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[...]  Viittasimme teoksemme alussa afrikkalaisen fi losofi an huo-

noon maineeseen sekä pulmallisuuksiin tuon fi losofi an ja sen 

välillä, mitä yleisesti kutsutaan perinteiseksi afrikkalaiseksi kult-

tuuriksi. On helppo ymmärtää, kuinka afrikkalaiset itse ovat 

kyllästyneet pyrkimyksiin kaavamaistaa perityt ajattelujärjes-

telmät jäykiksi kulttuuri-ideologioiksi, joita sitten nimitetään 

 ”fi losofi aksi”. Filosofi an nimissä tehdyt yritykset ”analysoida” 

 afrikkalaisia käsite- ja uskomusjärjestelmiä ovat tuottaneet epä-

kypsää spekulaatiota, joka on lopulta tärvellyt koko alan ja lan-

nistanut uudet kokeilut. Tämän johdosta liikkeellä on lukemat-

tomia malleja siitä, minkälaista afrikkalaisen fi losofi an ei pitäisi 

olla suhteessa perinteiseen ajatteluun, ja ainakin meidän mieles-

tämme vain harvoja esimerkkejä siitä, millaista sen tulisi olla.

Onko tämä kirja afrikkalaista fi losofi aa vai kirja afrikkalai-

sesta fi losofi asta? Kysymys voi vaikuttaa turhalta, mutta meille 

se ei sitä ole. Vastauksemme pitääkin muotoilla huolellisesti: 

ensin metodologisesti ja sitten sisällöllisesti. Laajimmassa mie-

lessä soveltamamme menetelmä on muuan käsiteanalyysin laji, 

joka siis lähestymistapana kelpaa hyvin nykyiselle yliopistofi lo-

sofi alle. Sen sijaan kahnauksia syntyy niin Afrikka-tutkimukses-

sa kuin fi losofi assakin, kun kysytään, kuka analyysissa erittelee 

tai kellä on siihen oikeus.

Filosofi a on totutusti toisen kertaluokan oppiala. Miten tämä 

sitten määritelläänkään, termillä on tavallisimmin tarkoitettu 

sitä, että fi losofi  on varsin harvinaislaatuinen ja ainutkertainen 

olento, jonka päätehtävänä on pohtia (”analysoida”) ja kritisoi-

da asioita, joita useimmat muut ihmiset pitävät itsestäänselvi-

nä. Ensimmäisen kertaluokan aines ja käsittelytavat (esimerkik-

si ajatus sielun kuolemattomuudesta) käy käytännössä yksiin 

muunlaisten ainesten ja käsittelytapojen (esimerkiksi tieteellis-

ten totuuksien) kanssa. Mutta fi losofi n ei odottaisi fi losofi na 

perustavan uskontoa tai neuvovan kuolevaisille, miten pärjätä 

arjen ongelmissa.

Mainittu pulma, joka on noussut työstämme onisegunien 
[eli kaakkoisen Nigerian rannikolla elävien jorubalaisten ”pop-

pamiesten”] parissa, juontuu siitä, että olemme mahdollisesti 

loukanneet tätä toisen kertaluokan ajatusta vastaan kahdella 

tavalla. Ensinnäkin keskustelumme heidän kanssaan vaativat 

kenttätyötä – siirtymistä campukselta kyliin ja koteihin. Tarvi-

taan nolostuttavan kokemusperäistä tietojen keruuta siitä, mitä 

tarkoittavat tietyt valikoidut osaset heidän käsitejärjestelmäs-

sään. Tämä ensimmäisen kertaluokan toiminta voi olla omiaan 

kielitieteilijälle tai antropologille, jotka on koulutettu siihen. 

Käännösotteessa amerikkalainen fi losofi  Barry Hallen ja nige-
rialainen fi losofi  J.Olubi Sopido kuvaavat tutkimushankettaan 
joruba-kulttuurin viisaiden (onisegun) parissa. Heidän tarkoi-
tuksenaan on ollut tutkia jorubien uskomus- ja merkitysjärjes-
telmää yhteistyössä onisegunien kanssa ja täten lisätä kulttuu-
rienvälistä ymmärrystä käsitejärjestelmien yhtäläisyyksistä ja 
eroista. Kirjoittajat viittaavat fi losofi  W.V.O. Quinen teesiin, 

jonka mukaan abstraktien merkitysten kääntäminen kielestä toi-
seen tuottaa radikaalia, ylittämätöntä epämääräisyyttä. Viime 
kädessä tai tarkkaan ottaen merkitys- ja ajattelujärjestelmiä 
ei siis olisi mahdollista kääntää kielestä toiseen. Hallen ja 

Sopido ottavat tämän lähtökohdan välineekseen pyrkiessään 
osoittamaan, että paitsi joruba-ajattelun, myös oletettavasti 

muiden afrikkalaisten perinteiden osana on ollut tulla väärin-
ymmärretyiksi ja latistetuiksi, kun niiden käsitteistöä on naiivin 
yhdenvertaisuusoletuksen valossa käännetty omasta kielestään 

englanniksi tai muille länsimaisille kielille. He olettavat, että 
tämä ongelma voidaan yrittää ratkaista siten, että tutkijoiden 
(antropologien ja fi losofi en) ja tutkimuskohteiden (afrikkalais-

ten perinteiden) erillisyys murretaan ja ryhdytään ”yhteistoimin-
nalliseen analyysiin”, jossa osapuolet osallistuvat yhteiseen, 

käsitteiden uuteen ja perusteellisempaan ymmärtämiseen täh-
täävään dialogiin. Hallenin ja Sopidon mukaan afrikkalaisten 

ja länsimaisten perinteiden yhteisymmärrys voi alkaa vasta, 
kun omaksutaan herkkyys tunnistaa ongelmia käsitteiden kään-
tämisessä kielestä toiseen ja ryhdytään ongelman ratkaisemi-
seksi käyttämään kuvatunkaltaista dialogista lähestymistapaa.
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