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ja kriittistä analyysia. Jos
uskonnonopettaja näkee
tehtävänsä missiona ja ajat-
telee laajentavansa lähetys-
kenttäänsä myös filosofian
tunneille, hän ei toimi min-
kään aineen opetussuunni-
telman hengessä eikä
myöskään tule onnistumaan

tehtävässään. Siitä pitävät onneksi opiskelijat
huolen. Filosofian opettamisessa myös teologi-
uskonnonopettajaa kiinnostaa kysyminen ja se,
ettei oikeita vastauksia välttämättä ole.

Puutun vielä toiseen filosofian opetuksen jär-
jestelyä koskevaan kysymykseen, joka Jukka
Tavin kirjoituksessa tuli esiin. Kyseessä on ulko-
puolisen tuntiopettajan palkkaaminen filosofiaa
opettamaan. Järjestely ratkaisisi useimmissa ta-
pauksissa muodollisen pätevyysongelman ja
olisi sikäli perusteltavissa. Kun vielä uudet koulu-
lakiehdotukset väläyttelevät koulujen mahdolli-
suutta käyttää hyväkseen opetuksen osto-
palveluita, olisi ratkaisu myös ajan hengen
mukainen. Kokonaan toinen kysymys on se,
kuinka koulu voi rakentaa omaa opetus-
suunnitelmaansa ja identiteettiään, jos monet
sen opettajista olisivat ulkopuolisia vierailijoita.
Filosofian aineena tulee ankkuroitua myös kou-
lun arkielämään ja ajankohtaisiin kysymyksiin.
Se ei ole vain oppituntien asia, vaan sillä voisi
olla annettavaa myös koulutyön suunnittelussa
ja päätöksenteossa, esimerkiksi pohdittaessa
oikeudenmukaisia sääntöjä. Koulun piirissä jo
toimiva opettaja voisi ehkä helpommin integroida
filosofian koulun muuhun elämään. Siksi pitäisi
panostaa filosofiasta kiinnostuneiden, eri oppi-
aineita opettavien (esim. matematiikka, äidinkieli,
historia, liikunta) opettajien filosofiseen jatkokou-
lutukseen.

Uskon, että filosofian kouluopetuksessa tar-
vitaan lähtökohdiltaan monenlaisia opetta-

jia. Ulkopuolisen tuntiopettajan palkkaaminen
voisi osaltaan tuoda paitsi korkeatasoista osaa-
mista myös tuulahduksen yliopistomaailmasta.
Koulun ulkopuolinen opettaja voisi myös olla
positiivisella tavalla irti koulumaailman totutusta
ajattelusta ja käytänteistä.

Koska filosofia pyrkii hahmottamaan kokonai-
suuksia, sen tulisi auttaa oppilasta ymmärtä-
mään eri oppiaineiden paikkaa ja tehtävää kou-
lussa. Opetettavien aineiden perusteiden ja
tiedonkäsityksen pohtiminen voisi olla tärkeä osa
filosofian opiskelua. Tällainen tieteenfilosofia
vaatii kuitenkin opettajalta  syvällistä erityis-
tieteiden tuntemusta. Vaikka vähitellen alkaa
tuntua siltä, että filosofianopettajaan kohdistuvat
vaatimukset kasvavat kasvamistaan,  uskon
kuitenkin että, filosofiaa voidaan opettaa monella
tavalla hyvin. Tämän vuoksi kotipaikkaoikeus
filosofian opettamisessa tulisi olla monipuolisesti
koulutetuilla opettajilla. Itse opetan sekä
uskontoa että filosofiaa ja olen kaiken uhallakin
ylpeä siitä.

Tuovi Pääkkönen

Jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä ovat
niin&näin-lehden lukijat päässeet osallisiksi
Bahtin-teollisuuden1 tuotteista. Niiden

“ajankohtaisuuteen” näyttävät vaikuttaneet viime
vuosien Bahtin-suomennokset; sikäli näiden
hankkeiden pyrkimys tehdä loppu “bahtinis-
meista” ja “boomeista” ei ole vielä kantanut
hedelmää. Non fructificat autumno arbor, quae
vere non floruit.2

Seuraavassa joitain viitteitä, mistä kukkaan
puhkeavia ajatuksia on etsittävä.

Kari Matilaisen kirjoitus (niin&näin 3/96) tar-
joaa oivallisen näytteen siitä, millaista Bahtinin
ajatusten villi transformointi “bahtinismiksi” on.3
Bahtinille on käynyt kuten Rabelais’lle
“allegorisen tulkinnan” traditiossa: avain siihen
maailmaan, josta maestro tuli, on kadonnut ja
tilalle ovat tulleet erilaiset “problematisoivat luku-
tavat”. Onneksi nämä Bahtinin ajatusten
“problematisoinnit” problematisoituvat itse, kun
Bahtin asetetaan kontekstiinsa.

Vaikka Bahtinin Rabelais-kirjan olemassa-
olosta saammekin kiittää monipesäkkeistä luu-
mätää,4 Matilainen päätyy Krokereiden
johdattamana lopulta Ateenan ruttoon. Maa ja
aikakausi on itse asiassa valittu oikein, mutta
vankemmin, paljon vankemmin ovat Bahtinin
“groteskin” konseption taustat antiikin kreikka-
laisten lihassa, vieläpä aivan terveessä. Kreik-
kaan ja sieltä Rabelais’n maailmaan on kuiten-
kin mentävä vuosisadan alun Pietarin kautta.5

Mielen sille, mistä Bahtin Rabelais-kirjassaan
puhuu, löytää Tadeus Zelinskiltä, joka oli
Bahtinin klassisen filologian opettaja Pietarin
yliopistossa. Kuten Mihailin vanhempi veli Nikolai
toteaa: “Zelinski ei ole ainoastaan oppinut, mei-
dän päiviemme suurin hellenisti, lukuisten
klassisiksi muodostuneiden tutkimusten tekijä.
Hän on ennen muuta tulevan ‘kolmannen renes-
sanssin’ julistaja ja aseveli.”6

Zelinski asetti myös kysymyksen siitä,
“miksi meidän pitää omasta moraalistamme
suuntautua esikristilliseen, sokraattiseen ja
esisokraattiseen, instinktiiviseen?”7 “Kolmas
renesanssi” ei suinkaan merkinnyt antiikin
moraalien herättämistä henkiin, vaan sitä “että
niiden taistelusta vallitsevan moraalin kanssa
syntyisi se uusi, mitä me tarvitsemme.”8

Mikä kreikkalaisessa esi-sokraattisessa
instinktiivisyydessä sitten on erityisen kiinnosta-
vaa? Zelinskille ennen muuta sen luoma elämän
jatkuvuuden etiikka. Siinä on kokonaan toinen
ihmisen konseptio kuin se mikä vallitsee
nykyään.

Zelinski osoitti kiistattomasti, että Aiskhylosta,
Pindarosta, Herodotosta lukiessa vakuutumme

siitä, miten ihmiset tajusivat kantavansa elämän
soihtua sukupolvien ketjussa:9

“Ihminen tunsi olevansa yhtä edeltäjiensä ja
jälkipolviensa kanssa; nyt elävät olennot ovat
— Aiskhyloksen kauniin vertauksen mukai-
sesti — veteen upotetun verkon kohoja: nykyi-
syyden pinnalla ne ovat todiste niistä
edeltävistä polvista, jotka ovat jo painuneet
menneisyyden syvyyteen; edellisten kautta
jälkimmäiset elävät, ilman näitä niiden häviö
olisi täydellinen.”10

Tätä Zelinski kutsuu fylonomiseksi etiikaksi.
Klassinen antiikki merkitsi kuitenkin moraalista
murrosta. Fylonominen moraali “kohtasi
loppunsa silloin kun sen ideaali — biologinen
kuolemattomuus — korvattiin toisella, eskato-
logisella kuolemattomuudella. Eskatologiaa
saarnasivat jo erilaisten mystisten kulttien mui-
naiset edustajat, mutta se voitti kristillisyyden
ansiosta.”11

Tilalle tuli se ontonominen konseptio, mikä
nykyään on “itsestään selvää” — yksityisen
ihmissielun “ääretön arvo”.

Nämä yksittäiset ihmiset eivät toki ole välttä-
mättä egoisteja: “he kykenevät rakastamaan
isää, äitiä, ystävää, vaimoa, lapsia, mutta tämä
on rakkautta välittömästi näkyvään, se ei ole sitä
mystistä oman olemisen ulottumista etäälle
tuntemattomaan tulevaisuuteen, kuolematto-
muutta maan päällä.”12

Fylonomian rehabilitaatio

Bahtinin Rabelais-kirjan argumentaatio seuraa
lähes suoraan Zelinskiä, paitsi että Bahtin löytää
Rabelais’lta fylonomian rehabilitaation. Erityisen
kiinnostavaa on se miten Bahtin lukee Gargan-
tuan kirjettä Patagruelille “lähes suorana teoreet-
tisena ilmauksena” kansanomaisen groteskin
kuvalle raskaana olevasta vanhuudesta ja
synnyttävästä kuolemasta.

“Kansan ja ihmiskunnan ruumis” ja
“kaksiruumiisuus” toimivat Bahtinin Rabelais-
analyysissa ontonomisen konseption vasta-
argumentteina. Bahtin korostaa maallista, biolo-
gista kuolemattomuutta ja “ettei ruumiista
erkanevan sielun kohtalo kiinnosta Gargantuaa
lainkaan; hän käsittää olinpaikan vaihdoksen
maallisessa mielessä, maanpäällisessa avaruu-
dessa, häntä kiinnostaa poikansa maallinen elä-
mä ja kohtalo ja tämän persoonassa kaikkien
tulevien sukupolvien elämä ja kohtalo.”13

Bahtinin argumenteissa sukupolvien ketjun,
kaksiruumiisen, “groteskin”, uutta luovan ruumiin
teorian puolesta ei ole oikeastaan mitään, mikä
ei olisi palautettavissa Zelinskin luentoihin. Nämä
Bahtinin muotoilut yliyksilöllisyydestä ovat
saaneet kuitenkin bahtinismissa kokea kovia.

Matilainen esittää loistavasti, miten “proble-
matisoivat luennat” ovat onnellisen tietämättö-
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miä Bahtinista ja transformoivat kaiken auto-
maattisesti ontonomisen konseption kuviin ja
kielelle. “Postmodernit hysteriat”, “kyborgi-
ruumiit”, “proteesigroteskit”, “vanhenemisen
peittämiset” jne. ovat modernin ihmisen ennak-
ko-oletuksia, joissa jää aina sivuun Bahtinin
pääteesi, sukupolvien ketjun, biologisen kuole-
mattomuuden etiikka. Heti kun se käsitetään,
päästään “bahtinismeista” eroon.

Matilainen panee aivan oikein merkille, että
eskatologisen kauhun vastakohtana Bahtin
puhuu maasta. Mutta tämä puhe on “miltei
psykologisoivaa” vain psykologisoivalle “bahtini-
stiselle” luennalle, tai Kristevan “autoeroottiselle
jokeltelulle”. Bahtinin kirjassa kansanperinteen
taas Maa on esisokraattisen instinktiivisen ajat-
telun elämän yliyksilöllistä jatkuvuutta merkitse-
vä Maa ja sen hedelmällisyys.

Erittäin kiinnostava ongelma puolestaan on,
voidaanko tätä kaikkea artikuloida feministisessä
strategiassa uudelleen. Tosin ainakin Ginsburg
argumentoi täysin ontonomisesti ja puhuu aivan
eri asiasta kuin Zelinski ja Bahtin. Olennainen
ongelma kuitenkin on, voiko fylonomisen grotes-
kin figuurien mummojen raskautta, joka kaiketi
“de-feminisoi” naiseuden, mitenkään verrata
feminisoidun raskauden ontonomisiin metaforiin.
Tämän ratkaisuun todella tarvitaan “uusia näkö-
aloja”, mahdollisesti myös mieheyden
“de-maskulinisointia”.

Bahtinia kiinnosti sukupolvien ketjun etiikassa
varsin traaginen ongelma, josta hän kesällä
1944 kirjoitti otsikolla Lisäyksiä ja täydennyksiä
Rabelais-kirjaan. Erityisen jännittävä on jakso,
jossa Rabelais’n fylonomian selvimmän vasta-
kohdan muodostaa Shakespearen Macbeth.
Macbethin tekojen logiikkana on “elämässä kai-
ken itsensä ylentämisen juridiikkaa raskaampi
rikos (johon implicite sisältyy konstitutiivisena
osana isänmurha ja lapsenmurha), sukupolvien
ketjun juridiikkaa raskaampi rikos, jossa yksi ren-
gas vihamielisesti eroaa ja irtautuu edeltävästä
ja seuraavasta renkaasta…”14

Tätä Bahtin nimittää “yksilöllisen elämän
syväksi tragediaksi” ja huomauttaa: “jos tässä voi
puhua psykologiasta, se on elämän itsensä
syvyyspsykologiaa, psykologiaa yksilöllisyydes-
tä sinänsä, psykologiaa ruumiin ja veren taiste-
lusta ihmissielussa.”15 Tähän yksilöllisen elämän
tragedian (ja rikoksen) Bahtin katsoo sisältyvän
myös toisen tekijän, vallan tragedian:

“Macbethin kaikkia tekoja määrittää kaiken
ylemmyyden ja vallan rautainen logiikka (viha-
mielisyys muutosta kohtaan), sen konstitu-
tiivisia tekijöitä ovat väkivalta, sorto, valeet,
hallittujen pelko, ja kääntäen, hallitsijan pelko
hallittujen edessä. Tämä on kaiken vallan
juridiikkaa raskaampi rikos. Tämä on [Shake-
spearen] henkilöhahmojen ensimmäinen ja
syvin taso (niiden ydin)…”16

Bahtinille vallan anastajan juridinen rikos on
seuraava taso, joka aktuaalistaa vallan ja väki-
vallan logiikan (“kutsuu sen esiin tiedostamatto-
man syvyydestä”). Se, mitä Bahtin nimittää
kansan naurukulttuuriksi ja “karnevaaliksi” on
vallan logiikan luova vastakohta. Mutta toisin
kuin bahtinismissa, joka Matilaisen osoittamal-
la tavalla päätyy karnevalistiseen sekasortoon,
missä millään ei ole mitään väliä, Bahtin näkee
elämän jäsentyvän siinä mielekkäästi.

Kyseessä on esi-sokraattinen periaate, joka tun-
netaan nimellä ‘dionyysinen’. Bahtin ei Rabelais-
analyysissaan tosin käyttänyt tätä sanaa,17 ide-
aa kyllä. Idean tunnetumpi apologeetti, Nietz-
sche asetti kaikkiin esteettisiin arvoihin nähden
kussakin tapauksessa kysymyksen: “onko täs-
sä tullut luovaksi nälkä vai yltäkylläisyys?”18

Tämän pääerottelun rinnalla on toinen ero-
peruste: “onko luovan työn syynä pyrkimys
jäykistämään, ikuistamaan, olemisen kaipuu,
vain hävityksen, vaihtelun, uuden, tulevaisuu-
den, sukeutumisen kaipuu.”19 Kun jälkimmäinen
on “ylenpalttisen, tulevaisuudenraskaan voiman
ilmaus”, se on Nietzschellä ‘dionyysinen’.

Tähän on vielä syytä lisätä, että
orfilaisuudessa Dionysos on nuorukainen, joka
tunnetaan erilaisista leluista, peleistä, leikeistä,
nopista jne. Dionysoksen leikki on välitöntä ja
spontaania, siinä “eläimellinen” nauttii ja toteu-
tuu näkyvässä.

Vastaavasti Bahtinin Rabelais-analyysista
suunnilleen puolet muodostaa näiden yksityis-
kohtainen tarkastelu. Ne ovat Bahtinille ne ovat
tekijöitä, joissa elämä itse juhlii.

Elämän oman juhlinnan sijaan bahtinismi löytää
kansanjuhlasta humua, sosiaalis-poliittisia
muutosvoimia, marginaaleja, jotain poliittisesti
kumouksellista ja populistisen utopian. Bahtin ei
etsi eikä tematisoi sellaisia. Kaikki elämästä
erkanevat “kulttuurit” saavat Bahtinilta
määrityksen ‘pieni kokemus’, “niissä on vain ih-
miskunnan pienen osan erityiskokemus”.

Sen varaan rakentuville malleille “on luon-
teenomaista spesifi pragmaattisuus, utilitaari-
suus. Ne kuuluvat ihmisen praktisesti
virittyneeseen toimintaan, niissä käytäntö todella
määrää tietoisuutta.” Etenkin 40-luvun Bahtinille
“pieneen kokemukseen” näyttää ilman muuta si-
sältyvän vallan logiikka.

Pienen kokemuksen sijaan kansanjuhlan
ei-utilitaarisuus tarkoittaa Bahtinille ihmiskunnan
‘suurta kokemusta’. Se ei ole mitään “karnevaali-
humua”, vaan maailmankaikkeuden kokonai-
suutta:

“Suuressa kokemuksessa maailma ei lankea
yhteen itsensä kanssa (ei ole sitä mitä on), ei
sulkeudu eikä ole loppuun ammennettu. Siinä
muistilla ei ole rajoja, muisti joka ulottuu
materian ihmistä edeltäviin syvyyksiin ja

epäorgaaniseen elä-
mään, maailmojen ja ato-
mien elämään. Ja yksit-
täisen ihmisen historia
alkaa tälle muistille paljon
ennen hänen tietoisuu-
tensa (hänen tietoisen
minänsä) heräämistä.”

Suuren muistin takaa paljastuu ikuisen paluun
konseptio:

“Tämä suuri muisti ei ole menneisyyden muis-
tamista (abstraktin ajan merkityksessä); aika
on siinä suhteellista. Se mikä palaa ikuisesti
takaisin eikä samanaikaisesti palaa. Aika ei
ole tässä linja, vaan ruumiin kiertokulun mut-
kikas muoto. Nietzsche tavoitti paluun
aspektin, mutta tulkitsi sen abstraktisti ja me-
kaanisesti.”

Ikuisen paluun konseptio on Bahtinin Rabelais-
kirjassa todellakin saanut uuden ilmeen. Mutta
Bahtin tähyilee siinä kauemmas vain siksi, että
on kääpiö jättiläisten harteilla.

Zelinskiläisen perinnön lisäksi Bahtin ponnisti
myös toisen pietarilaisen tradition pohjalta. Tämä
Toiseuden filosofia kehkeytyi teon arkkitehto-
niikassa ja Dostojevski-analyysissa.

Onkin aiheellista kysyä: miten on mahdollis-
ta sovittaa yhteen instinktiivisen ja arkki-
tehtonisen olemisen maailmanmallit?20

Tämä merkitsee samaa kuin kysymys “miten
Bahtin näkee kristillisen ja esi-sokraattisen,
pakanallisen tradition tiet komplementaarisiksi?”

Ei ole perusteltua Clarkin ja Holquistin tavoin
johtaa kaikkea (myös ehtymättömyyttä ja
äärettömyyttä) teon arkkitehtoniikasta. Sen
sijaan on olennaista huomata, että Bahtin puhuu
esi-kristillisen ja esi-sokraattisen tradition tarkas-
telussa ‘olemisen äärettömyydestä’ (“maailma ei
lankea yhteen itsensä kanssa”) eri tasolla kuin
arkkitehtonisen/kristillisen tradition tarkastelussa,
jossa puhutaan jo ihmisen ‘sisäisestä
äärettömyydestä’. “Asettamalla Bahtinin kirjoi-
tukset kiintopisteeksi” huomataan seuraavaa:

(i) Se “etten periaatteessa käy yhteen itseni
kanssa, on ehto sisältäpäin elämiseni muodolle.”
(ii) “…siellä missä minä en absoluuttisesti ole
yhtä itseni kanssa, avautuu tila Jumalalle.”

Itselleen transgredientin minän tukipisteeksi
osoittautuu Bahtinille se, että eettinen subjekti
kantaa yli ajan: “Itselleni minä en ole kokonaan
ajassa, vaan intuitiivisesti, ilmiselvästi minun
‘minua suurempi osani’ elää ajan ulkopuolella,
minulla on välittömästi annettu tukipiste merki-
tyksessä. […] Aikaan kuuluvan aktin subjektina
minä olen ei-ajallinen.”

“Juridiikkaa raskaampi rikos”

Pieni ja Suuri Kokemus

Dionyysinen

Minun “minua suurempi osani”



6 • niin & näin 4/96

Tämän ei-ajallisen tukipisteen Bahtin löysi
sekä kristillisestä että ei-kristillisestä traditiosta.
Oliko tämä “se uusi, mitä me tarvitsemme.”? Sen
voi selvittää vain elämä ja tutkimus, joka on
jättänyt jäähyväiset “bahtinismeille”.
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1. Termin otti käyttöön Gary Saul Morson kymmen-
kunta vuotta sitten. Kunnon eksentrikko
Morsonilla on myös syytä huoleen kaiken maa-
ilman radikaaleista. Oma asyylinsa hänelläkin
sentään on: “Slavistiikka on ainoa yliopistollinen
oppiala, joka ei —ymmärrettävistä syistä — ole
radikaalien kontrollissa”. Mahlin - Morson, 1991,
38.

2. Se puu ei syksyllä kanna hedelmää, joka ei
keväällä kuki.

3. En tässä yhteydessä käsittele sitä, että Vesa
Talvitien (n&n 2/96) polyfonia tarkoittaa aivan
muuta kuin Bahtinin eettinen metafora.

4. Bahtinia lapsuudesta asti vaivannut vaikea sai-
raus, joka pelasti hänet tuomiosta Solovetskin
keskitysleiriin.

5. Amerikanisoituneille suomalaisille se on todella
“kaukainen aikakausi” ja “vieras maa”. Ikuisena
muistona tuolta kaukaiselta ajalta seuraavassa
esiintyy joitain helmiä Keisarillisen Aleksanterin
yliopiston slaavilaisesta kirjastosta Helsingistä.

6. Ks. Nikolai Bahtin 1995, 116.
7. Zelinski 1903, 101.
8. Ibid.
9. Tämän periaatteen historiallisia dokumentteja

ovat mm. Herodotos I, 91  ja VI, 86. Sama ilme-
nee myös juutalaisten historiassa, esim. 2 Moos.
20: 5-6 ja 3 Moos. 20: 20.

10. Zelinski 1907, 348.
11. Emt. 359.
12. Emt. 358.
13. Bahtin 1995, 361.
14. Bahtin 1991, 138.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Viittaaminen dionyysiseen ei neuvostokaudella

olisi ollut mahdollistakaan. Sen käsittäminen
kuitenkin tekee neuvostoajasta poikkeavat
glorifioinnit ja itseterapiat tarpeettomiksi. Ryklinin
argumentaatio taas on hänen omaa itseterapia-
ansa, ei Bahtin-eksegetiikkaa (suullinen lausunto
Venäjän tiedeakatemian filosofian instituutin
postklassisten tutkimusten laboratoriossa 1.2.
1994).

18. Nietzsche 1972, §370.
19. Ibid.
20. Bahtin 1992, 158.
21. Ibid. Tämä on suora eikä mitenkään “varovainen”

kannanotto neuvostofilosofiaan. Pitääkö ‘käytän-

tö’ ja ‘tietoisuus’ muutoin ajatella Bahtinin tavoin,
on aivan oma ongelmansa.

22. Ibid.
23. Ibid.
24. Esim. Bahtin 1995, 362.
25. Matilaisen kysymys on tässä korjattu

mielekkäseen muotoon. En ryhdy tässä
ulkopuolellaolon (vnenahodimost) yksityiskohtai-
seen tarkasteluun.

26. Bahtin 1979, 112.
27. Ibid. 126.
28. Ibid, 97.

Mihail Bahtin, Estetika slovesnogo tvortsestvo. Mos-
kova 1979.

Mihail Bahtin, Dopolnenija i izmenenija k “Rable”
[1944], Voprosy filosofii 1991:1, s. 134-164.

Mihail Bahtin, Iz tsernovnyh tetradei [1946], Literatur-
naja utseba 1992: 5-6, s. 153-166.

Mihail Bahtin, François Rabelais — keskiajan ja
renessanssin nauru. Suom. Tapani Laine ja Pau-
la Nieminen. Taifuuni, Helsinki 1995.

Nikolai Bahtin, Iz zizni idei. Moskova 1995.
Mahlin - Morson, Perepiska iz dvuh mirov. Teokses-

sa Bahtinskii sbornik II, Moskova 1991.
Friedrich Nietzsche, Iloinen tiede, [1882] Suom. J.A.

Hollo. Otava, Helsinki 1972.
Mihail Ryklin, Tela terrora. Teoksessa Bahtinskii

sbornik I, Moskova 1990.
Tadeus Zelinski, Ideja nravstvennago opravdanija

[1899]. Teoksessa Iz zizni idei. Petrograd 1916.
Tadeus Zelinski, Evripid v perevode Annenskago

[1907]. Teoksessa Iz zizni idei. Petrograd 1916.
Tadeus Zelinski, Drevnyi mir i my [1903]. Teoksessa

Iz zizni idei. Petrograd 1916.

filosofiaan. Siirryttyäni työni ansiosta uuteen
virkaani pääkaupunkiin 1957, suoritin Helsingin
yliopistossa lisensiaatin tutkinnon ja väittelin toh-
toriksi 1959 G. H. von Wright ohjaajanani ja
vastaväittäjänäni. Sain kulttuurifilosofian
dosentuurin Tampereen yliopistossa 1965,
asiantuntijoina Sven Krohn ja Jaakko Hintikka.

Nämä elämäkerralliset tiedot on tarkoitettu
allaolevan selventäjäksi. Jouduin näet varhain
seuraamaan, onneksi vain sivusta, sitä rajua
prosessia, missä suomalainen filosofia 30-40
vuotta sitten jaettiin kahtia ja voittanut suunta
karkoitti hävinneen suunnan kaikista alan viroista
ja aluksi apurahoistakin. Eino Kailan raskas
perintö, hänen oppilaittensa toimesta, sai aikaan
tämän mielivaltaisen vastapuolen karkoit-
tamisen, yksipuolistaen siten maamme filosofi-
an näihin päiviin saakka.

Semiootikko, dosentti Henri Broms on äskei-
sessä Kanava-lehden numerossa (7/1996)

ensi kertaa paljastanut tämän kahtiajaon seura-
uksineen kirjoituksessaan ”Metafyysisen ajatte-
lun huono kohtalo Suomessa”. On mainio tode-
ta että paljastuksen tekijä ei ole filosofi. Ilmeisesti
ei kukaan filosofi ole aikaisemmin rohjennut
ryhtyä tähän. Itse kyllä yrittelin tämänsuuntaista
jo varhain Kanavan edeltäjän, Suomalaisen
Suomen palstoilla, missä toimitussihteeri Kauko
Kare julkaisi juttujani. Tällöin jouduin polemiikkiin
mm. Jaakko Hintikan kanssa (Suomalainen
Suomi 7/1962, 3/1963, 7/1993).

Hintikka ei ollut vielä silloin professori vapaak-
si Erik Ahlmanilta vapaaksi jääneessä käytännöl-
lisen filosofian oppituolissa, jota ensin myös
Sven Krohn haki ja olisi ilmeisesti saanutkin
viran, ellei ns. vastaleiri olisi pannut hakua
uusiksi, minä aikana Hintikka pätevöitettiin, ja
kun virka pantiin uudelleen hakuun, Hintikka sai
viran. Nykyisin virkaa hoitaa Timo Airaksinen.
von Wright hoiti sitä väliaikana eli silloin, kun itse
tein väitöskirjaani. Hintikan saatua professuu-
rinsa hän toimi kustoksena väitöstilaisuudessani
ja totesi jälkeenpäin arvosanastani cum laude,
että työni ”sisälsi liian vähän analyysia”. Olen
ollut taipuvainen olemaan samaa mieltä ja olim-
me kai ystäviäkin usean vuoden jälkeenpäin,
koska mm. vaihdoimme kirjeitäkin hänen
oleskellessaan Kaliforniassa vierailevana pro-
fessorina.

Sitten jyrähti pommi. Sama Hintikka, joka oli
viralliseen Suomen kirjallisuuden historiaan
kirjoittanut juuri em. 60-luvulla filosofian osuu-
den, jossa hän kuvaili selkeästi ja vailla mitään
arvostuksia maamme filosofian kahta eri pää-
suuntaa, kirjoitti nyt ulkomaalaiseen lähde-
teokseen saman asian, mutta yksipuolisen
puolueellisesti ylistellen oman analyyttisen filo-
sofiansa edustajia — joista monet olivat hänen
oppilaitaan — ja kritikoiden vahvasti em. toisen
pääsuunnan edustajia, paljossa vähättelevin ja
epäasiallisin ilmauksin. Itsekin sain siinä sapis-
kaa, muistaakseni siksi että olen vain eräänlai-
nen journalisti ja kansansivistäjä. Molemmista
näistä sivurooleistani olen ylpeä, enkä pahoitta-
nut mieltäni.

FILOSOFIAN
PARADIGMAMONOPOLI eli
metafysiikan rappio
Suomessa ja laajemminkin
länsimaissa

Valmistuin Turun yliopistosta fil.kand.
tutkinnolla vuonna 1950 filosofia pääai-
neenani. Opettajani oli professori J.E.

Salomaa, jolle olin jo 1945 suorittanut
approbatur-arvosanan filosofiassa Kansanvalis-
tusseuran kirjeopiston kautta palvellessani Suo-
men sodanaikaisessa armeijassa, silloin 19-vuo-
tiaana korpraalina, rintamakokemukset, joista
selvisin ihme kyllä ehjänä Kannaksen suur-
taisteluissa, tuoreessa muistissani.

Olin valinnut filosofian kutsumuksekseni jo
ennen armeijaan joutumista lukiossa, enkä kos-
kaan ole katunut tätä valintaani. Koska filosofia
ei ollut, eikä vieläkään ole ammatti, päädyin
psykologiksi elättääkseni itseni ja perheeni. Täs-
tä ammatista jäin varhaiseläkkeelle keväällä
1986 palatakseni ja keskittyäkseni päätoimisesti
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