JO H D A T U S T A BOETHIUKSEN
TEOKSEEN F I L O S O FI A N LOHTU
J A SEN 4 . K I R J A A N

A

ntiikin voi sanoa päättyneen 529.
Justinianus sulki filosofikoulut.
Keskiaika alkoi. Tosin ihmiset ei
vät tienneet sitä. —Boethius oli teloitettu
jo 525 (tai 524). Jos filosofi olisi elänyt ja
saanut tietoonsa keisarin ediktin, hän ei
olisi järkyttynyt, tuskinpa edes hämmäs
tynyt. Niin luulisin. Perustelen käsitystä
ni tuonnempana.
Justinianus kielsi filosofian opetuksen.
Keskiajalla filosofian annettiin elää teolo
gian piikana. Ja keskiaika oli monessa
suhteessa pimeää aikaa. Niin ovat kaikki
muutkin aikakaudet. —Pyhät elävät saivat
toisinaan paeta henkensä edestä reliikkien
metsästäjiä. Joku kolkkasi Itämaan Tietä
jät (oik. noidat) tai sattui löytämään
heidät kuolleina. Nykyään heidän pääkal
lonsa kirkastavat Kölnin katedraalin kun
niaa. Keskiajalla järjestettiin oikeuden
käyntejä eläimiä vastaan jne.
Boethiuksen verrattomasti tunnetuin
teos, D e C onsolatione Philosophiae (523?)
edustaa oikeaa(?) filosofiaa. Niin kerro
taan tutkimuskirjallisuudessa. Sitävastoin
Boethius olisi kirjoittanut ”vain” teologi
aa ns. teologisissa traktaateissaan. Skolas
tikot opettivat, että ilmiömaailman ym
märtäminen ja selittäminen on filosofian
tehtävä. Teologian tarkoitus on ymmär
tää ja selittää Jumalan ilmoituksessa saatu
ja oppeja. Skolastikot tajusivat siis eron.
Samoin teki Boethius. Mielestäni eroa
korostetaan liikaa: maailman selittäminen
ja ymmärtäminen ei olennaisesti eroa raa
matullisten oppien selittämisestä ja ym
märtämisestä. Ne opit koskevat Jumalan
luomakuntaa. Ja maagis-uskonnollinen
maailmankuva oli juurtunut Boethiuksenkin mieleen. Ajatus filosofiasta teolo
gian palveluksessa saadaan mainiosti lu
kea Consolatio-ie.oV sttn. Se päättyy kris
tilliseen saarnaan.
C onsolatio on platonistista, uusplatonis
tista ja kristillistä uskonnonfilosofiaa.
Kristusta (Jeesusta) ei mainita. Paholainenkin puuttuu. Boethius kirjoittaa, ettei
pahuus ole olemassa olemista. Siinä mie
lessä pahoja ja pahuutta ei olekaan.
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Opuksessa on myös stoalaisia äänenpai
noja. Boethius omaksui erikoisen viharakkaussuhteen nimenomaan stoalaisuuteen.
Minulle se on ollut melkoinen yllätys.
Boethius ei tehnyt koskaan tilejä selviksi
Stoan eli Pilarihallin filosofien kanssa.
Hän oli eklektisti. Oliko omintakeisuutta
tarpeeksi?

Boethiusta on kutsuttu rajafilosofiksi, siis
antiikin viimeiseksi viisaaksi, viimeiseksi
roomalaiseksi tai keskiajan ensimmäiseksi
skolastikoksi. Ja vielä: Boethius kirjoitti
‘Lohdun’ vankilan muurien huonommal
la puolen. Hän tiesi mitä ilmeisimmin
saavansa mestaustuomion. M eillä on hä
nen omat sanansa (ja niiden tueksi muu
takin aineistoa). Boethiuksen uskotaan
kirjoittaneen C onsolatio-teoksensa kaikki
viisi kirjaa kuoleman odottelussa. Hän ei
ole ainoa lajissaan. Silti hän ansaitsee
osakseen ihailua. Emme kai osaa rakastaa
häntä.
***
Boethius eli maan päällä ksksi elämää:
ensin vapaana, sitten vankeudessa. Tämä
toinen, kauhea E rlebnisivelt on Consolation varsinainen filosofinen (tai psyko
loginen) kasvupohja, joka asettuu dialek
tiseen suhteeseen hänen m uodollisesti
vapaiden vuosikymmeniensä kanssa...
Boethiukselle hänen vankilaelämänsä al
kaa vähitellen edustaa (representoida) tätä
ilmiömaailmaa pienoiskoossa (mikrokosmos-makrokosmos-suhde). Ja filosofi voi
hyvinkin pitää molempia vankiloita joko
pahoina tai epätodellisina olotiloina. Pla
tonin ja Plotinoksen teemana oli ”pako
pahasta”. Myös Boethius oppi hakemaan
filosofista pelastusta hengen abstrakteilta
alueilta. Suhtautuminen tähän maail
maan noudattaa viharakkauden inhimil
listä, etten sanoisi kristillisen ristiriitaista
periaatetta. — Pelastushakuisuus kulkee
punaisena lankana Consolation lävitse.

Sana consolatio ei merkitse vain lohtua,
apua ja neuvoa vaan myös yhdessä yksinolemista. Boethius sai seuraa oman kuole
mansa odotushuoneeseen...
Roomassa lohtukirjallisuuden edeltäjiä
olivat Cicero, Seneca ja kreikaksi kirjoit
tanut Marcus Aurelius. Joku voi pitää
kaikkea ns. lohtukirjallisuutta ikävystyttä
vän pateettisena (Raamatun miraakkelikertomukset, Danten & Beatricen kulku
Paratiisissa jne.). Hänen sopii kenties tut
kailla Consolatiota suositustekstinä (kr.
protrepikos) filosofian opiskeluun. Peri
aatteessa paatosvastainen, Aristoteles oli
nuorena kirjoittanut meiltä kadonneen
platonisoivan kehotustekstin filosofian po
tentiaalisille ja aktuaalisille harrastajille.
Ensisijassa Platon on “antanut” Consolatioon dialogimuodon. Hän näkyy olleen
Boethiuksen ykkössuosikki. Platoniset
kuvat tulevat vastaan pitkin matkaa (luo
lavertaus, oppi jälleenmuistamisesta, kes
kustelu palkasta vs. rangaistuksesta jne).
Sen sijaan jälleensyntymisoppia en ole
Boethiukselta löytänyt (Konstantinopo
liin 2. kirkolliskokous julisti metempsykhosis-opin kannattajat kiroukseen 553).
Hän sattui olemaan oikealla asialla aina
kin tässä suhteessa, jos kristillisille kirkoil
le myönnetään niiden omien vaatimusten
mukaan totuuksien monopoli.
***
Plotinoksen ja Porfyrioksen tapaiset
uusplatonikot katsoivat, että Platonin ja
Aristoteleen väliset yhteneväisyydet ovat
ratkaisevasti suuremmat ja merkittäväm
mät kuin erot. Boethius seurasi heitä.
Hän piti elämäntehtävänään synteesin ra
kentamista Platonin ja Aristoteleen filoso
fiasta. Sitä hän ei ehtinyt tehdä. —Selkeäs
ti uusplatoninen on Boethiuksen oppi ju
maluudesta. Jumaluus on Ykseys/Yhteys
(esim. Plotinoksella kr. to heri). Me ihmi
set olemme pudonneet säteilevästä valokeskuksesta. Silti me pyrimme palaamaan
taivaalliseen kotiimme filosofisesti eläen
ja rakkauden siivin.

Anicius Manlius Severinus Boethius syn
tyi n. 480 Roomassa Praenesten aatelissu
kuun. Esi-isiä oli muuan keisari tai kaksi
kin ja yksi paavi. Länsi-Rooman viimei
nen keisari, Romulus Augustulus, oli pan
tu varhaiseläkkeelle 476. Siitä pitäen itägootit hallitsivat Roomaa. Boethiuksen
isä oli päässyt konsuliksi. Filosofista tuli
konsuli 510. Hän sai nähdä kaksi poi
kaansa samassa virassa 522. Filosofi-polii
tikko sai kokea tähtihetken toisensa jäl
keen. —Mutta vanhat kreikkalaiset opetti
vat rytmisen liikkeen hallitsevan elämää.
Huonot ajat koittavat vääjäämättä. Siksi
ei kannata masentua. Elämän rytmin tun
temus on yhtä tärkeää kuin itsetuntemus.
Boethius teki loistavaa uraa. Hänestä
tuli Theoderikin, itägoottien hallitsijan
luottomies: konsuli ja pääministeri edistä
mässä vieraan valloittajan asiaa. Emme
syytä Boethiusta quislingiksi (petturiksi),
ellemme ole moralisteja. Boethius oli
myöntyväisyysmies. Olisiko hänen muka
pitänyt paeta keisarin turviin Konstanti
nopoliin? - Moni kreikkalainen oppinut
pakeni länteen kukistuvasta Konstantinoksen kaupungista jo ennen toukokuuta
1453. He auttoivat varsinkin Italian re
nessanssin asiaa.

Sitten kohtalo puuttui peliin. Tai ehkä
Boethiuksen vapaa tahto aiheutti muu
toksen. Hän joutui Theodorikin epäsuo
sioon (523 tai 524). Löytyi muuan kirje.
Sen mukaan itägootit piti ajaa maasta ja
syrjäyttää Theodorik. Niin oletetaan. Kir
jeen tai kirjeenvaihdon sisältöä ei tunneta
tarkemmin. Albinus, eräs senaattoreista,
oli sommitellut Justinianuksen hoviin
viestin, joka osaltaan pyrki palauttamaan
"Rooman vapauden”. Theoderikin poliisi
nappasi kirjeen.
Tuossa tilanteessa Boethius olisi va
kuuttanut 1636 julkaistun, kiistellyn
fragmentin (”Anonymus Valesius”) mu
kaan syyttömyyttään:
"Syyte on perusteeton. Jos Albinus sil
ti on syyllinen, silloin sekä senaatti
että minä olemme kanssasyyllisiä. M i
nun herrani ja kuninkaani! —Syyte on
väärä!”
C onsolatio-teoksessaan Boethius itse van
noo viattomuuttaan. Hän sanoo, että hä
net lavastettiin rikolliseksi väärennetyin
todistein. Hänet vietiin oikeuteen ja tuo
mittiin kuolemaan. Sama senaatti, jota
Boethius oli puolustanut henkeen ja ve
reen, vahvisti tuomion. Filosofi passitet

tiin Pavian vankilaan. Hän oli joutunut
750 kilometrin päähän kotitalostaan ja
vaimostaan, kuten hän kirjoittaa. Lähtö
tästä maailmasta ei ollut helppo. ”Anonymus Valesiuksen” mukaan Boethiuksen
otsan ympäri kiristettiin köyttä; silmät
lennähtivät kuopistaan. Kurja sielu va
pautui, kun häntä lyötiin mailalla kaikin
voimin päähän.
Boethius lienee ollut oikeusmurhan
uhri ja filosofian marttyyri. Toisaalta on
mahdollista, että hän oli aktiivisesti tai
passiivisesti mukana senaattorien salalii
tossa Theodorikin syrjäyttämiseksi; vaa
raan joutunut senaatti pelasti itsensä uh
raamalla Boethiuksen. Kenties Boethius
ei osannut laskea kollektiivista syyllisyyttä
omalle kontolleen. Sanat Boethiuksen
omassa selostuksessa ovat hieman arvoi
tuksellisia... Tarkka lähiluku osoittaa
Boethiuksen tunnustaneen, että hän oli
hairahtunut johonkin "pieneen”. Hän
saattoi tavata Bysantin tiedustelijoita.
Mutta prosessi kaikkinensa on varsin kaf
kamainen.

1. kirjan alussa Boethius kertoo taivaalli
sen rouva Filosofian ilmaantuneen hänen
vankikoppiinsa. Tulkintamahdollisuuksia
on kolme. 1) Filosofia on kirjallinen roo
lihahmo, elämisen ja kuolemisen taidon
personifikaatio - ja siinä kaikki. 2) Onne
ton tuomittu koki neuropsykologisen aivoilmiön (erinäisten uskontojen perusta
jien, pyhimysten ja tunnustajien tavoin)
tässä tapauksessa Boethiuksen “pelastivat”
niissä hirveissä oloissa hänen aivonsa.
Hän erehtyi (onneksi) pitämään ns. pa
ranormaalia kokemustaan totena. - Ku
katies hän näki enkelimäisen hahmon ja
intoutui sepittämään viisi kirjaa loogisesti
etenevää retorista tekstiä. 3) Boethius ta
pasi todella olemassa olevan Rouva Filo
sofian, enkelin, jumalaisen olennon. Sa
maten angelologi, Vatikaanin virkamies,
keskustelee esim. arkkienkeli Mikealin
kanssa ja raportoi dialoginsa tulokset niil
le, jotka ovat sen arvoisia.

Consolatiossa Filosofia hoitaa enimmän
puhumisen. Boethius ei ole motivoitu
nut, intomielinen oppilas (sellainen kuin
Sofie Jostein Gaarderin Sofien m aail
massa) vaan epätoivoinen, sydänjuuriaan
myöten loukattu miesparka. Tosin hän
toipuu vähitellen järkytyksestään. Hän
saa pelastuksen filosofisesti. Se tarkoittaa,
ettei hän ole kuollut jo kuollessaan. Sekä Filosofian että Boethiuksen puheen
vuorot vaihtelevat lyhyistä repliikeistä pit

kiin selostuksiin. Proosamuotoisten dialogijaksojen lisäksi teokseen sisältyy peräti
39 runoa. En ole koskaan löytänyt mis
tään muualta tällaista oopperafilosofiaa.
Proosametrinen muoto selittyy helpos
ti. Proosa- ja runo- osuuksien vaihtelusta
oli tullut suosittu gen re jo ennen Boet
hiusta. Antiikissa retoriikkaa ja poetiikkaa
ei suinkaan pidetty toinen toisensa vasta
kohtina: reetorit ja poeetat käyttivät su
rutta ja ehdottoman luontevasti toinen
toistensa materiaalia. Ja proosakin nou
datti tarkkaa rytmiä, sillä proosa ei olisi
ollut muuten taideproosaa. Edelleen: pel
kät loogiset päättelysarjat premisseineen
ja tulemineen uuvuttavat niin lukijaa
kuin kuulijaakin. Mm. Aristoteles oli täs
tä hyvin tietoinen. Runo- eli lauluosuudet
ovat virkistäviä locus amoenuksia, mielipaikkoja. Ne toistavat usein havainnolli
sesti sen, mikä tulee esiin abstrakteimmista proosaosuuksista. Vielä: Boethius (Fi
losofia) ilmaisee halunsa käyttää retorii
kan “ihania” vaikuttamiskeinoja, mm.
paatosta (jonka Aristoteles hyväksyi vain
pitkin hampain). Poetiikka on alisteista
retoriikalle C onsolatio-teoksessa, retoriik
ka filosofialle ja (kristityn oppineen mie
lestä) filosofia teologialle.
Boethiuksen latina on melko kouke
roista, paikoin jotensakin hakevaa ja pu
hekielenomaista, paikoin juhlavaa ja len
nokasta. Teksti ei vaikuta kaikilta osin vii
meistellyltä. Aika oli vähissä. Teloittajat
tekivät tehtävänsä.

Käännösnäyte tulee neljännen kirjan lo
pusta. Antiikin filosofian elitistinen luon
ne ilmenee alkurunossa (ks. seur.). 4. kir
jassa käsitellään uskonnonfilosofialle kes
keistä hyvän ja pahan ongelmaa (teodikea; vrt. Leibniz). —Se joka tekee hyvää,
muuttuu jumalaksi. Ihmisiä kannustetaan
filosofian tielle. Filosofeja kannustetaan
jatkamaan vaikeata taivaltaan kaikin voi
min. Pitää lakata olemasta säie Kohtalon
punoksessa tai lenkki Kohtalon (vrt. ole
van) ketjussa. Tulee pyrkiä vapauteen Sal
limuksen abstrakteilla alueilla. —Pahat ei
vät ole olemassa, ennen kuin heistä tulee
hyviä. Predestinaatiokin tulee puheeksi.
Viidennessä ja viimeisessä kirjassa tulee
puhe mm. sattumasta, välttämättömyy
destä, Jumalan esitiedosta (vrt. predestinaatio) ja ennen kaikkea tahdon vapau
desta. - Retoriikan vaatima loppuhuipen
nus on uskonnonfilosofisen kirjallisuuden
helmiä. Minua kalvaa epäilys, että joku
muu kuin Boethius on kirjoittanut vii
dennen kirjan. Koko teos ilmestyy suo
menkielisenä keväällä 2001.
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