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1. Johdanto  
Hyvän Paimenen kirkko rakennettiin vuonna 1950 ja 2002 valmistui vanhan 

kirkon laajennus. Juha Leiviskä suunnitteli uuden kirkkosalin hyödyntäen valon 

tilallisuutta. Uuteen kirkkosaliin värin valoa tuo Markku Pääkkösen alttariteos 

Gabrielin siipi.1 Hyvän Paimenen kirkko on Pakilan seurakuntaa ja osallisena 

Helsingin seurakuntayhtymää. 

2. Taustoittava luku 
Gabrielin siipi alttaritaideteos on Hyvän Paimenen kirkon alttaritilalla. Gabrielin 

siipi muodostaa 200:n luonnon valoa taittavan ja heijastavan lasiprisman,2 

värilevyjen, sekä arkkitehtonisen seinärakenteen vuorovaikutuksen kanssa 

rauhallisesti muuntuvaa valon estetiikkaa, näkyvän valon aistikkuutta.  

Hyvän Paimenen kirkkotilan tunnelma on sakraalitiloille ominainen. Tila 

sulkee sisälleen avaran kontemplaatioon soveltuvan hiljaisuuden. Mircle Eliaden 

mukaan kirkkotila erottaa itsessään – olemisellaan – sakraalin ulkopuolella 

olevasta profaanista.3 Tämän kaltainen kontekstualinen orientoituminen on 

tyypillistä kulttuurillisen tilan funktion ja uskon käytäntöjen mukaista. 

Pyrkimykseni on kuitenkin tuoda ilmi Gabrielin siiven alttaritilan merkityksiä, 

ominaisuuksia, jotka ovat usein käänteisiä sakraalin ja profaanin tilan jaotteluun.  

Hyvän Paimenen kirkon uusittu alttaritila on suuntautunut kohti etelää ja 

poikkeaa tyypillisestä itään suunnatusta kirkkotilasta. Luterilainen kirkkotila on 

kristillisen tradition mukaisesti usein suunnattu kohti itää, nousevan auringon 

mukaisesti.  

Arkkitehti Juha Leiviskä otti huomioon, suunnitellessaan Hyvän Paimenen 

kirkon uuden kirkkosalin, luonnon valon syklisen kiertokulun, suunnaten 

alttaritilan kohti etelää ja hyödyntäen valon käyttäytymistä tilan rakenteisiin. 

Leiviskän ajatukset Hyvän Paimenen kirkon uuden kirkkosalin valon 

arkkitehtuurista toteutuivat täydellistyen kuva- ja ympäristötaiteilija Markku 

Pääkkösen suunniteltaessa alttariseinämän valon siivilään; Gabrielin siipi nimisen 

valon taideteoksen.  

Taiteen tutkimus on yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti merkittävää. 

Taideteokset liittyvät kulttuuriperintöön niiden ihmistä ilmaisevan luonteen 

                                                
1 Hyvän paimenen kirkko. 
2 Markku Pääkkönen. 
3 Eliade 2003, 33–40. 
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myötä. Kulttuuri on ihmisenä olemista maailmassa, missä taitetaideteokset ovat 

osana aikakausien ajattelun, tyylin ja tapojen jatkumoa. Taide on tietoisuuksien 

virtausta.  

Taideteoksen tulkinta lisää ymmärrystä ja luo lisämerkityksiä sosiaaliseen 

todellisuuteen. Ihmisten olemisen keskinäiset suhteet peilautuvat 

kulttuuriartefakteihin. Kuvan luonne mahdollistaa sen tulkinnan. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että taideteoksen ja katseen välinen ontologinen suhde löytää teoksesta 

muotoja ja sen myötä merkityksiä. Martin Heidegger kuvasikin taideteosta 

maailmaksi.4 Heideggerin ajattelulla ilmenee kuvan ja taiteen kyky heijastaa ja 

kommunikoida intersubjektiivisesti. 

Pyrkimykseni on peilata Peircen semioottista teoriaa Gabrielin siiven 

teoselementteihin ja näin avata lukijalle taideteoksen tulkinnan prosessia ja 

merkityksen tuotosta, semioosis-kokemusta. Taiteen tutkimukseni kannalta, C.S. 

Peircen semioottisen teorian ohella, on myös oleellista hermeneuttinen ulottuvuus 

– niin alhaalla kuin ylhäällä.5 Olen myös saanut vaikutteita samankaltaisuuden 

ajatuksesta, joka on eräänä teemana Michel Foucaultin Sanat ja asiat – eräs 

ihmistieteiden arkeologia teoksen ensimmäisissä kappaleissa Hovinaiset, 

Maailman proosa sekä Representaatio.6 Samankaltaisuuden ajatus on kontekstina, 

joka kulkee tutkimuksen mukana. 

Estetiikka ja hengellisyys kertovat samasta asiasta, kokemuksesta. 

Kokemuksellisesti esteettinen ja hengellinen ovat samankaltaisia. Estetiikka on 

kevyempää, kontekstinsa myötä. Hengellisyys on vaativampaa, intellektuaalisesti. 

Tämä on mielenkiintoista, sillä usein estetiikka, tai laveasti empiirinen 

luonnontieteellinen, on ajateltu intellektuaalisemmaksi kuin hengellisyys. Olen 

silti yhä vakuuttuneempi siitä, että hengellisyys on intellektuaalisesti 

haastavampaa, kuin edellä mainitut. Sen myötä suosin estetiikkaa. Koen kuitenkin 

hengellisyyden intellektuaalisuuden ja viisauden, ymmärryksen, avaamisen 

lukijalle – antoisana, tosin vaikeampana ja täten intellektuaalisuutta vaativaksi. 

Oleellista tutkimuksen kannalta on huomioida, ettei kyseessä ole systemaattisen 

teologian tutkimus ja täten ei uskonnollisen opinkappaleiden analyysia tai 

diskurssia. Kyseessä on taiteen tutkimus, esteettis-hengellinen diskurssi, joka 

toteutuu semanttisen metaforian ja kokemuksellisuuden kontekstissa, huomioiden 

                                                
4 Kerr 2000, 138. 
5 Hermeneutiikasta lisää luvussa: Tietoteoreettinen katsaus: Kolmanneisuuden epistemologia. 
6 Foucault 2010, 22–85; Erityisesti kohta 50–51. 
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filosofian ja uskon traditioita. C.S. Peircen semioottisen teoriakehyksen ollessa 

tutkimuskontekstina, toteutuu tieteellisen tekstin kriteerit, mahdollistaen tekstin, 

joka osin toteutuu suomen kielisen tieteellisen tekstin konventioiden tiedon 

rajapinnan kartoittamattomassa periferiassa. 

Tulkinnallisuus on osana teoriakehyksessä, joten tulkinnallisuuden 

mahdollisuus ja tulkinnos, on osana tekstin sisältöä. Muutoin Peircen semioottisen 

teorian soveltaminen osoittautuisi mielettömäksi ja järjettömäksi. Tämä avaa 

myös mahdollisuuden metaforiaan.  

Ajattelen pohdinnan myös edellytyksenä tieteelliselle etenemiselle. 

Pohdinnallisuus ja metaforia ovat keskenään tekstin kentän suhteena. Pohdinnan 

mahdollistavuus ja sen sisältämä vaihtoehtoisen tulkinnallisuuden kenttä palvelee 

tiedon avoimuutta ja on täten osallisena luovuutta, joka on myös tieteellisen 

tekstin etenemisen edellytys. Pohdinnallisuuden metaforia sisältää uutta luovan 

merkityksellisyyden kentän; tiedon ja tiedon kasvun mahdollisuuden. Peircen 

fenomenologiaa ajatellen, pohdinnallisuus toteuttaa mahdollisuuden ja luovuuden, 

sekä säännön ja tottuvuuden suhteuttamisen opitun tiedon sisällön uudelleen 

kasvuun. 

Kielioppi ja käytännön kielen suhde on myös problemaattinen, teoria ei kata 

käytännön ulottuvuutta. Kummassa on täten kieliopillinen virhe; luonnollisessa 

kielessä, joka on porautunut geneettisenä, tai jopa jumalallisena ominaisuutena 

äidinkieleen tuhansien vuosien kehityksen tuloksena, kypsynyt äidin maidossa, 

runonlausujien vanha kansa, Väinämöinen iän ikuinen – vai modernissa 

kieliopissa, joka on noin 60-vuotta vanha iältään? 

Poleemisuuden sijaan on asiallista sisäistää metaforian luonteesta oleellista, 

mikä argumentoi metaforian puolesta taiteen tutkimuksessa – kun Peircen 

teoreettinen tutkimusviitekehys on näkökulmana taideteokseen. Kuten 

myöhemmin tekstissä ilmaantuu, Peircen fenomenologia sisällyttää 

ensimmäisyyden (firstness), joka on laadullisesti konventioista ja legitimiteetistä 

irrottautuvaa. Kuten ensimmäisyys (firstness), (surrealistisen) runouden ja 

metaforian teoriaan sisältyy ajatus mahdollisuudesta: ”synnyttää omat kohteensa 

ja referenttinsä sen sijaa, että se viittaisi kielellisten käytäntöjemme valmiiksi 

jäsentämään – ja jähmettämään – kiinteään todellisuuteen. Se ikään kuin liuottaa 

annetut referenssit ja panee kirjailija René Crevelin sanoin todellisuuden 
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liikkelle.”7 Surrealistisen runouden teorian mukaisesti: ”Ontologisen realismin 

säilyttäminen surrealismissa oli mahdollista juuri siksi, että surrealismin mukaan 

realismin tavat kuvata todellisuutta ovat konventioita, jotka onnistuvat 

vangitsemaan todellisuudesta vain osan. … [poeettisuuden myötä] Esiin tulee 

surreaalinen: proosallisen, kirjaimellisten ja realistisen todellisuuden esittämisen 

tapojen marginaaliin jäävä alue. … [surrealismi] yritti viitata siihen, mikä jää 

kuvaamatta realistiseltakin kuvaukseltakin – siihen todellisuuden osaan, jota ei voi 

käsitteellistää tutuksi tai ottaa haltuun.”8 Siten kuin ensimmäisyys (firstness) on 

pre-lingvistinen, ei-syntakstinen, ainoa keino ilmaista tekstinä ensimmäisyyttä on 

kuvata ei-syntakstisesti, mikä tarkoittaa tekstin tasolla runollisuutta, joka ei 

sulkeudu syntakstin rajoihin ja sääntöihin. Olisi tieteellistä itse-petosta olla 

ilmaisematta poeettisesti ensimäisyyttä (firstness). Peircen teoria itseasiassa jo 

itsessään sisällyttää poeettisuuden kentän, kuinka muuten selittää kuva (ikoni) 

kuin kuvakielenä, poeettisuudella, menettämättä kuvan laadullisia ominaisuuksia?  

Peircen semioottinen teoria merkin triadisena rakenteena määrittyy kolmen 

fenomenologisen modaliteetin9 mukaisesti, mahdollistaen teoreettisen kontekstin, 

viitekehyksen, jolla analysoida Gabrielin siipi alttaritaideteosta. Kutsun jatkossa 

trikonomista olevaisen oppia; fenomenologiaksi. 

Ajattelen Peircen tavoin taideteoksen analyysin mahdollistuvan kolmen 

fenomenologisen tilan semanttisessa matriisissa. Peircen fenomenologiset 

modaliteetit rakentuvat kolmesta kategoriasta, ensimmäisyys (firstness), toiseus 

(secondness) ja kolmanneisuus (thirdness). Jokaiselle modaliteetille voidaan 

Peircen ajatusten mukaisesti määrittää määreitä, joita voi myös kutsua 

fenomenologisten modaliteettien parametreiksi. Parametriksi kutsutaan muuttujaa, 

joka tuottaa ja juontaa tiettyyn funktion määrittämään lopputulokseen, tai 

laveammin sanottuna ja ilmaistuna; päätelmään.  

Edellä kerrottu teorian kuvaus voi vaikuttaa matemaattisen vaativalta, tai 

helpolta, kyseessä on silti yksi monista tavoista selittää merkityksellisyys, jonka 

                                                
7 Kaitaro 2010, 163. 
8 Kaitaro 2010, 170–171. 
9 Ajattelen modaliteetin moodina eli tilan ja laadun muuttujana; mode, jokin tilan vaihtoehto + 
entiteetti, olija.  
Modaliteetti. Tieteen termipankki antaa myös tarkempaa kuvausta modaliteetin merkityksestä 
logiikassa: ”Modaliteetit ovat totuuden tai epätotuuden moduksia, jotka määrittävät sitä, missä 
olosuhteissa väitelause on tosi. Toisin sanoen ne edustavat erilaisia vaihtoehtoja kategoriselle 
tosi/epätosi-jaottelulle, joka on toisinaan liian rajoittunut ilmaisemaan kunnollisesti asiantilaa. … 
Suuri osa filosofian perinteisistä kiistakysymyksistä kytkeytyy modaliteetteihin esimerkiksi 
metafysiikassa.” 
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avaaminen lukijalle on tavoitteenani jatkossa. Onko kirjoitelmani siten aiheellista? 

Siihen en tiedä vastausta, mutta seuraavien lukujen aikana, oleva muuttuu 

tasoiksi, näiden merkeiksi ja oivaltamisen erikoisiksi hetkiksi. 

2.1 Tutkimuskysymys 
Gabrielin siipi-alttariteos on materiaalinen rakennelma Hyvän Paimenen kirkon 

tilassa. Tämä liittää valoteoksen kulttuurilliseen ja sosiaalisen tilaan, joka on 

osana luterilaista uskontoa ja liturgisia käytäntöjä. Tila on monimuotoinen 

merkitysten ja käytäntöjen ilmentymä, jolla on luterilaisen tradition tarkoituksia ja 

tilan funktioita.  

Ajattelen taideteosta etsien vastauksia pohdintoihin kuten; minkälaisia 

merkityksiä Gabrielin siipi kantaa? Minkälaisiin ajatuksellisiin ja käytäntöjen 

traditioihin Gabrielin siipi liittyy? Ja miten teos irrottautuu sekä eroaa muusta 

taiteesta ja täten identifioituu Gabrielin siipi alttaritaiteena, johdattaa tutkielman 

kysymyksen asetteluun. Tutkimuskysymys on: Miten Gabrielin siiven 

materiaaliset ja valoelementit ovat suhteena valoon, luontoon ja hengelliseen 

tilaan?  

2.2 Lähdeaineisto 
Päälähteenä tutkielmassa on Gabrielin siipi-alttariteos. Tutkimuksen 

toteuttamisessa apulähteinä toimii teoksesta kameralla otetut valokuvat.  

Olen valokuvannut Hyvän Paimenen kirkkosalia ja Gabrielin siipi -alttariteosta. 

Valokuvat ovat tallentuneet digitaalisina kuvina. Kameraa on hyödynnetty 

instrumenttina tallentamaan valotaideteoksen elementtejä; lasiprismojen tuottamia 

kuvioita sekä arkkitehtuurista rakennelmaa. Valoitusajat vaihtelevat ja ovat 

tallentaneet kirkon tilaa sekä Gabrielin siiven valon ilmenevää. 

Olen tallentanut kuvia seuraavina päivämäärinä: 24.8.2015, 27.8.2015,  

29.9.2015 ja 21.2.2019. Valokuvissa oli erittäin paljon toistettuja kuvia, 

epätarkkoja kuvia, eri valoitusajoilla ja sommitteluilla. Kuvien paljous selittyy 

sarjakuvauksen ja käytettyjen eri valoitusaikojen sekä erilaisten sommittelujen 

myötä. Kaikkien kuvien tutkiminen ei ole mielekästä kuvien määrällisen 

runsauden myötä. Valokuvat valikoituvat tutkielman edistyessä havainnollistavina 

kuvaviittauksina. 

Valokuvat havainnollistavat tilaa ja alttariteosta. Huomioitavaa on 

taideteoksen tuottamien valoilmiöiden muuntuvuus sekä sattumanvaraisuus 

luonnon valoon. Valokuvat ovat myös kuvattu kirkon vierailuaikana, jolloin 



6 

liturgista toimitusta ei ole ollut käynnissä. Valokuvissa alttaritila on tyhjä, kuvien 

keskittyessä tilallisiin elementteihin ja Gabrielin siipi alttariteokseen.  

 

3. Tutkimuksen metodologia 
3.1 Intuitiivinen kokemus taiteesta  
ja tutkimuksellinen abduktio 
Taiteentutkimus toteutuu myös retorisin keinoin. Onko retoriikalla tai 

teoreettisella ajattelulla vastaavuutta esteettisen kokemuksen tai taiteelliseksi 

määriteltävän ilmaisun kanssa? Edellinen mielessä on huomioitava myös tilallisen 

kokemuksen eroavaisuutta verrattuna lähdeaineiston kuvan tutkimukseen. 

Metodologisena ratkaisuna olen toteuttanut kirjoittamista Gabrielin siipi 

alttariteoksen luona. Tämä on toteutunut hermeneuttisista lähtökohdista soveltaen 

Peircen fenomenologista semiotiikka.  

Tutkimuksessa on kyseessä toki taiteellisen ilmaisun voiman ymmärtäminen 

ja Gabrielin siiven merkitysten havainnollistaminen. Pyrkimyksenä on toteuttaa 

tulkintaa tutkimuskohteesta abduktiivisesti; johtopäätöksiä syntyy 

lähdehavainnoista todennäköisyyteen ja samankaltaisuuteen perustuen. Tämän 

lisäksi tutkimus toteutuu estetiikan ja uskonnon tutkimuksen diskurssin 

näkökulmiin ja sanastoon perustuen. Tutkimus toteutuu teoriaohjautuvasti Peircen 

ajattelun semioottiikkaa soveltaen, teorian toimiessa näkökulmakehyksenä 

alttariteokseen. Tutkimus on luonteeltaan filosofinen ja pohdiskeleva. 

3.2 Jaetut merkitykset 
Janne Seppänen on tutkinut visuaalisuutta, kuvaa ja siihen liittyvää katsetta 

visuaalisen järjestyksen käsitteen kautta. Näkökulma on hyödyllinen myös 

Gabrielin siipi teoksen tutkimuksen taustoituksessa. Seppänen tiivistää visuaalisen 

järjestyksen olennaiset alueet seuraavanlaisesti:  

 “- Ympäristön visuaaliset rakenteet, esineiden järjestykset  

  - Kuvallisten esittämisen tavat ja sisältöjen säännönmukaisuudet  

  - katseen varaan rakentuvan non-verbaalin vuorovaikutuksen muodot 

- katsetta ja katsomista määrittävät kulttuuriset normit  

  ja katsomisen tavat”.10  

                                                
10 Seppänen 2001, 52. 
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Seppänen huomioi merkitysten olevan osana jokaista aluetta. Visuaaliset 

järjestykset ovat mahdollisia, kun havainto- ja kokemusmaailmaa rakentuu 

kulttuurillisesti merkityksellisesti määrittyneen ympäristön vaikutuksesta. 

Ympäristö ja kulttuuri ovat monimuotoista. Kulttuurillinen liittyy ihmisen 

toimintaan ja toimijuuden monimuotoisuuden tuottamiin ilmiöihin ja tapoihin. 

Toimintaan liittyy visuaalisuutta.  Seppäsen mukaan: “visuaalinen järjestys on siis 

aina inhimillisen toiminnan tulosta, ihminen muokkaa ja rakentaa visuaalista 

ympäristöään ja tekee kuvallisia esityksiä erilaisissa yhteiskunnallisissa 

käytännöissä.”11 sekä “Visuaaliset järjestykset sisältävät vakiintuneita ja jaettuja 

kulttuurillisia merkityksiä.”12  

  

3.3 Semioottinen teoria ja metodologia 
Semioottisesta näkökulmasta valotaideteos koostuu visuaalisista elementeistä, 

jotka merkityksellistyvät. Semioottinen tutkimus tulkitsee merkitsijän 

konstituoivan tietyssä merkkijärjestelmässä merkin, joka uudelleen esittää 

(representoi) merkitystä.13 Lainaten Mark C. Tayloria: “Riippuen semioottisesta 

teoriasta merkitys vaihtelee spesifistä oliosta konseptiin tai mentaaliseen 

rakennelmaan”.14 Semioottinen tutkimus merkityksellistää fokusoinnin kohteen, 

merkin ja merkityksien -funktion toimiessa metodologiana. Täten Gabrielin siipi 

on representaatio, jossa teoksen visuaaliset ja kuvalliset elementit ovat merkkejä, 

jotka ovat referenttejä, viittauksia merkitykseen. Tarkemmin kerrottuna 

merkitysprosesseja. Merkityksellistämisprosessia kutsutaan semioosiksi. Taylorin 

mukaan “merkityksellistämisen tavoite on tuottaa täydellinen merkki, joka 

hävittää (välittää) itsensä näkymättömäksi suhteessa merkitykseen”.15 Toisin 

sanoen merkityksellistäminen on luona oleva merkki, joka välittää itsensä 

merkitykseen. Tästä myöhemmin lisää tutkimuksessa. 

Perustavasti semioottinen tutkimus on jaettu kahteen ajattelun perinteeseen, 

jotka ovat yleistäen eurooppalainen ja amerikkalainen lähestymistapa. 

Eurooppalainen semioottinen ajattelu juontaa Ferninand de Saussuren 

                                                
11 Seppänen 2001, 33. 
12 Seppänen 2001, 36; Kts. lisää visuaalisen järjestyksen määritelmästä sivut 29–52. 
13 Taylor 1992, 11; Seppänen 2001, 173–178. 
14 Taylor 1992, 11. 
15 Taylor 1992, 11. 
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lingvistisesti painottuneeseen määrittelyyn ja amerikkalainen Charles S. Peircen 

pragmaattiseen merkkiteoriaan.16  

Tutkielmani kannalta Peirceläinen semiotiikka toimii näkökulmana merkin 

rakenteesta, funktioista ja merkityksellistämisprosessista. Kokonaisuutena Peircen 

triangulaarinen ja filosofinen ajattelu on vaikeaselkoista hänen rakentaessa 

kompleksisia ajattelun, merkityksen ja merkin kategorioita.17 Sovellan 

lähtökohtaisesti kahta Peircen merkin ja merkityksen trialektista rakennetta 

(merkki, kohde, tulkitsin ja ikonisuus, indeksisyys, symbolinen), sillä perusteella, 

että jälkimmäisiä on käytetty eniten kuvan ja taiteen tutkimuksessa.18 

Tutkimuksen myötä Peircen muita fenomenologisia typologioita selitetään 

lukijalle ja avataan semioosis-kokemusta.  

Peircen merkkiteoria tarjoaa teoreettisen näkökulman semioottiseen 

tutkimukseen ja Gabrielin siipi alttariteokseen. Peircen ajattelu on trialektista. 

Lähtekäämme liikkeelle merkin rakentumisesta, joka rakentuu trialektisesti 

seuraavan diagrammi 1. mukaisesti: 

 

Diagrammi 1. Triadinen merkki19   

 

                                                
16 Tarasti 1990, 10. 
17 Tarasti 1990, 25–32; Kts. myös Peirce 1986, 74–97, 98–120; Peirce's Theory of Signs. 
18 Palin 1998, 146. 
19 Tarasti 1990, 25–32. 
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Merkki viittaa kohteeseen, joka voi olla mentaalinen, puhtaasti 

käsitteellinen kuin myös materiaalinen olio tai ilmiö. Kohde voi olla myös toinen 

merkki.20 Diagrammi 1. kuvaa merkin ja merkityksen tapahtumaa triadisten 

elementtien interaktiivisina suhteina.  

Merkki voi olla ikoninen, indeksinen tai symbolinen.  

Ikoninen merkki on isomorfinen, samankaltainen esittävyydessään. Merkki 

muistuttaa kohdettaan. Esimerkiksi muotokuvan ollessa ns. esittävää 

maalaustaidetta, muotokuva on ikoninen siltä osin kuin maalaus muistuttaa 

kuvattua henkilöä.21 Dokumentaarista valokuvaa voi pitää myös hyvänä 

esimerkkinä ikonisuudesta.  

Indeksinen on kausaalista ja tarkemmin sanoen jatkuvuutta. Tunnettu tapaus 

indeksisyydestä on; savu on tulen indeksinen merkki.22  Esimerkiksi seinään 

lyijykynällä piirretyssä viivassa on lyijy indeksinen merkki lyijykynään. Myös 

viivan lennokas ilmaisumuoto voi olla indeksinen piirron nopeaan liikkeeseen. 

Indeksisyyden voi ymmärtää siis myös jonkin jälkenä-olemisena, sisällyttäen 

jatkuvuuden tai erotuksen toisesta.    

Symbolinen merkki on sopimuksenvarainen. Periaatteessa symbolinen 

merkki on mielivaltainen ja arbituaarinen, joka on silti jäsentynyt ja rakentunut 

tottuneisuudesta ja tuttuudesta, eli yleistäen kulttuurillisesti. Sopimuksenvaraisuus 

viittaa yksilöiden väliseen diskurssiin. Suuremmassa mittakaavassa kulttuurillisiin 

konventioihin, käytäntöihin sekä jaettuihin ajattelun tapoihin.23 Kulttuurin myötä 

muodostuu jaettuja merkityksiä. Symbolismin yhteydessä voidaan puhua myös 

kulttuurillisesti värittyneestä vertauskuvallisuudesta ja metaforiasta.24  

Edellinen kappale johdattaa Peircen merkin kolmanteen elementtiin. 

Kyseessä on interpretantin käsite, jolle Aatos Ojala keksi suomennoksen tulkitsin. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan subjekti, henkilö,  joka “tulkitsee jotain, vaan 

nimenomaan tajunnan sisäinen tapahtuma”25 Tulkitsin on myös eräänlainen 

funktionaalinen elementti, joka kehittyy repsentamenin (merkki), objektin ja 

interpretantin rakentaessa uusia merkkejä. Tulkitsinta voi kuvailla myös 

tietoisuuden elementtinä ja funktiona, mikä toimii merkitysprosessilla. 

                                                
20 Palin 1998, 132. 
21 Tarasti 1990, 29. 
22 Tarasti 1990, 29. 
23 Palin 1998, 132; Peirce's Theory of Signs. 
24 Kts. lisää esim. Palin 1998, 130–131; Seppänen 2001, 191.  
Metaforiasta lisää esim. Kaitaro 2010, 158–171. Miten esittää väritön vihreä ajatus? 
Representaatio surrealismissa. 
25 Tarasti 1990, 29. 
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Tulkinnoksellisuus mahdollistaa merkityksen muotoutumisen merkistä, 

muodostaen useamman merkin kokonaisuuksia. Näin voi rakentua triadisia 

merkitysrihmastoja, joita kuvaa seuraava diagrammi 2.:26  

Diagrammi 2. Triadinen merkkijatkumo27 

 

 

 

 

Merkeistä rakentuu triadisia rihmastoja. Malli sisältää itseensä ja 

mahdollistaa muuttujia, merkityksiä ja tulkintoja. Merkit muodostuvat 

moduuleina, joiden sisältö ja ilmaus saattaa vaihdella suuresti.  Moduulaarinen 

ajattelu, arkkitekstuaalinen modulismi muodostaa matriisin kaltaisen rakenteen. 

Taideteokset toimivat hyvänä esimerkkinä kompleksisesta merkityksien 

kokonaisuudesta.   

                                                
26 Kts. myös Peirce 1986, 91–93; Peirce's Theory of Signs. 
27 Tarasti 1990, 25–32. 
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Aiemmassa tutkimuksessa Eero Tarasti on tutkinut maisemaa 

kulttuuriyksikkönä ja Gallen Gallelan oljyvärimaalauksia konstruoimalla 

semioottisia rakenteita perustaen Sausserilaisen ilmaisun ja sisällön 

kategorioihin.28 Tämän tutkielman metodologiana sovelletaan Peircen 

merkkiteoriaa. Periaate on kuitenkin jokseenkin samankaltainen. Taideteoksesta 

johdetaan merkitystasoja. Tarastin mukaan merkitystaso (isotooppi) “määritellään 

niiden semanttisten kategorioiden joukoksi, joiden avulla teksti tai sanoma 

voidaan lukea ja tulkita yhtenä kokonaisuutena.”29 Taideteoksen semioosis 

perustuu havaittuihin teoselementteihin. Valokuvat toimivat dokumentaarisina 

apulähteinä Gabrielin siiven elementtien havainnollistamiseksi. Elementeistä 

muodostuu Peircen semioottisen viitekehyksen myötä interperanttisia30 

tutkimustasoja, jotka tulevat merkityskokonaisuuksiksi. Taideteoksen 

elementeistä johdetut merkitykset muodostavat tutkimuksellisia tasoja, jotka 

toimivat osittain ja laajemmassa määrin myös dispositioina tutkimuksessa.  

 Tutkijan subjektiivinen positio on osana tutkimusta, kutsun tätä 

hermeneuttiseksi lähtökohdaksi semioosis-kokemukseen. Luotettavuutta lisää 

teoreettinen näkökulma ja aiempi tutkimus. Gabrielin siiven valon, materiaalisten 

ja visuaalisten elementtien kontekstualisointi toteutuu tutkimuskirjallisuudella, 

joka myös liittää teoksen kulttuurilliseen jatkumoon. Kuten taiteen, tilan ja 

arkkitehtuurin tutkimuksessa on huomioitu sosiaalisesti ja elämysmaailmallisesti 

määrittyvää tilaa: kulttuurillisesti määrittyneet merkit, mentaaliset ja materiaaliset 

rakennelmat sekä näihin liittyvät toimijat vaikuttavat merkitysten ja tulkinnan 

syntymisessä;31 tilallisuudella elävänä.  

  

                                                
28 Tarasti 1990, 154–174. 
29 Tarasti 1990, 72. 
30 Kutsun jatkossa interpretant:a; interperant: inter - p(rho) – erant: 
Salmi & Linkomies 1997, 156. Inter prep. akk:n kera, ilmaisee: paikkaa: välillä, -lle, keskellä, -lle, 
kesken, joukossa, -kkoon; – aikaa tai olosuhteita: välillä, aikana, kestäessä, kuluessa; inter se, 
keskenään, toinen toistaan (vastaan); inter paucos, kuten vain harvat; inter omnia, ennen kaikkea, 
varsinkin.  
Erant, olivat; (taivutusmuoto) aktiivin indikatiivin imperfektin monikon 3. persoonan muoto 
verbistä olla.  
31 Saarikangas 1998, 183–190. 
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3.4 Terminologinen käännös – Merkkien leikillisyys 
Ajattelen Peircen tavoin merkkien olemisen ja kokemisen kolmen olemisen tavan 

muodossa, olevan tavassa olla. Peirce jäsentää olemisen kolmeen modaliteettiin;32 

trikonomiaan 1.) Ensimmäisyys, Ensi (firstness), 2.) Toiseus, Toinen (secondness) 

ja 3.) Kolmanneisuus, Kolmannes (thirdness).  

Edelliset suomen kielen käännökset ovat tekstin kirjoittajan käännöksiä C.S. 

Peircen terminologiasta firstness, secondness ja thirdness. Käytän kahta 

terminologista käännöstä, edellisen kappaleen mukaisesti. 

Tutkimuskirjallisuudessa ei ole tullut vastaan Peircen terminologisia käännöksiä 

suomen kieleen. Käännöksen käyttöä suosii suomen kielen aseman korottaminen 

suhteessa vieraskielisiin lainasanoihin. Käännökset toteutuvat tekstin 

omaksuttavuutta lisäävinä. Käytän myös tekstissä kapitaali-kirjainta, osoittamaan 

terminologista selkeyttä, sillä suomen kielessä ei ole käytössä määräistä etu-

artikkelia. Lukijalta edellytetään Peircen fenomenologian firstness, secondness ja 

thirdness merkityssisältöjen omaksumista. Fenomenologisten merkityssisältöjen 

tarkoitus selviää lukijalle tekstin etenemisen myötä. 

 

3.5 Tietoteoreettinen katsaus:  
Kolmanneisuuden epistemologia 
Tutkimuksessa on aiemmin tuotu esiin hermeneuttista tutkimuspositiota. Ajattelen 

hermeneuttisen tietoteorian yleisenä käsityksenä, kuinka tieteitä toteutetaan. 

Hermeneutiikka toimii yläkäsitteenä tieteelliselle ajattelulle ja tarkoitan sillä 

hermeneuttista ymmärryksen kehää tutkimuskohteen ympärillä ja tiedon 

lisääntymistä tutkimuksen toteuttamisen myötä.33 Tämän lisäksi huomioidaan 

Hermes Trismegistosksen klassinen viisaus: ”Mikä alhaalla on, on ylhäällä olevan 

kaltainen. Ja se mikä ylhäällä on, on alhaalla olevan kaltainen, täydellistääkseen 

ykseyden ihmeen.”34 Tarkoittaen maailman olevan sellainen kuin mitä minussa, 

meillä on, on myös mitä maailma on. Tämä liittää tiedon myös kulttuurilliseen 

                                                
 32 Veivo & Huttunen 1999, 46–47. 
33 Hermeneutiikka. Hermeneuttinen kehä. ”Heideggerilla hermeneuttinen kehä 
sijoittuu täälläolon ajallisuuteen ja se on olennainen ihmisen maailmassa olemiselle. Gadamerilla 
hermeneuttinen kehä nähdään prosessina, jossa merkitysten tulkinta annetaan aina toisilla 
merkityksillä, jotka tulkitaan toisilla merkityksillä ja niin edelleen. … Kehässä liikkuminen ei ole 
kuitenkaan paikallaan polkemista, sillä Gadamer korostaa kehää spiraalinomaisena prosessina. Se 
on eräänlainen vuoropuhelu tulkinnan kohteen ja tulkitsijan välillä.” 
34 Hermes Trismegistos. 
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jatkumoon, jaettuun tietoon ja oppimiseen. Ajattelen Tietoteoreettisesti tieteiden 

jakautuvan tästä hermeneuttisesta lähtökohdasta erityisaloihin ja metodologeihin.  

Tutkimukseni on tietoteoreettisesti pragmaattinen. Tällä tarkoitan Peircen 

ajattelua mukaillen tiedon rakentuvan hypoteeseista (propositioista), jotka 

käytännössä vahvistuvat tai heikentyvät. Peircelle tieto on ”generelized habit”, 

yleinen tottumus ja tapa jäsentää tiedon varassa todellisuutta.35 

  

                                                
35 Gorlée 2009, 217–220; Peirce 1986, 320– 321; Peirce 1986, 353. “Viewing a thing from the 
outside, considering its relations of action and reaction with other things, it appears as matter. 
Viewing it from the inside, looking at its immediate character as feeling, it appears as 
consciousness. These views are combined when we remember that mechanical laws are nothing 
but acquired habits, like all the regularities of mind, including the tendency to take habits, itself; 
and that this action of habit is nothing but generalization, and generalization is nothing but the 
spreading of feelings.”; 
Synechism. Kts. myös Peircen jatkuvuuden ajatus, synechism. 
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4. Taideteoksen formaalikuvaus 
Gabrielin siipi on ainutlaatuinen monella tapaa. Markku Pääkkösen toimiessa 

taiteilijana ja visionäärinä, on taideteos monien asioiden ja tekijöiden 

verkostoitumisen tuotosta. On kuvataiteilija, arkkitehti, lasinvalajia sekä 

rakennusmiehiä ja rakennusmestareita.36 Näiden yhteisen työn tuloksena on 

valmistunut Gabrielin siipi-niminen taideteos. Seuraavien lukujen aiheena on 

taideteoksen formaalikuvaus.   

 

 
Kuva 1. Hyvän Paimenen alttaritila. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 29.10.2015, 
Ilkka Juhani Villikka. 37 

 

4.1 Tilasta taiteeksi – Taideteos muuttaen tilan estetiikaksi 
Pakilan Hyvän paimenen kirkossa tunnelma on rauhallinen. Etäinen valtatien 

humina on tasainen. Gabrielin siipi alttariteoksen luona valo siivilöityy korkean 

kirkkosalin katon rajassa olevista ikkunoista, joita on myös alttarin 

seinärakenteissa. Ikkunoita on lattiatasosta koko seinän pituudelta, luoden 

taustavalaistusta alttaritilaan. Auringon valon säteiden heijastuessa lasiprismojen 

läpi, muotoutuu seinälle kuvioita. Lasiprismat saavat aikaan piirtoa ilmestyvien 

                                                
36 Gabriels Wing.  
37 Kuva 1. 
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kuvioiden muodossa. Kuvioiden meditatiivinen estetiikka koristelee valkeaa 

arkkitehtonista alttariseinää. Valokuvioiden ilmestyminen on meditatiivisen 

seesteinen, kirkas ja rauhallinen. Piirtyvät kuviot luo kontrastisia valaistuseroja 

alttariseinämään. 

Valokuviot ovat kuvallisia elementtejä Gabrielin siiven kokonaisuudessa. 

Rajaus taideteokseen ja kirkkotilaan on osin tulkinnallinen näkökulma, sillä 

Gabrielin siipi luo valon heijastuksia ympärillä olevaan Hyvän Paimenen lattia- ja 

seinärakenteisiin. Alttariteos vaikuttaa kirkkotilan havaintoon ja kokemukseen. 

Gabrielin siipi on täten myös tilataidetta. Arkkitehtuuri ja Hyvän Paimenen kirkon 

tilakokemus on osana taideteoksen kokemuksellisuudessa. Kirkkotila on 

osallisena Gabrielin siipi -taideteosta. Tilallisen kokonaisuuden voi kokea 

valaistuksen lisääntyessä, jolloin Gabrielin siipi taideteoksena aukaisee siipensä ja 

säteilee prismavalon heijastuksia alttariseinämän ympärille kohti katsojaansa, 

kohti hurskasta rukoilijaa, kohti alttarin pyhyyden kokemusta. 

 

4.2 Valon heijastuksia 
Gabrielin siipi koostuu lasiprismoista ja värilevyistä, jotka taittavat ja heijastavat 

näkyvää valoa. Prismat ovat neljänä vertikaalisena linjana, seinämän korkuisina 

lasipylväinä. Lasiprismat ovat kiinnitettyinä ripustuksina alttariseinä 

rakennelmissa. Lasiprismoja on kaksisataa.  

Värilevypinnat ovat piilossa katsottaessa salin puolelta. Levyt heijastavat 

pehmeitä sinisen, turkoosin ja violetin värialueita alttariseinään.  

Prismat taittavat valonsäteitä tuottaen valokuvioita ja -heijastuksia niin 

seinämiin kuin kirkkosaliin. Gabrielin siivessä näkyvän valon värikirjo ilmenee 

eri sävyissä, kun lasiprisma hajaannuttaa valkoisen valon spektrin väreihin.38 

Prisma voi tuottaa silmällä havaittavan valon värikirjon.39 Tämä tarkoittaa kaiken 

näkyvän värin mahdollisuutta.  

                                                
38 Honour & Fleming 1992, 900. Hounour & Flemingin mukaan väri on: ”valonsäiteiden 
aikaansaama aistimus. Seitsemän pääsädettä, jotka muodostavat spektrin, jaetaan kolmeen 
pääväriin, punaiseen, keltaiseen ja siniseen. Kullakin päävärillä on kahdesta muusta syntyvä 
komplenentti- eli vastavärinsä. Valööri eli valovoiman määrä, värin tai värisävyn heijastaman 
valon määrä, joka vaihtelee eri väreillä (keltaisella se on suuri, sinisellä pieni).Valööri määräytyy 
värin kylläisyydestä eli puhtaudesta riippumatta”.  
39 Spektri. ”Spektriksi kutsutaan yleisesti sähkömagneettisen säteilyn jakautumista eri lajeihin. 
Spektri (kirjo) voidaan nähdä valon kuljettua esim. prisman tai hilan läpi, jolloin eri aallonpituudet 
taittuvat eri tavoin ja näkyvät eri värisinä. Näkyvän valon lyhytaaltoinen pää on violetti ja 
pitkäaaltoinen punainen. Jatkuvaksi spektriksi sanotaan spektriä, jossa on hyppäyksittä kaikkia 
aallonpituuksia sateenkaaren tavoin punaisesta oranssin, keltaisen, vihreän ja sinisen kautta 
violettiin. Jos spektrissä on vain tiettyjä aallonpituuksia, puhutaan viivaspektristä.”  
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Kuvioissa lasiprisman spektrin heijastukset luovat värit. Sinertävät violetin 

ja turkoosin värit sulautuvat keltaisen ja vihertävän sävyihin.  Värit ovat 

saturoituja, kylläisiä ja puhtaita. Väri muodostuu spektrin valona. Valo itsessään 

värittää lasiprismojen heijastuksina näkyvän värin; värien välittömyys on läsnä 

Gabrielin siivessä. 

 

 
  

Kuva 2. Gabrielin siipi. Markku 
Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 
29.10.2015, Ilkka Juhani Villikka.40 

Kuva 3. Gabrielin siipi. Markku 
Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 
24.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 41 

  

                                                
40 Kuva 2. 
41 Kuva 3. 

Kuva 3. Kuva 2. 
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Heijastuneet valokuviot tulevat ilmi kolmiulotteisina, avaruudellisina 

kuvioina sekä tasaisempina häivytyksinä ja piirtoina. Valokuvat ovat tallentaneet 

lasiprismojen sisältä myös kuvioita. Kuvallisia heijastuksia on monenlaisia. 

Kuviot ovat geometrisiä ja avaruudellisia; kuvioissa on syvyys ja perspektiivi 

tasoja. Perspektiivistä geometriaan perustuvaa yhtenäistä pakopistettä ei ole 

havaittavissa, vaan kolmiulotteisuus on optista, näkemisellä havaittavaa. Kuviot 

ovat osin lineaarisia, viivoihin perustuvia ja eroaa maalauksellisuudesta. Osin 

heijastukset luo myös kuvioihin värialueita. Kuviot ilmenevät valon ja 

varjostuksien sävyissä luoden muotoa. Maalaustaiteen chiarascuro, valon hämy, 

valon ja varjojen asteittainen yhteensulautuminen on valon luonnollisena 

siirtymänä Gabrielin siivessä. Maalauksellinen sfumato, pehmeän utuinen 

vaikutelma, tulee ilmi hienovaraisina sekä pehmeinä valon ja värin siirtyminä.42  

 

4.2.1 Kuvioiden metamorfoosit 
Kuviot ovat pysähtyneenä, näennäisesti pysähtyneenä. Muuntuneisuuden huomaa 

huomion ollessa toisaalla ja palatessaan kuviointiin. Kuvioiden siirtymä utuisesta 

lineaariseen piirtoon on Gabrielin siiven taiteessa elävää. Kuvioissa on usein 

diagonaalisia linjakkuuksia, mikä korostaa dynaamista vaikutelmaa. Kuvioissa 

tapahtuu valöörin ja saturaation, värin määrän ja kylläisyyden vaihteluja.  

Kuvioiden muuntumista kutsun metamorfoosiksi, kuvan 

muodonmuutoksena. Gabrielin siivessä kuvioiden metamorfoosiin vaikuttaa 

auringon valon muutokset, joihin osallisena on ympäristön säätila. Tuulien 

puhaltaessa ja pilvien liikkuessa taivaan rannalla, vaihtelee valon määrä. 

Kuvioinneissa voi huomata heikomman auringon paisteen myötä chiarascuron 

utuisuuden, valon ja varjon pehmeää mystiikkaa. Valon lisääntyessä piirto kasvaa 

muuttaen kuvioita kirkkaammaksi. Ajan kuluessa ja auringon aseman liike saa 

kuviot muuttamaan muotoaan. Ilmiö on havaittavissa kuvissa 4. 5. 6. ja 7., joiden 

kuvaamishetkellä kirkon ulkopuolella on ollut puolipilvinen ilmasto. Pilvien liike 

on vaikuttanut valon määrään, vaikuttaen valon taittumiseen ja liikkeeseen 

taideteoksessa. Kuvaushetkellä valokuviot ovat muuttaneet muotoaan 

hämmästyttävän hienovaraisesti. Seuraava kuvasarja havainnollistaa kuvioiden 

muuntumisen kymmen minuutin aikana. Kuvauskohteena on samassa kohtaa 

ilmaantuva valokuviointi. Huomioitavaa kuvasarjassa on se, että kuvatun kohteen 

                                                
42 Honour & Fleming 1992, 476, 889, 898. 
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rajaus vaihtelee kuvien välillä. Kuvaushetki on keskipäivällä puolikahdentoista 

aikoihin. 

 

 

Kuva 4. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 27.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 43 

Kuva 5. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 27.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 44 

Kuva 6. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 27.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 45 

Kuva 7. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 27.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 46 

                                                
43 Kuva 4. 
44 Kuva 5. 
45 Kuva 6. 
46 Kuva 7. 

Kuva 4. Kuva 5.   

Kuva 6. Kuva 7. 
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4.3 Arkkitehtoninen perusta 
Tilallisen valotaideteoksen formaalissa kuvauksessa on myös osansa kirkon tilan 

rakenteilla. Taideteos on suunniteltu ja toteutettu arkkitehtuurisia ratkaisuja 

ajatellen.   

Alttariseinä on rakennettu kohti etelää, joten alttarisali on poikkeava 

tyypillisestä itään suunnatusta kirkkotilasta. Kirkkosalin alttariseinä on rakennettu 

eri suuntaisista seinämistä, joiden suunnittelussa Juha Leiviskä on miettinyt 

auringon kiertokulkua. Valon siintäessä rakenteista, säteet eivät ole suoraan 

katsojaan kohti, vaan siivilöityy alttarin pilariseinämistä.47 

Alttariseinän valkeat betonista valetut elementit ovat linjakkaina vertikaali 

linjoina, jättäen tilaa luonnon valaistukselle. Seinä on modernistiseen tyylin 

pelkistetty, mikä poikkeaa dekoratiivisisesta “Art&Crafts” ornamentaalisuudesta, 

silti valon kuviot ovat kuin kaiverrettuja pintaan. Alttaritilan tyyli muistuttaa 

funktionalismia, missä minimalistiset elementit ovat suunniteltu 

yksityiskohtaisesti kokonaistaideteoksena. Näin arkkitehtuurinen toteutus luo 

monitasoisen kokonaisuuden ja harmonisen estetiikan alttaritilaan. 

Arkkitehtoninen vertikaali rakennelma on prismakuvioiden projektio tasoina. 

Luonnon valaistusta on jaoteltu. Alttariseinämän vasen puoli on 

syvennyksenä, jonka yläosassa on aukeamat ikkunoille. Tämän myötä valaistus 

vaihtelee. Syvennyksen rakenteet ovat enemmän valaistuja. Ylhäällä olevien 

valonlähteiden lisäksi ikkunoita on sijoitettu alttariseinämän taustalle valaistuksen 

lähteeksi.  Rakennelma luo valon ja varjon vaihteluita. Osa seinämistä on 

varjoisempia, osassa valaistus on voimakkaampaa. Seinämissä voi huomata 

kontrastisia sävyeroja.  

                                                
47 Betoni lehti 1/2013. Kts. Artikkeli Pakilan kirkko – Hyvän paimenen kirkko.  
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Kuva 8. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 29.10.2015, Ilkka Juhani Villikka. 48 

 

 

 

4.4 Gabrielin siiven vaikutus tilan järjestykseen  
Kirkkotilaa on järjestelty valaistuksen mukaisesti. Alttaripöytä on sijoitettu 

suhteessa syvennykseen, jossa valaistus on voimakkaampi luoden vaikutelman 

alttarinpöydän keskiössä olevasta valojen linjasta. Samankaltaisesti saarnatuolin 

sekä lukupulpetin sijoittuminen alttaritaiteeseen on havaittavissa. Alttaripöytä, 

lukupulpetti ja saarnatuoli ovat sijoitettuna Gabrielin siiven mukaisesti. Gabrielin 

siipi alttaritaiteena on vaikuttanut tilan järjestelyyn. Gabrielin siipi korostaa 

alttaripöydän, saarnatuolin ja lukupulpetin sijoittelua alttarin tilassa.  

 

 

 

 

                                                
48 Kuva 8. 
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      Kuva 9. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002.  
      Kuvausaika: 29.10.2015, Ilkka Juhani Villikka. 49 

 

 

5. Pääluku valosta – Valon rhemassa – Ensi ikoni 
5.1 Merkkien alkumaailma 
Merkin todellisuus on ajatuksia, näihin liittyviä johdattavia merkityksiä. 

Tarkoituksenmukaisuuden välttämiseksi, merkin funktioiden sisältö, syyn ja 

seurauksen juontuva ratkaisuudellisuus tulee hetkeksi unohtaa, jättäytyä pois 

viestin vastauksesta ja tarkoituksen johtopäätös tulee nähdä toisessa valossa, 

poistuttava sanan merkityksestä kokemuksen kokonaisuuteen ja merkkien 

maailma avautuu kiehtovana mahdollisuuksien kokonaisuutena.  

Abstraktissa taiteessa on merkkien ainutlaatuisuus kuvallisena teoksena. 

Gabrielin siipi on itsessään jo kokonaisuutena yksi merkki merkkien maailmassa, 

kuten on pöydällä punainen kynttilä messinkisellä jalallaan. Kummatkin ovat 

merkkejä sellaisenaan, ja kuten punainen kynttilä jakautuu toisiin merkkeihin ja 

muotoiltu messinkijalusta uusiin merkkeihin, merkkien tapahtumaan, on Gabrielin 

                                                
49 Kuva 9. 
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siipi jakautumaa merkkien kasvavaan löytämiseen ja merkitysten juontuvaan 

maailmaan. Merkit ovat siis tapahtumaa ja tuotoksia, joilla on merkityksiä, 

tekstiä; tiedollisia, tunteellisia, kuvallisia ja aistillisia, eli kokemuksellisia. 

Ilmaisen jatkossa merkkien maailmaa myös semioosis-kokemuksena.  

Merkit ovat monimuotoisia ja tarkempi analyysi helpottaa ymmärtämään 

näiden (merkkien) luonnetta, piirteitä ja ominaisuuksia. Peircen mukaan merkki 

viittaa johonkin, sillä on siis kohde eli objekti. Ajattelen Peircen tavoin merkin 

rakentuvan triadisena; repsentamenin (merkki, ilmenevä), interperantin 

(tulkinnoksen) ja objektin (merkityksen ja kohteen, eli intention) suhteina. 

Ilmenevä (repsentaamen) viittaa interperantin ja objektin tajuntaan, 

merkitysprosessin muovautumiseen ja tuotokseen, merkityksellisyyteen. Ajattelen 

merkin objektin merkityksenä, joka muotoutuu repsentaamenin ja tulkinnoksen 

mukaisesti ikonisena, indeksisenä tai symbolisena merkityksenä. Täten 

yksinkertaistaen objekti, eli viitekohde, eli artefakti on ikoninen, indeksinen tai 

symbolinen.50 Taideteoksen analyysi on semioottisessa mielessä teoksen 

merkityksellistämisen analyysissä ja tuotoksessa, olevaksi tulevaa ja olevaa. 

Merkkien todellisuus voi kietoutua leikiksi, jolloin kevyt mielisyys on 

tunnelma. Tällöin merkkien ilmeneminen on hetkeen keskittynyt, kuitenkin 

ajattoman puroisaa virtaa.51 Merkitysten tanssi on vuolasta merkkien kanssa. 

Tässä mielessä merkitykset ovat samankaltaisiaan, merkit viittaavat itseensä.52 

Voit tunnistaa merkkien laadullisuutta, ja täten se liittyy aisteihin, mitä 

havaitsemme. Peircen merkin fenomenologinen tila Ensi elää tunteen 

kokonaisuuden kanssa luoden mahdollisuuden merkkien luovuudelle. 

Ensimmäisyys ilmenee positiivisena, sillä merkki on ”kokonainen”, universaali 

(ääretön) ja täten mahdollisuuksia.53 Rajan eriävää eriytymää, toiseutta negaationa 

ei ilmene. Tekstin määrittyneisyys ja syntaksti54 ei ilmene tai muodosta merkin 

sisältöä. Ensimmäisyyden ikoninen merkki on pre-lingvistinen.55 Peirce kuvailee 

fenomenologian ensin tunteeksi.56 

                                                
 50 The Distribution of Categories. Kts. diagrammi The Distribution of Categories. 
51 Gorlée 2009, 223–224. 
52 Gorlée 2009, 224. 
53 Gorlée 2009, 210–212; Peirce 1986, 81–82. 
54 Syntaksti. Syntaksti on ”se osa kielioppia, joka tarkastelee sanojen 
rakentumista lauseiksi ja lausekkeiksi. Syntaksi on kieliopillisen järjestelmän toinen 
peruskomponentti morfologian ohella.” 
55 Gorlée 2009, 211–212; Hughes 2003, 103–107.  Kts. luku: Meaning production. 
56 Peirce 1986, 81–82. Tunteesta myöhemmin lisää luvussa Sokean kohtalo vai näkevän kohtalo? 
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Juhani Pallasmaa kuvailee Juha Leiviskän valon arkkitehtuuria 

vastakkaisten herkkyydeksi: ”Valo on kaikista arkkitehtonisen ilmaisun 

keinovaroista herkkäilmeisin ja dramaattisin – vain valon avulla voidaan luoda 

niin vastakohtaisia tunnetiloja kuin esimerkiksi surumielisyys ja ilo, vakavuus ja 

ekstaasi.”57 Pallasmaa on hyvin asiansa teemalla. Ja tietystä aistikkuudesta, 

jollaisia olemme, meissä on valon varjo, joka melankoliallaan vaikuttaa meissä, 

luoden myös syvyyttä olemasta olevaan. 

Seuraava semioosis-kokemus tapahtui alustavasti kolmantenatoista 

syyskuuta vuonna 2018 anno domini, herran huoneessa, Hyvän Paimenen 

kirkossa Gabrielin siiven luona. Oli poutapilvinen päivä, tuulen puhaltaessa 

hetkittäin, pilvien muodostelmat ja auringon loiste vaihtelivat kellon käydessä 

noin kahtatoista, auringon keskipäivää.  

Valon, valaistumisen vaihtelu. Ylhäältä vasemmalta sädelinja, aaltoilee 

seinään, puu vaikuttaa valon aaltoilevaan sateen säteeseen. Toinen säde kohti 

urkuja tulee vasemmalta. Siirtymä. Oikealla mies, ihminen, valon luista 

kasaantuva. Hiljaisuuden tila, lukuun ottamatta valtatien hypnoottista huminaa.  

Valon teatteri, läpi prismojen maskin hehkuva kristalli, valoissa on 

kristallisuutta, kristusta, kuinka se elävöittääkään sakraalin tilan valon portteja, 

joita enkelit suojelevat ja avaavat, kohti ylösnousemusta ja levännyttä sielua. 

 Valaistumisen aalto hengittää varjon lepoon, varjossa valoa, kuin ying ja 

yang. Varjossa on valon keskus ja valossa varjon keskus. Väreissä kullan ja 

hopean vaihtelu. Aika on olematon tässä tilassa. Varjossa hopea, valossa kulta, 

värit valkoinen, sininen hopea ja kulta. Pysähtyneenä. 

Tunnelma, rauhallinen, hyvä, miellyttävä. Valaistumisen mukana 

haltioitumista. Varjoissa varjoa, sisältä ulospäin. Valaistumisessa ulkoa 

sisäänpäin, täyttymystä, kohoamista. Varjo vuodatusta, huomiota, heränneisyyttä, 

etsimistä. … Mutta värikentät ovat paikallaan ja pysyviä. 

Sanan ja hetken siirtymän yhteensulautumaa, valon hengittäminen, valon 

pneuma. Valon sydän, sydän missä?  Hengittää, valon hengitys – elävä olevainen 

portin takana, mitä siellä on? Elämän mysteeri, jumalallisen salaisuus, valon 

intentio, merkityksellisyys ja kertominen. Tämä tila puhuu minulla, puhuu 

minulle, ja vastauksen löytäessään, antaa merkin, johdatuksen ja Gabrielin siiven 

valaistumisen. Tieto on myös näkemistä, sillä ”Valo liittyy näkemiseen ja täten 

                                                
57 Pallasmaa 2008, 316. 
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tietoon. Ilman valoa maailma jäisi näkymättömäksi ja näin ollen ainakin osin 

tunnistamattomaksi.”58  

Polaariset voimat, peilinä, kuten minä peilinä, tilan peilinä. Alttari kuin 

näytelmän verho. Materian verho, joka odottaa, ja avautuu ”hohdossaan”, 

aineettomana, joka läpäisee aineen ja täyttää ensin vastaanottamisella. Kertoo 

vastauksen, ajattomassa hengessään.  

Sana ja tila luo lohtua, ikuisuuteen. Kantaa lohtua luopumiseen; Isä on 

täyttymystä, Poika on etsimistä, Pyhä henki kantaa, luopumalla, valtakunnan loi 

uudestaan. Pyhä henki hengittää, kuten minä hengitän, ja täyttymyksen henki 

viipyy… Gabrielin siivellä, Hyvän Paimenen valaistuksessa, kunnes hiipuu 

hiljalleen, laskeutuu katoavaisuuteen, etäälle, suuntautuen ulkopuolelle ja etsin 

erityisyydestä samanlaisuutta, aaltona ja hengityksenä, ja pysähdyn uinumaan. 

 

 

 
 

Kuva 10.  Ala-Saksan Luther Raamattu 1574–1580, kuva 11B. Kuvitus oli jo painettu vuoden 1534 
luterilaisessa Raamatussa.59 
 
Valo liittyy näkemiseen ja täten tietoon. Myös uinuminen voi olla tietoa, kuten Ala-Saksan Luther Raamatun 
kuvitus kertoo figuratiivisesti ilmaistuna.  

                                                
 58 Pasanen 2004, 19. 
 59 Kuva 10. 
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5.2 Valon alku 
Valo, joka kertoo tarinan - kuten fotonin aalto - vastaanottamisen tilana ja peilinä, 

joka heijastuu valon intentiona, tarkoituksenaan aaltona toistaa vastaanottamisen 

tilaa itselleen.  

Gabrielin siivellä tekijyyden kadonnut viesti, palautuu vastaanottamisen 

alkutomuun, josta pala palalta rakennumme. Aluksi kivenä, sitten ilman kehänä ja 

näiden välissä nesteenä, joka lähteenä virtaa ja taittaa alun säteilyn, ensimmäisen 

viestin lähettäjänä, jonka luonnon tieteen fysiikan mukaisesti tunnistamme 

suurena alkuna.60  

Kaiken alussa oli siis valo ja valon kaltaisuuden jäljet ovat läsnä Gabrielin 

siivellä, ensi viestin lähetyksessä, reseptiivisen, vastaanottamisen passiivisena 

kokemuksena – valaistuksen hitaasti täyttyessä säteilevän aallon sakraalitilan 

täyttymyksessä. Gabrielin siiven ikonisuus on vastaanottamisessa, viesti on 

samankaltainen, merkit viittaavat itseensä. Tämä on Ensimmäisyyttä 

fenomenologiassa ja ikonisen merkin rheman samankaltaisuutta. Semioosis on 

pyöreä, kehä, joka ei sulkeudu. Mahdollisuuden laadullinen muoto, on 

luovuudelle avoin, sulkeutumaton jana. Ajattelen Foucaultin tavoin, että tekstin ja 

kuvan suhde on avoin.61 Semioosis-kokemus on avoin…  

 

Vaalean sinisessä rauhassa, hiljaisuuden hetki, valo nukkuu ja lepää, 

suojaisaa untansa. Lyhdyt ovat syttyneet ja lämmittävät tilan, joka tunnelmaltaan 

on samankaltainen kuin koti, jossa perheen isä syö leipäänsä, jonka työllään on 

tuonut pöytäänsä perheelleen. Kuin Vincent van Gogh perunansyöjät 

maalauksessaan. 

                                                
 60 Perkowitz, 63. ”The universe flashed into existence with an inconceivable outpouring of energy 
that marked the Big Bang. What started it all is still an open question that may never be answered, 
but there is consider-able evidence about the state of the universe a tiny instant after the (literal) 
beginning of time. What was then a small, extremely hot cosmos contained photons with 
incredibly high energies. As the universe expanded, the temperature decreased and the nature and 
distribution of the light changed. Some turned into matter that eventually became stars and other 
light sources that now stud the universe; some continued to travel through space.”  
Ensimmäinen jälki universumistamme on säteen aaltoa, joka voi liikkua valon nopeudella. Täten 
laveasti ajateltuna, ensimmäinen mitattavissa oleva jälki kosmoksen alusta on ”valoa”. 
Tutkimuksessani ei perehdytä tämän syvemmälle teoreettisen fysiikan ajatuksiin kosmoksen 
luonteesta, millä on teoreettisesti enemmän annettavaa universumista, jota esimerkiksi testataan 
empiirisesti hiukkaskiihdyttimillä CERN-hankkeessa.  
Kts. enemmän:  
Weiss 1996, Passim; Montwill & Breslin 2008, Chapter 14 – Atoms of Light Behaving as Waves, 
passim; Robertson 2003, Passim.  
61 Foucault 2010, 29. 
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Tuo kellertävä lyhtyjen valo, joka muistuttaa valokärpästen tai 

kiiltoyöperhosten tanssia hämärässä, sulautuu värin liukumana ja siirtymänä 

turkoosin sinertävään päivän harmauteen. Valon hengitys on hidasta, ettei sitä 

huomaa, toteuttaa aurinkokellon rytmiään.  

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 11. Vincent van Gogh. De Aardappeleters, The Potato Eaters. Öljy kankaalle.  
Leveys 114 cm; korkeus 82 cm. Nuenen, huhtikuu 1885. Van Gogh Museum, Amsterdam. 62 

Maalauksessa on tähdellinen kodillisuuden ja ruraalin elementti, arkista maan läheistä estetiikka aterioinnin 
yhteydessä, joka on ansaittu työllä joka tuo leivän pöytään. Kodin merkityksellisyys ilmenee Gabrielin siiven 
luona syksyisen sateen, tihkuisen keskipäivän ja harmauden yhteensulautumana. Hyvän Paimenen kirkon 
lamppuvalaistuksen keltaisen lämpimän ja Gabrielin siiven tuottamien turkoosin värin tilavalaistuksena, joka 
muistuttaa kodista ja suojasta. Perunansyöjä teoksessa kattolampun samankaltaisuus on havaittavissa Hyvän 
Paimenen kirkon valaisimisiin, sekä maalauksen värimaailman samankaltaisuutena Hyvän Paimenen tilan 
valaistukseen. Van Goghin teokset ovat toki semanttisesti latautuneita, ja muilta osin tulkinnallisesti rikkaita, 
jonka myötä Vincent van Gogh on nimenomaan Taiteilija kapitaalilla kirjaimella. 

  

 

 

 

                                                
 62 Kuva 11. 
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Palauttakaamme mieleemme Peircen merkin rakenne yleisellä tasolla. Merkki 

rakentuu triadisena repsentamenin (merkin ja ilmenevän), interperantin  

(tulkinnoksen) ja objektin/viitteen (merkityksen ja intention) suhteina. Jokainen 

merkki jakautuu fenomenologiansa, olemisensa mukaisesti kolmeen; ikoniseen, 

indeksiseen ja symboliseen. Merkin fenomenologia on olemassa kolmen olemisen 

laadussa; Ensimmäisyys, Toiseus, ja Kolmanneisuus. Ensimmäisyyden merkki on 

ikoninen. Ikoni on triadisena: qualisign repsentamenina, rheman tulkinnoksena ja 

ikonisena olevana.  

Tarkemmin ilmaistuna ikoninen yhteytyy Ensimmäisyydessä qualisign 

repsentamenin, rheman tulkinnoksena ja intention ikonina ja näiden olemisena ja 

tuotoksena.  Ensimmäisyys on läsnä Gabrielin siiven valon rhemassa, jota on 

myös ilmaistu emotionaalisena tulkinnoksena.63 Rhema on olevana välittömyyden 

positiivisessa kokonaisuudessa, tunteessa olemisen ja kehollisuuden virtapiireihin, 

mitkä kytkeytyvät osalliseksi taideteoksen Ensimmäisyyteen ja Gabrielin siiven 

valon rhemaattiseen juotokseen ja peiliin. Kuten Gorlée toteaa, Ensi on olevaisen 

mahdollisuutta ilman rajapintaa ja Toiseutta; Ensimmäisyyden kokonaisuuden 

samankaltaisuudessa.64 Ikoninen merkki siis viittaa kaltaiseensa itseensä. 

Gabrielin siiven valon rhema on tässä ja nyt, hengittäen, varjosta valoon, 

täyttyen... Sekä paikallaan muuttumattomana, täyttäen sinertävän harmaudessaan 

turkoosina valon rhemassa; valon mahdollisuudet esteettisenä olemisena, 

laadullisuutena, ikonisena samankaltaisuutena. Gabrielin siiven valon ikoni, kuva, 

on läsnä. Hetki on siten kuin olet kaltainen kuin viesti, joka konstituoi itsensä. 

Joten ikoni voi muusaistua mahdollisuuden utuisessa sfäärissä, juontuakseen 

joksikin toiseksi, partikulaarin65 hetkeksi, immersiona ja jatkuvuutena token 

tulkinnoksena. 

                                                
 63 Morris 2013, 185. “Peirce’s triadic concept of the sign, sign-object-interpretant, necessarily 
includes the interpretant as the effect of the sign, (corresponding to the categories of Firstness, 
Secondness and Thirdness) : the emotional, energetic and logical interpretants (CP 2.228; 5.475; 
5.482) [Peirce quoted] : 
[...] there is something which the sign in its significant function essentially determines in its 
interpreter. I term it the “interpretant” of the sign. In all cases, it includes feelings; for there must, 
at least, be a sense of comprehending the meaning of the sign. If it includes more than mere 
feeling, it must evoke some kind of effort. It may include something besides, which, for the 
present, may vaguely be called “thought”. I term these three kinds of interpretant the “emotional”, 
the “energetic” and the “logical” interpretants.”; 
Myös Gorlée 2009, 217. 
64 Gorlée 2009, 224. 
65 Salmi & Linkomies 1997, 207. Particula ae f. [pars] osanen, palanen, rahtunen, hiukkanen. 
Partim adv. [pars] osaksi, osittain. 
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Seuraavan luvun sisältö koostuu Toiseudesta ja Toiseuden merkistä 

indeksistä; Toisen välittäen token tulkinnoksella; sinsign yhteyttämisenä 

indeksisenä merkityksellisyytenä. 

 

 

 

6. Pääluku luonnosta – Valon token –  
Toiseuden viittauksellisuus 
 

On hetkiä jolloin Gabrielin siiven valon rhema on ikonisena samaisuutena - ja sen 

seurauksena eriytyy toteuttaen mekaanista välttämättömyyttään. Oleminen mikä 

toteutuu mekaanisen välttämättömyytensä myötä, on Toiseus. Toiseuden 

fenomenologia on Peirceä mukaillen olemisen jatkuvuutta ja sen toteutumisen 

myötä faktaa ja resistenssiä.66 Toiseus on fenomenologiselta modaliteetiltaan, 

olemiseltaan, poikkeavaa Ensimmäisyydestä. Täten Ensimmäisyys määrittyy 

myös siten mitä se ei ole, Toiseuden negaation myötä. Toiseus on rajan ja 

määritelmän kosketuspintaa, erityisyyttä, ja kenties osin jo tekstin syntakstin 

heräämistä ja alkumuotoa. Toiseus on olemisen fenomenologiassa passiivin 

muuntumista aktiiviin, reseptiosta siirtymää intentioon, olevan fenomenaan 

kohdistumista ja merkin causa prima. Indeksi osoittaa jatkuvuuden, syyn ja 

seurauksen, muutoksen Toiseksi, mikä on binääristä totuudellisuutta, fakta.67 

Token tulkinnos on energeettinen.68 Toiseus ja indeksi on osin Derridaa mukaillen 

differenssi.69  

Kuten Ensimmäisyys Gabrielin siivellä ilmenee valon rhemassa itseensä 

olevana samankaltaisuutena ja tämän kuvana, ikonimerkin abstraktiona, Toiseus 

ilmenee Gabrielin siivellä sinsign repsentamen, token tulkinnoksessa ja intention 

indeksisyytenä. Valon token on indeksisenä luonnon valon taittuessa prismassa ja 

heijastuksessa kuvioihin valon piirtyvänä semi-figuratiivisena jälkenä, valon 

kuvioina Hyvän Paimenen kirkon alttaritilassa.  

                                                
 66 Peirce 1986, 87–91. 
67 Peirce 1986, 79, 90, 92, 97. 
Suomen kielen binäärinen on semioottisesti kertova toiseudesta.  Sana binäärinen voidaan jakaa 
sanavartaloihin bi; kaksi, n; genetiivin pääte ja äärisyys; rajallisuus. Joten muotoutuu bin-äärinen, 
kahden-äärinen. 
68 Morris 2013, ibid. 185. 
69 Heikkilä 2014, 94, 96, 98–99.  
Différance on Derridan filosofian kontekstualisoiva käsite, jonka voi kääntää eroavaisuudella. 
Differenssistä ja erityisyydestä myöhemmin lisää luvussa Sokean kohtalo vai näkevän kohtalo?  
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Gabrielin siivellä Toiseus on reaktiivinen hetki, ensimmäisyydestä 

todellistuvana. Toiseuden fenomenologiassa juontuminen jatkumon intentioon –  

ja olemisen passiivista aktiiviin, merkkien johdatukseen ja muusaistumisen 

viittaamaan tiedostamiseen; merkit ja oleva viestivät toisilleen, on Toiseus. Siinä 

missä Ensimmäisyys voi olla sanatonta, tunnetta ja näkyä, muusaa, Toiseus on 

mekaanisena jatkumona, piirtyvänä jälkenä, joka kantaa välttämättömyyden 

ehdon, oivalluksen Toisesta, joka On. Tai kuten Peirce ilmaisee  

sensation of reactions.70 

6.1 Luonnon valo esteettisenä laatuna 
Ajattelen Ronald Hepburnin tavoin luonnon estetiikan ominaislaatuisuudesta. 

Askeleet rannalla valohelmiäisnauhojen ympäröivän liikkeen, veden pinnan 

prismaattiset heijastukset piirtävät kultaisen hohtavia nauhoja sileän 

poimuttuneeseen meren hiekkapohjaan. Tunnen hiekan jalkapohjissani, viileän 

meriveden ihollani, valon helmiäisnauhojen välkehtivän solipsit muotojen 

jatkuvuutena. Tässä lähellä katseeni kohdistuu ja valon helmiäisnauhojen 

selvärajaisuus on tunnistettavaa, nauhojen jatkumo häivenee kaukaisuuteen 

katseen kohdentuman myötä, katseen ulottomattomiin. Kiemurtelevat valon polut, 

tie joka vie ja muuttuu, löytäen aina perille, välkehtivänä helmiäisnauhana. 

Vaikka etsisin rajaa tälle, löydän sen vasta kun kävelen meren utuiseen syvyyteen. 

Ja rajalla, jos sellaista on, olen silti esteettisen luona.  

Kuvailemassani kokemuksessa on esteettisiä ominaisuuksia, joita liitetään 

luonnon estetiikkaan. Ajattelen Ronald Hepburnin tavoin, että luonnon estetiikan 

lähtökohtina on kokemuksen siirtymä ympäröivän luonnon mukaisesti. Luonto 

ympäröi kokijan vaihtuvine ilmiöineen, tilan ja paikan muutoksina, riippumatta 

siitä ovatko vaihtumat hitaita tai nopeampia. Hepburnin päähuomioina on; 

Luonnon esteettisellä kohteella ei ole selkeitä kehyksiä, sekä luonnon 

kokemuksen aistillinen kokonaisvaltaisuus, samanaikainen moniaistisuus; luonto 

ympäröi kokijansa.71 

Taide ajateltuna osana kulttuurillista jatkuvuutta; taideteoksen 

kontekstualisoinnilla taidehistoriallisiin suuntauksiin on ymmärrystä syventävä 

vaikutus Gabrielin siiven taiteentutkimukseen. Gabrielin siipi on osana ikonisesti 

                                                
70 Peirce 1986, 320. 
71 Hepburn 1994, 22–25. 
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abstraktin taiteen ilmaisua. Ikonisuuden lisäksi taideteos on indeksinen auringon 

valon heijastuksiin ja täten myös osana havaittavaa luontoa.  

Taidehistoriallisesti luonnon innoittama taide liittyy romantiikan 

maisemamaalauksiin. Maisemamaalaus manifestoituu samankaltaisuutena ja 

samaistumisena luonnon maisemaan ja kokemuksiin, joita välittyy luonnon 

estetiikasta. Taide muusaistuu luonnosta ja luonnon äärellä olemisen 

kokemuksista. Der Mönch am Meer (The Monk by the Sea) teoksessa tunteen 

kokemukset välittyvät esteettisen ja visuaalisen ilmauksen välittäminä. Ihminen 

kokee maailman suuruutensa kokemuksessaan luonnon äärellä.72 Maailman 

suuruutensa kokemusta tavoiteltaessa romantiikan taide irtaantuu modernin 

ihmisen fragmentoituneesta olemisesta73 asteittain kohti (ekspressiivistä) taiteen 

ilmaisua.74  

 

 
 

Kuva 12. Caspar David Friedrich. Der Mönch am Mer. Öljyväri kankaalle. Leveys 171,5 cm; 
korkeus 110 cm. 1808 tai 1810. Alte Nationgalerie, Berliini. 75  

Kuvataiteen abstraktion muotoa jo niin varhaisessa vaiheessa kuin 1810. Maalauksessa on havaittavissa 
värikenttä abstraktion kehittymistä, joka saa keskeisen ilmenemisen, ilmauksen Mark Rothkon teoksissa. 
Taideteoksessa on selkeä samankaltaisuus myöhempään Rothkon abstraktiin värikentän ilmaisuun, jolla on 
hengellistä signifikaatiota. Myöhemmissä luvuissa lisää värin abstrahoinnin merkityksellisyydestä Gabrielin 
siiven teoselementtinä. 

                                                
72 Taylor 1992, 19–20. 
73 Taylor 1992, 20–21. 
74 Taylor 1992, 20–23. 
 75 Kuva 12. 
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Maisemamaalauksen esteettisessä kokonaisuudessa on jo asteittaista ikonisen 

kuvan itse-laatuisuutta, autonomiaa. Romantiikan taiteessa valon ja värien 

pehmeys abstrahoituvat. Romantiikan öljyvärimaalaukset ovat osana sitä 

kulttuurillista jatkumoa, jossa voidaan tunnistaa siirtymää abstraktiin ilmaukseen.  

Romantiikan taiteen abstrahoidut piirteet tulevat ilmi Turnerin teoksessa 

Joki ja kaukainen lahti, jossa maiseman figuratiivinen piirto ja värien utuisuus 

sulauttavat maalaukselliseen utuisuuteen, pehmeyteen ja mysteerin elävään 

harmoniaan.  

 

 

 

 
 

 

Kuva 13. Joseph Mallord William Turner. Landscape with River and a Bay in the Distance. Öljyväri 
kankaalle. Leveys 124 cm; korkeus 94 cm. 1845. Louvre museum, Pariisi. 76 

 

Teos on merkittävä impressionismiksi kutsutun kuvataiteen edeltäjänä. Turnerin teos osoittaa romantiikan 
taiteen merkityksellisyyden myöhemmälle kuvataiteelle. Teoksessa on tasapaino impression ja ekspression 
välillä. Impressio on vaikutelmaa ja vastaanottamista, reseptiivistä. Ekspressio on ilmausta, lähettämistä ja 
intentiota; tulkinnosta elementtien suhteen. Ekspressiivinen ja impressionistiset elementit ovat Gabrielin 
siiven keskeisiä teoselementtejä. Impressionismi on myös merkityksellistä teologisesti armon käsityksen 
kautta – armo kaltaistuu reseptiona. Teoksessa on myös huomattavaa värien samankaltaisuutta Gabrielin 
siipeen. 

                                                
 76 Kuva 13. 
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6.2 Gabrielin siiven luonnon valon laatu 
On valon välittämä energian siirto, fotonin mysteeri, joka täyttää ja elävöittää, 

siirtymän alku ja syy, prima causa, tässä ja nyt, käsin kosketeltavana, joka siirtää 

ja vaikuttaa.77 Kuten Gabrielin siiven valon vaikutelmat, herättäen pohtimaan, 

uinuu syvässä mysteerissään, ihmeellisenä niiden ihmeiden muodossa, jotka 

olevaksi tekee. Luominen ja siirtymä, Gabrielin siiven valon rhemasta token 

symboliin, muotoutuu ja ylittää sen mikä on ilmeistä ja päivän selvää, syventäen 

olemuksessaan siihen, mitä on kaikkeudessa kaiken takana, maailmassa 

maailmojen takana.  

Muusaistuen ja valon intentiolla muodostuu kaltaisuutena, kaipuuna ja 

osana suurta jatkuvuuden mekaniikkaa, jonka aallon muodossa, valon intentiossa, 

kantaa mukanaan merkkeinä ja viesteinä, sitä mistä me olemme tulleet.  

Merkitysten syntyminen on oivaltamista. Kenties Ensimmäisyyden luova 

voima saa alussa meidät unohtamaan, uinumaan, kuin mahdollisuuksien 

positiivinen kokonaisuus saa uinumaan ja unohtamaan Toiseuden faktan. 

Ensimmäisyyden uinuminen saa synnyttämään entisyyden unohduksista uuden 

erityisyyden, joka tässä hetken oivalluksena konkretisoituu tosi asiaksi, mikä on 

Toiseus olevana. Tämä merkkien sisäisyys ilmenee Gabrielin siiven valon 

syntymässä, pysähtyneisyydessä, ajattomuudessa ja mahdollisuuden positiivisessa 

kokonaisuudessa ja Ensimmäisyyden uinuvassa olevaisuudessa, mikä herää valon 

vaikutelman kasvaessa ja Toiseuden totuudellisuutena – ja täten mahdollistaen 

symbolisen ymmärryksen.  

Gabrielin siiven luonnon token, Toiseus ja indeksinen merkki, on mikä 

kantaa meitä eteenpäin; Toiseuden toistossaan, aktiivina ja energeettisenä, 

Toiseuden muunnoksessaan, jälkenä Ensimmäisyyden positiivisesta 

samankaltaisuuden kokonaisuudesta –  Gabrielin siivellä piirtyvänä valon jälkenä, 

figuurin ja värien tulemisen intentiona. Gabrielin siiven valon kuviot ja kentät 

jälkenä intentiosta ilmentävät merkityksen muotoutumista, prosessia – kohti 

Peircen fenomenologiaa mukaillen, olemisen Kolmanneisuutta ja symbolia. 

                                                
77 Knowles 2013, 268. “If, according to Heidegger, the ontotheological ascent searches for “the 
first cause, the causa prima that corresponds to the reason-giving path back to the ultima ratio,” 
treating it as yet another present-at-hand being, then the Plotinian ascent reaches instead a mystery, 
for “only one question haunts Plotinus: ‘How did the One not remain in itself?”  
Kyseessä on hyvin kiehtova ajatus; Plotinuksen kysymys, miksi yksi ei säilynyt itsessään? 
Heideggerin pohdinta on vaikuttavaa: ensimmäinen syy, prima causa, vastaa ultima ratio:a, ja 
Heidegger ymmärtää tämän; tällä hetkin olevana olemisena, eli prima causa on läsnä käsin 
kosketeltavana nyky-hetkessä. 
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Fenomenologian jäsentymistä Ensimmäisyyden samankaltaisuudesta, Toiseuden 

partikulaariin sekä Kolmannen medioimaan ja välittämään, yhteyttämisen ja 

syntakstin olemiseen, mikä on Kolmanneisuutta. Tästä myöhemmin lisää.  

 

 

Merkin kaltaisuuden katoavaisuus tuo Toiseuden konkretian. Peircen toinen 

fenomenologien taso Toiseus, on eroavuus Ensimmäisyydestä. Gabrielin siiven 

Ensimmäisyyden katoavaisuus on Toiseutta Ensimmäisyydestä. Binäärisyys on 

syyn ja seurauksen, osoituksen ja jatkuvuuden myötä todentuvaa. Ikoniset merkit 

(valokuviot rhemassa) katoavat ja uinumisen (idle talking) ajattomuus katoaa. 

Logiikka indeksisenä auringon, luonnon valon järjestelevällä rakenteena luo 

merkkien loogisen kaltaisuuden – logiikan syyseurauksen ja osoituksen 

jatkumona. Tässä rheman ja ikonin kaltaisuuden katoavassa merkissä näemme 

Gabrielin siiven merkit konkreettisena dyadisena78 totuudellisuutena, mikä on 

Toiseuden fenomenologian merkkien tila. 

 

 

7. Pääluku hengellisestä tilasta –  
Kolmanneisuus symbolina  
 

Kolmanneisuuden fenomenologian merkki on symboli. Symboli rakentuu legisign 

repsementamenin, loogisen tulkinnoksen ja symbolisen merkityksen triadisena 

rakenteena. Kolmanneisuuden fenomenologia muodostuu argumentista, 

periaatteesta, laista ja säännöstä.79 Sosiologian termein Kolmanneisuus on myös 

legimiteettiä.80   

Oleellista on kuitenkin oivaltaa, että symbolin fenomenologia juontaa ikonin 

samankaltaisuudesta ja indeksin erityisyydestä muodostaen symbolin – kielen ja 

tekstin. Teksti on syntakstinen, ja kuten maailmassa on ominaisuuksia, jotka ovat 

                                                
 78 Dyadinen. Dyadinen merkkimalli on ”nimitys merkkimalleille, joissa merkki ymmärretään 
merkkivälineen ja käsitesisällön väliseksi kaksipaikkaiseksi suhteeksi. Dyadisissa merkkimalleissa 
merkki käsitetään kaksipaikkaiseksi suhteeksi merkkivälineen ja käsitesisällön välillä.” Ajattelen 
dyadisen binäärisenä toiseuden fenomenologiana vrt. Peircen ensimmäisyyden monadismi: 
Peirce 1986, 86–87. 
Dyadinen selttyy myös binäärisen myötä: Suomen kielen binäärinen on semioottisesti kertova 
toiseudesta.  Sana binäärinen voidaan jakaa sanavartaloihin bi; kaksi, n; genetiivin pääte ja 
äärisyys; rajallisuus. Joten muotoutuu bin-äärinen, kahden-äärinen. 
79 Peirce 1986, 75, 78; Veivo & Huttunen 1999, 46. 
80 Berger & Luckmann 1994, passim. Erityisesti 108–109. 
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ei-syntakstisia, täten ikoni metamorfoisoituu, muuntuu Toiseksi. Tietoisuus vain 

syntakstisena olisi reduktiota. Tietoisuus ei-syntakstisena on Ensi ikoni, osa 

nykyistä tietoisuutemme rakennetta, atavistista tai ei, koemme kuten:  

”The reflexivity of this mode of perception, its reciprocity across eons, 

seemst o both hinge upon and bring to fleeting consciousness … an archaic 

element in our present selves, a forgotten trace of our material 

bondwithnonhuman nature.” 81  

Kenties Ei-syntakstisen ja syntakstisen tiedostamisen problematiikan 

ratkaisuudellisuus on välitön jatkuvuuden piirron juonteen tietoisuus. 

Peircelle symboli on pisimmälle kehittynyt merkki, jota Kolmanneisuus 

medioi ja välittää.82 Ajattelen symbolin olevana, mikä voi sisällyttää kuvan 

(ikonisuus) ja differenssin (indeksisyys) tiedollisena rakenteena, symbolina. 

Ajattelen myös Kolmanneisuuden koostuvan koko kognitiivisesta, tiedollisesta 

toimijuudesta, sisällyttäen ajan, paikan, tilan, muiston, tulevaisuuden, fiktion, 

tuntemuksen ja aistimuksen – kuten muodon kosketuksen ja äänen. 

Kolmanneisuus on täten tiedollinen koherentti rakenne Ensimmäisyydestä ja 

Toiseudesta, mitä ilmaistaan symbolein. 

7.1 Kolmanneisuus viestintänä 
Jan Kenneth Weckman on maalaustaiteessaan ja taiteen esseissään pohtinut 

Peircen semiotiikkaa, tekstin ja kuvallisuuden suhdetta. Weckman kirjoittaa 

esseessään Hard Facts: ”Tästä saavumme viimeiseen kohtaan. Ehkä -	kuvien ja 

tekstien tulkinnat ovat kommunikaation välittäjiä, mediaatiota, joka edellyttää 

aina yhteisöä.”83 Ajattelen, että tulkinnos ja merkitys ovat toisiinsa reflektiivisiä ja 

peilaavia viestien ja viestinnässä. Ilmenevä ja merkitys voidaan erottaa: ilmenevä, 

tulkinnos ja intentio voivat liikkua ja siirtyä abstraktissa avaruudessa.84 Merkitys 

voi siis muuttua, tulkinnoksen mukaisesti. Täten 1.) rhema olisi kaltaistava ja 

samaistava, 2.) token differoiva ja indeksinen, 3.) looginen tulkinnos olisi 

synteettinen, eli syntaksti, ja täten koherentti. 

Esimerkiksi kuvittele tilanne, jossa keskustelet ystäväsi kanssa. Ajattelet ja 

muusaistut rhemaattisesti ystäväsi tunnelmasta, joka välittyy symboleina ja 

                                                
81 Hansen 2008, 345–346. 
82 Veivo & Huttunen 1999, 46. 
83 Hard Facts, 9. 
84 Gorlée 2009, 216–217. 
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ikoneina. Kolmanneisuuden symboleina kommunikoit samankaltaisesti 

ystävällesi, joka on toinen, johon viitataan ja jolle viestitään. 

On hyvä huomioida myös, että kaltaisuus, on osana myös induktiossa ja 

deduktiossa, kaltaisuus on osana merkitystä; kaltaisuus on osana merkin ja 

merkityksen ”välillä”. Yleistäen kaltaisuus on kaikkialla, ja differenssi on, kuten 

Derrida esittää, kaltaisuuden särö, erityisyys, joka saa merkityksellisyyden 

muotoutumisen etsimisen ja jäljen syntymään.85   

Weckman pohdiskelee lisää samaisessa esseessään: ”Ihmeellisintä minusta 

on se mikä yhdistää kovan tosiasian ja kuvan. Se on kaltaisuus, samanlaisen 

järjestyksen mahdollistava ikoni. Tarkkailijan havaitsema ja tulkitsema ikoninen 

järjestys palautuu kuvana tarkkailijan tulkinnaksi.”86 Kyseessä on kiehtovaa 

pohdintaa kuvien, samankaltaisuuksien ja tekstin todellisuudesta, tietoisesta 

olijasta differoivana ja kaltaistavana, eli merkityksellistävänä ja 

merkityksellistyvänä; merkityksen prosessina kuvina ja tekstinä, sekä merkityksen 

tuotoksena, kuvina ja tekstinä, joita yhdistää differenssi ja samankaltaisuus. 

Kaltaisuus on kuin magneetti, joka saa partituurit osaksi kokonaisuuden 

harmoniaa, tonaalisesti tai jopa atonaalisesti. Samankaltaisuus on Ensimmäisyyttä 

ja Ensi, jokin mikä on mahdollista, ja silti jo sulkeutumatta kokonaista.  

Kuunnellessani audiovisuaalista musiikkia, esittävien muusikoiden 

ilmaisulla, elävänä esiintymisenä, koin semioosis-kokemuksen, joka syvensi 

aistien tietoisuuttani. Ääni on aisti, jokainen aisti on kieli, reflektio ja viesti, 

aistimusmaailmasta, mitä olemme. Täten teksti ja ajatus osallisena tietoisuutta, 

mitä tietoisena olemme, on aisti ja aistikkuutta, mahdollistaen vähimmillään 

tiedon ja laadun ympäristöstä, ja korkeammin laadullisuutta maailman ja 

todellisuuden kokonaisuuteen, josta rakennumme ja rakennamme, osana 

rakennetta, (osana kaikkeutta), jonka kanssa olemme myötäsyntyisiä, viestien 

vastaanottajana ja viestin mekaniikan muotoilijana, tulkinnoksena sekä 

merkityksen vastaajana. 87  

                                                
 85 Heikkilä 2014, ibid. 94, 96, 98–99.   
 86 Hard Facts, 2. 
 
 87 Andersen 2018, 30. Näkökulma ajatusten aistillisesta perustuksesta tukee tutkimustulokset, 
joissa lasten kielellistä kehittymistä on todettu musiikin tukevan. Täten osa tutkijoista pitää 
mahdollisena kuuloaistin vaikutusta ja kuuloaistimuksen mahdollistaneen musiikin kehittymisen 
ennen kieltä. 
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Huomioitavaa on kuitenkin, että teksti aistina on erityinen aisti, sen myötä, 

että siihen liittyy vapaa valinta, sekä ajatusten ja valintojen problemaattinen 

oleminen.88  

 Täten ajattelenkin Ensimmäisyyden ja Kolmanneisuuden kelluvan, ja 

Toiseuden faktana, totuudellisuutena. Tutkimukseni aikana huomasin C.S. Peircen 

ajatusten vaikeaselkoisuuden ja sen kuinka hänen argumentaationsa vaikutti 

selkeydessään unohtavan osan hänen omasta fenomenologisesta 

kokonaisuudestaan. Kunnes oivalsin hänen kertovan argumentin dyadisena, 

binäärisenä logiikkana. Dyadistisen voisi ymmärtää myös dualismina, eli 

binäärisenä polariteetteina. 

Ja jos binääristä logiikkaa reflektoi esimerkiksi luonnontieteisiin, huomaa 

tämän toteuttavan suurelta osin dyadismia. Ja kenties havaintomme maailmasta 

tukevat tämän kaltaista reaktiivista; viestin vastaanottaminen, reaktio, 

lähettäminen binäärisyyttä. Ja olettaen, että olemme myötäsyntyisiä universumin 

mekaniikan kanssa, ymmärryksemme ja kognitiomme voisi siis olla myös 

universumin mekaniikan kaltaista. Se minkä koen kuitenkin kiehtovana on 

kolmen fenomenologisen modaliteetin sopeutumisen ympäristöön. Kuinka 

eteväksi tietoisuutemme ja olemisemme sopeutumiseen osoittautuukaan, kun 

kykenemme tiedostamaan asioita; 1.) ei-syntakstisesti – Ensimmäisyys, 2.) 

differenssin ja indeksin jatkumon dyadismissa – Toiseus sekä vielä 3.) holistisesti 

ja koherentisti, syntaktisesti – Kolmanneisuus. Näin tilassa kuin ”vaihtelevassa” 

ajassa, oppien. Tämä kuitenkin herättää ajatuksen, jos ja kun me olentoina 

olisimme ympäröivän mekaniikan kaltaisia olentoja, olisiko näin, että miljardeja 

vuosia vai kenties ikuisuuksia olemassa olevassa kosmoksessa, ei olisi 

tietoisuutemme kaltaista olemista ennalta, tai jopa pidemmälle kehittyneempänä, 

kuin mitä sopeutumisemme on tuottanut maapallolla.89  

                                                
 88 Mieli-ruumis-ongelma. ”Ongelma koskee sitä miten mieli on yhteydessä ruumiiseen. Klassinen 
filosofian ongelma syntyi René Descartesin (1596-1650) erottaessa mielen ruumiista eli aineellisen 
ja henkisen todellisuuden toisistaan. Syntyy ongelma siitä miten nämä kaksi ovat yhteydessä 
toisiinsa. Tunnetuimmat ratkaisuyritykset ovat okkasionalismi (mm. Malebranche) ja mieli-
ruumis-parallelismi (Spinoza, Leibniz).” 
 89 Peirce 1986, 364. Vertaa ajatusta Peircen metafyysiseen trikologiaan: Tychasm, Anancasm, ja 
Agapasm: ”Three modes of evolution have thus been brought before us: evolution by fortuitous 
variation, evolution by mechanical necessity, and evolution by creative love. We may term 
them tychastic evolution, or tychasm, anancastic evolution, or anancasm, and agapastic evolution, 
or agapasm. The doctrines which represent these as severally of principal importance we may 
term tychasticism, anancasticism, and agapasticism. On the other hand the mere propositions that 
absolute chance, mechanical necessity, and the law of love are severally operative in the cosmos 
may receive the names of tychism, anancism, and agapism.”; 
Artistic Creativity and the Evolution of the Universe. Kts luku 2.1.2. Artistic creativity and the 
evolution of the universe. 
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 Ja ennen kaikkea, miten olisi tämän kaltaisen tietoisuuden oleminen? 

 

 

 

7.1.1 Kuvan kognitiivista toimintaa  
 

"Some things are far distant in time and space; we journey by 
relatability (whether fictional or non-fictional, either will 
serve). … 

We are dimensionally caged but nothing prevents our looking 
through the bars – imagination has fewer bars than 
reasoning. … Thought is like the Ether, it conveys and 
permeates all things, giving all we initially know. And what do 
we give in return? ... 

 Art alone having the gift of tongues has universal 
understanding, hence to know its fundaments is the initial path 
to Wisdom and Knowledge."90 – Austin Osman Spare 

 

 

Kuvat ja teksti kietoutuvat yhteen muodostaen merkin ja merkityksen. Ikonisuus 

on tällöin kehittynyt ja mimeesis (viite, jäljittely, jälki) on toteutunutta, tullut 

todeksi. Tässä mielessä indeksin myötä kasvanut symboliksi. Voisi ilmaista myös, 

että vahva ikoni figuroituu indeksin ja syntakstin myötä symboliseksi. Symbolisen 

viestillä ikonisuus ja teksti kietoutuvat yhteen – symbolien toteutuminen ja 

luominen, on merkin rakenteen pidemmälle toteutumista. Fenomenologiset tasot 

metamorfosivoituvat Ensi ikonisuudesta ja Toiseuden partikulaarin 

indeksisyydellä Kolmanneksen symboliksi.  

Abstrakti taide on täten ymmärrettävissä myös symbolin disfiguroinniksi,91 

symbolista Ensimmäisyyteen ikoniksi; kuvan kaltaisuuden itsenäisyydeksi, mikä 

on ymmärrettävissä kuvan autonomiaksi. Tässä valossa modernitaide ja sen 

                                                
90 Logomachy. 
91 Taylor 1992, 6–8. Dis-figuring on Taylorin termi, joka sisäistää ajatuksen, jossa symboli 
”hajoaa” merkityksestään kohti kuvan sanatonta olemista eli ikonia, ja täten kenties uudelleen tai 
epä-mietitään, dis-figuroidaan. Symbolina figure on merkitystasoiltaan hedelmällinen. Verbinä 
figure tarkoittaa muun muassa kuvata, ajatella uudestaan, oivaltaa. Substanttiivina figure tarkoittaa 
muun muassa hahmoa, lukua ja muotoa. 
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toteuttama, synnyttämä abstrakti kuva, on samankaltaisuutta kuvan omien laatujen 

mukaisesti ilmentävää taidetta.  

Ennen kaikkea, abstraktissa kuvassa kiehtova ominaisuus on kuvan itse-

ymmärtäväisyys. Ymmärtääkö abstrakti kuva itsessään, ymmärtääkö se enemmän 

kuin minä – onko abstrakti kuva tietoisempi kuin sitä samaistava katsoja? Tämä 

on abstraktin kuvan sisäistävä syvällinen ajatus. Viestejä lähettävä ja ymmärrystä 

syventävä kokemus. 

Kuten vielä muistamme, merkkien jatkumo voi toteutua merkityksestä 

merkitykseen, myös Gabrielin siiven abstrahoidut kuvat voivat luoda uusia 

abstraktion kuvia. Kuva, ikoni luo itsestään, ikoni on näkemistä abstraktiolla, 

luoden mielekkään kuvan.  

Hengellisyys osana disfigurointia, kuvan samankaltaistumista, on... 

nähtävissä jo Vincent van Goghin, tai romantiikan aikakauden taiteessa, joka 

värin ja muodon ikonina toteuttaa kuvan omaehtoisuutta ja pyrkii täten 

irtaantumaan tekstin konventioista ja symboleista, symbolisista merkeistä, kohti 

kuvan ontologiaa ja kuvan substanssin olemista sellaisenaan välittömänä ja 

auenneena kuvan samankaltaisuuden autonomiaksi – on kuva ilman tekstin 

syntakstia, itselleen omaehtoinen ja itseriittoinen, abstrakti kuva läpi historian.  
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Kuva 14. Vincent van Gogh. Amandelbloesem, (Almond blossom). Öljyväri. Leveys 92 cm; korkeus 73,3 cm. 
Tammikuu 1890. Van Gogh Museum, Amsterdam. 92 

 

Teos ilmaisee varhaisen disfiguroinnin kuvataiteen ilmaisuna. Vincent van Gogh oli mestari maalaustaiteen 
disfiguroinnissa kohti abstrahointia, muodon välillisenä muotona. Vincent van Goghin taiteen 
merkityksellisyys myöhemmälle taiteelle on huomattava, sillä hänen työskentelynsä edeltää surrealistista 
automaatiota ja psykologian alitajuisia teorioita, mitkä saavat myöhemmin kypsimmän muotonsa Jackson 
Pollockin abstraktin ekspressionismin taiteena.  
          Van Goghin ekspressionismi on piilotajuista, latenttia olemusta, joka pakenee, joka silti on läsnä, ja 
täten on osallisena mysteerin ja luomisen dialektia.93 Tästä myöhemmin lisää luvussa Sokean kohtalo vai 
näkevän kohtalo? 

 

7.2 Ensimmäisyys ja Toiseus hengellisen tilan  
armon luovuutena  

7.2.1 Sokean kohtalo vai näkevän kohtalo? 

 

"Before He gave any shape to the world, before He produced 
any form, He was alone, without form and without resemblance 
to anything else. Who then can comprehend how He was before 
the Creation? Hence it is forbidden to lend Him any form or 
similitude, or even to call Him by His sacred name, or to 
indicate Him by a single letter or a single point. . . . ”94 

                                                
92 Kuva 14. 
93 Taylor 1992, 310–319.  
94 Zohar. Zohar part ii., section "Bo," 42b). 
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Silti siinä on jotain tyhjää ja rauhallista, hiljaisuuden kauneutta, kuten Gabrielin 

siivellä valon jatkumona osallisena luontoa. Romantiikan maisemamaalauksen 

hämyinen, esoteerinen valon hehku ja heijastuma, on luonnollisena ja autenttisena 

läsnä Gabrielin siivessä. Kuten ensimmäinen tähti aurinko, valon tuoja,  

aamun koi;  

 

”Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja 
hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse 
kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi.”  
Jes. 58:8 95 

”Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun 
taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun 
ylläsi.” Jes.60:2 96  

 
 
 

Edellisissä Raamatun kohtauksissa, kertomuksissa aamunkoi, aurinko, joka 

nousee yön hämäryydestä ja säteilee uuden aamunkoiton, rinnastuu, samaistuu 

herraan. Suomen kielisen Raamatun käännös toteuttaa perinnettä, joka juontaa 

jumalan monista nimistä, kuten käännöksessä käytetty ja käytäntöön maadoitettu 

Herra.97 Vaikka ilmaisun ”Herra” etymologia jää toistaiseksi tutkimatta, on 

mielenkiintoista kuitenkin huomata edellisten Raamatun kertomusten 

samankaltaisuus kabbalistisen perinteen käsityksiin jumalallisesta. 

Kabbalistisesta perinteestä juontuvat kolme jumalallisen itse-syntymisen (ja 

luomisen) tasoa, jotka ovat Ein; ei-mitään, Ein Sof; ei-rajaa, ääretön, sekä Ein Sof 

Aur; ääretön valo tai kirkkauden säteily.98  Mikä on samoin kuin Hyvän Paimenen 

hengellinen tila heijastuu Ensimmäisyydestä ja Gabrielin siiven valon rheman 

impressiosta ja vaikutelmasta – mikä luterilaisuuden Pyhän kolminaisuuden 

symbolina ilmaistaan armona.  

                                                
95 Jes. 58:8.  
96 Jes.60:2. 
97 Herra; 
Maailman valo. Kristus ja messias käännöksenä tarkoittavat voideltua. Raamatun teksteissä 
Kristus viittaa itseensä valona kohdissa Joh. 8:12: ”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen 
maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo." Joh. 9:5: 
”Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo." Paralleeli valon Adamiin on 
Paavalin ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. 1.Kor. 15, jossa Paavali samaistaa Kristuksen 
viimeiseen Adamiin. Tulkintani on Paavalin kenties toteuttaneet juutalaista mystiikan traditiota, 
joka ilmaantuu myöhemmin kirjoitettuna traditiona Kabbbalistisena traditiona. Olen silti valinnut 
tutkimuksessani Adam Kadmonin ja kabbalistisen metaforian vain näiden välittömän tekstillisen 
vertauskuvallisuuden myötä valon elementtiin. 
 98 Zohar; Ein Sof. 
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Kuten Gabrielin siiven valon rhemaattista tulkintaa mukaillen, peilaantuu 

Ensimmäisyys kabbalistiseen elämän puun rakenteen alkuun. Elämän puu 

muodostuu jumalallisen emanaatioiden sefirot rakenteesta, joita edeltää kolme 

edellä mainittua jumalallisen tiedostamisen olomuotoa. Ensimmäinen taso on Ein; 

olematon, ei-mitään. Olemattomasta, voi seurata vain oleminen. Jotta jotain voi 

olla olemassa, edellyttää se mahdollisuutta olla; Ein Sof on täten rajoittamaton ja 

loputon, määrittelemätön mahdollisuus olevan tulemiseen. Edellinen 

äärettömyyden fenomenologia mahdollistaa Ein Sof Aur:n, äärettömyyden 

säteilyn. Ein - Sof  - Aur vertautuu Peirceläisen fenomenologian positiiviseen 

absoluuttiseen mahdollisuuteen, Ensimmäisyyteen, (ja tunteen määritelmään).  

Mitä voi seurata ei-mistään on oleminen, syntyminen, toisin sanoen 

luominen. Joten jos luomisessa on ei-minkään tila, Derridaa mukaillen, 

luomisessa on osallisena sokea kohta.99 Ajatuksen voisi jäsentää monella tapaa, 

maadoittaa. Yksi on ajatella hetkessä olemista, jolloin irtaannutaan 

menneisyydestä ja tulevaisuudesta, jolloin kontekstit katoavat; on vain tämä hetki 

ja mysteeri, sokea kohta, mahdollisuus. Sekä olemisen hetken säteily ja 

heijastuma. Tämän kaltainen oleminen synnyttää riippuvuuden läsnä olemisen 

kirkkauteen tai hohtoon.  

Kabbalistinen perinne sisällyttää ajatuksen myös alkuihmisestä, joka juontaa 

edellisestä syntymän ja luomisen rakenteesta. Adam Kadmon,100 loiston primääri-

ihminen on ”ylevin Luojan manifestaatio, joka on tiettyyn asteeseen ja jossain 

määrin avoin ihmistietoisuudelle saavuttaa.”101 Adam Kadmon nousee jaloilleen 

Gabrielin siiven valon elementistä. Adam Kadmon, loistelias Adam – valollinen 

Adam – Gabrielin siivellä kosiskelee valolla olevaa ihmistä, kuten aamunkoi, 

aamuauringon kokemus. Vaikka jokainen kokisin tämän omalla tavallaan, on 

                                                
99 Heikkilä 2014, 94–98. Kertoo erityisyyden luomasta, tulevaisuuteen ja menneisyyteen sekä 
uuden merkityksen tulemisen mahdollisuudesta; 
Johansson 2014, 143–146. Sokean kohdan merkityksellisyyden löytäminen; 
Taylor 1992, 253. ”Derrida names this becoming-space of time and becoming-time of space 
différance: “An interval must separate the present from what it is not in order for the present to be 
itself, but this interval that constitutes it as present must, by the same token, divide the present in 
and of itself, thereby also dividing, along with the present, everything that is thought on the basis 
of the present, that is, in our metaphysical language, every being, and singular substance or the 
subject. In constituting itself, in dividing itself dynamically, this interval is what might be called 
spacing, the becoming-space of time and becoming-time of space (temporization). And it is this 
constitution of the present, as an “orginary” and irreducibly nonsimple (and therefore, stricto 
sensu, nonorginary) synthesis of marks, or traces of retentions and protensions … that I propose to 
call archi-writing or archi-trace. Which (is) (simultaneously) spacing (and) temporization.”´ 
100 Adam Kadmon. 
101 Deity. “This Adam Kadmon is the most sublime manifestation of the Deity that is to some 
extent accessible to human meditation.”  
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kyseessä universaali ilmiö. Aamun valaistumisen, yön pimeydestä, varjon 

hämäryydestä kokee ihmisenä valon, metaforian Adam Kadmon. On Gabrielin 

siiven teoselementti, kuten Gabrielin siipi valaisee Hyvän Paimenen tilaa, kuten 

aamunkoi valaisee aamua.  

Edelliset kappaleet Gabrielin siiven teoreettisena teoselementtinä toistaa 

passiivista reseption tilaa, eli Ensimmäisyyttä. Samoin kuin luterilaisuudessa 

ilmaistaan armo Jumalan lahjana.  Ja tämän mahdollistavaa intention luomista, 

joka ilmenee muun muassa liturgisena Logoksena, joka on myös Pyhän hengen 

viestin vastaanottamista ja ilmausta, kuten enkeli Gabriel on viestin saattaja 

enkelilogiassa. 

Seuraavat luvut syventävät vastaanottamisen, eli impression – sekä 

ekspression, eli intention ymmärrystä, ja vastaavuuksien merkityksellistymistä 

Gabrielin siiven keskeisimpinä teoselementteinä.  

 

7.2.2 Ajattomuuden materia  
Ajattomuus ja hetkessä läsnä oleminen tulee ilmi myös Clement Greenbergin 

ajatuksista abstraktin kuvataiteen kritiikissä. Greenberg ajatteli abstraktion 

kuvataiteessa toteutuvan taiteen omaehtoisuudella ja itsemäärittyneisyydellään. 

Täten Greenberg ajatteli abstraktin taiteen prosessin päätökseen, kun taidetyö ja 

teos tulee totaalisen itse-reflektiiviseksi ja läpinäkyvän itse-viittaukselliseksi;102  

”The history of avant-garde painting is that of a progressive surrender to the 

resistance of its medium; which resistance consists chiefly in the flat picture 

plane´s denial of efforts to “hole through” it for realistic perspectival space. In 

making this surrender, painting not only got rid of imitation – and with it, 

“literature” – but also of realistic imitation´s corollary confusion between painting 

and sculpture. … Painting abandons chiaroscuro and shaded modelling. Brush 

strokes are often defined for theis own sake. … Under the the influence of the 

rectangular shape of the canvas, forms tend to become geometrical – and 

simplified. … But most important of all, the picture plane itself grows shallower 

and shallower, flattening out and pressing together the fictive planes of depth until 

they meet as one upon the real and material plane which is the actual surface of 

                                                
102 Taylor 1992, 3–4. 
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the canvas; where they lie side by side or interlocked or transparently imposed 

each other.”103 

Täten taideteos on vain itseensä viittaavaa ja ajaton olemuksessaan. Myös 

läsnä oleva, riisuttuna ajalliseen, historialliseen viittauksellisuuteen, syyn ja 

seurauksen jatkumoon.  

Prismaattisten heijastumien valon kuvioinnit toteuttaa Gabrielin siivessä 

disfiguroinnin, siirtymässä ja tulkinnoksessa, kohti kuvan ontologiaa ja merkkiä 

itselleen, ikonia. Taiteen autonomia, omaehtoisuus, ilmenee Gabrielin siiven 

värikentissä – viimeinen pala abstraktiossa, kuvan ontologia, värikenttä 

tyhjentynyt ekspressionismista, jättäen jälkenä vain valon kuvan itselleen, 

ikonisuuden. 

 

 

 

 
Kuva 15. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 21.2.2019, Ilkka Juhani Villikka. 104 

 

Valon hehku ja värin siirtymän heijastus. Kuva itselleen, kuvan omien laatujen mukaisesti ilmaantuva, ikoni. 
Gabrielin siiven värikentät ovat myös viittauksellisia immateriaalisen kuvan emanaatioon, aineettomaan 
kuvaan, mistä lisää seuraavassa luvussa Gabrielin siiven abstraktin ikonin merkityksettömyys 
immateriaalinen kuva. 

Gabrielin siiven värikenttä ilmaisee myös kategorisen luokan ja tekstin syntakstin tarkoituksellisuuden 
rajojen, konjunktioiden yhteensulautumaa ja rajan vedon utuisuutta. Aiheesta myöhemmin lisää alkaen 
luvusta; Katoava välitön jälki muistona ja mielikuvana – Sumea konstruktio. 

                                                
103 Taylor 1992, 4. 
104 Kuva 15. 
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7.2.3 Gabrielin siiven abstraktin ikonin immateriaalinen kuva 
Itsensä määrittyneisyyden tilassa, läsnä olon hetkellisyyden ja välittömyyden 

hehkussa ja heijastuksessa, äärimmäisessä merkityksettömyydessä, herättää 

olemisen mysteerin. Kuten Leibniz kirjoitti: “Why there is something rather than 

nothing? … now this sufficient reason ... is found in a substance which ... is a 

necessary being bearing the reason for its existence within itself.“105 Martin 

Heidegger kutsui kysymystä metafysiikan fundamentaaliseksi aiheeksi.106  

Silti Greenberg ei kritiikissään kenties huomioinut, että kuvan ulkoiseen 

viittaamattomuus mahdollistaa passiivisen tilan ja reseptiivisen havainnon, viestin 

vastaanottamisen ilman merkitystä, läsnäolon välittömän hiljaisen viestin, viestin 

itsessään eli lähettämisen impressiona, vaikutelmana. Eräänlaisena luterilaisen 

armon tilana, kuten Gabrielin siiven valaistumisen havaintona – laadullisena 

Ensimmäisyytenä. Lähettäminen itsessään jäsentyy kuten alkemian prima 

materia; 107 

”Alkemistien mukaan, sielu alkuperäisessä puhtaassa vastaanottamisen 

tilassaan (receptivity), on fundamentaalisesti yhtä maailman materia priman 

kanssa.”108 Ajatus, joka myös uudelleen ilmaisee alkemian teoreettisen premissin 

makro ja mikrokosmoksen yhtäläisyydestä toisiinsa ja samaisuuden olevaisena 

yhtenä. Samaisesti kaltaisuus ja yhtenä olevainen on ilmaisu alkemian työn 

päämäärästä: ”Sielun yhtenäisyys materia priman kanssa on todellisesti elettyä, ja 

tiedetty vain laajuuteen, johon työ on edennyt, tiellä sen valmistumiseen.”109 

Täten kaikki mitä tiedetään alkemiassa, sanotaan, viestitään ja merkitään, on vain 

indekseinä ja ikonisina symboleina (indicents and symbols).110 Alkemistien 

oivallus on merkityksen lopullinen sulkeutumattomuus ja elävä mysteeri, joka 

                                                
105 Leibniz & Strickland 2014, 274. Artikla 7 ja 8. 
106 Heidegger 2000, 1–10.  
Kuten on hyvin erikoista, että jokin voi olla tai ei olla, kadota olemasta ja tulla olevaiseksi, ilman 
syytä ja seurausta, ilman koostumusta tai hajoamista, osista osiin. Kysymyksen, jonka moderni 
(nykyään klassinen, suhteellisuus teoriaan asti) -fysiikka ohittaa ja selittää järkevästi energian 
konservoinnin ja säilymisen lailla. Erikoinen energia ei katoa, eikä synny, vaan on määrällisesti 
vakio suljetussa systeemissä ja muuttaa vain olomuotoaan. Kenties semanttisesti ajateltuna 
energia, joka on suhteellisuus teorian valossa yhtä kuin valon nopeus toiseen suhteessa massaan, 
voisi olla yksi jumalan monista nimistä; E= Elohim. Fysiikan energia käsityksessä on teologista 
ulottuvuutta, sillä energia on voima, joka on kaikkialla ja todellisuutta koossapitävänä. Paralleelin 
voi löytää Peircen jatkuvuuden, synechism -ajatuksesta: 
Synechism. ”And synechism rejects the finality of death, as popularly understood, since that would 
create a complete discontinuity.” Mikä on mielenkiintoista, sillä kuolema ei välttämättä hävitä, 
muutat olomuotoa, osiin mitkä osia toisiinsa, lähes näkymättömäksi. 
  
 107 Burckhardt 1972, 98. 
 108 Burckhardt 1972, 97. 
 109 Burckhardt 1972, 97. 
 110 Burckhardt 1972, 97. 
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kaikuina kertoo vastauksia päämäärästään, mikä heijastaa pitkä aikaista 

hengellisyyden traditiota ja täten on osallisena jumalallisen itsetiedostamista ja 

tämän alku kuvaa, loisteliasta Adamia, alkuihmistä, joka virtaa valon aaltoina 

viestintuoja Gabrielin siivellä.  

Gabrielin siiven valon läsnäolon hehku ja heijastus kietoutuu Plotinuksen 

ajatuksiin luonnosta: ”If one should ask nature why she produces her works, she 

would answer as follows – if indeed she condescended to aswer at all: It wuould 

be more fitting not to ask, but to learn silently, even if as I am silent. For it is not 

my way to speak. But this shalt thou learn, that everything that becomes is the 

object of my silent vision, a vision that is my orginal possession, for myself arise 

from vision. I love contemplation, and that which in me contemplates 

immediately engenders the object of its contemplation. Thus the mathematicians 

write down figures as result of their contemplation. I however write down 

nothing. I only watch, and then the forms of the material world arise, as if they 

proceeded from out of me …”111 

Alkemistinen ajatus, jolla mieli ja todellisuus, maailma(t) ovat 

samankaltaisia, sillä muutoin jokainen yksilö jäisi oman unensa (dream) vangiksi 

ja umpioon; joten mielet syntyvät samasta kuin maailma, tietoisuus ja todellisuus 

kutoutuvat yhteen: ”Materia prima, the fundamental substance of the soul 

(psyche), is in the first place the substance of the individual or ego-bound 

consciousness; then of all psychic forms, regardless of the individual beings; and 

finally of the whole world.”112 Tämä sisäistää ajatuksen, että tietoisuus on 

samanlainen kuin maailma. Ajatus, jota pohdin jo aiemmin tutkimuksessani, jossa 

tietynlainen systeemi tuottaa myötäsyntyisesti kaltaistaan todellisuutta. Jos 

olemme tietoisia, voisimme olettaa, että myötäsyntyisyyden, ja emergentin 

rakenteen myötä, maailmaan kuuluu ainakin tietoisuutta rakentavaa mekaniikkaa. 

Enkä koe problemaattisena tietoista, intentionaalista mekaniikan rakennetta, sillä 

olisimmehan tietoisina olentoina vahvin argumentti tietoisen rakenteen 

olemassaolosta. Tietoisen rakenteen intentio, tiedostamisen taso, tosin olisi vain 

mahdollista ymmärtää oman mielemme tason mahdollisuuksissa. Tämä ei silti 

tarkoittaisi ehdotonta kartesiolaista sielun ja kehon (materian) dualismia. 

Kyseessä on ihmisyyden syvällisiä kysymyksiä, joihin emme kenties saa 

ikinä varmaa vastausta hengellisyyden kentän ulkopuolelta, eikä kenties 

                                                
 111 Burckhardt 1972, 115–116. Plotinus, Enneads III 8. 
 112 Burckhardt 1972, 98. 
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hengellisyydelläkään, silloin kun hengellisyys sisäistää mysteerin. Gabrielin 

siiven valon heijastuksissa on silti ominaisuuksia, jotka viittaavat ja muistuttavat 

immateriaalisen kuvan emanaatiota – kuvaa, joka ei ole materiaalinen laaduiltaan. 

Ja se mitä kuitenkin voimme sanoa Peircen fenomenologian viitekehyksessä, on 

olevan toistuva (repetition) ja tuleva ainutlaatuisuus, mikä ilmenee Gabrielin 

siivellä ikonin, indeksin ja symbolin yhteenkietoutumana – olemisen arkaaniset, 

muinaiset fenomenologiset olevaisen tasot viesteinä, Ensimmäisyytenä, 

Toiseutena ja Kolmanneisuutena. Tämä heijastaa hengellisen taiteen ja kuvan 

asemaa, ja tämän mahdollistavaa pohdintaa olemisen perustavista kysymyksistä. 

 

7.3 Pyhimys-säteiden gloria ja kruunu – Jaakobin portaat 
 

 

 
Kuva 16. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 24.8.2015, Ilkka Juhani Villikka. 113 

 

Seinämän rakenteet muodostavat eräänlaisen suurikokoisen fragmentin 

kuvataiteen gloriasta, osion pyhimys-säteiden kehästä. Vaikutelmaa on lisätty 

pinnan vaihtelevuudella. Elementit ovat eri tasoissa, osa lähempänä katsojaa ja 

                                                
113 Kuva 16. 
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osa etäisempänä. Seinämä pilarit rakentavat vertikaali tekstuurin, joka muistuttaa 

kirkkaan valonlähteen havaittavia sädelinjoja. Valaistut seinämät säteilevät salin 

yläosasta sateena kohti Gabrielin siiven keskiössä olevaa alttaritilaa. Vaikutelmaa 

on lisätty pilasterilla,114 jotka leikkautuu kolmion tasoina. Pilasteri elementti on 

kiinnitettyinä seinämään koskettamatta maatasoa. Sädekehämäisyyttä lisää 

lamput, jotka ovat ilmassa vaijereiden varassa. Etäältä katsottaessa vaijerit ja 

lamput muodostavat lisää vertikaalilinjoja.  

Gabrielin siivellä on kuitenkin eräänlaisia figuurisia kuvia, jotka herättävät 

pohtimaan ja keskittymään, Toiseuden intentio rajaa Ensimmäisyyden 

välittömyyden – Toiseudessa Ensi on olevan osana, erityisenä ja piirtyneenä.115 

 

Valon figuureissa samankaltaisuus huokuu, pehmeän utuisuudessa, kuin 

valon varjoja, mitä on valon mysteeri? – Valon intentio ja henki on hopea 

kauneus, kullan väreistä, hohdosta, ja heijastus, enkelten tanssi, kuin säde ja 

virtaus, säteinä valosta. Sementeitynyt kiveksi ja sulanut lasiksi prismojen, saanut 

muodon, mikä rikkoo rajan ja luo toisen, kadottaa mysteerin ja tässä olemisen 

tilassa luo uuden ajatuksen. Muistuttaen sädettä ja korkeutta, korkeuksiin 

kohoavaa.  

Prismat kuin Jaakobin tikapuut,116 valon kide, jälkenä valosta, säteestä, 

joihin henkisen on hyvä materialisoitua, (sillä hengellinen kilvoittelee).117  

Aineeton, hengen askelmat, hopeisesta yhä korkeammalle kultaisia 

askelmia, ikuisuutta ja yhtä, kaikkeutta armossa.118 

 

 

 

 

                                                
114 Honour & Fleming 1992, 895. Pilasteri on ”Seinässä kiinni oleva siitä vähän ulkoneva, 
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen pilari”. 
115 Heikkilä 2014, ibid. 94, 96, 98–99.   
116 Jaakobin uni. Raamattu 1. Mooseksen kirja 28.  
Kertomus Jakobin unesta, jossa hän näkee tikapuut, joita pitkin enkelit kulkevat laskeutuen 
maahan ja kohoten taivaaseen, merkitsi Jaakobille Jumalan talon paikkaa, jossa on portti 
taivaaseen.  
Eliade 2003, 48. Eliaden mukaan kertomus Jaakobin portaista ilmaisee: ”paradoksaalinen 
siirtymäpiste olemistavasta toiseen. … [jotka ovat] ”jumalten portteja”, siirtymäalueita taivaan ja 
maan välillä.”  
117 Ajattelen ns. uskonnollisessa kontekstissa; hengellisen elettynä ja elävänä elämänä. Henkisyys 
määrittyy enempi metafyysisenä, ns. tuonpuoleisena ja transsendenttina. 
118 Gabriel. Enkeli Gabriel on viestintuoja sekä liitetty kuun (hopean) elementtiin. 
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Kuva 17. William Blake. Jacob´s Dream. Kynä ja muste sekä vesiväri. Leveys 29,2 cm; korkeus 37 cm. 1805. 
Brithis Museum, Lontoo. 119 
 
William Blaken Jaakobin uni ilmaisee alkemistisen symboliikan värien sekä kuun ja auringon symboliikalla, 
joka on myös avain Gabrielin siiven tulkintaan. Alkemistisesta ajattelusta lisää myöhemmissä 
tutkimusluvuissa. Raamatussa parralleeli Ihmisen Poikaan on kohdassa Joh. 1:51: ”Ja hän jatkoi: "Totisesti, 
totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä 
Ihmisen Poika on." 120   

                                                
 119 Kuva 17. 
 120 Ihmisen Poika. 
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Kuva 18. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 29.10.2015, Ilkka Juhani Villikka. 121 

Kuva 19. Gabrielin siipi. Markku Pääkkönen, 2002. Kuvausaika: 29.10.2015, Ilkka Juhani Villikka. 122 

 
 

7.3.1 Katoava välitön jälki muistona ja mielikuvana 
 – Sumea konstruktio 
Gabrielin siivessä on valon elementti, täten valo liittyy näkemiseen, myös 

muistona ja mielikuvana. Gabrielin siiven värikentät ovat kuin paikkoja, missä 

sielumme sijaitsee, menneinä hetkinä ja tapahtumina, pysyvinä. Silti tiedän, että 

ne muuttuvat, vaikka niiden paikka ja väri olisi sama ja muuttumaton hetkestä 

toiseen. Pehmeydessään värin kentät ovat (helpottavia) hengellistymisen tasoja, 

jotka avautuvat näkyvän värin muodossa, paljastaen valosta, joka ympäröi ja 

täyttää, jälkenä näkymättömästä valosta. 

 

Voit olla hetken keskiössä ja tietää, mutta mikä on jälki, jälkesi tiedosta? 

Jälki menneisyydestä, kuin uni, joka katoaa, jääkö jäljelle mitään?  

                                                
121 Kuva 18. 
122 Kuva 19. 
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Voiko jäljelle palata? En halua ajatella, olla järkevä, ajatella, kun jälkenä 

kaltaisuus katoaa. Hetkessä koettu, välitön, palautuu kadotettuna. Voiko koskaan 

palata siihen jäljittelyyn, jota samankaltaisuudeksi muistaa? Voiko menneisyyden 

kuvista mikään palata hetkeen, samanlaisuuteen? Ensimmäisyys kuljettaa 

samaisuuden, Toinen partikulaarin; Ensi ja Toinen on tässä ja nyt. Kolmannes on 

osana jo katoavaisuutta, menneisyyttä ja tulevaa, synteesiä: 

 

” [...] not the kind of consciousness which cannot be immediate, 
because it covers a time, and that not merely because it 
continues through every instant of that time, but because it 
cannot be contracted into an instant. 

It differs from immediate consciousness as a melody does from 
one prolonged note. Neither can the consciousness of the two 
sides of an instant, of a sudden occurrence, in its individual 
reality, possibly embrace the consciousness of a process. This is 
the consciousness that binds our life together. It is the 
consciousness of synthesis.” 123 

 

 

 

Hetken sinisen uinumisesta heränneenä, vie kolmeen; joko 1.) ei-mihinkään, 

2.) negaatioon (angst) tai 3.) Ensimmäisyyden positiivisen oivallukseen, 

partikulaaria.  

Ajattelen edelliset ”kolmannen jälkimmäiset” symbolisena merkkinä: 1.) Ei-

mihinkään on neutri, staattisuus ja konservointi, pysyvyys – 2.) Ahdistus (angst) 

on negaatio ja diskonstruktio sekä 3.) Positiivinen oivallus on rakentuminen ja 

muusaistuminen pysyvänä jälkenä, ja täten partikulaari. Positiivinen oivalluksena 

voi olla myös johdatus kuten positiivisuus, motivaatio ja tulevaisuus  – selitys ja 

kognitiivinen (tiedollinen) harmonia, kenties flow -tila,124 empatia ja ymmärrys.  

Vaikka positiiviseen, negatiiviseen ja neutraaliin määrittyvät tiedostamiset 

ovat kategorisen järkeviä, tulee huomioida myös lauseen: ”Ruma on kaunista” 

sisältö. Lause voi vaikuttaa denotaationa järjettömältä, silti lauseen sisältö on 

ymmärrettävissä. Sillä tiedostaminen voi olla ambivalenttia ja koostua monen 

tunteen yhtälöstä, toisistaan eroavista samanaikaisista tuntemuksista, mistä 

                                                
123 Gorlée 2009, 212. Lainaus on C.S. Peirce:ltä kertoen Kolmanneisuudesta (thirdness). 
124 Sutton 2014, 139–140. Kts. luku 6.3.1. The Flow Moment. 
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koostuu kokonaisuus, kenties reflektiivinen tai sulautuman sumea yhtälö,125 

kauneus vastakohdilla. Täydellinenkin muuntuu epätäydelliseksi, kyse on 

kokemuksen laadun "intensiteetin" määrästä, näin mielemme toimii... numerotkin 

muuntuvat fiktioksi, todellisuuksien fabriikiksi, symbolit alkavat eloon. Metaforia 

luo uudenlaista todellisuutta, kuvan ja tekstin maailmaa. Minkä myötä Peircen 

ajatukset absoluuttisesta mahdollisuudesta (absolute chance),126 tulevat 

mielekkäiksi. 

7.3.2 Kategorinen sulauma – Kirkastuttava monadi 
Vaikka ymmärtäisimme kategorioiden luokkina ja konjunktioiden127 yhteyttämänä 

maailman järkevinä ominaisuuksina, terminologisina vastaavuuksina, sekä järjen 

rajan vedon kirkkautena – ymmärrän olemisen ja kategorisen siirtymän hehkuna 

ja heijastumana, joka on utuinen. Konjunktio on kuin Gabrielin siiven valon 

säteily värin kenttään, sumea ja asteittainen, rajan piirron pehmeä häive 

läpinäkyvyyteen. Gabrielin siiven valon utuisuus ja pehmeys, chiaschuro ja 

sfumato, värin ja valon siirtymän liuku, missä täten on erotus? Sillä mitä 

sulautuvammaksi siirtymä etenee, sitä kaltaisemmaksi se tulee toisen suhteen ja 

samaisesti sitä eroavammaksi toiseen, (ja lopulta kohti yhtä).  

                                                
125 Sumea logiikka. 
126 Chance. “Chance […] has a double meaning: (i) something not derivable or explainable 
causally by reference to antecedent facts. There are those who assert the reality of such chance. On 
this view there are many possibilities in store in the future which no amount of knowledge would 
enable us to foresee or forestall. Indeterministic theories of the will assert possibilities of this sort 
also. (ii) Chance may mean that which, while necessary causally, is not necessary teleologically; 
the unplanned, the fatalistic. From this point of view the ‘possible’ is that which unexpectedly 
prevents the carrying-out of a purpose or intention.”;  
[chance] “concept cognate with that of probability is the concept of “chance”; which non-
pragmatists have, by very loose thinking, identified with ignorance of conditions. The pragmatist 
will say that it consists in a variety of results with no corresponding and definitely known variety 
of conditions. It is divisible into apparent, or “subjective”, chance (though the word “subjective” is 
objectionable,) where a variety of conditions is supposed to be known in a general way, though not 
singly, and real, or “objective” chance, where there is no reason to suppose any variety in 
the conditions.”;  
Peirce 1986, 364. Vertaa ajatusta Peircen metafyysiseen trikologiaan, joka on vastaavuudella 
kolmen fenomenologiaan: Tychasm, Anancasm, ja Agapasm: ”Three modes of evolution have thus 
been brought before us: evolution by fortuitous variation, evolution by mechanical necessity, and 
evolution by creative love. We may term them tychastic evolution, 
or tychasm, anancastic evolution, or anancasm, and agapastic evolution, or agapasm. The doctrines 
which represent these as severally of principal importance we may 
term tychasticism, anancasticism, and agapasticism. On the other hand the mere propositions that 
absolute chance, mechanical necessity, and the law of love are severally operative in the cosmos 
may receive the names of tychism, anancism, and agapism.”; 
Artistic Creativity and the Evolution of the Universe. Kts luku 2.1.2. Artistic creativity and the 
evolution of the universe. 
 
127 Konjunktio. “Konjunktio on propositiologiikassa kaksipaikkainen looginen konnektiivi, joka 
vastaa yleiskielen sanaa ja.” Kts. lähdeviittauksista Venn:n diagrammi. 
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Ajatus kategorioiden päällekkäisyytenä, yhtäläisyytenä, ymmärretään tässä 

konjunktioalueena, joka ilmenee kuten Venn:n diagrammissa.128 Gabrielin siiven 

konjunktioiden ja kategorioiden rajojen utuisuus ja luokan rajan sulautuma 

konjunktioiden marginaalissa, ilmenee värikentänrajan värin liukumassa utuisena 

kohti läpinäkyvyyttä; rajan marginaali ei ole määriteltävissä terävä reunaisena 

kirkkautena, terminologisena selkeytenä. Siten marginaalista, joka on siellä missä 

tekstin terminologinen ja käsitteellinen sisältö sulkee sisälleen jättäen jotain 

ulkopuolelleen; tekstin ulkopuolinen Gabrielin siiven värikentän konjunktiivinen 

marginaali, joka luo erityisyyden ja eron, tulkinnan kentän ja mahdollisuuden 

luovuuteen; poissa olevana tekstinä, mikä ajallistaa ja avaruuttaa, sitä mikä jää 

tekstin rivien väliin ja taakse, silti ilmaantuvana ja olevana. Täten 

samankaltaisena, silti eroavaisena; samanaikaisena marginaalien 

samankaltaisuutena, silti tekstin tasolla terminologisena eroavaisuutena. 

 Utuinen kirkastuen, kaltaisuuden partikulaarin oivallus129 ja rakensin 

opitusta seuraavanlaisen diagrammin 6., joka kuvaa Gabrielin siiven teoselementit 

Peircen merkkiteoriaa ja fenomenologiaa mukaillen, alkemistisena 

kuvasymbolina. Diagrammi 6. kuvaa prosessuaalisuutta kolmen fenomenologialla 

Gabrielin siipi taideteoksesta. Kolmen fenomenologia on dimensionaalisesti 

vapaina suhteina ja keskinäisinä sulautumina, muodostaen taideteoksen 

struktuurin, joka elää keskinäisinä suhteina, muodostaen olemassaolon ja olevan;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Konjunktio. ibid. 
129 Omega point. 



53 

Diagrammi 6. Gabrielin siiven valon monadi: 

 

 
 

 

Alpha on repsentaamen; ilmaantuva laaduillaan 

Omega on intentio ja merkitys; olevainen ja tuleva merkityksellisyydellä 

Rho on interperant, tulkinnos, samanlaisuuden oleva, vastaavuus; rajan peili, inter 

rhoa erant, sumea konjunktio alue, sydän  

Aurinko -merkki on passiivinen reseptio ja impressio, Ensimmäisyys; kruunu ja 

säde, armo, kulta 

Kuu -merkki on aktiivinen intentio ja ekspressio, Toiseus; valtakunta ja maa 

(keho), luovuus, hopea 

 

Kolmanneisuuden dimensio on diagrammin koherentti kokonaisuus. 

 

Joten ajattelen C.S. Peirceä mukaillen130 samaisuudella olevan   

– on ulkoa aihetta, aistien-sisältä kuin mieli; Sydämen olemisena. Jolloin 

aistikkuus on elämäämme, niin tunnottomuudessa kuin myös ilon ja avautumisen 

hetkinä, jona olevana on sydämen ykseyden ihmettä.  

                                                
130 Peirce 1986, 353. “Viewing a thing from the outside, considering its relations of action and 
reaction with other things, it appears as matter. Viewing it from the inside, looking at its 
immediate character as feeling, it appears as consciousness.” 
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Niin aurinko kuin kuu luo hetkiä Alun ja Olemiselle välittäen, jotka voivat avata 

uusia polkuja, joista käydä kohti ennen tuntematonta, läsnä olon hetken hehkussa. 

Siten kuten asiat manifestoituu on myös oppimisen hetki. 

Gabrielin siiven aaltoilevat valon varjot voivat kaikua kuin haamu. Surun 

murtuvat hetket parantuvat armostansa kauneuden ja viisauden, mysteerin ja 

kaipuun, lohdutuksen hetkiin. 

Näin voidaan ilmaista Luojan ja Sydämen samankaltaisuus, toteuttaen 

Peircen metafyysistä ajatusta – Aga´ism. 

Muistaen Hermes Trismegistosksen viisauden ”Kuten niin alhaalla kuin 

ylhäällä”, mitä on täten välissä? Sydän, sydän missä? Sydän on välillä – 

täydellistyäkseen olevan Ykseyden ihmeen: 

Se on, jota kutsuen Gabrielin siiven teologian olemista, maan valtakunnan, 

Sydämellä Sointuen.  

 

7.4 Mysteerin ja tiedon luova dialogi 

7.4.1 Siirtymä – Jaetun yhtälön kohtalo, metamorfoosi 
 

”Kun havaitsemme jotain, mikä herättää kiehtovuuden 
sulautuen pelkoon, tai kun olemme jonkin suuremman kuin 
itsemme äärellä, tunteemme transsendointuvat niistä, joita 
koemme arkielämässä. Tämän kaltainen voimakas kokemus 
valtaa katsojan sydämen kiehtovana ja kauhistuttavana, vaikka 
ei olisikaan todellista vaaraa” 131  

 

 

Vaikka edellinen kuvaus subliimista olisikin jo ylitsevuotava, tiedolla sanotaan 

olevan rajansa, määreet ja merkityksensä. Kuinka on täten mahdollista luoda, ja 

ylittää tiedon rajat? Kutsun tämän kaltaista siirtymää kauneudella oleva. Joten he, 

jotka ovat ylittäneet rajan, tietävät sen vasta kun ovat jo ylittäneet sen. Rajojen 

mahdollisuus tässä ja nyt on avoin ja sumea. Siten kuin olemme tietoisuuden ja 

todellisuuden rajojen mekaniikkaan sitoutuneita, voimme tuntea ”rajan yli”.132 

Näin luovaa metamorfoosi on, joka on siirtymän ja värin liu´un oleellisin idea; 

Gabrielin siiven hetken ja läsnä olon valon kullan kosketus. Tämä avaa 

                                                
 131 Stokstad & Cothren 2011, 955–956. Kuvaus filosofi Edmund Burken (1729–1779) subliimista.   
 132 Rajan peili, inter rhoa erant. 
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mahdollisuuden luovuuteen, kun hopean värin intentio herää, mikä on Gabrielin 

siivellä elävän taiteen hengellä.  

Kokevatko sitten kuvataiteilijat esteettisiä kokemuksia? Jos näin ei olisi, 

miksi he toteuttavat taidetta? Onko kyse kuitenkin siitä, ketkä valitsevat taiteen 

koulutuksena, tai ketkä toteuttavat taidekonstituutioiden taiteen käytännön 

arvokaanonin, ja kykenevätkö he esteettisen kokemukseen? Vai onko kyse siitä, 

että estetiikka on, "tottumuksen olemus”. Näin ollessa, taiteili´us olisi vastoin 

taiteen itsemäärittyneisyyttä, joka ei sulkeudu tai määrity definitiivisesti 

käsitteellisen tai totunnaisuuden umpioon.  

Edellä mainittu ajatus sisällyttää itseensä esteettisen kokemuksen sanallisen 

problematiikan. Kuva ei täysin sulkeudu tekstiin, ja kuva pakenee sanaa, vaikka 

teologisista lähtökohdista, sana ja teksti, syleilevätkin kuvaa itsenään, sillä 

merkeillä on henkinen, jumalallinen vastaavuutensa, ja näin ollen oleva ja 

oleminen on läpinäkyvä ja yhtä-totta. Ajattelen ja koen C.S. Peircen 

fenomenologiaa sekä merkkien yhtenäisyyden ja murtuman todellisuutta, 

ymmärryksen kautta, keinona, löytää jälkiä, jotka kaltaistavat esteettistä 

kokemusta. Meissä on jokaisessa merkkejä, jälkiä, ja säröjä ja näiden sulautumia 

ja yhteyttämisen toteumaa. Estetiikka ja taide, ovat näiden merkkien erikoista 

tanssia, joka kutsuu luoksensa, tai kenties vie mielettömyyden syövereihin, joista 

löytää merkkien johdatuksen sekä vastauksen, joka on kuten Gabrielin siiven 

valon olemisena – lohduttaa ja luo ilmenevän itselleen. Samankaltaisuuden henki, 

joka tasapainottaa ja harmonisoi dissonanssin ja särön, ylös alaisin, kuin peili, 

joka kertoo kuvastajansa myriaadisen vastauksen. 

Kuten tutkimuksessani on pohdittu, näkymättömän näkyväksi tuleminen on 

ikonin olevaa. Toisaalta näkemisen ja kokemisen ilmentäminen tekstiksi voi 

tuottaa ajatusten sekä kognitiivisen kuvitelman, fiktion, mikä taasen ikonina ja 

indeksinä toteutuu harmonisena ja dis-harmonisena, elävänä katseen metaforiana. 

 

Ajatellen estetiikka täten sanallisena, puheena tai tekstinä, kirjoitettuna ja 

luettuna, miksi kerrotaan vertauskuvana olevaa? –   

 

En tiedä.  

 

Sen sijaan, että symboli olisi arbituaarista, ja sattumanvaraista, symboli on 

abstraktio, kun ja jos ajattelu on abstraktia. Teksti ja puhe on tämän abstraktion 



56 

representaatio, ja täten uskomus abstraktioon – joten uskomus ja tapa olisikin 

syvin rakenne tiedossa. Peircen ajatus jaetusta tunteesta, onkin sielukas. 

Näkeminen, uskomus ja oleminen muodostuu perustavaksi rakenteeksi. Joten 

symboli on myös abstraktion uskomus ja tunne.  

 

Ajatellen, kun representaatio on olemassa, siltana kuilun yli, 

samankaltaisuus, on yhä ”kauniimpaa, kuin kahden ihmeenä”.  

 

 

7.4.2 Maailma on utuinen, silti kaunis, katsokaa vaikka taidetta! 
Silti kenties, Luoja antoi kaksi tehtävää, mitä ymmärtää olevasta, mitkä Gabrielin 

siiven henkeä luomisessa kysyi; Mysteeri ja Valo, ja valon varjo. Mysteeri on 

olevaa, ja valo ja valon varjo tulevaa;     

 

Valolla hengellinen, varjossa Olevaa – Valon aallolla, varjon Olevana, 

Gabrielin siivellä. 

 

Kuten sanontana ja fraasina – olemassa on monia paholaisen asianajajia.  

 

Oletko sinä?  

 

Kysymys pohdittaa Gabrielin siiven henkeä, valo ja valon varjo. Kuinka voi 

olla, se mitä on, mitä olevan tulee, valossa tai varjon heijastumana. Kuinka voisi 

olla, mitä tahansa voisikaan olla, mitä tahansa valo voisi olla? Ilmaisee valon ja 

valon varjon eettisen ja normatiiviseen ulottuvuuden. Siten kuin mysteerin johtaisi 

järjettömyyteen tai nihilismiin, valossa ja sen varjossa on arvoasetelma; mitä 

voimme luoda, voi olla hyvää tai ei niin hyvää – Joka Gabrielin siiven henkeä 

kysyi luodessaan.  

 Toinen valon ja valon varjon ulottuvuus on esteettinen. Kuvan luomisessa 

ja näkyväksi tuleminen voidaan toteuttaa mimeettisellä valolla ja sen varjolla. 

Kolmas valon ja valon varjon ulottuvuus on ontologinen. Valon 

reflektiivisyys artefaktissa, se mitä näemme, on valon heijastumaa artefaktista; 

valon varjoa, täten artefakti on varjossa olevaa ja olevaksi tulevaa. 
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Sisäisen ollessa mysteeri, eikö ole ironista, että sisäiseltä odotetaan 

vastauksia, kun kyseessä on enemmänkin kysymyksiä luova oleminen, kuin 

vastauksia antava laatu. 

Kulttuurisen tiedon rakenteen tasolla vastauksia annetaan, kysymyksen 

asettelun ollessa peruste tälle.  

Kuinka siten antaa vastauksia muuten kuin jotka ovat keksittyjä? Eikö tämä 

luo kertomuksia näytelmästä, jolla on antiikin Kreikan draamantiedon persoona? 

Vaikka näin olisi, silti mysteeristä – siirtymästä ja kauneudella olevasta, 

yleistäen causa prima ja metamorfoosi – voidaan sanoa sen olevan 

muodonmuutoksena uuttaluovaa. Sillä mysteeri on ominaisuudeltaan ei-tiedollista 

kielelliseltä ulottuvuudeltaan, täten pre-lingvististä; mysteerillä ei ole kielellistä 

rakennetta. Täten ei-tiedollinen, autenttisimmassa muodossaan ei voi formalisoida 

ajatuksellisia vastauksia. Joten ei-tiedollinen ei konstruoi menneisyyteen tai 

tulevaisuuteen, koska edeltävää tiedollista kokemusta ei ole mysteerin tabula rasa 

olemuksen myötä; – On Gabrielin siiven valon hetken heijastumaa. Sen sijaan ei-

tiedollisen heijastuksella tiedolliseen rakenteeseen mahdollistaa tiedollisen 

rakenteen uudelleen rakentumisen, muodonmuutoksen. Täten ei-tiedollinen on 

osallisena mysteerin ja tiedollisen luovaa dialogia.   

Luovuus osoittaa kuvan mahdollistavan ei tiedolliseen, täten kulttuureissa 

on arvostettu kuvaa, ikonia. Taiteen osoittaessa länsimaisessa kulttuurissa 

arvokkaan kuvan aseman, varsinkin hengellinen taide on ikonin arvomääre: 

Linkkinä ja kosketuskohtana mysteeriin, joka voi ilmaantua äärettömyyden, 

absoluuttisen mahdollisuuden133 kentällä; 

 

Kuten Gabrielin siipi Hyvän Paimenen kirkolla.  

 

                                                
133 Chance. “Chance […] has a double meaning: (i) something not derivable or explainable 
causally by reference to antecedent facts. There are those who assert the reality of such chance. On 
this view there are many possibilities in store in the future which no amount of knowledge would 
enable us to foresee or forestall. Indeterministic theories of the will assert possibilities of this sort 
also. (ii) Chance may mean that which, while necessary causally, is not necessary teleologically; 
the unplanned, the fatalistic. From this point of view the ‘possible’ is that which unexpectedly 
prevents the carrying-out of a purpose or intention.”;  
[chance] “concept cognate with that of probability is the concept of “chance”; which non-
pragmatists have, by very loose thinking, identified with ignorance of conditions. The pragmatist 
will say that it consists in a variety of results with no corresponding and definitely known variety 
of conditions. It is divisible into apparent, or “subjective”, chance (though the word “subjective” is 
objectionable,) where a variety of conditions is supposed to be known in a general way, though not 
singly, and real, or “objective” chance, where there is no reason to suppose any variety in 
the conditions.”. 
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8. Yhteenveto 
Tutkimuksen aiheena on Markku Pääkkösen alttaritaideteos Gabrielin siipi 

vuodelta 2002. Gabrielin siipi on Pakilan seurakunnan Hyvän Paimenen kirkon 

alttariartefakti. Pakilan seurakunta on osa Helsingin seurakuntayhtymää.  

Gabrielin siipi tunnistetaan ja huomioidaan formaalin kuvauksen keinoin, 

valokuvien toimiessa havainnollistavina viitteinä. Gabrielin siipi rakentuu 200:sta 

kuvioidusta kristallisesta lasiprismasta ja värilevyistä, mitkä heijastavat valoa 

Hyvän paimenen alttari- sekä kirkkosalin tilaan.   

Tutkielmassa huomioidaan esteettinen ja hengellinen tila, sekä näiden 

elementtien yhtäläisyys suhteena taideteoksen ominaisuuksiin. Gabrielin siiven 

ollessa taideteoksena uskonnollisessa tilassa, yhdistyy artefaktissa hengellinen ja 

esteettinen perinne. 

Tutkimuskysymys luo tekstin kontekstin, jolla Gabrielin siipi 

merkityksellistyy C.S. Peircen semioottisen teorian viitekehyksellä. 

Tutkimuskysymys on: miten Gabrielin siiven materiaaliset- ja valoelementit ovat 

suhteena valoon, luontoon ja hengelliseen tilaan?  

Tutkimuskysymys rakentaa analyysin pääluvut; Valo, Luonto ja 

Hengellinen tila, joissa huomioidaan C.S. Peircen semioottisen merkkiteorian 

taustakehyksenä ja kivijalkana oleva fenomenologia, joka on jaoteltu kolmeen 

olemisen ja olevaisen rakenteelliseen ominaisuuteen; laadulliseen, suhteeseen 

(relation) ja representaatioon.  

Peircen semioottisessa teoriassa fenomenologia ilmaistaan terminologialla 

firstness, secondness ja thirdness. Olen kääntänyt terminologian suomen kielelle 

ilmaisuilla Ensimmäisyys-Ensi, Toiseus-Toinen ja Kolmanneisuus-Kolmannes. 

Fenomenologia on taustakehyksenä merkkitrikonomiaan ikoni, indeksi ja 

symboli. Jokainen trikonomian merkki jakaantuu ja rakentuu triadisina 

parametreinä; repsentamen, tulkinnos, viite (merkityksellisyys). Jokainen 

edellinen triadinen merkkiparametri jakaantuu fenomenologian mukaisesti 

kolmeen.  

Olen soveltanut fenomenologian mukaista merkin tulkinnoksen (interperant) 

trikonomiaa tekstuaalisena keinona samankaltaistaa esteettistä kokemusta, joka on 

taiteentutkimuksen fundamentaalinen lähtökohta. 

C.S. Peircen fenomenologinen ja semioottinen teoria avataan tutkimuksen 

edetessä; – päälukujen Valo, Luonto ja Hengellinen tila merkityksellistäen 

Gabrielin siipi alttaritaideteoksen. Tutkimuksen aiheen ollessa taideteos, niin 
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taidehistoria kuin estetiikka ovat osallisena Gabrielin siiven materiaalisten ja 

valon elementtien sisäistämisessä uskon ja filosofian historiaan, mitkä ovat 

suhteena luomassa valon, luonnon ja hengellisen tilan olemuksellisuutta 

mahdollistaen Hyvän Paimenen alttaritaideteoksen erityisyyden ja identiteetin 

Gabrielin siipenä.   

Prosessuaalisuus kolmen fenomenologialla on tutkimustulos Gabrielin siipi 

taideteoksesta. Kolmen fenomenologia on dimensionaalisesti vapaina suhteina ja 

keskinäisinä sulautumina muodostaen taideteoksen struktuurin, joka elää 

keskinäisinä suhteina, muodostaen olemassaolon ja olevan. 

Toinen tutkimustulos on mysteerin ja tiedon luova dialogi, mahdollistaen 

tiedon avoimuuden, joka on myös tieteellisen tekstin etenemisen edellytys, 

tarkoittaen myös säännön ja tottuvuuden suhteuttamista opitun tiedon sisällön 

uudelleen kasvuun.  

Luovuus osoittaa kuvan mahdollistavan ei tiedolliseen, täten kulttuureissa 

on arvostettu kuvaa, ikonia. Taiteen osoittaessa länsimaisessa kulttuurissa 

arvokkaan kuvan aseman, varsinkin hengellinen taide on ikonin arvomääre. 
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