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Yrjö Hirnin taidefilosofia ja estetiikka
ARTO HAAPALA

Yrjö  Hirn  (18701952)  on  1900luvun  alkupuolen  suurhahmo
suomalaisessa estetiikassa. Hän oli  eittämättä ensimmäinen kan
sainvälisesti  merkittävä  suomalainen  esteetikko:  hän  matkusteli
laajasti,  piti  esitelmiä  ulkomailla  ja  hänen  painavin  panoksensa
taiteen  tutkimukseen    teos  taiteen  alkuperästä    ilmestyi  ensin
englanniksi,  sitten  Hirnin  äidinkielellä  ruotsiksi  ja  neljä  vuotta
englanninkielisen laitoksen julkaisemisen jälkeen myös saksaksi1

Hirn toimi pitkään,  lähes  kolmekymmentä vuotta, Helsingin  yli
opiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorina, ja
vaikka hän ei suinkaan väheksynyt tai jättänyt syrjään oppituolinsa
toista  puolta  kirjallisuudentutkimusta,  on  perusteltua  sanoa,  että
hänen  vaikutuksensa  niin  tutkimuksellisesti  kuin  opetustyön
vaikutusta  ajatellen  oli  merkittävämpi  nimenomaan  estetiikassa.
Kaiken  kaikkiaan  suomalaisen  estetiikan  kukoistus  1900luvun
alkupuolella liittyy suurelta osin Yrjö Hirniin.2

Vaikka  Hirnin  tuotanto  on  laaja  ja  vaikka  siihen sisältyy paitsi
vakavaa tieteellistä tutkimusta myös kevyempää esseististä kirjoit
telua,  hänen  käsityksensä  estetiikan  menetelmistä  ja  ongelmista
muodostavat varsin  yhtenäisen kokonaisuuden.  Hirn  päätyi pe
rus vakaumuksiinsa jo vuonna 1896 ilmestyneessä väitöskirjassaan
Förstudier till en konstfilosofi på psykologisk grundval ja piti niistä
kiinni  läpi  tuotantonsa.  Väitöstilaisuudessaan  pitämästään lectio
praecursoriasta Hirn muokkasi suomenkielisen artikkelin "Vertai
levan taidetutkimuksen metoodeista", joka ilmestyi Valvojassa vuonna
1897  (Rantavaara  1977,7475),  ja  tämä  kirjoitus  antaa  tiivistetyn
käsityksen Hirnin metodisista periaatteista.

Monet Hirnin myöhemmistä kirjoituksista, esimerkiksi vuonna
1916  ilmestynyt Barnlek: Några  kapitel om visor,  danser och
små  teatrar, ovat  sovelluksia  hänen  peruskonseptiostaan  siinä
mielessä,  että  Hirn  perustaa  tutkimuksensa  tiettyyn  esteettisen
käsitteeseen ja tiettyyn käsitykseen taiteen ja esteettisen ilmiö
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piirin kehittymisestä. Samalla Hirn kuitenkin laajentaa tutkimus
piiriään ottamalla tutkimuksen kohteeksi uusia kulttuuriilmiöitä,
kuten juuri lasten leikin tai seitsemän vuotta aikaisemmin, 1909,
ilmestyneessä teoksessa Det heliga skrinet: Studier i den katolska
kyrkans  poesi  och  konst katolisen  kirkon  runouden  ja  taide
esineet.  Tämä  kirja  ilmestyi  englanniksi  nimellä The  Sacred
Shrine:  A  Study  of  the  Poetry  and  Art  of  the  Catholic  Church
vuonna  1912  ja uusintapainoksena  vuonna  1958.  Näiden  tutki
musten  painopiste  ei  tosin  enää  ole  estetiikassa  vaan  ihmisen
kulttuuriympäristössä  laajemmassa  merkityksessä.  Esimerkiksi
Det heliga skrinet kasvaa hyvin yksityiskohtaiseksi tutkimuksek
si katolisen uskon eri symboleista.

Hirn  luo metodologisen  ja  teoreettisen perustan käsityksilleen
vuosisadan vaihteessa  ilmestyneissä  teoksissaan,  ennen  kaikkea
vuonna 1900 ilmestyneessä The Origins of Art tutkimuksessaan.
Väitöskirjan  ja  taiteen  alkuperää  koskevan  tutkimuksen  kanssa
samaa aihepiiriä  käsittelee  vielä  kolmaskin  työ,  vuosina  1897
1901 ilmestynyt Skildringar ur Pueblofolkens konstlif. Hän kyllä
laajentaa tutkimuspiiriään myös estetiikan sisällä, erityisesti vuon
na 1913 julkaistussa Det estetiska lifvet tutkimuksessaan (suom.
Esteettinen elämä 1914), mutta tässäkin tutkimuksessa peruspilarit
ovat  samat  kuin  varhemmissa  töissä.  Myöhäiskauden  tärkein
teoreettinen tutkimus estetiikan kannalta on vuonna 1937 ilmes
tynyt Konsten  och  den  estetiska  betraktelsen. Tämä  kolmeen
Lontoossa pidettyyn esitelmään perustuva kirjanen ei tuo oleelli
sesti uutta Hirnin esteetikon kuvaan,  joskin viimeisessä  luvussa
Hirn suhteuttaa omaa kantaansa kahden oppilaansa, Hans Ruinin
ja  Eino  Krohnin  teorioihin  ja  tällä  tavalla  ottaa  käsiteltäväksi
joitakin uusiakin kysymyksiä. Kirja antaa  tiivistetysti  erinomai
sen kokonaiskuvan Hirnin estetiikasta.

Tunnusomaista  Hirnin  myöhemmälle  tutkijakuvalle  on  myös
siirtyminen yhä enenevästi populaarimpaan esseetyyliin. Hirn jul
kaisee  lukuisia  esseekokoelmia  ruotsiksi  ja  samanaikaisesti  tai
hiukan myöhemmin suomenkielisinä käännöksinä. Kirjallisuuden
tutkimuksen  puolella  hän  jatkoi  myös  monografioiden  kirjoitta
mista.  Mainitsemisen  arvoisia  ovat  erityisesti  hänen  Runeberg
tutkimuksensa.  Hirnistä  tuli  myös  varsin  merkittävä  kulttuuri
vaikuttaja  yliopistomaailman  ulkopuolella,  erityisesti  teatteri
hallinnossa; myös hänen panoksensa Otavan johtokunnassa oli
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merkittävä (Rantavaara 1979,102110,139150 ja 165182).
Tässä kirjoituksessa esittelen Hirniä vain esteetikkona. Hirniä

olisi hiukan harhaanjohtavaa kutsua taidefilosofiksi, koska suu
rin  osa  ja usein  hänen  merkittävimpänä pidetty  tieteellinen  pa
noksensa ei ole luonteeltaan filosofista, vaan pikemminkin antro
pologista,  joskus  jopa  nykytermein  etologista.  Hirn  tarkastelee
sekundaarikirjallisuuden  varassa  laajasti  esimerkiksi  Darwinin
ajatusta, että linnuilla olisi jonkinlainen esteettinen taju (1896,9
43)3.  Lisäksi  Hirn  suhtautui  kriittisesti  spekulatiiviseen  filoso
fiaan, erityisesti Hegelin estetiikkaan (1924, 2325). Hirn itsekin
mielsi  oman  esteettisten  ilmiöiden  tutkimuksensa  pikemminkin
psykologiseksi kuin filosofiseksi tarkasteluksi. Hän painotti sitä,
että tutkimuksen on  lähdettävä esteettisistä ilmiöistä, ei yleisistä
filosofisista  järjestelmistä:  "Varsinaisen  estetiikan  tutkimuksen,
samoin kuin taidefilosofian tutkimuksen on aina lähdettävä liik
keelle esteettisen elämän psykologisista ja sosiologisista tosiasi
oista, ei teoreettisista oletuksista" (1900, 5).4

Selvittelen aluksi Hirnin tutkimuksellisia ja metodologisia läh
tökohtia: mitkä ovat esteettisen tutkimuksen alueet ja miten niitä
on metodisesti lähestyttävä. Tämän jälkeen esittelen Hirnin käsi
tyksen  taiteesta  ja  kauneudesta,  samoin  kuin  joistakin  muista
esteettisistä kvaliteeteista, minkä  jälkeen  tarkastelen Hirnin  teo
riaa taiteen ja esteettisten  ilmiöiden synnystä. Hirnillä on kaksi
toisiaan  täydentävää  teoriaa:  psykologinen  ja  historiallinen,  ja
annan  molemmista  lyhyen  kuvauksen.  Lopuksi  pyrin  sijoitta
maan Hirnin tuotantoa laajempaan viitekehykseen ja arvioimaan
Hirnin merkitystä nykyestetiikan näkökulmasta.

Mitä estetiikka tutkii?

Hirnin mukaan yksi estetiikan keskeisistä tehtävistä on selvittää,
miten taide ja muu esteettinen ilmiöpiiri on tosiasiassa syntynyt.
Hirn kutsuu tätä "historialliseksi taiteenselitykseksi" (1924, 55).
Tämä taiteen alkuperän selvittäminen on Hirnin sanoin "puhtaasti
psykologinen ja sosiologinen ongelma" (1900, v). Psykologinen
tämä  kysymys  on  Hirnille  sen  vuoksi,  että  kaikki  esteettiset
ilmiöt palautuvat hänen  mukaansa  ihmisen  kokemuksiin,  ja es
teettinen ilmiöpiiri on hänen mukaansa syntynyt tietysti
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yleisemmästä  ihmiseen  kuuluvasta  psykologisesta  tendenssistä.
Tätä problematiikkaa selvittelen enemmän hiukan myöhemmin.
Sosiologinen tämä pulma on siinä mielessä, että taiteen alkulähteet
löytyvät  alkuperäiskansojen  arkipäivän  toiminnoista  ja  käytän
teistä. Näiden taiteen  juurien selvittäminen on sosiologinen, ny
kyään sanoisimme ehkä pikemminkin sosiaaliantropologinen teh
tävä. Hirn ei  tosin  itse antaudu kenttätutkimuksiin, vaan  luottaa
tuonaikaiseen  alkuperäiskansoja  koskevaan  tutkimuskirjallisuu
teen: sekundaarilähteiden avulla hän selvittelee niitä alkuperäis
kansojen käytänteitä, joista hän katsoo esteettisten ilmiöiden vä
hitellen kehittyneen.

"Sielutieteellinen taiteenselitys" (1924, 74)  liittyy välttämättä
sekin  taiteen alkuperän historialliseen selvittämiseen. Mikä  lo
pulta  on  tämän  psykologisen  taiteenselityksen  alue  ja  millä
tavalla  tätä  puolta  esteettisestä  todellisuudesta  on  tutkittava?
Hirnin mukaan myös meidän mentaalisissa rakenteissamme on
tiettyjä piirteitä,  joista  esteettinen  todellisuus on vähitellen ke
hittynyt.  Psykologinen  taiteenselitys  pyrkii  valaisemaan  sitä,
mitkä mentaaliset  tekijät  ovat mahdollistaneet  taiteen kehitty
misen. Kaksi piirrettä on Hirnin mukaan keskeistä: se että meil
lä  on  kyky  tuntea  mielihyvää  ja  että  meillä  on  tarve  ilmaista
kokemamme mielihyväntunne (1900, 4371; 1924, 7677). Me
emme  pelkästään  pysty  kokemaan  mielihyvää,  me  haluamme
mielihyväntunteita  ja  pyrimme  niitä  aktiivisesti  tuottamaan.
Mielipahaa taas pyrimme välttämään. Sekä mielihyvän että mie
lipahan  kokemiseen  liittyy  Hirnin  mukaan  ilmaisutarve,  joka
taas johtuu ihmisen sosiaalisesta luonteesta  halustamme jakaa
kokemamme  muiden  ihmisten kanssa.  (1900, 7285.) Samalla
kun jaamme kokemuksen muiden kanssa, oma kokemuksemme
voimistuu; Hirnin käsitys pitää yhtä vanhan sanonnan kanssa:
"jaettu ilo on kaksinkertainen ilo."

Kolmas näkökulma  lähestyä  esteettisiä  ongelmia  on  "esteetti
nen taiteenselitys". Tämä tulee  lähimmäs sitä, mitä estetiikalla
nykyään  ensisijaisesti  ymmärretään:  selvitystä  tietyistä  esteetti
siksi  luokitelluista  ilmiöistä.  Hirn  kutsuu  näitä  "esteettisiksi
käsiteluokiksi"  tai  "kategorioiksi"  tai  edelleen  "esteettisiksi
vaikutusmuodoiksi"  eli  "modifikaatioiksi". Koska hän ajattelee,
että kaikki  esteettinen palautuu viime kädessä henkilökohtaisiin
kokemuksiin, hän käyttää myös termiä "esteettinen tunnelma
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laji". (Hirn 1924, 121.) Näitä Hirn luettelee kaikkiaan kuusi:
kaunis, suloinen, arvokas, ylevä, traaginen ja koominen. On kiin
nostavaa, että Hirn painottaa myös esteettisessä taiteenselityk
sessään tutkimuksensa empiiristä pikemminkin kuin käsitteellistä
luonnetta: "esteettinen on olemassa vain meidän omassa sielun
elämässämme" (ibid.) ja "tehtävänämme (on) tutkia niitä vaiku
telmia, joita koemme esteettisesti suhtautuessamme ulkotodelli
suuteen" (ibid.). Hirn selvittelee näitä reagointitapoja tarkastel
lessaan esteettisiä ongelmia sellaisinaan. Kyse on siis jonkinlaisesta
introspektiosta; yhtä lailla Hirnin selvityksiä voitaisiin pitää
alustavana tunteiden fenomenologiana: mistä koostuu kauneuden tai
ylevän tunne?

Kauneus taiteessa ja luonnossa

Vaikka Hirn itse aloittaa tutkimuksensa historiallisella ja psykolo
gisella taiteenselityksellä, on tietyssä mielessä perustellumpaa lähteä
liikkeelle hänen esteettisen käsitteestään, Hirnin termein esteettisestä
taiteenselityksestä. Näin siksi, että loogisesti Hirnin selvitykset
taiteen alkuperästä sekä historiallisessa että psykologisessa mielessä
perustuvat aivan tiettyyn käsitykseen esteettisestä. Hirn perustelee
tämän esteettisen käsitteen oikeutusta sillä, että se on ollut ainoa
seikka, josta estetiikan teoreetikot ovat olleet edes jossakin määrin
yhtä mieltä. Estetiikan historia on ollut erilaisten teorioiden ja
erimielisyyksien historiaa, mutta yhtä asiaa ei ole kiistetty: esteettiset
ilmiöt ovat itsetarkoituksellisia ja "ne ovat riippumattomia kaikista
niiden olemukselle 'vieraista', s.o. käytännöllisistä tai tietopuolisista
harrastuksista" (1924, 33; ks. myös 1963, 12). Esteettisillä
ilmiöillä ei ole päämäärää itsensä ulkopuolella; ne ovat Hirnin
terminologialla "autotelisia" (ibid.). Tämä esteettisen
"itsenäisyysvaatimus" (1924, 34) löytyy Hirnin mukaan kaikilta
estetiikan perustan luoneilta suurilta uuden ajan ajattelijoilta: hän
viittaa Kantiin, Schilleriin, Schopenhaueriin, mutta myös
hegeliläisiin filosofeihin ja darwinistisiin teoreetikoihin (1900, 78;
1924, 3435; 9596). Tämän lisäksi hän katsoo kannan olevan
"sopusoinnussa sekä taiteilijain lausunnoissa tavattavan että ylei
sessä kielenkäytössä ilmenevän käsityksen kanssa" (1924, 32).
Tässäkin on metodisesti kiinnostavaa se, että Hirn haluaa pe
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rustella  kantansa  ikään  kuin  empiirisesti:  "Tulee  todistaa,  että
kaikista  lukuisista yksityisten  teoriain välisistä ristiriitaisuuksista
huolimatta  sittenkin  on  olemassa  muutamia  yhteisiä  ajatuksia,
joista  teoreetikot  ovat  päässeet  yksimielisyyteen.  Ja  juuri  tältä
yhteiseltä  pohjalta  on  lähdettävä,  jos  tahdotaan  kehittää  jotakin
omaa teoriaa taiteesta ja kauneudesta ja samalla toivoa muiden
kin siihen yhtyvän." (1924, 32.) Argumentti näyttää olevan, että
koska niin  monet  teoreetikot ovat  tähän käsitykseen päätyneet,
sen täytyy olla tosi tai vähintäänkin uskottava ja näin ollen hyö
dyllinen  lähtökohta.  Toisin  sanoen  tutkimalla  eri  teorioita  ja
löytämällä  niistä  jokin  yhteinen  ajatus  voidaan  löytää  perusta
esteettiselle teorialle.

Mitä  esteettisten  ilmiöiden  autotelisuus  tarkemmin  merkitsee?
Keskeinen ajatus on, että niin taideteoksilla kuin muillakin esteetti
sillä ilmiöillä on oma päämääränsä; jokainen taideteos on "pää
määrä itsessään", Selbstzweck (1900, 12). Taideteosten tehtävä ei
Hirnin  mukaan  ole  moraalinen  kasvattaminen,  ei  myöskään
tietomäärämme  lisääminen:  "tiedämme  myös,  ettei  taiteilijan
innokkainkaan pyrkimys ylentää mieltämme, valistaa älyämme
tai  jalostaa  siveellistä  tajuntaamme  kykene  hitustakaan  lisää
mään hänen  tuotantonsa puhtaasti esteettistä arvoa" (1924, 36).
Sikäli  kuin  taiteilija  on  taiteilija,  hän  ei  pyri  kasvattamaan  tai
opettamaan meitä ja sikäli kuin taiteen vastaanottaja on kiinnos
tunut teoksesta taideteoksena, hän ei etsi niistä moraaliopetuksia
tai tietoa. Sekä taiteilijan luomistyö että vastaanottajan tarkastelu
ovat "pyyteettömiä" (1924, 51; 1963, 13).

Hirnin  toinen  keskeinen  aksiooma  on  esteettisten  ilmiöiden
psykologinen  luonne:  esteettinen  esteettisenä  on  jotakin,  joka
liittyy olennaisesti ihmisen kokemismaailmaan. Tarkemmin otta
en  esteettiset  ilmiöt  palautuvat  aina  joihinkin  tunnetiloihin:  es
teettinen  on  koettuja  tunteita.  "Esteettiset  tunteet"  (1900,  141;
1924,  107)  eroavat  yhdessä  suhteessa  arkipäivän  tunteista.  Ne
ovat kvalitatiivisesti samanlaisia kuin muutkin tunteet, mutta ne
eivät liity arjen välittömiin huoliin ja ovat tämän vuoksi jollakin
tavalla  puhtaampia,  tai  kuten  Hirn  sanoo,  "mitä  me  taiteessa
tunnemme, on selkeää, valoisaa ja kevyttä" (1924, 107). Pyyteet
tömään  luomistyöhön  ja  tarkasteluun  liittyy  kontemplatiivinen
asenne  ja  tietty  etäisyys  arjen  toimiin;  tarvitaan  "psyykkistä
distanssia" niin kuin Rantavaara Edward Bulloughin tunnettua
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termiä käyttäen asian ilmaisee (Rantavaara 1977, 126; ks. myös
Rantavaara 1974, 70). Pyyteettömän kontemplatiivisen asenteen
seurauksena  saavutetaan  arjen  huolista  vapaita  puhtaita  tunne
elämyksiä.  Hirnin  tavoitteleman  ajatuksen  voisi  ilmaista  myös
sanomalla, että esteettisillä tunteilla ei ole todellista syytä, reaa
lista aiheuttajaa, minkä vuoksi henkilö voi kokea niiden puhtaat
tunneominaisuudet; hänen ei tarvitse ajatella tai olla huolissaan
tunteiden aiheuttajasta niin kuin arkielämän tilanteissa.

Hirn kuitenkin  toteaa, että emme voi koskaan  täysin  irtaantua
arjen todellisuudesta, minkä vuoksi "ehdoton taideteos on ihan
ne, joka on olemassa vain teoriassa" (1924, 108; ks. myös 1963,
48 ja 63). "Esteettinen vapaus" (ibid.) ei ole koskaan täydellistä;
se  on  pikemminkin  vain  ihanne  tai  päämäärä,  johon  aina  pyri
tään,  mutta  jota  ei  koskaan  täysin  saavuteta.  Mutta  vaikka
pyyteettömyys  ja  siitä  seuraavat  puhtaat  tunteet  eivät  koskaan
toteudukaan  täydellisinä,  esteettisyys esteettisenä on nimenomaan
tällaista arjen huolista etäisyyttä ottavaa tunteiden kokemista. Se
että  eiesteettiset  seikat  ovat  käytännössä  enemmän  tai  vähem
män mukana kokemuksissamme, ei Hirnin mukaan muuta esteet
tisen määritelmää: "Jos teoriassa  tahdotaan erottaa  taide muista
toiminnanmuodoista, on pakko jättää huomioon ottamatta kaikki
muut paitsi suoranaisesti esteettiset tekijät" (1924, 274).
Hirnin mukaan pyyteettömyys ja kontemplatiivinen asenne liit
tyvät siis sekä luovaan että vastaanottavaan toimintaan. Vastaa
vasti molempiin kuuluu myös puhtaiden tunteiden kokeminen.
Taiteilijan ja vastaanottajan välissä on teos. Mikä on teoksen
osuus esteettisten ilmiöiden maailmassa? Niin paradoksaaliselta
kuin se kuulostaakin, teos ei siis ole esteettisten ominaisuuksien
varsinainen kantaja, koska esteettisyys on aina jotakin kokemuk
sellista. Mutta taideteos voi välittää näitä kokemuksellisia seik
koja  taideteos siirtää tunnetiloja taiteilijasta tarkastelijaan. Hirn
katsoo, että nimenomaan teoksen muoto pystyy välittämään tai
teilijan kokeman tunteen tarkastelijaan. Muoto ikään kuin
vangitsee tekijän kokeman esteettisen tunteen ja sallii tarkastelijan
kokea saman tunteen. Hirn painottaa, että muotoon kiinnittyy
nimenomaan arkielämän taisteluista vapaa esteettinen emootio:
tyyni, kontemplaatiosta syntynyt puhdas tunne. Taideteoksissa
siis on myös arkeen ja elämänkiihkoon liittyviä "dionyysisiä"
aineksia, toteaa Hirn, mutta hillitty "apolloninen" on se, mikä
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tekee  taiteesta  taidetta;  tämä  on  ideaalinen  puhdas  esteettinen
elementti. (1924, 108109.)

Näin Hirn pääsee taiteen määritelmäänsä, joka on syytä siteera
ta kokonaisuudessaan:

Taideteos tai taideilmaus on sellaisen toiminnan tuote, minkä
avulla  luonteeltaan  tunnepitoinen  inhimillinen  sieluntila  on
saanut  täydellisen  ja kaikenpuolisen  ilmaisunsa  ulkonaisessa
muodossa tai hahmossa, joka tekee vapaan ja 'pyyteettömän'
tarkastelun mahdolliseksi  ja  joka  siten  eiesteettisen  elämän
kiihottavien  ja  hämmentävien  vaikutelmien  sijasta  herättää
tarkastelijassa  puhtaan  kontemplatiivisen  mielihyväntunteen.
(1924, 112.)

Kontemplatiivisen  mielihyväntunteen  luonne  vaihtelee  sen  mu
kaan, mistä esteettisestä kategoriasta tai modifikaatiosta on kyse.
Kaikkein puhtaimmillaan  tämä mielihyvä  ilmenee kauneudessa
tai  "ihanneesteettisessä"  (1924,  127).  Hirn  tekee  hyödyllisiä
erotteluja termin "kaunis" eri käyttötapojen välillä, ja toteaa, että
termiä  olisi  selvyyden  vuoksi  syytä  käyttää  vain  tästä  yhdestä
modifikaatiosta  puhuttaessa,  ei  esteettisistä  ilmiöistä  ylipäätään
(1924,  126).  "Esteettinen"  tai  "esteettisesti  vaikuttava"  on  laa
jempi termi kuin "kaunis". Kauneus on esteettisistä kategorioista
täydellisin siinä mielessä, että siinä tyyni apolloninen elementti
on  puhtaimmillaan:  kauneuden  kokemuksessa  ei  ole  mitään
ulkoesteettistä;  se  on  puhdas,  tyyni  ja  harmoninen  mielihyvän
kokemus. Hirn  toteaa:  "Kauniista yksinään ei  johda  mikään  tie
rauhattomuuteen  ja  pakonalaisuuden  alueille.  Se  lepää  tyynesti
omassa olossaan, sen ei tarvitse pyrkiä vaikuttamaan voimallaan
..."  (1924,  129).  Kauneuden  kokemuksessa  emme  ole  lainkaan
tietoisia epämiellyttävistä aineksista, kauneus "unohtaa tietoisuu
den  vastakohdastaan"  (ibid.) Kauneuden  kokemuksen  aikaan
saavat asiat ovat sisäisesti sopusointuisia siinä mielessä, että mi
kään  yksittäinen  osa  ei  saa  määräävää asemaa,  vaan  suhteutuu
muihin.  Kauneuskokemus  syntyy  harmonisesta  kokonaisuudes
ta. (1924, 130131.)

Kauneuskokemuksen  syntymisen  edellytyksenä on  myös  jon
kinlainen  "myötätuntoinen  suhde"  (1924,  131)  kokijan  ja  koh
teen välillä. Hirn ajattelee, että kauneuskokemusta ei voi syntyä,
jos kohde on sellainen, että kokija ei tunne sitä omakseen tai pitää
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sitä  muuten  täysin  vieraana.  Positiivisesti  ilmaisten:  mitä  suu
rempi yhtäläisyys vallitsee kokijan ja kohteen välillä, sitä otolli
sempi perusta on  luotu  kauneudelle.  Tästä  Hirn päätyy ajatuk
seen, että ihmiskeho on kauneuden perustapaus: "Ihanneesteetti
sestä  nauttiminen  esiintyy  sentähden  helpoimmin  selitettävässä
muodossaan  silloin,  kun  me  katselemme  jonkun  ihmisen  kau
neutta  'pyyteettömällä  tarkkaavaisuudella'."  (1924,  132.)  Määre
"pyyteetön  tarkkaavaisuus"  sulkee  jälleen  pois  ulkoesteettiset
intressit,  kuten  esimerkiksi  eroottisen  tai  seksuaalisen  kiinnos
tuksen. Hirnin mukaan  itse asiassa "täydellistä"  ihmiskehoa on
tuskin edes olemassa, minkä vuoksi meidän on kauneuden kor
keimmat  ilmenemismuodot havaitaksemme turvauduttava taide
teoksiin,  ennen  kaikkea antiikin Kreikan  ja  Italian  renessanssin
veistoksiin ja maalauksiin. (1924, 134135.) Näistä taideteoksis
ta  saamme  käsityksen  täydellisestä  ihmiskehosta  ja  samalla
puhtaimman esimerkin kauneudesta. Hirn näyttää kuitenkin  lo
pulta ajattelevan, että se kauneus, jonka me voimme ihmiskehossa
havaita, ei ole pelkästään fyysistä kauneutta, vaan syntyy ihmisen
koko  olemuksesta  ja  myös  siitä  yhteiskunnasta,  jossa  ihminen
elää ja toimii. Hirn puhuu "vapaista ja ihmisenarvoisista olosuh
teista",  jotka "tekevät  mahdolliseksi  ihmisen erilaisten kykyjen
häiriintymättömän,  kaikenpuolisen  kehittymisen"  (1924,  134).
Ihmisen  kauneus  on  siis  paitsi  kehon  sopusuhtaisuutta  myös
täysipainoista elämää hyvässä yhteiskunnassa.

Mutta kauneus ei hirniläisessä teoriassa luonnollisestikaan ra
joitu  ihmiskehoon: myös kreikkalainen rakennustaide  antaa esi
merkin  ilmiöstä,  jolla  on  yhtäläisyyttä  meidän  psyykkisten
rakenteidemme kanssa ja joka näin ollen mahdollistaa eläytyvän
osallistumisen rakennuksen muotoelementtien kanssa. Hirnin an
tama kuvaus on itse asiassa varsin fenomenologishenkinen:

Niinpä tuntuu meistä ... myöskin kreikkalainen rakennustai
de  herättävän  'tyynen  varmuuden',  'sisäisen  sulkeutunei
suuden'  ja  'vapaasti  leijailevan,  pyyteettömän,  omaan
olemukseensa  sulkeutuvan  sopusoinnun'  vaikutelmia.  Me
kohoamme pylväiden mukana, jotka ylenevät kohti emäpalk
kia, me lepäämme kannatettujen rakennuksenosien kanssa
ja tuemme tukevien mukana, ja rakennusosien välillä vallit
seva  sopusointu  herättää  meissä  vastakaiun,  jossa  me  ha
vaitsemme rakennuksen olemuksen kertautuvan. Esteettisen
kuvittelun vallassa ollessamme me emme muista, että kuol
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lut kappale on kuollut, vaan se näyttää meistä elävän niin
kuin inhimillinen olento. Jokainen kaunis rakennus, jokai
nen kaunis  työkalu  ja  jokainen  kaunis  esine  tuntuu meistä
nauttivan omasta kauneudestaan. (1924, 136137.)

Sama selitysmalli pätee Hirnin mukaan myös luonnonkauneuteen:
'"Yksinkertaisesti  kaunis' maisema on sellainen maisema,  jossa
me olemme havaitsevinamme ihanneihmisen levollisen, kirkkaan
ja sopusointuisen elämän ilmenevän." (1924, 139.) Suomalaisessa
luonnossa  kauneuden  perikuva  on  kesäinen  järvimaisema.  Mutta
kuinka on mahdollista nähdä kauneutta luonnossa, jos esteettisessä
on kyse tunteensiirrosta taiteilijasta vastaanottajaan? Millä tavalla
luonnonkauneus  on  selitettävissä  Hirnin  ekspressioteoriassa?
Hirn oli agnostikko (Rantavaara 1977, 199), joten kaikki teologi
set  selitykset  ovat  poissuljettuja:  kauneus  ei  ole  jumalallisten
prinsiippien ilmentymää tai ilmaisua. Hirnille luonnonkauneus on
tarkastelijan  omien  tunnetilojen  projektiota  kohteeseen.  (1924,
137138.)  Hirn  siis  kannattaa Einführung eli  tunnestautumis
teoriaa ja hän käyttää itsekin tätä termiä (Hirn 1924, 182; Ranta
vaara 1974,6869).

Hän antaa mielikuvitukselle  jonkinlaisen aseman tässä tuntei
den  projektioprosessissa,  joskaan ei  juurikaan analysoi mieliku
vituksen  tai  kuvittelun käsitettä;  yllä olevassa  lainauksessa hän
käyttää ilmaisua "esteettinen kuvittelu". Kuvittelukykymme mah
dollistaa sen, että voimme eläytyä luonnonmaiseman, rakennuk
sen  tai  muun  vastaavan  asian  ominaisuuksiin  ja  tällä  tavalla
elävöittää ne omilla tunteillamme:

Myöskin  ihmisen  ulkopuolella  avautuvaan  maailmaan  me
kykenemme asettumaan myötätuntoiseen suhteeseen, luullen
silloin vaihtavamme tunteita ulkoilmiöiden kanssa. Jos nämä
ovat hengettömiä, niin me puhallamme niihin hengen esteetti
sessä  kuvittelussamme.  Olemuksemme  sisäisen  rakenteen
mukaisesti me emme voi käsittää ympäristöämme panematta
siihen omaa elämäämme. (1924, 136.)

Kyse on siis jälleen tunteiden projektiosta, jonka teemme jossa
kin mielessä välttämättä: Hirn sanoo luonnon elävöittämisen ta
pahtuvan "olemuksemme sisäisen rakenteen mukaisesti". Meillä
on Hirnin mukaan jonkinlainen myötäsyntyinen taipumus nähdä
luonto ja rakennettu ympäristö tiettyjen esteettisten tunnekvali
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teettien läpi. Tällä tavalla estetisoimme ympäristömme; koemme
sen esteettisesti arvokkaana.

Hirnin teoriasta seuraa johdonmukaisesti, että taiteen estetiikka
on primaaria  luonnonestetiikkaan nähden: olemme oppineet  es
teettisen  suhtautumistavan  taiteellisista  ilmiöistä  ja  vasta  tämän
jälkeen  voineet  alkaa  projisoida  esteettisiä  tunteitamme  luon
toon.  Tämä  käsitys  liittyy  Hirnin  teoriaan  taiteen  synnystä:  es
teettinen  suhtautumistapa  on  vähitellen  kehittynyt  ihmisen  ei
esteettisistä  toiminnoista,  jotka  ovat  palvelleet  esimerkiksi  ritu
aalisia  tai uskonnollisia päämääriä. Hirn toteaakin hyvin yksise
litteisesti: "Meidän käsityksemme mukaan on taide laajimmassa
merkityksessään  alkuperäisempi  ilmiö  kuin  esteettinen  havait
semistapa...  on  tarkoituksenmukaista  perustaa  yleisesteettinen
teoria  taideelämän  sielutiedettä  koskevalle  tutkimukselle."  (1924,
118)  Taide  myös  opettaa  meille    Hirnin  sanoin  "syventää  ja
teroittaa  käsitystämme"  (1924,  116)    miten  nähdä  esteettisiä
ominaisuuksia  taiteen  ulkopuolisessa  maailmassa.  Kun  pereh
dymme  taiteeseen,  harjaannumme  esteettiseen havainnoimiseen,
jota voimme sitten hyödyntää luonnon tarkkailussamme.

Muut esteettiset kvaliteetit: sulous, arvokkuus, ylevyys,
traaginen, koominen

Muita esteettisiä modifikaatioita en voi tässä kovin yksityiskoh
taisesti selittää. Kaikissa niissäkin on viime kädessä kyse tietystä
kvalitatiivisesti  määriteltävissä olevasta  tunteesta,  joka  joko vä
littyy meille taideteoksen kautta tai jonka projisoimme sellaiseen
asiaan tai objektiin, jolla ei ole sellaista selkeää luojaa, joka olisi
voinut  tuon  tunteen  objektiin  luomisprosessissa  asettaa.  Annan
vain pintapuolisen kuvauksen Hirnin esittelemistä muista esteet
tisistä  kvaliteeteista.  Osa  näistä  tuntuu  nykyajan  lukijalle
vanhentuneilta,  joskin  tämä  johtuu  osittain  vanhahtavasta
terminologiasta. Vaikka voi hyvin epäillä Hirnin viiden muun es
teettisen kvaliteetin riittävyyttä  tai kattavuutta nykyisen esteetti
sen  kentän  ilmiöiden  kuvailussa, ne kuitenkin poimivat  joitakin
enemmän  tai  vähemmän  keskeisiä  esteettisiä  ilmiöitä.  Hirn
liittää yhteen sulon ja arvokkuuden, koska hän pitää niitä
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toisiaan  täydentävinä  kvaliteetteina  (1924,  142).  Nykykielessä
termejä  "sulo",  "suloinen"  ja  "sulous"  käytetään  vähän.  Jos  sa
nomme jonkin olevan suloinen, viittaamme yleensä asiaan, joka
on jollakin tavalla sievä ja vetoaa meihin pienuudellaan ja ehkä
jopa avuttomuudellaan: pienet ihmislapset, samoin kuin kissan ja
koiran  pennut  ovat  tyypillisesti  suloisia  nykysuomessa.  Hirnin
esteettinen kategoria ei kuitenkaan ole suloisuutta tässä mielessä.
Englanninkielinen vastine on "grace"  tai "graceful", mikä kään
tyy  esimerkeiksi  termeillä  "hienostunut"  ja  "viehättävä",  joskin
nämäkään eivät täysin tavoita sitä merkitysvivahdetta, jota Hirn
esteettisellä  termillä  "suloinen"  hakee.  Tällaisen  "vapauttavan
keveyden"  (1924, 143)  tunteen  saavat  aikaan  kohteet,  jotka  to
teuttavat jonkin asian siten, että niissä ei ilmene erityistä ponnis
telua tai vaivaa. Tämä kvaliteetti voi ilmetä ihmisen työnteossa,
joskin  parhaiten  se  Hirnin  mukaan  näkyy  leikissä  ja  tanssissa
(1924,  161).  Tämän  hienostuneisuuden  tai  sulouden  luonteen
ymmärtää paremmin vastakohtaansa nähden: kömpelyys, hiomat
tomuus ja raskaus merkitsevät tämän ominaisuuden puuttumista.

Arvokkuuden  saksankielinen  vastine  on  "Würde".  Tähänkin
liittyy hienostuneisuuden vivahde: Hirnin mukaan arvokkuus on
suloisuuden  rinnakkaisilmiö. Arvokkuus on enemmän  sääntöjen
hallitsemaa  kuin  sulous,  mutta  siihen  liittyy  sama  vapauden  ja
keveyden tunne. (1924,166.) Arvokkuutta hallitsevat järki ja tie
toisuus, sulous on enemmän tiedotonta ja vaistonvaraista. Sulous
ilmenee monissa  luonnonkansojen  toiminnoissa, arvokkuus  taas
uskonnollisten  ja  moraalisääntöjen  hallitsemissa  yhteiskunnissa.
Taiteessa arvokkuutta  löytyy  sellaisista  tyylisuunnista,  joita oh
jaavat  ankarat  tyylisäännöt.  Hirn  ei  anna  näistä  esimerkkejä,
mutta mieleen tulee helposti esimerkiksi klassismi.
   Ylevän käsite on kokenut pienen renessanssin 1990luvulla, eikä
se  kuulosta  tällä  hetkellä  yhtä  jälkijättöiseltä  kuin  sulous  tai
arvokkuus.  Hirn  sanoo  nojaavansa  paljolti  Kantin  antamaan
selvitykseen,  joskin  pitää  sitä  liian  "järkiperäisenä",  ts.  Kant  ei
hänen  mukaansa  anna  tunteelle  riittävää  sijaa  (1924,182).  Hirn  ei
omassa  ylevän  analyysissään  viittaa  lainkaan  järkeen  tai
ymmärrykseen;  hänen  mukaansa  ylevässä  on  kyse  pelon  tai
uhkaavuuden  voittamisesta  puhtaassa  esteettisessä  tarkastelussa
(1924,183).  Ylevän  tunne  lähtee  liikkeelle  jostakin  suuresta  tai
käsittämättömästä  asiasta,  mutta  esteettinen  tarkastelu  nostaa
meidät pelon tunteemme yläpuolelle ja Hirnin
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sanoin  "sulaudumme  havaittuihin  esineihin  ja  ilmiöihin"  (ibid.).
Ylevään liittyvä omanlaisensa mielihyväntunne taas johtuu Hirnin
mukaan siitä,  että  liittyessämme esteettisessä kuvittelussa ylevään
kohteeseen  tunnemme vastaavuutta ylevää määrittävän suuruuden
kanssa. Hirn kuitenkin painottaa, että tämä kaikki on vain kuvittelun
aikaansaamaa  illuusiota,  koska  ylevä  vain  "lainaa  ...  meille  osan
omaa suuruuttaan" (ibid.). Tästä joka tapauksessa seuraa "kohottava
mielihyväntunne"  (ibid.). Kaikkein  otollisimman  pohjan  ylevän
esiintymiselle tarjoaa ihmisen voimien ulkopuolella olevien tekijöi
den  puuttuminen  ihmisen  kohtaloihin:  "jumaluuden  ilmestyminen
ihmisen aistien  tajuttavaksi,  siinä  ylevä  vaikutelma  ennen kaikkia
muita" (1924, 191). Kreikkalaiset tragediat antavat paljon esimerk
kejä ylevästä. Myös luonnon ylevään liittyy Hirnin teoriassa kulttuu
rivaikutteisen yliluonnollisen aines: vanhan tammen ylevyys syntyy
paitsi siitä voiman ilmauksesta, jonka tammen rosoisessa rungossa ja
oksistossa voimme kuvitella, myös niistä kulttuurisista assosiaatioista,
joita siihen liitämme: "emme voi nähdä sen laveata lehvistöä muista
matta Zeun pyhiä puita ja tammia, joiden huminassa jumalat kuiskivat
pyhiä ennuslauseita Dodonassa" (1924, 193). Nykykatsoja tällaisia
assosiaatiota kuitenkaan  tuskin tekee  ja  voi siitä huolimatta kokea
puun ylevyyden: yliluonnollinen ei siis ainakaan enää ole ylevyyden
välttämätön edellytys.

Ylevässä on mukana pelkoa ja sitä kautta mielipahaa. Traagi
sessa mielipahan osuus on esteettisistä kategorioista suurin. Yle
vä ja traaginen muistuttavat Hirnin mukaan niin suuresti toisiaan,
että traagista on syytä pitää yhtenä ylevän lajina. Traagisessa on
siis kyse periaatteessa samasta vaikutuksesta ja samasta tunteesta
kuin ylevässä: yksilön, yleensä jossakin mielessä suuren yksilön,
taistelu ja tappio jollekin vielä suuremmalle. Jotta vaikutelma ei
olisi  pelkästään  järkyttävä,  liikuttava  tai  ahdistava,  sankarin
kukistavassa  kohtalossa  täytyy  olla  myös  jotakin  kohottavaa,
Hirn ajattelee (1924, 226). Tällöin myös tarkastelija, ennen kaik
kea  tragedian esityksen katselija, kokee  jonkinlaisen vapautuk
sen ja kokemus saa esteettisen nautinnon luonteen.

Hirnin  viimeisenä  tarkastelema  "tunnelmalaji"  on  koominen.
Hän  tarkastelee  varsin  laajasti  erilaisia  koomisen  vaikutelman
synnystä esitettyjä käsityksiä ja päätyy toteamaan koomisen niin
moniulotteiseksi ilmiöksi, ettei sitä voikaan selittää yhdellä mää
ritelmällä (1924, 261). Monet koomiset tilanteet perustuvat yllä
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tykseen  tai  odotuksen  yllättävään  raukeamiseen,  mutta  komiik
kaa saadaan aikaan myös sanaleikeillä  tai siten,  että kaksi  epä
suhtaista  asiaa  laitetaan  rinnakkain.  Yleisesti  ottaen  koominen
liittyy Hirnin mukaan inhimilliseen toimintaan: "Ihminen itse on
ihmiselle koomillisin ilmestys kaikista." (1924, 250.) Hirnin es
teettisen  teorian kannalta  jälleen on kuitenkin oleellista se,  että
myös koominen palautuu meidän kokemuksiimme ja  viime kä
dessä tietyksi tunteeksi. Tämän tunteen luonnetta Hirn ei kuiten
kaan  ryhdy  tarkemmin  kuvailemaan,  vaan  luottaa  meidän  itse
kunkin omiin kokemuksiin koomisista ilmiöistä.

Esteettisten ilmiöiden psykologinen alkuperä

Olemme  nähneet,  kuinka  keskeisiä  tunne  ja  tunteen  ilmaisemi
nen ovat Hirnin estetiikassa. Esteettinen ilmiökenttä kokonaisuu
dessaan,  kaikkine  modifikaatioineen,  palautuu  lopulta  tiettyihin
mielihyvän  sävyttämiin  tunnekokemuksiin. Tätä  tunteen  ja  tun
neilmaisun dominanssia Hirn selittää viitaten yleisiin psykologisiin
tosiasioihin.  Samalla  hän  antaa  psykologisen  selvityksen  siitä,
kuinka  taiteen  synty  on  ollut  mahdollista.  Mistä  psykologisista
seikoista johtui se, että meillä on autotelinen, arkielämän päämää
rien kannalta hyödytön, esteettisten  ilmiöiden piiri? Hirn haluaa
liittää taiteen "jonkin toisen yleisemmän, helpommin käsitettävän
ja paremmin tunnetun toiminnan yhteyteen" (1924, 75) ja pyrkii
"johtamaan" (1924, 76) sen tästä yleisemmästä toiminnasta.

Hirnin  mukaan  taiteen  luominen  palautuu  yleiseen  tunteiden
ilmaisemiseen. Hän katsoo, että tunteiden  ilmaiseminen ylipäätään
on ulkoisista päämääristä riippumatonta toimintaa (ibid.). Mielihy
vän etsiminen  ja kohottaminen samoin kuin mielipahan välttämi
nen  ja vähentäminen eivät Hirnin evolutionistisen teorian mukaan
luonnehdi  pelkästään  ihmistä,  vaan  ne  ovat  "yleiseläimellisiä"
(1924, 76) piirteitä (1900, 3042). Väitöskirjassaan Hirn tiivistää
ajatuksen seuraavasti: "Driften till energisk motstånd mot smärtan
är  lika  ursprunglig  som  begäret  att  söka  lust."  (1896,  80.)  Hirn
katsoo, että yksi keskeinen keino lisätä mielihyvää on sen ilmaise
minen, koska ilmaisemisen avulla mielihyvästä tullaan tietoiseksi.
Vastaavasti  keino  vähentää  mielipahaa  on  myös  ilmaiseminen:
purkamalla mielipaha ulos sen vaikutus vähenee. Tätä ilmaisuun
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liittyvää  tendenssiä Hirn kutsuu "ilmaisuvietiksi", "uttrycksdrift"
(1924, 77; 1963, 35). Vaikka tunteenilmaiseminen on siis  itsetar
koituksellista siinä mielessä, että sillä ei ole mitään välitöntä itsen
sä ulkopuolista päämäärää  ilmaisemalla tunteita emme tule mo
raalisesti paremmiksi tai saavuta mitään muutakaan vastaavaa hyö
tyä  sillä on kuitenkin selvä, evolutionistiseen kehitykseen perus
tuva funktio ihmisen elämässä: "tunteenilmaisu on täyttänyt tehtä
vänsä  vapautettuaan  tuntevan  henkilön  hänen  tuskastaan  tai
kohotettuaan hänen iloaan" (1924, 78; ks. myös 1963, 3234).

Sen  lisäksi  että  tunteet  liittyvät  yksilön psyykkisiin rakenteisiin
ja  hänen  biologiseen  ilmaisemisentarpeeseensa,  ne  ovat  Hirnin
mukaan keskeisessä asemassa myös yksilöiden välisessä kanssa
käymisessä.  Tähän  tunteiden  ilmaisemisen  sosiaaliseen  puoleen
Hirn perustaa väitteensä, että taiteessa on kyse tunteiden siirrosta.
Tunteiden  ilmaisemiseen  liittyy yleisemminkin se,  että ne  "tarttu
vat" muihin  ihmisiin: "kun näemme jonkun henkilön voimakkaan
tunteen  vallassa,  tapahtuu  usein,  että  tahtomattamme  toistamme
hänen  ilmaisuliikkeitänsä" (1924,79).  Ilmaistu  tunne  leviää ympä
ristöön: ilonilmaisu saa aikaan iloa ja mielihyvää, jonkin kielteisen
tunteen  ilmaiseminen  puolestaan  mielipahaa.  Eikä  tämä  tunteen
sosiaalinen ulottuvuus pääty tähän: Hirn ajattelee, että ympäristön
vastareaktio  puolestaan  edesauttaa  tunteen  ilmaisseen  henkilön
tunnetilan  joko  voimistumista    jos  tunne  on  myönteinen    tai
vähentymistä  jos tunne on kielteinen. (1924, 7982.)

Voitaisiin  ajatella,  että  kun  tunne  on  kerran  ilmaistu  ja  jaettu
kanssaihmisten kesken, ei ole mitään syytä pyrkiä "ikuistamaan" sitä
johonkin ulkoiseen objektiin. Eikö riitä, että me ilmaisemme tuntei
tamme  normaalein  tavoin,  puheen  avulla  ja  erilaisin  elein?  Mikä
selittää siirtymisen  taiteelliseen  ilmaisemiseen,  jossa olennaista on
jonkin  ilmaisijasta  itsestään  erillisen  objektin  luominen  ja  tunteen
purkaminen siihen? Hirn löytää myös tähän kysymykseen psykolo
gisen  vastauksen:  "Kokemukset  sosiaalisen  ilmauksen  kohottavista
ja vapauttavista vaikutuksista herättävät halun saada monistunut ja
mahdollisimman uskollinen vastakaiku vallitsevalle tunteelle." (1924,
82.) Jotta tällainen "monistunut ja mahdollisimman uskollinen vasta
kaiku" saavutettaisiin, on järkevää pyrkiä ilmaisemaan tunne jonkin
pysyvän objektin avulla,  ei pelkästään arkisin  ilmaisukeinoin:  "Se
(ilmaisuvietti)  etsii  välikappaletta,  jonka  avulla  tunnetila  voidaan
siirtää yhä kasvaviin samointuntevien piireihin, jotta se tämän
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kuvitellun yleisön taholta saisi sen vastavaikutuksen, joka yksin voi
sen purkautumishalun tyydyttää." (Ibid.) Tämä on lopullinen siirty
mä pelkästä  ilmaisuvietistä "taideviettiin",  "konstdrift"  (1924, 82
83;  1963,  35).  Keskeinen  ero  pelkän  ilmaisuvietin  ja  taidevietin
välillä on siis se, että taidevietin tuotteet ovat pysyviä, ilmaisuvietin
taas välittömästi  häviäviä.  Taidevietin  tuloksena  syntyy  objekteja,
joita voidaan kutsua taideteoksiksi, koska ne mahdollistavat arkielä
män huolista vapaan pyyteettömän tarkastelun.

Taiteen  synnyn  psykologinen  perusta  on  siis  tarpeessamme
ilmaista ja jakaa tunnekokemuksiamme. Tältä pohjalta on kasva
nut autotelinen esteettinen tarkastelutapa. Se on voinut siitä syn
tyä,  koska  tunteiden  ilmaiseminen  on  itsekin  tietyssä  mielessä
itsetarkoituksellista.

Hirn  hylkää  käsityksen,  että  taiteessa  olisi  kyse  pelkästään
mielihyvän  etsimisestä.  Kuten  edellä  annetusta  esteettisten
modifikaatioiden  selvityksestä  kävi  ilmi,  vain  kauneudessa  on
kyse  puhtaasta  mielihyvästä,  muihin  kvaliteetteihin  on  liittynyt
mielipahan sävyisiä aineksia (1924, 93). Taidetta luonnehtii tun
teen ilmaiseminen ja jakaminen. Hirn päätyykin varsin poeettisiin,
joskin  samalla  tietyllä  tavalla  fenomenologisiin  ajatuksiin  siitä,
millä tavalla taiteen tarkastelija osallistuu teokseen:

...taideteos, samoin kuin elimelliset olennot, eläimet ja kasvit,
hurmaa aistit ja vangitsee ajatukset omilla 'houkutuskeinoil
laan’ ei näiden keinojen itsensä takia, vaan sen salaisuuden
takia, jonka ne samalla kertaa sekä salaavat että ilmaisevat. Ja
taideteoksen salaisuutta,  sen  oleellisinta  sisällystä,  ei  voida
selvittää  vetoamalla  sen  'kauniisiin'  ominaisuuksiin  sanan
tavallisessa merkityksessä; se voidaan paljastaa vain, jos en
nen kaikkea suunnataan huomio siihen tunneperäiseen sielun
tilaan,  joka  taideteoksessa  pyrkii  saamaan  ilmaisunsa  ja
vastakaikunsa. (1924, 94.)

Taiteen  viehätys  ja  vaikuttavuus piilee  siis Hirnin  mukaan  tässä
salaisuudessa, ilmaistussa tunteessa, joka tullakseen ymmärretyksi
vaati omakohtaista kokemista. Tässä mielessä taide on hyvin sosi
aalista toimintaa, vaikka sen lähtökohta onkin yksittäisen henkilön
elämysmaailma.

Hirnin  psykologinen  teoria  taiteen  synnystä  hylkää  myös
representaatioteorian:  vaikka  monet  taideteokset  esittävätkin  ul
koisen maailman asioita ja tapahtumia, taiteessa ei viime kädessä
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ole  kyse  representaatiosta.  Representaatio,  niin  kuvallinen  kuin
sanallinenkin, on vain väline tunnetilojen siirtämiseen. Taidemaa
lari  voi  maalata  kuvan  tietystä  ihmisestä,  kuvanveistäjä  veistää
ihmiskehon marmoriin ja kirjailija voi kuvailla jonkun aikakauden
tai paikkakunnan tapahtumia, mutta tällainen mimeettisyys on Hir
nin teoriassa toissijaista: vain  jos tällainen mimeettisyys palvelee
tunteiden ilmaisemista on kyseessä taideteos. (1924, 8990.)

Millä  muilla keinoilla  kuin  representaation avulla  tunnetiloja
voidaan  siirtää?  On  selvää,  että  mimeettisyys  ei  liity  kaikkiin
taiteenlajeihin, ei esimerkiksi musiikkiin,  joten  tunteenilmaisulla
täytyy  olla  muitakin  kanavia  käytettävänään.  Hirn  pitää  tahtia
yhtenä  alkuperäisimmistä  tunteenilmaisemisen  keinoista.  Tahti
Hirnin  ymmärtämässä  laajassa  mielessä  ei  liity  pelkästään  mu
siikkiin,  vaan myös  tanssiin  ja geometriseen  koristeluun:  niissä
kaikissa toistetaan jotakin rytmiä,  liikekuviota tai visuaalista muo
toa. (1924, 8788.) Tahti on tehokas väline ilmaisuvietin päämää
rien  toteuttamiseen    se  paitsi  alistuu  luontevasti  henkilön
tunteenilmaisulle myös välittää tuo tunteen helposti muille. (1900,
86101; 1963,3637.)

Taiteen historiallinen selittäminen

Jos asiaa  tarkastelee puhtaan kronologisesti,  taiteen probleemien
selvittäminen olisi  aloitettava  taiteen synnyn historiallisella  sel
vityksellä yhdessä psykologisen selityksen kanssa. Kuten olen yllä
todennut, Hirn itse menettelee näin: kaikki hänen varhaiset tutki
muksensa  keskittyvät  taiteen  historiallisiin  juuriin. The  Origins
of  Art teoksessaan Hirn käy läpi suuren joukon empiiristä aineis
toa todentaakseen teoriansa; samoin tätä teosta ennen ilmestynees
sä  tutkimuksessaan  bueblointiaanien  taiteesta.  Hirnin  kantava
ajatus on, että taiteella on eiesteettinen alkuperä. Kaikki taiteelli
nen  toiminta  on  syntynyt  jostakin  käytännöllisiä  päämääriä
palvelevasta aktiviteetista.

Voi kysyä, miksi Hirn pitää niin tärkeänä taiteen historiallisten
juurten  selvittämistä.  Miksei  hän  tyydy    niin  kuin  useimmat
esteetikot  ennen  häntä  ja  hänen  jälkeensä    taiteen  ilmiöiden
filosofiseen  selvittelyyn?  Hirn  muotoilee  jälleen  kysymyksen
hyvin selkeästi:
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Kuinka on mahdollista, että ihmiskunta on uhrannut niin pal
jon energiaa ja vaivaa toimintaan, josta saattaa puuttua lähes
täysin käytännölliset päämäärät? Tämä on yhtä hyvin sosiolo
ginen kuin psykologinenkin arvoitus, joka näyttäisi ensin vaa
tivan myös filosofin huomiota. Ainakin tämän kirjan kirjoittaja
on päätynyt siihen,  että  tämän ainakin näennäisen paradoksin
tarkastelu ja ratkaisuyritys ovat riittävän tärkeitä ja kiinnosta
via ansaitakseen oman erityistutkimuksensa. (1900, 15.)5

Hirnin intressit ja kysymyksenasettelut liittyvät keskeisesti hä
nen oman aikansa tieteellisiin pyrkimyksiin ja saavutuksiin. Dar
winin uraauurtava The Origin of Species oli ilmestynyt neljäkym
mentä vuotta aiemmin ja toinen keskeinen teos The Descent of
Man vajaat kolmekymmentä. Evolutionistiset ajatukset olivat vah
vasti ilmassa ja väitöskirjassaan Hirn käy keskustelua myös Dar
winin käsitysten kanssa. (Rantavaara 1977, 124; 1896,943; 1900, 29
ja 33). Hirnin omat lähtökohdat ovat darwinistisia siinä mielessä,
että hän paitsi hyväksyi Darwinin ajatukset lajien kehittymisestä
otaksui lisäksi, että ihmislajin sisällä voidaan puhua kehitty
misestä. Hirn puhuu systemaattisesti villeistä ja primitiivisistä
kansoista ei pelkästään vuosisadan vaihteessa ilmestyneissä teok
sissaan, vaan vielä vuonna 1937 ilmestyneessä Konsten och den
estetiska betraktelsen. Tällainen terminologia on luonnollisesti
suhteutettava aikaansa  naiivi usko länsimaisen teknisen kult
tuurin ylivoimaisuuteen oli tuolloin vallitseva  mutta se heijastaa
myös Hirnin näkemystä kehityksestä ihmislajin sisällä: myös
kansat ovat kehityksessään eri vaiheissa. "Villit" ja "barbaarit"
ovat alemmalla tasolla kuin länsimainen kulttuuri. Autotelisen
esteettisen ilmiöpiirin kehittyminen voi tapahtua vasta korkeam
malla kehitysasteella.
Evolutionistisen teorian viitekehyksessä on vaikea selittää sel

laisten toimintojen syntyä,  jotka eivät palvele  lajin menestymistä.
Ja kuten Hirn eksplisiittisesti toteaa, taide näyttää tässä suhteessa
täysin hyödyttömältä aktiviteetilta. Näin ollen  hän haluaa osoit
taa,  että  taiteen  kehittyminen  voidaan  selittää  hylkäämättä
darwinistista  teoriaa:  tällöin on vain näytettävä  ne käytännölliset,
ihmisen  menestymistä  edesauttaneet  toiminnat,  joista  esteettinen
maailma on vähitellen kehittynyt,  ja selitettävä, kuinka hyppäys
autoteliseen  toiminnan  alueeseen  on  tapahtunut.  Jälkimmäisen
selvityksen Hirn katsoo antaneensa psykologisessa taiteenteorias
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saan, edellisen taas antaa historiallinen taiteenselitys.
  Hirn luokittelee taiteen syntyyn liittyvät käytännölliset toiminnot
seuraaviin osaryhmiin: ajatusten ilmaiseminen, eroottinen
viehättäminen, työhön ja sotaan suuntautuva kiihottaminen ja
kanssakäyminen yliluonnollisten voimien kanssa. (1924, 5859;
1900, kappaleet XIIXX.) Kaikki nämä neljä  tai viisi 
aktiviteettiryhmää ovat selvästi päämäärähakuisia. Kommuni
kaatio on inhimillisen kanssakäymisen välttämätön ehto ja sitä
voidaan harrastaa eri keinoin: sanoin, kuvin, elein. Eroottinen
viehättäminen kuuluu ihmisen sukupuolikäyttäytymiseen ja sitä
kautta suvunjatkamiseen. Työnteko  ennen kaikkea ruoanhankinta ja
suojan etsiminen  samoin kuin oman ryhmän puolustaminen ja
sodankäynti ovat nekin olleet välttämättömiä olemassaolon
taistelussa. Ja lopulta erilaiset jumaluudet ja yliluonnolliset voi
mat ovat olleet merkittävässä asemassa niin alkuperäis kuin
nykykansoillakin ja kanssakäyminen niiden kanssa on ollut kes
keinen osa arkielämää. Hirn pyrkii osoittamaan, millä tavalla
monet meidän nykyisin taiteena pitämämme toiminnat  tanssi,
laulu, runous, maalaus  ovat aluksi liittyneet mainittuihin puh
taan käytännöllisiin toimintoihin, ja kuinka ne ovat vähitellen
irtaantuneet omaksi itsetarkoitukselliseksi alueekseen.
  Kaikki representatiiviset taiteet  maalaus, kirjallisuus, näytelmä 
ovat Hirnin mukaan saaneet alkunsa ihmisen kommunikaation
tarpeesta: "Elenäytelmä eli pantomiimi ja varsinainen näytelmä,
draama, ovat olleet kieltä, koristeet ja kuvat ovat olleet
kirjoitusta, ennenkuin niistä tuli 'vapaita' taiteita." (1924, 59.)
Hirn argumentoi, että "primitiiviset kansat" ovat kommunikaation
helpottamiseksi käyttäneet kielen lisäksi apuna erilaisia eleitä ja
kuvia, ja päätyy olettamaan, että "yksinkertaiset kertomukset ovat
luonnonkansojen keskuudessa muodostaneet jonkinlaisen
yleistaideteoksen ('Gesamtkunstwerk'), missä kuvat, sanat ja eleet
ovat yhtyneet havainnollistuttamaan jotakin esitystä" (1924, 60).
Varsinaisesta taiteesta ei siis kuitenkaan vielä ole kyse, koska
tällaisella "kokonaistaideteoksella" on päämäärä – informaation
välittäminen.
 Ratkaiseva askel eteenpäin on se, että kuvat ja kertomukset ovat
saaneet pysyvän hahmon: "kuvia on voitu piirtää kaarnanpalaselle
tai kankaalle eikä enää maahan, elenäytelmää on voitu toistaa
senkin jälkeen, kun sen aihe on menettänyt tuoreimman
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mielenkiintonsa,  ja  kertomuksen  juonta  on  voitu  muistaa  vielä
senkin  jälkeen,  kun  se  on  täyttänyt  välittömän  tehtävänsä..."
(1924, 61). Hirn luettelee myös erilaisia syitä sille, minkä vuoksi
kertomuksia  ja kuvia on alettu  tallentaa. Yksi  keskeinen  on se,
että on haluttu säilyttää tieto saaduista kokemuksista myöhemmille
sukupolville;  toinen,  että on haluttu  antaa mallia  ja kannustusta
esimerkiksi  sodankäynnin  varalle. Erityisen  tärkeänä Hirn pitää
kuitenkin uskonnollisten  ja  moraalisten käsitysten  tallentamisen
ja eteenpäin viemisen merkitystä. (1924, 62.)

Musiikki,  tanssi  ja  itsensä koristelu  ovat  liittyneet  eroottiseen
viehättämiseen,  eli  kuten  Hirn  nykykorvaan  hiukan  koomisilta
kuulostavin  sanakääntein  asian  ilmaisee:  "Rakkaudenhurmio
kiihottaa taiteellista toimintaa,  ja molemmat sukupuolet kosiske
levat  suurissa  lemmenjuhlissa  toistensa  suosiota  sävelin  ja
tanssein"  (1924,  62).  Työnteon  yhteydessä  on  usein  laulettu,
esimerkiksi siksi, että rytmi edesauttaa työtehtävän jaksottamista
ja  näin  sen  loppuunsaattamista  (1924,  66).  Sodankäynnissä  on
puolestaan käytetty  erilaisia  "kauhukoristuksia",  joiden  tarkoitus
on ollut paitsi vihollisen pelottaminen myös taistelijan  itsetunnon
kohottaminen (1924, 67). Ja lopuksi kuvat, patsaat ja loitsut ovat
olleet mitä keskeisimpiä välineitä noituudessa  ja kansanuskossa
(1924, 6870).

Kaikki  mainitunkaltaiset  toiminnat  ovat  Hirnin  mukaan  luo
neet edellytykset puhtaan esteettisen kulttuurin syntymiselle. Liit
tyneenä  ihmisen  tunteiden  ilmaisutarpeeseen  ja  niiden  jakami
seen  nämä  praktisia  tarkoitusperiä  palvelleet  aktiviteetit  ovat
muuttuneet  itsetarkoitukselliseksi  taiteelliseksi  toiminnaksi:
musiikiksi,  kirjallisuudeksi,  tanssiksi,  maalaustaiteeksi,  kuvan
veistoksi,  teatteriksi. Kuten edeltävästä on  tullut  ilmi, Hirn kat
soo  näiden  toimintojen  taiteellisuuden  olevan  nimenomaan  nii
den  eipraktisuudessa,  niiden  tunteiden  ilmaisukyvyssä  ja  mah
dollisuudessa  osallistua  ilmaistuihin  tunteisiin.  Mutta  johtuen
taiteen  "epäpuhtaasta"  alkuperästä  taiteet  meidän  nykyisin
tuntemassammekaan  muodossa  eivät yleensä ole puhtaita, vaan
niihin  on  liittynyt  eiesteettisiä  aineksia.  Kuten  olen  todennut
Hirnille  puhdas  esteettisyys  on  ideaali.  Yksittäiset  taideteokset
lähenevät  tuota  ideaalia vaihtelevissa määrin  joissakin  taiteissa
on  enemmän  eiesteettisiä  aineksia  kuin  toisissa.  Esimerkiksi
proosakirjallisuutta on tässä katsannossa luontevaa pitää varsin
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epäpuhtaana  taiteena;  proosassahan  on  usein  mukana  erilaisia
tiedollisia ja moraalisia näkökohtia. Musiikki olisi ilmeisesti puh
taan esteettisen asteikolla korkeammalla, koska sävellykset eivät
yleensä  tuo  esiin propositioita    eivät  ainakaan  siinä perusmer
kityksessä, jossa kirjallisuus on propositionaalinen taide.

Hirnin merkitys
  Hirnin  historiallinen  merkitys  suomalaisessa  estetiikassa  on  ollut
huomattava  hän oli pitkään estetiikan keskeishahmo  ja opetti monia
merkittäviä  tutkijoita,  kuten  Hans  Ruinia  ja  Eino  Krohnia.  Omana
aikanaan  myös  Hirnin  esteettisen  teorian  vaikutus  oli  suuri    Göran
Schildt  toteaa  kärkevästi  1950luvulla  pitämässään  esitelmässä:  "Voi
sitä  joka  Suomessa  esittää  Hirnin  dogmien  vastaisia  taidekäsityksiä."
(Sit.  Rantavaara  1974,  74.)  Hirnin  ekspressioteoria  näytti  saaneen
vahvan  jalansijan,  joskin  olisi  väärin  sanoa,  että  1900luvun  alku
puolen  suomalaisessa  estetiikassa  ei  olisi  ollut  muunkinlaisia  näke
myksiä. K. S. Laurilan kanta oli  sekin  ilmaisuteoria, mutta  toisen
laisin  painotuksin  Hirniin  nähden,  ja  Eino  Krohnin  objektivistinen
estetiikka  lähti  1930luvun  puolivälissä  täysin  vastakkaiseen  suun
taan Hirnin psykologiseen lähtökohtaan nähden.
  Syitä  siihen,  että  Hirnin  ajattelu  vaikuttaa  nykyestetiikan  kannalta
suurelta osin  vanhentuneelta on  monia. Hänen  historialliset  ja psyko
logiset  selvityksensä  perustuvat  luonnollisesti  hänen  oman  aikansa
tutkimukseen,  jota  ei  nykyajan  kriteerein  voi  aina pitää  luotettavana.
Hirn  on  itsekin  esimerkki  siitä  nykyajan  näkökulmasta  naiivista
hybriksestä  "kehittymättömiä"  kansoja  kohtaan,  jonka  länsimaiset
tutkijat  niin  helposti  omaksuivat.  Samalla  on  kuitenkin  sanottava,
että  Hirnin  teoriat  eivät  suinkaan  automaattisesti  osoittaudu  vääriksi,
vaikka  sen  tukena  oleva  empiirinen  aineisto  vanhentuisikin.  Niin
kuin olemme nähneet, Hirnin käsityksen perustana on tietty filosofinen
käsitys  esteettisestä,  eikä  tämä  teoria  kumoudu  sosiologisella  tai
psykologisella tarkastelulla. Ylipäätään on kyseenalaista, onko Hirnin
ja  hänen  aikalaistensa  sosiologian  ja  psykologian  kritisoiminen
hyödyllistä  tai  järkevää    tuonaikainen  maailmankuva  ja  maailma
olivat yksinkertaisesti tässä suhteessa toisenlaisia.
   Toinen  keskeinen  syy  Hirnin  esteettisten  tutkimusten  vierauteen
nykyesteetikolle on itse estetiikan tutkimusperinteen muuttumi
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nen. Nykyestetiikka ei ole kiinnostunut taiteen historiallisesta tai
psykologisesta  alkuperästä  ja  monet  Hirnin  filosofisetkin  kysy
mykset ovat  jääneet  estetiikan  traditiossa  syrjään  tai  paljon  vä
hemmälle huomiolle kuin Hirnin aikana. Hirnin  teorian peruspi
laria,  ekspressioteoriaa,  on  erityisesti  analyyttisessa  estetiikassa
kritisoitu (ks. Hospers 1993 ja Tormey 1993) ja tätä kritiikkiä on
perusteltua  pitää  suurelta  osin  osuvana:  onko  todella  niin,  että
taiteilijat ovat  jossakin  tietyssä tunnetilassa teosta  luodessaan  ja
siirtävät  tämän  tunteen  teoksiinsa?  Ilmaisevatko  kaikki  taide
teokset jotakin tunnetta? Mistä me tiedämme minkä tunteen tai
teilija on todella kokenut ja millä kriteereillä vertaamme taiteili
jan  ja  kokijan  tunteita  toisiinsa?  On  toki  ilmeistä,  että  tunne
kvaliteetit  ovat  tärkeitä  monissa  taideteoksissa,  mutta  1900lu
vun  vaihteen  ekspressioteoreetikot  olettivat,  että  teoksen  ilmai
sevista  ominaisuuksista  voidaan suoraan päätellä  jotakin  taiteili
jan  todellisesta  mielentilasta  luomisprosessin  aikana  tai  että  il
maisevat  ominaisuudet on palautettava  taiteilijan kokemiin  tun
teisiin.  Tämä  on  virheellinen  lähtökohta:  surumielinen  taiteilija
voi luoda koomisen ja iloa ilmaisevan teoksen.

Toinen arveluttava yleistys on ilmaisemisen ulottaminen kaikkiin
taideteoksiin; tavoitteena oli taiteen olemuksen löytäminen. Jo vuo
den  1896  väitöskirjassaan  Hirn  toteaa:  "Det  har  icke  varit  mig
mögligt  att  finna  ett  enda  konstvärk,  som  ej  skulle  meddela  och
öfverföra ett känslotillstånd." (1896,149.) Tämäkin oli tuon ajan –
ja  vuosikymmeniä  sen  jälkeen    tyypillinen  filosofinen  oletus:
uskottiin  asioiden  olemukseen. Taiteella  täytyy olla  jokin yhteinen
nimittäjä,  ja  Hirnin  määritelmä  pyrki  antamaan  välttämättömät  ja
riittävät  ehdot.  Hirnin  välttämätön  ehto  oli  tunteen  ilmaiseminen,
muista  tunteenilmauksista  erottava  tunnusmerkki  eli  riittävä  ehto
oli  taas  esteettisen  kontemplaation  tai  etäisyyden  käsite.
Nykykatsannossa  tämäntyyppiset  yleistykset  ovat  vähintäänkin
arveluttavia:  on  helppoa  osoittaa  taideteoksia,  joiden  yhteydessä
tunteenilmaisemisesta  puhuminen  on  joko  epäoleellista  tai  täysin
poissuljettu.

En kuitenkaan halua antaa mitään lopullista arviota  puhumatta
kaan  tuomiosta   Hirnin merkityksestä  teoreettiseen estetiikkaan.
Tällaiset arviot ovat väistämättä aikasidonnaisia, ja muutokset ar
voissa  ja arvostuksissa  muuttavat  niitä usein. Lyhytnäköistä olisi
myös  Hirnin  pitäminen  pelkkänä  historiallisena  taustahahmona.
Monet kirjoittajat ovat kiinnittäneet huomiota Hirnin laajaan ja
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henkevään esseistiikkaan (Linden 2000). Hirnin tuotanto ei ollut
yksinomaan ankaran tieteellistä, vaan hän tarkasteli kulttuurielä
män ilmiöitä hämmästyttävän laajasti. Näissä populaareissakin teks
teissä hänen uskomattoman laaja lukeneisuutensa paistaa aina läpi.
Hirnissä oli epäilemättä paljon ensyklopedistin taipumuksia: hän
perehtyi  mitä  erilaisimpiin  ilmiöihin,  pystyi  hallitsemaan  suurta
tosiasioiden joukkoa  ja arkistoi teoksiinsa  lukemattomia yksityis
kohtia. Mutta samalla hän toki pystyi näkemään laajoja yhteyksiä
ja  liittämään  näennäisesti  kaukaisiakin  tosiasioita  toisiinsa.  Tä
mänkaltainen laajuus  ja syvyys tekee Hirnin tuotannosta antoisaa
luettavaa myös uuden vuosituhannen lukijalle.

Haluan  lopuksi ottaa esille yhden Hirnin keskeisen ajatuksen,
joka on säilyttänyt ajankohtaisuutensa  hänen teoriansa esteetti
sen ilmiöpiirin kokemuksellisesta alkuperästä. Vaikka terminologia
onkin  muuttunut    esteettisten  modifikaatioiden  tai  tunnelma
lajien  asemesta  puhumme  nykyään  esteettisistä  käsitteistä  ja
kvaliteeteista    itse  ongelma  on  pysynyt  samana.  Meidän  ei
tarvitse hyväksyä  ekspressioteoriaa voidaksemme  pohtia  esteet
tisten  kvaliteettien  luonnetta  ja  alkuperää.  Onko  esteettinen  eri
ilmenemismuodoissaan  jotakin  pelkästään  kokemuksellista  vai
ovatko esteettiset kvaliteetit ulkona maailmassa? Millä tavalla eri
kvaliteetit  eroavat  toisistaan?  Millä  tavalla  esteettisten  termien
käyttöä  voidaan  perustella?  Nämä  ovat  kysymyksiä,  joita  Hirn
tarkasteli ja jotka ovat edelleen estetiikan tutkimuksen keskiössä.

VIITTEET

1 Hirnin kansainvälisestä merkittävyydestä kertoo parhaiten se,
että monet 1950 ja 1960luvulla julkaistut estetiikan historiat
noteerasivat Hirnin teorian; ks. Gilbert & Kuhn 1956, Sparshott
1963 ja Listowel 1967. Hirnin taidekäsityksen aikasidonnai
suudesta puolestaan se, että vuonna 1998 ilmestynyt laaja 
2200 sivua  neliosainen estetiikan hakuteos Encyclopedia of
Aesthetics ei mainitse Hirniä lainkaan.

2 Tässä kirjoituksessa en selosta lainkaan Hirnin elämänvaiheita.
Niistä kiinnostuneen kannattaa perehtyä Irma Rantavaaran laa
jaan Hirn elämäkertaan (Rantavaara 1977 ja Rantavaara 1979).
Omakohtaisia muistelmia Hirnistä tarjoaa hänen oppilaansa
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Hans Ruin (Ruin 1962; ks. myös Rantavaara 1974, 6364).
3 Viitatessani Hirnin kirjoituksiin annan vain käyttämäni teok

sen ilmestymisvuoden ja sivunumerot.
4 Käännöskatkelmat Hirnin teoksista ovat omiani lukuunottamatta

Esteettinen elämä kirjaa, jonka Hirn julkaisi myös suomeksi.
5 Kiinnostavaa on, että kaksi vuotta myöhemmin ilmestyneestä

ruotsinkielisestä painoksesta Hirn on jättänyt filosofiaan
viittaavaan sivulauseen kokonaan pois: "... som främst gör
anspråk på psykologens och sosiologens uppmärksamhet"
(Hirn 1902, 14.) Tämä viitannee siihen, että Hirn mielsi yhä
vahvemmin tutkimuksensa empiiriseksi.
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