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MIKSI MIELI
MIELLYTTÄÄ

l u k i j o i l t a
enemmän äidinkielensä filosofisia sitoumuksia.
Voisimme aloittaa vaikka Kalevalan säkeistä
“Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi”.

V

esa Oittinen valittaa niin & näin -lehden
numerossa 3/96, että englanninkielisen
kirjallisuuden ylivallan vuoksi sana mieli
on syrjäyttämässä sanan tajunta suomenkielisessä filosofisessa proosassa. Luultavasti hän
on nimennyt oikean syyllisen; eri asia on, kannattaako tapahtunutta pahoitella. Olen aiemmin
keskustellut mieli-sanan ongelmista Lauri Rauhalan kanssa, jonka esittämiä näkökohtia pidän
kyllä painavina.
Luettuani Vesa Oittisen kirjoituksen tarkistin
tietenkin heti omat tekstini, ja havaitsin niissä
jonkin verran terminologista epäjohdonmukaisuutta. Huomasin kuitenkin käyttäväni sanaa
mieli säännöllisesti silloin, kun en halua vihjata
sellaisiin erotteluihin kuin “tajuinen - ei-tajuinen”
tai “tietoinen - ei-tietoinen”. Käytän säännönmukaisesti sanaa tietoisuus, kun on kyse
Husserlin käsitteestä Bewusstsein. Fregen SinnBedeutung -erottelu aiheuttaa pahoja käännösongelmia. Myös englanninkielisissä versioissa
käytäntö on kirjava, ja sanasto vaihtelee sen
mukaan, kuinka paljon filosofista tulkintaa kääntäjä haluaa tuoda mukaan käännökseen.
Käytössä ovat ainakin meaning - reference,
sense - reference, sense - referent, sense meaning ja sense - denotatum. Terminologisen
hämmennyksen uhallakaan en kuitenkaan
haluaisi ajaa sanaa mieli paikalle, jonka Vesa
Oittinen sille osoittaa.
Ja miksi en? Siksi, että mieli on vanha
suomen kielen sana, jonka päämerkitys on
‘sielunelämä’ ja jolla on vastine monissa sukukielissä (esim. viron meel, joka voi tarkoittaa
myös aistia). Sillä on toki muitakin merkityksiä
(mielekkyys, ilmauksen mieli), jotka tuovat sen
lähelle sanoja järki ja merkitys. Sanaa tajunta ei
ole yleisesti käytetty kansankielessä (taju ja
tajuta ovat kyllä tunnettuja). Epäilen, että akateemisessa keskustelussa mieli alkoi syrjäytyä silloin, kun kulttuuriyhteydet Saksaan olivat
kiinteämmät kuin suhteet Englantiin ja Yhdysvaltoihin ja kun osa sivistyneistöstä oli suorastaan
rähmällään eli mielin kielin Saksan kanssa. Tätä
akateemisen sanaston kehitystä vahvisti luultavasti myöhemmin kiinnostus marxismin saksalaisiin klassikkoihin. Toisin kuin Vesa Oittinen
olettaa, vahinkoja on ehkä sattunut useita.

E

n osaa sanoa, kuinka Husserlin tai Fregen
Sinn ja Bedeutung kääntyisivät parhaiten
suomeksi. Tästä huolimatta toivoisin, että sana
mieli säilyttäisi myös filosofisessa tekstissä sen
väljän, kaikkea sieluntoimintaa koskevan päämerkityksen, joka sillä äidinkielessämme on ja
jossa se on Agricolan aapisesta alkaen myös
painetussa sanassa esiintynyt. Suomen kielen
tuskin tarvitsee kyyristellä ns. sivistyskielten
edessä, enkä usko Vesa Oittisenkaan tätä haluavan: onhan hän tehnyt merkittävää työtä suomenkielisen filosofisen kirjallisuuden hyväksi. Filosofien olisi pikemminkin syytä pohtia nykyistä

Leila Haaparanta

FILOSOFIAN
OPETTAMINEN JA
USKONNON-OPETTAJAT

H

aluan liittyä keskusteluun filosofian opettamisesta ja tuoda esiin sellaisia näkökulmia, joita pääaineenaan uskontoa opettava filosofianopettaja kohtaa. Stimuluksen
tähän pohdintaan toi Jukka Tavi kirjoituksessaan
Opettamisen ja auktoriteetin ongelma (niin &
näin 2/96). Hän tarkastelee mm. filosofian opetuksen käytännön järjestelyjä ja opettajan pätevyyttä. Tavin mukaan “Filosofian opetus on
annettu yleensä uskonnon, historian tai psykologian opettajalle riippumatta siitä, onko tällä
aiempia filosofian opintoja takanaan vai ei. Käsittämättömin ja samalla tietenkin tavallisin tapaus
on se, että uskonnon opettaja opettaa myös
filosofiaa”. Tavin mielestä ongelma liittyy suomalaisen koulun virkahistoriaan, ja hän toivookin
asiaa mitä pikimmin tarkasteltavan “avoimesti ja
kriittisesti”.
Tarkoitukseni ei ole tässä kirjoituksessa
osoittaa, että uskonnonopettaja, joka yleensä on
koulutukseltaan teologi, omaisi jonkinlaisia
myötäsyntyisiä kykyjä opettaa koulussaan filosofian kursseja. Kaiken opetuksen järjestämisen
itsestäänselvä lähtökohta on mielestäni opettajan pedagoginen pätevyys ja halukkuus tehtävään. Sen sijaan haluan kysyä, mitä käsittämätöntä on siinä, että uskonnon opettaja opettaa
filosofiaa. Vaikuttaa siltä, että Tavin mukaan kaikista epäpätevistä filosofian opettajista uskonnon opettaja olisi kaikkein sopimattomin tähän
tehtävään. Toinen kysymys onkin sitten se, kuinka paljon filosofian opintoja ylipäätään tarvitaan,
jotta opettaja (pääaineestaan riippumatta) olisi
pätevä opettamaan filosofiaa toisena tai kolmantena aineenaan.
Historiallinen syy Tavin esittämään “käsittämättömään” tilanteeseen ovat tietenkin uskonnon, psykologian ja filosofian yhdistelmävirat.
Monin paikoin filosofia on irrotettu yhdistelmästä,
koska sitä muutamia vuosia sitten varsin vähän
opetettiin. Nyt kun filosofia elää uutta kukoistustaan, on pesällä jakajia. Filosofian johdantokurssin tuominen pakolliseksi lukioon oli tervetullut, joskin yllättävän nopeasti toteutettu uudistus. Monin paikoin uskonnonopettajan katsottiin
sopivan epäpätevänäkin tehtävään, edustaahan
uskonnonopetuskin keskustelevaa, katsomuksellista pohdintaa. Uskonnonopettajan katsottiin
myös hallitsevan ainakin uskonnonfilosofiset ja
eettiset kysymykset sekä jonkinverran aatehistoriaa. Käytännön järjestelyjen taustalla oli myös
usein se, että samaisessa uudistuksessa, joka
toi pakollisen filosofian kouluun, uskonnon kurssit vähenivät viidestä kolmeen.

Aavistelen myös, että
teologi-uskonnonopettajan
opettama filosofia nähdään
ongelmana uskonnonopetuksen uskontokuntasidonnaisuuden, ns.tunnustuksellisuuden takia. Jos näin
on, sisältää uskontokuntasidonnaisuuden käsite ajatuksen siitä, että uskonnonopettajan täytyy olla
sitoutunut kristillisiin arvoihin ja olla itse ns.
uskovainen voidakseen näitä arvoja myös oppilaille välittää. Uskonnon opetussuunnitelmassa tunnustuksellisuus näkyy kuitenkin pääasiassa opetettavan aineksen valinnassa, siis
eräänlaisena kotiseutuperiaatteena. Suomessa
on luontevaa tarkastella uskonnollisuutta
vuosituhantisen kristillisen ja luterilaisen perinteen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uskonnossa tutustuttaisi myös
muihin maailman kulttuureihin ja niiden uskontoihin “niiden omista lähtökohdista käsin” niin
pitkälle kuin se on mahdollista. Vaikka uskonnonopettajan tulee kuulua kirkkoon, hänen
vakaumuksestaan eivät uskonnon opetussuunnitelman perusteet lausu mitään, eivätkä
hänen henkilökohtaista sitoutumistaan ole virkamiehet (luojan kiitos) mittaamassa. Jos
uskonnonopettaja on sitoutunut kristillisiin arvoihin, on hänellä siihen yhtäläinen oikeus kuin matematiikan-, englannin- tai liikunnanopettajalla.

K

atson, että filosofian opettamisessa ei ole
ongelmana opettajan sitoutuminen tiettyyn
mailmankatsomukseen tai näkemykseen esim.
yhteiskunnasta. Tärkeätä on näiden sitoumusten omakohtainen tunnistaminen ja hyväksyminen. Uskonnonopettaja on yleensä oman
vakaumuksensa tunnistamisessa ammattilainen. Siitä ovat pitäneet vuosien kuluessa huolen ne lukemattomat ihmiset, joille hän
väsymykseen asti on (niin synnytyslaitoksella
kuin tanssilattiallakin) saanut vastata kysymykseen: Kuinka sinusta oikein tuli teologi? Paljon
vaarallisempaa kuin omakohtaisen maailmankatsomuksen omaaminen, on uskotella itselleen
ja toisille, että täydellinen sitoutumattomuus
maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä olisi
mahdollista. Vaikka filosofia oppiaineena asettaa keskustelulle kriittisyyden ja analyyttisyyden
vaatimukset, ei sen kysymyksiä (logiikkaa
lukuunottamatta) voi kukaan lähestyä täysin
neutraalisti ja ulkopuolisena. Tätä tosiasiaa ei
minkäänlainen termeillä temppuilu voi muuttaa.
Jos filosofian opetuksen tavoitteena on opettaa
oppilasta ajattelemaan luomalla avoin, keskusteleva ja näennäisiä totuuksia kyseenalaistava ilmapiiri, pitäisi sen kestää niin opettajan kuin opiskelijankin vakaumukset sekä
niiden asiallisen ilmaisemisen.
On kuitenkin huomattava, ettei katsomusopetus (jos filosofia yleensä perimmältään sitä
on) ole pelkkää henkilökohtaisten mielipiteiden
vaihtoa päivästä toiseen, vaan todellisuuden
luonteen, ihmisen sekä historiallisten ja tämänpäivän ilmiöiden mahdollisimman monipuolista
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ja kriittistä analyysia. Jos
uskonnonopettaja näkee
tehtävänsä missiona ja ajattelee laajentavansa lähetyskenttäänsä myös filosofian
tunneille, hän ei toimi minkään aineen opetussuunnitelman hengessä eikä
myöskään tule onnistumaan
tehtävässään. Siitä pitävät onneksi opiskelijat
huolen. Filosofian opettamisessa myös teologiuskonnonopettajaa kiinnostaa kysyminen ja se,
ettei oikeita vastauksia välttämättä ole.
Puutun vielä toiseen filosofian opetuksen järjestelyä koskevaan kysymykseen, joka Jukka
Tavin kirjoituksessa tuli esiin. Kyseessä on ulkopuolisen tuntiopettajan palkkaaminen filosofiaa
opettamaan. Järjestely ratkaisisi useimmissa tapauksissa muodollisen pätevyysongelman ja
olisi sikäli perusteltavissa. Kun vielä uudet koululakiehdotukset väläyttelevät koulujen mahdollisuutta käyttää hyväkseen opetuksen ostopalveluita, olisi ratkaisu myös ajan hengen
mukainen. Kokonaan toinen kysymys on se,
kuinka koulu voi rakentaa omaa opetussuunnitelmaansa ja identiteettiään, jos monet
sen opettajista olisivat ulkopuolisia vierailijoita.
Filosofian aineena tulee ankkuroitua myös koulun arkielämään ja ajankohtaisiin kysymyksiin.
Se ei ole vain oppituntien asia, vaan sillä voisi
olla annettavaa myös koulutyön suunnittelussa
ja päätöksenteossa, esimerkiksi pohdittaessa
oikeudenmukaisia sääntöjä. Koulun piirissä jo
toimiva opettaja voisi ehkä helpommin integroida
filosofian koulun muuhun elämään. Siksi pitäisi
panostaa filosofiasta kiinnostuneiden, eri oppiaineita opettavien (esim. matematiikka, äidinkieli,
historia, liikunta) opettajien filosofiseen jatkokoulutukseen.

U

skon, että filosofian kouluopetuksessa tarvitaan lähtökohdiltaan monenlaisia opettajia. Ulkopuolisen tuntiopettajan palkkaaminen
voisi osaltaan tuoda paitsi korkeatasoista osaamista myös tuulahduksen yliopistomaailmasta.
Koulun ulkopuolinen opettaja voisi myös olla
positiivisella tavalla irti koulumaailman totutusta
ajattelusta ja käytänteistä.
Koska filosofia pyrkii hahmottamaan kokonaisuuksia, sen tulisi auttaa oppilasta ymmärtämään eri oppiaineiden paikkaa ja tehtävää koulussa. Opetettavien aineiden perusteiden ja
tiedonkäsityksen pohtiminen voisi olla tärkeä osa
filosofian opiskelua. Tällainen tieteenfilosofia
vaatii kuitenkin opettajalta syvällistä erityistieteiden tuntemusta. Vaikka vähitellen alkaa
tuntua siltä, että filosofianopettajaan kohdistuvat
vaatimukset kasvavat kasvamistaan, uskon
kuitenkin että, filosofiaa voidaan opettaa monella
tavalla hyvin. Tämän vuoksi kotipaikkaoikeus
filosofian opettamisessa tulisi olla monipuolisesti
koulutetuilla opettajilla. Itse opetan sekä
uskontoa että filosofiaa ja olen kaiken uhallakin
ylpeä siitä.
Tuovi Pääkkönen
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JÄÄHYVÄISET
BAHTINISMEILLE

J

o toisen kerran lyhyen ajan sisällä ovat
niin&näin-lehden lukijat päässeet osallisiksi
Bahtin-teollisuuden1 tuotteista. Niiden
“ajankohtaisuuteen” näyttävät vaikuttaneet viime
vuosien Bahtin-suomennokset; sikäli näiden
hankkeiden pyrkimys tehdä loppu “bahtinismeista” ja “boomeista” ei ole vielä kantanut
hedelmää. Non fructificat autumno arbor, quae
vere non floruit.2
Seuraavassa joitain viitteitä, mistä kukkaan
puhkeavia ajatuksia on etsittävä.
Kari Matilaisen kirjoitus (niin&näin 3/96) tarjoaa oivallisen näytteen siitä, millaista Bahtinin
ajatusten villi transformointi “bahtinismiksi” on.3
Bahtinille on käynyt kuten Rabelais’lle
“allegorisen tulkinnan” traditiossa: avain siihen
maailmaan, josta maestro tuli, on kadonnut ja
tilalle ovat tulleet erilaiset “problematisoivat lukutavat”. Onneksi nämä Bahtinin ajatusten
“problematisoinnit” problematisoituvat itse, kun
Bahtin asetetaan kontekstiinsa.
Vaikka Bahtinin Rabelais-kirjan olemassaolosta saammekin kiittää monipesäkkeistä luumätää,4 Matilainen päätyy Krokereiden
johdattamana lopulta Ateenan ruttoon. Maa ja
aikakausi on itse asiassa valittu oikein, mutta
vankemmin, paljon vankemmin ovat Bahtinin
“groteskin” konseption taustat antiikin kreikkalaisten lihassa, vieläpä aivan terveessä. Kreikkaan ja sieltä Rabelais’n maailmaan on kuitenkin mentävä vuosisadan alun Pietarin kautta.5

siitä, miten ihmiset tajusivat kantavansa elämän
soihtua sukupolvien ketjussa:9
“Ihminen tunsi olevansa yhtä edeltäjiensä ja
jälkipolviensa kanssa; nyt elävät olennot ovat
— Aiskhyloksen kauniin vertauksen mukaisesti — veteen upotetun verkon kohoja: nykyisyyden pinnalla ne ovat todiste niistä
edeltävistä polvista, jotka ovat jo painuneet
menneisyyden syvyyteen; edellisten kautta
jälkimmäiset elävät, ilman näitä niiden häviö
olisi täydellinen.”10
Tätä Zelinski kutsuu fylonomiseksi etiikaksi.
Klassinen antiikki merkitsi kuitenkin moraalista
murrosta. Fylonominen moraali “kohtasi
loppunsa silloin kun sen ideaali — biologinen
kuolemattomuus — korvattiin toisella, eskatologisella kuolemattomuudella. Eskatologiaa
saarnasivat jo erilaisten mystisten kulttien muinaiset edustajat, mutta se voitti kristillisyyden
ansiosta.”11
Tilalle tuli se ontonominen konseptio, mikä
nykyään on “itsestään selvää” — yksityisen
ihmissielun “ääretön arvo”.
Nämä yksittäiset ihmiset eivät toki ole välttämättä egoisteja: “he kykenevät rakastamaan
isää, äitiä, ystävää, vaimoa, lapsia, mutta tämä
on rakkautta välittömästi näkyvään, se ei ole sitä
mystistä oman olemisen ulottumista etäälle
tuntemattomaan tulevaisuuteen, kuolemattomuutta maan päällä.”12
Fylonomian rehabilitaatio

Mielen sille, mistä Bahtin Rabelais-kirjassaan
puhuu, löytää Tadeus Zelinskiltä, joka oli
Bahtinin klassisen filologian opettaja Pietarin
yliopistossa. Kuten Mihailin vanhempi veli Nikolai
toteaa: “Zelinski ei ole ainoastaan oppinut, meidän päiviemme suurin hellenisti, lukuisten
klassisiksi muodostuneiden tutkimusten tekijä.
Hän on ennen muuta tulevan ‘kolmannen renessanssin’ julistaja ja aseveli.”6
Zelinski asetti myös kysymyksen siitä,
“miksi meidän pitää omasta moraalistamme
suuntautua esikristilliseen, sokraattiseen ja
esisokraattiseen, instinktiiviseen?”7 “Kolmas
renesanssi” ei suinkaan merkinnyt antiikin
moraalien herättämistä henkiin, vaan sitä “että
niiden taistelusta vallitsevan moraalin kanssa
syntyisi se uusi, mitä me tarvitsemme.”8
Mikä kreikkalaisessa esi-sokraattisessa
instinktiivisyydessä sitten on erityisen kiinnostavaa? Zelinskille ennen muuta sen luoma elämän
jatkuvuuden etiikka. Siinä on kokonaan toinen
ihmisen konseptio kuin se mikä vallitsee
nykyään.

Bahtinin Rabelais-kirjan argumentaatio seuraa
lähes suoraan Zelinskiä, paitsi että Bahtin löytää
Rabelais’lta fylonomian rehabilitaation. Erityisen
kiinnostavaa on se miten Bahtin lukee Gargantuan kirjettä Patagruelille “lähes suorana teoreettisena ilmauksena” kansanomaisen groteskin
kuvalle raskaana olevasta vanhuudesta ja
synnyttävästä kuolemasta.
“Kansan ja ihmiskunnan ruumis” ja
“kaksiruumiisuus” toimivat Bahtinin Rabelaisanalyysissa ontonomisen konseption vastaargumentteina. Bahtin korostaa maallista, biologista kuolemattomuutta ja “ettei ruumiista
erkanevan sielun kohtalo kiinnosta Gargantuaa
lainkaan; hän käsittää olinpaikan vaihdoksen
maallisessa mielessä, maanpäällisessa avaruudessa, häntä kiinnostaa poikansa maallinen elämä ja kohtalo ja tämän persoonassa kaikkien
tulevien sukupolvien elämä ja kohtalo.”13
Bahtinin argumenteissa sukupolvien ketjun,
kaksiruumiisen, “groteskin”, uutta luovan ruumiin
teorian puolesta ei ole oikeastaan mitään, mikä
ei olisi palautettavissa Zelinskin luentoihin. Nämä
Bahtinin muotoilut yliyksilöllisyydestä ovat
saaneet kuitenkin bahtinismissa kokea kovia.

Fylonominen ja ontonominen
ihmisen konseptio

Ontonomista, liian ontonomista

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

Matilainen esittää loistavasti, miten “problematisoivat luennat” ovat onnellisen tietämättö-

Z — hän elää

