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Aikakausijaot G. Vicon ja N. Fryen mukaan – ja kielen kaventumisen aikakausi 
“kaikkitietävän” median aikakaudella. 

Esitykseni otsikko voisi olla myös: ”Kulttuurikritiikin menehdyksen merkit”

Vico, Frye ja Debray

Kulttuuriantropologian, uskontotieteen, strukturalismin ja retoriikan nousu tieteisuskon ja 
varhaismodernistisen luovuusmystifikaation tuhkasta oli terve ilmiö – aina siihen saakka kun Jean 
Baudrillard lisäsi kulttuurin retoriseen analyysiin niin paljon höyryä, että tutkijat tulivat 
valistusimmuuneiksi ja hyväksyivät lopulta kaikki mahdolliset vastaan tulevat kulttuurin uudet 
yksiulotteisuudet – ”mielenkiintoisina”. Tässä mielessä esimerkiksi kanavien lisääntymisen myötä 
lisääntynyt väkivalta medioissa muuttuivat pyhäksi, sakraaliksi, jonka tuhovaikutusta ei saanut enää 
kriittisesti tutkia. Valistus-immuunisuus merkitsi myös ideologisen dimension lopullista 
sulkeistamista retoriikan hyväksi.

Palatkaamme aiheen alkuun:
Giambattista Vicon teos La Scienza nuova – ”Uusi tiede” (1725) syntyi keskellä luonnontieteiden 
nousua korostamaan humanistista tiedonmuodostusta (tyyliin: vaikka luonto oli Jumalan keksimä, 
ihmiset muovasivat oman kulttuurinsa). Vicon historiakäsitys perustui kolme aikakauden 
perättäisyyteen (del corso che fanno le nazioni). Ensin oli ollut myyttinen aika eli jumalten aika, 
sitten herooinen eli aristokratian aika ja lopulta kansan aika. Sen jälkeen seuraa ricorso – kaikki 
alkaa uudelleen. Jokaisella aikakaudella oli oma kielensä: myyttisellä ajalla poeettinen, aristokratian 
ajalla ylhäinen (herooinen) ja kansan aikakaudella kansanomainen. Kansanomainen kielenkäyttö (la 
lingua volgare) oli herooisen ajan jatketta. Kun Vicon mukaan herooisena aikana sanottiin: ”Mi 
bolle il sangue nel cuore”... ”veri kiehuu sisuksissani”, nyt sanotaan: ”M'adiro”- ”Olen vihainen”.

Teoksessaan  The Great Code. The Bible and Literature (1982) Northrop Fry tulkitsee Vicon 
kieliperiodeja seuraavasti: ensin vallitsi hieroglyfinen eli poeettinen kielenkäyttö, sitten hieraattinen 
(papillinen) ja  allegorinen kielenkäyttö ja lopuksi demoottinen eli kuvaileva kieli (ks. KAAVIO 1). 

Ensin on Vanhan testamentin ja Homeroksen aika. Silloin subjektin ja objektin välillä ei tehty eroa. 
Sanat ilmaisivat yhteistä energiaa. Mahtisanat panivat asiat täytäntöön. Nimen tietäminen 
mahdollisti asian kontrollin, hallinnan. Puhutaan metaforin ja arvoituksin. Toisen jakson aikana 
mielen intellektuaaliset operaatiot erotettiin emotiivisista. Subjekti reflektoi objektia. Siirrytään 
metaforasta kohti metonymiaa. Se on Platonin aikaa. Kolmas jakso alkaa 1500-luvulta. Tutkitaan 
luonnonjärjestystä ilman yliluonnollista kiinnitystä. Demos, kansa nousee keskeisemmäksi 
tekijäksi. Tieteessä induktiiviset observaatiot valtaavat alaa. Fryn mukaan myyttinen tila irtoaa 
tieteellisestä tilasta jo 1600-luvulla (III jakson alussa ilmestyy mm. tarina Faustista). 



Kummatkaan näkemykset eivät oikein kohdistu aikaamme. Regis Debrayn jako kolme katseen 
aikaan ylettyy ehkä paremmin koskemaan aikaamme. Hänen ajatuksensa videosfääristä, jota 
hallitsee l'actualién prinsiippi, osuu ehkä lähimmäksi aikaamme. 

Latistavan loistavia puhemalleja

Elämme nyt vaihetta, jossa vallitseva eli malleja luova kieli ei paljonkaan poikkea sen ryhmän 
kielestä, joka aiemmin oppi malleja ns. sivistyneistön puhetavoista, jne. (esim. nuorisoseurataloilla, 
työväentaloilla.) Olemme keskellä uutta yhtenäiskulttuuria, jossa sivistysyliopisto ei enää tule 
määrittelemään artikulaatiotasojen hierarkiaa julkisessa kielessä – siitäkin huolimatta, että Suomi on 
koulutuksen mallimaa. Elämmekin tiedotusvälineissä taviksen kielen periodia. Satunnaiskieli ja 
osaamattomuus eri tv-ohjelmissa nauttivat suurenevaa suosiota. 

Taviskeskeiseen kieleen sisältyy erikoinen ulottuvuus, joka on tulosta tosi-tv -ohjelmista: etunimillä 
kutsut ihmiset seisovat rivissä kuin kuulusteltavana ja ovat pääasiassa hiljaa. Tiedotusvälineissä 
suositun puolinaisen mykkyyden ihailun aika nivoo yhteen ”taviksen” ja ”julkkiksen” tavalla, jota 
voisi kutsua pneumaattiseksi (ks. alla). Albert Camus on todennut, että nimeämätön maailma tuntuu 
murheellisilta. Tämä alkaa pitää paikkansa julkisen median suhteen. Samanaikaisesti juoruileva 
satunnaispuhe saa koko ajan enemmän kannatusta ns. sosiaalisessa mediassa.

Miksi mainitsen median puolinaisen mykkyyden ja katkonaiset esitykset? Marshall McLuhanin 
kiinnostava ja aina ajankohtainen teesi oli että tv on viileä media. Se ei salli tyhjiä hetkiä. Tähän 
viittasi myös Raymond Williams puhuessaan tv:n flowsta. Kuitenkin juuri nykyiset tv-tietovisat ja 
tosi-tv -ohjelmat sisältävät valtavan määrän mykkiä hetkiä, koska toinen osapuoli, tavis-uhrit, eivät 
tiedä juuri mitään (etenkään tietovisoissa). Tietovisojen ja tosi-tv -ohjelmien piirre on todellakin se, 
että vain toinen osapuoli puhuu. Ne ovat raskaita hetkiä tv:ssä, muutamat lauseet yrittävät täyttää 
tyhjyyttä: toinen osapuoli maanittelee tietämätöntä puhumaan. Vallitsee bahtinilainen monoglossia. 
On tuomaristo ja rivi simputettavia. Militaarinen koodi lyö läpi. On kuitenkin korostettava, että 
tavis-kielen tämänhetkinen nousu medioissa ei ole tavisten keksimä eikä generoima.

On käymässä niin, että tosi-tv -ohjelmat, kuten Big Brother -ohjelma, ovat tuoneet nakkikioskin 
edessä käytävän dialogin puheen hyväksyttäväksi malliksi. Toinen vaihtoehto on, että tosi-tv -
ohjelmiin liitetty kilpaileva mykkyys ulotetaan myös julkkis-koodiin: Tanssi tähtien kanssa. Tässä 
tapauksessa media tekee tavis-liiton: putoaminen Tanssi tähtien kisasta näkyy iltalehtien lööpissä 
kosmisena tapahtumana. Itketään kuin viimeisten kysymysten äärellä.

Tv-uutiset ovat jo kauan muistuttaneet kirkonkylän Lion's Clubin tiedonantoja. Ensin sähkeuutiset 
tuhosivat analyysiosuudet uutislähetyksistä. Tämä oli yleiseurooppalainen ilmiö. Deutsche Welle 
teki sen viimeisenä.  Analyse-osioista luovuttiin 2000-luvun alussa. Tv-uutiset ovat delegoineet 
analyysiosuudet marketissa tapahtuville kuluttajien haastatteluille, jossa yksi ”kyllä” kumoa toisen 
empivän ”ein”. Oireellista myös on, että suomalaisen Googlen aloitussivulla Yleisradio esittää vain 
viihdeuutisotsikoita populaarikulttuurin julkkiksista. (Ainoa kanava, jossa uutisissa on edes 
jonkinlaisia analyysiosuuksia on yllättäen France 24.)

Luin taannoin raitiovaunun screeniltä tärkeän uutisen: Haukka oli tukehtua syötyään harakan. Se oli 
ilmeisesti päivän pääuutinen. Harmittomuus ja välittömyyden illuusio lyövät kättä. Kukaan ei enää 
kysy millä oikeudella tällaisia uutisia levitetään. Harmittomuus ja pikkuasioihin takertuva 



naapuripuhe valtaa sähköisiä viestimiä.

Puolimykän tai kliseitä käyttävän taviskulttuurin suosiminen tiedotusvälineissä on samanlainen 
hyökkäys valistuksen traditiota kohtaan kuin olivat julkiset kirjojen polttotalkoot Natsisaksan 
aikana. On muistettava, että tv:n taviskulttuuria ei ole luonut tavikset vaan se on poliittinen valinta: 
sivistys on korvattava monotonisella ei-kriittisellä viihteellä. Tähän liittyy myös se, että tv-screenit 
yleistyvät julkisissa tiloissa, lääkäri-asemien vastaanottotiloissa, jopa apteekeissa.

Tv:stä on yhä enemmän tullut pneumaattinen media. Oswald Spengler tekee eron pneuman, hengen 
ja psyyken välillä. Pneuma on henkeä, joka laskeutuu taivaasta alas ”ollen kaikissa sen piiriin 
kuuluvissa yksi ja sama.” Spengler puhuu pneumaattisesta me-hengestä, jota ohjaillaan 
yhdenmukaisuuteen. Sen vastakohta on faustinen, kriittinen psyyke. 

Debrayn mukaan ns. videosfäärin aikaa hallitsee ”visuaalisen regime”. Tällainen regime taas voisi 
implikoida julkisen kielen köyhtymistä. Tämä puolestaan tuo mieleen Roland Barthesin tunnetun 
käsitteen eksnominaatio. Barthes määrittelee Mytologiques -teoksessaan eksnominaation sellaiseksi 
operaatioksi, joka maskeroi lausuman poliittisen alkuperän (1970, 215). Voisi edelleen ajatella, että 
nyt näyttäisi olevan kysymyksessä eksnominaation toinen aste. Se samalla merkitsisi anti-
rekuperaatiota: ei enää tarvitse vallata vastapuolen ajatuksia, pehmentää ja mukauttaa sen 
tunnuksia, vaan vain vaieta ja sulkea pois. 

John Fisken kehitelmä Barthesin eksnominaatiosta saattaisi päteä tähän toisen asteen 
eksnominaatioon: “vain se mitä ei ole nimetty, ilmaantuu sellaisena, jolle ei ole vaihtoehtoa, vain 
se, mitä ei ole nimetty, voi saavuttaa luonnollisen common sense -statuksen” (1992, 43). 
Nimeäminen ei enää onnistu – vaikka se saatettaisiinkin mainita kulttuurikritiikin agendassa. Mutta 
tämä agenda on poissuljettu.

Julkisten tiedostusvälineiden monologisissa ohjelmissa juuri asiantuntijat ovat se ryhmä, jonka ääni 
on vaimennettu, tämä koskee etenkin riippumattomia asiantuntijoita, tutkijoita. Se ei näytä 
koskevan esimerkiksi yritysten johtajia, joiden omat intressit siten kyllä pääsevät kuuluviin. Kun 
nykyisin katsoo Yle1:n uutisia, tulee vaikutelma, että toimittajilla ei ole omaa ammattiliittoa 
olenkaan ja että he tuntevat vastustamatonta vetoa vastapuolen leiriin.

Kulttuurikritiikin tyrehtyminen

Kaiken tämän seurauksena on monokulttuuri, joka antaa kenkää kritiikille! Varmin merkki kielen 
köyhtymisestä on se, että kulttuurikritiikki on tyystin kuollut julkisesta keskustelusta. Se on 
yhteiskunnan tulevaisuuden näkymien ja balanssin kannalta äärimäisen vaarallista. Tilanne supistaa 
prospektit yhteen ja luo myöhemmin suuria pinnanalaisia jännitteitä.

On muistettava tässä se, millä kielellisellä tasolla ideologia eroaa propagandasta: Ideologia sanoo 
”me”. (”Kaikkihan me olemme vain ihmisiä. Kaikkihan me kannatamme Ruotsin monarkiaa. 
Kaikkihan me olemme samassa veneessä. Kaikkihan me haluamme vain viihdettä ja kevennyksiä. 
Kaikkihan me vastustamme inhottavia poliitikkoja.”)

Propaganda taas esittää vaatimuksen: ”sinä”. Propaganda on selvästi kohdistettua. Se vaatii 
subjektilta, kohteeltaan jotain palveluksia. Se vetoaa yliminään suoraan. Selvimmillään propaganda 



”tekee ideologian näkyväksi”.  Kuitenkin juuri ideologia (parhaimmillaan) tekee itsensä 
näkymättömäksi sanoessaan ”Me”. Tämä ilmaus kuuluu ideologian kielioppiin erottamattomasti.
Tässä mielessä täytyy esimerkiksi pohtia, mitä merkitsee ”habit” ideologian toteutumiselle (lue: 
ideologiaan totuttautumiselle), se että tietyistä toiminnoista on tullut toiminalle itselleen mallia 
jakava tapa.

Vaikka pidän useasta Slavoj Zizekin teoksesta, en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että hän 
teoksessaan The Sublime Object of Ideology jättää nuoren Marxin ja Engelsin käyttämän intressin 
käsitteen kokonaan sivuun ja puhuu vain ”väärästä tietoisuudesta”, alienaatiosta,  jne. Zizek puhuu 
ideologian vastaanottajasta, ei sen tuottajasta – tai näiden suhteesta.

Luokaamme pieni silmäys nuoren Marxin ja Engelsin Saksalaisessa ideologiassa (ilmestyessään v. 
1846 teos oli vielä ”Marxia ennen Marxia”) esittämään ideologia -käsitykseen: ”Jokainen uusi 
luokka, joka asettuu ennen hallinneen tilalle, on pakotettu, jo intressiensä takia, (siis säilyttääkseen 
valtansa) esittämään oman etunsa yhteiskunnan kaikkien jäsenten yhteisenä etuna. Ts. antaman 
omille ajatuksilleen yleisen muodon, esittämään ne yleispätevinä.”

Tämän määritelmän on täytynyt viehättää Lévi-Straussia, koska määritelmä sisältää kaksi tasoa, 
rakenteen: subjekti ”Me” rekuperoi eli katiskoi kohteensa hyväksymään oman rakenteensa viestin 
vastaanottajan rakenteena, oman vapautensa kaikkien vapautena. Mutta juuri sillä tavalla, että se on 
tiedostamatonta. ”Me” esittää vapauden ehdot, mutta kätkee lausujan sijainnin ja intressit 
rakenteessa. Esimerkiksi: ”kansahan sitä haluaa”, sanovat iltalehdet.
Tällainen ideologian määritelmä selittää luonnollisesti sekä kapitalistisen median että idässä 
hallinneen kommunistisen puolueen esittämän me-ilmaisun.

Kuka sanoi, että ideologiat ovat poistuneet? Sellainen ajatushan vain vahvistaa dominantteja 
tyytyväisyysratoja. Ei myöskään ole olemassa mitään ”viihteellisyyden ideologiaa”. Viihteellisyys 
on vain ideologian palveluksessa, tahtoi tai ei.

Vastaanottajan kannalta ideologian käsitettä voisi pitää illuusion välttämättömänä 
ylideterminaationa. Jacques Rancière ehdottaa, että yhteisön ideologinen ”todellisuus” on aina sen 
”dominantti fiktio”. Rancière määrittelee dominantin fiktion käsitteen seuraavasti: ”se on 
representaation ensisijainen moodi (tapa), jonka avulla sosiaalisen konsensuksen kuvaa tarjotaan 
sosiaalisen formaation jäsenille ja jonka kautta heitä pyydetään identifioimaan itsensä.” (Rancière 
1977). 

Ideologian vastaanottaja ei joudu vaan haluaa elää ideologiassa ja haluaa viihtyä, sisäistää ja 
omaksua kaiken. Ideologia näyttää vastaanottajan vapaudelta, jonka ehdottomaan luonteeseen 
kuuluu jo syntytapahtuman nojalla se, että se on esitajuista, sitä ei tarvitse perustella. Se on 
vapautta, johon kuuluvan rekuperoinnin järjestelmästä ei haluta häiritsevää tietoja. Merkitseekö 
tämä myös: maailmankuva, jonka piti olla postmodernin sirpaleinen, ei siis olekaan sitä? Paul 
Ricoeur toteaa: “Ideologia on jotakin, jossa ihmiset elävät ja ajattelevat.”

Ideologia on myyttinen järjestelmä, joka on hoitanut hyvin tehtävänsä silloin, kun ideologiassa 
asustavat uskovat itse generoineensa sen tarjonnan, joka kohdistuu heihin. Silloin jokainen 
kriittinen ääni näyttää vapauden riistolta. Jos edes kriittisiä ääniä kuuluu tai otetaan vastaan.

Mitä oikeastaan on välitön tietoisuus? Pitäisikin kysyä: missä ovat välittömän tietoisuuden 



välittävät tekijät? Miten välitön tietoisuus välittyy? Onkin painokkaasti kysyttävä: onko ”välitön 
tietoisuus” lopulta aina myyttistä, siinä mielessä, että sen tehtävänä on osoittaa meille suora tie 
harmittomaan todellisuuskonseptioon?

Ideologia ei koske ainoastaan humanistis-yhteiskunnallisen kielenkäytön pehmeää vaimentamista 
vaan joissakin tapauksissa se myös johtaa oikeustieteellisten kannanottojen minimoimiseen 
julkisissa tiedostusvälineissä ja eduskunnassa.  Professori Jukka Kekkonen kirjoitti äskettäin 
toteutuneesta ”yliopistouudistuksesta” seuraavaa:

”Historiallista oli se, että kaikkien Suomen oikeustieteellisten tiedekuntien (–)  dekaanit  laativat 
yhteisen vaihtoehtoisen yliopistolakiehdotuksen. Siihen oli kirjattu ja  viety lakipykälien tasolle (–) 
kritiikille alttiit kohdat (yliopistolakiehdotuksessa) sekä sen lisäksi  korjailtu lukuisia hallituksen 
esityksen teknisiä kömmähdyksiä. Ehdotus lähetettiin (2009) perustuslaki- ja sivistysvaliokuntiin 
sekä kaikille kansanedustajille. Tuonkin perusteellisesti pohditun ja teknisesti korkeatasoisen 
dokumentin vaikutus jäi minimaaliseksi.” 

Humanisteja ja yhteyskuntatieteilijöitä ei ole kuunneltu pitkiin aikoihin, ei hallituksessa eikä 
TV:ssä. Nyt sama pätee myös oikeusoppineisiin. Kehityksen suunta ei oikeusvaltion toteutumisen 
kannalta näytä hyvältä.

Puolueettomiksi pyrkivien asiantuntijoiden kommentaattoriäänen vaimentaminen mediassa on 
luonut vapauden puhua mediassa samalla tavalla kuin kavereitten kanssa missä tahansa kaljaillan 
kaltaisessa satunnaistilanteessa. Kun tätä jatkuu, ei ole enää mallia, joka puhuisi jäsentyneesti, 
kriittisesti, toisin. Sama täyttää maailman. Se näkyy jo nyt monessa uutislähetyksessä. Ne ovat 
vaipuneet 1950-luvun tasolle, jolloin uutiset kertoivat satunnaisista onnettomuuksista ja vaikenivat 
asioista, jotka voitaisiin liittää laajempiin rakenteisiin. Siinä vaiheessa, kun TV 3:n Karhuvaara 
lopettaa vakavia yhteisiä asioita käsittelevät aamu-tv:n lähetykset, harakka jää haukan suuhun, 
lopullisesti.

Tiedotusvälineiden ”tiedottomasti” generoima tavis-ideologia tarvitsee raakuuden kuvia: raakoja 
ilmaisuja, tahallista rahvaanomaisuutta; röyhtäilylle löytyy aina enemmän tilaa tv:ssä kuin 
jäsentyneelle asiantuntijaohjelmalle; uskokaa, tämä ei ole vailla poliittisia konnotaatioita.

Kysymys on vain tietystä kulttuurinäkemyksestä, joka oli selvästi nähtävissä 1950-luvun radio- ja 
tv-uutisista ja tv-ohjelmista. Tämä on tullut takaisin kuin 1950-luvulle unohtunut pikkuporvari. 

Harmittomuutta ei tyrkytetä, se tarjotaan harmittomalla lautasella. Pitäisikin tutkia, mitä kaikkea 
voisi pitää sisällään hegemonisen harmittomuuden semiotiikka? Ei harmittomuutta yleensä, vaan 
1950-luvun harmittomuutta ja sen uutta pikamarssia 1950-luvun kaltaisen tiedonvälityksen tultua 
takaisin. 

Millainen modaalinen valinta on ”harmittomuus”? Leviääkö harmittomuus tasaisesti ja onko se 
välttämätöntä? Olemme oikeastaan saman pikkuporvarin maailmankuvan tuntumassa, sellaisen 
jollainen oli vallalla silloin, kun nuorisokulttuurin toinen vaihe ei vielä ollut kypsynyt vaatimaan 
ruokaa ns. kolmannen maailman nälkää näkeville. Pikkuporvaristoa haittasikin 60-luvulta lähtien 
sen sähkeuutisiin perustuvaan maailmankuvaan kohdistunut antiritualistinen kritiikki.

Kysymys on ennen kaikkea ideologisesta valinnasta, joka ei ole valinta vaan mieltymys, koska se 



yleensä tehdään niin aikaisin, niin kaikkinaisesti, että siihen on vaikea sanoa mitään. Vapaus tuntuu 
ensin vain lisääntyvän. Gilles Deleuzen ajatuksia hieman kehitellen päädymme vapautta välittävän 
välittömän kommunikaation kulttuurin kautta yhä selvemmin voimistuvan kontrollin yhteiskuntaan.

KAAVIO  1

Giambattista Vico (1725)   Northrop Fry (1982)

Kolme aikakautta

Myyttinen aika eli jumalten aika
Herooinen aika eli aristokratian aika
Kansan aika

Kullakin ajalla on oma kielensä.           Fry nimeää Vicon kielen spezie't seuraavasti:  

Poeettinen      Hieroglyfinen – poeettinen kielenkäyttö
Herooinen eli jalo    Hieraattinen (papillinen) – allegorinen kielenkäyttö
Volgare – kansanomainen   Demoottinen – kuvaileva kieli

      Régis Debray(1992)

      ”Kolme näkemisen aikakautta...”

      Logosfääri: idolin régime   (L' éternité)
      Grafosfääri: Taiteen régime   (L' immortalité)
      Videosfääri: Visuaalisen régime  (L' áctualité)

      (Sekä grafosfääri ja videosfääri kuuluvat Vicon ja 
       Fryen kolmanteen kauteen.)


