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sosiaaliset seikat. Toisinaan myöskin liian 
aggressiivinen arvojen tuputtaminen voi 
johtaa aivan päinvastaisiin tuloksiin, kuten 
Juha Hiedanpään ”Natura naturans: metsä 
luonnon monimuotoinen arvottaminen 
Pohjois-Satakunnassa” osoittaa. Hiedanpää 
on tutkinut karvialaisten metsänomistajien 
reaktioita Natura 2000 -luonnonsuojelu 
ohjelmaan. Osoittautui, että Naturassa käy 
tetty lähestymistapa oli huono -  kun joitakin 
alueita julistettiin Natura-suojelualueiksi, 
joidenkin maanomistajien reaktiot olivat vi 
hamielisiä ja alueita jopa hakattiin pois 
Naturan tieltä. Hiedanpää toteaakin, että 
erilaiset, metsänomistajia enemmän kuunte- 
levat, keskustelevammat suunnittelun muo 
dot olisivat tuoneet paremman lopputulok 
sen. Pyrittäessä välittämään arvoja, on välit 
täjän ja vastaanottajan suhteen siis oltava 
dialoginen, jotta ymmärrystä voisi syntyä.

Luonnon ontologia

Sen lisäksi, että mietitään, millainen arvo 
luonnolle annetaan, pitäisi myös miettiä, mi 
ten se nähdään ontologisesti. Suurelta osin 
Suomessakin käyty ympäristöfilosofinen 
keskustelu on edustanut angloamerikkalais 
ta näkökulmaa teoreettisine arvo-, velvolli 
suus- ja oikeuspohdintoineen, kun sen sijaan 
esimerkiksi syväekologiset ja ekofeministiset 
argumentit eivät ole keskusteluissa juuri nä 
kyneet. Sama linja näkyy paljolti myös tä 
män teoksen filosofien kirjoituksissa, joskin 
esimerkiksi Arto Haapala kritisoi ympäristö 
estetiikkaa käsittelevässä artikkelissaan "Luon 
non kauneus ja rumuus” sellaista estetiikkaa, 
joka tekee tiukan erottelun ihmisen ja luon 
non välille.

Ihmisen (tai kulttuurin) ja luonnon erot 
taminen on ongelmallinen lähtökohta niin 
estetiikalle kuin ihmistä koskeville poh 
dinnoillekin, sillä rajanveto ei aina ole mah 
dollinen. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta, et 
temmekö voisi tehdä käsitteellisiä erotteluja, 
mutta käsitteelliset ja ontologiset (ja moraali 
set) erottelut on pidettävä erillään. Jos ihmi 
sen ja luonnon välille piirretään tiukka raja 
viiva, usein tullaan samalla tehneeksi muun 
kin tyyppisiä erotteluita -  kuten olettamalla 
ihmisen moraalisen ylemmyys luontoon 
nähden. (Aiheesta lisää ks. Vai Plumvvood, 
Feminism and  the Mastery ofNature, Rout 
ledge 1993.)

Toinen kirjassa laajasti näkyvä ympäris- 
töasenne on 'pintaekologinen' suhtautumi 
nen. Syväekologiana tunnettu suuntaus esit 
tää, että luonto on nähtävä itseisarvoisena, ei 
välineellisesti, ja kun tämä otetaan vakavasti, 
eivät luonnon säilyvyyden turvaamiseksi 
enää riitä ns. pintaekologiset korjaukset, esi 
merkiksi lainsäädännölliset muutokset tai 
ekoteknologia, vaan länsimaisen elämän 

muodon on muututtava. (Ks. Arne Nussin 
klassinen teksti "Pinnallinen ja syvällinen, 
pitkän aikavälin ekologialiike” teoksessa 
Oksanen ja Rauhala-Hayes (toim.), Ympä 
ristöfilosofia. Gaudeamus, Helsinki 1997.) 
Pintaekologinen asenne näkyy esimerkiksi 
Suomen lainsäädännössä, jota esittelee Kari 
Kuusiniemi artikkelissaan "Luontoarvojen 
asema oikeudellisessa päätöksenteossa”.

Kirjan antama kuva luonnon arvoista on 
hajanainen, mutta toisaalta monitieteisyy 
destään johtuen myös rikas. Teoksessa anne 
tut lukuisat näkökulmat antavat mahdolli 
suuden ymmärtää eri tieteenalojen sisään 
rakennettuja arvostuksia ja taustaoletuksia, 
mutta toisaalta on epäselvää, missä merkitykses 
sä arvon käsitettä milloinkin käytetään.

Kirjan takakansitekstin mukaan se "so 
veltuu niin yliopistolliseksi oppikirjaksi kuin 
laajempaan yhteiskunnalliseen keskuste 
luun”. Teoksen artikkelit ovat kuitenkin 
niin spesifejä, että on vaikea uskoa, että se 
synnyttäisi sen suurempaa yhteiskunnallista 
polemiikkia. Oppikirjaksi teosta voi kuiten 
kin ajatella. Yhdessä jonkin ympäristö 
filosofiaa esittelevän kirjan kanssa se voisi 
muodostaa ihan kelvollisen johdatuksen 
luonnon arvottamiseen.1

Niklas Vainio

1. Tällaiseksi johdatukseksi ehdotan esimer 
kiksi Yrjö Uurtimon ja Vesa Jaaksin toi 
mittamaa Ympäristöfilosofian polkuja 
(TAJU, Tampere 1997).

Liisa Saariluoma: M odernin 
minän synty 1700-luvun romaa 
nissa. Valistuksesta Wilhelm  
M eisteriin. SKS, Helsinki 1999.
280 s.

Metodin ongelmat

Vielä 1990-luvun puolivälissä Liisa Saari 
luoma torjui poleemisissa kirjoituksissaan 
taiteensosiologisen lähestymistavan ja kirjal 
lisuuden kontekstuaalisuuden, mutta nyt 
käsillä olevan tutkimuksen alaotsikko "Va 
listuksesta Wilhelm Meisteriin” näyttäisi 
edellyttävän ainakin osittaista kurssin muu 
tosta tekstuaalisuudesta kohti laajempaa per 
spektiiviä. Tuo perspektiivi näyttäisi olevan 
uuden ajan ja valistuksen projektin talou- 
dellis-poliittinen kehitys ja sosio-kulttuuri- 
nen ympäristö modernin subjektikäsityksen 
perustana. Kun eräiden mielestä koko uuden

ajan filosofia koskee subjektin problematiik 
kaa, asettaa Saariluoma tehtäväkseen sijoit 
taa modernin subjektin syntymän eksaktisti 
aikaan ja paikkaan. Syntymäaika on 1795- 
96 ja -paikka Goethen romaani Wilhelm 
Meisterin oppivuodet. Tämän todistamiseen 
hän keskittyy tutkimuksessaan M odernin 
minän synty 1700-luvun romaanissa.

Saariluoma etenee yleisestä yksityiseen. 
Viimeaikaista, pääasiassa saksalaista taiteen 
sosiologista keskustelua referoimalla hän 
muodostaa yleisen kuvan 'funktionaalisesti 
eriytyneessä’ yhteiskunnassa toimivasta 'au 
tonomisesta subjektista', joka artikuloituu 
kehitysromaanin yksityistä kokemusta ko 
rostavassa kerronnassa. Tämän jälkeen hän 
haluaa löytää kirjallisuudenhistoriasta ro 
maanin, jossa tuo kombinaatio ensimmäisen 
kerran esiintyy osoittaakseen, kuinka "mo 
dernin romaanin synty on juuri modernin 
subjektin murtautumista ei ainoastaan ro 
maanin sisällöksi, vaan myös sen kerronta- ja 
rakennustavan määrääjäksi” (s. 12). Näistä 
premisseistä seuraa välttämättä se, että "tut 
kimuskohde” näyttäytyy odotusten mukai 
sena, sopeutuu saumattomasti sabluunaan ja 
täyttää täsmällisesti annetut ennakkoehdot, 
ja että kyseisen seikan osoittaminen jää tutki 
jan ainoaksi tehtäväksi. Mutta entäpä jos ai 
neisto ei taivukaan tutkijan tahtoon?

Tämä nurinkurinen lähestymistapa on 
asetetun tehtävän kannalta kovasti ongel 
mallinen, kestämätön ja ristiriitainen tutki 
jan omankin ajattelun kanssa. Se on har 
haanjohtava ja virheellinen siksi, että yleinen 
ei tavoita yksityistä -  se kuvaa tyypillistä. 
Wilhelmin henkilökuvan tulkitseminen 
modernin autonomisen minän yleisen kaa 
van mukaiseksi karistaa hänen yksilölliset 
piirteensä pois. Narratologisia konventioita 
arvioidessaan Saariluoma toteaa tämän itse 
kin. Hänen mielestään yleisestä maailman- 
tuntemuksesta partikulaariseen etenevä de 
duktiivinen kerronta ei tavoita yksilöllistä 
kokemusta, mutta samaa menetelmää hän 
on nyt itse soveltamassa Goethen romaanin 
esteettisten innovaatioiden, yksilöllisten ja 
uutta luovien piirteiden esilletuomiseen. 
Tämä ajattelun paradoksi jää tutkijalta huo 
maamatta, ja niinpä yleisten ehtojen ja teok 
sen yksilöllisen maailman törmääminen on 
kin niin rajua, että sen seurauksista kärsivät 
sekä kirjallisuudenhistoria, -teoria että Goet 
hen kirjailijakuva.

Tutkimuksessa määritelty 'autonomisen 
subjektin' käsite jää hämäräksi ja epäselväksi. 
Se, että subjekti määrittelee itse itsensä ei riitä 
määritelmäksi. Olisi kysyttävä miten ja min 
kä suhteen subjekti on autonominen. Erääs 
sä ohikiitävässä sivulauseessa (s. 11) Saari 
luoma ohjautuu oikeaan suuntaan kyt- 
kiessään autonomisen minän tämän eetti 
seen katsantoon, mutta ei kehittele teemaa
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tämän enempää. Jos kerran minän autono 
misuus tutkijan mielestä toteutuu moraalin 
alueella, niin eikö ainoa oikea tapa olisi ana 
lysoida minän moraalisia sitoumuksia ja tar 
kastella miten spontaanin autonomian peri 
aate niissä toteutuu vai toteutuuko ollen 
kaan? Wilhelmin toimintaa ohjaavien mo 
raalinormien ja motiivien tarkasteluun tut 
kimuksessa ei kertaakaan kajota, vaikka juuri 
tätä ja vain tätä kautta asetettu ongelma olisi 
voitu ratkaista.

Eettisten asenteiden analyysi olisi vaati 
nut laajempaa kontekstia ja syvällistä valis 
tusfilosofian tuntemusta. Modernin subjek 
tin juuret sijaitsevat valistuksen projektissa, 
mutta on kaksi eri asiaa, mitä valistuksesta 
välittyy Goethen romaaniin ja mitä Saari 
luoma siinä havaitsee. Goethen luonnon 
tieteellisiin käsityksiin kyllä viitataan, mutta 
ei valistusfilosofeihin, joitten ansiosta mo 
derni autonomisen subjektin käsite syntyi, 
kehittyi ja täsmentyi. Modernin minän 
muotoilija Immanuel Kant tekstissä ei esiin 
ny, Fichte siellä vilahtaa, muttei hänen 
kontribuutionsa edellisen kehittelyyn.

Goethen romaanin lukeneet havaitsevat 
välittömästi, ettei siinä kuvata spontaania 
autonomista subjektia kantilaisessa mielessä, 
vaan sen vastakohtaa, heteronomista minää. 
Wilhelm kuvataan fenomenaalisen maail 
man kansalaiseksi, joka tavoittelee onnea, 
nautintoa ja tyydytystä. Hänen ratkaisujaan 
määräävät ja ohjailevat tahdon ulkopuoliset 
voimat, ja epätietoisena motiiveistaan hän 
ajelehtii tilanteesta toiseen. Vailla elämän- 
suuntaa oleva päähenkilö kehittyy kohti kas 
vavaa epätietoisuutta ja epätoivoa, ja vihdoin 
alistuu tylsänä pitämäänsä porvarilliseen elä 
mänmuotoon ja ideologiaan, jota vastaan on 
koko elämänsä kapinoinut. Tähänkin "ryh- 
distäytymiseen” tarvitaan ulkopuolinen dea 
ex m ach ina-ratkaisu. Mikäli tämä on kuvaus 
'autonomisesta minästä’ siis normatiivisesti 
omalakisesta subjektista, on Goethen anta 
ma kuva sen yksilöllisistä ratkaisuista ja mah 
dollisuuksista maailmassa kovin pessimisti 
nen ja kielteinen.

Tutkija tuo esiin Goethen usein korosta 
man intention kerrontansa symbolisesta ja 
allegorisesta tasosta, mutta suvereenisti si 
vuuttaa tämän analyysin. Se olisi kiistatto 
masti osoittanut henkilökuvien tyypittelyn 
ja allegorisuuden valistusaatteiden sekä por 
varillisen elämäntavan ja ideologian kan 
nattajina tai kritiikkinä. Toistuvasti tutkija 
itsekin mainitsee, kuinka Wilhelmin tahto 
näyttäytyy ”epäautonomisena” tai kuinka 
hän menettää autonomisen tahtonsa, mutta 
tulkitsee nämä aina kääntämällä ennakko- 
asenteensa ja taustaoletustensa mukaiseksi 
autonomiaksi. Tässä ovat kirjailijan maine ja 
tutkijan kyvyt koetuksella. Heteronomian 
autonomiaksi väkipakolla vääntäessään Saa-
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riluoma itse asiassa väittää, ettei Goethe pys 
tynyt toteuttamaan taiteellisia ja esteettisiä 
pyrkimyksiään, vaan ajautuikin aivan päin 
vastaiseen, mihin oli aikonut. Tällaisia 
keikahduksia analyysissa sattuu enemmän 
kin - induktiivinen kääntyy deduktiiviseksi, 
eikä teleologinen moraalikaan ole muuta 
kuin "hyveeseen pyrkimistä”.

Kätketyt valtasuhteet

Johdannossaan tutkija referoi laajasti moder- 
niteettiä käsittelevää taiteensosiologista tut 
kimusta, mutta tuossa keskustelussa ristei 
levistä käsitteistä hänen haaviinsa tarttuu 
vain yksi: yhteiskunnan "funktionaalinen 
eriytyminen”. Yksityisen kokemuksen ver 
taileminen sosiologian kuvaamaan tyypilli 
seen olisi jo tältäkin pohjalta antoisaa, mutta 
ei riittävää. Se mahdollistaisi taloudellisten ja 
poliittisten valtasuhteiden analyysin, ja joh 
taisi tarkastelun elämänfilosofisiin, eettisiin 
ja aksiologisiin kysymyksiin sekä näiden es 
tetiikalle, taiteelliselle hahmottamis- ja ker 
rontatavalle asettamiin vaatimuksiin, mutta 
näistä Saariluoma ei ole kiinnostunut. Tä 
hän suuntaan vietynä tutkimuksen anti luki 
jan kannalta olisi ollut runsas ja kiinnostava.

Edellinen olisi edellyttänyt vallan analyy 
sia, johon Saariluoma edelleenkin ekspli 
siittisesti kieltäytyy ryhtymästä, edes teoksen 
fiktiivisessä maailmassa kuvatut valtasuhteet 
eivät häntä kiinnosta. Valtasuhteiden ana 
lyysi olisi johtanut tutkimusmetodin uudel 
leen arviointiin ja tutkijan omien tausta 
oletusten ja sitoumusten itsekriittiseen poh 
dintaan. Tähän Saariluoma ei vielä ole val 
mis ja kertoo syynkin: "vallankäytön kuvaus 
implikoi vallan kumouksen vaatimuksen, 
muuten se jää merkityksettömäksi”. Pitäisin 
tuota itsepetoksena - oman subjektiuden 
spontaanisuuden ja autonomisen määritte 
lyn kieltämisenä ja estämisenä. Kysymykses 
sä on tutkijan moraali, sillä moinen menette 
ly on vallankäyttöä, joka verhoaa vallankäy 
tön muodot ja legitimiteetin, kätkee oman 
oikeutuksensa.

Tarkastelutavasta johtuen tutkijan johto 
päätöksetkin ovat kovasti omituisia ja ongel 
mallisia - reaalitodellisuuden kanssa ristirii 
taisia. Kuvaava esimerkki on Wilhelmin per 
soonassa romaanin loppupuolella ilmenevä 
sosiaalinen myötätunto, halu toisista huo 
lehtimiseen, joka tarkastelutavasta johtuen 
on siis 'modernin autonomisen subjektin’ 
yleinen eettinen periaate ja yhteiskuntaa 
kiinteyttävä voima. Kantin mielestä tuo 
edustaisi minän autonomiaa, sellaista eettistä 
ajattelua ja moraalista käyttäytymistä, jonka 
toivoisi yleistyvän, mutta Saariluoman sitee 
raamat yhteiskuntatutkijat väittävät ettei 
tuollainen käyttäytyminen ole modernille 
ihmiselle ollenkaan tyypillistä. Modernia
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yhteiskuntaa leimaa eriytyminen ja sosiaali 
nen vieraantuminen. Yksityinen välittämi 
nen ja empatiakin ovat funktionaalisesti eriy 
tyneet niitä harjoittaville ryhmille, hyvän 
tekeväisyysjärjestöille ja ammattiauttajille, 
poliisille ja psykologeille.

Lähiluku, tuo uuskritiikin analyysime 
netelmä, jota Saariluomakin soveltaa, on oi 
vallinen työväline minkä tahansa tutki 
musmetodin tai tieteenalan käyttöön, mutta 
se ei tarkoita valikoivaa lukemista, perspek 
tiivinsä kadottanutta likinäköisyyttä, kapea- 
katseista, rajoittunutta näkökulmaa, joka ei 
johda teoksen esteettisen kokonaisuuden 
hahmottamiseen. Teoksen rakenteen ja ker 
rontatavan se selvittelee perusteellisesti, mut 
ta näin Saariluoma ei tee, eikä hänen tarvitse 
kaan. Nämä seikat on annettu sabluunassa ja 
tässäkin yksityinen sulautuu yleiseen sau 
mattomasti eikä kohteen tätä puolta tarvitse 
enää sen kummemmin eritellä. Tekijän 
intention lähiluku jättää vähemmälle, mutta 
ei jätä symboleita tulkitsematta, eikä alle 
gorioita avaamatta.

Retoriikka johtopäätösten 
takuumiehenä

Saariluoman esittämistapa on salakavala. 
Kollegiaalista monikkoa käyttämällä hän 
vaatii lukijaansa olemaan samaa mieltä kans 
saan, vaikka pitkäkään aineiston referointi ei 
ole saanut lukijaa vakuuttumaan yhtään mis 
tään. Kritiikitön lukija sen sijaan saattaa lan 
geta ansaan ja hyväksyä hänelle tarjotun nä 
kemyksen ikään kuin yhteisenä johtopää 
töksenä, ja samalla tiedostamattaan omak 
suu myös tutkijan metodiset ja ideologiset 
piilokonnotaatiot. Verhottua vallankäyttöä tä 
mäkin -  keino, jolla "lukija saadaan takuumie 
heksi kerronnan totuudellisuudelle” (s. 74).

Olemme nyt havainneet, ettei Saari- 
luoman määrittelemä moderni 'autonomi 
nen minä’ nouse teoksen kontekstista eikä 
tekstikorpuksesta, vaan se on pelkkä päälle 
liimattu leima, joka ei viittaa mihinkään it 
sensä ulkopuolella olevaan, paitsi konstruoi- 
jaansa ja hänen motiiveihinsa. Olemme to 
denneet, etteivät tekstuaalisuus ja konteks- 
tuaalisuus tässä tutkimuksessa kohtaa, ja että 
teoksen ja taustan lähiluku on pelkästään 
yleisen sabluunan ohjailemaa laput silmillä 
lukemista, valikoivaa kapeakatseisuutta, joka 
ei tee oikeutta Goethen romaanin ominais- 
luonteelle ja kirjalliselle merkitykselle.

Olemme myös huomanneet, ettei valis 
tuksen ihanteiden mukainen moderni minä, 
spontaani, autonominen tahto, synny Goet 
hen romaanissa. Siinä kuvataan heterono 
mista minää, jonka pyrkimys kohti autono 
miaa surkastuu lähtökuoppiinsa, jolloin 
kehityskertomus kääntyy vastakohdakseen, 
resignaation kuvaukseksi. Olemme havain-
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neet myös sen, että Saariliuoman abstra- 
hoima 'moderni minä’ on vain tyypillinen 
yksilön kokemusta kuvaava kerronnallinen 
konventio. Sellaisena se on kirjallinen esittä 
mistapa, eikä esittämistapa voi olla enempää 
moderni, kuin mikään muukaan 'minä', se 
on pelkästään kirjailijan esteettinen valinta.

Saariluoman tutkimusta lukiessamme 
olemme panneet merkille, että kirjallisuu 
dentutkimuksen monimuotoisuus ja sen 
humanistiset arvot ovat katoamassa. Kapea- 
katseisuudessaan tämän tyyppinen kirjalli 
suudentutkimus näyttää profiloituvan epä 
relevantiksi puuhasteluksi, joka kerronta 
teknisten konventioiden perusteella tahtoo 
niputtaa kaiken 1700-luvun jälkeisen kirjal 
lisuuden kahteen yleiseen kategoriaan -  mo 
derniin ja postmoderniin -  kilpaillen siitä 
kuka löytää varhaisimman esiintymän kuta 
kin lajia.

Huomaamme myös, että yksityisestä ylei 
seen eli teoksen fiktiivisestä maailmasta läh 
tevä tutkija olisi ensin muodostanut Wil- 
helmin minäkuvan ja selvitellyt sen kuvaa 
misen keinot teoksen maailmassa vaikuttavi 
en tekijöiden kentässä ja sen jälkeen tarkas 
tellut näitä suhteessa ulkoiseen kontekstiin, 
saadakseen esille sen, mikä niissä on valistuk 
sesta ja aikaisemmasta kirjallisuuden traditi 
osta perittyä ja mitä uutta näkemystä tai 
kerronnallista innovaatiota ne näihin tuovat 
ja millainen vaikutus näillä on ollut myö 
hempään kirjallisuuden lajien kehitykseen, 
aihevalintoihin ja esittämistapaan. Vasta tä 
män jälkeen tutkijamme olisi määritellyt 
sen, mitä moderneja piirteitä teoksessa ilme 
ni omana aikanaan ja täyttävätkö nuo piir 
teet myös meidän aikamme määrittelemän 
modernin tunnusmerkistön. Kirjallisuuden 
historian ja -tutkimuksen kannalta olisi ver 
rattomasti tärkeämpää, antoisampaa ja an 
siokkaampaa laatia perusteltu esitys Goethen 
kirjallisesta ominaislaadusta, kuin tyypitellä 
hänen kirjallinen toimintansa yhden teoksen 
perusteella 'klassisen', 'puolimodernin' ja 
modernin’ kategorioihin. Joten tutkimuk 

sen suunnanmuutoksesta toteamme, ettei se 
tässä tutkimuksessa vielä tapahtunutkaan, 
vaikka tervetullut tuo olisi jo ollut!

Osmo Kekäläinen

* ---------------------------------1

Juhani Sarsila: Scripta serennis- 
sima. Filologiaa ja  filosofiaa.
Esseitä vuosilta 1982-1998.
Tampereen yliopiston filologian 
laitos H, julkaisuja, Tampere 1998. 
s. 208.

Dosentti Juhani Sarsilan esseekokoelma 
on omalaatuinen helmi. Omalaatui 

nen jo siksi, että kulttuurikriittisesti arvioi 
den varsin merkityksellinen kotimaisen vä 
hänkin aatehistoriaallisesti syvällisemmin 
asioita luotaavien filosofisten tai filosofis- 
filologisten esseekokoelmien luokka näytää 
niin ekstensioltaan kuin intentioltaan näillä 
näkymin kutakuinkin tyhjältä joukolta, mi 
kä on tietysti maamme kulttuurielämälle 
synti ja häpeä. HelmiSarsilan tuotos on siksi, 
että huomaan sen täytyneen kestää kovaa it 
sekriittistä painetta ja tarkastelua; niinpä sii 
nä voi aisitia — ei vain tekijälleen avautuvaa — 
aitoa hengen paloa ja hiotun sanonnan 
kimaltelua. Kokoelman taustalla olevan läh 
deaineiston määrää (kokoelmasta muodos 
tettavan lähdeluettelon mielessään kuvittele 
minen voi saada haukkoman henkeä), joka 
korreloi tekijänsä kirjallisen perehtyneisyy 
den laaja-alaisuuden kanssa, ei käy väheksy 
minen. "Kovaksi keitetty”, hiottu ja usein 
monimielisyydestä yltäkylläinen mutta sa 
malla tiivis ilmaisu ansaitsee tässä erään 
näytteensä.

"Lapsi tuntee olevansa maailman napa. 
Atlanttinen ihminen on ainoa lapsi, joka 
puuhaa suunnattomassa hiekkalaatikos 
saan ja kuolee harhojensa keskelle. Usko 
rajattomiin mahdollisuuksiin horjuu. 
Tosin moni ei tunnista ihmisen kriisiä. 
(...) Hiljainen, herkästi reagoiva, tunteel 
linen ja introvertti ihminen tuomitaan 
vaikeuksiin. Sillä yhteiskunta tarjoaa ris 
tiriitojen ratkaisuksi vain avointa ja ra 
kenteisiin piiloutuvaa väkivaltaa. (...) 
Kaikki arvokeskustelu on tuomittu pin 
nalliseksi, siis epäonnistumaan niin kau 
an, kuin puuttuvat esimerkit niistä, jois 
sa arvot toteutuvat esikuvallisella tavalla. 
Arvot jäävät abstraktioiksi sanan abstrak-
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tio totaalisen sumeassa merkityksessä.” 
(Esseessä "Länsimaisen ihmisen kaikki- 
valtiusharha”.)

Ken kaipaa kokemusta suggestiivisesta ja 
henkilökohtaisella tasolla haastavasta sana- 
käytöstä lukekoonkin itse lisää. Uskoisin, 
että antautuva lukurupeama saa kyllä pian 
kin posket hehkumaan (ja tämähän juuri 
onkin Sarsilan esseiden eräs tarkoitus). 
Sarsilan mukaan - ja tähän voi nyt jokainen 
filosofian harrastaja punnita omaa kantaansa
— aito filosofia kytkeytyy olennaisesti retoriik 
kaan ja tyyliin sanakäytössä; tällöin filosofian 
on kyettävä paitsi opettamaan myös liikutta 
maan ja ilahduttamaakin (tai lohdutta 
maan). Väitän jopa, että jollei Sarsilan teksti 
onnistu arvoisaa filosifanharrastajaa edes 
vihastuttamaan tai hämmästyttämään saat 
taa olla jo liian myöhäistä korjata (mahdolli 
sesti vasta akateemisperäistä) lukivauriota.

"Sivilisaation aivoihmiselle filosofia mer 
kitsee vain "asiallista” informaatiota pre- 
sentisessä tai modernissa hengessä (hen- 
gettömyydessä). Puuhataan kielipelien ja 
logiikan pelisääntöjä puuhamaalla. (...) 
Yliopisto on se paikka, jossa palaset aina 
uudestaan saavat hetkellisen järjestyk 
sensä. Mutta kielipelit eivät lunasta maa 
ilmaa tai edes tee sitä tajuttavaksi. Ne 
torjuvat ja unohtavat kulttuurin ihmeen. 
(...) Ikävä sanoa, mutta ns. ihmis- ja 
hengentieteet ovat ”Snow” -naamioitua 
luonnontiedettä positivistisine eksak- 
teine metodeneen. Kausaliteetin aposto 
lit ovat pahentaneet atlattisen ihmisen 
mielekkyyskriisiä. (...) Retorinen filoso 
fia annostelee vaihtelevia tuntemksia. Se 
aiheuttaa väristystä ja liikutusta. Toisaal- 
ta se tahtoo opettaa. Tätä on philosophia 
perennis, ikifilosofia, Herakleitoksen, Ci 
ceron, Plotinoksen, Mestari Ekhartin, 
Pico della Mirandolan, Giordano Bru 
non, Spinozan, Schopenhauerin ja 
Spenglerin pateettinen filosofia. Siinä 
suru sekoittuu onneen. Retorinen filoso 
fia on kokemisen sosiaalista ja sosiaalis 
tavaa filosofiaa, se ei kosketa akikkia, 
mutta krjoitettunakin se on lausuttu 
kuultavaksi tai kuuluvaksi.”
(Esseessä "Filosofiaa retoriikan keinoin. 
Spenglerin kuvia historiasta”.)

Asiallisesti Scripta Serenissima käsittää kaksi 
toista esseetä, joita voisi luonnehtia länsimai 
sesta (ja välillä kaukaisemmastakin) filosofi 
asta vapaasti ammentaviksi ytimekkäiksi ja 
tarkkaan viilatuiksi kulttuurifilosofisiksi pu 
heenvuoroiksi. Kirjassa painottuu etenkin 
Sarsilan oma leipälaji, nimittäin antiikin 
aatehistoria, runous, filosofia ja filologia. 
Näistä ja muistakin aineksista kirjoittaja luo
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