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otteita ajasta

Helsingin Paasitornin 
hulppeissa puitteissa 
järjestettiin tam-
mikuussa Nuorten 
filosofiatapahtuma 

Nufitin yhteydessä Sokrates-väitte-
lykilpailu, johon osallistuin yhtenä 
tuomareista. Kaksipäiväiseksi laajen-
tuneessa kisassa kolmisenkymmentä 
lukiolaisten joukkuetta otti toisistaan 
mittaa kansallisella tasolla. Tapah-
tumaa puuhasivat perinteiseen tapaan 
Filosofian ja elämänkatsomustiedon 
opettajien liitto Feto ja Helsingin fi-
losofianopiskelijoiden ainejärjestö Di-
lemma, mutta järjestäjäkaartiin kuului 
ensi kertaa myös Nuoren Voima Liitto, 
jonka syksyllä käynnistämässä väittely-
koulutushankkeessa oli mukana viisi 
kilpaan osallistunutta lukiota.

Finaalia lukuun ottamatta jo-
kaiseen erään arvottiin aihe valmiiden 
teesien listasta. Koska Nufitin teemana 
oli tänä vuonna kauneus, myös väit-
telyissä liikuttiin aihepiirin ympärillä. 
Purtavaksi valikoitui klassisia lausah-
duksia kuten ”Populaarikulttuuri ei 
ole taidetta” ja ”Kauneus on katsojan 
silmässä”. Tasapuolisuuden nimissä 
jokaisen kamppailun alussa päätettiin 
arvalla, kumpi joukkue puolustaa ja 
kumpi vastustaa väitettä.

Rima korkealla
Väittelyssä parhaiten pärjänneet 
joukkueet olivat yllättävänkin tasok-
kaita. Kun ottaa huomioon tiiviin 
argumentointitahdin, debatoijat 
osoittivat parhaimmillaan hämmäs-
tyttävää terävyyttä ja sanavalmiutta 
yleisön luomasta paineesta huoli-
matta. Esimerkiksi Lumon ja Kaus-
tisen lukiot marssittivat melkoisen 
litanian argumentteja teesin ”Valtion 
ei tule tukea taidetta” puolesta ja 
vastaan. Kehässä puitiin niin taiteen 

tukemisen yhteiskunnallisia seu- 
rauksia (jos taidetta ei rahoiteta, ym-
päristömme rumentuu) kuin julkisen 
tuen vaikutuksia taiteen sisältöihin 
(kuinka aikaisin kubismi olisi kek-
sitty, jos vapaata taidetta olisi pönki-
tetty valtiollisesti).

Finaalissa Ressun ja Salon lu-
kioiden edustajat pohtivat, pitääkö 
sivistyneen ihmisen tuntea taiteen 
klassikot. Vaikka ajoittain ajauduttiin 
sivuun itse asiasta ja eksyttiin sanoista 
vänkäämiseen, sivistyksen ja taiteen 
käsitteiden monimerkityksisyys ha-
vainnollistettiin oivallisesti. Toisaalta 
terminologinen tarkkuus kielii myös 
siitä, että etevimmät olivat todella 
sisäistäneet käsitteiden määrittelyn 
tärkeyden filosofiassa. Tasaväkisen 
taiston voitto lankesi Salolle.

Voitontahto oli useimmilla kova, 
mutta tunnelma pysyi varsin rentona. 
Mallia näyttivät Linnavuoren lukion ja 
Turun lyseon joukkueet, jotka rupatte-
livat ystävällisessä hengessä väännettyään 
vain hetkeä aikaisemmin ankarasti väit-
teestä ”Taide paljastaa totuuden”. Itse 
debatissa kosketettiin kiehtovasti kysy-
mystä subjektiivisesta ja objektiivisesta 
totuudesta. Linnavuori vetosi puolusta-
vassa kannassaan siihen, että taiteellinen 
kokemus on itsessään tosi niin sen te-
kijän kuin kokijankin osalta, kun Turun 
lyseo taas perusti vasta-argumenttinsa 
totuuden korrespondenssiteoriaan. Tur-
kulaiset löysivät mieleenpainuvan vas-
taesimerkin myös politiikan historiasta: 
Ronald Reagan käytti vaalikampan-
jassaan Bruce Springsteenin Vietnamin 
sotaa vastustavaa biisiä ”Born in the 
U.S.A.” härskisti omiin tarkoituksiinsa.

Tolkun tiellä
Tapahtuman nimeäminen juuri Sok-
rateen mukaan kuulostaa tietoiselta vas-
tavedolta syytöksiin sofismin eli totuu-

dettoman retoriikan suosimisesta. Maa-
lataanhan Platonin dialogeissa Sokra-
teesta kuva totuudesta piittaamattomien 
relativisti-sofistien arkkivihollisena. 
Onkin virheellistä pitää lukiolaisten 
väittelykilpailuja olemuksellisesti nuo-
risoa turmelevina käytänteinä, ellei sel-
laisia perinteisiä filosofisia hyveitä, kuten 
kriittistä ajattelua ja käsitteiden selkeää 
jäsentämistä nähdä virstanpylväinä kohti 
tapainturmelusta. Kaikki riippuu lopulta 
siitä, millaisilla avuilla kisassa pärjää. Jos 
kilpailun säännöt ja tuomaristo suosivat 
retorista harhauttamista, siihen varmasti 
turvaudutaan. Paasitornissa menestyttiin 
sen sijaan kriittisen ajattelun osoittami-
sella, filosofisten teorioiden tuntemuk-
sella, yleissivistyksellä ja käsitteellisesti 
selkeällä ilmaisulla.

Nuorten väittelykilpailuja voidaan 
kritisoida tyhjään retoriikkaan kan-
nustamisesta myös siksi, että osanot-
tajat joutuvat puolustamaan kantoja, 
jotka eivät välttämättä ole heidän 
omiaan. Tällöin jää kuitenkin huo-
maamatta näkökulmien vaihtelun pe-
dagoginen ja eettinen merkitys. Kuten 
Leena Kurki ja Tuukka Tomperi vas-
taavat tähän kritiikkiin teoksessaan 
Väittely opetusmenetelmänä: ”Monien 
erilaisten arvomaailmojen ymmär-
täminen – toisen ihmisen asemaan 
eläytyminen – on yksi kriittisen ajat-
telun peruselementtejä.”1 Sokrates-
väittelykisa tukee lukioiden filosofian 
opetusta, sillä mittelö motivoi opis-
kelijoita kriittiseen ajatteluun ja ar-
gumentaatiotaitojen harjoitteluun. 
Näille taidoille on nykymaailmassa 
yhä enemmän tarvetta.
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Sokrateen perilliset
Ajatus muutenkin nenäkkäinä pidetyistä lukiolaisista haastamassa toisiaan retoriikan 
taidoissa voi nostaa monen niskavillat pystyyn. Kasvatetaanko tässä uutta pintanokkelilla 
sutkauksilla briljeeraavien sofistien sukupolvea, joka hallitsee taidon olla ja pysyä oikeassa 
totuudesta piittaamatta? Matkataan Sokrates-väittelykilpailuun katsomaan, turmeleeko 
dialektiikka nuorison vai varttuuko verbaalisissa mittelöissä valveutuneita kansalaisia.


