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Edesmenneen historioitsijan Matti Viika-
rin teksteistä on laadittu kokoelma, joka

koostuu vuosina 1978-1989 kirjoitetuista
luennoista, tutkimussuunnitelmista, tutki-
musraporteista, konferenssipapereista ja
artikkeleista. Kirja ei siis ole kokonaisuus,
mutta antanee Viikarin väitöskirjan jälkeises-
tä tuotannosta varsin kattavan kuvan.

Kokoelman välittämän käsityksen mu-
kaan Viikari ei ollut historiantutkija sanan
suomalaiskansallisessa mielessä. Hän ei
näperrellyt yksityiskohtaisesti määriteltyjen
menneisyyden prosessien ja problema-
tiikkojen kanssa eikä vyöryttänyt loputonta
arkistomateriaalia lukijansa eteen. Mutta
tämä ei tarkoita, etteikö hän olisi ollut kiinnos-
tunut historioitsijan työskentelymenetelmistä
ja tavasta tuottaa tietoa menneisyydestä.
Pikemminkin päinvastoin, juuri tästä Viikarin
teksteissä on kysymys. Niiden aiheet varioi-
vat yhtä teemaa: minkä vuoksi, minkälaisis-
ta tekijöistä johtuen olemme kiinnostuneet
menneisyydestä. Kokoelman avaustekstiksi
toimittajat ovat valinneet lyhyen kirjoituksen
vuodelta 1978, joka käy samalla pienestä
johdannosta. Sen otsikko on osuvasti:
“Miksi ja minkälaista historiaa?”

Viikarin lähestymistapaa leimaa siis
reflektiivinen tarkastelukulma historioitsijan
työhön. Melkoinen osa kirjoituksista on joko
suoraan opetustarkoituksiin laadittuja
— mukana on oppikirjamateriaalia ja jopa
katkelma vuonna 1980 pidetystä luennosta
— tai sitten muuten luonteeltaan pedagogi-
sia. Tutkimustekstejäkin luonnehtii halu poh-
tia ja, sanoisinko, valistaa lukijaa historioitsi-
jan työtavoista ja -motiiveista.

Saksalaiset historiat

Kokoelman monet tekstit käsittelevät saksa-
laisia historian ja historiantutkimuksen teori-
oita. Niistä useat on kirjoitettu vuonna 1983
julkaistuun kirjaan Historiankirjoituksen his-
toria. Toiset taas ovat seminaaripapereita ja
artikkelijulkaisuja. Viikari tarkastelee saksa-
laista historianteoriaa lähinnä kahdesta
näkökulmasta. Toisaalta hän esittelee tutki-
muksen filosofisia ja metodologisia perus-
ajatuksia ja toisaalta tutkimuksen poliittisia,
sosiaalisia ja ideologisia yhteyksiä. Erityises-
sä asemassa tarkasteluissa on historistinen
koulukunta (Ranke, Droysen ym.), jonka vai-
kutus myös suomalaiseen historiankirjoituk-
seen on ollut huomattava. Tämän koulukun-
nan ajattelussa keskeistä on ollut valtiollisen
toiminnan näkeminen historian siveellisenä
voimana. Tämän syynä pidetään sekä sak-
salaisen idealistisen moraali- ja yhteiskunta-
filosofian teoreettisia lähtökohtia että poliitti-
seen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön liit-
tyviä sitoumuksia. Jälkimmäinen seikka on
tärkeä, sillä saksalainen nationalismi tukeu-
tui, kuten monesti nationalistiset ideologiat,
historiankäsitykseen. Historistien käsitys
valtiollisen ensisijaisuudesta sopi erinomai-
sesti 1800-luvulla kehkeytyneen bismarcki-
laisen Machtstaatin ideologiseksi tueksi.

Myöhemmin, 1800-luvun viimeiseltä
vuosikymmeneltä alkaen, saksalainen histo-
rian teoriakeskustelu kääntyi debatoinniksi
juuri valtiollisen ensisijaisuudesta. Karl
Lamprecht, jota Viikarin väitöskirja (1977)
käsitteli, asetti valtiollisen ensisijaisuuden
sijaan taloudelliset, sosiaaliset ja lopulta
kansanpsykologiset tekijät. Tämä aiheutti
hurjan väittelyn vuosisadan vaihteen tienoil-
la, jonka yhteydessä Lamprechtin tutkijan-
maine lytättiin. Kuitenkin taloushistoriallinen
ja sosiaalihistoriallinen tutkimusote vähitellen
yleistyi saksalaisessa historiantutkimukses-
sa. Toisen maailmansodan jälkeen se vähi-
tellen saavutti hallitsevan aseman.

Kirjan toinen huomattava painopiste sijaitsee
1700-luvun käsityksissä historiasta. Laajah-
kossa tutkielmassa 1700-luvun historiallinen

ajattelu: keskiajasta edistykseen analysoi-
daan sitä, kuinka valistusaikana kehkeytyi
uusi historiankäsitys. Tämä historian-
käsityksen murrosaikakausi on ollut merkit-
tävässä asemassa myöhemmille moderni-
saatiota koskeville ajatuksille. 1700-luvulle
tultaessa hallitsevia olivat olleet maailman-
loppua odotteleva raamatullinen historian-
käsitys sekä syklinen historiankäsitys, jossa
antiikki ja tuon ajan maailma nähtiin suhtees-
sa toisiinsa. Luonnonoikeudelle perustuneet
historianteoriat eivät juuri antaneet tilaa
lähteiden systemaattiselle käytölle ja aika-
kausien empiirisluontoiselle analyysille.
Muutos tähän suuntaan oli juuri 1700-luvun
historiallisen ajattelun ydin. 1700-luvun his-
torioitsijoista yksilöidään merkittävimmiksi
Montesquieu, Adam Smith sekä saksalainen
Justus Möser. Yhteistä heidän historian-
käsitykselle oli keskiajan aseman teoreti-
sointi. Heille keskiaika oli kiinnostava,
mutta sangen laihoja historiallisia kuvauksia
saanut aikakausi, koska se toimi negatiivi-
sena kontrastina omaan, edistyneeseen
aikakauteen.

Edistyksen historiat

Yhteistä Viikarin tarkastelemille — valistus-
aikakauden ja 1800-1900-luvun saksalaisil-
le — historiadiskursseille on historian
tematisoiminen kokonaisuutena, ihmiskun-
nan universaalihistoriana. Valistuksen aika-
kauden historianfilosofeille oli tyypillistä
nähdä historia edistyksenä. Uudet aika-
kaudet erosivat menneistä, varsinkin keski-
ajasta, edistyneemmän luonteensa vuoksi.
Selkeimmillään tämä ajattelu on Adam
Smithillä, joka luokitteli historiallisia aika-
kausia metsästäjäyhteiskunnista eteenpäin.
Saksalaisille, Hegelin jälkeisille historioitsi-
joille ajatus universaalihistoriasta ja ainakin
implisiittisesti yhteiskunnallisesta edistykses-
tä on yhtä lailla lähtökohta. Historian koko-
naisuuden ja edistyksen tematiikka on
Viikarille — marxilaisen tutkijasukupolven
omaperäiselle teoreetikolle — sekä tutkimus-
kohde että sisällöllisesti mielenkiintoinen ja
ajankohtainen aihe. Moderniteetti tunnetus-
ti rakentuu tavalla tai toisella edistyksen
tematiikan ympärille. Edistyksen ajatuksella
on legitimoitu pyrkimyksiä ja instituutioita.
Eräässä viimeisistä kirjoituksistaan Viikari
toteaa edistysajattelun joutuneen vääjäämät-
tömään umpikujaan:

“Edistysajattelu on hylättävä […] [Se]
johtaa poikkeavien mielipiteiden
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kerettiläiseksi julistamiseen ja pahim-
massa tapauksessa terroriin […] Nykyai-
kana usko edistysautomatiikkaan voi
esiintyä vain käänteisenä: uskona maa-
ilman tuhoon.” (S. 495)

Viikarin historiateoreettiset erittelyt ja ana-
lyysit ovat poikkeuksetta asiantuntevia ja
teräviä. Hän johdattaa lukijansa mielenkiin-
toisiin aikakausien takaa nouseviin keskus-
teluihin, joilla näyttää kuitenkin olevan oma-
laatuista kiinnostavuutta ja osuvuutta oma-
na aikakautenamme. Eipä ihme, että hän
vaikuttaa olleen merkittävä ideamoottori
kokonaiselle sukupolvelle nuorempia
historioitsijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä.

Viikari ei kuitenkaan itse kehitellyt erityi-
siä näkökulmia tai filosofis-teoreettisia raken-
nelmia. Hänen tutkimuksiaan leimaa se, että
hän esittelee ja kommentoi kriittisesti
(historian)diskursseja. Parhaimmillaan hän
näyttääkin olleen terävänä, kriittisenä
oppineena ja vallitsevien näkökulmien
kyseenalaistajana.

 Pekka Kaunismaa

John Locken Two Treatises of
Government -teoksen jälkimmäinen, ylei-

simmin The Second Treatise -nimellä tunnet-
tu osa on suomennettu otsikolla Tutkielma
hallitusvallasta. Teoksen alaotsikon mukaan
kyseessä on poliittisen vallan oikeaa alku-
perää, laajuutta ja tarkoitusta käsittelevä
tutkimus (englanniksi An Essay Concerning
the True Original, Extent, and End of Civil
Government).

Locken Tutkielma hallitusvallasta tunne-
taan länsimaiseen ajatteluun syvällisesti
vaikuttaneena poliittisen filosofian merkki-
teoksena, jonka vaikutuksia voi etsiä mm.
Englannin vuoden 1688 “mainiosta vallanku-
mouksesta”, Yhdysvaltain perustuslain sana-

Locken vähäeleinen ja anonyymina jul-
kaistu tutkielma poliittisesta vallasta saattaa
olla malliesimerkki käytännöllisten tarpeiden
synnyttämästä tekstistä, joka on ylevöitetty
poliittisen filosofian kunnianarvoisaan statuk-
seen vasta jälkikäteen tapahtuneissa
kanonisointi- ja neutralisointiprosesseissa.
Sillä on epäilemättä ollut suuri vaikutus,
mutta syvimmillään tämä vaikuttaminen on
tapahtunut poliittisen ajattelun ja toiminnan
alueella, jonka kautta teos on tehnyt itses-
tään osan modernia maailmanjärjestystä eri-
laisten poliittisten instituutioiden ja suhde-
järjestelmien muodossa. Yhteiskunta-
filosofian tai etiikan oppikirjana Tutkielma
hallitusvallasta ei välttämättä anna kovin
paljon nykyaikaiselle lukijalle, koska sen
sanoma on jo valmiiksi välittynyt osaksi mo-
dernia maailmankuvaa. Siksi siitä on myös-
kin vaikea löytää mitään vierasta, eksoottis-
ta tai moraalisesti “korkeampiarvoista”
verrattuna nykyiseen politiikkaan.

Tehokas teksti

Näistä lähtökohdista käsin myös Tutkielman
“arvosteleminen” on hieman absurdi tehtävä.
Kysymys siitä, onko teos “hyvä” tai sen
päättelyketjut loogisesti päteviä, on tavallaan
triviaali. Tämän sijasta voisi ehkä sanoa, että
teos on ollut tehokas, ja että monet ovat
myös pystyneet käyttämään sitä tehokkaasti,
kukin omalla tavallaan ja omia tarkoitus-
periään silmälläpitäen. Lockesta, tai parem-
minkin erilaisista Locke-käsityksistä, on tul-
lut politiikan teorian ja filosofian varmaa
vakiokalustoa, jota voidaan vaivatta käyttää
monenlaisissa tarkoituksissa. Locken kaut-
ta tehtäviä operaatioita on harjoitettu filoso-
fiassa, valtio-opissa ja “varsinaisen” politiikan
alueella sekä näiden kaikissa mahdollisissa
leikkauspisteissä. Lockea on luultavasti yhtä
helppoa ja hyödyllistä kritisoida kuin puolus-
taa, ja tarvittaessa hän on myös kenen
tahansa käytettävissä helppona teoreettise-
na lyömäaseena (vrt. “Humen giljotiini”).
Tällöin ei kuitenkaan ole enää kyse varsinai-
sesta Locke-tutkimuksesta, vaan nykyisen
keskustelun tarkoitusperistä ja niiden legiti-
moinnista.

Tällaiset seikat eivät kuitenkaan saa joh-
taa huomiota pois siitä, että Tutkielma
hallitusvallasta on kirjoitettu teoreettisesti
kunnianhimoisesta ja pitkälle abstrahoidusta
näkökulmasta. Juuri teoksen yleispätevyyt-
tä tavoitteleva esitystapa on luultavasti joh-

Poliittisen vallan jäljillä

muodoista, liberalismin historiasta, kansa-
laisvapauksien toteutumisesta jne.

Politiikan ikuisia ongelmia ja kehityskaaria
pohtineen teoreetikko- ja filosofi-Locken rin-
nalle ja ohitsekin on viimeaikaisten, mm.
Peter Laslettin ja Richard Ashcraftin tekemi-
en tutkimusten myötä noussut käsitys
Lockesta poliittisena radikaalina ja jopa
vallankumouksellisena, jonka kirjallisen toi-
minnan tarkoitusperät eivät rajoittuneet po-
liittisten tapahtumien ulkopuoliseen tarkaste-
luun. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että Locke
uskalsi tunnustautua anonyyminä julkaistun
Two Treatises of Government -teoksen teki-
jäksi vasta kuolemansa välittömässä lähei-
syydessä.

Filosofiaksi kohotettu?

Locken Tutkielman ylle nykyisin lankeava
kaksoisrooli — toisaalta yhteiskuntafilosofian
iättömänä klassikkona, toisaalta aikaansa
sidoksissa olevana päämäärätietoisena
poliittisena (kiista)kirjoituksena — ei varmas-
tikaan selvennä näkemyksiä siitä, minkä
aseman teos ansaitsee 1900-luvun lopun
näkökulmasta tarkasteltuna.

Puhtaasti filosofisena tekstinä Tutkielma
hallitusvallasta voi vaikuttaa kuivahkolta ja
pitkäveteiseltä. Sen argumentaatio ei varsi-
naisesti tempaa nykyaikaista lukijaa mu-
kaansa, sen avainkohdat esitetään useaan
kertaan, ja siitä suurimmaksi osaksi puuttuu
sellainen edelleen vaikutuksen tekevä re-
torinen loisto, joka on ominaista vaikkapa
Hobbesin Leviathanille tai Hegelin Oikeus-
filosofialle. Tyypillinen ensireaktio Locken
Tutkielmaa hallitusvallasta kohtaan lieneekin
yleinen ja epämääräinen tuttuuden tunne,
ajatus siitä, että lukija jo “hallitsee” tässä
käsiteltävät ja usein muuallakin toistetut pe-
riaatteet (esimerkiksi: vallankäytön täytyy
perustua kansalaisten suostumukseen, luot-
tamustaan väärin käyttävä hallitus saadaan
kumota, kaikilla ihmisillä on luovuttamattomia
oikeuksia suhteessa henkeensä, vapau-
teensa ja omaisuuteensa jne.).

Jos Tutkielmaa hallitusvallasta sen sijaan
lukee kiinnittäen huomiota sen luonteeseen
poliittisena tekstinä ja tekona, voi myös sen
ilmiasun huomata etääntyvän perinteisesti
tulkitusta “filosofiasta” ja lähestyvän “politiik-
kaa”. Kaikessa moniselitteisyydessään
Locken teksti antaa tietoisen ja harkitun vai-
kutelman, ja asioiden toistaminen ylittää
monesti filosofisen esityksen tarpeet. Lisäk-
si lukija voi saada tunteen siitä, että teksti pa-
kenee välillä tietoisesti yrityksiä tulkita yksit-
täisiä ilmauksia definitiivisesti tai “sitovasti”.

John Locke, Tutkielma hallitus-
vallasta. Tutkimus poliittisen
vallan oikeasta alkuperästä,
laajuudesta ja tarkoituksesta.
Suom. ja esipuhe Mikko
Yrjönsuuri. Gaudeamus,
Helsinki 1995. 270 s.
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