
"T osi tulee totuudesta; samoin todellinen. Totuus
on suurempi kuin tosi, koska totuus ei ole peräi-

sin siitä, mikä on tosi, vaan tosi on peräisin totuudesta�”.
Tämä niukkuudessaan suorastaan triviaalilta näyttävä
sanakirjamääritelmä löytyy kirkkoisä IIIIssssiiiiddddoooorrrruuuussss    SSSSeeeevvvviiiillll----
llllaaaallllaaaaiiiisssseeeennnn (n. 560-636) mittavasta ensyklopediasta
Etymologiarum1. Isidorus kuittaa muutamalla rivillä
filosofisen ongelman, jota myöhemmän keskiajan filo-
sofeista AAAAnnnnsssseeeellllmmmm    CCCCaaaannnntttteeeerrrrbbbbuuuurrrryyyyllllaaaaiiiinnnneeeennnn (1033/34-1109) ja
TTTTuuuuoooommmmaaaassss    AAAAkkkkvvvviiiinnnnoooollllaaaaiiiinnnneeeennnn (1225-1274) käsittelivät kirjan-
mittaisissa tutkimuksissaan.

On selvää, ettei Isidoruksen määritelmä tällaisenaan
kelvannut tai riittänyt myöhemmille totuudesta kirjoit-
taville keskiajan oppineil-
le. Sen voi kuitenkin ottaa
tässä lähtökohdaksi,
jonka avulla saadaan kes-
kiajan totuuskäsitysten
tarkasteluun aikalaisvä-
riä, joka filosofian histori-
oissa helposti peittyy ka-
nonisoitujen merkkihenki-
löiden ja niin kusuttujen
suurten (lue: ylihistorial-
listen) filosofian kysymys-
ten varjoon. Nykyään
Isidorus Sevil lalaisen
nimeä tuskin löytyy edes
filosofian historioiden
marginaaleista. Länsi-
Euroopan latinankielisen
keskiajan näkökulmasta
hänen sanakirjansa oli
kuitenkin kunnioitettu
auktoriteetti. Se oli jo it-
sessään totuuksien lähde, josta ammennettiin määri-
telmien muotoon puettua viisautta kaikilla tiedonaloil-
la, myös filosofiassa. Siten esimerkiksi vielä yli 600 vuot-
ta myöhemmin, 1200-luvun puolivälissä laadittu joh-
datus filosofiaan siteeraa Isidorusta muiden auktoriteet-
tien joukossa filosofiaa ja sen tehtävää määritellessään.
Filosofia on varmaa tietoa inhimillisistä ja jumalalli-
sista asioista, yhdistettynä hyvän elämän opiskeluun2.

SSSSaaaannnnoooojjjjeeeennnn    aaaallllkkkkuuuuppppeeeerrrriiiiääää

Isidorus Sevillalaisen määritelmää totuudesta voi
purkaa moneen suuntaan. Kun nykyiset sanakirjat
pyrkivät vaihtelevalla menestyksellä edustamaan ano-
nyymia asiatietoa tai �“faktatotuutta�”, Isidoruksen
kohdalla suuri merkitys on myös sillä metodilla, jota
määritelmät noudattavat. Teoksen nimen mukaisella
tavalla ne ovat etymologioita, selityksiä sanojen alku-
peristä. Siten myös totuuden määritelmän voi lukea
suppeana etymologiana: sana �‘tosi�’ tulee sanasta
�‘totuus�’.

Isidorusta huomattavasti laajemman etymologian
totuudelle antaa JJJJoooohhhhaaaannnnnnnneeeessss    SSSSaaaalllliiiissssbbbbuuuurrrryyyyllllaaaaiiiinnnneeeennnn, 1100-
luvulla vaikuttanut englantilainen monioppinut ja
kirkonmies, joka oli opiskellut filosofiaa Ranskassa
kuuluisan AAAAbbbbeeeellllaaaarrrrddddiiiinnnn (1079-1142) johdolla. Logiikan
puolustukseksi laaditussa teoksessaan Metalogicon
Johannes Salisburylainen aloittaa totuuden määrit-
telyn etymologialla, joka laajenee tarinaksi totuuden
antiikkisista ja kristillisistä taustoista. Koska sanojen

merkityksiin ja samankaltaisuuksiin sidotun etymolo-
gisen selityksen mieltä on lähes mahdotonta säilyttää
käännöksessä, toistan seuraavassa vain sen pääpiirteet.

Johannes toteaa latinan sanan �‘tosi�’ (uerum) tulevan
kreikan sanasta heron, joka merkitsee varmaa ja pysy-
vää. Tämä puolestaan liittyy myös maata tarkoittavaan
sanaan (heram) ja sen pysyvyyteen. Siten �“heeroksiksi�”
tai puolijumaliksi kutsuttiin antiikin mytologiassa  nii-
tä, jotka olivat saavuttaneet varmuuden ja pysyvyyden
tilan liittyessään jumaliin. Kristityt eivät kuitenkaan
nimitä ketään puolijumaliksi, vaan käyttävät mieluum-
min sanaa �‘pyhimys�’. Se tarkoittaa niitä, jotka siirtyvät
tämän maailman muuttuvaisuudesta totuuden var-

muuteen. �‘Tosi�’ ja �‘totuus�’
viittaavat sellaiseen var-
maan perustaan, jonka
pohjalta järki voi vakaasti
toimia3.

Johannes purkaa sanan
merkitystä viittaamalla
sitä muistuttaviin sanoi-
hin ja niiden käyttöyh-
teyksiin. Johannes Salis-
burylaisen etymologiasta
voi saada aavistuksen
siitä, miksi tällaisen
määrittelyn merkityksen
vakavasti ottavaa filoso-
fiaa on usein väheksytty.
Monet keskiajan etymo-
logiat näyttävät etenevän
paremminkin assosiaa-
tioiden, samankaltaisuuk-
sien ja väkinäisten yhteyk-
sien varassa kuin (moder-

nissa mielessä) tieteellisissä tai todistuvissa päätelmä-
ketjuissa. Saman asian voi tietysti ilmaista myös posi-
tiivisin painotuksin: etymologia ei kartoita asioiden il-
meisimpiä ja todennäköisimpiä kytkentöjä, vaan etsii
samankaltaisuuksien kautta sanoille uusia ja odotta-
mattomia merkitysyhteyksiä. Tässä merkityksessä  ety-
mologiaa voi löytää myös uudemmasta filosofiasta,
esimerkiksi MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn    HHHHeeeeiiiiddddeeeeggggggggeeeerrrriiiillllttttaaaa.

Johannes Salisburylaisen etymologiassa yksittäisten
latinan ja kreikan sanojen kautta päädytään eri
asiayhteyksiin, joihin totuus liittyy. Näin etymolo-
giasta voi lukea pähkinänkuoressa monia tärkeitä
kysymyksiä, joihin keskiajan filosofit etsivät vastauk-
sia: kristillisen totuuden suhde antiikin traditioihin, tai
ihmistiedon ja -ymmärryksen suhde ikuisiin totuuksiin.

Yhtä tärkeää on tässä yhteydessä se, että metodina
etymologia liitettiin usein totuuden palvelukseen. 1100-
luvun kirjoittajat saattoivat viitata itse termin etymo-
logos klassiseen merkitykseen: ethimos on yhtä kuin
�‘tosi�’, logos puolestaan tarkoittaa �‘sanaa�’. Siten etymo-
logian avulla ajateltiin löydettävän sanojen tosia ja
alkuperäisiä merkityksiä4.

MMMMeeeettttaaaaffffyyyyyyyyssssiiiissssiiiiääää    aaaallllkkkkuuuuppppeeeerrrriiiiääää

Artikkelin alussa siteerattu Isidorus Sevillalaisen mää-
ritelmä on luettavissa paitsi etymologiana myös yksin-
kertaisena metafyysisena totuusteoriana. �“Tosi tulee
totuudesta�”, toisin sanoen ilman yleistä totuutta ei ole
olemassa yksityistapauksiin liitettävää attribuuttia

PPPPääääiiiivvvviiii    MMMMeeeehhhhttttoooonnnneeeennnn

TTTTOOOOTTTTUUUUUUUUDDDDEEEENNNN
AAAALLLLKKKKUUUUPPPPEEEERRRRÄÄÄÄTTTT
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�“tosi�”. Kristillisen filosofian näkökulmasta tämä teema
liittyi nimenomaan jumalallisen totuuden ja totuuden
muiden ilmenemismuotojen keskinäiseen suhteeseen.
Johannes Salisburylainen kirjoittaa totuudesta, �“joka
näkee kaikki asiat. Alkuperäinen totuus, toisin sanoen
perimmäinen varmuus, pysyvyys ja selkeys, on Juma-
lan olemuksessa, ja tästä on tavalla tai toisella peräi-
sin kaikki, mitä voi luotettavasti kutsua �‘todeksi�’�”5.

Jos etymologioiden kohdalla �“alkuperäisyys�” ja
�“totuus�” näyttivät erottamattomasti liittyvän toisiinsa,
vielä suuremmassa määrin sama pitää paikkansa
totuuden metafyysisen alkuperän tutkimisessa.

Vastaava argumentti �— mikään �“tosi�” ei voi olla ole-
massa ilman perimmäistä totuutta (verum non potest
esse sine veritate) �— on keskeisessä asemassa myös
Anselm Canterburylaisen todistuksessa totuuden ikui-
sesta luonteesta, toisin sanoen totuudesta vailla alkua
ja loppua. Anselmin tutkimus Totuudesta (De veritate)
on peräisin noin vuosilta 1080-1085 ja sitä pidetään
ensimmäisenä pelkästään totuuden tarkasteluun kes-
kittyvänä keskiaikaisena tutkimuksena6.

Opettajan ja Oppilaan välisenä etenevän dialogin
ensimmäisessä luvussa Oppilas esittää kysymyksen,
johon teos kokonaisuudessaan pyrkii vastaamaan.
Koska Oppilas muiden kristittyjen tapaan uskoo, että
Jumala on Totuus ja koska totuutta sanotaan olevan
myös monissa muissa asioissa, tuleeko kaikissa
yhteyksissä myöntää totuuden olevan Jumala?

Jos olettaisimme totuudelle alku- ja loppupisteen,
Anselm päättelee, silloin voisimme olettaa myös tilan-
teen �“ennen totuutta�” ja �“totuuden jälkeen�”7. Tällöin olisi
totta (verum), ettei totuutta ollut ennen totuuden alkua,
tai tule olemaan sen lopun jälkeen. Koska mikään ei
kuitenkaan voi olla totta ilman oletusta yleisestä totuu-
desta, oletus totuuden alusta ja lopusta on kestämä-
tön ja johtaa ristiriitaan, toisin sanoen ajatukseen
�“totuudesta ennen totuutta tai totuudesta totuuden
jälkeen�”. Siten Anselm kiistää ajatuksen totuuden
äärellisyydestä.

Totuuden ikuisuuden perustelu on Anselm Canter-
burylaiselle lähtökohta hänen edetessään tarkaste-
lemaan muun muassa merkityksen tai proposition,
mielipiteen, tahdon, toiminnan ja aistihavainnon totuut-
ta. Vaikka Anselm aloittaa traktaattinsa totuudesta
merkitysteoreettisilla pohdinnoilla tutkimalla merki-
tyksen ja proposition totuutta tai epätotuutta, hän
toisaalla kritisoi edeltäjiensä ja aikalaistensa suurta
intoa nimenomaan merkityksen totuutta kohtaan:
�“Kaikki puhuvat merkityksen totuudesta, mutta har-
vat tutkivat totuutta, joka on asioiden olemuksessa�”8.
Anselmin kritiikin voi ymmärtää tuonaikaisten tradi-
tioiden valossa. Merkityksen tai proposition totuutta ei
tutkittu ainoastaan keskiaikaisen logiikan (�“dialektii-
kan�”) traditioissa, vaan se liittyi esimerkiksi 1100-1200
-lukujen kulttuurissa tapoihin, joilla filosofian, kirjalli-
suuden ja Raamatun tekstejä luettiin. Erilaiset merki-
tysteoriat ja tulkintastrategiat palvelivat totuuden pää-
määriä pyrkiessään paljastamaan inhimillisen kielen
�“takaa�” tai �“alta�” syvempiä merkityksiä ja totuuksia9.

Anselm Canterburylainen etsii kuitenkin totuudelle
niin yleistä määritelmää, että se pätisi kaikkiin totuu-
den ja toden eri ilmenemismuotoihin. Totuuden meta-
fyysisen ja ikuisen perustan kannalta riittää todeta, että
keskeisellä sijalla Anselmin totuusteoriassa on termi
rectitudo, �“oikeellisuus�”. Asioiden oikeellisuus tai totuus
merkitsee sen päämäärän toteutumista, joka sisältyy

niiden luonteeseen tai tehtävään, toisin sanoen siihen,
mitä niiden �“kuuluu tehdä�”. Ajatus oikeellisuudesta
edellyttää yleisen tai perimmäisen mallin, johon
nähden yksittäisten asioiden tai olemusten totuus
suhteutuu. Anselm Canterburylaisella oikeellisuus liit-
tyy siten olennaisesti sellaisiin käsitteisiin kuin ikuinen
totuus, olemassaolo ja Jumala. Kunkin asian (propo-
sition, mielipiteen, toiminnan, jne.) totuus on pohjim-
miltaan sopusointua ylimmän totuuden kanssa.

KKKKuuuullllttttttttuuuuuuuurrrriiiissssiiiiaaaa    aaaallllkkkkuuuuppppeeeerrrriiiiääää::::    ttttoooottttuuuuuuuuddddeeeennnn    ttttrrrraaaaddddiiiittttiiiiooootttt

Raamatun ja omien kirjoitustensa lisäksi Anselm
Canterburylainen ei juuri tarjoa suoria viittauksia
muihin antiikin tai keskiajan traditioihin. Ääneenlau-
suttuja keskiaikaisia totuuden konventioita jäljitettäes-
sä huomattavasti vuolassanaisemmaksi osoittautuu
myöhempi samanniminen tutkimus totuudesta, Tuomas
Akvinolaisen mittava De veritate (noin vuosilta 1256-
59). Esimerkiksi muotoillessaan vastausta kysymykseen
�“Mitä totuus on?�” Tuomas erottaa häntä edeltävistä
perinteistä seuraavat kolme tapaa määritellä totuus
tai tosi:

1. Totuus määriteltynä sen mukaan, mikä edeltää
totuutta ja on totuuden perusta. Esimerkkeinä Tuomas
siteeraa muun muassa AAAAuuuugggguuuussssttttiiiinnnnuuuussssttttaaaa (354-430) ja
AAAAvvvviiiicccceeeennnnnnnnaaaaaaaa (980-1037). Augustinuksen mukaan totta
on se mikä on �“olemassa�”, kun taas Avicennalle kunkin
asian totuus on sen olemassaolon aktin ominaisuus.

2. Totuus määriteltynä sen mukaan, miten sen pää-
määrä tai tehtävä on formaalisti täytetty. Tuomaan
esimerkkeinä ovat joskus vuosien 845 ja 940 välillä
elänyt IIIIssssaaaaaaaacccc    IIIIssssrrrraaaaeeeelllliiii, Anselm Canterburylainen ja �“Filo-
sofi�” eli AAAArrrriiiissssttttooootttteeeelllleeeessss    (384-322 eKr.). Israelille totuus
merkitsi asian ja ajatuksen yhteensopivuutta. Anselm
taas ajatteli totuuden olevan oikeellisuutta, joka on ai-
noastaan mielellä  havaittavaa.

3. Totuus määriteltynä sen seurausten mukaan.
Esimerkkeinä Tuomas mainitsee muun muassa
Augustinuksen, jolle totuus on sitä, minkä mukaan
arvioimme alempia asioita.10

Jos jaottelua luetaan filosofisten totuuden kriteerien
näkökulmasta, Tuomas Akvinolaisen totuusteorian
kannalta tärkeä on toinen kohta. Siihen sijoittuu yksi
keskiajan kuuluisimmista ja monien keskiajan filoso-
fian tutkijoiden mukaan myös yksi kaikkien aikojen
väärinymmärretyimmistä totuusteorioista: adaequatio
intellectus et rei, �“ajattelun ja asian yhteensopivuus�”.
Opillinen väärinymmärryksien perinne ei juuri roh-
kaise selitysyrityksiin artikkelin rajallisissa puitteissa
ja tyydyn vaatimattomampaan lähtökohtaan.11

Ehkä turvallisemmalta pohjalta jaottelua voi lukea
dokumenttina siitä, mitkä keskiajan traditiot olivat
Tuomaksen kannalta mainitsemisen arvoisia. Isidorus
Sevillaista ei listasta löydy, tosin Tuomas viittaa hänen
teologisiin kirjoituksiinsa muissa yhteyksissä, esimer-
kiksi tarkastellessaan jumalallisen totuuden ja uskon
välistä suhdetta12. Tuomas Akvinolaisen edellä mainit-
semat määritelmät ovat kuitenkin hyvä otos keskiaikais-
ten traditioiden kirjosta: varhaiset kirkkoisät ja kristil-
liset filosofit (Augustinus, HHHHiiiillllaaaarrrriiiiuuuussss, Anselm Canterbu-
rylainen), keskiajan juutalainen filosofia (Isaac Israeli)
ja arabikommentaattorien välityksellä 1100-1200-
luvuilla virinnyt aristotelinen ajattelu (Avicenna, Aris-
toteles). Luettelo on jo itsessään moniääninen muistu-

TTTTOOOOTTTTUUUUUUUUSSSS
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tus liian suoraviivaista ja eurohenkistä �“länsimaisen
filosofian�” historiaa vastaan.

LLLLooooppppuuuukkkkssssiiii

Palattakoon vielä kirkkoisä Isidorus Sevillalaisen
varhaiskeskiaikaiseen ensyklopediaan. Olen artikkelis-
sani käyttänyt Isidoruksen määritelmää totuudesta
paremminkin rajaavana näkökulmana kuin myöhem-
pien totuuskäsitysten suoranaisena lähteenä. Silti  vielä
1100-1200-lukujen kirjoittajat (ja vielä paljon myö-
hemmätkin) tarkastelivat eri tiedonalojen erityiskysy-
myksiä ja niiden historiaa teste Isidoro, toisin sanoen
viitaten Isidoruksen sanakirjaan tai hänen teologisiin
kirjoituksiinsa.

Näiden huomioiden tarkoituksena ei ole julistaa
Isidorusta, usein epäoriginellina ajattelijana mainittua
tiedon kokoilijaa, filosofian unohdetuksi neroksi. Parem-
minkin haluaisin lopuksi kohdistaa huomion vielä
yhteen keskiajan kulttuurin piirteeseen, jota nähdäk-
seni voi pitää paitsi keskiaikaisena, myös varsin
modernina totuuskäsityksenä: kirjoitetun tekstin
auktoriteetti. Monien muiden antiikin ja varhaiskeski-
ajan kirjoittajien joukossa Isidorus edusti myöhemmän
keskiajan kulttuurille juuri sitä. Sokean auktoriteettius-
kon merkitystä, vastakohtana järjen ja ymmärryksen
pohjalta lähtevälle filosofiselle totuudenetsinnälle, ky-
seenalaistettiin jo keskiaikaisissa filosofioissa13. Silti
filosofiankin historian kannalta tärkeitä ovat myös ne
aikalaiskaanonit ja -auktoriteetit, jotka kulloinkin edus-
tivat yleistä tietämystä.

Tässä mielessä Isidorus Sevillalaisen kompilatorista
pyrkimystä ja sen tulosten keskiaikaista auktoriteetti-
asemaa voi pitää totuuskäsityksenä, joka hallitsee myös
tietokoneajan kulttuuria. Kun nykyajattelussa jumalat
ja ikuiset totuudet on sulkeistettu, vaatimattomampien
totuuksien etsintää ja siihen väistämättä liittyvää
tekstijulkaisujen ehtymätöntä virtaa näyttää (ainakin
määrällisessä mielessä) hallitsevan aikaisempien
auktoriteettien siteeraaminen, kokoileminen ja järjes-
täminen. Kyseessä on isidoriaaninen projekti, ainoas-
taan ilman perimmäistä toivoa kaiken tietämyksen
mahduttamisesta yksiin kansiin.
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