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tyy sekä hegeliläisiä elementtejä että vaikutteita liberalistisesta ontologiasta: he ovat onnistuneet yhdistämään nämä kaksi modernia
perinnettä, mutta eivät ole pystyneet ylittämään kumpaakaan.
Vaikka kyse onkin suurista linjoista eikä
mitä-kukakin-todella-sanoi-eksegetiikasta,
Pulkkinen onnistuu suhteellisen hyvin (ainakin yksioikoista Habermas-luentaansa lukuunottamatta) välttämään filosofiassa niin
kovin suositun olkinukke-argumentaation.
Mahdollisesti kuitenkin puhuminen eksplisiittisemmin vain yksittäisistä teksteistä (eikä siis
henkilöistä ja näiden “modernisuudesta” tai
“postmodernisuudesta”) olisi helpottanut entisestään huomion kiinnittämistä argumentaation etenemiseen eikä joidenkin ajattelijoiden ehkä osakseen saamaan epäoikeudenmukaiseen kohteluun.
Feminismin postmoderni
Hahmottelemaansa postmodernia näkökulmaa poliittiseen toimijuuteen Pulkkinen täsmentää ja konkretisoi tarkastelemalla sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää
feminismin sisäistä keskustelua. Tässä keskustelussa johdonmukaisimpana postmodernistina esitellään Judith Butler, kun taas ainakin jossain määrin “puolitiehen” modernin
kritiikissään ovat Pulkkisen mukaan jääneet
mm. Carole Pateman, Donna Haraway ja
Teresa de Lauretis.
Pulkkinen osoittaa Judith Butlerin onnistuneen soveltamaan Foucault’lta omaksumaansa genealogista metodia monissa kysymyksissä johdonmukaisemmin kuin Foucault
itse. Dekonstruoidessaan modernin perusta/
päällysrakenne-tyyppisen erottelun biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen (sex vs.
gender) Butlerin ei edes epäsuorasti tarvitse
olettaa olemassaolevaksi mitään kulttuurin ja
valtasuhteiden ulkopuolella olevaa ”luonnollista sukupuolta” tai ”luonnollista seksuaalisuutta”: hänen heteroseksuaaliseksi matriisiksi kutsumansa valtarakenne tuottaa ne
molemmat.
Feministisen teoriaperinteen kuvailussa
on ollut tapana tehdä erotteluja “liberaaleihin”, “marxilaisiin”, “radikaalifeministisiin” ja
“postmoderneihin” lähestymistapoihin. Tämä kuitenkin yleensä tapahtuu monien päällekkäisten ja epämääräisiksi jäävien kriteerien
perusteella: hyvin pitkälle kyse on tutkimuksen aihealueista, jossakin määrin tutkijan
itseidentifikaatiosta tai poliittisten johtopäätösten ”radikaaliudesta” ja vain joiltakin osin
siitä, mitä Pulkkinen kutsuu ajattelun taustalla olevaksi “poliittiseksi ontologiaksi”. Tämän
vuoksi Pulkkisen erottelut moderni/ postmoderni ja liberaali/ hegeliläinen vaikuttaisivat
selkeydessään huomattavan käyttökelpoisilta
työkaluilta myös feministisen teorian kentän
tarkastelemiseksi systemaattisesti yhdestä
määrätystä näkökulmasta, vaikka hän itse ei
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senkaltaiseen laajamittaisempaan kartoitustyöhön ryhdykään.
Pulkkinen kritisoi molempia moderniin feminismiin liittyviä foundationalistisia projekteja: toisaalta aidon “ naiserityisyyden” ja
olemuksellisen eron etsimistä, toisaalta taas
keinotekoiseksi mielletyn sukupuolen takana
olevan aidon “perusihmisyyden” etsimistä.
Vaikka postmoderni lähestymistapa näkeekin
“naiseuden” , “mieheyden”, “lesbouden” ja
“heterouden” kaikki yhtä lailla tuotettuina
kertomuksina, performanssina ja jäljittelynä,
tämä identiteettien kontingenttius ei Pulkkisen mukaan kuitenkaan muuta niitä yhtään
vähemmän todellisiksi, saati sitten abstraktin
yksilön ”vapaiksi valinnoiksi”. Tällaisen modernin vastakkainasettelun tilalle Pulkkinen
hahmottelee vision antiessentialistisesta ”nimien politiikasta”, joka ei oleta yhteisölliselle
identiteetille mitään perustaa, joka voitaisiin
”löytää” ja josta voitaisiin ”tulla tietoisiksi”,
mutta joka kuitenkin tunnustaa poliittisen liittoutumisen perustuvan yhteiseen identiteettiin eikä ”yhteneviin intresseihin” sellaisena
kuin moderni liberaali perinne ne näkee.
Kyse on väistämättä aina myös identiteeteistä, jos hyväksytään foucaultlainen näkemys valtasuhteesta sen osapuolten identiteettien määrittäjänä ja Lyotardin käsitys
polittisesta toiminnasta ilmaisujen etsimisenä
epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tulemisen tunteelle.
Yksi Pulkkisen keskeinen huomio on, että
postmodernin kritiikkiin yleensä liittyvä relativismin pelko perustuu siihen kyseenalaiseen oletukseen, että ‘ sosiaalinen’ jotenkin
olisi vaarassa joko kadota kokonaan tai ainakin sirpaloitua toisistaan täysin irrallisiksi
saarekkeiksi. Tässä mielessä Seyla Benhabibin esittämän Lyotard-kritiikin kritiikki on
yksi Pulkkisen lähestymistavan ymmärtämisen tärkeimpiä avaimia. Pulkkisen mukaan
Seyla Benhab kritisoi Lyotardia ottamatta
huomioon sitä, että Lyotardille, kuten
Hegelillekään, sosiaalisen olemassaolo ei sinänsä ole (tai voikaan olla) uhattuna tai riippuvainen sen kummemmin häiriöttömän
kommunikaation ja yhteisen kielen mahdollisuudesta kuin vaikkapa yhteiskuntasopimuksen solmimisestakaan. Lyotardille sosiaalinen
edeltää loogisesti yksilöiden olemassaoloa ja
hänen hegeliläisen perinteen kritiikkinsä perustuu ”vain” siihen, ettei tällä sosiaalisella
hänen mukaansa voi olla mitään määrättyä sisältöä, joten se ei voi muuttua tahtovaksi ja
toimivaksi subjektiksi. Pulkkinen menee tavallaan vielä Lyotardiakin pidemmälle
väittäesssään, että moraalinäkemysten
sisältöjen lisäksi myös itse moraalisen arviontikyvyn olemassaolo on kulttuurin tuotetta.
Kuitenkaan edes tämän seikan tiedostaminen
ei ole uhka moraalin olemassaololle: olipa
moraalinen arviointikyky kulttuurisesti tuotettua tai ei, se on silti olemassaoleva tosiasia.
Pulkkiselle postmoderni ei ole uuskon-
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servatiivista nihilismiä, relativismia tai epäpoliittista estetismiä, vaan johdonmukaisesti
sovellettuna erittäin poliittinen ja politisoiva
asennoitumistapa ympäröivään maailmaan.
Pulkkisen mukaan ”radikaalien liikkeiden ei
tarvitse perustua utopioille” , mutta kirjan
lukeneellekin tämä slogan jää konkreettiselta
sisällöltään melko avoimeksi. Kuten Pulkkinen osoittaa, postmoderni sekularismi on
tässä kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa varsin radikaali positio sovellettuna
sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin. Mutta voidaanko tästä tehdä mitään
yleistyksiä? Mitkä ovat yksittäistapausten
analyysiin keskittyvän genealogisen metodin
soveltamisen ja poliittisen käyttökelpoisuuden rajat? Takaako toimijoiden itseymmärryksen muutos “yleisesti” konstruktionistisempaan ja kontekstuaalisempaan suuntaan
jo itsessään identiteettipolitiikan muuttuvan
“joustavammaksi, vivahteikkaammaksi ja tehokkaammaksi” vai tarvitaanko tietoista
“ postmodernisointia” myös käytännön ja
yleisten teorioiden väliin jäävillä tasoilla?
Onko utopioille sijaa politiikassa edes pelkiksi kontingenteiksi työkaluiksi käsitettyinä?
Joka tapauksessa Pulkkisen kirja auttaa
löytämään nämä kysymykset ja mahdollistaa
siirtymisen kohti konkreettisempaa osoittaessaan tietyt abstraktit kysymyksenasettelut tarpeettomiksi. Ja se lieneekin postmodernin tärkein anti poliittiselle teorialle.

Kaisa Luoma

AJATUKSIA AJATTELUSTA, KIELESTÄ JA
MERKITYKSESTÄ

Panu Raatikainen (toim.), Ajattelu, kieli,
merkitys. Analyyttisen filosofian avain-

kirjoituksia. Suom. Tuomo Aho, Janne
Hiipakka, Anssi Korhonen, Tuomas Nevanlinna, Panu Raatikainen, Juha Savolainen,
Tiina Seppälä ja Risto Vilkko. Gaudeamus,
Helsinki 1997. 453 s.
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Vaikka Gottlob Frege erotti yli sata vuotta sitten toisistaan kielellisen ilmaisun
“mielen” ja “merkityksen” ja vaikka Hilary
Putnam parikymmentä vuotta sitten jälleen
koetti selvittää “merkityksen” merkityksen,
merkityksen käsite ei ole lakannut vaivaamasta filosofeja. Meille on yhä enemmän tai
vähemmän epäselvää, mitä se, että sanoillamme ja lauseillamme on merkitys ja että ne
viittaavat todellisuuteen (puhumattakaan siitä, että ne joskus epäonnistuvat viittaamispyrkimyksessään), itse asiassa merkitsee.
Kahden modernin kielifilosofian klassikkoartikkelin, Fregen “Über Sinn und Bedeutung” (“Mielestä ja merkityksestä”, 1892) ja
Putnamin “ The Meaning of ‘Meaning’”

niin&näin • 63

3/97

K

I

(“‘Merkityksen’ merkitys”, 1975), väliin jää
joukko toinen toistaan kiinnostavampia ja
tärkeämpiä “ analyyttisen filosofian avainkirjoituksia”, joista neljätoista on koottu Panu
Raatikaisen toimittamaan suomennosvalikoimaan. Lukija saa tuntumaa sanan ‘merkitys’ monimerkityksisyyteen heti kirjan toisessa artikkelissa, Bertrand Russellin analyyttisen filosofian paradigmana pidetyssä kirjoituksessa “On Denoting” (“Viittaamisesta”,
1905), jossa Fregen ideaan viitataan “mieli
vs. merkitys” -erottelun sijasta “merkitys vs.
viittauksen kohde” -erotteluna (s. 60). Tämän
jälkeen vuorossa on rautaisannos Wienin piirin loogisten empiristien kielifilosofiaa
(Moritz Schlick, Otto Neurath), suuntaviivoja
Alfred Tarskin semanttisesta totuuskäsityksestä, W.V.O. Quinen kumoukselliset kirjoitukset empirismin dogmeista ja kääntämisen
epämääräisyydestä, Wilfrid Sellarsin hyökkäys “ annetun myyttiä” vastaan, puheaktiteoriaa Paul Gricen tarjoilemana, Noam
Chomskyn behaviorismikritiikkiä ja kartesiolaisuuden uudelleenelvytystä sekä vihdoin
1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun kielifilosofisia kiistoja Donald Davidsonin, Gilbert
Harmanin ja Putnamin kontribuutioiden
muodossa.
Raatikaisen valaiseva johdantoartikkeli
pyrkii sitomaan nämä kaikki yhtenäiseksi tarinaksi ajattelua, kieltä ja merkitystä koskevan
ajattelun kehityksestä Fregestä meidän
aikaamme. Valikoiman loppuun on myös liitetty keskeisiä teknisiä termejä selventävä
(joskin suppeahko) sanasto.
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Tällaisen kirjan arvostelija on mahdottoman tehtävän edessä. Mikä tahansa Raatikaisen teokseen kootuista kirjoituksista
olisi jo yksinkin laajan filosofisen tutkimuksen
aihe, enkä tässä uskaltaudu kritisoimaan näitä vuosisatamme filosofian klassikkoja. Raatikainen onnistuu myös melko hyvin selittämään, miksi juuri nämä neljätoista kirjoitusta
ovat niin tärkeitä, että ne on ollut syytä ottaa
teokseen mukaan. Artikkelien valinnasta ja
Raatikaisen niiden välityksellä kertoman kielifilosofisen tarinan yksityiskohdista voidaan
kuitenkin ehkä käydä hieman keskustelua.
Paljon suomennettujen Ludwig Wittgensteinin ja Karl Popperin puuttuminen käsillä
olevasta kokoelmasta on luonnollisesti perusteltua, mutta Wienin piirissä kasvaneista
ajattelijoista huomattavimman, Rudolf Carnapin, jättäminen pois herättää hieman ihmetystä. Raatikaisen mukaan oli mahdotonta valita mitään yksittäistä kirjoitusta edustamaan
Carnapin jatkuvasti muuttuvaa ajattelua (s. 5).
Tällä perusteella myös Russellin ja Putnamin
artikkelit olisi voitu jättää kääntämättä. Juuri
nämä kaksi ovat muuttaneet näkemyksiään
useammin kuin juuri kukaan muu 1900-luvun filosofi. Jokin Putnamin uudempaa ajattelua, jossa vielä 1970-luvulla vallinnut vahva
realismi liukuu antirealistisempaan suuntaan,
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edustava teksti olisi ehkä ollut hyvä
täydennys Raatikaisen kertomukseen, joka
nyt päättyy 1970-luvun alkupuolelle. Raatikainen antaa ehkä hieman yksipuolisen
“ happy end” -kuvan merkitysteoreettisen
keskustelun nykytilanteesta todetessaan, että
Putnamin ja Saul Kripken kehittämä “uusi
merkitysteoria”, jonka mukaan kielen viittaaminen maailmaan perustuu historiallis-kausaalisiin vaikutusketjuihin, “on merkinnyt nykyaikaisen kriittisen realismin ja fallibilistisen
tietoteorian ulottamista myös kielifilosofiaan”
(s. 35). 1980-90-lukujen Putnam on nimenomaan kääntynyt vastustamaan eräitä
kausaalisen viittaamisen teorian ylilyöntejä
(vaikkei hän tosin vastustakaan itse luomansa
teoriansa pääajatusta).
Ymmärrän, että yhdenkin artikkelin lisääminen näin laajaan käännöskokoelmaan olisi
ollut ilmeisen mahdotonta. Silti ehdotan, että
näytteeksi Carnapin filosofiasta olisi voitu
(vaikkapa jonkin muun —mutta minkä? —nyt
käännetyn artikkelin sijasta) suomentaa
kirjoitus “Empiricism, Semantics, and Ontology” (1950) ja Putnamin uudemmasta filosofiasta esimerkiksi “ Why There Isn’t a
Ready-Made World” (1982). Lisäksi voidaan
arvostella sitä, että Davidsonin kielifilosofian,
jota kirjassa edustaa vuoden 1967 artikkeli
“Truth and Meaning” (“Totuus ja merkitys”),
vaikutus kiinnostavan ja kiistellyn amerikkalaisen nykyfilosofin Richard Rortyn 1980luvulla kehittelemään antirepresentationalistiseen kielikäsitykseen jää Raatikaisen lyhyen maininnan (s. 29) varaan. Rortynkin tuotannosta olisi löytynyt paljon huomiota herättäneitä, erittäin kiistanalaisia tekstejä, kuten “Pragmatism, Davidson and Truth” (1986). Mutta
valikoima on väistämättä aina valikoima.
Puutteena on pidettävä myös sitä, ettei
Jaakko Hintikan edustama näkemys vuosisatamme kielifilosofian syvästä kahtiajaosta
(kieli universaalina ilmaisuvälineenä vs. kieli
kalkyylinä) ole teoksessa esillä. Hintikan ajatukset ovat toki monille suomalaisille tuttuja
esimerkiksi hänen ja Martin Kuschin yhteisen
teoksen Kieli ja maailma (Pohjoinen, Oulu
1988) myötä, mutta hänen teoriansa olisivat
ainakin ansainneet maininnan Raatikaisen
johdannossa tai siihen liitetyssä (muutoin riittävän kattavassa) kirjallisuusluettelossa.
Substantiaalisesti olen Raatikaisen kanssa
eri mieltä yhdestä hänen johdannossaan tosin vain ohimennen esiintyvästä mutta sitäkin
tärkeämmästä seikasta. Vaikka hyväksyn hänen väitteensä siitä, että Quinen työ voidaan
nähdä “käännekohtana koko uuden ajan filosofiassa” (s. 23), toteamus, jonka mukaan
“Quinen käsitys kielestä on varsin samantapainen kuin Wittgensteinilla tämän myöhäisfilosofiassa” (s. 25), on problemaattinen.
Vaikka molempia voidaan pitää eräänlaisina
pragmatisteina ja naturalisteina, Quine pyrkii
nimenomaan redusoimaan pois sen kielen
sosiaaliseen käyttöön liittyvän normatiivi-
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suuden, joka on Wittgensteinin ajattelun
ydin. On väärin lukea Wittgensteinia quinelaisena eliminatiivis-reduktionistisena behavioristina tai naturalistina. Monet aiheesta
kirjoittaneet tutkijat korostavatkin, että Quinen ja Wittgensteinin kielikäsitysten pinnallisten samankaltaisuuksien alla piilee varsin
fundamentaalisia eroja (ks. esim. Robert L.
Arringtonin ja Hans-Johann Glockin toimittamaa artikkelikokoelmaa Wittgenstein and
Quine, Routledge, London & New York
1996).
Toisaalta tuoreet Quine- ja Sellars-suomennokset voivat toimia myös eräänlaisena
muistutuksena monille Wittgenstein-intoilijoille. Myöhäis-Wittgensteinin postuumit
teokset kuuluvat kaikesta uraauurtavuudestaan huolimatta samaan loogisen empirismin rappeuttaneeseen filosofiseen ilmastoon
kuin Quinen ja Sellarsin 1950-luvun tuotanto. Wittgensteinillakin on kontekstinsa,
eräänlainen ajan henki, joka tieteisuskossaan
kuitenkin ratkaisevasti poikkesi hänen oman
ajattelunsa “hengestä”. Wittgensteinin korottaminen ajan ja paikan yläpuolelle profeetaksi
tai puolijumalaksi ehkäisee näkemästä hänen
filosofiansa syvällistä omaperäisyyttä.
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Ajattelu, kieli, merkitys -kirjan lienee tarkoitus palvella analyyttisesta filosofiasta
kiinnostunutta suomalaista lukijaa, esimerkiksi filosofian opiskelijaa, joka tuntenee suomenkielisen kokoelman käsissään hieman
kevyemmäksi kuin alkuperäisteokset. Tässä
pyrkimyksessä Raatikainen ja suomentajat
ovat onnistuneet —myös siksi, että monille
filosofisille termeille on pystytty vakiinnuttamaan melko sopivat suomenkieliset vastineet. On esimerkiksi aivan luontevaa puhua
“viittaamisesta” sen sijaan, että puhuttaisiin
“referenssistä”.
En kuitenkaan usko, että kirja saavuttaa
suuren valistuneen lukijakunnan suosiota. Filosofiasta innostuneet “maallikot” tuskin sittenkään jaksavat perehtyä juuri analyyttisen
filosofian avainkirjoituksiin, eivätkä Raatikaisen kokoamat artikkelit aivan helposti avaudu
edes opintojensa alkuvaiheessa oleville filosofian pääaineopiskelijoille. Tämän kirjan
kansien välissä on mitä ilmeisimmin niin painavaa tavaraa, että se, joka siitä suomeksi selviytyy, selviytyy samoista artikkeleista myös
alkukielellä.
Tästä huolimatta on tietenkin sanomattakin selvää, että tällainen huolellisesti käännetty ja toimitettu suomennosvalikoima on merkittävä kulttuuriteko. Gaudeamus on aiemmin
julkaissut ansiokkaasti etenkin ranskalaisten
nykyfilosofien teoksia suomeksi. Vaikka
englannin- ja saksankieliset tekstit avautuvat
useimmille suomalaisille ranskankielisiä paremmin ja vaikka akuutti käännöstarve oli siten vähäisempi, suomalaisfilosofien on ilman
muuta korkea aika saada lukea äidinkielellään
kirjoituksia, joiden vaikutus aikamme
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analyyttisessa filosofiassa ja siten myös suomalaisessa filosofiassa on ollut peruuttamaton.
Sami Pihlström

FILOSOFIAN SYNTY
Giorgio Colli, Filosofian

synty (La nascita della filosofia, 1975). Suom. Jussi Vähämäki. Tutkijaliitto,
Helsinki 1997. 109 s.
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ähtökohtani on tämä: jos joku suomentaa
antiikin tekstejä tai antiikkia käsitteleviä
tutkimuksia ja joku toinen on kyllin yltiöpäinen julkaistakseen tälläisen taloudellisesti (lopulta sekä raha- että merkitystaloudellisesti)
mahdollisimman mahdottoman tekstin tai
tutkimuksen, kyseessä on kunnioitettava
teko. Ja vasta kunnioituksen osoituksen jälkeen katson oikeudekseni esittää kritiikkiä.
Johdannon ongelmat
Käsillä olevaan teokseen on suomentaja Jussi
Vähämäki kirjannut johdattavat sanat.
Johdattavat sanat voisivat kenties olla hivenen yksinkertaisemmat: johdannon ei pidä
toistaa kirjan varsinaisen tekstin rytmiikkaa,
vaan poiketa siitä olennaisella tavalla, ainoastaan auttaen hyppyä täysin outoon rytmiin.
Tässä ei aivan onnistuta; kenties suomalaisissa antiikkia käsittelevissä teoksissa (joita ei
todellakaan ole montaa) yhä 1900-luvun
lopussakin täytyisi koettaa puhua perusasioista, jotka eivät todellakaan ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Näin olisi mahdollista (kenties) kasvattaa lukijakuntaa ja kiinnostuneiden
piiriä (“ kasvattamisen“ kaikissa merkityksissä).
Antiikin filosofian suhteen edellä mainittu
olisi erityisen toivottavaa. Sellaiset heitot, kuten “ Filosofian synty käsittelee filosofiaa ennen filosofiaa, siis ennen Platonia“ (s.11), eivät selitä saati auta yhtään mitään, jos ei jo
tunne Platoniaan ja itse asiassa koko länsimaisen filosofian historiaa (ja tunne vieläpä
hyvin). Sitäpaitsi —jos skolastisuus sitten sallitaan — on hyvin arveluttavaa piirtää rajaa
Platonin ja häntä edeltäneen filosofian välille.
Jos “Filosofia filosofian jälkeen” on tätä tietyissä ajattelusuuntauksissa paljon parjattua
ns. metafysiikkaa, todellisuuden perimmäisten järjestelmien ja systeemien rakentamista,
en ole aivan varma siitä, rakentaako Platon
kirjoituksissaan järjestelmää ja systeemiä
(mitä sekään sitten tarkoittaisi)? En ole aivan
varma myöskään siitä, piirtääkö Colli rajaa
itse vai tekeekö sen Vähämäki?
Johdanto tuo esiin myös erään toisen
olennaisen seikan: antiikin tutkijoiden pitäisi

R

J

välttää puhetta nykymaailmasta, kun puhuvat
antiikista. Jos yhteyksiä koetetaan kovin paljon nähdä —ja erityisesti jos se on arvottavaa,
kuten Vähämäen mukaan Collilla on —olisi
oltava erityisen varovainen. Esimerkiksi
Vähämäen kirjaama väite, jossa sanotaan:
“…voidaan Collin mukaan nähdä se, miten
moderni järki ei ole kuin antiikin logoksen
väärinymmärtämistä“ (s.11), tulkitsee nykyajan rappioperspektiivistä ja näkee sen hyvin
suppeasti. Ei kai modernikaan järki (mitä silläkin sitten mahdetaan tarkoittaa, subjektin ja
objektin erottavana, s.10) ole sentään aivan
NIIN suppea? Kai sekin on moneus? Antiikin
tutkijat kyllä näkevät antiikissa moneutta,
alueittaisuutta —jos he ovat hyviä —mutta
omassa ajassaan he eivät aina tätä näe. (Ja
kenties juuri siksi pakenevat kuvittelemaan
kultaisia aikoja?).
Collin karvat
Mutta johdannosta ‘itse’ tekstiin. Sivulla 17
Colli paljastaa oman karvansa: “Tästä juontuu
oraakkelin ulkoinen luonne: moniselitteisyys,
hämäryys, hankalasti avautuva vihjailevuus,
epävarmuus“. Tulkitessaan antiikin ihmeitä,
Colli tekee —tietenkin, jopa luonnollisesti —
itsestään ihmeen. Hän oikeuttaa oman
tekstuaalisuutensa kohottamalla itsensä yhdeksi oraakkeliksi — kuten suuri osa
filosofeista ja toki aivan oikein —hän oikeuttaa omaa hämäryyttään; Colli palauttaa itsensä antiikkiseksi. Onko se sitten mahdollista,
tästä voi kiistellä. Itseäni tämä viehättää. Mitään sen syvällisempää tässä ei ole.
Collilla on myös aivan erityinen suhde
Nietzscheen, kuten N:n koottujen teosten
toimittajalla voi kuvitella olevan. Filosofian
synnyn ymmärtämistä kyseinen suhde kuitenkin vaikeuttaa. Colli tekee hyppyjä
Nietzschen tulkintoihin antiikista ja olettaa,
että lukija tuntee nämä. Tässäkin kirja edellyttää jo paljon ennalta tietämistä. Voidaankin
aivan oikeutetusti esittää kysymys, onko kirja
systemaattinen esitys, kuten kirjan takakannessa luvataan? Jos se on systemaattinen,
se on myös vasta-alkajalle sopiva —teen tällaisen oletuksen. Tähän oletukseen kirja ei
kuitenkaan vastaa. Itse asiassa se on varsin
vaikea, kommentoiva, ei esittelevä. Ja edelleen, viittaukset Platoniin (esim. s. 21) edellyttävät kyllä Platonin tuntemista, jos aikoo
kirjaa ‘syvällisemmin’ ymmärtää.
Yhtäkaikki, kirja on vaikea —ja sitä se tietysti saa ollakin, koska asiat, joita se käsittelee, eivät ole helppoja. Ymmärrän tietenkin
yrityksen tuottaa kielellistä eroa antiikin ja
meidän aikakautemme välille ja näin tuoda
esiin antiikin erityislaatua meihin verrattuna.
Ja juuri tässä mielessä kirja näyttäisi olevan
hyvin pienen joukon julkaisu. Erityistutkijoiden kirja — mutta en moiti tätä, sillä ilman
muuta näitä tarvitaan. Kuitenkaan millään tavalla “systemaattinen esitys“ kirja ei välttä-
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mättä ole, ellei tunne systeemeitä jo ennalta.
Täsmennän vielä: lukija kyllä saattaa löytää
tarkoitteita kirjan sanoille, mutta löytyykö
niille käsitteellisiä merkityksiä? Esmerkiksi
(tässä yhteydestään irrotettuna) lause: “Apollo ei ole mitan ja harmonian jumala, vaan hurmion ja hulluuden jumala“. Olisi tunnettava
psykologi-Nietzschen ihmisen mielen tutkimuksia ja tätä kautta avautuvia antiikin jumalten eksistentiaalis-metaforisia ulottuvuuksia,
jotta kirjan käsitteellinen rikkaus avautuisi.
Tällaista selvitystä olisin vaikkapa esipuheessa toivonut. Muutoinhan esipuheessa mainittu Collin halu popularisoitua filosofina tulee
mahdottomaksi; jonkin verran on oltava informoitu, jotta voisi tietää ylevämmin? (Ks.
myös esim. s. 15: “Nietzsche lähti tunnetusti
liikkeelle kahden kreikkalaisen jumalan…“:
kirja on alunperin kirjoitettu kulttuuripiiriin,
jossa tällainen ‘tunteminen’ ehkä voidaan
olettaa. Suomi on eri asia. Tai sitten minä tieteitä aloittelevien nuorten ihmisten opettajana vaadin liikaa pedagogiaa?)
Itse asiasta voin kuitenkin sanoa, että on
joka tapauksessa tervehdyttävää lukea hulluuden, ajoittaisen tai jatkuvan irrationaalisuuden, olevan ration perustalla. Erittäin koomisia ajatuksia synnyttää ennustustaidon ja
viisauden yhdistäminen (s. 16-17): esimerkiksi insinööritaito on maailmassamme
ennustava tiede —laskea sillan kantavuus ja
ennustaa se, ettei silta romahda; ennustaa
siis tulevaisuus tämän pienen alueen osalta?
Hulluutta kai tässäkin vaaditaan? Insinööritaito vain taitaa olla näitä ‘modernin järjen’
keksintöjä, uudenlaista maksasta katsomista?
Collin viittaukset Platoniin ovat paikoitellen varsin perustelemattomia. Esimerkiksi sivulla 14: “ Viisauden rakkaus ei Platonille
merkinnyt pyrkimystä johonkin, jota ei ollut
koskaan saavutettu, vaan pikemminkin yritystä elvyttää se, mikä oli jo toteutunut ja eletty“. Tämä on mielenkiintoinen väite, jos sitä
ajattelee vaikkapa suhteessa Platonin Valtiossa esiin tulevaan väitteeseen viisauden ja jumalallisen välisestä suhteesta. Siitä ainakin
minä saan käsityksen, ettei tämä viisaus olisi
milloinkaan ihmisen saavutettavaissa. Missä
määrin Platon siis haikailee menneisyyttä ja
on ‘konservatiivi’? Missä määrin hän taas tähtää ainoastaan lopulta tulevaan ja on näin
‘moderni’? (Sitäpaitsi Platonin kirjoitusten
totalisoiminen yhteen tulkintaan johtaa aina
ongelmiin; aina löytyy joku näsäviisas, joka
löytää kirjoista kumoavan kohdan.)
Näille paikkeille voidaan sijoittaa myös
Collin pahin virhe. Huolimatta siitä, että hän
sijoittaa ajattelun loistavasti kulttuuriseen
kontekstiin, hän laiminlyö —tahallaan tai vahingossa —erään antiikin olennaisen kehitysalueen: politiikan. Sitä vasten tarkasteltuna
nimittäin ‘muinaisten viisaiden’ katoamista ei
voi pitää (pelkästään) rappiona. Ehkä olisi ajateltava jopa päinvastoin. ‘Muinaisten viisaiden’ katoaminen torille demosten vallassa
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