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HE SÖIVÄT ISIEN RUUMIIN

MIHIN FILOSOFIAN HISTORIOITA 
TARVITAAN?
Tässä artikkelissa Jukka Hankamäki 
suom ii suomalaisen filoso fian  itsetilityksiä. 
Hän arvio i Svante N ordinin filoso fian  
historiaa j a  jak elee läimäytyksiä kotimai 
sen kulttuurielämän järjestyspoliiseille. 
Hän pohtii, miksi monikulttuurisuutta on 
vain kulttuurin ulkopuolella j a  miksi 
ulkopuolisuus on filoso fian  ehto.

V äin vallanhaluinen sielu harjoittaa 
filosofiaa, sanoi Nietzsche. Sama 
pätee myös historiankirjoittajiin. 

Historioitsijoiden valta on erityisen suuri, 
sillä juuri he ottavat tehtäväkseen viimeisen 
sanan sanomisen siitä, miten asiat oikein 
olivat. Siksi ei ole ihme, että filosofiamme 
kenties ahkerin kronikoitsija G. H. von 
Wright kehuu tilannetta näin: "Filosofian 
historia on ala, jota meillä perinteisesti on 
harrastettu suhteellisen paljon”.1

Oletko "kiinnostunut filosofian psykolo 
gisista vai sen loogisista ulottuvuuksista”?, 
kysyi Eino Kaila sukulaispojaltaan tämän 
aloittaessa opintojaan Helsingin yliopistos 
sa.2 Samalla valettiin kestävä perusta koti 
maisen filosofian dualistisuudelle, jota 
Markku Eskelinen ja Jyrki Lehtola yrittivät 
hoitaa lobotomialeikkauksella 1980-luvun 
lopulla -  tuloksetta. Kun ensin harrastaa n. 
30-50 vuotta analyyttistä systeemifilosofiaa, 
päätyy sitten lopultakin asemaan, josta on 
hyvä mestaroida filosofien istumis- ja 
nokkimisjärjestystä kotimaisen yliopisto- 
filosofian orrella. Ilkka Niiniluoto on tässä 
asemassa. Svante Nordinin äskettäin suo 
mennetussa filosofian historiassa on Niini 
luodon katsaus filosofiaan Suomessa.

Kun Vuosisatamme filosofia  -teoksessa pu 
hui vielä Georg Henrik von Wright, saa tätä 
kroonista kronikkaa lukea nyt Niiniluodon 
versiona. Koska mikään ei ole niin 
epämuodikasta kuin päivänkohtaisuus, seu 
raamme mekin aikaamme ja aloitamme hie 
man etäämmältä.

M i k s i  m a k s a m m e  v e r o j a ?

Armeija on laitos, jonka joukko-osastoissa 
vietetään silloin tällöin lippujuhlaa, perin-

nepäivää, veteraanien muistokarkeloa tai jo 
tain muuta arkaistis-makaaberia huonon 
omantunnon rituaalia. Prikaatin komentaja 
puhuu. Mutta mistä hän puhuu? Oikein: 
hän puhuu historiasta, tarkemmin sanoen 
sotahistoriasta.

Yliopistofilosofia on samanlaista. Ero on 
vain siinä, että filosofiprikaatin komentaja 
puhuu filosofian  historiasta. Hän lepyttää 
vainajien haamut, legitimoi totemistisen ar- 
vouniversumin ja tyydyttää tykinruoaksi 
lähetetyn keskivertokansalaisen motivaatio- 
rakenteen.

Mutta ei kuria ja järjestystä ilman asian 
mukaisia oikoteitä. Jos menettelymuodot 
ovat jäykkiä, on aina tapa tehdä helpom 
min. Jokaisesta varuskunnasta löytyy nuori 
oma-aloitteinen luutnantti. Hän ilmoittau 
tuu vapaaehtoiseksi ja kirjoittaa everstille 
"Prikaatin historian”, joka painetaan kirjak 
si. Näin tuotettu totuus kestää, ja luutnantti 
ylenee majuriksi.

Filosofia ei poikkea tästä. Kun Mikko Sal 
mela vuonna 1998 väitteli tohtoriksi aihee 
naan "Suomalaisen kulttuurifilosofian vuo 
sisata” (miten mahtipontista), häntä paijat 
tiin Helsingin Sanomissa. Ilkka Niiniluoto 
(itsenäisyyspäivän komentajakorulla palkit 
tu) toimi hänen toisena vastaväittäjänään, ja 
väittelijä toimitettiin pikavauhtia dosentiksi 
ilman mainittavia muita julkaisuja.

Työ itsessään koostui kuudesta suhteelli 
sen erillisestä tutkielmasta, joissa käsiteltiin 
suomalaisten filosofianprofessoreiden kar- 
riäärinluontia yliopistolaitoksessa. Kyseessä 
ei ollut kalendaarinen vuosisata vaan sata 
vuotta. Missään ei pohdittu filosofian histo 
rian itsensä luonnetta. Missään ei tulkittu 
käytyjen kiistojen merkityksiä eri filosofia- 
käsityksille. Eikä missään tilitetty, mitä tästä 
kaikesta seurasi.

Akateemikko von Wright vain sai suit 
sutusta, ja viime vuosikymmenien kenties

merkittävin kulttuuripamfletti "Sianhoito- 
opas”, jossa jo tehtiin lopullinen ruumiin 
avaus pystyynkuolleelle kotimaiselle poliisi- 
filosofialle, jätettiin kokonaan huomiotta. 
Tärkeintä on, että grillivarras tuli tyhjäksi: 
He söivät isien ruumiin.

H lS  STORY

Esa Saarinen totesi vuonna 1985, että "Suo 
messa kirjoitetaan filosofian historia kerran 
neljännesvuosisadassa”.3 En tiedä, miksei si 
tä voisi kirjoittaa vaikka joka päivä. Saarisen 
filosofian historiasta on kulunut viisitoista 
vuotta. Uusi kotimainen saa ilmestyä vasta 
kymmenen vuoden kuluttua.

Kustannusyhtiö Pohjoinen tarttui sitä odo 
teltaessa tilaisuuteen ja julkaisi Nordinin teok 
sen suomeksi. Ikävä kyllä, teos on yhtä 
pitkäpiimäistä ja aatehistoriallista luettavaa 
kuin muinainen Gunnar Aspelinin 'Aja 
tuksen tiet”. Lisäksi teoksen luettavuutta on 
vaikeutettu puhumalla sekaisin esimerkiksi 
Descartesista ja Cartesiuksesta. Se ei hou- 
kuttele itsenäiseen ajatteluun niin kuin Saa 
risen teos, ja siitä puuttuu omakohtainen 
subjektiivinen näkemys, johon vertaillen lu 
kija voisi muodostaa omia kantojaan.

Vakavaa on, ettei teoksesta voi löytää yh 
tään selvää virhettä.4 Kyseessä ei ole kriitti 
nen eikä poleeminen filosofian historia. Ob 
jektiivisuuteen pyrkivät totunnaistulkinnat 
toistavat valmiiksi valittua esittämisen jär 
jestystä, eikä totuus koskaan tule kovissa 
kansissa.

Yritystä kirjoittaa yleiskatsauksellista filo 
sofian historiaa voidaan pitää jo itsessään 
virheenä. Kun Nordin kutsuu historiaansa 
kertomukseksi,5 on selvää, ettei sen alaot 
sikon "Länsimaisen järjen seikkailut Tha- 
leesta postmodernismiin” valossa ainakaan 
viimeksi mainittu ole voinut tulla kovin 
oivaltavasti ymmärretyksi.



Merkille pantavaa on esittämistapa, jolla 
tekijä asettaa järjestykseen 1900-luvun suunta 
ukset. Kehityskertomuksen huippua edustaa 
tietysti analyyttinen filosofia, joka ollessaan 
viimeinen saa tulevaisuutta ajatellen olla 
myös ensimmäinen. Alkupään esisok- 
raattista osaa käsittelevät luvut puolestaan 
ovat tietoainekseltaan siinä määrin konser 
vatiivisia, että ne ovat jo sinänsä historiaa.

P e r i n t e e n  v a n k i n a

Kukaan ei mielellään kirjoita kronikkaa 
nykyfilosofiasta (paitsi tietysti Niiniluoto ja 
von Wright, joita ainakaan postmodernis 
min turbiini-imu ei ole pystynyt liiemmin 
häiritsemään). Se, että filosofit niin kiihkeästi 
pidättäytyvät arvioimasta nykyfilosofiaa, johtu 
nee tradition vaikutusvallan myöntämisestä: 
tehdessään tiliä nykyfilosofiasta filosofit eivät 
kirjoita nykyfilosofiasta vaan sen historiallisista 
alkuehdoista. Kirjoittaessaan filosofisten valta 
kulttuurien alle he samalla kirjoittavat niiden 
päälle.

Toisaalta tämän luulisi helpottavan tilin 
tekoa nykyfilosofiasta. Uusi ja pilaantuma 
ton erottuvat uudeksi juuri sen kautta, että 
ne repivät itsensä irti traditioista. Jos 
historiankirjoittajia on uskominen, ei mi 
kään ole koskaan onnistunut erottumaan 
entisestä, vaan uusi on rakentunut jollain ta 
voin edeltäneiden kehitystrendien päälle. 
Todiste siitä on historian itsensä olemassa 
olo. Miksi siis nykyfilosofian kirjoittaminen 
poikkeaisi olennaisesti historian arviointi 
tehtävästä? Nordin:

"Filosofia, jonka historiaa tässä teoksessa 
tarkastellaan, voidaan ymmärtää jatkuvak 
si traditioksi. (...) Myös modernissa katsan 
nossa on mahdollista säilyttää tiettyyn pis 
teeseen asti samantapainen näkemys. Filo 
sofia käsitetään silloin traditioksi, jossa 
myöhemmät ajattelijat ovat olleet tietoisia 
edeltäjistään, mutta sisällyttäneet kysy- 
myksenasetteluihinsa ja vastausyrityksiinsä 
muuntamisen, traditioon kuuluvien aja 
tusten uudelleenmuotoilun momentin. 
(...) Viittauksilla edeltäjiin on yhä suuri 
merkitys jopa kaikkein radikaaleimmille 
filosofian uudistajille ja kuvainkaatajille.”6

Jos asiat ovat näin, on jokainen nykyaika — 
mennyt, nykyinen ja tuleva nykyaika — filo 
sofisen perinteen leimaamaa. Sitaatin sisältö 
korostaa sitä, että mikä tahansa historian il 
miö ja ajattelun sikermä on uusi vain sen 
vuoksi, että on olemassa jotakin vanhaa. 
Nykyaika tunnistetaan uudeksi ja erottu 
vaksi, poikkeavaksi ja tuoreeksi sen kautta, 
että on jotain vakiintunutta ja vallitsevaa.

Kun historian tulkinta ja totuus ovat si 
doksissa traditioon, pitäisi myös nykyfiloso 
fian arvioimisen olla yhtä helppoa ja vaiva 

tonta kuin historiankirjoittamisen yleensä. 
Kirjoitetaanhan klassisen filosofian histo 
riaakin yhä entisenlaisena vuodesta toiseen, 
vaikka tulkitsemisen tilanne nykyajassa 
muuttuisi kuinka. Johdonmukaisesti ajatel 
len (ja analyyttinen filosofihan on johdon 
mukainen) ei nykyajan arvioiminen ole 
ongelmallisempaa. Myös nykyaika voi kir 
joittaa historiaa itsestään, jos se sopivalla ta 
valla myöntää olevansa perinteen vanki. 
Kun nykyisyys ja tulevaisuus lukitaan yllä 
kuvatulla tavalla perinteeseen, voi hyvin 
ymmärtää pohjoismaisten filosofien innok 
kuutta niin nykyajan kuin tulevaisuudenkin 
määrittelyyn. Niinpä meillä ovat aina kukois 
taneet erilaiset ”Tulevaisuus” -juhlakirjat ja "Fi 
losofian tila ja tulevaisuus” -antologiat, ja 
gadamerilainen teesi tradition auktoriteetti- 
asemasta on tullut sarkastisella tavalla hy 
väksytyksi myös analyyttisen filosofian pii 
rissä: kaikki ovat viimeinkin ruodussa.

I t s e ä ä n  e l ä t t ä v y y s  i a  t o i s t o  p a k k o

Yhdistettäessä tulkinta ja totuus yllä kuva 
tulla tavalla traditioon sorrutaan kuitenkin 
pahimmanlaatuiseen fatalismiin. Sen en 
simmäinen seuraus on, että nykyajasta kir 
joittava filosofi ei -  paradoksaalisesti -  kos 
kaan kirjoita nykyajasta vaan kauan sitten 
menetetystä perinteestä. Lisäksi hän ei omi 
ne tulkintoineen edusta nykyajan filosofiaa. 
Toisaalta hän ei pysty varmasti erottamaan, 
missä filosofian kultajyvä ja ajattelun helmi 
historiamme käänteissä kulloinkin piilee.

Kukaan tunnettu historianfilosofi ei ole 
pystynyt esittämään apriorisia tai käsitteel 
lisesti välttämättömiä perusteita sille, miksi 
esimerkiksi Uuden Ajan filosofian oli oltava 
omana aikanaan jotain uutta. Lisäksi Nor 
din, enempää kuin monet muutkaan filo- 
sofianhistorioitsijat, ei uhraa liioin sivutilaa 
ajattelijoiden filosofisen motivaation, eri 
epookkeihin liittyneiden identiteettiraken- 
teiden tai tiettyjen suuntien esiinnousua 
kannustaneen sosiodynamiikan selvittämi 
selle. Silti olisi tavattoman mielenkiintoista 
tietää, miksi esimerkiksi Spinoza ja Leibniz 
omana aikanaan kysyivät ja ajattelivat juuri 
niin kuin ajattelivat. Jos filosofian historiaa 
tulkitaan kehityskertomuksen kaltaiseksi 
jatkumoksi, on vaara, että kokonaistulkin 
nan kunnianhimo nielaisee yhtä hyvin his 
torian melskeissä selvittämättä jääneet jän 
nitteet kuin yksittäiset kontroverssit ajat 
telijapersoonallisuudet.

Selvää on, että esimerkiksi Descartesin fi 
losofia saattoi olla kumouksellista lähinnä 
sen kautta, että oli olemassa valtaa, jonka se 
omana aikanaan kumosi. Mutta ei ole vält 
tämätöntä eikä edes erityisen oletettavaa, 
etteikö esimerkiksi cogzft>-oivallusta olisi eh 
tinyt järkeillä monikin yksityisajattelija ih 
misen koko lajihistorian monituhatvuotisen

elinkaaren aikana. On jopa mahdollista, että 
kartesiolaisuutena tuntemamme rationalis 
mi kehittyi kukkeimpaan kukoistukseensa 
noin vuonna 835 jälkeen ajanlaskumme 
alun Klaukkalan hylkeenpyyntiheimon kes 
kuudessa, ja vasta tuhatvuotisen maannou- 
seman myötä, ranskalaisen muotituulah- 
duksen mukana, saivat keisarillisen Aleksan 
terin-Yliopiston opiskelijat tietää uudesta 
virtauksesta mitään.

Asian voi sanoa myös niin, että se, mikä 
filosofian historiassa tematisoidaan uuden 
ajan tai aikakauden ilmiöksi, ei välttämättä 
ole historian itsensä ominaisuus. Ja koska 
historiankirjoittamisen perinteettömyys on 
illuusio, voi poikkeuksellista omaperäisyyttä 
tavoittelematta epäillä, mitä mahdollista 
vallankäyttöä historian kirjoittaminen pi- 
tääkään sisällään, kun vallitsevat valtavir 
taukset harventavat ajattelun oksia ja karsi 
vat tieltään haaroja ja risuja.

Ei ole suurta suoranaista varmuutta siitä 
kään, onko ns. historiallinen totuus olennai 
sesti enempää kuin ironinen totuus his 
toriankirjoituksesta itsestään, sen itseään 
elättävyydestä ja toistopakosta. Enempää 
Nordinin, Aspelinin, Salomaan kuin Saa- 
risenkaan historiateokset eivät perustu pri- 
määritutkimukselle vaan niitä edeltäneille 
kokonaisesityksille.

H i s t o r i a n  K u h n - a s t e l u a

Koska modernina aikakautena ei ole mitään 
modernia muutoin kuin sen kautta, että se 
on jo leimattu entiseen nähden moderniksi, 
voi mikä tahansa olla modernia. Niinpä ei 
ole epäilystä, etteikö juuri modernismi olisi 
ilmiöistä pysyvin. Sekä nykyajan filosofia 
että totuudet siitä ovat jo erittäin voimak 
kaasti filosofian historiaa aivan kuten esi 
merkiksi postmodernismi jo on, ja jokaises 
ta kirkasvetisestä purosta tulee nopeasti osa 
sameaa valtavirtaa, joka soljuu eteenpäin vä 
syneenä ja töhryisenä.

Samalla, kun uuden filosofian voima kas 
vaa, sen traditionaalinen alkuehto heikke- 
nee. Valtavirta ei kuitenkaan yleensä väisty 
vaan onnistuu ahmaisemaan uuden itseensä 
oman perinteensä jatkoksi, aivan niin kuin 
opettaja oppilaan millä tahansa Filosofian 
laitoksella. Silloin, kun jostakin uudesta jo 
puhutaan, se on menettänyt relationaalisen 
jännitesuhteensa vanhaan ja on jo osa perin 
nettä, aivan kuten ns. nykyajan filosofia. 
Entä mitä merkitystä tällä kaikella voi olla?

U l k o p u o l i s u u d e n

v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e s t ä

Tarinankerrontaan perustuva historian 
tulkinta nojaa historiallisen totuuden 
suhdeominaisuuksille mutta pyrkii oman 
menetelmänsä kautta kiistämään ne. Jokai 
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sena aikakautena uuden näkemyksen vaiku 
tusvalta on ulottunut siihen viimeiseen voi 
massaolopäivään, johon saakka se on perin 
teeseen nähden alakynnessä. Selvittyään erä 
päivästä ja päästyään niin sanotusti voitolle 
se esineellistyy osaksi valtakulttuuria, jossa 
traditio vaikuttaa kuolettavasti ja pilaantu 
minen on jo päässyt pitkälle. Hämmästyttä 
vää on, mistä johtuu filosofianprofessorei- 
den intohimo jakaa ylistystä juuri kilpailuis 
sa voittaneille ja -  mikäli mahdollista -  
myös itse identifioitua heihin.

Nordininkaan historiassa tietoisuus tul- 
kintatyön taustaedellytyksistä ei ole johta 
nut omaperäisiin tai teoreettisesti erottuviin 
johtopäätöksiin työn menetelmissä, paino 
tuksissa ja näkemyksissä. "Filosofian histori 
an suuri merkitys kuvainkaatajille” vain 
ikään kuin glorifioi historiaa itseään oikeut 
taen mahdollisimman sovinnaisen ja au 
tenttisuuteen pyrkivän esitystyylin.

Ihmisten ajattelutottumuksia järkyttäneet 
filosofit eivät kuitenkaan ole koskaan olleet 
valtakulttuurien edustajia tai edes niiden 
tunnustettuja opponentteja. Mutta sitäkin 
useammin he ovat olleet pysyvästi ulkopuo 
lisia, äänettömyyteen tuomittuja, kaikkien 
yhteisöjen torjumia yhteiskunnan kierto 
laisia ja hylkiöitä, jotka erittäin yleisesti on 
uhattu jopa tappaa.

Puheella historian luonteesta ei olisi mi 
tään arvoa, jos se ei paljastasi jotain filosofi 
an itsensä luonteesta. Juuri tämä on filosofi 
an luonne: se ei voi perustua muuhun kuin 
ulkopuolisuuteen. Ei ole väärin olettaa, että 
filosofiaa on juuri siellä, missä sitä vähiten 
luullaan olevan, ja että filosofia yleensäkin 
on kiintoisampaa aina siihen asti, kuin se 
purkaa, rikkoo, repii ja lanaa maan tasalle, 
kuin siihen, missä se jo luo. Filosofia, joka 
hyväksytään luontevaksi osaksi kulttuurielä 
mää, kesätapahtumia ja solkikenkäisten tä 
tien filosofiapäiviä, ei voi sisältää muuta ai 
nesta kuin sitä, joka kiertyy jo vauhdikkaasti 
kohti likaviemerin nielua. Luultavasti vain 
dekonstruktio voi saavuttaa autenttisen his 
toriallisen totuuden tilan.

A i v o v a l k u a i s e n  f o r m a t o i n t i

Vertauskuvallista tai ei, mutta Nordinin 
teos on myös valintakoekirja.7 Sen, mitä 
Kant, Hegel tai Locke sanoivat, voi lukea 
suoraan heidän teksteistään. Miksi siis kir 
joittaa objektiivista arviota heistä? Nämäkin 
filosofit ovat hengissä vain sikäli, kuin he 
ovat pystyneet pysyvästi ja toistuvasti herät 
tämään nykyajassa jotain uutta. Pitääkö siis 
yliopistoon virtaavat aivot formatoida en 
nen käyttöönottoa?

Toimintateoreettisen oppimiskäsityksen 
mukaan jokainen ihminen tavallaan itse 
tuottaa sen tiedon, jonka hän saa. Perehdyt 
täessä filosofian historian peruskurssimonis-

teeseen opiskelija-asuntolan huoneistossa 
valaisimena Lival-Zoomi, on kunkin yksi 
lön kokemus historian klassisista filosofeista 
ennenkokematon, ainudaatuinen ja uusi. 
Sille, joka jo kyllästymiseen asti tietää kai 
ken tarpeellisen, on kenties vaikeaa muistaa, 
kuinka ekstaattishehkuinen tällainen elämys 
voi olla. Filosofit ovat aina pyrkineet puhut 
telemaan lukijaa juuri lukijan itsensä kautta, 
ja puhe jokaisesta vastaantulevasta filosofista 
on samalla puhetta lukijasta itsestään silloin 
kin, kun se on puhetta ihmisestä yleisesti.

Tässä mielessä paikkaansa puoltaa esimer 
kiksi Pekka Himasen CD-ROM -muotoi 
nen filosofian historia (1998), jota todella 
voi lukea aidon seikkailun tavoin hyperteks 
tinä. Ainoa riski tällaisessa subjekti- 
keskeisyydessä on toteemiaterialle yhtymi 
sestä johtuva ruoansulatusvaiva, kun isien 
opit alkavat nousta ylös ruokatorvea pitkin.

H e h a l u s i v a t  p a t s a a l l e e n  j a l u s t a n

Historiallisen kokonaisesityksen kirjoitta 
minen on käsitteellis-intellektuaalinen kan 
nanotto ihmisen ajallisuuteen ja Angstiin. 
Filosofi haluaa tavoittaa oman nykyisyy 
tensä autenttisen tulkinnan ja siirtää tulkin 
tansa tulevaisuuteen koskemaan jokaista tu 
levaa nykyhetkeä. Toisaalta myös Nordinin 
viittaaman Francis Fukuyaman tulkinta his 
torian täydellisestä lopusta on sekin omalla 
tavallaan oireellinen.8 Hän haluaa päälleen 
turvallisen alustan, hän haluaa nukahtaa tie 
toisena siitä, että ihmiskunta on lopultakin 
purjehtinut onnensa satamaan. Myös tällai 
nen näkemys historian ja filosofian luon 
teesta voi olla kuohitseva, nurkkakuntainen 
ja väärä. Historian päättyneeksi julistami 
nen on paradoksi aivan kuten historiallisen 
kehityskertomuksen kirjoittaminen, subjek 
tin kuoriminen ja lopullinen nykyhetki.

Kysymys: ”Mitä filosofi tekee kun hän 
kirjoittaa historiaa?” Vastaus: ”Hän haluaa 
patsaalleen jalustan.” Entä mitä hän saa? 
Hän saa osakseen päänsäryn ja pitkän ne 
nän, sillä kukaan ei voi mitään sille, mitä 
toiseus hänelle lopulta tekee. Kuka 
sanoikaan, että filosofi on henkilö, joka yrit 
ti tulla historijoitsijaksi mutta epäonnistui ja 
päätyi kansallissankariksi?

R a j o i s t a  j a  r i k k o m i s e s t a

Mutta löytyy Nordinin teoksen välistä 
hauskaa ja viihteenomaistakin luettavaa. En 
voi alleviivata suomalaisen viranomaisfi- 
losofian kaksinaismoralismia enempää kuin 
arvoisa professori Niiniluoto itse, kun hän 
kirjoittaa teoksen loppuun lisätyssä artikke 
lissa "Filosofia Suomessa”:

” 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä
monet aiemmin ajankohtaiset koulukun-

taerot filosofiassa ovat menettäneet merki 
tystään. Uudeksi rintamalinjaksi on kui 
tenkin ollut kohoamassa yhdysvaltalaisen 
Richard Rortyn mainostama vastakohta 
systemaattisen filosofian ja 'edifioivan’ 
(ylösrakentavan) filosofian välillä. (...) 
Suomessa vastakohta systemaattisen ja 
edifioivan filosofian välillä ei ole ollut eri 
tyisen merkittävä, koska johtavat ana 
lyyttiset filosofit ovat olleet myös aktiivisia 
kulttuurivaikuttaj ia. ”9

Tätä johtajien ja johdettavien vispilänkaup- 
paa vasten olisi kenties valaisevaa palauttaa 
mieleen, mitä analyyttisen filosofian kum 
mipoika Sami Pihlström lausuu suomalai 
sen filosofian riidoista ja rajoista niin & näin 
-lehdessä:

"Toisaalta julkisuudessa esiintyvät filosofit 
pyrkivät tavallisesti rikkomaan siteensä 
analyyttiseen filosofiaan ja esiintymään 
pelkästään akateemisen maailman sisään 
jäävän järjenkäytön kriitikkoina. Filosofi 
an soveltaminen on kuitenkin mahdollista 
vain olennaisesti analyyttisen filosofian 
mukaisen tieteellisen filosofiakäsityksen 
pohjalta -  ei ole soveltavaa filosofiaa, ellei 
ole sovelluskelpoista 'perustutkimusta’.”10

Tätä te perustutkijat olette takoneet kuin 
rautaa, ja itse olette keksineet soveltavan fi 
losofian käsitteenkin, joka on kaikkea ajat 
telua välineellistävä. Ja mitä rikkomiseen tu 
lee, kyllä asiat ovat sittenkin niin päin, että 
analyyttiset systeemifilosofit itse pyrkivät 
katkaisemaan muiden filosofien toimintare 
surssit vaikuttaessaan tutkimustukea ja 
kavissa toimikunnissa ja säätiöissä! Jos filo 
sofi ei siinä vaiheessa kävele ulos teidän 
omaksenne määrittelemältä Filosofian lai 
tokselta, tulee virastovahtimestari ja poistaa.

Mutta sikäli Pihlströmin toteamus on 
paljastava, että se osoittaa jatkuvasti jatku 
van konfliktin luonteen. Näin hän ajattelee: 
"Yliopistofilosofia on p e r  definitionem  ana 
lyyttistä systeemifilosofiaa. Eksistenssifilo- 
sofit, fenomenologit ja kaikki muut ovat toi 
sia, vieraita. He pyrkivät rikkomaan välinsä 
meihin, jotka jo olemme täällä. Tämä kaikki 
on meidän.”

Koska systeemifilosofialle omistautumi 
nen ei yleensä salli enempää makua, mieli 
kuvitusta kuin ironian- tai suhteellisuuden 
tajuakaan, selvennettäköön, että yllä oleva 
kertoo vain esimerkin siitä, miten analyytti 
sen järjen mukainen kahden bitin ym- 
märryskyky tuottaa näitä pragmaattisia on 
gelmatilanteita. Kiintoisampaa on, miten se 
oikaisee niihin liittyviä kiperiä mutkia. 
Kuunnellanpa, mitä ensimmäinen filosofi 
itse sanoo eräässä kirjoituksessaan noin 
vuonna 13 jälkeen Eskelisen ja Lehtolan 
poliisifilosofitulkinnan:
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"Tällaisia arvo- ja normikonflikteja ratkai 
semaan on kehitetty erilaisia mekanismeja, 
jotka eivät edellytä osapuolten arvojen 
muuttumista. Niihin kuuluvat suostut 
telut, sovittelevat neuvottelut, peliteoria, 
demokraattiset päätöksentekojärjestelmät, 
pelotteet, uhkat, pakottaminen, järjestys- 
voimat (poliisi, armeijat) ja oikeuslaitos.”11

Ote on lehtiartikkelista, jonka lopusta löyty 
vä toimituksen täydennys on epäilemättä 
tarpeellinen: "Kirjoittaja on Helsingin yli 
opiston teoreettisen filosofian professori”.12

Kiistoja voinee ymmärtää myöntämällä, 
että niissä on vähintään kaksi periaatteelli 
sesti eri mieltä olevaa osapuolta. Toteamalla 
nykyfilosofian fragmentoituneen analyytti 
nen filosofi kuitenkin vain kuvailee oman 
synteesi-ihanteensa hajonneen kappaleiksi. 
Entä jos eräs Friedrich N. oivalsi tämän 
noin 120 vuotta sitten?

Kun systeemifilosofi nyt kieltää kaikkival 
tiaan asiantuntij uuden yleisfilosofisissa ky 
symyksissä, hän todistaa hylkäämänsä filo 
sofiakäsityksen toimintakyvyttömyyden. Kui 
tenkin hän toistaa entistä universalismiaan 
epäsuorasti varoittaessaan ketään sanomasta 
"tieteelliseksi” määrittämänsä asiantunte 
muksen puuttuessa mitään (kuten Pihl 
ström). Ja taktiikka toimii. En muista suo 
malaisessa filosofiassa minkään muuttuneen 
kahteenkymmeneen vuoteen. Eskelinen ja 
Lehtola kirjoittivat yli vuosikymmen sitten:

”Analytic training -filosofien omasta mie 
lestään vakavin syytös ns. uusia filosofeja 
vastaan — 'nämä kehittelevät vain sisäisesti 
ristiriitaisia järjestemiä’ -  on ollutkin: olet 
hylännyt kahleesi, mutta katso: minä, joka 
olen edelleenkin — after ali these years -  
kahleissa, voin syyttää sinua omien 
kahleittesi repimisestä.”13

Kuinka ajankohtaisilta nämä sanat kuul- 
lostavatkaan tänään.

S y s t e e m i f i l o s o f i a n  b i p o l a a r i s u u s

Myös niin sanottu soveltava filosofia on 
systeemifilosofian oma tuote. Korostamalla, 
kuinka filosofia kommunikoituu laajasti ja 
vaikutusvaltaisesti yhteiskunnassa, tuote 
taan ja pidetään yllä yliopistofilosofian ja 
kaiken muun elämän erottelua.

Aina, kun laupiaasti ja hyväntahtoisesti 
toistetaan filosofian kuuluvan lapsiperheil 
le^/», työttömille^/», vanhuksille^/» ja hoi- 
vavaltiomme ihan jokaikiselle idiootille^/», 
samalla jo rajataan ajatteleminen tieteelli 
seen filosofiaan, jota harjoitetaan nimen 
omaan yliopistoissa ja jonka tuotteita sitten 
oman asiantuntijavallan puitteessa jaetaan 
kaikille toisille^/». Myös itsetehostuksella 
paisutettu mediafilosofia, sen oksettava pin 
nallisuus ja dekadentti julmuus, sikiävät 
juuri systeemifilosofian sisään rakennetusta 
bipolaarisuudesta.

Parhaimmillaan filosofia voisi olla sellais 

ta, jolle esimerkiksi Martin Heidegger on 
viitoittanut tietä ja joka sekä sisältönsä että 
toteutumisyhteytensä osalta muodostaa vas 
takohdan niin teknis-laskennalliselle sys 
teemiteorialle kuin trenditietoisuutta tavoit- 
televalle virtuaalifilosofialle.

K u n  m a a i l m a  e i  r i i t ä

Pulahdamme takaisin ankkalampeen. Ketä 
voi kiinnostaa "Filosofia Suomessa” -artik 
kelin kouluainemainen toteamus, että 
"Snellmania on perinteisesti kunnioitettu 
Suomen 'kansallisfilosofina', jonka patsas 
Helsingissä on sijoitettu Suomen Pankin 
eteen”?14 Sen sijaan varmaan moniakin kiin 
nostaa kotimaisen filosofian sisäsiittoisuus: 
"Nämä aiheet liittyvät sosiaalisten instituu 
tioiden olemassaoloa koskeviin ontologisiin 
kysymyksiin, joita väitöskirjassaan 1989 
tutki Eerik Lagerspetz (s. 1956), Erik Ahl 
manin tyttärenpoika, josta tuli Jyväskylän 
yliopiston filosofian professori 1996.”15

Näin valistettu viisaus on niin mumme- 
limaista, että tekstin kirjoittajalta voisi kysyä 
kuin Punahilkka sudelta: "Isoäiti, miksi si 
nun purukalustosi on kuin Andy Mc- 
Coylla?”

Emme kuitenkaan jää pidemmäksi aikaa 
todistamaan, miten klisee kiertää kiihtyvästi 
kehää, vaan menemme excelsior. eteenpäin, 
ylöspäin, korkeammalle. Myös tutkimusai 
heiden paisuttaminen on osa samaa kuu 
mailmapalloilua, joka on kuljettanut sano 
jen 'filosofia', 'kulttuuri' ja 'henkisyys' mer 
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kitykset kauas taivaan tuuliin.
Varsinkin pääkaupungissa, jossa poliitti 

sen vallan läsnäolo on aina heijastunut sy 
välle yliopistoon, lankeaa filosofeillekin po 
liittista järjestystä legitimoiva rooli. Filosofi 
asta tehdään warrantti (tae, perustelu, 
näennäisoikeutus) poliittisten ja taloudellis 
ten päämäärien edistämiselle. Niinpä saam 
me tietää, että ”(s)yvimpänä lamavuonna 
1993 pääministeri Esko Aho kutsui Ilkka Nii 
niluodon johtaman 'filosofityöiyhmän’ pohti 
maan maan henkistä tilaa ja tulevaisuutta.”16 

Kirjoittaja, joka puhuu itsestään nyt jo 
kolmannessa persoonassa, on sama mies, 
jonka johtama ryhmä julkaisi sittemmin 
teokset "Suomen henkinen tila ja tulevai 
suus” (1994) ja "Euroopan henkinen tila ja 
tulevaisuus” (1996). Ehdin hetken odotella, 
koska ilmestyisi "Maailman henkinen tila” 
-raportti, kunnes sattui poikkeuksellinen ta 
paus, ja suomalaisen keinutuolikansan lip 
pulaiva Kanava-lehti naulitsi minut paikoil 
leni käyskennellessäni rahattomana Akatee 
misessa Kirjakaupassa. Tässä se on, totesin: 
"Onko globaali etiikka mahdollinen?”, kir 
joittaja I. Niiniluoto.

"Koska eettinen argumentointi on avointa 
maailmanlaajuisesti, yksimielistä rationaa 
lista sitoutumista eettisiin periaatteisiin voi 
daan etsiä globaalilla tasolla tuomalla mukaan 
yhä laajempia osia ihmiskunnasta...”17

Tekstissä kiteytyy länsimaisen systeemifilo 
sofian maailmankuva ja filosofiakäsitys, jos 
sa semanttisen universalismin ihanne yhdis 
tyy valkoisen miehen lähetystehtävään. Sen 
eettisyys jää noin valovuoden päähän esi 
merkiksi Emmanuel Levinasin filosofiasta, 
jonka kulmakivi on toisen ihmisen kohtaa 
minen merkitysten yksikäsitteiselle määrit 
telylle antautumattomana arvoituksena.

Kun filosofit harvoin pääsevät yhteisym 
märrykseen edes toistensa tarkoituksista, 
luulisi että seuraava on jo vähintäänkin pa 
rodiaa: "Pyrkimys mahdollisimman globaa 
liin yksimielisyyteen voi osaltaan edesauttaa 
eettisen yhdenvertaisuuden vaatimuksen to 
teutumista.”18 

Tuskin on suorempaa tietä kolonialis 
miin, siirtomaavaltaan ja globaaliin kulttuu 
ri-imperialismiin kuin on kytkeä yhdenver 
taisuus yksimielisyyteen. Saman voi sanoa 
myös niin, että tuskin on mitään yhtä 
yksiaineksistavaa, tasalaatuistavaa ja sovin 
naisuudessaan yhtä omaleimaisuutta riistä 
vää kuin juuri monikulttuurisuuden arvo. 
Tämän logiikan mukaan voi käydä niin, 
että elämme pian suvaitsevassa ja rauhaa 
rakastavassa Euroopassa, jossa mikään ei ole 
yhtä valvottua, sanktioitua ja poliisihallin- 
nollisesti varmistettua kuin juuri yksimieli 
syyteen perustuva yhdenvertaisuus. Ja sama 
sanottuna vielä niin, että analyyttinen

filosofikin ymmärtää: suvaitsevuuden, mo 
niarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden käsit 
teet ovat jo käsitteellisten ominaisuuksiensa 
vuoksi niin latautuneita ja kompleksisia, 
että ne hallintodiskurssissa sopivasti viljel 
tyinä sisältävät kaikki ainekset nimeämänsä 
asiaintilan kumoutumiseen ja muuttumi 
seen mitä häikäilemättömimmäksi tarkkai 
lu-, kontrolli- ja standardisoimismekanis- 
meiksi.

Valtakulttuurien näkökulmasta piirretty 
yksimielisyyden vaatimus, joka tällä tavoin 
"vastustaa fundamentalistista kiihkoilua ja 
suvaitsee ihmisten ajattelun vapautta ja eri 
laisuutta”19, ei kaiken sanakohinansa keskel 
lä merkitse muuta kuin filosofian ja 
diversiteettien todennäköistä tuhoa, eikä 
mikään ole nolompaa kuin olla suvaittu. 
Tämän arkirealismiksi naamioidun taivai 
den tavoittelun jälkeen jää enää yksi keino 
paeta todellisuutta. Se on kiiruhtaa kohti 
Kino Maximia, jossa pyörii viimeisin James 
Bond: "Kun maailma ei riitä”.

F i l o s o f i a n  p i e n e n t ä m i s e s t ä

Varsinkin helsinkiläisessä filosofiassa on tul 
lut tavaksi suosia töitä, joissa sivuja on viisi 
sataa ja lähteitä tuhat, ikään kuin emme 
muuten ymmärtäisi, että maailmassa on 
niin paljon kirjoja. Ajattelun ekonomisuu- 
desta viis, vaikka juuri se osoittaisi kritiikin- 
tajua. 'Vuosisatamme filosofiat” ja "maail 
mojen tilat” käyvät esimerkeiksi.

"Filosofia Suomessa” on analyyttisen filo 
sofian lelulaatikko. Se on todellinen mono- 
arvoisuuden mainos. Jo väliotsikointi ker 
too, mistä on kysymys: Snellmanin perillis 
ten jälkeen tulevat "Looginen empirismi”, 
"Wienin piiri”, "Kaila todellisuudesta ja tie 
dosta”, "Muotokuva: Eino Kaila”, "Kailan 
oppilaat: logiikan nousu”, "Analyyttinen fi 
losofia laajenee” jne. Fenomenologia ja 
eksistenssifilosofiat on piilotettu irrallisina 
mainintoina kulttuurifilosofian tittelin alle, 
ja esimerkiksi Krohnille ja Rauhalalle on an 
nettu lähinnä täydentävä tai viitteellinen 
rooli.

"Filosofia Suomessa” -esseen mukaan 
Suomen Fenomenologista Instituuttia ja 
Eurooppalaisen Filosofian Seuraa ei ole ole 
massa. Analyyttisen filosofian ohella harjoi 
tetaan hieman "osallistuvaa filosofiaa”, joka 
on logiikan jatkokurssilla opitun sovelta 
mista käytännön kysymyksiin. Mukana on 
sopivasti feminismiä (etteivät naiset suutu), 
ja käytännöllisessä filosofiassa harjoitettavaa 
reilun pelin puntarointia, joka koostuu lä 
hinnä utilitarismin ja liberalismin itse itsel 
leen tuottamista ongelmista.

"Filosofia Suomessa” antaa tendenssin- 
omaisen kuvan siitä, mitä filosofia itsessään 
voi olla. Se herättää kysymyksen, kuka kir 
joittaisi nimitysvoittoihin keskittyvien ura-

esittelyjen rinnalle antihistorian, jossa filo 
sofien ystävällisen maineen ei tarvitsisi jat 
kuvasti hävitä nepotismin ja kilpailu- 
ideologian keinoin paisutetulle kunnian 
himolle.
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