaus “survival of  the f ittest” esiintyy vasta viidennessä editiossa 1869, se oli esittänyt aiemmin
Herbert Spencer. Olemassaolon taistelun sosiaalinen aspekti saattaa liitty ä Malthusin esseeseen
vuodelta 1798, jonka tärkeyteen Darwin viittaa lähtökohtanaan. Vrt. Hawkins 1997, 4, 15, 39–47.

             Vaikka geenit perimän aiheuttajina olivat tuntemattomia, perinnöllisyys oli toki havaittu jo
antiikissa ja sukulaisuuden side on aina ollut tärkeä. Kansallista sukulaisuutta alettiinkin 1700–
1800-luvulla etsiä niistä ulkoisista tekijöistä, joilla perheyhteisö muodostui ulkopuoliselle tarkkailijalle
kokonaisuudeksi: yhtenäisestä elintyylistä, tavoista,  arvoista, ulkonäöstä, käyttäytymisestä ja pu-
heesta. Näille etsittiin luonnonhistoriallisessa maailmankuvassa ja Kreikan esimerkillisyyteen pe-
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ristö tuotti sukupolvi sukupolvelta paremmin sopeutuneita lajeja. Tietyn alueen väestö olisi tällöin
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erityiseksi kommunikaatioksi ajatusten ja ihmisten kesken. Ajallisesti edeltänyt rajaa avoimmuutta,
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puitteissa ainoat seikat,  jotka taiteilijan osalta erottavat taiteen muusta toiminnasta ovat
herättävyyteen, koskettavuuteen ja vavahduttavuuteen pyrkimys eli katsojan kokemuksen
manipulointi ja toisaalta taiteilijan omien rajojen etsintä. Tärkeimmäksi taidetta määrittäväksi sei-
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Kuva- ja kuvatekstiviitteetKuva- ja kuvatekstiviitteetKuva- ja kuvatekstiviitteetKuva- ja kuvatekstiviitteetKuva- ja kuvatekstiviitteet

Useista lähdetiedosita ensimmäisenä on kuvalähde, kuvaaja tai kaavion laatija.
Muut liittyvät kuvatekstissä annettuihin tietoihin. Sivulla 6 oleva kartta on
Smithsonian Institutionin ilmaisesta informaatiopaketista. Muut sivun kuvat
esiintyvät toisaalla teoksessa. Niiden tiedot löytyvät näistä kohdista.
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Näiden tekstissä tai viitteissä mainittujen museoiden lisäksi tutkimusaineistooni on
kuulunut  moninkertainen määrä erilaisia museoita useista maista.
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