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MARKIISI DE SADEN
NAURU

Timo Airaksinen, Markiisi de Saden
filosofia (The Philosophy of the Marquis
de Sade, 1991). Suom. Manu J. Vuorio.
Gaudeamus, Helsinki 1995. 272 s.

Donatien Alphonse Francois de Sade eli
Markiisi de Sade (1740-1814) on ollut yksi
länsimaisen kirjallisuuden ja ajattelun
merkillisimpiä ja kiistellyimpiä hahmoja.
Hänen nimensä on tullut tunnetuksi
sadismin käsitteessä ja erilaisiin perver-
sioihin ja moraalittomuuteen liittyen.
Todellinen Sade olikin oikea irstailija, jon-
ka ei kuitenkaan koskaan tiedetä eläneen
teoksissaan kuvaamaa elämää tai tappaneen
ketään. Hän eli 20-vuotta vankilassa ja oli
tuomittu kuolemaan, joka tosiasia ei
kuitenkaan todista hänen erityisestä pahuu-
destaan; kuolemanrangaistukseen riitti
tuolloin syyte sodomiasta.

Loppuelämänsä Sade vietti ilmeisen
tervejärkisenä mielisairaalaan suljettuna.
Nämä kymmenet laitosvuodet muodos-
tuivat myös hänen kirjallisen tuotantonsa
perustaksi. Tuloksena oli näytelmiä ja
romaaneja, joista suomeen on käännetty
Justine, eli hyveellisen neidon kovat koke-
mukset (Gummerus, Jyväskylä 1965) ja
teoksen Sodoman 120 päivää johdanto
(Love kirjat, Helsinki 1989). Teokset ovat
muodoltaan filosofisella otteella höystettyä
mielikuvituksellista kuvausta erilaisista
paheista, perversioista ja julmuuksista, joita
on yritetty myydä mm. pornona. Sinänsä
melko tylsienkin ja luettelonomaisten
kirjojen mielenkiintoa ja tärkeyttä lisää
Saden liittyminen länsimaisen rationaali-
suuden, ajattelun ja moraalin perinteeseen,
ja erityisesti Saden omaan aikaan, jonka
tunnemme nykyisin valistuksen aikautena.

Airaksisen Sade

Sade on tarjonnut haastetta monille
tulkitsijoille sekä länsimaisen sivistyksen ja
kulttuurin ihmettelijöille. Samalla hän
näyttäytyy niin monikasvoisena, että
tuntuu suorastaa ilkkuvan tulkitsijoilleen.
Professori Timo Airaksinen on myös tarttu-
nut Sadeensa ja julkaissut jo vuonna 1991
teoksen Of Glamour, Sex and Sade ja
vuonna 1995 uutena laitoksena The Philo-
sophy of Marquis de Sade, joka on nyt
käännetty suomeksi nimellä Markiisi de
Saden filosofia.

Airaksisen teos on outo sekoitus filoso-
fiaa, kirjallisuuskritiikkiä sekä psykologiaa
ja pureutuu Sadeen sellaisella rehevyydellä
ja poukkoilulla, että Airaksisen ajatuskul-
kujen seuraaminen on äärimmäisen työ-
lästä. Eräs syy tähän on, että Airaksinen
käsittelee Sadea monessa eri tasossa, jotka
tekstissä kuitenkin sekoittuvat toisiinsa.
Airaksisen tematiikassa sekoittuvat yhteis-
kuntafilosofinen keskustelu yhteiskunta-
sopimuksesta, paheen psykologia, luon-
nonfilosofia, etiikan teoriat ja estetiikka,
joista aineksista soppa kiehuu pikkuhiljaa
yli, eikä lukija pysty enää erottamaan tasoja
toisistaan.

Toisena syynä Airaksisen vaikeaselkoi-
suuteen on, että hän teoksen alussa asettaa
kysymyksiä ja tavoitteita, joihin ei kuiten-
kaan koskaan vastaa eikä edes pysty vastaa-
maan. Airaksinen esimerkiksi kysyy, miksi
ylipäätään lukea Sadea, ja esittää, että ilman
Sadea ei voi ymmärtää suurta osaa nyky-
päivän mannermaisesta filosofiasta. Lukija
odottaa, että tätä mielenkiintoista väitettä
tullaan teoksessa myöhemmin tarkastele-
maan ja perustelemaan, mutta ainoa tähän
liittyvä lyhyt kommentti on vulgaari tul-
kinta Nietzschestä ja tämän ruoskapuheis-
ta. Se mikä lienee Airaksiselle itsestään
selvää, ei ole sitä välttämättä lukijalle.

Samoin Airaksinen esittää, että hän pyr-
kii kehittämään filosofista teoriaa sekä
Sadesta että paheellisesta tahdosta ja
ymmärtämään paheellisuutta sellaisenaan.
On syytä ihmetellä, että kun Airaksinen
ilmeisesti tarkoittaa fiktion Sadea, miten
tämä liittyy paheelliseen tahtoon sinänsä.
Miten fiktiosta voi kehittää yleistä, todel-
lisuutta koskevaa teoriaa? Yhtä hyvin voisi
Aku Ankkaa lukemalla kehittää teoriaa
ankkojen psyykkeestä.

Airaksisen Sade näyttäytyy lopulta
onnettomana irstailijana, joka tähtää vain
loputtomasti toistettavaan nautintoon ja
purkautumiseen. Tällaisena Sade on luon-
non perustattomuuteen nojaava olento,
joka ei suinkaan pyri puolustamaan pahetta
hyveeseen nähden, vaan pikemminkin Sade
pyrkii puhtaaseen sekaannukseen ja tyhjyy-
teen, jossa arvoilla ei ole sijaa, ja jossa pur-
kautuminen täydellistyy. Airaksinen esittää
myös, että Saden projekti tähtää tällaisena
yksinomaan luonnonomaisen halun täyttä-
miseen, jossa paheella ei ole mitään teke-

mistä yhteiskunnallisen tai rakenteellisen
väkivallan kanssa. Tämä projekti on hänen
mukaansa kaiken inhimillisen ajattelun ja
motivaation tuolla puolen. Näin kysymys
on pelkästään kaiken yksilöllisyytensäkin
menettäneen indiviidin arvoituksellisuu-
desta ja irrationaalisuudesta.

Saden kontekstiaalisuus
Tämä käsitys Saden eräänlaisesta sisäisyy-
destä näyttäytyy kuitenkin Saden kon-
tekstiin nähden arveluttavalta. Ensinnäkin
korostaessaan Saden irrationaalisuutta
Airaksinen ohittaa sen systemaattisuuden,
järjestelmällisyyden, rationaalisuuden ja
tieteellisyyden ihailun, jota mm. pahetta
maksimoiva Justinen sisko Juliette ja
monet muut “pahetta harrastavat” toteut-
tavat Saden romaaneissa. Max Horkheimer
ja Theodor Adorno kirjoittavatkin kirjas-
saan Dialektik der Aufklärung (Valistuksen
dialektiikka), että Sade suorastaan luo
kantilaisen järjestelmän ja rationaliteetin:
“Kantilaisen systeemin arkkitehtoninen
rakenne toimii kuin sadelaisen orgian
voimistelupyramidi”.

Sade toteuttaa Horkheimerin ja
Adornon mukaan täysin valistuksen
rationaliteettia ja siveysoppia, jossa järki on
hyötyyn perustuva kalkulaation ja suunni-
telman organismi. Heidän mukaansa Sade
kehitteli jo ennen Kantia tätä tiedon ja
suunnitelman vetovoimaa toisiinsa. Tämä
Airaksisen suhteen täysin vastakkainen tul-
kinta osuu mielestäni paremmin Saden
omaan kontekstuaalisuuteen, jossa tämä
itse oli näkemässä, miten Ranskan suuren
vallankumouksen rationaalinen ja poliit-
tiseen paratiisiin tähtäävä projekti johti
vakaviin ongelmiin. Sade itsekin, aristo-
kraatti kun oli, vältti giljotiinin vain kos-
ka häntä ei pystytty sitovasti tunnistamaan.

Näin Saden teksti liittyy olennaisesti
myös “rakenteelliseen” väkivaltaan eikä
vain haluun ja alitajuiseen, joihin me
Freudin jälkeläiset olemme langenneet.
Airaksinen kuitenkin kirjoittaa, että “Sade
on inhimillisen kulttuurin kääntöpuoli.
Hän on ihminen, jonka alitajuinen pääsi
esille ainutlaatuisella tavalla” (s. 10). Tämä
käsitys työntää Saden välittömästi 1900-
luvulle ja irti kaikista kontekstuaalisista
kiinnikkeistä, jotka ovat kuitenkin liian
ilmeisiä ollakseen merkityksettömiä.

Toinen ansa, johon Airaksinen lankeaa,
liittyy kirjallisen lajin, tragedian lukemi-
seen. Tragediassa länsimainen ihminen
asettaa itsensä luontoa vastaan ja dramati-
soi oman kohtalonomaisen lankeamisensa
ihmisyydestä luonnonolioksi, joka kuvio
Sadellakin on selvästi nähtävissä. Alunperin
tragedia sisälsi kuitenkin satyyrisen huu-
morin, jonka olemme unohtaneet. Radi-
kaalifeministiksi nimetty Camille Paglia
kirjoittaa bestseller-kirjassaan Sexual
Personae, että tragediassakin viimeinen sana
on juuri komedialla, mutta me modernit
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Hegel-kirjoistaan Hegel (1975) ja Hegel and
Modern Society (1979). Yksi Taylorin
keskeisistä teemoista ensimmäisestä mono-
grafiastaan The Explanation of Behaviour
(1964) lähtien on ollut erilaisten reduktio-
nististen hankkeiden vastustaminen. Osan-
sa kritiikistä ovat saaneet mm. behavio-
ristinen psykologia ja koko positivistinen
tieteenihanne sekä monet muut luonnon-
tieteelliseen selitysmalliin perustuvat
projektit ihmistieteiden alueella. Lähinnä
hänen tarkoituksenaan on ollut vastustaa
positioita, joita voidaan luonnehtia
‘naturalistisiksi’. Naturalismilla tarkoite-
taan tässä sellaisia reduktionistisia hankkei-
ta, jotka virheellisesti kuvittelevat ihmisen
ja ihmisyhteisöjen olevan analysoitavissa
puolueettoman päältäkatsojan riippumat-
tomasta ja objektiivisesta perspektiivistä.
Ihmistieteissä tällaiset epäkulttuurilliset
tarkastelut eivät toimi, sillä ne erehtyvät
pitämään objektiivisina tosiseikkoina
ilmiöitä, jotka ovat historiallisesti muodos-
tuneita ja tyypillisiä vain tietylle elämän-
muodolle.

Taylorin erään keskeisen tukimus-
kohteen, modernin identiteetin, suhteen
tämä tarkoittaa sitä, että naturalistiset ja
epäkulttuuriset selitysmallit luulevat länsi-
maisen modernisuuden keskeisten piirtei-
den (kuten individualismin nousun, väli-
neellisen järjen korostamisen, tosiasioiden
ja arvojen erottamisen, ‘maallistumisen’)
olevan kaikkien inhimillisten kulttuurien
potentiaalinen kehitysaste. Taylor itse
pyrkii omassa historiallista ja kulttuurillista
tarkastelua korostavassa näkemyksessään
hahmottamaan modernia ihmistä ja
modernin kulttuuria vain eräänä mahdol-
lisena elämänmuotona. Modernilla (länsi-
maisella) ihmisellä on oma historiansa, joka
ei ole muotoutunut välttämättömien
kehityskulkujen mukaan, vaan ihmisen
itsensä käymien kiistojen ja kamppailujen
myötä. Tätä modernia indentiteettiämme
Taylor tutkii myös Autenttisuuden etiikassa.

Modernisuuden
hankaluudet
Autenttisuuden etiikassa Taylor ei käytä niin
mittavaa lähdeaineistoa ja samanlaista
tutkimuksellista tarkkuutta kuin huomat-
tavassa länsimaisen identiteetin rakennus-
puita tutkivassa teoksessaan Sources of the
Self. Tämä selittyy sillä, että Autenttisuuden
etiikan pohjana on neljä radioesitelmää
(jotka julkaistiin alun perin vuonna 1991
nimellä The Malaise of Modernity). Moder-
nin identiteetin aineksista Tayloria huoles-
tuttavat tällä kertaa lähinnä (1) indivi-
dualismi ja (2) välineellisen järjen ylivalta
sekä (3) ne ongelmat, joita näistä kahdesta
mahdollisesti aiheutuu.

Taylorin mukaan modernin individua-
lismin tekee mahdolliseksi  uuden ajan
alusta alkanut vanhan hierarkisen maail-
manjärjestyksen murentuminen. Nykyään

yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus
aivan toisessa mittakaavassa kuin aiemmin
valita oma elämäntapansa, vakaumuksensa
jne. sekä näin hallita oman elämänsä edel-
lytyksiä. Emme enää ole suuressa määrin
perittyjen rooliemme ja asemiemme van-
keja, eikä yhteisömme perustu Jumalan tai
luonnon asettamaan järjestykseen.
Välineellisellä järjellä Taylor taas tarkoittaa
sellaista maksimaaliseen tehokkuuteen
pyrkivää rationaalisuutta, jota käytämme
pyrkiessämme saavuttamaan jonkin pää-
määrän mahdollisimman taloudellisesti.
Tämänkaltaista kustannus–hyöty-analyysiä
voisi Heideggerin termein kutsua “laske-
vaksi ajatteluksi”.

Itse aktiivisesti politiikkaan osallistu-
neena Taylor on myös huolissaan politii-
kasta vieraantumisesta, jota individualismi
ja välineellisen järjen korostaminen vahvis-
tavat. Politiikasta vieraantumisesta taas
muodostuu itse itseään vahvistava kehä:
mitä enemmän politiikasta vieraannumme,
sitä vähemmän meillä on vaikuttamisen ja
kontroloinnin mahdollisuuksia, ja mitä
vähemmän meillä on mahdollisuuksia
vaikuttaa, sitä vieraammalta ja ulkopuoli-
semmalta politiikka meistä tuntuu.

Tämänkaltaista modernisuutta koskevaa
keskustelua on käyty runsaasti eri muodois-
sa. “Modernisuuden tuomitsijat” näkevät
modernin ajan ‘edistyksen’ vain rappio-
kulkuna, jonka myötä olemme menettäneet
korkeammat ideaalimme ja latistuneet
narsistisiksi ja itseemme käpertyneiksi
oman edun tavoittelijoiksi. “Modernisuu-
den ylistäjät” taas näkevät modernin ajan
voittokulkuna, joka on mahdollistanut
yksilönvapaudet ja luonut yksilöille mah-
dollisuudet itsensä löytämiseen ja itsemää-
räämiseen. Tässäkin kiistassa Taylor on
aristotelisen “kultaisen keskitien” kulkija.
Hänen näkemyksensä mukaan sekä
modernisuuden ylistäjät että arvostelijat
ovat molemmat väärästä, sillä kumpienkin
näkemykset perustuvat liian yksipuoliseen
tulkintaan modernisuudesta. Molemmissa
näkökannoissa on myös oma järkensä,
joten ei ole hyödyllistä yksioikoisesti väi-
tellä modernisuuden puolesta tai vastaan.
On tutkittava modernisuuden sisältöä ja
kiisteltävä sen oikeasta tulkinnasta.

Oikeaa ja väärää aitoutta
Modernilla ajalla alkaa muodostua sille
ominainen etiikka, jota Taylor kutsuu
“autenttisuuden etiikaksi”. Autenttisuuden
etiikka perustuu ajatukseen ihmisestä itses-
tään etiikan lähteenä: hyvyys voidaan löy-
tää/tunnistaa omista sisäisistä moraalisista
tuntemuksistamme. Etiikan lähde nähdään
olevan meissä itsessämme, eikä esimerkik-
si Jumalassa, joten “(m)eidän on saavutet-
tava kyky kuunnella moraalitunteita, jotta
voisimme olla aitoja ja ehjiä ihmisiä” (s.
56). Ihmisenä olemisenkaan ei enää aina-
kaan romantiikan jälkeen ymmärretä

olemme projisoineet viktoriaanisen ja
protestanttisen vakavuuden kaikkea trage-
diaan liittyvään ja alunperin pakanallista
kohtaan. Näin Pagliankin mukaan Saden
tekstissä kaikuu satyyrinen nauru, jossa
luonto on aina vetämässä mattoa mahti-
pontisten ideaaliemme ja utopioidemme
alta.

Samaan tragediseen nauruun viittasi
myös Gilles Deleuze Nietzschen kohdalla.
Se, joka ei lue Nietzscheä (ja Sadea)
nauramatta, ja nauramatta makeasti, aset-
tuu leijuvaksi subjektiksi, joka ei tajua
olevansa historiallinen olento, jonka on
nauramalla ja naurunalaisena ravisteltava
itseään, jotta näkisi oman syvällä selkä-
rangassa olevan historiallisuutensa ja ratio-
naliteettinsa. Deleuzelle tämä nauru
muodostaa vastakulttuurin horisontin. Se
on “skitsonaurua” tai vallankumouksellista
iloa, joka asettuu (freudilaista?) narsistista
ahdistustamme ja syyllisyydentunnet-
tamme tai sisäistä traagisuuttamme vastaan.
Kuolemaantuomittu ja kymmeniä laitos-
vuosia viettänyt Sade nauroi teoksissaan
makeasti itselleen ja kulttuurilleen. Näin
hänestä ei voi tehdä pelkästään sisäisyyden
edustajaa.

Airaksinen ei lopultakaan osaa nauraa
Sadelle ja itselleen, vaan esiintyy paina-
vuuden henkenä, joka etsii teoriaa, ja
erityisesti sisäisen paheen teoriaa.

Reijo Kupiainen

AITO ASIA

Charles Taylor, Autenttisuuden etiikka.
(Ethics of Authenticity, 1992.)
Suomentanut Timo Soukola.
Gaudeamus, Helsinki 1995. 157 s.

Charles Taylor on huomattava kanadalai-
nen nykyfilosofi, joka on tullut tunnetuksi
mm. teoksestaan Sources of the Self ja
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