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SIRKKU HELLSTEN

Afrikkalainen filosofia:
historiaa ja nykypäivää
Mikä on filosofian asema Afrikassa ja afrikkalaisen
filosofian asema maailmalla? Artikkelisssa nostan esille
kysymyksen afrikkalaisen ajattelun ja filosofian asemasta
kulttuurihistoriassamme – erityisesti postkolonialistisen kritiikin
kehyksestä katsoen. Käsittelen myös kysymystä afrikkalaisen
filosofian erityispiirteistä eli sitä, eroaako filosofia Afrikassa
perustavanlaatuisesti läntisestä filosofiasta. Kolmanneksi
kertaan afrikkalaisen filosofian tunnetuimmat virtaukset ja
analysoin tarkemmin paria sen keskeistä kysymystä kuten
persoonuuden käsitettä ja ajan filosofiaa. Lopuksi siirryn
kokemuksiini filosofian opettajana suomalaisena Tansaniassa.
Tarkoituksenani on luoda yleiskuva afrikkalaisesta filosofiasta.
Samalla pyrin kuitenkin myös pohtimaan laajemmin filosofian
ja kulttuurin välistä suhdetta.1

KULTTUURI JA FILOSOFIA:
ONKO AFRIKKALAISTA FILOSOFIAA
OLEMASSA?
Ehkä keskeisin afrikkalaisen filosofian yhteydessä käyty debatti on ollut kysymys
siitä, onko Afrikassa historiallisesti lainkaan filosofiaa ja jos on, miten tämä autenttisesti afrikkalainen filosofia mahdollisesti eroaa länsimaisesta tai itämaisesta
filosofiasta? Lisäksi afrikkalaisen filosofian erityispiirteitä korostettaessa herää
kysymys tietyn filosofisen ajattelumallin
afrikkalaisuudesta: tuleeko filosofiasta afrikkalaista silloin, kun se on maantieteelliseltä alkuperältään afrikkalaisten ajattelijoiden tekemää filosofiaa vai riittääkö, että se on etnisesti afrikkalaisen taustan omaavien (esimerkiksi Yhdysvalloissa
syntyneiden amerikanafrikkalaisten eli tavalla tai toisella sukujuuriltaan afrikkalaisten) filosofien tuottamaa? Vai onko
afrikkalaista filosofia se, mikä pohtii
Afrikan näkökulmasta perustavanlaatuisia filosofisia ongelmia? Entä mitä ylipäätään ’afrikkalaisuudella’ tarkoitetaan

silloin, kun viitataan etnisesti heterogeeniseen, monikulttuuriseen ja monikieliseen Afrikan mantereeseen? Lisäksi on
muistettava, että erityisesti Pohjois-Amerikan mustien filosofien työt aihepiiristään riippuen lasketaan usein kuuluvaksi
afrikkalaisen filosofian piiriin.
Tähän debattiin liittyy alkuperäisen,
afrikkalaisen kulttuurin omalaatuisuutta
korostava ja eurosentrismiä vastustava
postkolonialistinen kritiikki. Postkolonialistinen näkökulma pyrkii osoittamaan
kuinka Euroopan ja ylipäätään lännen
kulttuurillinen ylivalta on vääristänyt käsityksiä muista kulttuureista. Samalla se
pyrkii irrottamaan afrikkalaisen ajattelun
mallit kolonialismin tuomista ulkopuolisista kulttuurillisista vaikutuksista sekä
ylipäätään läntisestä atomistisesta maailmankuvasta ja yksilökeskeisistä normatiivisista yhteiskuntafilosofian ja etiikan
kehyksistä. Keskeinen osa tätä debattia

on lännen historiallisesti itsekeskeinen
asenne, joka on usein väheksynyt muita
kulttuureja nähden ne primitiivisinä ja
sivistyksellisesti alempiarvoisina.
Yhteiskunnallisen tasa-arvon ongelmat sekä niihin liittyvät rotuun tai etniseen taustaan ja kulttuurilliseen identiteettiin sidotut kysymykset ovatkin keskeisiä afrikkalaisten tekemän filosofian
piirissä. Poliittista vapaustaistelua rodullisen ja kulttuurillisen tasa-arvon puolesta on vaikea tiukasti erottaa afrikkalaisen filosofian muista elementeistä. Itse
asiassa ne nousevat esille jopa afrikkalaisen filosofian metafyysisissä ja tietoteoreettisissa alkuoletuksissa. Tämä on
mielenkiintoista, sillä esimerkiksi itämainen filosofia ei ole joutunut kiistelemään
paikastaan maailman kulttuurihistoriassa yhtä kiivaasti kuin afrikkalainen filosofia. Vaikka eurosentrisestä lähtökohdasta käsin myöskään itämainen filosofia ei yltänyt läntisen tasolle, sen erityispiirteet on kuitenkin otettu ikään kuin
annettuina. Itämaisen ajattelun erityislaatuisuutta – sen holistista ja monistista
luonnetta tai sen kokemusperäistä, elämänfilosofista metodia – ei ole lännessä
suoraan kyseenalaistettu epäfilosofisina.
Pikemminkin ne on nähty ikään kuin länsimaista (puhtaammin systemaattiseen,
rationaaliseen analyysiin perustuvaa) ajattelumallia täydentävinä ja vaihtoehtoisina lähestymistapoina todellisuuden hahmottamiseen. Erityisesti viime aikoina
itämaisen filosofian monismi sekä idän
uskontojen holistinen etiikka on saanut
yhä enemmän sijaa myös läntisessä ajattelussa ja maailmankatsomuksessa.
Aikanaan monet länsimaisen filosofian historian keskeiset hahmot kuten
Platon, Spinoza ja Schopenhauer omaksuivat vaikutteita itämaisesta filosofiasta
omien ajatusmalliensa rakentamiseen.
Myös Hegelin filosofiasta ja erityisesti ajatuksesta absoluutista eli kaikenkattavasta ’maailman historian hengestä’ voidaan
löytää itämaisen ajattelun linjoja, vaikka
hän itse Historianfilosofiassaan totesi, että
’Itämaat’ (viitaten Kiinaan, Intiaan, ja antiikin Persiaan) ovat maailmanhistorian
ulkopuolella, koska niissä ei ole yksilöl1/2002 niin & näin • 19
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lisen tajunnan käsitettä eivätkä ne näin
ollen tuota yksilöllistä, kriittistä ajattelua.
Hegelin tulkinnan mukaan itämaisessa
yhteiskunnallisessa ajattelussa vain hallitsija oli yksilö, ja kaikki kansalaiset sen
sijaan sidottuja erilaisiin säännöstöihin.2
Afrikan kohdalla eri kulttuureihin
lännessä liitetyt ennakkoasenteet ovat
johtaneet kuitenkin siihen, että afrikkalainen filosofia on joutunut ristiriitaiseen
tilanteeseen. Niin afrikkalaiset traditionalistiset länsikeskeisen ajattelun kriitikot,
jotka korostavat autenttisen afrikkalaisen
kulttuuriperinnön arvoa, kuin toisaalta
myös läntisen ajattelun ylivoimaisuutta
(tietoisesti tai tiedostamattaan) painottavat läntisten diskurssien puolustajat, näyttävät molemmat argumentoivan, että systemaattisen, loogis-rationaalisen filosofisen metodin opettaminen Afrikassa on
läntistä tuontitavaraa. Koska perinteisen
läntisen ajattelun näkökulmasta systemaattisen filosofian ja loogisen argumentaation kaikkien tieteiden äitinä katsotaan saaneen alkunsa nimenomaan Antiikin Kreikassa, näiden ajatusmallien
ja metodien tuominen Afrikkaan on afrikkalaisen tunnepohjaisen, kollektivistisen ja perinteisiin nojautuvan ajattelun
pakottamista länsimaiseen johdonmukaisuuden muottiin. Pyrin tämän artikkelin
puitteissa osoittamaan kiistan molempien
osapuolten näkemysten ennakkoluuloille
perustuvan virheellisyyden.
Afrikkalaisen ajattelun historiaa tarkasteltaessa onkin syytä huomata, että
Afrikan manner on kärsinyt ehkä laajimmin eurooppalaisesta siirtomaapolitiikasta sekä siihen liittyvästä alusmaiden
kansojen alistamisesta ja Euroopan suurvaltojen keskinäisestä poliittisesta kamppailusta (sekä myöhemmin seuranneesta
kylmästä sodasta). Kaikkeen tähän on liittynyt länsimainen oletus siitä, että afrikkalainen ajattelu täytyy muokata eurooppalaiseen teknologis-tieteelliseen edistysuskoon perustuvan loogis-rationaalisen
mallin mukaiseksi ja saada se omaksumaan poliittisesti toivottuja ideologioita
uskonnollisine tai maallisine arvojärjestelmineen.3 Samanaikaisesti, kuten postkolonialistinen eurooppakeskeisyyden kritiikki tuo esille, monissa tapauksissa
siirtomaakauden aikana emämaiden intresseissä ei itse asiassa ollut kouluttaa
siirtomaiden asukkaita kovinkaan korkealle tasolle. Vielä vähemmän ihmisten
haluttiin ajattelevan itsenäisesti ja kriittisesti. Siirtomaavallat eivät yrittäneet vakavasti ymmärtää alkuperäiskulttuureja
eivätkä olleet kiinnostuneita perinteisistä
ajattelumalleista ja paikallisesta viisaudes-

ta. Valloittajien näkökulmasta ’tietämättömiä’ on helpompaa ja samalla oikeutetumpaa hallita. Euroopan rasistisille ja
patriarkaalisille näkemyksille olikin tyypillistä nähdä kaikki muut kuin keski- ja
yläluokkaiset valkoiset miehet älyllisesti
vähempiarvoisina. Näiden ’muiden’ (olivatpa he sitten naisia tai ei-valkoisten
rotujen edustajia) kouluttaminen yleisestikin nähtiin hyödyttömäksi, koska
näillä sivistyneiden joukkoon kuulumattomilla, eurooppalaisille vieraan ’toiseuden’ (eräänlaisen ali-ihmisyyden) edustajilla ei nähty olevan kykyä itsenäiseen ja
rationaaliseen ajatteluun ja kriittiseen filosofointiin. Juuri tämän länsikeskeisen,
yksisuuntaisille valtasuhteille perustuvan
kulttuurillis-tieteellisen diskurssin kritiikki onkin keskeistä afrikkalaiselle yhteiskuntafilosofialle sekä postkolonialistiselle
teorialle, jota käsittelen myöhemmin.4
Yksi syy originaalin afrikkalaisen ajattelun ’näkymättömyyteen’ maailmassa
on ollut alhainen luku- ja kirjoitustaito
monin paikoin Afrikassa. Kuten kenialainen H. Odera Oruka on pyrkinyt osoittamaan tutkiessaan afrikkalaisissa alkukantaisissa yhteisöissä elävien kylän ’viisaiden’ näkemyksiä ja argumentteja, koulutuksen puute ei kuitenkaan välttämättä
tarkoita sitä, etteikö filosofista, kriittistä
ajattelua olisi esiintynyt alkuperäiskulttuureissa.5 Ei kuitenkaan voida kieltää
sitä, että ilman kirjallista dokumentointia yksittäisten afrikkalaisten omintakeisten ja kriittisten ajattelijoiden viisaudet
eivät ole säilyneet yksittäisinä filosofointeina sukupolvelta toiselle. Ne ovat sen
sijaan aikojen kuluessa siirtyneet suullisesti sananlaskujen ja kertomusten muodossa sukupolvelta toiselle, muuttuen
näin vähitellen pikemminkin myyteiksi
ja kansanuskomuksiksi, jolloin niiden
todellista alkuperää ei ole enää mahdollista saada selville. Mikäli antiikin Kreikassakaan ei olisi kirjattu ylös viisaiden
lausumia, ei monien nykyään kuuluisien filosofien, kuten vaikkapa Sokrateen,
argumentaatiota voitaisi pitää muuna
kuin legendoina tai kollektiivisina kansanviisauksina.
Esitetty ongelmavyyhti osoittaa, että
afrikkalaisen filosofian luonnetta koskeva kiista on itse asiassa sidottu debattiin
filosofian itsenäisestä olemuksesta. Keskeiseksi nousee kysymys, pitääkö filosofian olla kirjoitettua, akateemista ja systemaattista ollakseen ’oikeaa’ filosofiaa, vai
voidaanko yleisemminkin kriittistä ajattelua ja laajempia elämänfilosofisia, eri
kulttuurivaikutteista periytyviä ainutkertaisia näkemyksiä, ajattelumalleja ja maa-

”

Yhteiskunnallisen tasa-arvon
ongelmat sekä niihin liittyvät
rotuun tai etniseen taustaan ja
kulttuurilliseen identiteettiin sidotut
kysymykset ovatkin keskeisiä afrikkalaisten tekemän filosofian piirissä.
Poliittista vapaustaistelua rodullisen ja
kulttuurillisen tasa-arvon puolesta on
vaikea tiukasti erottaa afrikkalaisen
filosofian muista elementeistä.

ilmankatsomuksellisia näkemyksiä pitää
myös filosofiana? Jos ei, niin miksi ei –
eli kuka määrittelee todellisen filosofian
luonteen ja millä auktoriteetilla?

Afrikka eurooppalaisessa filosofiassa:
ajattelun ’musta aukko’
Eurooppalaisen filosofian historia ei ole
naisten tai alemmista yhteiskuntaluokista lähtöisin olevien ihmisten, ylipäätään
muiden kuin ylemmän keskiluokan valkoisten miesten, näkökulmasta useinkaan ylentävää luettavaa. Läntistä filosofiaa kritisoidaankin juuri sen eriarvoistavasta asenteesta ahkerasti afrikkalaisen
filosofian piirissä. Monet afrikkalaiset
filosofit, kuten kenialainen D. A. Masolo,
ottavat esimerkiksi Hegelin edustamaan
läntisen filosofian vääristyneitä näkemyksiä. Hegelhän myös piti Afrikkaa primitiivisenä ja historiattomana ’mustana
aukkona’ maailmassa. Maailmanhenki eli
’absoluutti’, joka Hegelille on kaiken kehityksen ja sivistyksen perusta, ei voi
johdattaa Afrikan mantereella historiaa
mihinkään suuntaan, koska siellä ei ole
syntynyt rationaalista ajattelua eikä siten
myöskään kehitystä kohti Euroopan määrittelemää ’korkeampaa’
sivistystä.6
Afrikkalaiset filosofit,
kuten Masolo, muistuttavat myös, etteivät myöskään Immanuel Kantin
analyysit eri rotujen erityispiirteistä ole koskaan
imarrelleet afrikkalaisia.
Kant esitti rotujen eroja käsittelevässä
teoksessaan Von den verschiedenen Rassen
der Menschen (1775), että alkuperäinen
ihmisrotu on valkoinen ja auringon
paahde on muuttanut afrikkalaisten ihon
mustaksi. Lisäksi Kantin mukaan Amerikan intiaanit ja mustat olivat spirituaalisesti alempiarvoinen ihmisrotu. John
Locken sekä muiden humanisteina pidet-
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tyjen protoliberalististen ja jopa valistuksen filosofien piittaamattomuus naisten,
afrikkalaisten orjien ja ylipäätään yhteiskunnan sen aikaisten marginaaliryhmien
oikeuksista ja ihmisarvosta, osoittaa filosofien olleen tiukasti sidoksissa oman aikansa ja yhteiskuntansa ennakkoluuloihin ja asenteisiin.7 Ennakkoluulo on säilynyt pitkään. Esimerkiksi ranskalainen
filosofi ja sosiologi Lucien Lévy-Bruhl
pyrki vielä 1900-luvun alussa todistamaan afrikkalaisten älyllisen alemmuuden teoksissaan Les fonctions mentales
dans les sociétés inférieures (1910) sekä
La mentalité primitive (1922), joissa hän
väitti teorian afrikkalaisen primitiivisen
ajattelun olevan esiloogista ja mystistä.
Moderni afrikkalainen intellektualismi ja filosofia lähteekin liikkeelle afrikkalaisen tradition ja kulttuurin puolustamisesta sekä rodullisen identiteetin luomisesta (tai uudelleen löytämisestä) sekä
taistelusta itsenäisyyden puolesta kolonialismia vastaan. Erityisesti 1930-luvun
Pariisissa syntyi Ranskan siirtomaista Afrikasta sekä Karibian ja Länsi-Intian saaristosta tulleiden keskuuteen rasismia
ja kulttuuriassimilaatiota vastaan taisteleva intelligentsia. Filosofisesti se perustui osittain sartrelaisia vaikutteita
omaksuneelle ’etniselle eksistentialismille’, myöhemmin poststrukturalismille
sekä postkolonialistisen ideologian yhteydessä myös foucault’laiselle yhteiskuntakritiikille. Siihen sisältyi ajatus paluusta aitoon, autenttiseen ’kulttuurilliseen’
identiteettiin, jonka löytäminen edellyttää vapautumista eurooppalaisten
pakottamista arvoista ja
käyttäytymismalleista
sekä ylipäätään eurosentrisestä Afrikkaa ja afrikkalaisuutta koskevasta käsityksestä. Alkujaan martiniquelaisen Aimé Césairen ensimmäisenä käyttämä termi
negritude viittasi afrikkalaisten ja ylipäätään ei-valkoisten (erityisesti mustaihoisten, juuriltaan afrikkalaisten) oman identiteetin luomiseen, sen uudelleen valintaan ja
eurooppalaisten luomasta ’toiseudesta’
eroon pääsemiseen. 8
Toinen negritude-liikkeen perustajista oli senegalilainen Léopold Sédar Senghor, josta myöhemmin tuli myös Senegalin presidentti. Senghorille negritude
tarkoitti afrikkalaisten kulttuuristen arvojen kokonaisuutta, jonka avulla voidaan taistella orjakaupan ja kolonisaati-

on luomaa rodullista ja sosiaalista eriarvoisuutta vastaan. Marxilaista kritiikkiä
seuraillen Senghor näki, että afrikkalaiset
ovat vieraantuneet omasta autenttisesta
identiteetistään. Eurooppalaisten omien
tarkoitusperiensä ja ennakkoasenteidensa varassa luoma näkemys
afrikkalaisista tuottaa afrikkalaisille itselleenkin
vääristyneen tietoisuuden
omasta arvostaan, kulttuuristaan ja paikastaan maailmassa. Rasismin murtama,
väärille yleistyksille perustuva afrikkalainen ’toiseus’ on ensin purettava ja uusi, aito identiteetti löydettävä sen negaation kautta. Toisin sanoen,
on palattava aitoon traditionaaliseen, ’esikoloniaaliseen’ afrikkalaiseen persoonallisuuteen, joka ei ole saanut vaikutteita
eurooppalaisista asenteista tai historiallisista alistussuhteista. Senghorin mukaan
tasa-arvoa ei voida saavuttaa assimiloitumalla ’valkoisen miehen’ maailmaan,
vaan olemalla ylpeä ’mustan rodun’ erityispiirteistä, traditioista ja kulttuurista.
Niinpä Senghor esimerkiksi erotti afrikkalaisen ja eurooppalaisen luonteenlaadun toisistaan korostamalla afrikkalaisten henkisyyttä ja emotionaalisuutta
lännen rationalismin ja logiikan vaihtoehtona.9
Martiniquelainen, Ranskan armeijassa palvellut ja Ranskassa lääketiedettä ja
psykoanalyysia opiskellut Frantz Fanon
puolestaan kuvasi Euroopan siirtomaissa
asuvien ja niistä myöhemmin eurooppalaisiin ’emämaihin’ muuttaneiden värillisten patologista vieraantumista omasta
kulttuuristaan ja identiteetistään. Vaikka
Fanonin työt perustuvat pitkälti freudilaisia vaikutteita sisältävään yhteiskunnalliseen ja rodulliseen psykoanalyysiin,
niissä on myös paljon filosofisia vaikutteita Sartren eksistentialismista. Fanon
esittääkin teoksessaan Black Skin, White
Masks (1967, alkup. Peau noire, masques
blancs, 1952) sosiaalisen diagnoosin eri
rotujen eriarvoisuutta ylläpitävistä yhteiskuntarakenteista sekä niiden
psykologisista ja
eksistentialistisista syistä. Fanon
esimerkiksi osoittaa, kuinka erityisesti kolonisoitujen alueiden värilliset näkivät (olivat johdatettuja näkemään) Euroopan valkoisen kulttuurin ihanteena,
jota kohti heidän tuli pyrkiä. Tullakseen
eurooppalaisittain hyväksytyiksi ja ’sivistyneiksi’, ei-valkoisten rotujen edustajat

”

Afrikkalaisen filosofian luonnetta
koskeva kiista on sidottu
kysymykseen filosofian itsenäisestä
olemuksesta. Pitääkö filosofian olla
kirjoitettua, akateemista ja systemaattista ollakseen ’oikeaa’ filosofiaa, vai
voidaanko yleisemminkin kriittistä ajattelua ja laajempia elämänfilosofisia, eri
kulttuurivaikutteista periytyviä ainutkertaisia näkemyksiä, ajattelumalleja ja
maailmankatsomuksellisia näkemyksiä
pitää myös filosofiana?

pyrkivät muuttumaan mahdollisimman
’valkoisiksi’: he hankkivat läntisen koulutuksen, pukeutuivat lännen muodin
mukaan, kuluttivat läntisiä tuotteita ja
mahdollisesti löysivät valkoisen puolison.
Mitä ’valkoisempi’ ulkokuori ja elämän
puitteet, sen paremmassa asemassa värilliset kokivat olevansa eurosentrisessä ja
rasistisessa maailmassa. Samalla he valkoisten mallin mukaan oppivat väheksymään alkuperäistä kulttuuriaan, sen sivistymättömyyttä, sen kieliä ja perinteitä.
Tämä ’valkoisen naamion’ ylläpitäminen
ei kuitenkaan koskaan saavuta tavoitettaan, koska valkoinen Eurooppa ei lopultakaan täysin hyväksynyt värillisiä tasaarvoisina, vaan piti näki heidät pysyvästi
erilaisuuden, ’toiseuden’ edustajina.10

Postkolonialistinen eurosentrismin kritiikki
Tämä afrikkalaiselle, kriittiselle ajattelulle tyypillinen näkemys kulttuurillisesta
vieraantumisesta ja ’toiseudesta’ on keskeistä myös sekä postkolonialistiselle kirjallisuuskritiikille että yhteiskuntateorialle. ’Postkolonialismilla’ ei näin ollen afrikkalaisen filosofian yhteydessä viitata
ainoastaan kolonisaation jälkeiseen filosofointiin ja teoretisointiin. ’Postkolonialistinen teoria’ kattaa pikemminkin modernin diskurssia vastustavan teesin, joka
paljastaa (entisiä) siirtomaita edelleen
alistavat yhteiskunnalliset valtarakenteet
sekä niihin liittyvät rasistiset asenteet. Se
pyrkii taistelemaan lännen intellektuaalista, taloudellista ja poliittista ylivaltaa vastaan korostamalla autenttisen kulttuurillisen identiteetin merkitystä, puhutaanpa
sitten Afrikasta tai muista siirtomaavaltojen alaisuuteen joutuneista alueista. Postkolonialistisella modernismin antiteesillä on paljon yhteistä muiden valistuksen
intellektuaalista projektia kritisoivien diskurssien kanssa. Postkolonialistinen kri1/2002 niin & näin • 21
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tiikki jakautuu usein traditionalistiseen
suuntaukseen, joka korostaa autenttisen,
länsimaisista vaikutteista vapaan tradition
ideaalia, ja toisaalta postmodernia kritiikkiä seurailevaan näkemykseen, ettei vanhoihin kertomuksiin ole pirstoutuneissa
nykykulttuureissa enää paluuta sen paremmin Afrikassa kuin muuallakaan.11
Kenialaissyntyinen mutta intialaissukuinen, Kanadassa kouluttautunut ja
myöhemmin Australiaan muuttanut yhteiskuntakriitikko Pal Ahluwalia, joka
itse näin edustaa nykypäivän afrikkalaisen filosofian ja/tai afrikkalaisen filosofin
kosmopoliittisuutta, pohtii juuri näitä
postkolonialistisen teorian sisäisiä identiteettiongelmia kirjassaan Politics and
Postmodern theory (2001). Ahluwalia
toteaa, että monet afrikkalaiset ja afroamerikkalaiset yhteiskuntafilosofit ovat
joutuneet kritisoimaan rajusti rodulliseen
eksistentialismiin perustuvaa negritudeliikettä sekä postkolonistisen teorian identiteetti-teesejä, koska niiden yritys esittää etnistä ylpeyttä korostava lähestymistapa nimenomaan länsimaisen diskurssin vastavoimana itse asiassa väistämättä
johtaa länsimaisen, kolonialistisen ajattelun luoman rodullisen dualismin korostumiseen ja näin toistaa eurooppalaisten
ennakkoluuloja Afrikasta ja sen ’toiseudesta’. Näin negritude-ideologia ja vahvan
autenttisen kulttuuri- ja rotuidentiteetin
luominen pikemminkin oikeuttaa eurosentrisen käsityksen eri etnisistä taustoista tulevien erilaisuudesta eikä suinkaan
edistä tasa-arvoa eri etnisten taustojen välillä.12
Lisäksi Ahluwalia muistuttaa, että
postkolonialistisen diskurssin laajempana ongelmana on sen vahva nojautuminen mannereurooppalaiseen intellektuaaliseen diskurssiin. Yhtäältä niin negritudeideologian edustajat kuin alkuperäiset
eurosentrismiä ja kolonialismia kritisoineet teoreetikotkin, kuten esimerkiksi
Edward Said postkolonialismin klassikossaan Orientalism (1978), esittivät poliittisesti uusia ja tärkeitä kriittisiä näkemyksiä lännen ylläpitämiä eriarvoistavia valtasuhteita kohtaan. Toisaalta
tämä kritiikki itsessään perustui nimenomaan eurooppalaisen intelligentsian piirissä syntyneeseen yhteiskunnalliseen kritiikkiin eikä näin ollen suoraan edustanut
’perinteistä’ tai vaihtoehtoista, autenttisesti ei-eurooppalaista ajattelua. Esimerkiksi negritude-liikkeen perustajat sekä useat
postkolonialistisen teorian edustajat ovatkin opiskelleet ainakin jonkin aikaa Euroopassa, saaneet eurooppalaisia vaikutteita ideoihinsa ja olleet osa kosmo-

poliittista monikulttuurillisuutta. Postkolonialistinen eurosentrismin kritiikki
on saanut vahvoja vaikutteita mannereuroopalaisesta filosofisesta perinteestä
tukeutuen monin paikoin esimerkiksi
poststrukturalismiin, eksistentialismiin,
marxismiin sekä nykypäivän postmodernismiin.
Keskeistä kulttuurillisen ja etnisen
identiteetin hahmottamiselle onkin käytännössä ehkä ollut juuri yksittäisten
filosofien ja yhteiskuntakriitikoiden henkilökohtainen irtautuminen sukujuuristaan ja vieraantuminen omasta kulttuuristaan, samalla kun he kokivat tulleensa
tavalla tai toisella syrjityksi länsimaisen
kulttuurin piirissä. Ahluwalia toteaa, että
postkolonialistisen teorian heikkous on
siinä, että se perustuu eurooppalaiseen
filosofiseen metodiin ja tietynlaisen kosmopoliittisuuden omaksumiseen. Näin
se usein rajoittuu entisten siirtomaiden
’kansainvälistyneen’ älymystön keskuuteen eikä ole yhtä relevanttia monissa entisissä siirtomaissa ja nykyisissä kehitysmaissa, joissa postkolonialismin esittämä
vieraantuminen ja ’toiseus’ ei ole ongelma
valtaväestön keskuudessa. Vähemmän
koulutettu ja vaikkapa eristäytyneellä
maaseudulla asuva afrikkalainen maanviljelijä ei todennäköisesti koe tätä ’kosmopoliittista eksistentialistista angstia’,
koska hän ei koskaan ole joutunut elämään itselleen kulttuurillisesti ja etnisesti vieraassa ympäristössä.13
Näistä eurosentrismin postkolonialistiseen kritiikkiin liittyvistä ongelmista
huolimatta positiivisena voidaan pitää erityisesti postkolonialistisen teorian kriittistä voimaa, joka tuo myös länsimaissa
esille eurosentrismin vaikutuksen kansainvälisten suhteiden ja arvostusten vääristymiseen. Sen esittämä kulttuurillisiin,
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin suhteisiin sekä sukupuoleen, etniseen taustaan
ja kieleen perustuva valta-analyysi on onnistunut kuvaamaan selvästi sitä alistavaa ympäristöä, jonka puitteissa puhtaasti läntisen (perinteisesti usein myös patriarkaalisen) mallin ulkopuoliset ajattelusuuntaukset ja eri kulttuuriperinteistä
kotoisin olevat kriittiset ajattelijat ovat
joutuneet kamppailemaan. Tätä eurosentristä taustaa vasten on helppo ymmärtää,
miksi afrikkalainen filosofia vielä nykypäivänäkin joutuu usein lähtemään liikkeelle kieltämällä eurooppalaisten aikanaan
afrikkalaisiin liittämät ennakkoluulot.

”

…afrikkalaiset filosofit ovat alusta
asti joutuneet puolustamaan
afrikkalaisen ajattelun
rationaalisuutta, logiikkaa ja ylipäätään intellektuaalisuutta usein
samalla tavoin altavastaajan asemasta
kuin feministit joutuvat puolustamaan sukupuolten intektuaalista ja
sosiaalista tasa-arvoa.

Missä filosofia sai alkunsa?
Postkolonialistisen kriittisen filosofian lisäksi afrikkalaisen filosofian roolia ja sen
merkitystä maailmalla on pyritty puolustamaan myös historiallisesta näkökulmasta. Koska afrikkalaisen filosofian olemassaoloa koskevan debatin keskeinen
lähtökohta on perinteinen länsimainen
asenne, joka on kyseenalaistanut ’mustan
Afrikan’ kyvyn loogiseen analyysiin ja rationaaliseen ajatteluun, muutamat afrikkalaiset filosofit ovat halunneet osoittaa,
että mikäli hylättäisiin eurosentrinen historiankäsitys, todellisuudessa kävisi ilmi,
että filosofia on levinnyt Afrikan mantereelta Eurooppaan eikä suinkaan päinvastoin. Niinpä puolustaessaan afrikkalaisen kriittisen ajattelun ja filosofian olemassaoloa historiallisesta näkokulmasta
muutamat afrikkalaisen filosofian edustajat, kuten Cheikh Anta Diop (1974),
Henry Olela (1994) sekä Molefi Kete
Asante (2000), pyrkivät todistamaan, että
sekä tieteiden että filosofian historian Eurooppa-keskeisyys on harhaanjohtavaa.
Heidän mukaansa tieteiden kehittyminen ja filosofointi ei alkanut antiikin
Kreikassa, vaan Kreikassa esitetty tieteellinen ja filosofinen ajattelu oli saanut
vaikutteita Afrikan aikaisemmista kulttuureista, erityisesti Egyptin sekä Etiopian pitkälle kehittyneistä sivilisaatioista. Asanten mukaan historiallisesti ensimmäinen filosofi, joka käsitteli paikan, ajan, tilan,
elämän ja kuolemattomuuden käsitteitä sekä
fyysisten ja henkisten sairauksien luonnetta, oli
nykyisen Egyptin alueelta lähtöisin oleva Imhotep (2700 eKr),
joka näin ollen olisi kaikkien tieteiden
todellinen ’esi-isä’.14
Kreikkalaisista esimerkiksi ensimmäiseksi filosofiksi väitetyn Thalesin (600
eKr) tiedetään opiskelleen Afrikassa ja
saaneen oppia Egyptin papeilta. Myös
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Platonin ajatuksissa sielun reinkarnaatiosta nähdään yhteyksiä Egyptin mytologiaan ja filosofiaan. Aristoteleen arvellaan
puolestaan omaksuneen liikkumattoman
liikuttajan idean matkoillaan Egyptiin
Aleksanteri Suuren kanssa. Vaikka Egypti
ei kata kuin pienen osan Afrikan mantereesta, Egyptin ontologisten ja kosmologisten näkemysten, mytologian sekä tieteellisen empiirisen tutkimuksen oletetaan perustuvan nimenomaan ’mustan
Afrikan’ traditioihin eikä esimerkiksi lähi-idän Arabivaikutteisiin kulttuureihin.
Myös etnisesti Egyptin kansojen juurten
katsotaan olevan Itä- ja Etelä Afrikan heimoissa. 15

NYKYPÄIVÄN AFRIKKALAISTA FILOSOFIAA:
NELJÄ SUUNTAUSTA
Suuri osa afrikkalaisesta filosofiasta näyttää keskittyneen pohtimaan sitä, onko
afrikkalaista filosofiaa olemassa itsenäisesti sekä miten tämä filosofia mahdollisesti eroaa filosofiasta muualla maailmassa.
Yleiskuvan antamiseksi esittelen seuraavaksi lyhyesti, minkälaista filosofiaa afrikkalaiset filosofit nykyään tekevät ja
minkälaisista aiheista he ovat kiinnostuneita. Afrikkalaisen filosofian kokonaiskuvan hahmottamiseksi voidaan erottaa
neljä päävirtausta. Nairobin yliopistossa
toimineen, muutama vuosi sitten edesmenneen filosofin Henry Odera Orukan
(1990) mukaan nämä suuntaukset ovat
1) etnofilosofia eli kollektiivinen kansanfilosofia, 2) paikallinen filosofinen viisaus tai ’vanhojen viisaiden filosofinen
tulkinta’, 3) ammattifilosofia ja 4) kansallis-ideologinen yhteiskuntafilosofia.16
Oruka on myöhemmin lisännyt näihin
virtauksiin afrikkalaisen filosofian hermeneuttisen suuntauksen sekä taiteellisen ja kirjallisen suuntauksen, mutta tiukasti määritellen ne eivät ole itsenäisiä
filosofian alueita, vaan osa laajempaa
postkolonialistista teoretisointia. Niinpä
esimerkiksi afrikkalaisen filosofian johdanto-oppikirjoissa edellä esitetty nelijako on edelleen vallitseva. Tämä nelijako
esittää samalla neljä erilaista näkemystä
filosofian luonteesta.

Etnofilosofia
Etnofilosofialla viitataan kulttuuriantropologien, sosiologien ja etnografien työhön,
jossa pyritään kuvaamaan ’tyypillisesti afrikkalaisia’ kollektiivisia ja traditionaali-

sia kansanuskomusjärjestelmiä tai kansanviisauksia. Erityisesti Afrikassa toimineet lähetyssaarnaajat katsoivat tärkeäksi ’läntisestä poikkeavan’ afrikkalaisen
maailmankuvan hahmottamisen, koska
vasta paikallisen kulttuurin ymmärtäminen edesauttoi käännytystyötä ja kristinuskon levittämistä Afrikan eri heimojen
keskuuteen. Etnofilosofian edustajia ovat
esimerkiksi katolinen pappi ja lähetysaarnaaja Placid Tempels, joka Bantufilosofiassaan (Bantu Philosophy, 1959, alkup.
La Philosophie bantoue, 1945) kuvasi
afrikkalaista ajattelua ja uskomusjärjestelmää. Tempels tutki lähinnä Shaba
Baluba-heimoa Kongon demokraattisen
tasavallan alueella (ent. Zairessa), mutta
yleisti esimerkiksi ontologisen ’olemisen’
tilalle ’elämänvoiman’ käsitteen kattamaan laajemmin koko Afrikan maailmankuvan. Vaikka Tempels myönsi, että
afrikkalaisten maailmankuva on filosofinen, hän samalla korosti, etteivät afrikkalaiset itse kuitenkaan pysty tätä filosofista mallia käsitteellistämään ja analyyttisesti esittämään. Afrikkalaiset elävät
maailmankuvansa mukaan, kun eurooppalaisia ajattelijoita taas tarvitaan ’teoretisoimaan’ tämä maailmankuva (omien tarpeidensa ja tarkoitusperiensä mukaan).
Afrikkalaisen filosofian näkökulmasta ristiriitaisena pidetäänkin usein sitä, että
tämä Afrikan ulkopuolelta tulleiden
lähetyssaarnaajien tai akateemisten tutkijoiden suorittama afrikkalaisen ajattelun erityispiirteiden kuvaaminen antoi
itse asiassa alkupotkun afrikkalaisen ajattelun keskeisten piirteiden hakemiselle
ja näin myös modernille filosofialle Afrikan mantereella.

Sage-filosofia eli paikallinen viisaus tai
’tietäjyysfilosofia’
Kollektiivisten kansanviisauksien tulkitsemisesta poikkeaa kansan viisaiden esittämien yksilöllisten (usein yhteisön uskomuksista poikkeavien) ajatusten tutkiminen. Tämä Sage-filosofiaksi kutsuttu
(usein myös ’philosophic sagacity’ nimellä tunnettu) suuntaus voidaan suomentaa ehkä parhaiten ’paikallisten viisaiden
filosofiana’ tai sitten mahdollisesti ’tietäjyysfilosofiana’. 17 Englanninkielisen sagenimityksen vakiinnutti sen tunnetuin tutkija Henry Odera Oruka (1991). Oruka
halusi tuoda julki yksittäisten afrikkalaisten originaaleja, filosofisia ajatuksia ja
osoittaa samalla, ettei ’primitiivinen’ elämäntapa ole este kriittiselle ajattelulle ja
terävälle argumentaatiolle. Oruka todisti,

”

…muutamat afrikkalaiset filosofit
pyrkivät todistamaan, että sekä
tieteiden että filosofian historian
Eurooppa-keskeisyys on harhaanjohtavaa. Heidän mukaansa tieteiden
kehittyminen ja filosofointi ei alkanut
antiikin Kreikassa, vaan Kreikassa
esitetty tieteellinen ja filosofinen ajattelu oli saanut vaikutteita Afrikan
aikaisemmista kulttuureista, erityisesti
Egyptin sekä Etiopian pitkälle kehittyneistä sivilisaatioista.

että myös sosiaalisesti yhteisökeskeinen
kulttuuri voi tuottaa individualistisia ajattelijoita ja ajatuksia, samalla tavoin kuin
individualistisessa kulttuurissa syntyy ’laumasieluja’, jotka mieluummin seuraavat
erilaisten yhteisöjen uskomuksia ja arvoja
(olipa kyse sitten ideologisesta, uskonnollisesta tai muusta kollektiivista) kuin kyseenalaistavat niitä.
Orukan Sage-filosofian on kuitenkin
nähty usein olevan hyvinkin lähellä etnofilosofiaa ja kulttuuriantropologiaa. Toisaalta sitä on kritisoitu siitä, että filosofin
haastatellessa paikallisia viisaita ja organisoidessaan heidän ideoitaan ja ajatuksiaan systemaattiseen teoreettiseen pakettiin, filosofi tutkijana itse välttämättä
osallistuu filosofointiprosessiin. Hän saattaa haastattelutilanteessa johdatella haastateltavaa kohti haluttua johtopäätöstä tai
materiaalia purkaessaan tulkita sitä liian
tiukasti omien viitekehystensä sisältä.18

Ammattifilosofia
Ammattifilosofeiksi kutsutaan niitä nykypäivän afrikkalaisia filosofeja, jotka ovat
saaneet koulutuksensa läntisissä yliopistoissa, omaksuneet systemaattisen teoretisoinnin, käsiteanalyysin ja modernin
logiikan mallit, mutta käyttävät niitä
nimenomaan afrikkalaisen filosofian kehittämiseen, perinteisten ajatusmallien
kriittiseen analyysiin ja Afrikan kehitykseen liittyvien kysymysten filosofiseen tarkasteluun. Ammattifilosofien kuten beniniläisen Paul Hountondjin (1983), ghanalaisen Kwasi Wiredun (1980, 1996)
ja nigerialaisen P.O. Bodunrinin (1984,
1985) näkökulmasta afrikkalaista filosofiaa ei voi erottaa muusta filosofiasta sen
paremmin kuin afrikkalaista matematiikkaa voidaan erottaa yleisestä matematiikasta. Filosofian metodi ja siihen sisältyvä logiikka ovat universaaleja, vaikka
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kulttuurillinen tausta vaikuttaakin tavalla tai toisella filosofiseen ajattelutapaamme ja aiheisiin, joita käsittelemme. Voidaan puhua afrikkalaisista filosofeista tai
afrikkalaisten tekemästä filosofiasta viittaamalla tiettyjen filosofien alkuperäiseen kansallisuuteen ja etniseen ja kulttuurilliseen taustaan. Eri asia on rajata
afrikkalainen filosofia siten, että määrettä afrikkalainen käytetään viittaamaan
jotenkin kokonaisvaltaisesti poikkeavaan
ajatusmalliin tai lähestymistapaan.

Kansallis-ideologinen yhteiskuntafilosofia
Kansallis-ideologinen yhteiskuntafilosofia puolestaan yhdistää filosofisen lähestymistavan yhteiskunnallisiin kysymyksiin
sekä kolonialismia vastaan käytyyn taisteluun ja Afrikan maiden itsenäistymisprosessiin. Sillä on paljon yhteistä laajemman postkolonialistisen teorian kanssa.
Kansallisen identiteetin vahvistamisen lisäksi afrikkalainen yhteiskuntafilosofia
myös ajaa normatiivisesti Afrikan yhdentymistä. Suuri osa kansallis-ideologista filosofiaa ei keskity niinkään teoreettiseen filosofiseen spekulointiin tai
käsitteelliseen analyysiin sinänsä. Sen
sijaan se pyrkii luomaan afrikkalaisille
traditionaalisille arvoille perustuvan ideaalin yhteiskuntamallin, jonka avulla
kansalliselle kehitykselle voidaan käytännössäkin löytää uusi itsenäinen suunta
ja paikallisiin olosuhteisiin istuva
hallintojärjestelmä.
Kaksi tämän kansallis-ideologisen
suuntauksen ehkä tunnetuinta edustajaa
(mutta eivät toki ainoaa) ovat ghanalainen Kwame Nkrumah ja tansanialainen
Julius Nyerere, jotka molemmat toimivat
myös maidensa ensimmäisinä presidentteinä ja yrittivät soveltaa yhteiskuntafilosofian ideaalejaan myös poliittiseeen käytäntöön. Nkrumah (1965, 1970) kehitti
marxilaisen, konsientilismiksi (engl. ’consciencialism’) nimeämänsä egalitaristisen
yhteiskuntamallin. Nyerere (1967, 1968,
1973) puolestaan hahmotteli ideologisen
perhe- ja pienyhteisökeskeisen Ujamaa -sosialismin, jossa tavallaan Marxin ja Maon
kommunistiset ideat
yhdistyivät autenttisen afrikkalaisen tradition herättämiseksi myös modernin,
kolonialismin jälkeisen afrikkalaisen yhteiskuntajärjestyksen
perustaksi.

AFRIKKALAISEN FILOSOFIAN
ERITYISPIIRTEITÄ JA -KYSYMYKSIÄ
Kansallis-ideologiselle filosofialle keskeinen kysymys on yksilön ja yhteisön
suhde hyvän yhteiskuntajärjestelmän perustana. Sekä Nkrumah että Nyerere pyrkivät löytämään perustan sosialistiselle
poliittiselle järjestelmälle Afrikan yhteisökeskeisestä traditiosta, jota afrikkalaisessa yhteiskuntafilosofiassa usein kutsutaan
kommunalismiksi. Molemmat uskoivat,
että ainoa tapa vapauttaa Afrikka kolonialismin kulttuurillisista (nimenomaan
egoistiselle individualismille perustuvista) vaikutteista on herättää henkiin perinteinen solidaarisuuden traditio, joka
toimii sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän moraalisena selkärankana. Itse asiassa Nkrumah ja Nyerere väittivät, että afrikkalainen perinne itsessään on yhtä kuin
sosialistinen perinne.
He näkivät sosialismin
ja kapitalismin pikemminkin luonteenpiirteinä kuin itsenäisinä poliittisina järjestelminä:
sosialistisuus oli oikeudenmukaisen yhteiskunnan jäsenten tavoiteltava hyve ja
kapitalismi puolestaan edusti itsekeskeisyyden pahetta.
Nyky-Afrikan
yhteiskunnallisessa,
monikulttuurisessa
todellisuudessa
tämän ideaalisen, ’autenttisen’ afrikkalaisen tradition herättäminen ei ole onnistunut. Edes sosialistisen poliittisen järjestelmän vallitessa kansalaiset eivät palanneet autenttisiin solidaarisuuden arvoihin. Kulttuurillisesti monimuotoisessa
nykypäivän Afrikassa vähitellen markkinatalouteen perustuvan demokratian afrikkalaiset sovellutukset ovat käytännössä korvanneet afrikkalaisen sosialismin
sekä perinteisenä arvona että poliittisena järjestelmänä. Nykypäivän afrikkalainen poliittinen filosofia pyrkiikin sosialismin jälkeen entistä selvemmin yhdistämään demokratian poliittisen ihanteen
Afrikan egalistisen yhteisökeskeisen tradition arvojen kanssa. Tämän päivän
afrikkalainen yhteiskuntafilosofia tuo
juuri postkolonialistisen yhteiskuntateorian kautta esiin afrikkalaisen perinteen
autenttisten arvojen tärkeyden kansallisen ja laajemmin koko Afrikan mantereen yhteisen hyvän edistämisessä, mutta
demokraattisen hallintosysteemin puitteissa. Ehkä selvin ero perinteisen kommunalistisen ja nykyisen kommunitaristisen yhteiskuntafilosofian välillä on painopisteen siirtyminen perhe- ja pienyhtei-

”

Sekä Nkrumah että Nyerere
pyrkivät löytämään perustan
sosialistiselle poliittiselle järjestelmälle
Afrikan yhteisökeskeisestä traditiosta,
jota afrikkalaisessa
yhteiskuntafilosofiassa usein kutsutaan
kommunalismiksi.

sökeskeisyydestä laajempia yhteisöjä
ja yhteistä hyvää korostavaan yhteiskunnalliseen ajattelumalliin – toisin
sanoen traditionaalisten heimoyhteisöjen antaman sosiaalisen mallin
sijaan osallistuvan kansallis-demokratian sekä kansalaisyhteiskunnan edistämiseen.19 Kuten aikanaan Nkrumah
ja Nyerere, myös suurin osa nykyisistä
afrikkalaisista poliittisista teoreetikoista kannattaa edelleen toisaalta panafrikanismia eli Afrikan yhtenäisyyttä
ja Afrikan valtioiden poliittista ja taloudellista yhdentymistä sekä toisaalta korostaa paikallisen tiedon ja identiteetin merkitystä globalisoituvassa
yhteiskuntajärjestyksessä.

Persoonan persoonallisuus ja
yhteisöllisyys
Kansallis-ideologisen yhteiskuntafilosofian yhteydessä esitetty yksilön ja
yhteisön suhde sekä tradition merkitys kulttuurillisessa ja poliittisessa
identiteetissä on keskeinen kysymys
afrikkalaisessa filosofiassa. Jos kaikesta kriittisyydestä huolimatta halutaan
esittää yleistyksiä, jotka korostavat
afrikkalaisen filosofian eroja läntisestä, laajasti ottaen voidaan sanoa, että
siinä missä läntinen filosofia painottaa yksilön oikeuksia ja vapautta, afrikkalainen filosofia korostaa usein
selkeämmin yksilön yhteisöllisyyttä,
tradition merkitystä, yksilöiden sosiaalisia velvollisuuksia sekä yhteistä
hyvää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
etteikö poikkeuksia esiinny afrikkalaisten filosofien keskuudessa ja vaihtoehtoisia näkökulmia yksilön yhteisyyteen tuotaisi esille afrikkalaisen
filosofian debateissa, samalla tavoin
kuin läntisessä laajasti atomistis-individualistisessa kehyksessä keskustellaan yhteisöllisyyden merkityksestä ja
arvosta.
Eräs yksilön yhteisöllisyyteen afrikkalaisessa filosofiassa (kuten usein
lännessäkin) liittyvä käsite on ’per-
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soona’ ja persoonan rooli yksilön ja yhteisön suhteessa. Afrikkalaiset filosofit ovat
esimerkiksi pyrkineet selvittämään, onko
afrikkalainen käsitys persoonasta jotenkin perustavanlaatuisesti erilainen kuin
länsimainen käsitys, joka on usein hyvinkin individualistinen, rationalistinen ja
dualistinen. Toisaalta se pyrkii analysoimaan, mikä on persoonan ja persoonallisuuden paikka yhteisössä, afrikkalaisessa,
selkeämmin kollektiivisessa traditiossa.
Ghanalainen Kwame Gyekye on pyrkinut kriittisesti hahmottelemaan nimenomaan ghanalaisen akan-heimon keskuudessa omaksuttua persoonan käsitettä
sekä selvittämään tämän näkemyksen yhteyksiä muihin afrikkalaisiin ajattelumalleihin ja vielä laajempaan filosofiseen
kysymykseen ihmisten yhteisöllisyydestä
yleensä. Näin Gyekyen analyysi liikkuu
monella eri tasolla ja on hyvin moniulotteista. Gyekyen filosofisesta tutkimuksesta käy ilmi, että afrikkalainen käsitys persoonasta on holistinen perustuen nimenomaan yksilön ja yhteisön välisen ykseyden ymmärtämiseen. Akan-uskomusten
mukaan ihmispersoona jakautuu kolmeen eri osaan, jotka
vaikuttavat myös ihmisen ’persoonallisuuteen’. Nämä osat ovat
ensinnäkin okra eli persoonan perimmäinen
olemus tai ’todellinen
minä’, jota lännessä
usein kutsutaan ’sieluksi’ tai ’mieleksi’. Toinen
persoonan osa on sumsum, jonka ehkä
lähin käännös on henki (engl. spirit).
Sumsum liittyy yksilön persoonallisuuteen ja hänen ainutlaatuisiin (luonteen-)
piirteisiinsä ja ominaisuuksiinsa, jotka
erottavat hänet muista. Toisaalta sumsum
viittaa laajemmin myös ‘eeppiseen tai kansallishistorialliseen muistiimme eli siihen,
mitä me olemme ryhmän yksittäisinä jäseninä (osina) perineet perheeltämme, yhteisöltämme ja kulttuuriltamme. Persoonan kolmas elementti Gyekyen mukaan
on honam eli fyysinen keho.
Gyekye väittää kuitenkin, että kokonaisuutena akan-kulttuurin keskuudessa
persoonan käsite on pikemminkin dualistinen kuin selkeästi kolmijakoinen, sillä
okra ja sumsum edustavat molemmat yhdessä elämän henkistä aspektia, kun taas
honam liittyy nimenomaan fyysiseen olemukseemme. Gyekye ei yleistä akan-heimon näkemyksiä koko Afrikkaa kattaviksi, mutta vihjaa selvästi, että vaikka Afrikassa persoonan käsitykseen sisältyy yhteisiä elementtejä länsimaisen käsityksen

kanssa, afrikkalainen käsitys eroaa erityisesti siinä, että persoonan määritelmään sisältyy yhteisöllisiä elementtejä ja
yksilö määritellään yhteisönsä ja sen perinteiden (eli eräänlaisen kansanhengen)
kautta.20
Molefi Kete Asante puolestaan esittää, että laajemmin traditionaalisessa ghanalaisessa persoonan käsitteessä on Gyekeyn esittämän okran eli sielun ja sumsumin eli hengen lisäksi kaksi muuta
elementtiä: mogya, joka viittaa suoraan
biologiseen matrilineaariseen perimäämme sekä abusua, joka taas tarkoittaa jatkuvaa ’fyysistä’, sukupolvelta toiselle siirtyvää sidettämme perheeseemme tai yhteisöömme. Se ikään kuin yhdistää yhteisön
jo edesmenneet jäsenet elossa oleviin.21
Asante väittää Gyekyen analyysin pakottavan dualistisen lähestymistavan alunperin holistiseen maailmankuvaan. Tämä
holismi tulee esille siinä, että akan-persoonan käsite sisältää universaaleja elementtejä ja se yhdistää ympäröivän maailmamme, yhteisömme ja yksilöt yhdeksi
jatkuvaksi kokonaisuudeksi. Asanten näkemys korostaa yksilöiden vastuuta toisistaan, yhteisöstään, luonnosta ja niiden
yhteisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yksilön persoonallisuus määrittyy
yhteisön kautta – osana ’meitä’ – eikä
niinkään yksilön sellaisten erityispiirteiden kautta, jotka pikemminkin erottavat tämän yhteisöstä kuin tekevät osaksi
toimivaa kokonaisuutta. Tämä ei tee yksilöistä vähemmän arvokkaita, vaan jokaisella on tärkeä rooli kokonaisuuden
harmoniassa.
Holistiseen maailmankuvaan sekä persoonan käsitteeseen liittyykiin ’monitajunnallisuus’ eli harmonian etsiminen
liikkeen kautta, olemisen ja kokemisen
eri tasoilla sekä moninaisten arvo- ja
uskomusjärjestelmien näkökulmasta. Ylipäätään yksilöiden välisten sekä yksilön
ja laajemman yhteisön suhteiden positiivisuus on tärkeää kokonaisvaltaisen harmonian ja maailman oikean järjestyksen
ylläpitämiseksi. Asante toteaa, että esimerkiksi (liiketaloudellisen) voiton tavoittelu yhdistetään traditionaalisessa afrikkalaisessa arvosysteemissä usein varkauteen ja valehteluun. Koska yksilön
persoonallisuus korostuu yksilön sosiaalisessa arvostuksessa, ei yksilön tule asettaa omaa etuaan muiden edun edelle.
Niinpä esimerkiksi hyvien ihmissuhteiden ylläpitäminen edellyttää, ettei (liike-)
kumppanilta voi pyytää kiskurihintaa,
joka ylittää reilusti sen mitä itse on maksanut.22

”

Läntisten maiden kannalta kenties
on parempi pitää Afrikka ja ylipäätään entiset siirtomaat yhä edelleen
tavalla tai toisella riippuvaisena lännen
omista päämääristä ja sitoa niiden kehitys länsimaiden etuihin, kuten afrikkalainen yhteiskuntateoria ja postkolonialistinen kritiikki on paljastanut.

Onko Afrikkalaisilla mitään käsitystä ajasta?
Toinen afrikkalaisen ajattelun holistisesta luonteesta todistava teema on ajan filosofia. Etnofilosofiksi nykyään luokiteltu
kenialainen teologi-filosofi John Mbiti,
kirjassaan African Religions and Philosophies (1969), korosti uskonnon ja henkisyyden merkitystä afrikkalaisessa kulttuurissa. Hän pohti tähän liittyen sitä, miten
afrikkalainen aikakäsitys eroaa eurooppalaisesta sen vuoksi, ettei Afrikassa
ole erillistä käsitettä tulevaisuudelle.
Mbiti yleisti rankasti muutaman kenialaisen heimon keskuudessa tekemänsä
tutkimuksen osoittamaan koko afrikkalaisen kulttuurin ’tulevaisuudettomuuden’.
Mbitin tulkintojen ja
niiden kritiikin myötä
ajan käsitteen tutkimisesta onkin viime aikoina tullut yksi afrikkalaisen filosofian keskeisistä
aihepiireistä sekä vertailevassa että analyyttisessa tutkimuksessa.
Vaikka Mbitin aikanaan esittämät laajat
yleistykset afrikkalaisesta aikakäsityksestä
on torjuttu, ajan käsitteellistämisen Afrikassa nähdään edelleenkin usein poikkeavan länsimaisesta lineaarisesta ja paloitellusta aikakäsityksestä.
Jos afrikkalaisen ajattelun ainutlaatuisuutta halutaan korostaan, voidaan esimerkiksi todeta, että on tavallaan epäreilua vertailla afrikkalaista aikakäsitystä
länsimaiseen, mikäli tämä vertailu tapahtuu länsimaisen ajattelun piirissä. Esimerkiksi väite ajan jaksotusten puuttumisesta ja siitä johdettu afrikkalaisen aikanäkemyksen tulevaisuudettomuuden oletus
tehdään läntisestä aika-käsityksestä käsin.
Tällöin sanotaan, että länsimaisesta vertailupisteestä käsin afrikkalainen aika-käsitys on ’puutteellinen’. Kuitenkin afrikkalaisessa maailmankaikkeuden ykseyttä
ja syklisyyttä korostavassa näkemyksessä
on lähes mahdotonta erottaa menneisyyt1/2002 niin & näin • 25
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tä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta toisistaan. Filosofia ja kulttuuri
Näin ollen tulevaisuuden käsitteleminen
erillisenä ‘aikana’ ei ole oleellista. Tästä Tärkeä kysymys, jonka afrikkalaiset
holistisen aikakäsityksen näkökulmasta filosofit ovat tuoneet esille on kulttuurin
voidaan yhtä hyvin todeta, että länsimai- vaikutus filosofiaan.
nen ajan käsitys on harhateillä yrittäesMyös edellä esitetyt persoonan ja ajan
sään pätkiä, pysäyttää ja kontrolloida käsitteiden afrikkalaisesta näkökulmasta
aikaa luoden itselleen illuusion tulevai- tehdyt analyysit omalta osaltaan paljastasuuden erillisyydestä.
vat tämän suhteen ongelmia. AfrikkalaiHolistisen näkemyksen mukaan sen filosofian määrittelyssä on itse asiassa
mennyt ja tämänhetkinen on myös tu- jouduttu kysymään uudelleen, mitä filolevaa. Koska tulevaa ei voi erottaa ole- sofialla viime kädessä tarkoitetaan. Onko
vasta, me elämme itse asiassa loputtomas- olemassa vain yksi hyväksyttävä filososa tulevaisuudessa. Afrikkalainen holisti- foinnin muoto vai eroaako filosofia myös
nen aikakäsitys liittyy yksilön, yhteisön metodillisesti eri kulttuureissa?
ja persoonallisuuden tematiikkaan myös
Debatissa afrikkalaisen filosofian luonsiinä mielessä, että se hälventää rajoja teesta kysymys siitä, minkälainen ajattelu
elävien ja kuolleiden yhteisön väliltä. voidaan määritellä filosofiaksi on keskeiEsi-isämme ja siis ylipäätään edesmen- nen. Toisaalta afrikkalaiset ajattelijat haneet (kuten suomalainen termikin hyvin luavat todistaa eurosentriset, lévy-bruhkuvaa) sukulaisemme eivät ole mennei- lilaiset esiloogisuuden, esitieteellisyyden ja
syyttä siinä mielessä kuin lännessä, vaan primitiivisyyden väitteet epäpäteviksi. Saovat ikään kuin ’menneet edeltä’ toisen- malla ottaessaan tämän haasteen vastaan
laiseen olemukselliseen tilaan tai ulottu- he ikään kuin alistuvat assimiloitumaan
vuuteen. Näin kuolleetkin pysyvät ajan läntiseen määritelmään filosofiasta anajatkumossa mukana osallistuen edelleen lyyttis-loogisena metodina. Toisin sanoen,
yhteisön elämään tietyssä mielessä ’tule- ollakseen filosofiaa tietyn ajatusmallin
vasta’ (pikemminkin kuin tulevaisuudes- on läpäistävä läntisen filosofisen metota) käsin.23
din testi. Kyseenalaiseksi edelleen jää, kuAfrikkalaista ja läntistä aika-käsitystä vaako afrikkalaisen filosofin tekemä sysvertaillessa tulisi ehkä puhua pikemmin- temaattinen analyysi esimerkiksi juuri
kin aika-orientaatiosta tai aika-perspek- ’persoonan’ käsitteestä onnistuneesti alkutiivistä. Tämä tarkoittaa (jos taas rohkeas- peräistä, ’itsenäistä’ ja paikallista afrikkati yleistetään), että afrikkalainen ajattelu laista filosofiaa, joka eroaisi radikaalisti
suuntautuu useammin jo tapahtuneeseen joko metodillisesti tai sisällöllisesti länti(mitä länsimainen ajattelu pitää mennei- sestä filosofiasta.
syytenä tai jopa nykyhetkenä) kuin mahNiinpä tämänkin päivän afrikkalaiset
dollisesti ’myöhemmin’ tapahtuvaan.24 filosofit ovat edelleen vaikean dilemman
Muuten afrikkalaisen ja länsimaisen ajan edessä. Toisaalta he haluavat tuoda esille
käsitteiden vertailussa helposti sekoite- afrikkalaisen ajattelun ja filosofoinnin eritaan keskenään käsitys ajasta (ajan kulus- tyispiirteet ja omalaatuisuuden. Toisaalta), ajan käsitteellistäminen (mitä ’ajalla’ ta he tietävät, että näiden erityispiirteiviime kädessä tarkoitetaan) ja toisaalta
den korostaminen samalla vain vahvistaa
ajan arvostaminen (mihin ja miten aikaa
afrikkalaisen filosofian eristäytymistä länkäytetään). Alkukantaisimmissakin yhtei- simaisesta ’tieteellis-analyyttisestä’ ajattesöissä on mitä todennäköisemmin käsi- lusta. Tyypillisesti afrikkalaisten käsitteitys ajasta ja sen kulusta. Toisaalta se, että den tai lähestymistapojen esille tuomiaikaa käytetään hyvin eri tavoin eri kult- nen johtaa helposti afrikkalaisen ajattetuureissa, kertoo usein enemmän siitä, lun liian laajaan yleistämiseen ja sen
minkälaisia arvosysteemeja näissä kult- kollektivoimiseen. Afrikkalaisen filosofituureissa on – esimerkiksi miten omaa in- an ikään kuin halutaan tuovan esille tietdividualistista elämää, sosiaalisia suhteita, tyjä kulttuurillisia erityispiirteitä deskriptyötä, jne. arvotetaan – kuin siitä, miten tiivisessä mielessä, mutta samalla niiden
niissä ymmärretään esimerkiksi ajan on- tulkinta läntisestä näkökulmasta kuitentologinen olemus tai sen epistemologiset kin muuttuu helposti preskriptiiviseksi
aspektit.
– eli piirteiksi, joita afrikkalaisen filosofian edellytetään pitävän sisällään ollakseen ’afrikkalaista filosofiaa’. Länsimaisesta näkökulmasta afrikkalainen ajattelu nähdäänkin usein kansankulttuurina,
joka perustuu traditionaalisiin ja primitiivisiin uskomuksiin sekä ylipäätään mys-

”

…Jos kaikesta kriittisyydestä
huolimatta halutaan esittää
yleistyksiä, jotka korostavat
afrikkalaisen filosofian eroja läntisestä,
laajasti ottaen voidaan sanoa, että
siinä missä läntinen filosofia painottaa
yksilön oikeuksia ja vapautta,
afrikkalainen filosofia korostaa usein selkeämmin yksilön yhteisöllisyyttä, tradition merkitystä, yksilöiden sosiaalisia
velvollisuuksia
sekä yhteistä hyvää..

tiikkaan. Modernin rationalismin näkökulmasta sosiaaliset ja tunneperäisinä pidetyt yhteiskunnalliset näkemykset eivät
seuraa länsimaista analyyttista loogista
ajattelua, vaan esittävät läntisestä filosofisesta analyysista poikkeavan kulttuurisidonnaisen ’filosofoinnin’ muodon.
Perinteisesti afrikkalainen ajattelu on
yhdistetty emotionaalisiin, yliluonnollisiin ja uskonnollisiin näkemyksiin, yhteisökeskeisiin kansanuskomuksiin. Samalla sen normatiivinen yhteisökeskeisyys
johtaa lännessä helposti oletukseen, ettei
afrikkalaisessa ajattelussa viime kädessä
ole tilaa todelliselle perinteen kriittiselle
analyysille. Sen sijaan filosofiaa käytetään
’poliittisesti’ afrikkalaisten perinteisten uskomusten ja ajattelumallien puolustamiseen ja kulttuurilliseen emansipaatioon
eikä niinkään perinteisen kulttuurin kahleista vapautumiseen. Tämä näkemys saa
ironisesti tukea siitä, että ’radikaalit’ afrikkalaiset traditionalistit nimenomaan korostavat, että läntisen filosofian analyyttisen metodin käyttäminen afrikkalaisten
ajatusmallien esille tuomiseksi rajaa vaihtoehtoisia, kulttuurillisia lähestymistapoja ja osoittaa afrikkalaisen ajattelun alistumista uuskolonialistisen rationalismin
valtaan.25
Afrikkalaisen filosofian olemuksellisia piirteitä pohdittaessa joudutaankin
usein ’-ismien’ suohon. Afrikkalaisen ajattelun nähdään helposti kokonaisuudessaan edustavan kollektivistista ja relativistista lähestymistapaa. Tällöin esimerkiksi
kollektivismin deskriptiiviset ja preskriptiiviset elementit pyrkivät sekoittumaan
keskenään. On kuitenkin aivan eri asia
puhua individualismista ja kollektivismista filosofisina teorioina tai suuntauksina
kuin pohtia sitä, miten ne edustavat yksilö- ja yhteisökeskeisyyttä kulttuurillisina perinteinä. Lisäksi individualismin
ja kollektivismin deskriptiiviset ja preskriptiiviset elementit sekoitetaan usein
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keskenään ja niiden määritelmät yhdistetään laajempaan relativismi–universalismi-kiistaan. Niinpä yhteisökeskeisestä
kulttuurista lähtöisin olevan ajattelijan
nähdään helposti deskriptiivisesti toistavan kulttuurinsa keskeisiä piirteitä niitä
kriittisesti kyseenalaistamatta ja tradition korostamisen ajatellaan edustavan
kulttuurirelativismia. Samanlaiseksi ongelmaksi ei kuitenkaan hahmoteta läheskään yhtä usein sitä, että yksilökeskeisessä kulttuurissa toistuvasti luodaan
nimenomaan atomistisia ja individualistisia lähestymistapoja ja kielletään ei-individualististen arvojärjestelmien argumentaatiovoima. Toisaalta individualistisen
kulttuuritaustan omaavat filosofit saattavat mahdollisimman ankaran analyysin
tuloksena päätyä kauttaaltaan monistiseen, holistiseen ja/tai kollektivistiseen
teoreettiseen ajattelumalliin, ilman että
heidän metodillista kriittisyyttään epäillään.
Afrikkalaiset filosofit käyttävät usein
termiä kommunalismi viitatessaan afrikkalaiseen perhekeskeisyyteen sekä pienyhteisöllisyyteen ja traditionaaliseen heimoyhteiskuntaan. Kommunitaarisuus voi
taas kuvata laajemmin yhteisökeskeistä
yhteiskuntarakennetta ja arvojärjestelmää
missä tahansa yhteiskunnassa. Sama jaottelu voidaan tuoda esille individualismin kohdalla: liberalismi individualistisena yhteiskuntateoriana ja liberaalisuus
elämänasenteena tai yhteiskunnallisena
arvojärjestelmänä.26 Kommunitaristiseen
lähestymistapaan viitattaessa taas usein
jää epäselväksi puhutaanko yhteiskuntateoriasta, joka korostaa deskriptiivisesti
yhteisön merkitystä yksilön valinnoissa
vai sen normatiivisesta ideologisesta sovellutuksesta, joka pyrkii myös preskriptiivisesti ja usein universaalisti ajamaan
yhteisten arvojen merkitystä.
Hahmottaakseen paremmin kollektiivisen perinteen filosofista lähestymistapaa Molefi Kete Asante korostaakin afrikkalaisen ajattelun erityispiirteenä sen
kokonaisvaltaisuutta yhteisökeskeisyyden
sijaan. Koska kollektivismin nähdään helposti viittaavan yleisesti yhteisölliseen
ajatteluun yksilöllisen ajattelun vastakohtana, ikään kuin jonkinlaisena kollektiivisena afrikkalaisena tajuntana, on parempi puhua afrikkalaisen ajattelun holismista, joka korostaa näkemystä todellisuuden ykseydestä ja kaiken itseensä
sisällyttävyydestä. Asantelle afrikkalainen
ajattelu edustaa kaikkeutta kaikessa (eng.
everything is everything). Tähän liittyen
monikulttuurisuudesta ja arvopluralismista huolimatta eri puolilla Afrikkaa

elävien, hyvinkin erilaisen historian ja
traditiot omaavien heimojen keskuudesta voidaan kuitenkin löytää tiettyjä yhteisiä ja afrikkalaiselle ajattelulle tyypillisiä piirteitä.27 Asanten mukaan afrikkalainen ajattelu on tyypillisesti holistista,
vaikka tämä holismi ilmenee eri heimojen keskuudessa tai mantereen eri alueilla hieman eri muodoissaan (eli tavallaan
individualistisesti). Vaikka tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta, samalla tavoin yleistäen voitaisiin todeta, että tietynasteinen atomismi (tai maailmankuvallinen
individualismi) on kaikissa eri muodoissaan puolestaan ikään kuin ’kollektiivisesti’ tyypillistä länsimaiselle ajattelulle.
Postkolonialistinen kritiikki puolestaan painottaa, että historiallisesti länsimaisen individualistisen perinteen poliittiset päämäärät ovat olleet kulttuurillisessa assimilaatiossa eivätkä niinkään
kulttuurien erojen universaalissa kunnioittamisessa. Rationalistinen teoria arvojen universaalista luonteesta sovellettiin
kolonisaation aikana lännen poliittisiin
päämääriin siten, että individualistisesta
maailmankuvasta tehtiin tavallaan ’kollektiivinen’ ideaali, johon kaikkien tuli
päätyä sopiakseen rationaalisten, oikeuksia omaavien sivistyneiden ihmisten joukkoon. Lännen käytännössä harrastamaa
kulttuurillista assimilaatiota ei kuitenkaan voida suoraan rinnastaa filosofiseen
pohdintaan arvojen universaalisuudesta.
Yhteisiä yleistettävissä olevia arvoja voidaan löytää sekä yksilö- että yhteisökeskeisestä traditiosta eivätkä nämä eri traditioista poimitut arvot ole välttämättä
keskenään ristiriitaisia. Yksilön oikeuksien korostaminen ei ole yhteensopimaton yhteisöllisen vastuun ideaalin kanssa.
Päinvastoin, oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottaminen helpottaa niiden
käytännön toteuttamista. Ja kuten ghanalainen filosofi Kwame Anthony Appiah
on todennut, Afrikan ongelmia ei voida
ratkaista, jos ne nähdään vain Afrikan
eikä koko ihmiskunnan ongelmina.28
Filosofian ja kulttuurin suhteita pohdittaessa on syytä tehdä mahdollisimman selvä ero perinteiden normatiivisten ja deskriptiivisten elementtien välille.
Eri perinteiden keskuudessa syntyneiden ajattelumallien kiistellessä keskenään
on tärkeää kriittisesti pohtia sitä, mikä
missäkin laajemmassa perinteessä heijastaa sen arvoja ja toisaalta sitä, miten
nämä arvot ovat käytännössä toteutuneet. Kuten postkolonialistinen ja feministinen kritiikki osoittavat, sellaisia individualistisia arvoja kuin yksilön oikeutta, vapautta tai tasa-arvoa eivät länsival-

”

Etnofilosofialla viitataan
kulttuuriantropologien, sosiologien
ja etnografien työhön, jossa pyritään
kuvaamaan ’tyypillisesti afrikkalaisia’
kollektiivisia ja traditionaalisia
kansanuskomusjärjestelmiä tai
kansanviisauksia.

lat suinkaan pyrkineet aina toteuttamaan
esimerkiksi siirtomaissa tai edes laajemmin omassa piirissään. Toisaalta myöskään afrikkalaiset yhteisökeskeiset perinteet eivät ole kauttaaltaan kunnioittaneet
afrikkalaista egalitaristisen solidaarisuuden arvoa, vaan sen sijaan ovat luoneet
hyvinkin autoritaarisia yhteiskunnallisia
käytäntöjä. Feminismin näkökulmasta
molempien kulttuurillisten lähestymistapojen arvojen toteutumisprosessissa – tai
sen puutteessa – naiset ovat aina jääneet
kaikkein heikoimpaan asemaan. Kuitenkaan se, ettei tietyille perinteille tyypillisiä arvoja aina ole käytännössä onnistuttu toteuttamaan, ei tee näistä arvoista vähemmän tärkeitä eikä mitätöi koko perinteen intellektuaalista visiota.

Afrosentrismin ja afrikkalaisen feminismin
suhteesta
Edellä totesin, että kilpailevien traditioiden arvojen taistelussa naisten asema on
edelleen kaikkein heikoin. Käytännössä
afrikkalaiset kulttuurit ovat monesti edelleen hyvinkin patriarkaalisia eikä naisten
koulutukseen ja oikeuksiin kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Esimerkkinä tästä on
myös se, ettei edes tässä artikkelissa ole
vielä mainittu yhtään afrikkalaista naisfilosofia. Syynä tähän on naisten edelleen
suhteellisen marginaalinen asema afrikkalaisissa akateemisissa piireissä – olipa
kyse opiskelusta, opettamisesta tai tutkimuksesta. Samalla Afrikan tutkimuksen
puitteissa naisten tekemä filosofinen analyysi asettuu tai asetetaan usein ’gender
studies’ -nimikkeen alle ja afrikkalaisten
naisten filosofiset työt jäävät usein vähemmälle huomiolle edelleen miesten
dominoimassa akateemisessa filosofiantutkimuksessa. Etnisen feminismin lähestymistapa on kuitenkin loogis-systemaattinen ja sen teemat ovat yhteiskuntafilosofisia ja siten edustavat selvästi afrikkalaisia filosofisia näkemyksiä.
Itse asiassa feminismin ja postkolo1/2002 niin & näin • 27
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nialistisen yhteiskuntakritiikin lähtökohta on usein sama: taisteleminen valkoisen (keski- tai yläluokkaisen) miehen
oikeudenmukaisuustajua vastaan omaa
ihmisyyttään puolustamalla. Eurooppalaisten näkemyksiä Afrikasta ovat muovanneet rodullisiin ennakkoluuloihin perustuneet yhteiskunnalliset vaiheet kuten
orjakauppa, kristinuskon levittäminen ja
kolonisaatio koko laajuudessaan. Niinpä
modernit afrikkalaiset filosofit ovat alusta
asti joutuneet puolustamaan afrikkalaisen ajattelun rationaalisuutta, logiikkaa
ja ylipäätään intellektuaalisuutta usein samalla tavoin altavastaajan asemasta kuin
feministit joutuvat puolustamaan sukupuolten intellektuaalista ja sosiaalista tasaarvoa. Tästä lähtökohdasta tuntuisi luonnolliselta yhdistää afrikkalainen, usein
juuri etnistä alkuperää käsittelevistä kysymyksistä liikkeelle lähtevä yhteiskuntakritiikki ja feministinen ideologia myös
globaalilla tasolla tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden puolesta taistelemiseen. Eräs
este tälle yhdistymiselle on se, että vahvasti patriarkaalinen asenne jopa nykypäivän afrikkalaisessa kulttuurissa vaikeuttaa naisten korkeampaa koulutusta sekä
yhteiskunnallista osallistumista.
Afrikkalainen nainen joutuu edelleenkin usein marginaaliseen asemaan sekä
mustan, afrikkalaisen ja afroamerikkalaisen kulttuurifilosofian että toisaalta valkoisen, keskiluokkaisen feminismin piirissä. Tämä on seurausta siitä, että afrikkalaiset – ja ylipäätään muita kuin länsimaisia kulttuureita edustavat – naiset
joutuvat usein taistelemaan oikeuksiensa puolesta altavastaajan asemassa sekä
afrikkalaisiin miehiin että valkoisiin naisiin nähden. Niinpä afrikkalaisessa feminismissä esiintyy ensilukemalta ristiriitaiselta tuntuvia väitteitä tradition merkityksestä naisten hyvinvoinnin kohottamiselle ja tasa-arvon edistämiselle. Esimerkiksi
negritude-liikettä sekä alkuperäiskulttuuriin palaamista vaativaa traditionalistista
lähestymistapaa vastaan esitetty ’musta’ feministinen kritiikki korostaa, että paluu
afrikkalaiseen perinteeseen ei ratkaise sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmia,
kuten esimerkiksi tansanialainen naistutkija Ruth Meena on todennut. Päinvastoin, ihannoimalla vanhoja afrikkalaisia
kulttuuritraditioita voidaan pikemminkin oikeuttaa hyvinkin epädemokraattisia käytäntöjä ja esimerkiksi naisten
eriarvoistaminen.
Alun perin nigerialainen Nkriru
Nzegwu puolestaan esittää tälle näkemykselle vasta-argumentin traditiopainotteisen postkolonialistisen kritiikin kehyksis-

sä. Nzegwun mukaan autenttiset afrikkalaiset arvot ja perinteet antoivat monissa
paikoin Afrikkaa aikanaan naisille paljon
keskeisemmän aseman kuin mitä heillä
oli siirtomaavallan aikana tai edes siitä vapautumisen jälkeen. Nzegwun mukaan
itse asiassa juuri siirtomaavalta toi
eurooppalaistyylisen, naiset päätöksenteosta syrjäyttävän patriarkaalisuuden
muodot myös Afrikkaan. Niinpä kolonisaation perintönä nähdään myös yhteiskunnallisesti eriarvoistava patriarkaalisuus Euroopan perintönä, joka on huonontanut naisten asemaa edelleen afrikkalaisessa perinteessä. Esimerkiksi Nzegwu
ottaa nigerialaisen ibo-heimon traditiot,
jotka hänen mukaansa soivat naisille laajemman päätösvallan yhteisöissä kuin
heillä on nykyään siirtomaavallan jälkeisessä Nigeriassa.29
Afrikkalainen feminismi on usein joutunut hyvin vaikeaan välikäteen pyrkiessään toisaalta puolustamaan afrikkalaisia
kulttuuriperinteitä ja afrikkalaisen naisen
identiteettiä sekä toisaalta ajamaan naisten oikeuksia perinteisesti partiarkaalisen
kulttuurihierarkian sisällä.30 Afrikkalaisten naisten oikeuksia afrikkalaisen kulttuurin piirissä ajavan liikkeen näkökulmasta länsimainen, individualistiselle feminismille tyypillinen naisten autonomian korostaminen vähätteleekin afrikkalaista perhettä ja yhteisöä arvostavaa
kulttuuria ja näkee afrikkalaisten naisten
ongelmaksi itsenäisyyden puutteen yhteisökeskeisessa kulttuurissa. Mustat feministit tai ’naisistit’,31 kuten amerikkalainen bell hooks, katsovat, ettei afrikkalainen nainen tarvitse enempää itsenäisyyttä sinänsä. Naisismi korostaa, että koska
naisten ’itsenäisille’ hartioille on usein
jo jätetty perheen hoitaminen ja yhteisön elatus, tarvitaan pikemminkin miesten osallistumista yhteisöllisiin töihin eli
kunnioitusta naisten roolille ja oikeuksille omassa yhteisössään. Toisin sanoen,
länsimainen, valkoinen feminismi helposti halveksuu afrikkalaisten (tai yleensä etniseltä taustaltaan ei-valkoisten) naisten
yhteisö- ja paikallistraditiokeskeisyyttä,
koska he näkevät juuri tämän perinteen
näiden naisen eriarvoistajana omassa yhteisössään.
Kuitenkin yhteisön tuki on afrikkalaisen elämäntyylin kannalta tärkeää ja
itse asiassa henkilökohtaista ja kulttuurillista identiteettiä vahvistavaa. Mikäli
yhteisökeskeisen ajattelun arvot, kuten
solidaarisuus ja tasa-arvo, todella toteutuisivat näissä yhteisöissä, naisten asema
paranisi eikä suinkaan huonontuisi. Pikemminkin läntinen, yksilökeskeinen ja

”

…Afrikkalainen feminismi on
usein joutunut hyvin vaikeaan
välikäteen pyrkiessään toisaalta
puolustamaan afrikkalaisia
kulttuuriperinteitä ja afrikkalaisen
naisen identiteettiä sekä toisaalta
ajamaan naisten oikeuksia perinteisesti
partiarkaalisen kulttuurihierarkian
sisällä.

kilpailuhenkeä korostava perinne ajaa
naiset tavoittelemaan ’miehisyyden’ ihannetta ja unohtamaan ’naiseutensa’ ja siitä
nauttimisen. Näin ollen afrikkalainen feminismi tai ’naisismi’ joutuu toisaalta
puolustamaan afrikkalaista yhteisö- ja
perhekeskeistä kulttuuria länsimaista individualismia vastaan ja toisaalta taas
myöntämään, että afrikkalaisen tradition
ihannointi ei suinkaan aina edistä naisten asemaa. Naisten oikeuksia ja tasaarvoa on pyrittävä edistämään tuomalla
esiin ristiriidat yhteisöllisten arvojen ja
käytäntöjen välillä sekä samalla taistelemalla naisia alistavia perinteitä vastaan
ja tuomalla esiin niitä perinteitä, jotka
ovat antaneet naisille tasa-arvoisemman
aseman afrikkalaisissa yhteisöissä.32
Itse asiassa jopa ’mustan feminismin’
puitteissa erityisesti alun perin Afrikasta
kotoisin olevien naistutkijoiden ja Amerikassa syntyneiden mustien feministien
väliset näkemykset kulttuurista, traditiosta ja naisten asemasta sekä oikeuksista
saattavat poiketa jyrkästikin toisistaan.
Näissäkin näkemyseroissa keskeistä on
kulttuurillinen alkuperä ja toisaalta määreen ’afrikkalainen’ käyttö.

AFRIKKALAISEN FILOSOFIAN ARKEA:
SUOMALAINEN NÄKÖKULMA FILOSOFIAN
OPETUKSEEN TANSANIASSA
Kuten afrikkalaisen filosofian trendien
esittelystä käy ilmi, filosofialla on keskeinen asema monissa afrikkalaisissa yliopistoissa ja lisäksi afrikkalaista filosofiaa opetetaan ja tutkitaan monien akateemisten
filosofien ja Afrikan tutkijoiden toimesta länsimaisissa yliopistoissa. Erityisesti
tämän päivän Yhdysvalloissa afrikkalaisella filosofialla on oma, vahvistuva asemansa filosofian opetuskokonaisuuksissa,
kehitysetiikassa, Afrikan tutkimuksessa
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ja postkolonialistisessa diskurssissa yleensä. Afrikan yliopistoista esimerksi Nigeriassa ja Ghanassa filosofian opetus on
ollut vahvoilla, samoin Beninin, Senegalin, Ugandan ja Kenian yliopistot ovat
tuottaneet monia tunnettuja nykypäivän afrikkalaisia filosofeja, vain muutamia mainitakseni. Itä-Afrikassa sijaitsevan Tansanian suurimman kaupungin
Dar es Salaamin (Tansanian virallinen
pääkaupunki on Dodoma, vaikka käytännössä Dar es Salaam on maan liikeelämän, politiikan ja akateemisen koulutuksen keskus) yliopistossa ei kuitenkaan ole ennen akateemista lukuvuotta
2000/2001 opetettu filosofiaa itsenäisenä
oppiaineena. Tämä on siksikin yllättävää,
että Tansanian vuonna 1999 edesmennyttä ensimmäistä presidenttiä Julius Nyerereä on pidetty yhtenä afrikkalaisen yhteiskuntateorian ja poliittisen filosofian
tunnetuimmista edustajista.
Eräs selitys filosofian hitaaseen nousuun Tansanian akateemisissa piireissä
on se, että brittien siirtomaavallan alaisuudesta vasta 60-luvun alussa vapautuneen ja edelleen suhteellisen nuoren
valtion itsenäisyyden alkuvaiheissa sekä
kansallisideologisesti että kansainvälisten
kehitysyhteistyöohjelmien puitteissa keskityttiin lähinnä ammatilliseen koulutukseen. Akateemisissa oppilaitoksissakin
painotettiin koulutuksessa käytännöllisimpinä pidettyjä aineita kuten insinööritieteitä, lääketiedettä, oikeustiedettä ja
kauppatieteitä. Humanistiset aineet nähtiin lähitulevaisuuden kehitykselle vähemmän merkityksellisinä. Nykyään kuitenkin yhteiskunnallisten ja kansallisten
intressien painopiste on muuttunut ja
humanististen aineiden tärkeys korostuu
sekä kansallisen kulttuurin säilyttämisen
että kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta. Niinpä esimerkiksi kirjallisuustiede, kielet ja taiteet sekä yhteiskuntatieteet, kuten sosiologia, kehitysmaatutkimus sekä erityisesti valtiotiede ja politiikan tutkimus, ovat tärkeä osa Dar es
Salaamin yliopistonkin akateemista opetusohjelmaa. Vaikka Tansaniassa resurssien puutteen vuoksi sekä kansainvälisen
avunantajayhteisön vähäisen kiinnostuksen takia filosofia on odottanut vuoroaan aina syksyyn 2001 asti, uuden ohjelman aloittaminen on nyt saanut tunnustusta maan opetusministeriöltä ja presidentinkansliasta asti.

Apua afrikkalaiselle ajattelulle vai APUA –
Afrikassa ajatellaan!
Miksi filosofian opiskelu on tärkeää kehityksen kannalta? Eikö filosofia ole liian
teoreettista, abstraktia ja käytännön ongelmista vieraantunutta tuodakseen Afrikan kehitykseen mitään käytännöllistä
hyötyä? Jos filosofit pohtivat vain oman
olemassaolonsa ongelmaa, miten heistä
voisi olla hyötyä köyhyyden lievittämisessä, sairauksien ehkäisemisessä tai taloudellisen tilanteen parantamisessa kehitysmaissa? Eikö todellakin olisi parempi
ensin pyrkiä lievittämään fyysistä kärsimystä takaamalla tekninen infrastruktuuri, vähentämällä absoluuttista köyhyyttä,
parantamalla sairauksia sekä lopettamalla erilaiset väkivaltaisuudet ja aseelliset
selkkaukset, ennen kuin filosofian opettamisesta tai tutkimuksesta kannattaa edes
haaveilla?
Tämä skeptinen asenne tulee esille
myös kansainvälisessä kehitysyhteistyöpolitiikassa. Avustusta ei helpolla tipu filosofian opetusohjelman suunnitteluun
ja toimeenpanemiseen, vaikka esimerkiksi ’poliittisesti normatiivisempaa’ eli länsimaisia näkemyksiä demokratiasta ja
ihmisoikeuksista edistävää valtiotiedettä
usein tuetaankin. Lisäksi ’puskaan’ lähetetään milloin minkäkin järjestön ja
projektin varoilla usein täysin kokemattomia kehitysavustajia, jotka kuitenkin
usein näyttävät aiheuttavan enemmän
hankaluuksia ja kuluja kuin hyötyä afrikkalaisille yhteisöille. Sekä paikallisesta
että ylipäätään poliittisesta näkökulmasta katsoen tämä näyttäisi todistavan käytännössä edelleenkin oikeaksi afrikkalaisen filosofian ja postkolonialismin esittämän eurosentrismin kritiikin.
Ehkä edelleenkin suurelta osaltaan
länsimaisen avunantajayhteisön intresseissä ei olekaan afrikkalaisen kriittisen ajattelun kehittäminen. Joko se nähdään turhana ja mahdottomana tai sitten syyt
ovat poliittiset ja taloudelliset. Itsenäinen
ajatteluhan saattaisi johtaa siihen, että kehitykselle etsittäisiin entistä todennäköisemmin uutta suuntaa köyhien maiden
omista lähtökohdista ja paikallisista näkökulmista. Avunantajamaiden poliittisten tavoitteiden näkökulmasta saattaa
olla hyvinkin epämiellyttävää, mikäli autonomisesti ja innovatiivisesti ajattelevien johtajien ja muiden kansalaisten näkemykset poikkeavat selvästi kansainvälisen
yhteisön ideologisista ja taloudellisista
päämääristä. Mitä laajemmin eri puolilla Afrikkaa kyseenalaistetaan kansainvälisen yhteisön selviönä pitämiä ehtoja an-

netuille lainoille ja muulle avulle tai mitä
tarkemmin avunantajamaiden perimmäisiä motiiveja analysoidaan ja mitä selkeämmin vallitsevien valtasuhteiden vääristymiä paljastetaan, sitä todennäköisemmin Afrikan maat pyrkivät löytämään kehitykselle omia vaihtoehtoisia linjojaan,
joissa korostuu paikallinen kulttuuri ja
jotka sopivat paremmin paikallisiin olosuhteisiin.
Niinpä Afrikan maiden yhteiskunnallista kriittisyyttä ja omatoimisuutta ei
välttämättä globalisoituvassa, individualistisen tradition kulttuurilliseen ja taloudelliseen assimilaatioon perustuvassa
maailmassa katsota pelkästään hyvällä silmällä eikä pidetä ainoastaan myönteisenä kehityksenä. Läntisten maiden kannalta kenties on parempi pitää Afrikka ja
ylipäätään entiset siirtomaat yhä edelleen
tavalla tai toisella riippuvaisena lännen
omista päämääristä ja sitoa niiden kehitys länsimaiden etuihin, kuten afrikkalainen yhteiskuntateoria ja postkolonialistinen kritiikki on paljastanut.
Käytännön esimerkkinä tästä on
myös se, ettei Suomen ulkoministeriön
kehitysyhteistyöosastolta herunut avustusta projektille, jota Suomen Oikeusfilosofinen yhdistys haki yhteistyössä Dar
es Salaamin yliopiston kanssa vuonna
2000 saadakseen tukea alkavalle filosofian opetusohjelmalle. Kielteisessä päätöksessä todettiin lyhyesti, että filosofian
laitoksen perustamiseen tähtäävä ”projekti on maan koulutuspolitiikan vastainen”, ilman tarkennusta edes siitä, minkä
maan koulutuspolitiikkaan viitattattiin –
Suomen vai Tansanian. Tämä oli hakijoiden mielestä kiinnostavaa, koska projektin perusteluista kävi selvästi ilmi, että alkuperäinen idea ja avunpyyntö filosofian
laitoksen perustamiselle tuli juuri Tansaniasta ja että hankkeelle oli siellä selvä
poliittinen kannatus. Kuitenkin filosofian käytännön merkityksen ymmärsivät
monet paikan päällä työskentelevät suomalaiset asiantuntijat ja virkamiehet. Esimerkiksi Suomen edellinen suurlähettiläs Ritva Jolkkonen suhtautui filosofian
opetukseen ja tutkimukseen hyvin myönteisesti ja lähetystö myönsi paikallisista
varoistaan tukea kahden kansainvälisen
filosofisen kehitysetiikan konferenssin järjestämiseen Dar es Salaamissa vuoden
2000 aikana. Lisäksi myös lähetystön
muut virkamiehet, kuten esimerksi vastaava asianhoitaja Martti Eirola, ovat kannustaneet vielä nuoren filosofian laitoksen yhteistyötä muiden demokratiaa ja
tasa-arvoa edistävien Suomen tukemien
paikallisen projektien ja yhteistyöhank-
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keiden kanssa. Samoin maassa hiljattain
vieraillut presidentti Martti Ahtisaari piti
filosofian merkitystä hyvin tärkeänä Tansanian kehitykselle.
Kielteisestä päätöksestä huolimatta
Helsingin yliopiston ja Dar es Salaamin
yliopiston keskinäinen yhteistyö filosofian opetuksessa jatkuu esimerkiksi kirjalahjoitusten ja oma-aloitteisen opettajavaihdon merkeissä sekä tulevaisuudessa toivottavasti myös opiskelijavaihtona.
Tällä hetkellä itseni lisäksi Heta Gylling
Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian laitokselta on opettanut lukukauden ajan Dar es Salaamissa moraali- ja
yhteiskuntafilosofiaa erillisen kehitysetiikan tutkimusprojektimme puitteissa.

Ketä ajatteleminen auttaa
vai auttaako ketään?
Skeptinen lukija saattaa edelleenkin epäillä, onko filosofian opetus yliopistoissa todella reitti kriittisen ajattelun kehittämiseen köyhissä, sotien ja sairauksien koettelemissa kehitysmaissa? Toisaalta mieleen
voi tulla epäilys siitä, johtaako filosofisen
kriittisen ajattelun kehittäminen laajempaan poliittiseen kritiikkiin – ehkä filosofikuninkaat ottavatkin vallan auktoritaarisesti omiin käsiinsä?
Filosofia ei tietenkään yksin voi tuottaa yhteiskuntakritiikkiä eikä ratkaista
köyhien maiden resurssien jakoon liittyviä ongelmia. Kaikista ei tule filosofeja,
eikä kaikista filosofeista tule hyveellisiä
’kuninkaita’. Yliopistossa opiskeleminen
on monissa kehitysmaissa edelleen harvojen etuoikeus ja niinpä monessa mielessä yliopistojen opiskelijat, opettajat ja
tutkijat edustavat näiden maiden yhteiskunnallista eliittiä. Samalla kuitenkin on
ymmärrettävä, että näiden maiden poliittiset, taloudelliset ja ylipäätään yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat juuri paikallisten yliopistojen kouluttamia ajattelijoita, päätöksentekijöitä ja toimihenkilöitä.
Yliopistollinen panostus kriittisen ajattelun kehittämiseen ja laaja-alaisen, filosofisen maailmankatsomuksen edistämiseen
näin tavalla tai toisella heijastuu myöhemmin maan johtoportaissa ja maan
toimintapolitiikassa, olipa kyseessä sitten
kansainväliset suhteet, resurssien jako tai
peruskoulutuksen suunnittelu.
Filosofian opetus ei automaattisesti
tuota valistuneita yhteiskuntakriitikkoja,
hyveellisiä mielipidejohtajia tai viisaita
hallitsijoita. Parhaassa tapauksessa se kuitenkin tuottaa maalle avarakatseisia päätöksentekijöitä sekä hallintoon, liike-elä-

mään että kansalaisyhteiskuntaa. Kenties
filosofisen maailmankatsomuksen omaksuminen myös auttaa luomaan avoimemman hallintojärjestelmän, jossa rakentava ulkopuolinen kritiikki otetaan vastaan
ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Rehellisyyden nimissä on todettava, etteivät
kaikki filosofit suinkaan ole avaramielisiä, avoimia kritiikille tai sitoutuneita
oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen –
kuten filosofian historiasta hyvin selvästi
käy ilmi. Kuitenkaan tällöin platonilaisaristoteelisesta, filosofian yhteiskunnalliseen rooliin idealistisesti suhtautuvasta
näkökulmasta määriteltynä kyse ei enää
ole puhtaasti ’filosofiasta’ eli viisauden rakastamisesta, vaan pikemminkin kapeaalaisemmasta tiedonkäsityksestä.
Dar es Salaamin yliopistossa filosofian opetuksen ja tutkimuksen puuttumi-

nen nähtiin joka tapauksessa niin keskeiseksi ongelmaksi, että resurssipulasta
huolimatta yliopisto perusti filosofian yksikön, jonka opetusohjelmaa ja tutkimusta suunnittelemaan sekä kursseja vetämään minutkin pyydettiin. Tämä seurasi luontevasti siitä, että olin edellisenä
vuonna opettanut samaisessa yliopistossa
ihmisoikeuskysymyksiä ja poliittista teoriaa valtio-opin laitoksella tehdessäni samalla naisten oikeuksia sekä terveydenhuollon resurssien globaalia jakoa käsittelevää bioetiikan tutkimustani Suomen
Akatemialle. Tasa-arvon kannalta tilanne oli mielenkiintoinen, sillä eurooppalaisen (siis Afrikan ulkopuolisen ja valkoisen) ja vieläpä naisen palkkaaminen
afrikkalaisen yliopiston filosofian ohjel-

”

Opiskelijoiden mukaan filosofian
roolina Afrikassa on nimenomaan
omatoimisen afrikkalaisen ajattelun
kehittäminen. Lisäksi opiskelijat
toivovat, että kriittisen ja loogisen
ajattelun kehittäminen johtaa pitkällä
tähtäimellä konfliktien välttämiseen ja
rauhanomaiseen yhteistyöhön.

man suunnittelijaksi ei ilmeisesti ollut
Dar es Salaamin yliopiston näkökulmasta ongelma. Monet paikalla työskentelevät ulkomaalaiset sitä kuitenkin ihmettelivät. Kuitenkin oli selvää, ettei yliopistosta jossa filosofiaa ei aikaisemmin
opetettu tietenkään löytynyt tarvittavia
henkilöresursseja sitä nyt yhtäkkiä opettamaan ja filosofista tutkimusta tekemään,
joten yliopiston oli luotettava ulkopuolisiin voimiin. 33 Sukupuolten välinen tasaarvo ei kuitenkaan laajemmin vielä ole
toteutunut monessakaan afrikkalaisessa
yliopistossa. Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista on usein alle 1/3 (Tansaniassa
naisopiskelijoiden osuus on viime vuosina nostettu noin 30 prosenttiin). Akateemisessa henkilökunnassa (erityisesti afrikkalaisia) naisia löytyy sitten vielä huomattavasti vähemmän. Myös Tansanian
parlamentissa on nykyään 30 prosentin
naiskiintiö, vaikka tansanialaisten naisten asema maansa politiikassa ja liikeelämässä on edelleen suhteellisen heikko.
Näissä olosuhteissa onkin yllättävää se,
että ensimmäisten Dar es Salaamin yliopiston filosofian kurssien opiskelijoista
lähes puolet oli naisia.
Miksi filosofian opetuksen aloittamista Tansaniassa sitten pidettiin niin tärkeänä? Vastausta on parasta kysyä paikallisilta tutkijoilta ja filosofeilta, jotka ovat
ajaneet filosofian opetus- ja tutkimusohjelman aloittamista yliopistolla jo pidemmän aikaa. Esimerkiksi Dar es Salaamin yliopiston yhteiskuntatieteiden ja
humanistisen tiedekunnan dekaani ja valtio-opin professori Rwekaza Mukandala,
joka on ollut liikkellepaneva voima filosofian ohjelman toteutumisessa, näkee filosofian opetuksen merkityksen seuraavasti: ”Filosofian tärkein tehtävä on antaa
opiskelijoille analyyttiset välineet, joiden
avulla he ymmärtävät eron erilaisten maailmankatsomusten välillä. Mikään muu
erikoistunut tiede tai edes kaikki tieteenalat yhdessä eivät onnistu pohtimaan esimerkiksi mitkä ylipäätään ovat ihmisten
olemassaolon ja kehityksen eettiset ehdot
uudella vuosituhannella”.
1/2002 niin & näin • 31

10-49 Afrikka

31

15.3.2002, 13:49

Historioitsija ja radikaalina afrikka- kunnan sektoreilla, niin politiikassa ja
laisen yhteiskuntateorian edustajana tun- mediassa kuin markkinoillakin.
nettu Ernest Wamba dia Wamba puolestaan toteaa, että filosofian tavoitteena
on auttaa meitä selvittämään itsellemme, Filosofian ja yhteiskuntatutkimuksen käden
keitä me oikein olemme eli etsimään ih- puristus
misyyden todellista luonnetta. Wamban
mukaan erityisesti Afrikan kontekstissa Dar es Salaamin yliopistolla filosofia yhtämä on tärkeää, koska filosofinen lähes- distää toistaiseksi voimansa valtiotieteen
tymistapa auttaa meitä ymmärtämään kanssa, joten erityisesti poliittisen teorierilaisten arvosysteemien ja traditioiden an, moraalifilosofian ja ammattietiikan
merkityksiä. Tämä ymmärrys auttaa pää- merkitys korostuu. Koska myös useat fisemään eroon ennakkoluuloista ja pelois- losofian opiskelijat ovat juuri valtiotieta, jotka puolestaan johtavat kohtalok- teen tai sosiologian opiskelijoita, he pyrkaisiin (tahattomiin tai tahallisiin) vää- kivät soveltamaan filosofista analyysia
rinymmärryksiin ja väkivaltaan. Wam- myös muiden tieteiden ongelmien hahballa onkin henkilökohtainen kosketus mottamiseksi ja yhteiskunnallisten kysyväkivaltaiseen välienselvitykseen Afrikas- mysten ratkaisemiseksi.
sa, sillä hän on Kongon demokraattisesta
Suurin osa ensimmäisen vuosikurssin
tasavallasta (ent. Zaire) kotoisin ja jätti opiskelijoista totesi aloittaneensa filosomuutama vuosi sitten taakseen Dar es fian opiskelun nimenomaan oppiakseen
Salaamin yliopiston historian professuu- arvioimaan erilaisia ideoita ja näkemykrin johtaakseen (ideologisesti) sisällisso- siä sekä vertailemaan niiden positiivisia
dasta pitkään kärsineen Kongon kapinal- ja negatiivisia puolia. Opiskeijat toivovat
lista vapautusrintamaa. Harkitsevan ja tämän avulla voivansa ymmärtää paremrauhanomaista linjaa hakevan filosofin min oman maansa ongelmia ja kehittää
ideologiset näkemykset eivät kuitenkaan tansanialaista yhteiskuntaa sen omista
riittäneet toimintaa kaipaaville kapinal- lähtökohdista. Moni opiskelijoista totesi
lisjoukoille ja niin Wamba syrjäytettiin. filosofian auttavan heitä tekemään järkeSiitä huolimatta hän on edelleenkin po- viä ja hyvin perusteltuja päätöksiä sekä
liittisesti aktiivinen vapaustaistelija.
henkilökohtaisessa että yhteiskunnallisesDar es Salaamin yliopiston argumen- sa elämässä. Moraalifilosofian ja etiikan
taatio- ja viestintäkurssien luennoitsija nähtiin auttavan kriittisen ajattelun keAzaveli Lwaitama puolestaan korostaa fi- hittelyssä ja erilaisten arvojen ja erityiseslosofian merkitystä ihmisten ajatusten ja ti tasa-arvon ymmärtämisessä.
ideoiden selkiyttäjänä: ”Filosofia on arOpiskelijoiden mukaan filosofian roogumentaation ja analyysin väline ja taito. lina Afrikassa on nimenomaan omatoimiSe auttaa kriittisen ja uusia suuntia et- sen afrikkalaisen ajattelun kehittäminen.
sivän ajattelun kehittämisessä modernis- Lisäksi opiskelijat toivovat, että kriittisa yhteiskunnassa, joka on maailmanlaa- sen ja loogisen ajattelun kehittäminen
juisesti (puhutaanpa sitten kehitysmais- johtaa pitkällä tähtäimellä konfliktien
ta tai teollisuusmaista) jakautunut yhä välttämiseen ja rauhanomaiseen yhteispienemmille asiantuntija-alueille. Perin- työhön. Valtiotieteiden ja filosofian opisteinen viisaus ja kokonaisvaltainen ajatte- kelija Ernest Matare totesi osuvasti, että
lu unohdetaan tehokkuuden ja teknisen ”Afrikka tarvitsee viisautta ja maailma tartiedon alta”. Lwaitama varoittaakin, että vitsee viisaita ihmisiä”. Ajali Mustafa konykypäivänä jopa filosofia saattaa pyrkiä rosti filosofian merkitystä vallitsevan taerikoistumaan liikaa ja filosofisen tiedon loudellisen, yhteiskunnallisen ja poliittimetodi surkastuu käsittelemään kapea- sen tilanteen kyseenalaistajana muutokalaisia tiedon murusia. Kuitenkaan esi- sessa kohti parempaa elämää. Jeanne
merkiksi puhtaalla symbolisella logiikalla Ndyetabura puolestaan uskoo, että filoei ratkota kehitysmaiden köyhyyden, kor- sofian opiskeleminen antaa toisaalta häruption tai huolestuttavan HIV/AIDS nelle henkilökohtaisen kyvyn arvioida
-tilanteen ongelmia. ”Loogisen ja tekni- ihmisten erilaisia näkemyksiä eri puolelsen analyysin lisäksi tarvitaan eettistä vii- ta sekä toisaalta auttaa Afrikkaa vapausautta filosofisen metodin soveltamiseen tumaan alemmuuskompeksista, joka on
kehitysmaiden käytännön ongelmien rat- vaivannut sitä kolonialismin ajoilta asti.
kaisemiseksi.” Toisin sanoen Lwaitaman Opiskelijat näkevät filosofian roolin tärnäkemyksen mukaan filosofointi yksin ei keäksi myös paikallisen kulttuurin säiriitä, vaan filosofiaa on osattava soveltaa lyttämisessä ja kehittämisessä. Heidän
käytäntöön. Filosofista suvaitsevaisuutta mukaansa kriittinen, filosofinen ajattelu
ja uteliaisuutta tarvitaan kaikilla yhteis- auttaa tuottamaan omia, originaaleja ide-

oita, ymmärtämään kulttuurien välisiä
eroja ja arvostamaan omaa kulttuurista
perintöä ja identiteettiä hahmottamalla
kriittisesti sen arvoja ja traditioita.
Kehityksen näkökulmasta filosofia oppiaineena ei tähtää suinkaan vain ammattifilosofien tuottamiseen. Pikemminkin
filosofian tehtävänä on kehittää ajattelua
ja johtaa originaalien, sekä globaalia että
paikallista tietoa ja taitoa hyväksi käyttävien ideoiden syntymiseen. Filosofiaa
opiskelleet lääkärit, sairaanhoitajat, lakimiehet, insinöörit, taloustieteilijät, liikemiehet, poliitikot, opettajat jokainen
omalta kohdaltaan voivat tuoda uusia
näkökulmia siihen miten niukoissakin
olosuhteissa parhaiten onnistutaan poistamaan inhimillistä kärsimystä ja löytämään suunta kestävälle kehitykselle.

Intellektuaaliset vs. materiaaliset resurssit
afrikkalaisessa yliopistossa
Dar es Salaamissa toivotaan filosofian käsittelevän nimenomaan Afrikan tilannetta, ongelmia ja afrikkalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä kysymyksiä sekä toisaalta
tuovan esille afrikkalaisten ajattelijoiden
menestymistä maailmalla. Keskeistä on
siis filosofian soveltaminen paikallisiin ongelmiin sekä paikallisten filosofien näkemysten esittely. Niinpä filosofian kursseilla pohditaan paikallisia ongelmia, kuten
köyhyyden ja hyvinvoinnin suhdetta, talouden ja korruption ongelmia, terveydenhuollon resurssien jakoa, arvoristiriitojen ja konfliktien ehkäisemistä, naisten
asemaa ja ihmisoikeuskysymyksiä sekä
korruption ja eri alojen asiantuntijoiden
ammattietiikan suhdetta ja ylipäätään
globaalin oikeudenmukaisuuden ongelmia. Tavoitteena on omaksua monikulttuurillinen lähestymistapa myös filosofian historiaan, joka tyypillisesti on painottunut länsimaisen ajattelun esittelyyn.
Materiaaliset resurssit monissa afrikkalaisissa yliopistoissa ovat kuitenkin edelleen yleensä niukat ollaanpa sitten Etiopiassa, Ugandassa, Tansaniassa tai Ghanassa. Selvän poikkeuksen krooniseen
akateemiseen resurssipulaan tekevät Etelä-Afrikan suurimmat yliopistot, jotka
puolestaan ovat aivan länsimaista tasoa
sekä henkilöstöltään että materiaalisilta
resursseiltaan. Muualla Afrikassa opettajien ja opiskelijoiden on totuttava moninaisiin pieniin ja suurempiinkin käytännön ongelmiin, jotka eivät vaivaa eurooppalaista akateemista elämää. Käytännön
esimerkkeinä vaikkapa seuraavat: iltaluennoilla sähköjen katketessa täydellinen
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pimeys pakottaa usein lopettamaan luennot kesken. Se myös estää tehokkaasti
sekä tutkimuksen teon että opiskelun illalla päiväntasaajan alueen maassa, jossa
pimeys laskeutuu jo pian kuuden jälkeen
vuoden ympäri. Sähkönsaannin katkonaisuus tuottaa hankaluuksia tutkimuksen teossa myös päiväsaikaan, koska vähäistenkin teknisten välineiden käyttö
on epävarmaa. Lisäksi uusi teknologia
tietokoneineen ja kopiokoneineen kärsii
sekä kosteassa että pölyisessä ilmastossa.
Internet-yhteydet ovat edelleen harvojen
ulottuvilla ja sittenkin epäluotettavia puhelinlinjojen ongelmien takia. Lisäksi luennoilla istuminen ja luentojen pitäminen yli 30 asteen helteessä ja yli 90
prosentin kosteudessa vaatii sekin oman
henkisen ja fyysisen sitkeytensä. Luennot
eivät yleensä kestäkään kerrallaan kuin
50 minuuttia. Pidempää aikaa eivät ainakaan vuoden kuumimpina aikoina jaksa
kerrallaan sinnitellä sen paremmin opiskelijat kuin opettajatkaan, koska luokkahuoneissa ei ole ilmastointia. Itse asiassa
luokkahuoneet ovat luonnonmukaisesti
’ilmastoituja’ – eli seinät suojaavat vain
puolinaisesti ulkoilmalta (kuvainnoillisesti ne ovat ikään kuin kiviset sälekaihtimet). Sadekauden aikana opiskelu ja luennointi voi näin ollen olla kovinkin kosteaa ja papereista saa pitää kiinni tuulenpuuskien sattuessa yllättämään. Myös
kärpäset, hyttyset ja muut liitelevät tai
ryömivät vieraat ovat usein keskittymistä häiritsemässä.
Ajan tasalla olevia kirjastoja tuskin
monestakaan afrikkalaisesta yliopistosta
löytyy. Ylipäätään kurssikirjoja on minimaalinen määrä luokkakokoihin nähden
ja viimeisimpiä tieteellisiä aikakausijulkaisuja saatavilla tuskin lainkaan. Luokkahuoneet ovat usein ränsistyneitä, koska
varat pyritään sijoittamaan suoraan opetukseen ja tutkimukseen eikä niinkään
fyysisten opetuspaikkojen kunnossapitoon. Niinpä usein joudutaan tilanteeseen ettei tuoleja tai pöytiä edes riitä
kaikille opiskelijoille. Piirtoheitinkalvot
ja ’power point’ -esitykset voi opetuksessa unohtaa, liitutaulu on edelleen
lähes ainoa toimiva visuaalinen opetusväline. Suurin osa opiskelijoista edelleenkin kirjoittaa käsin seminaariesitelmät ja
esseet. Lisäksi erityisesti Dar es Salaamissa joskus ympäriinsä liikkuvat marakatit ja muut metsän eläimet saattavat
liittyä seuraan luennoille ja vaikkapa
varastella opiskelijoiden muistilehtiöistä
sivuja. Opettajien ja opiskelijoiden kampuksella sijaitsevissa asunnoissa (ja asuntoloissa) taas on jatkuvia ongelmia, paitsi

sähköjen ja veden saannin, myös marakattien, rottien, hiirien ja torakoiden
kanssa. Oman asuntoni herätyskellona
toimii paikallinen apinalauma, jonka rymistys peltikaton yli aamuisella jyrisee
ukkostakin kovemmin.
Resurssipula ei kuitenkaan vaikuta
siihen ylpeyteen, jolla opiskelijat yleisesti suhtautuvat opintoihinsa. Opiskelu
otetaan vakavasti, sillä Tansanian noin
20 miljoonaisesta väestöstä alle 0.1 prosenttia pääsee yliopistoon opiskelemaan
(joko valtion stipendillä tai yksityisesti).
Opiskelijat myös pukeutuvat luennoille
instituution arvokkuutta kunnioittaen,
helteestä ja kosteudesta huolimatta. Yhteensä yliopisto-opiskelun kustannukset
kaikkineen nousevat noin 1400 dollariin
vuodessa.34 Alle 200 dollarin vuosittaisen keskitulon maassa tämä tuntuu suhteettomalta summalta. Hallitus kuitenkin antaa suurimmalle osalle opiskelijoita opintolainan, joka kattaa perusmaksut
ja elinkustannukset, muuten yliopistoopinnoista tulisi ainoastaan hyvin pienen
eliitin etuoikeus. Opintolaina pitää periaatteessa maksaa takaisin sen jälkeen
kun yliopistosta valmistunut opiskelija
on päässyt kiinni palkkatyöhön. Käytännössä monen kohdalla laina muuttuu
’opintorahaksi’, koska sen takaisinmaksua on lähes mahdotonta nykyisissä oloissa valvoa. Yliopistossa on lisäksi yksityisesti maksavia opiskelijoita sekä ulkomailta tulevia vaihto-oppilaita. Valtion
opintolainalla opiskeleville on erityisen
tärkeää suorittaa vaaditut opinnot ajoissa
ja hyvin arvosanoin. Tietyt tulokset on
saavutettava vuosittain, jotta tuki jatkuu.
Niinpä opiskelutahti on yleisesti tiukka.
Tansaniassa akateeminen opetusohjelma
seuraa siirtomaavallan perintönä englantilaista yliopistosysteemiä. Suoritusvaatimukset ovat suomalaiseenkin yliopistoon
verrattuna korkealla. Pakollisia kursseja
on suhteellisen paljon ja mikäli opiskelijat eivät onnistu läpäisemään tiettyä
määrää tarvittavia vuosikursseja, opiskelu loppuu kuin kanan lento. Myös tenttiarvostelu tuntuu usein huomattavasti
ankarammalta kuin vaikkapa Suomessa.
Osittain syynä tähän ovat ulkoiset tarkastajat (eng. external examiners), jotka
tulevat muista yliopistoista ja tarkastavat (kaikkien kurssien) opettajien antamien arvosanojen pätävyyden ja arvostelun johdonmukaisuuden.
Lisäksi yliopistossa opiskeleminen voi
keskeytyä myös kurinpidollisista syistä.
Syksyllä 2000 Dar es Salaamin opiskelijat lakkoilivat juuri ennen maan yleisvaaleja neljän päivän ajan vaatien opinto-

”

Niinpä opiskelutahti on yleisesti
tiukka. Tansaniassa akateeminen
opetusohjelma seuraa siirtomaavallan
perintönä englantilaista yliopistosysteemiä. Suoritusvaatimukset ovat suomalaiseenkin yliopistoon verrattuna korkealla. Pakollisia kursseja on suhteellisen
paljon ja mikäli opiskelijat eivät onnistu läpäisemään tiettyä määrää tarvittavia vuosikursseja, opiskelu loppuu kuin
kanan lento.

tuen korottamista. Annettu tuki oli silloin noin 2000 Tansanian shillinkiä eli
noin 3 euroa päivässä, ja sen tulisi kattaa
asuminen, ruoka, opiskelumateriaali, jne.
Koska lakko-oikeus kestää lain mukaan
vain kolme päivää, hallitus sulki valtatoimena yliopiston koko ensimmäisen lukukauden ajaksi ja ’vapautti’ opiskelijajärjestöjen johtajat opiskeluvastuusta lakon
yllyttäjinä. Lisää tukea opiskeluun ei herunut kenellekään. Sähkön ollessa tuolloin muutenkin tiukoilla, myös yliopisto joutui tiukan säännöstelun alle. Opettajat ja tutkijat, jotka olisivat muuten
voineet käyttää lakon vuoksi opetuksesta vapautuneen ajan tutkimustensa tekemiseen, joutuivat lähes koko lukukauden toimimaan joka toinen päivä ilman
sähköä (eli ilman tietokoneita, kopiokoneita, valoja, jne.).
Oppilaiden yleisestä ahkeruudesta
huolimatta englanniksi tapahtuva yliopisto-opiskelu tuottaa monille juuri vieraan
kielen takia hankaluuksia. Suahili on
Tansaniassa laajimmin opetettu ja tunnetun maan toinen virallinen kieli, jota kuitenkaan yliopisto-opetuksessa ei käytetä.
Kiistaa aiheesta on käyty jo pitkään. Englanninkielisen yliopisto-opetuksen puolustajat argumentoivat, ettei swahilin sanasto pysty käsittelemään tieteellisiä käsitteitä eikä Tansania pysty tuottamaan
(tarpeeksi) suahilinkielistä opetusmateriaalia, korostaen samalla englannin keskeistä asemaa tieteiden yleismaailmallisena kielenä. Suahilin puolustajat puolestaan painottavat kansallisen ja kielellisen
identiteetin vahvistumista sekä muistuttavat opiskeluvaikeuksista todeten, että
parempi olisi opiskella hyvällä ja sujuvalla suahilin kielellä kuin huonolla ja
kangertelevalla englannilla. Ja tottahan
toki, jos alle viiden miljoonan asukkaan
Suomessa yliopistojen opetuskielenä on
suomi (englannin kielen oppimisen ja
englanninkielisen tutkimuksen teon siitä
kärsimättä), miksei 20 miljoonan Tansaniassa voitaisi panostaa suahilin aseman
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kohottamiseen, erityisesti koska suahilia
puhutaan laajalti myös sekä Keniassa että
Ugandassa ja alueittain myös Kongossa.
Suahiliksi tapahtuva opiskelu ei ainoastaan helpottaisi opiskeluja, vaan samalla
se myös nykyaikaistaisi ja kehittäisi suahilin kieltä sinänsä sekä lisäisi sen kansainvälistä tuntemusta ja opiskelua.35
Tässäkin yhteydessä postkolonialistinen kritiikki näyttää osuvan neulan silmään. Tansanian kuten myös Kenian ja
Ugandan opintomalli sekä englanti opetuskielenä ovat perua brittien siirtomaavallan ajoilta. Monissa entisissä siirtomaissa vielä itsenäisyyden jälkeen monet siirtomaavallan aikana perustetut instutuutiot ovat jatkaneet toimintaansa vanhan
mallin mukaan ja myös näiden maiden
liike-elämän ja akateemisen elämän kieleksi on omaksuttu aikanaan pakko-opetettu entisen emämaan äidinkieli. Niinpä
helposti edelleen ajatellaan, ettei paikalliskielinen kulttuuri, tiede, taide tai liiketoiminta läpäise kansainvälisen yhteisön
asettamia kehityksen standardeja. Esimerkiksi tansanialaisesta akateemisesta
näkökulmasta englanninkielisen yliopisto-opetuksen nähdään turvaavan tansanialaisille edes jonkinlaisen kilpailuaseman kansainvälisessä tieteessä ja yhteistyössä.
Tämä kilpailutilanne maan oman yleisimmin käytetyn kielen ja entisen eurooppalaisen siirtomaavallan kielen välillä on yleisesti sama eri puolilla Afrikkaa. Kielikysymys ei toki ole ainoa
ulkomaisiin ja erityisesti länsimaisiin vaikutteisiin liittyvä kiistakapula. Saman debatin kohteeksi joutuvat opetusohjelmien suunnittelu, käytetty oppimateriaali,
ylipäätään tieteellinen tutkimus ja siihen
hankittava rahoitus. Harkinta on syytä
tehdä tarkkaan, sillä oman kulttuurin ja
paikallisen tiedon korostaminen ja toisaalta kansainvälisen tuen saaminen eivät
valitettavasti usein osu yhteen. Näissä
olosuhteissa sekä postkolonialistisen teorian että afrikkalaisen filosofian kannustama normatiivinen näkemys paluusta
Afrikan autenttiseen, läntisistä vaikutteista vapaaseen traditioon ja sen arvomaailmaan tuntuu käytännössä hyvin utopistiselta ihanteelta.

Lopuksi
Tarkoituksenani tässä artikkelissa oli esittää kokonaisuus, jossa teoreettinen afrikkalaisen filosofian esittely kohtaa filosofian aseman ja roolin käytännössä Afrikassa. Halusin tuoda esille filosofian ja kult-

tuurin keskinäisiä vaikutussuhteita sekä
niiden rajanvedon ongelmia. En epäile,
etteikö kriittinen lukija löydä tästäkin
artikkelista joskus ristiriitaisia näkemyksiä afrikkalaisen filosofian olemuksesta ja
sen roolista käytännössä. Ehkä nämä ristiriidat kuitenkin tuovat entistä selvemmin esiin niitä olennaisia jännitteitä ja
ongelmia, joiden kanssa tämän päivän
afrikkalaiset filosofit joutuvat kamppailemaan.
Filosofian opiskeleminen, tutkiminen
ja tekeminen on tärkeää kansallisen aatekehityksen, yhteiskuntakritiikin ja laajojen kulttuurilinjausten ymmärtämisen
kannalta. Maa, joka ei tuota itsenäisiä
ajattelijoita eikä uusia ideoita, pysähtyy
helposti kulttuurillisesti. Toisaalta ilman
filosofista kyseenalaistamista ja pohdintaa yhtä hyvin myös tieteen ja teknologian tulosten soveltamisesta käytäntöön
tulee helposti mekanistista teknokratiaa,
jolla ei ole selvää suuntaa yhteiskunnan
kokonaisvaltaisen kehityksen ja arvojen
näkökulmasta. Niinpä filosofisella ajattelulla ja elämänasenteella voi olla tärkeä
rooli kehitysmaiden etsiessä paikalliselle
kehitykselle suuntaa maan omista lähtökohdista. Erityisesti afrikkalaisessa filosofisessa tutkimuksessa etnisellä alkuperällä on edelleenkin keskeinen rooli. Tämä
nostaa esille joskus triviaalilta tuntuvia
kysymyksiä esimerkiksi siitä, edustaako
valkoinen, Afrikan filosofiaan perehtynyt
ja Afrikan näkökulmasta kysymyksiä käsittelevä akateeminen tutkija afrikkalaista filosofiaa vai ei. Tämän kysymyksen
kohteeksi olen itsekin joutunut pitäessäni luentoja ja erityisesti esittäessäni kriittisiä näkemyksiä afrikkalaisesta filosofiasta Afrikassa ja afrikkalaisen yleisön keskellä vaikkapa paikallisissa konferensseissa. Jos vakavasti pohditaan tarkemmin
filosofian, filosofien etnisen ja kansallisen taustan sekä ylipäätään kulttuurin
suhdetta tarkemmin, yhtä hyvin voidaan
kysyä miten vaikkapa suomalainen filosofia voidaan määritellä maailmalla tai
onko sitä ylipäätään mitään mieltä yrittää määritellä? Onko se vain suomalaisten
(Suomessa) tekemää filosofiaa vai voiko
ei-syntyperäinen suomalainen (joka ei
ole myöskään Suomen kansalainen), joka
tutkii suomalaisen filosofian virtauksia ja
mahdollisia erikoispiirteitä (onko niitä?)
– ja ehkä vieläpä suomeksi – olla suomalaisen filosofian edustaja? Entä onko
lähes koko akateemisen uransa ulkomailla viettänyt, vaikkapa amerikkalaista pragmatismia tutkinut ja englanniksi julkaiseva suomalainen tutkija suomalaisen filosofian edustaja? Entä edustaako ’suoma-

laista filosofista perinnettä’ esimerkiksi
Kalevalan esittämä mytologinen maailmakuva? Jos ei, miksi sitten afrikkalaisen
filosofian odotetaan pitäytyvän nimenomaan traditionaalisten myyttien ja kansanuskomusten raportoimisessa? Entä
miten näitä myyttejä voidaan mahdollisimman kriittisesti käyttää erilaisten filosofisten näkemysten lähteinä?
Kulttuurin ja filosofian suhde on kokonaisuudessaan hyvin monimuotoinen
ja mielenkiintoinen vuorovaikutuksien
vyyhti. Filosofia ’viisauden rakastamisena’ toimii kaikkialla maailmassa samalla
tavoin, itsestäänselvyyksinä pidettyjen asioiden kriittisenä kyseenalaistamisena ja
uusien näkökulmien esille tuomisena. Filosofia akateemisena aineena taas on vahvasti läntiseen metodiseen ja diskurssikehykseen sidottu myös muissa kultuureissa. Yleisesti ottaen sekä filosofisen
pohdiskelun että myös tiukemmin rajatun filosofisen akateemisen ja tieteellisen tutkimuksen käsittelemät aiheet ja
niihin liittyvät maailmankuvalliset kehykset saavat monenlaisia vaikutteita siitä
ympäristöstä, missä yksittäiset ajattelijat
milloinkin työskentelevät sekä siitä kulttuurista, jonka piirissä he kulloinkin
elävät. Kulttuuri vaikuttaa tavalla tai toisella ajattelijoiden intresseihin ja näkemyksiin. Samalla kuitenkin filosofisella
dialogilla sekä siinä esitetyillä näkemyksillä ja kysymyksillä on usein vahva vaikutus kulttuurin kehittymiseen ja sen virtauksiin.
Lopuksi vielä kysymys: mitä filosofiaa tämä artikkeli kulttuurillisesti
edustaa?
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17 Sage-filosofia on saanut alkunsa Keniassa Nairobin yliopistossa ja vaikka haastattelut ovat tehty
eri heimojen alkukielillä, itse filosofinen teoretisointi on englanninkielistä. Simola ja Puoskari
käyttävät antologiassaan termiä ’tietäjyysfilosofia’. Sage-filosofialla ei kuitenkaan ole suoraan
yhteyttä ehkä mystisempään ’tietäjä’-kulttuuriin, jossa kansanparantajilla ja poppamiehillä
on oma asemansa myyttisen tiedon välittäjinä.
Sage-filosofiassa pyritään nimenomaan rationaalisen ja kriittisen paikalliseen ajattelun esiintuomiseen, jota edustavat eri yhteisöjen neuvonantajat ja ’viisaat’. Oruka 1990, 1991. Bodunrin
1984, Hountondji, 1983.
18. Bodunrin 1984, Hountondji, 1983.
19. Ks. esim. Ahluwalia 2001, Wiredu 1997, Eze
1997.
20. Asante 2000, s. 8-9, Gyekye 1984, s. 199-212.
21. Akan-kulttuurissa mogya ja abusua jäljitetään
äidin ja ylipäätään siis suvun naispuolisen perimän kautta. Ks. Asante 2000, s. 8-9, Gyekye
1984, s. 199-212.
22. Asante 2000, s. 6-7.
23. Ks. esim. Asante 2000, s. 6, Masolo 1994, s.
106-123.
24. Asante 2000, s. 6.
25. Masolo 1994, 2-45.
26. ’On ilmeisestikin eri asia sanoa ’Presidentti Clinton oli liberalisti’ kuin ’Presidentti Clinton oli liberaali’ (elämän asenteeltaan). Liberalistien keskuudesta löytyy tiukkapipoisia konservatiiveja
ja suvaitsemattomia subjektivisteja siinä missä
kommunitaristien keskuudesta löytyy enemmän ja vähemmän liberaaleja kommunitaareja
elettiinpä sitten Euroopassa, Amerikassa tai Afrikassa. Simolan ja Puoskarin (2001) toimittamassa Afrikkalaisen filosofian antologiassa suomennetaan yhteisökeskeisyys kommunitaarisuudeksi niissäkin yhteyksissä, joissa kommunitarismi tai kommunalismi olisivat merkitykseltään
osuvampia ja tarkempia käännöksiä.
27. Asante 200, 6-7.
28. Appiah, 1992, p. 136,
29. Nzegwu 1995, 444-465.
30. Ahluwalia 2001, 31, Collins 1990.
31. Afrikkalaisen tai ylipäätään muihin kuin valkoisen väestön asemaan ja oikeuksiin liittyvä ’feminismi’ käyttää joskus englanniksi myös termiä
’womenism’. Hooks 1997.
32. Collins 1990, 3-18, Eboh 1997, hook 1997,
Loomba 1998, 151- 172.
33. Lehtorin/luennoitsijan keskimääräinen kuukausipalkka Dar es Salaamin yliopistolla on noin
500 USD eli noin 3 500 mk. Keskimääräiseen
elintasoon nähden tämä on suhteellisen korkea
palkka. Kuitenkin esimerkiksi ulkomaisiin konferensseihin osallistuminen jää lähes kokonaan

sen varaan, että vastaanottaja maksaa laskut.
Yliopistolta ei matkarahoja helposti heru eikä
monellakaan ole varaa investoida tulojaan työmatkojen tekoon. Samaan aikaan kuitekin monille ulkomaalaisille professoreille maksetaan
’expatriate’-lisää, koska paikallinen palkka ei
heidän kohdallaan riitä takaamaan sitä elintasoa
mihin he ovat kotimaassaan tottuneet. Ilman
lisäpalkkausta (tai esimerkiksi henkilökohtaista
tutkimusapurahaa) harva länsimainen tieteentekijä tulee afrikkalaiseen yliopistoon vakavalla
mielellä opettamaan tai tekemään tutkimusta.
Tämän eriarvoisen kohtelun rajoittamiseksi nykyään ulkomaalaisten suoraa palkkaamista yliopistoille ja muihin tiedeinstituutioihin pyritäänkin välttämään. Sen sijaan päteville afrikkalaisille annetaan etusija virantäytössä. Filosofian tilanne Dar es Salaamissa oli erilainen siitä
yksinkertaisesti siitä syystä, ettei filosofiaa aikaisemmin ollut opetettu yliopistolla eikä siihen
onnistuttu näin löytämään päteviä opettajiakaan paikallisesti.
34. Yliopiston henkilökunnan perheet saavat kuitenkin 50 prosentin alennuksen yliopistomaksuista.
35. Nykyään esimerkiksi vierailevien opiskelijoiden
tai opettajien ei välttämättä tarvitse vaivautua
opiskelemaan swahilia pärjätäkseen yliopistolla.
Lisäksi yliopiston tarjonta swahilin opetuksessa vieraana kielenä esimerkiksi juuri vieraileville tutkijoille ja opiskelijoilla on hyvin rajattua.
Mikäli swahilia käytettäisiin opetuksessa ja opetettaisiin vierailijoille laajemmin, sen asema vahvistuisi myös kansainvälisesti.
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