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Monet filosofit ovat olleet haluttomia myöntämään, että heidän
ajatuksensa välitetään kirjallisesti. Jo Platon tunsi tätä vastenmieli
syyttä. Hän oli yksi klassisen kreikan etevimmistä runoilijoista,
mutta ajoi runoilijat pois ihannevaltiostaan. Platonin Sokrates on
puhuja jumalan armosta, vain harvat vetävät hänelle vertoja. Kui
tenkin Sokrates esiintyy retoriikan vihollisena. Onko kyse filosofien
itseymmärryksen heikkoudesta? Onko kyse kyvyttömyydestä tun
nustaa metaforien, symbolien, retoriikan, kirjallisten muotojen
merkitys filosofialle? Joka tapauksessa filosofian historia on myös fi
losofian kirjallisten lajityyppien historia.
Platon on erään lajityypin - filosofisen dialogin - tärkein perusta
ja. Platonin filosofiaa on mahdoton ajatella ilman dialogimuotoa.
Hänen filosofiansa olemus on keskutelussa, merkitysten vaihte
lussa, kiistelyssä, yhteisessä totuuden etsinnässä. Platonin ajattelun
avoimuus, kriittisyys ja epädogmaattisuus johtuu tästä kirjallisesta
muodosta. Kirjoitettu oppi ilman keskustelua ja argumentoida oli
Platonin silmissä tulokseton. Dialogi saavuttaa osan suullisen kes
kustelun liikkuvuudesta ja moniäänisyydestä. Dialogi oli Platonille
ihanteellinen väline esitellä filosofia elämänmuotona, joka ruumiil
listui luonnollisesti Sokrateessa.
Platon oli dialogimuodon ylittämätön mestari. Monet hänen ai
kalaisensa kirjoittivat myös vaikuttavia sokraattisia dialogeja - Ksenofonin dialogit ovat säilyneet ja vaikuttaneet kuvaamme Sokra
teesta. Mutta dialogi kirjallisena tyylinä ei kuollut Platonin ja hänen
sukupolvensa mukana. Aristoteles viljeli sitä, vaikkakin hänen dia
loginsa ovat kadonneet. Cicero kirjoitti dialogia taidolla ja menes
tyksellä. Lukianos käytti dialogia irvaillakseen filosofeja ja filosofiaa.
Renessanssi elvytti dialogin monien muiden antiikin kirjallisuuden
lajien tapaan —Erasmuksen kuuluisat "Kollokviot” ovat hyvä esi
merkki. Myöhemmin ovat muiden muassa Leibniz, Berkeley,

Hume ja Schelling hyödyntäneet dialogimuotoa. Aina, kun dialo
gia on käyttetty, se on osoittanut miten filosofian luonteeseen kuu
luu perusteiden tarjoaminen, kumoaminen ja hyväksyminen, mi
ten filosofia etenee argumenttien ja vasta-argumenttien avulla.
Aristoteleen säilyneistä kirjoituksista löydämme aivan toisenlai
sen filosofisen genren: muistiinpanot, jotka on kirjoitettu joko lu
entojen pitämistä varten tai niiden perusteella. Tämän genren eh
dot sanelee opetustilanne (näin on toki usein ollut dialoginkin koh
dalla, dialogia on voitu pitää väittelyiden mallina.) Tämä kirjallinen
muoto on monologinen. Aristoteles luennoi, hänen autoratiivinen
äänensä puhuu. Sävy on asiallinen, selvittävä, joskus retoriikan
elävöittämä. Professoriaalinen kirjallisuusmuoto on osoittanut elin
voimansa läpi vuosituhansien. Suurta roolia ovat näytelleet jälkikä
teen julkaistut luentohahmotelmat ja oppilaiden muistiinpanot.
Eräät Hegelin vaikutusvaltaisimmat kirjoitukset kuuluvat tähän
ryhmään, samoin kuin suuri joukko 1900-luvun tärkeimmistä
teoksista. Näissä tapauksissa filosofia ei ole ensisijaisesti vuorovai
kutuksellista vaan opettavaista. Etusormi pystyssä puhuva muoto sopii
punnitun näkökannan systemaattiseen esittämiseen. Kuten Fichten
klassinen "Puhe Saksan kansalle” osoittaa, ei retoorinen aineskaan
välttämättä ole vieras tälle genrelle. Fichten esityksessä luennointi
muutuu aste asteelta vallankumoukelliseksi toiminnaksi.
Platonin esiin manaamaa filosofian ja kirjallisuuden vastakkai
suutta ei ole aina hyväksytty. Hellenismin ja roomalaisajan kirjalli
suudessa sulavat kirjallisuus ja filosofia usein yhteen, kun tekstin
muotoa määrävät voimat ja sen pyrkimys kasvattamiseen elävät
symbioosissa. Näin on laita latinalaisten kirjoittajien kuten Cice
ron, Senecan ja Boethiuksen teksteissä, samoin kuin kreikan
kielisten Epiktetoksen ja Marcus Aureliuksen kohdalla. Tekstit pyr
kivät lohduttamaan, opettamaan elämäntaitoa ja käyttäytymis
3/00 niin & näin • 49

sääntöjä tai tutkiskelevat moraalisia teemoja. Oma genrensä ovat fi
losofiset opettavaiset runoelmat, joista Lucretiuksen mestariteos De
rerum natura on säilynyt jälkimaailmalle (esisokraattien runoelmis
ta on jäljellä vain fragmentteja).
Elämäkerta ei myöskään ole filosofisesti merkityksetön genre.
Platonin nk. Seitsemäs kirje on varhainen esimerkki, mutta myös
Sokrateen puolustuspuhe voidaan lukea tähän tyyppiin. Jo näissä kir
joituksissa otetaan huomioon henkilökohtaisen kokemuksen ja
älyllisen kehityksen välinen yhteys sekä näkemysten muuttumisen
dynamiikka. Ensimmäinen huomattava esimerkki älyllisestä oma
elämäkerrasta —tai ylipäänsä elämäkerrasta —on kuitenkin Augusti
nuksen Tunnustuksia. Augustinuksen totuudenetsintä on yhtä ai
kaa oman minuuden ja ennalta määrätyn sataman etsintää. Uuden
lainen tiedonhalu, uusi eros, astuu esiin. Etsintä kääntyy sisäänpäin,
"muistin” valtaville kentille. Totuuden valosta tulee Jumalan valo ja
totuudenetsintää johtaa tuon valon säde. Klassinen kehotus "Tun
ne itsesi!” saa uuden sisällön, kun se yhdistetään oman sielun men
neisyyden tutkimiseen ja kun itsetuntemuksen oletetaan antavan
mahdollisuuden pelastukseen.
Elämäkerta kirjallisuusmuotona säilyttää Augustinukselta saa
mansa latauksen vielä senkin jälkeen, kun siitä on poistettu hänen
teologiset lähtökohtansa. Tästä todistavat Rousseaun Tunnustukset,
Millin Omaelämäkerta na monet 1900-luvun teokset. Filosofiasta
tulee tunnustusta. Filosofit näkevät älyllisen kehityksensä itsensä
toteuttamisena ja aidon minuuden etsintänä. Filosofiaan liittyy
subjektiivinen ulotuuvuus, joka ei rajoitu pelkästään omaelä
mäkertoihin. Montaigne käyttää Esseissään toistuvasti ja tarkoituk
sellisesti elämäkerrallista ainesta. Esseiden ihmistuntemus on aina
myös itsetuntemusta. Descartesin M etodin esitys alkaa älyllisellä
omaelämäkerralla. Elämäkerrallisuus ei koskaan ole kaukana
esimerkiksi Pascalin tai Nietzschen teksteistä. Tämä genre voidaan
myös transponoida. Hegelin H engen fenom enologia on eräänlainen
Maailmanhengen omaelämäkerta. Kierkegaardin Vaiheita elämän
tiellä voidaan lukea yhden ihmisen kertomuksena omasta henkises
tä kehityksestään.
Suurimman mahdollisen kontrastin elämäkertaan verrattuna tar
joavat keskiaikaisen skolastiikan genret. Niissä kaikki tähtää objek
tiivisuuteen, kirjoittajan persoonallisuus on mahdollisimman pit
källe häivytetty. Kristillinen nöyryys ja looginen askeettisuus yhdes
sä alistavat kaiken subjektiivisen. Skolastiikan genrejä ohjaavat
myös yliopistoinstituution ja opetuksen vaatimukset. Puhujan taito
ja kirjallinen muoto saavat väistyä järjestelmällisyyden ja loogisen
esityksen tieltä. Tuon ajan ehkä merkillepantavin genre on suuri
Summa kysymyksineen ja vastauksineen, pikkutarkkuuksineen ja
loogisine järjestyksineen.
Yhtä tyypillistä keskiajan filosofiselle kirjallisuudelle on tekstien
kommentaarit. Kommentaareilla on juurensa hellenismissä, ja niitä
kirjoittivat niin Avicenna kuin Averroes samoin kuin suuret sko
lastikotkin. Tärkeimpiä olivat Aristoteles-kommentaarit. Tarkoi
tuksena oli tulkita ja selittää tekstejä, mutta samalla myös löytää to
tuus. Tulkinnalle ja selittämiselle antoi suuren painon Aristoteleen
auktoriteettiasema. Kysymykset siitä, mitä mestari oli samonut ja
siitä, mikä oli totta, liittyivät yhteen.
Samaan tapaan ovat vaikutusvaltaisten filosofien tekstien kom
mentaarit toimineet paljon myöhemminkin. Tämä koskee yhtä hy
vin hegelistien Hegel-tulkintoja kuin uuskantilaisten Kant-tulkintojakin. Sama kaksinaisuus on aina ollut läsnä marxilaisessa traditi
ossa. Althusserin Pääoman lukemisesta käsittelee samaan aikaan
Marxin ja historian oikeaa tulkintaa. Tällaisen tekstikommentaarin
tyyli on skolastinen: "Hän itse sanoin niin!” Toinen, tekisi mieli sa
noa vastakkainen, tekstikommentaarin laji on poleeminen kom
mentaari aina O rigeneen Celsusta vastaan-tzoksesta Broadin tekstiin
M cTaggartin jilosofian tarkastelua. Tarkoituksena on käydä jokin
teksti läpi rivi riviltä ja osoittaa virheitä ja pätemättömiä päätelmiä.
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Poleemisen tekstikommentaarin eräs alalaji on Derridasta alkunsa
saanut dekonstruktiivinen kommentaari, jossa tekstiä ei kritisoida
ulkoapäin, vaan luetaan ikään kuin kirjoittajaa vastaan ja sisältäpäin
hajottaen. Oma lajinsa ovat modernit tieteelliset kommentaarit,
joiden tarkoitus on tekstieditioita vertailemalla ja äärimmäisellä
tarkkuudella saada selville pelkästään mitä kirjoittaja on todella tar
koittanut. Kommentaarin merkitys filosofisena genrenä osoittaa
miten suuressa määrin filosofia syntyy filosofiasta, miten mennei
syyden tekstejä on aina pidetty ajankohtaisina ja miten ne ovat
puuttuneet kulloisiinkin kiistakysymyksiin.
Renessanssin filosofia erottautui keskiajan filosofiasta suuressa
määrin kirjallisen muodon avulla. Skolastikkoja syytettiin heidän
huonosta, epäklassisesta ja neologismeja vilisevästä latinastaan, hei
dän hiustenhaljonnastaan, karkeasta kirjoitustavastaan. Renessanssi
synnytti joukon uusia filosofisia genrejä, jotka oli vapautettu yli
opistoinstituution erityisehdoista. Näihin genreihin kuuluivat Picon ja Erasmuksen latinankielinen humanistinen kaunopuheisuus
sekä Machiavellin ja Bodinin kansankieliset poliittiset tutkielmat.
Montaignen esseet ylittivät Senecan teokset aihevalinnan ja havain
tomateriaalin laajuudessa, samalla kun ne sisältivät Augustinuksen
Tunnustusten sukuista subjektivitettia.
Kirjoitusmuotojen suhteen ovat 1600-luvun filosofit renessans
sin perillisiä. Descartesin tekstejä hallitsee sama minä-muoto kuin
Montaignen esseitäkin. Samalla katse suunnataan sisäänpäin.
Montaigne näki kirjastonsa ikkunasta tallipihan ja sen askareet.
Descartes kääntyy pois ulkoisista aistihavainnoista. Hänen pohdis
kelunsa saavat dynamiikkansa sisäisestä ajatusten kehittelystä. Des
cartesin pohdiskelujen kirjallinen muoto, jolla on esikuvansa us
konnollisessa hengen liikuntoja tarkkaavassa kirjallisuudessa, on lä
heisessä yhteydessä karteesiseen minä-filosofiaan, jossa oma subjek
ti on lähtökohtana. Kun siirrymme Spinozan geometriseen esitys
muotoon, siirrymme samalla objektiiviseen maailma-filosofiaan.
Descartesia luonnehtii intimiteetti. Hän kutsuu meidät ottamaan
osaa yksityisiin vaivoihinsa. Spinoza nostaa esikuvakseen geomet
rian oppikirjan, joka ei koskaan voi olla intiimi.
1700-luvulla kirjallisuus ja filosofia ajautuvat yhteen. Kirjoite
taan filosofisia romaaneja, filosofisia runoelmia, filosofisia kirjeitä,
filosofisia sanakirjoja. Valistusfilosofian suuret hahmot ovat yhtä
hyvin kirjailijoita kuin filosofejakin: Voltaire, Montesquieu, Rous
seau, Diderot. Jopa Humen kaltainen uraauurtava ja teknisesti
edistynyt ajattelija näkee itse itsensä ensisijaisesti kirjailijana- kun fi
losofia ei takaa yleisömenestystä hän saavuttaa voittoja historiankuvauksillaan. Hienostunut tyyli asetetaan etusijalle ja oppinutta
pikkutarkkuutta ja loogista hiustenhalkomista vältetään kuin rut
toa. Valistusfilosofit vetoavat bon sensiin, maailmanmiesten tervee
seen järkeen. He kirjoittavat vaikuttaakseen suoraan yleiseen mieli
piteeseen, joka noina aikoina alkaa kasvaa ja vaikuttaa. Tämä tavoi
te vaikuttaa heidän kirjoitusgenreihinsä.
Tyylillinen ja kirjallinen kontrasti voisi tuskin olla suurempi, kun
valistusfilosofiaa verrataan Kantista Hegeliin vallinneeseen filosofi
aan. Englantilainen historioitsija Macauley, joka itse oli 1700-luvun rationalismin lapsi, valitti ettei hän ymmärtänyt sanaakaan
Kantin Puhtaan jä rjen kritiikistä, vaikka lukikin vaivatta Baconia tai
Humea. Kantin ja hänen seuraajiensa myötä yliopistofilosofia sai
revanssinsa. "Luonnollisella järjellä” ei enää katsottu olevan mitään
tuomiovaltaa filosofisissa kysymyksissä. "Luonnollisen järjen” kyky
ymmärtää uusien filosofien teknisillä termeillä lastattuja kirjoituk
sia olisi joka tapauksessa ollut rajattu. Filosofit tavoittelivat nyt en
sisijaisesti syvyyksiä ja kirjoittivat yksinomaan oppineelle yleisölle.
Systemaattisista tutkielmista tuli pääasiallinen genre, vaikkakin eri
tyisesti Fichte ja Schelling saattoivat toisinaan kääntyä suuremman
yleisön puoleen. Uusi tapa kirjoittaa kuvasti kateederifilosofian pa
luuta. Varsinkin saksalainen akateeminen filosofinen tyyli on saa
nut tunnusomaiset piirteensä tuon ajan kirjoitustavasta.
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Filosofisen professoriproosan ei kuitenkaan annettu hallita lop
pumattomiin hillitsemättömänä. Schopenhauerin, Nietzschen ja
Kierkegaardin filosofiat olivat kapinaa Hegeliä vastaan myös kirjal
lisessa mielessä. Heidän teksteissään filosofiasta tuli kirjallisuutta,
vieläpä korkeimman luokan kirjallisuutta. Schopenhauer uudisti
erityisesti filosofisen proosan, joka hänen teksteissään sai uuden
suoruuden ja epäilyksen synnyttämän kaunopuheisuuden. Kierke
gaard ja Nietzsche loivat jopa uusia genrejä. Kierkegaardin salanimiset kirjoitukset antoivat väylän hänen tavalleen kokeilla eri näkö
kulmia ja eri sielunlaatuja. Nietzschen aforistinen kirjoitustyyli oli
hänelle yksi keino hylätä filosofinen systeeminrakentelu samalla kun se
oli keino löytää avoimempia muotoja filosofiselle ajattelulle. Selvittävä ja
perusteleva esittämistapa jätettiin sikseen ja esiin otettiin vasara. Tarkoi
tus oli osua naulan kantaan viivyttelemättä, iskun heilahduksessa
oli tarpeeksi todistetta. Erityisesti Näin p u h u i Zarathustrassa otet
tiin käyttöön uskonnollisen tunnustuskirjallisuuden välineet.
1900-luvun filosofiassa on nähty monia kirjallisia muotoja.
Analyyttisessä filosofiassa oli lyhyt ainekirjoitelma jonkin aikaa
arvovaltaisin. Kaksi seikkaa vaikutti tähän. Ensinnäkin filosofisten
aikakauslehtien nousu julkaisuväyläksi, toisekseen ihanne, jonka
mukaan filosofian pitäisi pyrkiä rajoitettujen ongelmien vähittäi
seen ("piecemeal”) ratkaisuun. Kun kerran luonnontieteilijät etu
nenässä julkaisivat tuloksensa aikakauslehdissä, tuli filosofien tehdä
samoin. Myöhäisanalyyttisen ja postanalyyttisen filosofian myötä
on monografia kuitenkin tehnyt paluun. On uudestaan tullut ta
valliseksi harjoittaa systemaatista filosofiaa laajoissa kaarissa.
Aluksi analyyttinen filosofia kannusti tyyli-ihannetta, joka pyrki
suurimpaan mahdolliseen tiukkuuteen. Epäiltiin luonnollisia kieliä
ja etsiydyttiin teknisiin ja formalisoituihin esittämistapoihin. Kuva

kieli ja kirjalliset temput olivat pannassa. Tässä suhteessa oli selvä
ero verrattuna myöhempään nk. Oxfrodin koulukuntaan, joka tie
toisesti nojasi arkikieleen. Ero oli melkoinen myös verrattuna eräi
siin mannermaisen filosofian muotoihin, ei vähiten eksistentialis
miin verrattuna.
Sartre oli filosofi ja kirjoitti romaaneja, novelleja ja näytelmiä.
Näiden kahden toimen välillä ei hänen kohdallaan ollut kuitenkaan
mitään vesitiivitä rajoja. Hänen kaunokirjalliset työnsä pohjautuvat
filosofisille ideoille. Hänen filosofisissa teoksissaan konkreettisten
eksistentiaalisten tilanteiden analyysit paisuvat usein pienoisnovelleiksi. Kun keskitytään ihmisen asemaan ja konkreettiseen fenome
nologiseen tarkasteluun, on matka filosofiasta kaunokirjallisuuteen
lyhyt. Jonkinlaisen kuvan 1900-luvun filosofian genrejen laajuu
desta laidasta laitaan saa, kun kuvittelee toisaalta tiettyjä analyytti
sen filosofian tekstejä, jotka suurimmaksi osaksi koostuvat loogisis
ta kaavoista, ja toisaalta Sartren kaunokirjallisia tilannekuvauksia.
Mutta paljon muutakin tietysti on - Husserlin raskas akateeminen
proosa, Heideggerin peltotie- tai juoma-astia-proosarunot, W itt
gensteinin omalaatuinen Tractatus, genre sinällään vailla suurempia
kirjallisia tai filosofisia esikuvia.
Filosofisia tekstejä voi tietenkin tarkastella muistakin kirjallisista
näkökulmista kuin siitä, mihin genreen ne kuuluvat. Mielenkiin
toinen on esimerkiksi kysymys kuvakielen ja symbolien asemasta
filosofiassa. Jälleen monet filosofit kieltävät koko asian. Jo Aristote
les haluaa poistaa kuvakielen filosofiasta, vaikka itse keksiikin mie
leenpainuvia vertauskuvia. On selvää, että metaforilla on usein ollut
suuri merkitys. Ne ovat painuneet mieleen, pistäneet mielikuvituk
sen liikkeelle, ne ovat sanoneet enemmän - ja joskus toista - kuin
kirjaimellinen ilmaus. Otan esimerkeiksi kolme metaforaa, joilla on
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mielenkiintoinen historia —luola, kone ja vuori.
Platonin luolavertaus Valtiossa on ehkä filosofian historian tun
netuin metafora. Se kuvaa jotakin, jota voisi kutsua metafyysiseksi
peruskokemukseksi: kaikki ympärillämme on varjoja ja katoavia
näkyjä, todellinen todellisuus on jossakin muualla, maailmassa,
joka verrattuna meidän maailmaamme on kuin päivänvalo verrat
tuna hämäryyteen. Ei ole varmaa, että tämä kokemus olisi yhtä hy
vin voitu ilmaista kirjaimellisin lausein. Kyse on vähemmän teorias
ta kuin näystä, visiosta. Mutta tämä näky on yksi länsimaisen me
tafysiikan suurista näyistä. Se on jäljellä muuttumattomana esimer
kiksi saksalaisessa transsendentaalissa idealismissa 1800-luvun alus
sa. Myös marxilainen vieraantumisteoria ja eksistentialismin teke
mä ero "autenttisen” ja "epäautenttisen” elämän välillä voidaan
nähdä luolavertauksen muunnelmina. Myös niissä on kyse meille
ilmenevän maailman ja todellisen maailman välisestä erosta,
elämämme elämän ja mahdollisen paremman elämän välisestä eros
ta, arkipäiväisen ihmisen maailmankuvan ja filosofin maailmanku
van välisestä erosta.
Konemetafora kuuluu erityisesti 1600- ja 1700-1uvuille. Kun
Descartes vertaa maailmankaikkeutta kellokoneistoon tai ihmis
ruumista automaattiin tai kun Hobbes vertaa valtiota ihmisen ra
kentamaan apparaattiin, on länsimaisessa ajattelu-, tuntemis- ja
näkemistavassa tapahtunut ällistyttävä muutos. Alkunsa on saanut
se "konesivilisaatio”, jota vastaan romantiikka myöhemmin hyök
kää ja jota kritisoivat Carlyle ja Arnold, Bergson, Heidegger ja Sart
re. Tästä vertauksesta käytävä kamppailu on yhä ratkaisematta.
Missä määrin ihmisen aivoja voidaan verrata tietokoneeseen? Siinä
on yksi meidän päiviemme kognitiofilosofian pääkysymyksistä.
Matkustaessaan nuorena Euroopassa vanhempienssa kanssa
Schopenhauer ihastui Alppeihin. Hänen mielikuvitustaan kiehtoi
vat nuo valtaisat, luoksepääsemättömät ja asumattomat vuoret, jot
ka tarjosivat mahdollisuuden tarkastella ihmiskuntaa ja olemassa
oloa ylhäältäkäsin. Alppihuippujen näkökulma ja sen tarjoama hel
potus kärsimyksiin oli tärkeä myös hänen kirjoituksissaan. Schopenhauerin oppilaan Nietzschen kirjoituksissa vuorimetafora saa
ainudaatuisen roolin. Zarathustran ajatus kulki parhaiten vuorilla
vaeltaessa tai seisoessa vuorenhuipulla, joka tarjosi laajan näkymän.
Kokonaisia kirjailijasukupolvia jäi tämän näyn pauloihin, he hal
tioituivat vuorten yksinäisyydestä, näköaloista, laaksojen verhoutumisesta, vapaasta, kulkemattomasta avaruudesta: "kult för gud,
som en äj sagt / sinä hemligheter, / tankens lätta blä förakt / med
sinä klar eter.” (Oscar Levertin). Vuorivertauksessa ilmenee kreik
kalaisten tapa korostaa näköaistia, silmä tiedon metaforana, mutta
myös jotakin modernia, mielikuva yksinäisestä nerosta, joka näkee
pidemmälle ja laajemmalle kuin muut. Tässäkin on kyse eräänlai
sesta peruskokemuksesta - esteetön näköala, korkeuden tunne,
huimaus —,joka antaa vertaukselle sen vetovoiman.
Metaforien rooli filosofisissa teksteissä on muistutus mielikuvi
tuksen merkityksestä filosofiselle spekulaatiolle. Kaikkia uutta luo
via filosofisia teoksia luonnehtii logiikan ja kuvittelukyvyn yhdistä
minen. Kuvien ja symbolien keksiminen on yksi puoli filosofisen
mielikuvituksen toiminnasta. Ajatuskokeet ovat toinen. Esimerkki
tästä on Descartesin deus deceptor-argumentti, joka perustuu aja
tukseen maailmasta eräänlaisena ilkeänä ja harhaisena virtuaalito
dellisuutena. Vieläkin tyypillisempää on ehkä spekulatiivisen kuvit
telukyvyn mahdollisuus antaa arkipäivän todellisuudelle uusi ja
odottamaton tulkinta. Kaikilla suurilla metafyysisillä järjestelmillä
Herakleitoksesta Schopenhaueriin on tämä kyky muuttaa ja kään
tää lukijan maailmankatsomus, kyky hajoittaa näennäisen pysyvä
todellisuus ja muuttaa se joksikin toiseksi. Samalla mukana ovat
koko ajan logiikka ja käsiteanalyysi. Kun Herakleitos ilmoittaa, että
kaikki virtaa, suuntaa hän huomion identiteetin käsitteen ongel
miin. Kun Schopenhauer näkee käsityksissämme mayan verhon,
hän asettaa samalla yksilö-käsitteen loogiset ominaisuudet polt
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topisteeseen. Näin ollen filosofisella mielikuvituksella on yhtä aikaa
looginen ja retoorinen tehtävä. Se auttaa meitä löytämään vaihto
ehtoja tutulle käsitejärjestelmällemme ja näkemään siihen sisältyviä
ongelmia. Se ylipuhuu meidät kuvittelemaan näennäisen tutun uu
silla ja yllättävillä tavoilla.
Filosofian ja retoriikan välillä on alusta asti ollut vuorovaikutusta.
Toisinaan on ollut kyse avoimista vihollisuuksista, kuten Platonilla,
toisinaan luottavaisesta yhteistyöstä, kuten Aristoteleellä, Cicerolla
tai renessanssihumanisteilla. Varmana voidaan pitää, että filosofia
aivan kouriintuntuvasti on kirjallisuutta ja että sitä voidaan kirjalli
suutena analysoida kirjallisuushistorian, retoriikan ja kirjallisuus
kritiikin välinein.
Samalla filosofia on sosiaalista toimintaa, se on suullista kommu
nikaatiota, se on opettajan ja oppilaiden suhteita, se on yhteiskun
nallisia rooleja ja instituutioita. Seuraava luku käsittelee näitä.
Fil

o so f ia n

in st it u u t io t

Filosofia on älyllistä ja sosiaalista toimintaa. Sen ympärille on aiko
jen kuluessa muodostunut tiettyjä instituutioita ja jotkin instituuti
ot ovat sitä suosineet. Filosofeilla on ollut monenlaisia sosiaalisia rooleja
ja erilaiset intellektuellien ryhmät ovat harjoittaneet filosofiaa.
Kirjoittaessaan "Kuuluisten filosofien elämäkertoja” Diogenes
Laertios ei noudattanut kronologista järjestystä vaan kävi läpi yh
den filosofisen koulukunnan kerrallaan. Koulukunta onkin varhai
sin ja ehkä kaikkein luonteenomaisin filosofinen instituutio. Dio
genes Laertioksen teos edustaa antiikin tapaa antaa suuri merkitys
koulukuntien muodostumiselle.
Mikä sitten oli filosofinen koulu? Yleensä koulu tai koulukunta
oli varsin epämuodollinen. Esiin nousi opettaja, joka keräsi oppilai
ta ympärilleen. Joskus hankittiin palanen maata ja rakennus, jossa
opetusta annettiin. Joskus koulu eli pidempään kuin mestari. Kou
lu vaali mestarin muistoa ja jatkoi hänen oppinsa edistämistä suku
polvien ajan. Toisinaan kannattajia saatiin myös laajalti koulun
oman geografisen paikan ulkopuolelta. Usein kouluilla oli sekä
ulospäin suunnattu, eksoteerinen suuren yleisön oppi että sisäinen,
esoteerinen, vain vihkiytyneille oppilaille tarkoitettu oppi.
Joitakin antiikin kuuluisimmista ja tärkeimmistä kouluista ja
koulukunnista on jo mainittu edellä [Nordinin Filosofins historia
-teoksessa] - pythagoralaiset, Platonin Akatemia, Aristoteleen peri
pateettinen koulu, kyynikot, epikurolaiset, stoalaiset, skeptikot.
Monet näistä kouluista jatkoivat toimintaansa vuosisatojen ajan,
kuten edellä nähtiin. Koulujen perustajat ja mestarit on toisinaan
nostettu lähes jumalalliseen asemaan. Epiktetos kirjoittaa, että
stoalaisuuden toinen perustaja, Krysippus ansaitsisi jumalia parem
min alttareita kunniakseen, sillä hän löysi ja kertoi muillekin totuu
den hyvästä elämästä. Sextus Empirikos kutsui Pyrrhoa "ihmeeksi”,
poikkeusoloksi vailla vertaa. Lucretius kirjoitti Epikuroksesta, että
hän "oli jumala, joka ensimmäisenä löysi järkevän elämän järjestyk
sen, jota nyt kutsutaan viisaudeksi.”
Hellenismin ja roomalaisuuden maailmoissa kyynikoista, epiku
rolaisista ja stoalaisista muodostui tunnettuja hahmoja, joiden suo
sio näkyy monista satiireista ja pilapuheista. Pahasuinen Lukianos
(vaikutti 100-luvulla jKr) varasti dialogimuodon filosofeilta ja käyt
ti sitä pilaillakseen heidän kustannuksellaan. Näin esimerkiksi dia
logissa Filosofien omamarkkinat. Siinä koulukuntien arvo lopultakin
punnitaan objektiivisesti, kun niiden edustajia myydään mark
kinahintaan.
Ensimmäisenä kutsutaan myytäväksi pythagoralainen. Ostaja
kysyy, mitä pythagoralainen osaa ja meklari vastaa: "Aritmetiikkaa,
astronomiaa, tekopyhyyttä, geometriaa, musiikkia ja puoskarointia;
hänessä saatte ensiluokan ennustajan.” Pythagoralainen vahvistaa
taitavansa nuo asiat ja korjaa korkean kymmenen minon hinnan.
Seuraavaksi myydään kyynikko. Meklari esittelee hänet jalon ja

vapaan filosofian edustajana. ”Mitä?”, joku ostajista ihmettelee,
”Onko hän vapaa? Miten sitten voitte myydä hänet orjaksi?” Osta
jan kuitenkin rauhoittaa tieto, että kyynikko pitää itseään vapaana
myös orjuudessa eikä kyynikolla täten ole mitään kauppaa vastaan.
Kysymykseen, mistä hän on kotoisin, kyynikko vastaa "kaikkialta”.
Hän on kosmopoliitti, eikä hänellä ole kotimaata. Hänen lahjoi
hinsa kuuluu taito opettaa, että kenenkään ei tarvitse olla onneton
vaikka häntä ruoskittaisiinkin. Lopulta hänet myydään kahdesta
obolista. Meklari sanoo olevansa iloinen kyynikosta päästyään vaik
ka halvalla menikin, sillä kyynikko on "kovasanainen ja loukkaa ja
kiusaa kaikkia.” Tähän tapaan myydään filosofi toisensa jälkeen.
Platonisti, joka asuu itse keksimässään kaupungissa, jossa vaimot
ovat miesten yhteisomaisuutta, myydään kahdesta talentista. Stoa
lainen, joka osoittaa suurta lahjakkuutta logiikassa ja fysiikassa, me
nee kahdestatoista minosta —huippuhinta —kun taas skeptikko
myydään attikalaisesta hopeaminosta, vaikka hän pidättäytyykin
ottamasta kantaa siihen, onko hänet myyty vai ei.
Pilaillessaan Lukianos antaa jälkimaailmalle kuvan siitä,
millaisina antiikin filosofikoulut nähtiin vähemmän kunnioittavan
yleisön keskuudessa. Filosofian merkitystä antiikin vuosisatojen
älylliselle kultuurille ja korkeammalle opetukselle yleensä on vaikea
yliarvioida. Koulujen opeilla ei ollut vaikutusta ainoastaan puhdas
oppisiin seuraajiin, joiden kustannuksella Lukianos huvittelee, vaan
niistä muodostui myös ehkä kaikkein tärkein osa ylempien luokki
en maailmankatsomuksessa, eräänlainen koulutettu terve järki.
Filosofien ja koulukuntien tärkeyttä osoittaa myös heidän kauka
na viattomuudesta oleva suhteensa valtiovaltaan ja politiikkaan. Jo
monista esisokraateista kerrotaan, että he toimivat tyrannien ja hal
litsijoiden neuvonantajina. Pythagoralaiset ottivat alituiseen vastaa
van roolin ja siitä heitä myös vainottiin. Myöhemmin Platon pyrki
itsepäisesti ja vastoinkäymisistä huolimatta hallitsijan neuvonanta
jaksi, samalla hän loi suurenmoisen ajatuksen filosofien hallitsemas
ta valtiosta. Aristoteles toimi tulevan maailmanvalloittajan kasvatta
jana ja myöhemmin Seneca hoiti samaa tointa onnettomin tulok
sin. Senecan kuten Marcus Aureliuksenkin esimerkki todistaa eri
tyisesti stoalaisuuden merkityksestä Rooman maailmanvallan hal
litsijoille. Usein filosofien vaikutusvalta aiheutti vastareaktioita. An
tiikin ajalta kuulemme tuon tuostakin vallanpitäjiä ärsyttäneiden
filosofien tai koulukuntien karkoituksista.
Myös antiikin jälkeen filosofisilla kouluilla on ollut asemansa.
Keskiaikaiset yliopistot ja järjestöt muodostivat niille mainion kas
vualustan. Tömistit taistelivat skotisteja vastaan ja molemmat occamistien via m odem aa vastaan. Myöhemmilläkin vuosisadoilla ovat
koulukunnat kukoistaneet. Saksalaista ja pohjoiseurooppalaista
yliopistofilosofiaa vallitsi pitkään 1700-luvulla wolffianismi. Hegelismi sai samanlaisen roolin 1820- ja 1830-luvuilla. 1800-luvun lo
pulla jokaisella itseään kunnioittavalla saksalaisella yliopistolla oli
oma filosofinen koulukuntansa. Usein kehittyi vilkasta polemiik
kia. Näitä olosuhteita Gustaf Fröding tarkoitti kirjoittaessaan:
Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna
sä underbart kan byta form och färg.
Vad som är sanning i Berlin och Jena
är bara dÄligt skämt i Heidelberg.
(Minusta näyttää kummalliselta, että yksi ainoa totuus
voi niin ihmeellisesti muuttaa muotoa ja väriä.
Berliinin ja Jenan totuus
On Heidelbergissä vain huono vitsi.)
Yliopistoinstituutio edisti näiden koulukuntien muodostumista.
Pätevällä ja rahoituksen hallitsevalla ”Doktorsvaterilla” oli hyvät
edellytykset nousta koulukunnan johtajaksi. Jos hänellä vielä lisäksi
oli poliittista taustatukea, sen parempi. Preussin kouluministerin Karl

von Altensteinin tuki oli osasyy hegeliläisyydeen kukoistukseen. Hänen
kuolemansa merkitsi iskua hegeliläisen koulun mahdille. Samalla ta
valla Cousinin valta-asema Ranskassa oli riippuvainen heinäkuun
monarkian politiikasta, kun taas Mussolinin Italiassa Gentile sai
yliopistot haltuunsa muun muassa poliittisen kantansa vuoksi.
Modernienkin koulukuntien sisäinen dynamiikka voi muistuttaa
antiikista. Mestaria palvotaan, jos ei hänen elinaikanaan, niin aina
kin kuoleman jälkeen. Ratkaiseva argumentti koulukunnan sisäisis
sä kiistoissa tuntuu olevan: ”Hän itse sanoi niin!”, kuten pythagoralaisten kerrotaan mestariaan apuun huutaneen. Mestarin ympä
rille muodostuu legenda, jota oppilaat mustasukkaisesti valvovat.
Puhdasoppisuudesta tulee hyve, poikkeavuudesta suurin synti. Jos
koulun sisällä syntyy kiistoja, ne ratkaistaan mieluusti mestarin sa
noja tulkitsemalla.
”Prim um vivere deinde philosophan - ”ensin elää sitten filoso
foida” - vanha sanonta. Varmaa on, että filosofienkin pitää elättää
itsensä. Antiikin ajan ammattifilosofit toimivat useimmin opettaji
na. Platonin dialogeissa Sokrates kritisoi armottomasti sofisteja, jot
ka ottavat maksun opetuksistaan. Mutta antiikin aikaan filosofien,
joilla ei ollut suurta yksityisomaisuutta, oli ryhdyttävä opettamaan
elantonsa eteen. Koska filosofialla ja argumentointikyvyllä oli suuri
merkitys antiikin kasvatuksessa, oli opetukselle aina kysyntää.
Varhaiskeskiajan filosofian täydellinen riippuvuus kirkosta ja
luostarilaitoksesta määrää hyvin pitkälle sen luonteen. Myöhem
mällä keskiajalla ilmestyy instituutio, josta jatkossa tulee tärkein fi
losofisen toiminnan perusta: yliopisto. Yliopistossa filosofia saa
alusta alkaen keskeisen aseman, joko artes-tiedekunnassa tai filoso
fisessa tiedekunnassa, jossa yliopisto-opinnot aloitettiin. Jo ilmauk
set kuten "skolastiikka” tai "koulufilosofia” osoittavat, missä määrin
keskiajan filosofia ja teologia olivat riippuvaisia katedraalikouluista
ja yliopistoista. Skolastiikan huippuaika 1200-luvulla ja 1300-luvun myöhäisskolastiikka saivat pitkälti niin muotonsa kuin sisältönsäkin yliopistoinstituutiolta. Johtavat skolastikot olivat teologe
ja. Mutta jo se, että yliopistossa oli paikka oppineisuudelle ja maal
lisen tieteen harjoittamiselle kirkon välittömän kontrollin ulkopuo
lella, johti koko älyllisen ilmapiirin muutokseen. Maallisella järjellä
oli nyt itsenäiset edistäjänsä ja se vaikutti koko filosofiseen keskuste
luun.
Yksi renessanssihumanismin huomattavimmista piirteistä oli kir
kosta riippumattomien intellektuelliryhmien muodostuminen.
Kansallisen hallitsijavallan ja kehittyneemmän hallinnon synty loi
myös uusia työmahdollisuuksia. Kirjapainotaidon keksiminen toi
vähitellen mahdollisuuksia uusiin kirjallisiin tuloihin. Samaan ai
kaan yliopisto jää hiukan taustalle. Edistyneemmille hengille yli
opisto esiintyy ylitettävän skolastisen koulutuksen tyyssijana. Sko
lastiikan määritelmät, käsitehienoudet ja väittelytaito saavat huo
non maineen. Vaaditaan käytännöllisempää ja maailmallisempaa
oppia, jonka kukka on kaunopuheisuus. Jopa 1600-luvun luon
nontieteellinen vallankumous ja uusi filosofia menee yliopistolta
osittain sivu suun. Skolastiikan kritisointi jatkuu yhä voimakkaana.
Yksikään 1600-luvun suurfilosofeista ei oikeastaan ole yliopisto
mies (Leibnizin professuuri on yksi toimi monien joukossa). Kun
uudelle tieteelle luodaan instituutioita, syntyy yliopistojen ulko
puolelle niistä riippumattomia tiedeakatemioita. Yliopistoja kuva
taan propagandistisesti vanhan filosofian ja tieteen kukistuvina
linnakkeina.
Yliopiston melko kaavamainen arvosteleminen jatkuu 1700-luvulla. Valistusfilosofit halveksivat yliopistojen pikkutarkkuutta ja
oppineiden riitoja. Tanskalainen valistusmies Ludvig Holberg joka itse oli Kööpenhaminen yliopiston professori - kuvaa näytel
mässään Erasmus Montanus yliopistointellektuellia ilkeän karikatyrisesti. Maamiehen poika Erasmus Montanus (oikeastaan Ras
mus Berg) saapuu kotikyläänsä opiskeltuaan Kööpenhaminan yli
opistossa. Hän on täynnä korkealentoista oppineisuutta, latinankielisiä
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lauseenparsia ja sulattamatonta skolastista, filosofiaa. Hän haastaa kaikki
väittelyihin ja osoittaa aristotelisten syllogismien avulla, että hänen äitin
sä Nille on kivi ja että kellonsoittaja Per on kukko.
Lopulta Erasmus paranee paheistaan, kun ohikulkumatkalla ole
va luutnantti läksyttää häntä ja kertoo, mitä todellinen filosofia on:
"Filosofian ensimmäinen käsky on tuntea itsensä, ja mitä enemmän
itseään oppii tuntemaan, sitä vähemmän itsestään ajattelee ja sitä
enemmän tietää olevan opittavaa. Mutta te teette filosofiasta
kamppailutaitoa ja pidätte filosofina häntä, joka vääristää totuuden
hienovaraisilla vivahde-eroilla ja pilkkaa näkemystä kuin näkemys
tä. Siten ansaitsette kansan nurjamielisyyden ja saatatte oppineisuu
den halveksittavaksi, koska luullaan, että moiset konstit ovat opis
kelujen ainut anti.”
Kun Voltaire Candidessaan kuvaa tohtori Panglossin avulla tyy
pillisen yliopistofilosofin, ei hän juurikaan imartele. Yleensäkään
yliopistot eivät olleet valistusajattelun keskuksia. Valistusfilosofit
olivat harvoin yliopistoihmisiä. Tärkein poikkeus löytyi ehkä
Skotlannista. Siellä Glasgown moraalifilosofian professuuri sai lois
toa Hutchesonilta, Adam Smithiltä ja Reidiltä, samoin kuin Edin
burghin oppituoli Fergusonilta. Myös Skotlannissa oli kuitenkin
jännitteitä yliopiston ja valistusajattelun välillä, kuten Humen ulosjättäminen hänen uskontokritiikkinsä perusteella osoittaa.
Vasta saksalainen myöhäisvalistus ja romantiikka aiheuttavat rat
kaisevan muutoksen yliopiston ja filosofian välillä. Kant, Fichte,
Schelling ja Hegel ovat kaikki yliopiston professoreja. Heidän teok
siaan voidaan tuskin kuvitella ilman yliopistoympäristöä. He kään
tyivät oppineen yleisön puoleen ja kilpailivat asemasta ja vaikutus
vallasta yliopiston ja yliopistofilosofian piirissä. Heidän aikanaan
myös yliopisto ja yliopiston idea kokee suurimman uudistuksen sit
ten keskiajan. Transsendentaalifilosofia ja uushumanismi, jonka
tärkein ulkoinen ilmaus on Wilhelm von Humboldtin perustama
Berliinin yliopisto, ovat saman liikkeen eri puolia. Johtavat filosofit
ottivat mitä suurimmassa määrin osaa uuden kasvatusfilosofian ke
hittämiseen. Viimeisessä julkaistussa kirjoituksessaan Streit der Fakultäten ('Tiedekuntien kiista” 1798) Kant puolusti filosofista tie
dekuntaa "korkeampia”, käytännöllisesti suuntautuneita tiedekun
tia vastaan (lääketieteellinen, oikeustieteellinen ja teologinen tiede
kunta). Kirjoituksessaan Bestim m ung des Gelehrten ("Oppineiden
tehtävä” 1794) esittää Fichte oppineen ja erityisesti filosofin ihmis
kunnan tiennäyttäjänä. Vuonna 1802 Schelling piti luentosarjan
"Akateemisten opintojen metodista”, joissa hän korosti eri tieteen
alojen orgaanista yhteenkuuluvuutta, jonka hänen mukaansa tulisi
näkyä myös yliopistoinstituutiossa. Myös Schleiermacher, Hegel ja
muut osallistuivat uuden kasvatusihanteen tulkitsemiseen. Uuden
humanistisen ihanteen tulisi vallita myös yliopistokasvatuksessa,
jossa filosofisille samoin kuin esteettisille ja historiallisille opinnoille
annettiin tärkein osuus.
Mutta samoin kuin keskiaikainen skolastiikka sai kriitikkonsa,
sai uusi saksalainen yliopistofilosofia omansa. Yliopistofilosofiasta,
ei vähiten sen hegeliläisestä muodosta, tuli esimerkiksi Schopenhauerin, Nietzschen ja Kierkegaardin teksteissä monen väkäsellisen
nuolen maalitaulu. Schopenhauer omisti kokonaisen kirjoituksen,
"Uber die Universitäts-Philosophie” ("Yliopistofilosofiasta”, Parergera u n d Paralipomena -julkaisussa), näille hyökkäyksille. Hän ei
piilotellut halveksuntaansa niitä kohtaan, jotka elivät filosofiasta pi
kemmin kuin filosofia//?. Hän huomautti, että valtion tuen hinta
oli alistuminen valtion tahtoon, ei vähiten valtion uskontoon. He
gelin valtionpalvonta oli helppo nähdä tässä valossa. Schopenhauer
ei arvostanut yrityksiä koota filosofit akateemisena ryhmänä sen
kummemmin. Hän tuhahti ylenkatseellisesti kuultuaan uutisen, et
tä Gothassa oli kutsuttu koolle filosofian kongressi, "filosofien seu
rakunta”. Käsite "Philosophenversammlung” oli hänen mukaansa
contradictio in adjecto-, filosofeja voi olla olemassa vain yksittäin, ei
massoittain.
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Joka tapauksessa filosofien yhdistyksillä oli tulevaisuutensa. Sa
moin jälki-humboldtilaisen yliopiston yritykset sovittaa filosofia
tietynlaiseen tieteelliseen normiin menestyivät hyvin. Uushumanis
tista yliopistoa seurannut yliopisto oli ensisijaisesti suuntautunut
tutkimukseen. Filosofien oli tehtävä itsensä tunnetuiksi uuden tut
kimuksen ehdoilla. Tämän modernisoitumisen yksi muoto olivat
filosofikongressit, toinen aikakauslehdet.
Filosofisia aikakauslehtiä alkaa ilmestyä 1800-luvun jälkipuolis
kolla. Pioneeriyritys oli Immanuel Herman Fichten (Johan Gottliebin pojan) vuonna 1837 perustama "Zeitschrift ftxr Philosophie
und philosophische Kritik”. Muita seurasi. "Mind”, joka perustet
tiin 1876, on ollut anglosaksisen maailman arvostetuin aikakaus
lehti, jonka päätoimittajina ovat toimineet muiden muassa Moore
ja Ryle. Analyyttinen suuntaus sai äänitorvensa ”Analysis”-lehdestä.
Se perustettiin vuonna 1933 ja ajan mittaan lehti julkaisi erityisesti
"ordinary language”-filosofiaa. Ensimmäinen pelkästään symboli
selle logiikalle omistettu lehti oli "Journal of Symbolic Logic”, joka
alkoi ilmestyä vuonna 1936. Ranskassa sai jo varhain keskeisen ase
man vuonna 1876 perustettu "Revue philosophique de la France et
de Fetranger”. Se suuntautui alusta lähtien vahvasti empiiriseen
psykologiaan ja sitä voidaan pitää naturalististen ja positivististen
suuntausten edelläkävijänä. Vuonna 1893 perustettiin poleemisesti
tätä suuntausta vastaan ”Revue de metaphysique et de morale”,
jonka linja oli idealistisempi ja suosi klassisia metafyysisiä kysymyk
siä. Saksassa vuonna 1896 aloitettu "Kantstudien” oli tärkeä
uuskantilaisen keskustelun foorumi. "Erkenntnis”, joka alkoi
ilmestyä 1919, muodostui loogisen positivismin pää-äänenkannattajaksi, kun taas Husserl ja hänen oppilaansa julkaisivat fenomeno
logista vuosikirjaa.
Vaikka filosofit ovatkin näin esittäytyneet tieteellisen yhteiskun
nan areenoilla, ovat he kuitenkin menettäneet aikaisemman keskei
sen asemansa. Keskiaikaisessa yliopistossa ja sitä seuranneina vuosi
satoina filosofia oli suurimman tiedekunnan —jota ei turhaan nimi
tetty filosofiseksi tiedekunnaksi - tärkein oppiaine. Vielä 1800-luvun alun uushumanistisessa yliopistossa filosofia oli kaiken akatee
misen kasvatuksen perusta. Sittemmin uusien tieteenalojen kasvuja
akateemisen koulutuksen yleistyminen suurimmassa osassa maail
maa ovat tehneet filosofiasta pienen erikoisalan. Minulla ei ole
käytössäni tilastotietoja filosofien osuudesta koko maailman akatee
misesta väestöstä. Mutta jos olisi, ne varmasti vahvistaisivat yleis
kuvaa. Filosofia ei enää ole itsestäänselvästi akateemisen koulutuk
sen välttämätön osa. Tai, toisin sanottuna, koko erityisen akateemi
sen koulutuksen ajatus on nykyään kyseenalainen samassa määrin
kuin filosofian asemakin.
Yllä sanottu ei tietenkään estä sitä, että nykyään on useampia am
mattifilosofeja ja julkaistaan useampia filosofisia kirjoja ja artikke
leja kuin koskaan aikaisemmin. Myös filosofian historian kirjoitta
misesta on tullut lähes teollisen mittakaavan vaativaa toimintaa.
Seuraava, kirjan viimeinen luku käsittelee filosofian suhdetta
omaan historiaansa.
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Filosofia on jatkuva perinne ja kaikukammio. Muistumia mennei
syydestä nousee yhä uudestaan esiin siellä, missä vähiten odottaisi.
Johtoteemat palaavat ja muuttuvat. Samalla filosofian ja historian
välillä on vastakkainasettelu. Ajatus on ikuinen. Totuus pysyy ja on
sama. Miten se voi muuttua ajan myötä? Eikö Platonin syvin filoso
finen oivallus ollutkin juuri inho muuttuvaisuutta ja suhteellisuutta
kohtaan? Onko filosofian siis mahdollista tai suositeltavaa tarkastel
la itseään historiallisesti? Tulemme näkemään, miten filosofit ovat
sekä myöntäneet että kieltäneet oman toimintansa historiallisen
ulottuvuuden.
Ensimmäinen filosofi, joka systemaattisella tavalla on kertonut fi

losofian historiasta, on Aristoteles. Aristoteleella oli tietoisena tapa
na aloittaa jokaisen aiheen käsittely luomalla yleiskuva niistä näke
myksistä, joita kulloisestakin aiheesta oli aikaisemmin esitetty. Kä
sityksemme esisokraattisesta filosofiasta nojaa monin kohdin Aris
toteleen kertomuksiin. Aristoteleen teksteistä ilmenee sangen sofis
tikoitunut historiantaju. Hän etsii selityksiä filosofien näkemyksil
le. Hän pitää useimmiten toisten näkemysten referoinnin ja tulkinnan
selkeästi erillään. Hän huomauttaa usein myös siitä, että virheellisilläkin
näkemyksillä voi olla arvoa, koska ne opettavat ajattelemisen taitoa.
Kuitenkin Aristoteleen panos filosofian historioitsijana on kiis
tanalainen. Hänen on syytetty antaneen vääristyneen kuvan edeltä
jistään, jotta hänen omat käsityksensä näyttäytyisivät paremmassa
valossa. Hänen on väitetty olleen niin omien ongelmiensa lumois
sa, että hän ei ymmärtänyt aikaisempia filosofeja. Väitteisiin voi olla
aihetta. Aristoteles oli filosofi, ei historioitsija. Edeltäjien näkemys
ten esittely ei hänelle ole päämäärä vaan väline totuuden, hänen
totuutensa, saavuttamiseen. On kuitenkin totta, että Aristoteleellä
oli käytössään monia esisokraattien sittemmin kadonneita
kirjoituksia ja siten paremmat edellytykset heidän ajatustensa arvi
ointiin kuin nykyisillä filosofian historioitsijoilla. Joka tapauksessa
Aristoteles on ensimmäinen filosofi, joka selkeästi ottaa historialli
sen ulottuvuuden mukaan filosofiaan.
Antiikin filosofianhistoriallinen perinne saakin alkunsa juuri
Aristoteleestä. Aristoteleen oppilas Theofrastos oli ensimmäinen
doxografi, oppihistorioitsija, ensimmäinen menneisyyden ajatteli
joiden käsitysten muistiinmerkitsijä. Filosofien elämiä kuvailevilla
anekdooteilla höystetty oppihistoria oli antiikin aikaan elinvoimai
nen genre. Tähän lajityyppiin kuuluvat kirjoitukset ovat kuitenkin
suurimmaksi osaksi hävinneet. Sattumalta säilyi Diogenes Laertioksen suurteos K uuluisien filosofien elämäkertoja.
Päätellen siitä, mitä Diogenes Laertios kertoo ja jättää kertomat
ta, hän kirjoitti 200-luvun alkupuolella jKr. Muuta emme hänestä
henkilönä tiedä. Hänen teoksensa kuvaa kahdeksankymmenen
kreikkalaisen filosofin ajatuksia ja elämää koulujen —ei kronologian

- mukaan järjestettynä. Teos on sekalainen kokoelma suurta ja
pientä, luotettavaa ja uskomatonta. Anekdootit seuraavat toisinaan
pitkäksi venähtäviä lainauksia. Diogeneen tekstiin sisältyvät Epikuroon säilyneet kirjoitukset (jokunen kirje). Diogenes oli epäilemät
tä pitkälti keräilijä ja yhdistelijä. Hän lainaa yli kahtasataa lähdettä.
Vain harvoissa tapauksissa voimme arvioida miten hän lähteitään
käyttää, sillä lähteet ovat kadonneet. Modernit, asiaan vakavasti
suhtautuvat historioitsijat ovat luonnollisesti arvostelleet ja läksyt
täneet Diogenestä ankarasti. Hänen anekdoottejaan pidetään (to
dennäköisesti syystä) epäluotettavina. On selvää, että häneltä puut
tuu sekä systematiikkaa että omaa arvostelukykyä.
Kuitenkaan Diogenes Laertios ei ole pelkästään vanhin filosofian
historioitsija, jonka tekstejä on säilynyt tai yksi kaikkein epäluotettavimmista. Hän on myös yksi kaikkein hauskimmista, ja yksi niis
tä, jotka kevyellä tyylillään ovat eniten säilyttäneet kreikkalaista filo
sofista perinnettä jälkimaailmalle. Eikä hän ollut täysin kritiikitön.
Johdannossaan hän hyökkää vasten käsityksiä, joiden mukaan filo
sofian alkuperä oli Egyptissä, persialaisessa magiassa, Babyloniassa,
intialaisessa gymnosofiassa tai kelttiläisten druidien opetuksissa.
Diogenes väittää painokkaasti, että filosofia syntyi Kreikassa, jo ni
mi "filosofia” on mahdoton kääntää muille kielille. Filosofian isinä
hän ei mainitse Zarathustraa, Hermestä tai Orfeusta, vaan Anaksimandroksen ja Pythagoraan. Tässä "Kuuluisien filosofien elämä
kertojen” kirjoittaja osui oikeaan paremmin kuin renessanssihumanistit, jotka sentään olivat tunnettuja filologisesta kritiikistään, osui
jopa paremmin ja arvioi selkeämmin kuin osa nykyisistä tutkijoista.
Näkemys filosofian historiasta muuttuu kristillisyyden ja kristilli
sen teologian myötä. Kristillisyys tuo mukanaan hermeneuttisen
etäisyyden, joka tietenkin oli mahdoton esimerkiksi Diogenes Laertiokselle. Hän kirjoitti edelleen perinteen sisällä. Kristilliset kirjoit
tajat puhuvat perinteestä, joka ei ole heidän omansa, jota he kohtelevat vieraana tai jopa vihollisena. Keskiajan filosofian punainen
lanka on kysymys siitä, miten pakanalliseen perinteeseen tulisi suh
tautua. Esimerkkejä tämän ainutlaatuisen hermeneuttisen etäisyy
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den seurauksista löytyy suurista Aristoteles-kommentaareista, ensin
arabialaisista ja islamilaisista, sitten länsieurooppalaisista ja kristilli
sistä. Tuomas Akvinolaiselle ja monille hänen aikalaisilleen Aristo
teles on suurin auktoriteetti tietämisen suhteen, mutta ei suinkaan
uskon suhteen. Skolastikot pitävät itseään järjellisen tietämisen alu
eella heikompina kuin antiikin filosofeja, mutta vahvempina
uskonnollisen tiedon alueella.
Skolastiikan ajan uskon ja tiedon ongelman pohtiminen kasvat
taa tahattomasti filologista ja historiallista tietämystä. Uusia tekstejä
tulee julki, kreikan taito yleistyy, käännöksiä parannellaan, kom
mentaarit kuvastavat yhä kirkkaampaa kuvaa tekstien alkuperäises
tä sisällöstä. Tässä mielessä muutos myöhäiskeskiajasta renessans
siin on jatkuva. Tekstien ja niiden filologisten kommentaarien jul
kaiseminen jatkuu renessanssiaikaan niin, että lopulta lähes koko se
antiikin perintö, joka meillä nykyäänkin on käytössämme, on tun
nettua. A kaa skolastiikan alusta renessanssin loppuun voidaan kut
sua jälleenlöytämisen aikakaudeksi. Filosofisen keskustelun päivä
järjestyksen määrää ensin Aristoteleen, sitten Platonin, epikurolaisuuden, stoalaisuuden, skeptisismin, hermetismin jne. jälleenlöytäminen. Vaikuttaa siltä, että eurooppalaisen filosofian pitää sulattaa
nämä löydöt, ennen kuin se pääsee jatkamaan.
Renessanssin historiallinen tietoisuus on kuitenkin toisenlainen
kuin skolastiikan. Uskon ja tiedon välinen ongelma menettää suu
ren osan terävyydestään. Suhde perinteeseen on yksiselitteisemmin
myönteinen. Merkittävän roolin saa filosofianhistoriallinen myytti
alkuperäisestä teologiasta, prisca theologia, ikiaikaisesta ja salaisesta
viisaudesta, jonka alkuperä on paljon kreikkalaisia vanhempi. Sa
maan aikaan ovat tunnustetut kreikkalaiset mestarit jäljellä. Mutta
käsitys heistä muuttuu. Tekstejä toimitetaan uusien filologisten
metodien mukaan ja uusia latinankielisiä käännöksiä ilmestyy.
Vanha, skolastinen Aristoteles väistyy vähitellen uuden, humanisti
sen tieltä. Moerbecken vanhat käännökset korvataan uusilla, joissa
mestari saa humanistisen latinan kaavun. Antiikin filosofeja pide
tään auktoriteetteina, ylivertaisen viisauden haltijoina ja välittäjinä.
Tulkintatyö saa intonsa tästä käsityksestä. Mestarin tekstien oikeas
ta tulkinnasta muodostuu tie toteen filosofiaan.
Renessanssi herättää myös Diogenes Laertioksesta alkaneen filo
sofian historian perinteen henkiin. Diogeneen kirjan kreikkalainen
teksti painetaan vasta 1533. Mutta Walter Burleigh’n vapaa lati
nankielinen käännös, D e vita ac moribusphilosophorum , joka ilmes
tyy 1470, saa poikkeuksellisen suosion. Käännöksestä ilmestyy 17
uusintapainosta pelkästään vuoteen 1500 mennessä. Kahdensadan
vuoden ajan käännös on ainoa yleinen filosofian historiateos. Kun
sitä myöhemmin täydennettiin uusilla teoksilla, perustuivat nekin
Diogenes Laertiokseen. Näin esimerkiksi vuoden 1655 Georg Hor
nin H istoriaephilosophicae, joka seurasi filosofisia kouluja ja koulu
kuntia alusta saakka. Horn asetti alun varhaiseen aikaan yhtymällä
käsitykseen, jonka mukaan Aatami oli ensimmäinen filosofi (ellei
tätä arvoasemaa myönnetä paholaiselle, joka Hornin mukaan pe
rusti sofismin). Myös Thomas Stanleyn History o f philosophy {1655)
pohjautuu suoraan Diogenes Laertioksen esikuvaan. Stanleyn his
toria oli vuosisadan ajan hyvin luettu ja käännetty teos. Se keskittyy
kreikkalaisiin filosofeihin luotettavammalla tavalla kuin Hornin
teos. Eurooppalainen filosofian historia kirjoitettiin aina 1700-luvun puoliväliin asti Diogenes Laertioksen malliin. Historia muo
dostui kertomukseksi filosofisista koulukunnista, johon lisättiin joi
takin kaskuja filosofien elämistä. Historiallis-filologista kritiikkiä ei
sen kummemmin harjoitettu.
Descartesilla on kokonaan toisenlainen asenne filosofian histori
aan. Ero on vielä selvempi verrattuna renessanssiin kuin skolastiikkaan. Descartes pyrkii luomaan täysin uuden filosofian, joka sopii
yhteen uuden tieteen kanssa. Hän pyrkii vapautumaan kaikista en
nakkoluuloista ja perinteistä käsityksistä, jotta voisi yksin ja itsenäi
sesti luoda täydellisen tieteen. Descartes ei kunnioita historiaa tai

kirjallista oppineisuutta. Perinne ei enää ole kultakaivos vaan itse
näisen ja luovan ajattelun este. Descartes kirjoittaa, että "honnete
hommen” ”ei tarvitse lukea kaikkia kirjoja tai oppia kaikkea, mitä
kouluissa opetetaan”. Päinvastoin liiallinen oppineisuus on oman
ajattelun tiellä. Mitä enemmän antiikin filosofiaa tutkii, sitä huo
nommat edellytykset totuuden löytämiseen on. Näin on laita aina
kin aloittelijan kohdalla.
Descartesin asenne filosofiaan on uusi. Perinne hylätään tarpeet
tomana ja haitallisena ja sitä vastaan asetetaan järki. Filosofi näkee
itsensä uudisraivaajana, joka vailla esikuvia tai edelläkävijöitä luo
uuden filosofian puhdas järki johtotähtenään. Filosofisia totuuksia
pidetään ajattomina, niillä ei ole mitään yhteyksiä historiaan. Uusi
henki oli voittoisa, vaikka kaikki 1600-luvun filosofit eivät seuran
neetkaan Descartesia. Käsitys modernin tieteen ylivertaisuudesta
verrattuna antiikin tietoon voitti alaa ja syrjäytti käsityksen "mui
naisten” ylittämättömästä viisaudesta.
Toinen suuri muutos näkemyksessä filosofian historiasta tapah
tuu 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussaa. Romantiik
kaan ja nimiin kuten Vico, Herder ja Hegel liittyvä historiallisen
ajattelun uudistuminen koskee myös filosofian historiaa. Varhaisia
merkkejä tästä muutoksesta ovat Dietrich Tiedemannin Geist der
spekulativen Philosophie ("Spekulatiivisen filosofian henki”, 1791—
97) ja Gottlieb Tennemanin Geschichte der Philosophie (1789—
1819). Historiallisen kritiikin nimissä Tiedemann pidättäytyy kir
joittamasta filosofian historiasta ennen syntiinlankeemusta. Hän
aloittaa kreikkalaisista ja esittelee kreikkalaiset filosofit aikajärjestyk
sessä koulukuntarajoista huolimatta. Tällä tavalla hän antaa sel
keämmän kuvan filosofian kehityksestä ja sen eri aikakausina koke
mista muutoksista. Tenneman jatkaa Tiedemannin työtä, mutta
koettaa sen lisäksi löytää jonkinlaista logiikkaa siinä, miten erilaiset
järjestelmät ovat toisistaan kehittyneet. Näin häntä voidaan pitää
Hegelin edelläkävijänä, Hegelin, joka enemmän kuin kukaan muu
on vaikuttanut moderniin käsitykseen filosofian historiasta.
Lopullinen ero oppihistoriallisesta perinteestä tapahtuu Hegelin
luennoissa Vorlesungen iiber d ie Geschichte der Philosophie (julkaistu
1833-1836). Hegel osoittaa, että filosofian historia ei ole satunnais
ten väitteiden sekasotku, ei mikään hämmentävän monien näke
mysten näyteikkuna. Totuus on yksi, filosofia on yksi. Mutta sa
malla totuus ja siten myös filosofia ovat historiallisia. Hegelin filo
sofian vallankumouksellinen uutuus oli Idean ja Historian uskalias
yhdistäminen. Tämä perusajatus antoi hänelle erinomaiset mah
dollisuudet uudistaa filosofian historia. Hegel esittää filosofian his
torian välttämättömyyden ohjaamana ajatuskehityksenä, jossa jär
jestelmät ylittävät toinen toisensa samassa dialektisessa järjestykses
sä kuin Idean asteittaiset ajatustiivistymät. Filosofian historian sub
jekti on itse Ajattelu, joka tilassa ja ajassa ilmenee historiallisten filo
sofien muodossa. Mikään filosofinen suuntaus ei häviä jäljettömiin,
eikä mitään yksinkertaisesti "hylätä”. Jokin ajatus jätetään taakse
vain, kun sen tilalle astuu uusi, joka säilyttää edellisen oivallukset,
mutta on syvempi ja laajempi. Vanha ylitetään ja säilytetään. Täten
filosofin historia on vain osa - vaikkain Hegelille epäilemättä rat
kaiseva osa - Maailmanhengen kehityksestä. Filosofia ilmaisee
oman aikansa ajatuksin.
Hegelillä on filosofian historioitsijana puolellaan se etu, että hä
nen tapansa kirjoittaa antaa historialle selvän filosofisen sisällön. Ti
lapäisten järjestelmien ja koulukuntien tilalle astuu välttämätön ajatusdialektiikka. Filosofian historian tutkiminen on samaa kuin filo
sofian itsensä tutkiminen. Hegel on ensimmäinen suuri filosofi, jol
le filosofian historia on keskeinen aihe. Hänestä alkaa uusi tapa teh
dä filosofiaa, tapa ajatella tulkitsemalla filosofian historiaa. Hänen
ajatuksensa olivat ratkaiseva ponnin filosofian historian tutkimisel
le. Useat Saksan 1800-luvun eturivin filosofian historioitsijat olivat
Hegelin koulun kasvatteja.
Näistä huomattavista filosofian historioitsijoista voidaan mainita

Johann Edvard Erdmann (1805-1892), Kuno Fischer (1824-1907),
Karl Rosenkranz (1805-1879) ja Eduard Zeller (1814-1908). Erd
mann kirjoitti muiden muassa teoksen Grundriss der Geschichte der Philosophie ("Filosofian historian perusteet”, kaksi osaa 1865-67). Fischer
kirjoitti tavattoman laajan ja edelleen pätevän teoksen Geschichte
der neueren Philosophie ("Uudemman filosofian historia”), jonka
kymmenen massiivista osaa johdattavat lukijan Baconista Schopenhaueriin. Rosenkranz kirjoitti teoksen Geschichte der K ant’s chen
Philosophie ("Kantilaisen filosofian historia” 1840) ja mestaristaan
elämäkerran, G W.F. Hegels Leben (”G.W.F. Hegelin elämä”
1844), jota vieläkin julkaistaan uusina painoksina. Zeller oli erityi
sesti kreikkalaisen filosofian historioitsija suurteoksellaan D er
Philosophie der Griechen ("Kreikkalaisten filosofia” 1844—52).
Näiden teosten kaltaiset työt loivat pohjan filosofian historialle
omana oppialanaan, joka ei perustu aikaisempien kirjoittajien teos
ten yhteenvetoihin vaan lähdemateriaalin tutkimiseen. Lähtökohta
oli Hegelissä, mutta yksikään edellä mainituista neljästä tutkijasta ei
ollut täysin puhdasoppinen hegeliläinen. Filosofian historiaankin
vaikutti poliittisen historiankirjoituksen siirtymä pois hegeliläisistä
luomuksista kohti suurempaan empiiristen dokumenttien kunnioi
tusta. Tämä oli varmasti edistysaskel - filosofian historia alistui niil
le tieteellisen kritiikin vaatimuksille, joita historiankirjoitukselle
alettiin kaikialla asettaa. Mutta tässä piili myös vaara. Eikö filosofi
an historia ollutkin menettämässä filosofista luonnettaan? Ja eikö
filosofian historian tutkimuksen valtaisaan menestykseen sisältynyt
myös riski? Ainakin Erdmann kysyi huolestuneena, oliko filosofia
Saksassa muuttumassa filosofian historiaksi. Filosofia saattoi näyt
tää olevan henkitoreissaan - se oli korvautumassa historiallisten
kivettymien tutkimuksella.
Tämä kysymyksenasettelu voidaan nähdä yhteydessä saksalaises
sa tieteessä 1800-luvun loppupuolella käytyyn ”historisismi”-keskusteluun. Eikö voimakas kiinnostus historiaan ollutkin tekemässä
loppua kiinnostuksesta systematiikkaan? Kansantaloustiede oli
muuttumassa talouden historiaksi, estetiikka taide- ja kirjallisuus
historiaksi, oikeustiede oikeushistoriaksi, teologia uskonnon- ja
kirkkohistoriaksi ja niin edelleen. Kaikkialla kysymykset totuudesta
ja pätevyydestä muuttuivat kysmyksiksi historiasta. Jos kysymyksiä
pätevyydestä pohdittiinkin, se tapahtui vahvasti historiosoivien fi
losofisten näkemysten puitteissa. Arkkitehtuurin uusgotiikka ja
uusrenessanssi näyttivät saavansa vastineensa filosofian uuskantianismissa, uushegeliläisyydessä ja uustomismissa. Myöhäisen 1800luvun kulttuuri sai taaksepäinkatsovan luonteen.

T

ätä taustaa vasten voimme nähdä varhaisen 1900-luvun fi
losofian anti-historisismin. Tämä anti-historisismi kärjistyi
Wienin piirin ja loogisen positivismin hylätessä koko filo
sofian historiallisen perinteen "metafysiikkana” ja "hölynpölynä”.
Cambridge-filosofia ei ollut yhtä hyökkäävää, mutta myös se erotti
filosofian ja historian selvästi toisistaan. Mikäli cambridgeläiset oli
vat kiinnostuneita varhaisemmista filosofeista, he erottelivat "filolo
gisen” ja "filosofisen” filosofian historian. Näin esimerkiksi C.D.
Broad johdannossa teokseen Five types o f ethical theory (1930), jossa
analysoidaan menneisyydestä peräisin olevia viittä moraalisen teori
an lajia. Broad kirjoittaa: "Suurten filosofien teosten tutkiminen
historiallisesta ja filologisesta näkökulmasta on viatonta ja jopa kun
nioitettavaa toimintaa oppineille miehille. Mutta se ei ole filosofiaa;
eikä ainakaan minusta kiinnostavaa. Pääasiallinen tavoitteeni tässä
kirjassa on saada selville mikä on totta ja epätotta etiikassa.”
Broadin mukaan siis menneisyyden suuria filosofeja tuli arvioida
ikään kuin he olisivat juuri julkaiseet artikkelin "Mindissa”.
Mittatikkuna tuli käyttää sitä, olivatko he olleet oikeassa vai vääräs
sä.
Ei voida kuitenkaan sanoa, että loogisen positivismin tai edes
Broadin käsitys olisi ollut vallitseva analyyttisessä filosofiassa. Jos va

litsemme joitakin viime vuosina ilmestyneinä analyyttisen perin
teen teoksia on tämä ilmiselvää. Richard Rortyn Philosophy a n d the
m irror o f nature (1979), Alasdair Mclntyren Afier virtue (1981),
Martha Nussbaumin The fragility o f goodness (1986) tai Charles
Taylorin Sources o f the s e lf( 1989) ovat esimerkkejä tutkimuksista,
joissa filosofiset ja historialliset kysymykset on kudottu yhteen
erottamattomalla tavalla. Näissä teoksissa aikamme moraalisen ti
lanteen ongelmat ja suhteemme länsimäiseen perinteeseen ovat osa
filosofista kysymyksenasettelua.
Analyyttinen filosofia on innoittanut myös filosofian historialli
sia tutkimuksia, joissa painotus on selvemmin historialla. Politiikan
ideahistorioitsija Quentin Skinner on tähän tapaan ottanut lähtö
kohdakseen Austinin erottelun lokutionääristen ja illokutionääristen puheaktien välillä ja perustanut ohjelmansa poliittisen historian
kirjoittamisesta tälle erottelulle. Skinnerin mukaan ei riitä, jos ko
rostamme vain sitä m itä poliittisen filosofian teksteissä sanotaan.
Yhtä tärkeää on se, m iten sanotaan, mihin puhekateihin nämä teks
tit kuuluvat. Keille teksti on tarkoitettu, mikä on ollut kirjoittajan
päämäärä hänen kirjoittaessaan, mihin keskustelutilanteeseen teksti
liittyy? Klassisia tekstejä ei saa riistää irti yhteyksistään ajassa ja pai
kassa. Ne voidaan selittää vain tutkimalla tarkasti sitä yksityiskoh
taista kontekstia, johon ne ovat kuuluneet.
Myös fenomenologia oli ensihyökkäyksissään ahistoriallinen.
Husserlin taiteluhuuto "Asioihin itseensä!” sisälsi poleemisen piikin
niille, jotka halusivat palata Kantiin tai Hegeliin. Fenomenologi
nen olemusten tutkiminen keskittyi ikuisiin ideoihin, ei historialli
siin tapahtumiin. Husserl itse kiinnostui kuitenkin koko ajan yhä
enemmän filosofian ajallisuudesta. Ajan mittaan hän näki oman filo
sofiansa sekä diagnoosina että lääkkeenä eurooppalaisten tieteiden krii
siin. Hänen oppilaittensa kiinnostus historiaan oli vielä selvempää.
Esimerkiksi Heideggerin filosofia muuttui alati kohti klassisten filo
sofisten tekstien - subjektiivista, perusteellista, kumouksellista - lu
kemista. Länsimaisen filosofisen perinteen kohtaaminen oli pää
asia. Kohtaaminen sisälsi sekä perinteen hylkäämisen suurelta osin
että sen yksityiskohtaisen tarkastelemisen. Hegelille filosofian histo
ria oli sarja edistysaskeleita. Heideggerille se oli syntiinlankeemusta,
jakuvaa alkuperäisen Olemisen läheisyyden kadottamista.
Husserlin ja Heideggerin filosofian historiaan perehtyneistä op
pilaista voidaan mainita Leo Strauss. Straussin ja hänen oppilaiden
sa USAssa tekemää työtä voidaan pitää vastapainona Quentin Skin
nerin ympärille ryhmittyneiden tutkijoiden työlle. Strausslaiset
ovat pyrkineet kirjoittamaan ei-historisisdsen filosofian historian,
jossa keskipisteeseen asetetaan klassisen filosofian - ei vähiten klas
sisen politiikan filosofian - pyrkimys totuuteen. Menneisyyden fi
losofit kuten Sokrates, Platon, Aristoteles, Spinoza nähdään pikem
minkin oppimestareina meille kuin oman aikansa lapsina.
Nykyään kuten aiemminkin kysymys filosofian historian kirjoit
tamisesta on osa kysymyksestä, mitä filosofia on. Filosofian men
neisyys ja jatkuvan perinteen olemassaolo määrittelevät sen, mitä fi
losofia on. Voi vaikuttaa siltä, että filosofian kysymykset ovat yleis
inhimillisiä ja ajattomia. Ei kuitenkaan vaadita paljon tietoja histo
riasta, jotta huomataan, että sekä kysymysten asettamisen tapa että
niiden vastaukset ovat perustuneet tiettyyn länsimaiseen perintee
seen, jolla on omat erityiset syntyehtonsa ja omat erityiset kohta
lonsa. Järki on osa jokaisen ihmisen perintöä, mutta se tapa, jolla
järkeä käytetään ja miten se tulkitaan, on osa kulttuuria ja sen histo
riallista kehitystä. Tämä oivallus avaa mahdollisuuden järjen ja pe
rinteen lähentämiseen. Järki itse on perinne. Järki on filosofialta
saamassaan muodossa - logoksena, rationa - mitä suurimmassa
määrin osa länsimaista perinnettä ja sen ennakkoluuloja.
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