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LAPSUUS JOHN LOCKEN
POLIITTISESSA
TEORIASSA

Sakari Rautiainen

JOHDANTO

Lockea voi hyvällä syyllä pitää yhtenä vaiku-
tusvaltaisimmista moderniin kasvatus- ja
lapsuusajatteluun vaikuttaneista hahmoista.
Lasten kasvatus oli tullut jo aiemmin 1600-
luvulla laajan kiinnostuksen kohteeksi, jo-
ten ei ollut ihme, että kuulun filosofin kas-
vatusopas sai hyvin laajan lukijakunnan. On
helppo ajatella Locken lapsuuskäsityksen
syntyneen perusteellisista filosofisista poh-
diskeluista ja empiirisistä havainnoista. Ha-
luan kuitenkin tässä artikkelissa esittää
Locken lapsuusajattelulla olevan myös kon-
tingentimman syntyhistorian.

Locken hallitusvaltaa koskevassa tutkiel-
massa, joka oli osa aikansa päivänpoliittista
debattia, lapsuudella on merkittävä rooli.
Locken kiistakumppani Sir Robert Filmer
oli käyttänyt isän ja lasten suhdetta keskeise-
nä retorisena resurssina kuninkaan itseval-
tiutta tukevassa, Raamatun tulkintaan poh-
jautuvassa patriarkaalisessa valtioteorias-
saan. Locke sitä vastoin puolustaa oppia ih-
misten luonnollisesta vapaudesta pyrkien
uudelleentulkintojen kautta osoittamaan
Filmerin argumentit kestämättömiksi. Näin
lapsuuskäsitys muovautuu osana poliittista
debattia, jossa lapsuus toimii kansan meta-
forana. Kiistan ydin on hallitsijan ja kansan
suhde, ja lapsuuskäsityksen muovautumi-
sessa on kyse tämän debatin sivuvaikutuk-
sista metaforana käytettyyn lapsuuteen.

Locken retoriikan analyysissa hyödynnän
Kenneth Burken ajatusta retoriikasta iden-
tifikaatioina ja kiinnitän siten huomiota eri-
tyisesti siihen, kuinka Locke samastaa ja yh-
distää käsitteitä toisiinsa. Olen käyttänyt
hyväkseni Mikko Yrjönsuuren suomennos-
ta toisesta tutkielmasta, mutta käännän lai-

naukset enimmäkseen itse yrittäen
— sujuvuuden kustannuksella —
pysyä mahdollisimman uskollisena
alkuperäistekstille

LOCKEN JA FILMERIN VÄLINEN

DEBATTI

Locken (1632-1704) ja Filmerin
(1588-1653) välisestä kiistasta voi-
daan puhua sikäli, että Locke kir-
joitti teoksensa Two Treatises of
Government ensimmäisen osan
eksplisiittisesti Filmerin patriarkaa-
lista valtioteoriaa vastaan, jonka
hän oli laajimmin esittänyt teokses-
sa Patriarcha. Kirja, jonka alaot-
sikossa lukee paljon puhuvasti  The
Naturall Power of Kinges Defended
against the Unnatural Liberty of the
People, oli rojalistien keskeinen ide-
ologinen ase 1670- ja 1680- luvun
Englantia jakaneessa kuninkaan ja
parlamentin välisessä kiistassa. Tuo
kiista koski mm. kuningasperheen
katolisia sympatioita, suhtautumis-
ta uskonnollisiin vähemmistöihin
ja taipumusta jättää kutsumatta
parlamentti koolle. Teos, jota oli
luettu käsikirjoituksina julkaistiin kuitenkin
ensimmäisen kerran vasta tekijän kuoleman
jälkeen 1680. Filmerin teorian lähtökohta-
na oli ajatus, että ihmiset syntyvät aina jon-
kun rajoittamattoman käskyvallan alaisuu-
teen. Tämän rajoittamattoman vallan Ju-
mala oli aluksi antanut Aatamille, jolta se oli
siirtynyt ensin patriarkoille ja sittemmin val-
tioiden hallitsijoille, joilla on tämä sama ab-

soluuttinen valta suhteessa alamaisiinsa ja
heidän omaisuuteensa.1

Locken Two Treatises julkaistiin 1689,
heti mainion vallankumouksen jälkeen,
mutta Locken uskotaan kirjoittaneen teok-
sensa huomattamasti aiemmin Peter Laslet-
tin argumentoitua vakuuttavasti tarkkaan
historialliseen aineistoon nojautuen aiem-
paa käsitystä vastaan vuonna 1960 toimitta-
mansa painoksen esipuheessa. Näin ollen
teoksen yhteys 1688 vallankumoukseen ja
sen tulkinta liberalistisen perustuslaillisen
valtion ja vapaan markkinatalouden filosofi-
seksi oikeutukseksi on käynyt problemaatti-
seksi. Selvää on kuitenkin, että teos oli kir-
joitettu absolutismia ja sen patriarkalistista
oikeuttamista vastaan. Tässä Locke omaksui
sopimusteoreettisen kannan. Tämä yhteis-
kuntafilosofian suuntaus, oppi luonnollises-
ta vapaudesta ja kansansuverenisuudesta,
tunnettiin jo keskiajalla, mutta se tuli poliit-
tisesti erityisen merkittäväksi 1500-luvun

jälkipuoliskolla ranskalaisten hugenottien ja
skottilaisten kalvinistien muotoillessa sen
pohjalta teoreettisen oikeutuksen vastarin-
nalleen katolisia hallitsijoita vastaan. Sopi-
musteoriaa sovelsivat Locken ohella myös
muut 1600-luvun luonnonoikeusteoreeti-
kot, kuten Hugo Grotius (1583-1645),
Thomas Hobbes (1588-1679) ja Samuel
Pufendorf (1632-1694). Nämä päätyivät

Täysi-ikäisyyden konstruointi
osana Filmer-debattia
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kuitenkin, toisin kuin Locke, kannattamaan
varsin absolutistista (Hobbes täysin absolu-
tistista) valtiomuotoa.2

Ne kaksi ajattelijaa joita Filmer erityisesti
arvostelee Patriarchan alkulehdillä, olivat je-
suiittateoreetikot kardinaali Robert Bellar-
mine (1542-1611) ja Francisco Suárez
(1548-1617), jotka väittivät, että kuninkai-
den valta oli alunperin peräisin kansalta. Isi-
en valta perheisiinsä oli sitä vastoin Jumalan
suoraan heille antamaa, eikä ollut siten seu-
rausta lasten suostumuksesta tai sopimuk-
sesta. Valtioissa, toisin kuin perheissä, valta
oli aluksi koko yhteisöllä ja kun se siirrettiin
kuninkaan vallaksi (authority), yhteisö saat-
toi liittää siihen valitsemansa ehdot. Niinpä
jos kuningas ei täyttäisi noita ehtoja, hänet
olisi mahdollista erottaa.3

1600-luvun luonnonoikeusteoreetikoille
lapsuus oli ongelma, sillä Filmer ei suinkaan
ollut ainoa, joka haki vanhempien ja lasten
välisestä suhteesta luonnollista mallia poliit-
tiselle auktoriteetille. Jos vielä Grotius olikin
tyytynyt vain erottamaan poliittisen ja isän-
vallan vetoamalla niiden erilaiseen alkupe-
rään, myöhemmät kirjoittajat pyrkivät pe-
rustelemaan vanhempainvallan niin, ettei si-
tä voitaisi käyttää Filmerin tavoin puolusta-
maan käsitystä kuninkaiden jumalallisesta
vallasta (divine power of kings). Lapsuus oli
kyettävä integroimaan osaksi koherenttia
teoriaa, joka perustui luonnollisen (tai alku-
peräisen)  vapauden ja tasa-arvon periaat-
teille. Ehkä parhaiten tässä onnistui Locke,
joka saattoi käyttää hyväkseen edeltäjiensä
argumentteja sekä niitä kohtaan esitettyä
kritiikkiä. Hän ei ollut suinkaan ensimmäi-
nen, joka määritteli modernia lapsuutta,
eikä hänen lapsuuskonstruktioonsa sisälty-
nyt sellaista sofistikoitunutta teoriaa kehi-
tysvaiheista, kuin minkä Rousseau myö-
hemmin Émilessään esitti. Hän kuitenkin
konstruoi varsin uskottavalla tavalla lapsen
ja aikuisen välisen ontologisen eron ja teki
siitä ratkaisevan poliittista toimijuutta mää-
rittävän seikan.

Niinpä keskityn tässä tarkastelemaan lap-
suuden konstruointia Locken teoksessa Two
Treatises of Government osana Locken ja Sir
Robert Filmerin kiistaa. Vaikka debatissa
on varsinaisesti kyse poliittisesta auktoritee-
tista, Filmer käyttää keskeisenä poliittisen
vallan analogiana isän suhdetta lapsiinsa.
Itse asiassa poliittinen valta on Filmerille
pohjimmiltaan isänvaltaa ja kuningas Aata-
min perillisenä kansansa ylivertainen isä,
jonka tahto on laki ja joka on vastuussa ai-
noastaan Jumalalle. Kun Locke argumentoi
Filmeriä vastaan edelleen perheanalogiassa
pitäytyen, hän joutuu muuntelemaan mer-
kityksiä ja määritelmiä sekä  yhdistelemään
ja erottelemaan asioita toisin kuin Filmer.
Näin lapsuus tavallaan (re)konstruoituu
ikään kuin vahingossa toimiessaan retorise-

na aseena jota modifioidaan tarpeen mu-
kaan.

LAPSET JA LUONNOLLINEN VAPAUS

Lapsi ja aikuinen on toki osattu erottaa jo
ennen modernin lapsuuden keksimistä. Jo
antiikin kirjoittajat jakoivat ihmiselämän
ikäkausiin erilaisin perustein4 ja alaikäisyys
tunnettiin myös keskiaikaisissa laeissa5.
Erottelu ei ollut kuitenkaan poliittisesti
relevantti feodaalisen järjestyksen vallitessa,
sillä ikärajat eivät yksistään merkinneet
muutosta herruussuhteissa, jotka olivat
säädyn ohella sidoksissa avioliittoon ja ta-
louden päämiehen asemaan6. Lockellekaan
ikä ei toki ollut ainoa erotteleva kriteeri,
vaan tasa-arvo – vaikka ei koskenutkaan yk-
sistään omistavaan luokkaan kuuluvien
miesten tasa-arvoa lain edessä ja hallitsijoi-
den valinnassa – oli kuitenkin vapaiden
miesten tasa-arvoa keskenään. Siten lapsuu-
den ja aikuisuuden ero poliittisesti merkittä-
vänä jakona ei ollut universaali periaate,
vaan se oli sidoksissa ainakin sukupuoleen.

Filmer kritisoi luonnonoikeusteorioita
siitä, että ne eivät ota huomioon aikaa ja jat-
kuvaa sukupolvien kiertoa. Kansa on pul-
mallinen käsite, sillä ”ihmiskunta on kuin
meri, jatkuvasti virtaava ja aaltoileva, joka
hetki joku syntyy ja toinen kuolee. Jotka
ovat kansa tällä hetkellä, eivät ole sitä enää
seuraavalla.” Jos kansan katsotaan luovutta-
van sopimuksella luonnolliset oikeutensa, se
tapahtuu Filmerin mukaan ainakin niiden
vahingoksi, jotka ovat sillä hetkellä lapsia ja
alaikäisiä.7

Filmerin kanta on, että ajatus vanhem-
mista lastensa edustajina merkitsee luonnol-
lisen vapauden opin hylkäämistä, sillä ”mis-
sä lasten alamaisuus vanhemmilleen on
luonnollista, siellä ei voi olla luonnollista va-
pautta”. Vanhempien ja lapsen alistussuh-
teen määrittely väliaikaiseksi ei ole mikään
ratkaisu, sillä ”luonnossa ei ole alaikäisyyttä
(nonage)”.8

Kiellettyään näin alaikäisyyden ja täysi-ikäi-
syyden erottelulta sen poliittisen relevanssin
Filmer osoittaa luonnonoikeusopin luon-
nottomuuden turvautumalla jälleen lapsiin:

”[T]avallisesti lapsia ja palvelijoita on
paljon enemmän kuin vanhempia ja
isäntiä ja jos suurin osa heistä voisi ää-
nestää ja nimittää minkä hallituksen tai
käskynhaltijoiden alaisia heidän isänsä
ja isäntänsä tulisivat olemaan, se olisi
mitä luonnottominta ja itse asiassa mer-
kitsisi, että annettaisiin lasten hallita
vanhempiaan.”9

Siten Locken Filmer-kritiikin keskeiseksi
tehtäväksi muodostui osoittaa jako lapsiin ja
aikuisiin luonnolliseksi  ja vieläpä sellaiseksi,

jolla on poliittista merkitystä – kuitenkaan
luopumatta luonnollisen vapauden ideasta.
Toisin sanoen hänen tuli kyetä oikeutta-
maan lasten sulkeminen ulos poliittisesta
päätöksenteosta.

AATAMIN EPÄTÄYDELLISET JÄLKELÄISET

Mikäpä olisikaan ollut parempi yksimieli-
syyden alue tai perusta jolta lähteä argumen-
toimaan Filmeriä vastaan kuin Raamatun
luomiskertomus, johon tämä pohjasi koko
patriarkalistisen valtioteoriansa. Locke ker-
too, kuinka Aatami luotiin täydelliseksi ih-
miseksi, jonka kyvyt olivat ensi hetkestä
alkaen täysin kehittyneet. Hän kykeni elät-
tämään ja suojelemaan itseään sekä hallitse-
maan tekojaan järjen lain (law of reason)
määräysten mukaan, lain jonka itse Jumala
oli häneen istuttanut.10

Aatamin jälkeläiset sitä vastoin tulivat
maailmaan luonnollisen syntymän kautta.
He syntyivät heikkoina ja avuttomina
vauvoina (infants), tietämättöminä ja vailla
kykyä järjen käyttöön. Tämän epätäydelli-
sen tilan puutteet väistyvät vasta iän ja kas-
vun (sekä kasvatuksen) myötä:11

”[...] But his Off-spring, having another
way of entrance into the World, diffe-
rent from him, by a natural Birth, that
produced them ignorant and without
the use of Reason, cannot be said to be
under that Law; and Adam’s Children
being not presently as soon as born, un-
der this Law of Reason were not presently
free. For Law, in its true Notion is not so
much the Limitation as the direction of a
free and intelligent Agent to his proper
interest [...]” (Sama §57)

Näin Locke identifioi aikuisuuden ja täydel-
lisen ihmisen, Aatamin sekä lapsuuden ja
Aatamin epätäydellisyyden tilaan syntyneet
jälkeläiset12. Tämä ei vaikuta kovinkaan dra-
maattiselta tempulta, mutta yhdessä toisten
analogioiden kanssa siitä muodostuu varsin
tehokas ase Filmeriä vastaan.

JÄRJEN LAKI

Ajatus lapsen mielestä tyhjänä tauluna lie-
nee se oppi, johon Locke ainakin kasvatuk-
sen yhteydessä  useimmiten liitetään. Tämä
synnynnäisten ideoiden hylkääminen näyt-
täisi olevan ristiriidassa sen ajatuksen kanssa,
että Jumala on istuttanut ihmiseen järjen
lain. Locken law of reason ei kuitenkaan
merkitse niinkään mitään substantiaalista
tietoa hyvästä elämästä, vaan pikemminkin
moraalista kykyä arvioida tekojaan – kenties
omaatuntoa? Sitä paitsi tämä järjen laki on
yhteydessä kykyyn käyttää järkeä, hallita te-
kojaan.13 Locke näyttääkin puhuvan ihmi-
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sestä lajina, eikä siten oletakaan että jokaisel-
la ihmisyksilöllä olisi alusta alkaen moraalis-
ta arvostelukykyä.

Kukaan ei Locken mukaan voi olla sellai-
sen lain alainen, jota ei ole julistettu hänelle.
Järjen laki tehdään tiettäväksi yksin järjen
kautta, joten koska lapset syntyvät ilman ky-
kyä järjen käyttöön, he eivät myöskään ole
järjen lain alla. Ja koska järjen laki merkitsee
kykyä erottaa oikea väärästä lapset eivät voi
olla minkään muunkaan lain alaisia.14

Tässä Locke liittää yhteen lain ja järjen.
Siten hän tulee määritelleeksi lapset lain ul-
kopuolelle, ei-henkilöiksi. Itse asiassa kyse
on vielä pikkulapsista, sillä hän puhuu ”Aa-
tamin jälkeläisistä”, jotka ”eivät kohta syn-
nyttyään (presently) olleet tuon lain alla”.

LAKI VAPAUDEN EDELLYTYKSENÄ

Jos laki ei ollut Filmerille muuta kuin ”hä-
nen tahtonsa, jolla on ylimmän isän valta”15,
Lockelle laki ei ”aidossa merkityksessään ole
niinkään rajoitus, vaan vapaan ja älykkään
toimijan ohjaamista kohti hänen todellista
etuaan eikä määrää pidemmälle kuin mikä
on lainalaisten yleiseksi eduksi”. Hänen
mielestään ”sellainen ei ansaitse tulla kutsu-
tuksi vankeudeksi, joka aitaa meidät vain
pois soilta ja jyrkänteiltä”.16

Locke kiistää lain ja vapauden vastakkain-
asettelun — jota Filmer koettaa parhaansa
mukaan hyödyntää — selittämällä, että lain
tarkoituksena on ”turvata ja laajentaa va-
pautta” ja, että ”missä ei ole lakia, siellä ei ole
vapautta”.

Mutta vapaus ei ole, kuten meille kerro-
taan, vapautta jokaisen tehdä mitä haluaa
(Sillä kuka voisi olla vapaa, kun kaikki muut
voisivat mielensä mukaan määräillä häntä?)
vaan vapautta käyttää ja määrätä kuinka ha-
luaa omaa henkilöään, tekojaan, omistuk-
siaan ja koko omaisuuttaan niiden lakien ra-
joissa, joiden alla hän on; siinä hän ei ole toi-
sen mielivallan alainen vaan vapaa noudat-
tamaan omaa tahtoaan.17

Oppi luonnollisesta vapaudesta on todel-
lakin ristiriidassa lain kanssa, mikäli pitäy-
dytään Filmerin konseptiossa, jossa laki
merkitsee yhden ihmisen tahtoa. Määritte-
lemällä lain vapauden ehdoksi, jonka ehto-
na puolestaan on kyky järjen käyttöön, siis
kyky hallita tekojaan universaalin järjen lain
mukaan Locke konstruoi kansalaisen ”va-
paana ja älykkäänä toimijana”. Tämä kuva
kansalaisesta poikkeaa jyrkästi siitä, millai-
seksi Filmer kansan esitti:

Ei ole mitään epävarmempaa kuin kan-
sa. Heidän mielipiteensä ovat yhtä vaih-
televia ja äkillisiä kuin myrskyt. Heissä
ei ole totuutta eikä arvostelukykyä. He
eivät tee ratkaisujaan järjen ohjaamina,
vaan väkivalloin ja hätiköiden eivätkä he
tee eroa oikean ja väärän välille. Karjan
tavoin he seuraavat edellä kulkevaa lau-
maa.18

Locken liitettyä aikuisuuden täydellisyyteen,
järkeen ja moraaliseen kykyyn, Filmerin ”kan-
sa” alkaa näyttää kovin... lapselliselta?

VANHEMPAINVALTA

Filmer siis väitti, että kuninkaan valta perus-
tuu isänvaltaan. Tämän vallan itse Jumala
oli aikanaan luovuttanut Aatamille, ensim-
mäiselle isälle asettaessaan hänet hallitse-
maan luomakuntaa. Siten poliittinen valta
oli ikuista ja absoluuttista isänvaltaa. ”Alem-
pien isien” valta lapsiinsa oli periaatteessa sa-
manlaista isänvaltaa kuin kuninkaankin,
mutta maan laki – joka siis merkitsi kunin-
kaan, ylimmän isän tahtoa – saattoi rajoittaa
tätä  alempien isien absoluuttista valtaa.

Locke rikkoo itsevaltiuden ja isänvallan
välisen analogian kyseenalaistamalla koko
isänvallan käsitteen. Luvun VI alussa Locke
ehdottaa että isänvallan sijasta olisi osuvam-
paa puhua vanhempainvallasta, sillä mo-
lemmat ovat yhtä lailla osallisia lapsen al-
kuun saattamiseen, ja jos siitä seuraa joitain
velvoitteita lapsille, niiden täytyy koskea
sekä isää että äitiä. Raamatusta poimituin
esimerkein hän osoittaa, että sekä vanhan
että uuden testamentin tyyliin kuuluu pu-
hua velvollisuuksista molempia vanhempia
kohtaan19. Ensimmäisessä tutkielmassa
Locke piikitteleekin Filmeriä toivomalla,
”ettei ole väärin kutsua puolta sitaattia puo-
leksi perusteeksi, sillä Jumala sanoo, kunni-
oita isääsi ja äitiäsi; mutta kirjoittajamme
tyytyy puoleen, jättää kokonaan pois sanan
äitiäsi, joka ei sovi hänen tarkoituksiinsa”.20

Tehdessään äidistäkin isänvallasta osalli-
sen Locke ei vain aseta isänvaltaa – molem-
mille vanhemmille kuuluvana valtana – ku-
ninkaan itsevaltiuden perusteena outoon

Valokuva: Reijo Kupiainen
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valoon, vaan lisäksi hän voi, rinnastamalla
äidin ja hallitsijan, käyttää hyväksi kulttuu-
rista konventiota äidin isää vähäisemmästä
arvovallasta.21 Arvostellessaan Filmerin ide-
aa kuninkaan vallasta isänvaltaan perustu-
vana luonnollisena valtana Locke ei tieten-
kään mainitse, kuten seuraavassa luvussa
avioliitosta puhuessaan, että ”viime kädessä
määräysvalta [...] lankeaa luonnostaan mie-
helle taitavampana ja vahvempana”.22

VANHEMPAINVALTA VELVOLLISUUTENA

Filmer yhdisti, Grotiusta lainaten, vanhem-
pien vallan siittämiseen ja synnyttämiseen
(begetting), siihen että lapset saavat heiltä
elämänsä ja olemassaolonsa.23 Lockelle lap-
set eivät kuitenkaan ole niinkään vanhempi-
ensa aikaansaannosta kuin Jumalan lahja.
Vanhemmat eivät valmista lapsiaan, vaan he
ovat vain instrumentteja Jumalan suunni-
telmassa ihmissuvun jatkamiseksi. Jumala
on siten lasten todellinen luoja. Vanhempi-
en osuus on mitätön, sillä Hän on viisaudes-
saan asettanut ihmisiin voimakkaan tarpeen
pariutua ja vanhemmat vain tyydyttävät
tuota tarvettaan. Heillä ei aina ole tarkoitus-
takaan tuolloin saattaa lasta alulle: usein lap-
si saakin alkunsa vastoin saajan tahtoa.24 Ei-
vätkä vanhemmat voi ymmärtää ihmisen ra-
kennetta ja toimintaa kuten olisi laita sil-
loin, jos he valmistaisivat lapsen mielessään
olevan mallin mukaiseksi kuten käsityöläi-
nen tekee valmistaessaan tuotteen25.

Näin Locke siis vähättelee verisiteen mer-
kitystä. Tekijä/tuote -suhteen26 osapuolet
eivät hänen mukaansa olekaan isä (vanhem-
mat) ja lapsi, vaan lapset ovat syntyperästä
riippumatta Jumalan tekoa. Vanhempien
valta lapsiinsa ei johdu siitä, että he olisivat
luoneet lapsensa, vaan siitä, mikä on heidän
osansa Jumalan suunnitelmassa. Vanhem-
painvalta ei olekaan Lockelle omistajan oi-
keutta, absoluuttista valtaa omaisuuteensa,
vaan pikemminkin rajoitettua valtaa hoitaa
toisen omaisuutta.

Vanhempainvalta ei siten perustu mihin-
kään luonnolliseen oikeuteen, vaan van-
hempien velvollisuuteen huolehtia jälkeläi-
sistään heidän ollessaan ”lapsuuden epätäy-
dellisessä tilassa”. Niinpä lasten mielen oh-
jaaminen (inform) ja heidän tekojensa hallit-
seminen heidän ”tietämättömän alaikäisyy-
tensä” aikana merkitsee vanhemmille vaivaa
(trouble) ja velvollisuutta, mutta on itse asi-
assa juuri sitä, ”mitä lapset tahtovat” (want).
He eivät vain tiedä tahtovansa, sillä lapsi on
”asemassa, jossa hänellä ei ole omaa ymmär-
rystä ohjata tahtoaan” (will).27

Locke vahvistaa kuvaa vanhempainval-
lasta raskaana velvollisuutena viittaamalla
”virheisiin, joita saattaa tapahtua tavallisessa
luonnon kulussa”. Hän löytää banaalin vas-
tineen Filmerin ikuiselle isänvallalle ”hul-

luista ja idiooteista” jotka eivät missään iässä
vapaudu vanhempiensa hallinnasta, ”mikä
ei näytä muulta kuin velvollisuudelta [...] ja
jota tuskin voidaan pitää osoituksena tai to-
disteena vanhempien kuninkaallisesta auk-
toriteetista”.28

KANSALAISEKSI SYNTYMINEN

Yhdistettyään täydellisyyden, järjen, lain ja
vapauden sivistyneen aikuiskansalaisen kon-
septioksi Locke tulee konstruoineeksi myös
sen kääntöpuolen. Lapsi tai alaikäinen on
määritelmällisesti epärationaalinen, epäva-
paa ei-henkilö. Locke homogenisoi kansan:
hän tekee jaosta täysi- ja alaikäisyyteen po-
liittisesti relevantin korvaamalla harvat,
hyveelliset tai jalosukuiset, aikuisilla ja mo-
net, sivistymättömän rahvaan, lapsilla.29

Koska lapselta puuttuu ymmärrys, van-
hempien tulee ymmärtää hänen puolestaan;
koska hänellä ei ole ymmärrystä ohjata tah-
toaan heidän tulee tahtoa hänen puolestaan;
ja koska hänellä ei ole ymmärrystä toimia
lain mukaan hän voi ikään kuin olla vapaa
edustajansa välityksellä: ”lapsi on vapaa
isänsä oikeudella”.30

Locke toistaa saman ajatuksen neljään
kertaan hieman eri sanoin haluten selvästi
painottaa sanottavaansa: kun poika tulee
ikään, joka teki hänen isästään vapaan,
pojastakin tulee vapaa. Kyse on sen täydelli-
sen tilan saavuttamisesta, johon Aatami pää-
si suoraan, ilman lapsuuden epätäydellistä,
heikkouden, riippuvuuden ja järjettömyy-
den vaihetta. Täysi-ikäisyydessä on kyse ase-
masta (estate), tilasta (state of maturity; state
of reason) ja iästä (age of discretion). Täysi-
ikäisyydessä sekoittuvat kronologinen ikä ja
kompetenssi — järkenä ja moraalisena ky-
kynä, juuri niinä hyveinä joiden Filmer kat-
soi puuttuvan suurimmalta osalta kansaa.31

Locke oli luvun alkupuolella verrannut
alistuksen siteitä kapaloliinaan, joka tukee
lasta hänen ollessaan heikko pienokainen,
mutta joka iän ja järjen karttuessa vähitellen
löystyy ja lopulta putoaa kokonaan.32 Saatu-
aan argumenttinsa kehiteltyä pidemmälle
hän puhuukin täysi-ikäistymisestä jo uudel-
leensyntymisen metaforalla: ”synnymme
vapaiksi samalla kun synnymme järjelli-
siksi”.33

Syntymisen kielikuvaan sisältyy idea
transformaatiosta, se merkitsee laadullista ja
olennaista eroa ennen ja jälkeen -tilojen vä-
lillä. Syntymä ei myöskään ole vähittäinen
prosessi vaan hetkellinen tapahtuma, jossa
vanha häviää ja uusi syntyy.34 Näin Locke
konstruoi tässä täysi-ikäistymisen selkeäksi
siirtymäksi olomuodosta toiseen. Ennen
tätä syntymää kansalaiseksi ihminen on
”lapsuuden epätäydellisessä tilassa” jota
määrittävät identifikaatiot luonnollisen syn-
tymän (joka, muistettakoon, oli synnin seu-

rausta), heikkouden, järjettömyyden, lain
alle kuulumattomuuden ja alistuksen välillä.
Täysi-ikäisyyteen ja kansalaisuuteen synty-
nyt aikuinen puolestaan on uusi Aatami,
täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva Ju-
malan kuva, joka järkensä avulla osaa hallita
tekojaan niin luonnon, Jumalan, kuin ih-
mistenkin säätämien lakien rajoissa ja on
siksi vapaa noudattamaan omaa tahtoaan
tasavertaisena ja vapaana toisten herruudes-
ta.

Kun Filmer vetosi isänvaltaan, vanhempi-
en ja lasten suhteeseen osoittaakseen, että
ihmiset eivät ole luonnostaan vapaita, Loc-
ken mukaan ”[n]äemme siten, kuinka luon-
nollinen vapaus ja lasten alamaisuus van-
hemmilleen voivat olla sopusoinnussa kes-
kenään ja perustuvat samaan periaattee-
seen”.35´

PAIKANVAIHTO

Tässä vaiheessa Locke katsoo osoittaneensa
täysi-ikäisen (years of his discretion) miehen
vapauden ja alaikäisen lapsen alamaisuuden
vanhemmilleen keskenään yhteensopiviksi,
niin että ”sokeimmatkaan monarkian kan-
nattajat” eivät voi sitä kiistää. Hän on luo-
nut itselleen taktisilla menettelytavoilla,
identifikaatioilla ja uudelleen määrittelyillä
turvallisen maaperän, uuden topoksen tai
perustan, jonka hän olettaa vastapuolenkin
hyväksyvän. Niinpä hän voi identifioitua
ehdollisesti Filmerin oppiin:

”Vaikka heidän oppinsa olisi totta, vaik-
ka Aatamin oikea perillinen nyt tiedet-
täisiin [...] ja hänellä olisi kaikki se abso-
luuttinen ja rajoittamaton valta, josta
Filmer puhuu; jos hän kuolisi heti hä-
nen perillisensä synnyttyä, eikö lapsen
pitäisi, siitä huolimatta ettei hän voisi
olla vapaampi ja suvereenimpi, olla ala-
mainen äidilleen ja hoitajalleen, opetta-
jille ja holhoojille, kunnes ikä ja kasvatus
tuo hänelle järjen ja kyvyn hallita itseään
ja muita?”36

Hän haastaa lukijan retorisilla kysymyksillä
osallistumaan johtopäätösten tuottamiseen
ja vahvistaa sitoutumista niihin toistavalla
kuviolla:

”Hänen elämänsä välttämättömyydet,
hänen ruumiinsa terveys ja hänen mie-
lensä muodostuminen vaatisivat häntä
olemaan toisten tahdon ohjattavana
eikä omansa: vieläkö kukaan ajattelee,
että tämä rajoittaminen ja alistus olisi
yhteensopimaton, tai pilaisi häneltä
tuon vapauden ja suvereniteetin johon
hänellä on oikeus, tai merkitsisi hänen
valtakuntansa luovuttamista niille, jotka
hallitsevat häntä alaikäisenä? Tämä hal-
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litseminen vain valmistaisi hänet parem-
min ja pikemmin hallitsemaan valta-
kuntaansa.”37

Locke itseasiassa johdattelee lukijan pääty-
mään itse isänvallan ja poliittisen vallan
erottamiseen, minkä hän muotoilee selkeäs-
ti vasta hieman myöhemmin.38 Ensin hän
kuitenkin virittää varsinaisen ansan Fil-
merille ryhtymällä pohtimaan, milloin lap-
sesta tulee täysi-ikäinen.

”Jos joku kysyisi minulta, milloin poi-
kani on kyllin vanha olemaan vapaa,
vastaisin, että juuri silloin kun hänen
monarkkinsa on valmis hallitsemaan.”39

Konstruoituaan jo aiemmin vapaan, tasa-ar-
voisen, järkevän ja luonnon lakia noudatta-
van aikuiskansalaisen verekseltään luodun
Aatamin kaltaiseksi täydelliseksi ihmiseksi
Locke kääntää kuin varkain koko Filmerin
asetelman ympäri.

Filmer oli käyttänyt isän ja pojan suhdet-
ta kaikille tuttuna esimerkkinä luonnollises-
ta vallasta, isä on kiistämättä hierarkisen
käsiteparin ylempi osapuoli. Määrittelemäl-
lä kuninkaan ensimmäisen isän (Aatamin)
perilliseksi, hän yhdistää kuninkaan isään ja
asettaa siten hallitsijan kansan, Aatamin las-
ten, yläpuolelle. Lockekin käsittelee tässä
isän ja pojan suhdetta analogiana kansalai-
sen ja kuninkaan suhteelle, mutta toisin
kuin Filmerin kuviossa, kuningas identifioi-
daankin poikaan ja kansa isään. Paikat ovat
vaihtuneet saman analogian sisällä siten,
että kansa löytyykin hierarkiassa hallitsijan
yläpuolelta!

TÄYSI-IKÄISYYDEN AMBIVALENSSI

Locke ratkaisee sopimusteorioille ongelmal-
lisen kysymyksen ajasta ja sukupolvien kier-
rosta ontologisoimalla lapsuuden ja aikui-
suuden välisen eron. Hän vetoaa vastasynty-
neen avuttomuuteen ja järjettömyyteen,
mutta näyttää yleistävän ”lapsuuden epätäy-
dellisen tilan” ulottumaan aina Englannin
laissa määriteltyyn 21-vuoden täysi-ikäi-
syysrajaan saakka.40

Vaikka täysi-ikäistyminen merkitsee kat-
kosta, uutta syntymää tai muodonmuutos-
ta, se ei silti ole likikään yksiselitteinen.
Locke antaa kylläkin varman vastauksen sii-
hen, mikä antaa pojalle vapauden määrätä
omaisuudestaan41 oman tahtonsa mukaan.
”Vastaan: kypsyyden tila”. Locke määritte-
lee sen kuitenkin  tilaksi, ”jossa hänen saat-
taisi olettaa (might be suppose’d) kykenevän
tuntemaan tuon [luonnon] lain, niin että
hän pitäisi tekonsa sen rajoissa”.  Mielen-
kiintoista on, että Locke modifioi tämän
väitteensä varmuusastetta42 ainakin kahden,
jollei kolmenkin pehmennyksen avulla:

”saattaisi olettaa”.43

Locke näyttää siten sitoutuvan vakaasti
ajatukseen lapsuuden ja aikuisuuden, tai
ala- ja täysi-ikäisyyden laadullisesta ja poliit-
tisesti relevantista erosta, mutta hän ei ole
valmis määrittämään sille tarkkaa ja yleis-
pätevää ikärajaa. Hän ei ilmeisestikään liitä
toistuvasti isän ja pojan täysi-ikäistymistä
toisiinsa ilman syytä.44

Vaikka Locke piti myös synnynnäisiä
luonteenpiirteitä tärkeinä, hän tuskin olisi
neuvonut isiä tarkkailemaan poikiensa
temperamenttia ja taipumuksia sekä otta-
maan nämä yksilölliset piirteet huomioon
kasvatuksessa, jos hän olisi ajatellut niiden
periytyvän yksinkertaisella tavalla isältä po-
jalle.45 Ratkaiseva perintö, jonka lapsi saa
isältään, lieneekin Locken mukaan juuri
kasvatus, jonka suhteen perheet eroavat toi-
sistaan, vaikka velvollisuus elättää ja kasvat-
taa lapsensa kuuluukin yhtä lailla kaikille
vanhemmille.

Viitatessaan Englannin lakiin jossa otak-
sutaan, että täysi-ikäisyys (state of reason, age
of discretion) saavutetaan kahdenkymme-
nenyhden vuoden iässä, Locke lisää, ”ja jois-
sain tapauksissa aiemmin” (§ 59). Samoin,
puhuessaan alaikäisestä hallitsijasta, Locke
väittää, että se, että hänen kasvattajansa ja
holhoojansa hallitsevat häntä, ei ole ristirii-
dassa hänen hallitsijantehtävänsä kanssa,
vaan ”vain valmistaa hänet paremmin ja pi-
kemmin siihen”46.

Toisaalta nämä poikkeukset heijastavat
tuolle ajalle ominaista gerontokraattista
ihannetta. Se, että vanhojen tuli hallita ja
nuorten palvella oli itsestäänselvä totuus,
joka perustui neljänteen47 käskyyn, luon-
nonlakiin ja sananlaskujen viisauteen. Aris-
toteles oli kuvannut ihmisen kehitystä hi-
taaksi rationaalisuuden kasvuksi lähes eläi-
mellisestä lapsuuden tilasta nuoruuden in-
tohimojen ja hullutusten kautta vanhuuden
viisauteen ja harkitsevuuteen. Myös ajan
humoraalifysiologia kuvasi ikääntymisen
ruumiin kuivumisena, joka sai ”elonhenget”
asettumaan ja mielen rauhoittumaan, joten
vanhuuteen voitiin tähänkin perustuen liit-
tää viisaus, arvokkuus ja auktoriteetti. Tämä
vaikutti paitsi siihen, ettei lapsuutta arvos-
tettu, myös siihen, että suosittiin pikku-
vanhoja lapsia, jotka omaksuivat nopeasti
ulkonaisesti aikuisen käyttäytymisen esittä-
en itsensä varhain oppineina ja hurskaina.48

Toisaalta, käytännössä tuohon ihantee-
seen siedettiin poikkeuksia. Tähän vaikutti
odotettavissa olevan eliniän lyhyys. Niinpä
hyvän perheen poika saattoi periä omaisuut-
ta ja valtaa hyvinkin nuorena. Myös suoje-
lijan tai holhoojan valta saattoi venyttää
normaaleja ikään liittyviä sääntöjä.  Parla-
menttiin valittiin 1600-luvulla miltei joka
vaaleissa joukko alle 21-vuotiaita, joilla oli
sopivia yhteyksiä. Normaalisti he pysyivät

vaiti, mutta joskus he puhuivat ja äänestivät
ratkaisevissa kysymyksissä: esim. 1667 Ge-
orge Monckin poika, Christopher, avasi
neljätoistavuotiaana keskustelun alahuo-
neessa (a commons debate).49

Siten ei sovi ihmetellä, että Lockekin,
vaikka kenties pyrkikin perustelemaan mah-
dollisimman yksiselitteisesti, ketkä kelpuu-
tetaan oikeushenkilöiksi tai poliittisiksi toi-
mijoiksi, hyväksyi vielä numeeriseen ikään
perustuvaan täysi-ikäisyyteen poikkeuksia.
Itse asiassa hän ei ota sitovasti kantaa ikä-
rajoihin, vaikka viittaakin Englannin lain
21 vuoden ikärajaan ja muidenkin valtioi-
den tapaan olla vaatimatta uskollisuuden-
valoja ennen tiettyä ikää.50 Locke lainaakin
reseptinsä siihen, milloin lapsen ”saattaisi
olettaa kykenevän tuntemaan tuon [luon-
non] lain, niin että hän pitäisi tekonsa sen
rajoissa”51 Richard Hookerilta, joka puhuu
”riittävästä kyvystä käyttää järkeä”. Tuo täy-
si-ikäisyys — tai pikemminkin tila tai kyky,
kuin ikä — on Hookerin mukaan ”huo-
mattavasti helpompi erottaa vaistonvaraises-
ti (for sense to discern) kuin määrittää millään
taidolla tai opilla (skill and learning)”.52

PALUU LUONNONTILAAN

Vaikka Locken kasvatusopasta Some
Thoughts concerning Education voisikin pi-
tää Archardin53 tavoin varhaisimpana ”lap-
sikeskeisen kasvatuksen” julistuksena, aina-
kin tutkielmassa hallitusvallasta lapsi on
Lockelle paljolti ”pieni aikuinen”. Lapsuu-
della ei ole sisältöä juurikaan muuten kuin
aikuisuuden kautta. Toisin kuin Rousseau,
Locke ei korosta lapsen omaa ja erityistä
luontoa vaan voiman, järjen54 ja oman tah-
don puute ovat aikuista määrittävien omi-
naisuuksien negatiivisia vastineita. Toisaalta
olisi väärin sanoa lapsen olevan vielä Lockel-
le ”pieni aikuinen”, sillä hän konstruoi itse
modernin aikuisuuden tai täysi-ikäisyyden
aristokraattisen käsitteen ”harvat” demokra-
tisoiduksi vastineeksi. Vaikkei Locke ole-
kaan ainoa tai ensimmäinen sankarihahmo,
joka kertakaikkisesti keksi modernin lap-
suuden, hänellä oli osuutensa modernin
lapsuuden – ja aikuisuuden – perustamisessa.

Hän ei myöskään esitä mitään normatii-
visen, luonnollisen kehityksen vaiheteoriaa,
jollei sellaisena pidetä siirtymistä järjettö-
myyden tilasta järjen tilaan. Ehkä itse mo-
derni ajatus lineaarisesti jatkuvasta kehityk-
sestä ja edistyksestä sai muotonsa vasta
1700-luvulla fysiokraattien ja poliittisen ta-
loustieteen vaiheteorioissa55 Locken pitäy-
tyessä vielä syklisessä aikakäsityksessä. Rin-
nastaessaan aikuisuuden täydelliseen ihmi-
seen, Aatamiin, joka luonnontilassa luon-
nollisella järjellään tuntee Jumalan häneen
asettaman järjen lain, hän ei luo mitään lo-
puttomaan edistykseen pohjaavia visioita
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ihmissuvun kehityksestä, vaan kyse on pi-
kemminkin paluusta syntiinlankeemusta
edeltävään aikaan.

Kenneth Burkea56 mukaellen voisikin pu-
hua Locken ”ritualistisesta kehityspsykolo-
giasta”. Lapsuus on Lockelle syntiinlan-
keemuksen, luonnollisen syntymän välityk-
sellä, aikaansaama epätäydellisyyden tila,
joka on korjattavissa, jos lapset, kunnioituk-
sella ja kuuliaisuudella, sekä vanhemmat,
elättämällä ja kasvattamalla lapsensa, nou-
dattavat heille kuuluvia velvollisuuksiaan.
Lapsen mieli tyhjänä tauluna ei siten edusta
Lockelle mitään luonnollista tai alkuperäistä
– päinvastoin!

YHTEENVETO

Olen pyrkinyt osoittamaan, että Locken
Two Treatises  -teoksessa esittämä käsitys
lapsuuden olemuksesta ei syntynyt pelkäs-
tään havainnoista ja filosofisesta järkeilystä,
vaan se oli yhteydessä silloiseen ”päivänpoli-
tiikkaan”, kiistaan kuninkaan ja parlamen-
tin suhteesta 1670-80 -luvuilla sekä laajem-
paan teoreettiseen keskusteluun poliittisen
auktoriteetin luonteesta. Puolustaakseen
oppia ihmisten luonnollisesta vapaudesta ja
kansansuvereniteetistä Filmerin patriarka-
listista teoriaa vastaan – teoriaa, jossa isän ja
lasten suhde edustaa poliittisen auktoritee-
tin alkuperäistä, luonnollista muotoa; jossa
lapset ovat eläviä todisteita siitä, että ihmiset
eivät synny tasa-arvoisiksi vaan aina jonkun
rajoittamattoman käskyvallan alaisuuteen –
Locke esittää oman tulkintansa Raamatun
luomiskertomuksesta, joka oli toiminut Fil-
merin teorian kehyskertomuksena. Tarkas-
telin erityisesti mitä identifikaatioita Locke
tekee ja kuinka hän manipuloi Filmerin ar-
gumentaatiota ja kääntää sen tukemaan
omia väitteitään.

Kun Filmer oli identifioinut Aatamin,
jolle Jumala oli antanut vallan hallita luo-
makuntaa, ja  kuninkaan tuon saman vallan
ainoana laillisena haltijana, Locke samaisti
Aatamin aikuisuuteen. Aikuinen edusti
Lockelle sitä lajinmukaista täydellisyyttä, jo-
hon Jumala oli ihmisen luonut, kun taas
lapsi oli luonnollisen syntymän kautta jou-
tunut epätäydelliseen tilaan, jossa hän ei ky-
kene järjen käyttöön. Koska luonnollinen
laki (”natural law”) tunnetaan vain järjen
kautta, lapsi ei kykene erottamaan oikeaa
väärästä eikä siten ole muidenkaan lakien
alainen. Identifioituaan täydellisyyden, ky-
vyn käyttää järkeä (use of reason) ja lain
Locke hylkää Filmerin määritelmän laista
vapauden vastakohtana ja kuvaa sen vapau-
den välttämättömäksi ehdoksi. Siten myös
kyvystä järjen käyttöön tulee vapauden edelly-
tys.

Filmerille kuninkaan valta oli luonteel-
taan paternaalista. Isän valta lapsiinsa perus-

tui siihen, että lapset saivat häneltä, siit-
täjältään, elämänsä ja olemassaolonsa. Isän
ja lapsen – samoin kuin kuninkaan ja ala-
maisen – suhde oli ikään kuin omistus-
suhde. Isänvalta ulottui lapsen (alamaisen)
henkilöön ja omaisuuteen, ja koska tuo val-
ta oli peräisin suoraan Jumalalta, sen vastus-
taminen olisi merkinnyt kapinaa itse Juma-
laa vastaan. Se, miten kuningas hallitsi, oli
kuninkaan ja Jumalan välinen asia: jos hän
oli suopea alamaisilleen, se oli osoitus Juma-
lan armosta, jos hän osoittautui tyranniksi,
se oli Jumalan määräämä koettelemus. Mi-
käli Jumala katsoisi tarpeelliseksi, hän
rankaisisi kyllä itse tyrannia, joka oli vain
osa jumalallista suunnitelmaa, jota ihmis-
järki ei kyennyt ymmärtämään.

Locke kiisti ajatuksen, että isänvalta – tai
vanhempainvalta – olisi absoluuttista, omis-
tusoikeuteen verrattavissa olevaa valtaa.
Lapset eivät ole vanhempiensa tarkoituksel-
lisen toiminnan tulosta vaan Jumalan lahja
ja pyhä tehtävä. Vanhempainvalta ei ole si-
ten mikään luonnollinen oikeus, vaan se
merkitsee velvollisuutta elättää lapsiaan niin
kauan kuin he ovat ”lapsuuden epätäydelli-
sessä tilassa”, sekä kasvattaa heitä ja hallita
heidän tekojaan heidän ”tietämättömän ala-
ikäisyytensä” aikana. Osoittaakseen van-
hempainvallan sopimattomuuden kunin-
kaanvallan perustaksi Locke korostaa sen
luonnetta raskaana velvollisuutena viittaa-
malla ”hulluihin ja idiootteihin”, jotka eivät
koskaan vapaudu vanhempiensa hallinnas-
ta.

Kun Filmer oli kuvannut kansan massak-
si, joka on ailahtelevaa, jolta puuttuu ym-
märrys ja moraalinen  arvostelukyky, Loc-
ken kansalainen oli ”vapaa ja älykäs toimi-
ja”. Jos Filmer piti lapsia sen osoituksena,
että ihmiset eivät synny vapaiksi, Locke ku-
vasi lapsuuden tilapäiseksi epätäydellisyy-
den tilaksi, joka oli luonnollisen vapauden
kannalta merkityksetön. Täydellisyyden ti-
la, johon Aatami alunperin luotiin, edustaa
ihmisyyden olemusta, ja kansalaisoikeuk-
sien kannalta lapsuus on Lockelle vielä
sikiövaihetta: ”synnymme vapaina samalla
kun synnymme järjellisinä”. Syntymän ku-
vakieltä käyttäen hän osoittaa argumentin
vanhempien ja lasten suhteista luonnollisen
herruussuhteen osoituksena olevan vain nä-
ennäinen. Siten Locke homogenisoi kansan
siirtämällä aristokraattisen harvat/monet  -
jaon lapsuuden ja aikuisuuden väliseksi.

Täysi-ikäisyys ei kuitenkaan Lockella liity
tiukasti ikään, vaan se on iän ja kompetens-
sin sekoitus. Se on raja, jonka ylittäminen
merkitsee laadullista muutosta, mutta tuon
rajan saavuttaminen on yksilöllistä ja sen
saavuttamista voidaan etevällä kasvatuksella
jouduttaa. Locke viittaa myös eri maiden
laeissa määriteltyihin ikärajoihin, mutta ei
tunnu pitävän niitä aivan ehdottomina:

pätevimmin pojan täysi-ikäisyyden pystyi
arvioimaan oma isä vaistonvaraisesti. Vielä
Locken aikaan Englannin lain täysi-ikäi-
syysrajan noudattaminen oli käytännössä-
kin varsin joustavaa.

Kun Locke oli osoittanut luonnollisen va-
pauden ja lasten alamaisuuden vanhemmil-
leen yhteensopiviksi, hän oli valmis mene-
mään mukaan Filmerin argumentointiin
kääntääkseen koko hänen patriarkalistisen
teoriansa perustana olevan asetelman taita-
vasti ympäri. Locken kääntäessä keskuste-
lun koskemaan kysymystä laillisesta hallitsi-
jasta, joka  perii vallan vielä lapsena olles-
saan, hän identifioi kuninkaan poikaan eikä
isään, kuten Filmer teki, ja asettaa kansan
(parlamentin) Filmerin omaa analogista
käsiteparia käyttäen kuninkaan yläpuolelle.

Lapsuus (tai alaikäisyys) muuttui Locken
käsittelyssä ensisijaiseksi kriteeriksi, jolla osa
väestöstä suljettiin poliittisen vaikuttamisen
ulkopuolelle. Hän laajensi vaivihkaa var-
haislapsuuteen liitettäviä merkityksiä koske-
maan myös vanhempia lapsia aina 21 vuo-
den ikään saakka. Hän myös torjui ajatuk-
sen lapsista vanhempiensa omaisuutena, ab-
soluuttisen käskyvallan alaisina, vaikka hän
näyttääkin luottavan turhan paljon aikuis-
ten arvostelukykyyn ja  vanhempien lapsi-
aan kohtaan tuntemaan ”luonnolliseen
kiintymykseen”.
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(Locke 1960, II §56).

11  ”From him the World is peopled with his
Descendants, who are all born Infants, weak
and helpless, without Knowledge or
Understanding. But to supply the Defects of
this imperfect State, till the Improvement of
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(Sama).
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selleen (Locke 1960, II § 240-241; ks. myös
Saastamoinen 1997, 71-72).
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14. Sama.
15. Filmer 1991, 226.
16. Locke 1960. II § 57.
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could be free, when every other Man’s Humour
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judgement in them. They are not led by
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21. Sama, ks. II § 65.
22. Sama. II § 82.
23. Filmer 1991, 226.
24. Locke 1960, II § 66; I § 54.
25. Sama, I § 52-53.
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27. Locke 1960, II § 58.
28. Sama, II § 60.
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de), ”... whom knowing men have always found
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tuleeko hyve syntyperän vai kasvatuksen perus-
teella olisi vain vienyt huomiota sivuun varsi-
naisesta pointista. (Ks. harvoista ja monista
myös Kanerva 1990, 61 - 103).

30. Locke 1960, II § 61.
31. Sama, II § 58-59.
32. Sama, II § 55
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not that we have actually the Exercise of either:
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too. (Sama, II § 61).

34. Vrt. Burken (1950, 543-544) kuvaus tappami-
sen kuvakielestä identifikaation erikoistapauk-
sena.

35. ”And thus we see how natural Freedom and
Subjection to Parents may consist together, and
are both founded on the same Principle. [...]

The Freedom of a Man at years of discretion, and
the Subjection of a Child to his Parents, whilst
yet short of that age, are so consistent, and so
distinguishable, that the most blinded Conten-
ders for Monarchy, by Right of Fatherhood,
cannot miss this difference [...].” (Locke 1960,
II § 61).

36. Sama, II § 61.
37. Sama.
38. ”Mutta nämä kaksi valtaa, poliittinen ja pater-

naalinen, ovat niin täysin erilaisia ja erillisiä; ne
ovat rakentuneet niin erilaisille perustoille ja
annettu niin erilaisia tarkoituksia varten, että
jokaisella alamaisella, joka on isä, on yhtä paljon
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sisältää mitään osaa tai määrää sellaista herruut-
ta joka ruhtinaalla tai valtiaalla on alamai-
siinsa.” (Sama, II § 71).

39. Sama, II § 61.
40. ”Is a Man under the Law of England? What

made him free of that Law? That is, to have the
Liberty to dispose his Actions and Possessions
according to his own Will, within the Per-
mission of that Law. Acapacity of knowing that
Law. Which is supposed by that Law, at the
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sooner. If this made the Father free, it shall make
the Son free too.” (Sama, II § 59).
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42. Väitteiden varmuusasteista ks. Luukka 1995,
32-38.

43. Locke 1960, II § 59.
44. Sama, II § 58-59.
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Filmerinkin siteeraama Richard Hooker (1554-
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sekä paremmin että pikemmin kykeneväksi arvi-
oida oikein toden ja erheen, hyvän ja pahan vä-
lillä (Hooker 1994, 69).

47. Thomas ja muut brittilähteet viittaavat van-
hempainvallan yhteydessä systemaattisesti vii-
denteen käskyyn, vaikka luterilaisessa raamatun
käännöksessämme ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”
on neljäs eikä viides käsky.

48. Thomas 1976, 207-208; vrt. Rousseau, joka in-
hosi tällaista pikkuvanhuutta ja jonka mukaan
luonto ”tahtoo että lapset ovat lapsia ennen
kuin niistä tulee miehiä” (Rousseau 1905, 126).

49. Thomas 1976, 213.
50. Locke 1960, II § 62.
51. Sama, II § 61.
52. Hooker 1994, 70; Hän oli teologi joka ”loi

anglikanismin itsetietoisen omalaatuisena us-
konnollisen elämän muotona” (McGrade
1994, xix). Hän oli auktoriteetti, jota ylistettiin
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(sama, xiv). Filmerkin vetosi (ks. esim. 1991,
22) hänen auktoriteettiinsa ja Locke puhuu hä-
nestä ”viisaana Hookerina” (judicious Hooker).

53. Archard 1993, 1.
54. Locke näyttää ymmärtävän lapsen kehityksen

paikoin myös vähittäisenä, kuten hänen ka-
paloliina- (II, § 55) ja virtametaforansakin
(ST,§ 1) osoittavat, mutta Tutkielmassa koros-
tuu näkemys aikuisen ja lapsen välisestä jyrkästä
erosta, mikä ilmeisesti liittyy kansan
homogenisointiin keinona torjua Filmerin kri-
tiikki luonnonoikeusteoriaa vastaan. Kasva-
tusoppaassaan hän itse asiassa neuvoo käyttä-
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