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Valistus halusi purkaa myyttejä, mutta ku-
ten kaikki myytinpurkajat, valistus vält-

tämättä myös tarvitsi niitä ja alkoi lisäksi itse
pian muuttua myytiksi.

Mitä on valistus? -kirja purkaa ansiok-
kaasti valistukseen itseensä kietoutunutta
mytologiaa ainakin siinä, ettei se pyrikään
varsinaiseen vastaukseen tai yhteen määri-
telmään. Kirjan 24 käännösartikkelia ynnä
johdannot avaavat niin paljon erilaisia näkö-
kulmia, että koko käsite tuntuu välillä katoa-
van, mutta lopputulos on silti käsitteen ja sen
historian merkittävä rikastuminen lukijan
omassa ajattelussa.

Pääpaino on 1700-luvussa ja nimen-
omaan saksalaisessa valistuksessa. Kirja
tarjoaa useita aiemmin täysin suomentamat-
tomia ajattelijoita kuten Johann Georg
Hamann tai Moses Mendelssohn eikä
Herderiäkään itse asiassa liene suomeksi
järin näkynyt. Kant, Goethe ja
Schiller ovat tukevasti edustet-
tuina.

Kirja onnistuu välttämään
laajan alueen antologioita aina
uhkaavan, erillisiksi raapai-
suiksi jäämisen vaaran. Sak-
salaiset puheenvuorot henkivät aitoa moni-
äänistä debattia, jota kysymykset uskon, tie-
don ja oman ajattelun, järjen ja ilmoituksen,
historian ja kritiikin suhteista sekä ihmisen
henkisen ja intellektuaalisen kasvamisen
mahdollisuuksista kuitenkin pitävät koossa.

Ranskalainen ja englantilainen valistus
jäävät hieman vähemmälle, mutta näihinkin
kirja tarjoaa kaikkein totutuimmista ehkä
poikkeavia näkökulmia. Ranskan 1700-lukua
edustaa Rousseau, jonka nimiin liitetty takai-
sin luontoon -fraasi saa uutta valaistusta.
Myös David Humeen avautuu suomenkieli-
selle lukijalle uusi näkökulma Humen
pohtiessa mm. “kovan tieteen” ja esseistiikan
suhdetta tavalla, jossa näyttää olevan paljon
yhä pätevää ainesta.

Ehkä onkin niin päin, että valistuksen
eräät klassiset ideaalityypit, englantilainen
luonnontieteellisesti orientoitunut empirismi

ja Ranskan ensyklopedistien rationalistinen
edistysusko jäävät kirjassa liiankin vähälle
huomiolle. Uudempia aikoja edustavat pu-
heenvuorot, etenkin Max Horkheimerin artik-
keli kun kuitenkin suuntaavat kritiikkinsä osin
juuri näitä valistuksen standardioppeja
vastaan.

1900-lukua edustavat myös Adorno,
Gramsci sekä lopuksi Foucault ja Habermas.
Varsinkin kahden jälkimmäisen pyörittely
siitä mitä ensin Kant ja sitten Foucault todella
sanoikaan jää hiukan latteaksi eksegetii-
kaksi. Adorno ja Gramsci sentään tarttuvat
valistuksen kriittisessä hengessä oman
aikansa muuhunkin todellisuuteen, mutta silti
oman aikamme varsinainen luova panos va-
listuksen traditioon jää tämän kirjan valossa
ohueksi. Yhdeltä kirjalta ei voi kaikkea
vaatiakaan, mutta valistuksen historian kan-
nalta hyvin ansiokas teos panee miettimään,
että valistusta ei nykyajassakaan tarvitsisi
ymmärtää vain vanhahtavana tai peräti
kumottuna fraasina. Valistusajattelun värik-
kään kirjon hengessä saisi nykyajastakin irti
ainakin enemmän kuin yhtä oikeaa totuutta
saarnaavilla postmoderneilla dogmeilla.

Ainakaan valistuksen tekeminen pelkäs-
tään historialliseksi tutkimuskohteeksi ja
käsitepyörittelyksi ei tee täyttä oikeutta järjen
ja kriittisyyden julkisen käytön vaatimuksille.
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no, Tampere 1995.

“Tietäminen on aivojen kokonaisvaltaista
toimintaa […] Se ei ole opitun tiedon muis-
tamista vaan omien aivojen käyttämistä […]
Sen mitä ihminen tietää ja ajattelee, pitää
muuttua myös toiminnaksi. Tiedolla on hyvin
vähän arvoa, jollei ihminen omassa elämäs-
sään sitä käytä.” (S. 165). Näin kirjoittaa
Jaana Venkula Tieteellisen toiminnan ulottu-
vuuksia -sarjan kolmannessa osassa.

Teoksen kirjoitukset ovat alkujaan ilmes-
tyneet vuonna 1986 tai sitä ennen ilmeisesti
joissain päivälehdissä, sillä artikkelit käsitte-

levät pääosin päiväkohtaisia tapahtumia.
Herääkin kysymys: miksi julkaista niitä uudel-
leen näinkin pitkän ajan päästä? Ratkaisua
voi perustella ainakin kahdella syyllä. Joko
kirjoitukset ovat yhä ajankohtaisia tai niissä
tullaan käsitelleeksi myös verraten ajattomia
asioita.

Kirjoitelmat täyttävät molemmat ehdot,
joskin kirjoitusten vanhentunut päiväkoh-
taisuus kiusaa usein. Venkula olisikin voinut
edes hiukan toimittaa tai päivittää osaa
artikkeleistaan uudella tiedolla.

Kirjoitukset on jäsennetty viiteen ryh-
mään, joista ensimmäisessä käsitellään pää-
osin demokratian rappion ja tiedon panttaa-
misen välistä suhdetta, toisessa lähinnä
ilmaisunvapautta ja tietoyhteiskuntaa, kol-
mannessa tiedettä ja tiedon popularisointia,
neljännessä tiedettä ja etiikkaa ja viimeises-
sä kokonaisuudessa pääosin oppimista ja
luovuutta. Jokainen pääluku päättyy lyhyeen,
noin sivun tai kahden mittaiseen tiivistel-
mään, jossa Venkula ansiokkaasti kertoo
lukijalle niistä tieteellisistä viitekehyksistä, jot-
ka löytyvät kirjoitusten taustalta.

Kirja paranee loppua kohden. Juuri siel-
tä löytyvät Venkulan aikaakestävimmät ana-
lyysit. Kirjoittaja on myös selkästi omimmalla
maaperällään käsitellessään etiikkaan, oppi-
miseen ja tieteellisen tiedon luonteeseen liit-
tyviä kysymyksiä. Erityisen mainio on ihmi-
senä olemisen ja ajattelemisen vastuuta
luotaava epilogi. Myös ydinvoimakysymystä
ja pankkien valtaa ruotivat artikkelit ovat ta-
sokkaita.

Näistä ja lukuisista yksittäisistä helmistä
(“[…] todellinen tiede on […] vain valituille
tarkoitettu, kuiva ja ylen vaikea asia.” (S.
119), “[…] nykytaide näkee vain saman, min-
kä me muutkin.” (S. 123), “[…] totuus aina
tekee levolliseksi: olkoon nähty mitä tahan-
sa, on nähty pohjiin asti.” (S. 123)) huolimatta
kirjan artikkelit ovat valtaosaltaan sisällölli-
sesti keveitä. Kokonaisuutena teos jääkin
kauas sarjan edellisten osien tasosta ja ta-
vanomaisesta Venkula-laadusta. Pääasialli-
nen syy tähän on, että Venkulan vahvuus on
läpiluotaavissa analyyseissa. Ja liian yleista-
juisissa kirjoituksissa hän ei pääse paneutu-
maan siihen monisäikeiseen kokonaisuu-
teen, jonka purkamisessa hän on parhaim-
millaan. Kompleksiset asiat eivät luonteen-
sa vuoksi käänny päivälehtiartikkelissa käsi-
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169 s.
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Teologia tuottaa Suomessa paljon filoso-
fisesti kiinnostavaa tutkimusta. Tämä on

understatement. No, ei enää kun kerran ko-
rostin. Jaana Hallamaan väitöskirja moraa-
lisen ‘persoonan’ käsitteestä ei edes keskus-
tele jumaluusoppineiden kanssa, vaan viipyi-
lee yksinomaan englanniksi argumentoivien
nykyfilosofien parissa. Ilkka Kantolan väitök-
sessä vuoropuhellaan kylläkin keskiajan kes-
keisten katolisten kirkkoviisaiden kanssa,
mutta ‘probabiliteetin’ käsitteen selvittelyyn
otetaan vahvasti mukaan myös moderni ana-
lyyttinen todennäköisyyden filosofia. Kol-
mesta tuoreesta tohtorista viimeisimpänä
väitellyt Sammeli Juntunen tutkii Lutheria,
mutta taustoittaa ‘ei-minkään’ käsitettä tutki-
van työnsä esimerkiksi Platonia ja Plotinosta

koskevilla tarkasteluilla. Naapuridisipliini
mikä naapuridisipliini.

Persoona

Hallamaa luettaa ohuen johdannon ja lyhy-
en loppuluvun välissä kolme erillistarkastelua
‘persoonan’ kohtelusta utilitaarisessa perin-
teessä, yhteiskuntasopimukseen perustu-
vassa tulkintatraditiossa sekä hyve-eettisissä
teorioissa. Työn rakenne on sikäli paljasta-
va, että siinä ei jää isommin tilaa oman oh-
jelman tai otteen perusteluille tahi tutkimuk-
sen suhteuttamiselle erilaisiin lähestymis-
tapoihin. Se vihjaa, ettei tekijä ole panemas-
sa peliin mitään moraalisen käsiteavaruuden
uusjakoa. Se luo odotushorisontin, jossa tut-
kimuksen mahdollinen voima ja uutuus piile-
vät sinänsä perinteisesti jäsennetyn kentän
huolellisessa erittelyssä.

Tämän lupauksen Hallamaan käsittely
pitää ja antaa enemmänkin. Hän käy päte-
västi ja oivaltavasti läpi etenkin 1970- ja 80-
lukujen angloamerikkalaista moraali-
filosofista keskustelua. Mainitut perinteet piir-
tyvät juohevasti kirjoitetusta tarkastelusta
esiin paljastavasta näkökulmasta ilman
uutispommeja tai murska-arvioita. Työn vah-
vuus on johdonmukaisesti ja iskevästi
työstetyssä, tasapainoisessa kokonaisuu-
dessa.

Kiitettävä pyrkimys lausua julki myös etii-
kan luonnetta valottavia yleisiä kantoja kär-
sii hieman siitä, ettei Hallamaa aina tee sel-
keää eroa omien näkemystensä ja
hahmottamansa keskustelun välillä (esim. s.
60 Haren kohdalla). Muodollista erhettä työs-
tä on turha etsiä — Sitä paitsi, kuten Matti
Klinge taannoin totesi, elämä ei ole ikuista
proseminaaria. Mutta voi välittyä vaikutelma,
ettei tekijä rohkene seurata oivalluksiaan.

Hallamaa ilmoittaa suppeassa avaus-
luvussaan, ettei ole niinkään kiinnostunut
‘identiteetistä’ (vaikka suo luvun alan eks-
pertti Derek Parfitille) tai soveltavan etiikan
henkilöstöpolitiikasta, vaan “moraalisen per-
soonan käsitteen vaihtelevista rooleista
eettisissä teorioissa” (s.18-9). Tämä kun on
“kaikkein perustavinta laatua oleva moraali-
nen käsite siinä mielessä, että kaikki moraa-
liset teoriat voidaan katsoa teorioiksi moraa-
lisen alueen persoonista” (s. 257).

Tämä on mielestäni arvokas näkökulma,
jota aineiston käsittelytapa toki tukee. Sitä ei
kuitenkaan terävöitetä toisenlaisten linjaus-
ten taustaa vasten. Puhuminen “kaikista
moraaliteorioista”, kun käsittelyn alla ja
viittausten kohteena ovat tietyn kielialueen,
tietyn aikakauden ja tietyn laajan suuntautu-

mistavan teoreetikot, on vähän liiallista. Sa-
malla oma häntä jää nostamatta, siellä mis-
sä sen voisi hyvin nostaa.

Sillä viimeistään niukan epilogin erin-
omainen ja yllättävä veto valaista suomen-
kielisen “kasvot”-sanan kautta moraalisen
persoonan ongelmaa osoittaa, että Halla-
maan rahkeet riittäisivät omaehtoisempaan-
kin filosofiaan, jossa myös radikaalimmin
erilaisilla näkemyksillä ja myös alan
klassikoilla olisi paikkansa. Hallamaa toteaa,
että indoeurooppalaisista kielistä poiketen
suomalaisversio personasta ei ole maski.
Kasvot eivät naamioi, vaan paljastavat
kokonaispersoonan, joka kehollisuudellaan,
“kasvamiseen” liittyvällä käsitejuurellaan ja
monikkomuodollaan vihjaa, että “ihmiset
ovat elämiensä kertomus” (s. 255).

Epävarmuus

Helpommin kuin Hallamaan kohdalla, Kanto-
lalta tavoittaa pyrkimyksen muokata maas-
toa. Hän sanoo suoraan aikovansa osoittaa
moraaliseen päätöksentekoon liittyen, että
vastoin monien nykyfilosofien uskomusta,
keskiaikainen “moraalisen epävarmuuden
ongelma” ei ole noin vain irrotettavissa mo-
dernista “uudesta tieteellisestä probabilitee-
tistä” (s. 12). Kantolan tulkintapolitiikaksi
vakiintuu tämän mukaisesti lähilukea klassi-
sia tekstejä ja tarkata näissä kinkereissä lä-
hinnä englanniksi kommentoivia kollegoi-
taan.

Tässä kriittisesti virittyneessä katsannos-
sa saadaan myös episodinomainen väläys
filosofian ja teologian välisistä jännitteistä.
Kantola kertoo Tuomas Akvinolaisen ajatuk-
sesta, jonka mukaan totuuden etsinnässä on
syytä lähteä liikkeelle viisaitten uskomuksis-
ta, sillä viisaat ovat tavallisia pulliaisia var-
memmin päätyneet totuuteen. Erään nyky-
tutkijan innoittamana Kantola viittaa viisaiden
pulmallisiin kelpoisuuskriteereihin ja valinta-
vaikeuksiin, ja esittää, että “syvyysero”
palautunee Akvinolaisella pyhien teologien ja
maallisten filosofien väliseksi eroksi. (S. 29)
Harmi kyllä Kantola ei eksy tälle sivupolulle,
vaan jatkaa säntillistä selvitystään
päättämisen dilemmasta.

Matkan varrella kyllä paljastuu, että
tomistinen epäröinnin riski liittyy niin synnin-
teon järjettömyyteen kuin irrationaalisuuden
syntiinkin (83-4). Tuomaan varman päälle -
ajattelusta erkani 1694 Thyrsus Gonzáles
katsomalla, että vaikka moraalisen valinnan
hämyssä ja kirkon opettajien kiistoissa onkin
suositeltavampaa valita turvallisin teko, pää-
tös ei seuraa ehdottomasta normista. Kan-

teltäviksi. Niinpä valtaosa Venkulan artikke-
leista koostuu päiväkohtaisuudesta, jota on
ryyditetty syvemmällä ajattelulla. Mutta kun
kirjoitusten välittömin ajankohtaisuus on hä-
vinnyt ja systemaattisesta syvällisyydestä on
foorumin vuoksi täytynyt tinkiä, ei
kirjoituksilla ole enää paljon annettavaa.
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