
K I R J A T

Emanuel Swedenborg:
Clavis Hieroglyphica. Hiero 
glyfinen avain ja  muita filosofi 
sia tekstejä. Suom. ja johdanto 
Jyrki Siukonen. Gaudeamus,
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Omituisten opusten galleria sen kun kas 
vaa. Nyt on nimittäin Gaudeamus ot 

tanut kustannusohjelmaansa varsinaisen laji 
tyypin valiokappaleen, ruotsalaisen ajatteli 
jan ja kulttuuripersoonan Emanuel Sweden- 
borgin (1688-1772) tekstikokoelman kään 
täjän selitysosalla ryyditettynä. Vai pitäisikö 
sanoa päinvastoin: kääntäjä Jyrki Siukosen 
Swedenborg-tutkielmaa höystämään on poi 
mittu muutama edustava otos mainitun ruot- 
salaisfilosofin kirjallisesta tuotannosta. Kä 
sillä oleva kirja Clavis Hieroglyphica ei ole siis 
Swedenborgin itsensä julkaisema kokoelma, 
vaan kantaa Swedenborgin kuoleman jäl 
keen julkaistun teoksen nimeä - joka puoles 
taan sai otsakkeensa samannimisestä artikke 
lista.

Vaikka Swedenborgin ajattelulla on ollut 
kauaskantoiset vaikutukset länsimaisessa fi 
losofiassa ja kulttuurihistoriassa, hänet vai 
vihkaa ohitetaan useimmissa historiateok 
sissa ja ensyklopedioissa. Henkimaailmassa 
liikuskeleva Svvedenborgin ajattelu vaikutta 
nee melko mielipuoliselta nykyajan tieteel- 
lis-tekniselle mielelle. Vai onko tämän eso- 
teerikon sivuuttamisessa kyse joskus peräti 
tieteen historian (tiedostamattomasta?) kau 
nistelusta? Vaikka hänen tuotannostaan suu 
ri osa olisikin nykyperspektiivistä katsoen ai 
van älytöntä juttua, ei hänen vaikutukseensa 
ajattelun historiaan tulisi kintaallakaan viita 
ta. Monet merkittävät filosofit ja kirjailijat 
ovat eksplikoineet velkaansa Svvedenborgil- 
le. Näihin ovat kuuluneet niin August 
Strindberg, William James kuin Immanuel 
Kantkin. Tässä mielessä tämä käännös pe- 
rusteleekin oman olemassaolonsa. Filosofian 
historioissa Swedenborg sivuutetaan useim 
miten joko kokonaan tai lyhyellä tokaisulla 
siitä, miten hän on vaikuttanut jälkipolviin. 
Edes ruotsalaiset itse eivät juuri maanmies- 
tään tunne, mutta paljolti ovat toisaalta meil 
täkin unohtuneet oman maamme viisaat -  
esimerkiksi Pursiaisen taannoinen tutkimus 
Sigfrid Aronus Forsiuksesta muistuttaa siitä 
lukijaansa. Kuinka monta kiinnostavaa hah 
moa onkaan jäänyt pois muodista, syr 
jäytynyt sosiaalisesti ajatustensa epäkorrek-

tiuden vuoksi tai unohdettu jostain muusta 
syystä? Suomeksi Svvedenborgia on julkaistu 
vuosisadan alkupuoliskolla, mutta eipä niitä 
niteitä juuri löydä muualta kuin yliopisto 
kirjastojen pölyisistä holveista.

Vaikka Svvedenborgista puhutaan yleen 
sä outona lintuna, henkiennäkijänä ja mys 
tikkona, Siukosen käännös valottaa nyt mie 
hemme toista, tieteellisempää puolta. Yllät 
tävää kyllä, omaa uskonlahkoakin lansee 
ranneen mystikon myytin takaa paljastuukin 
ahkera, isommin saarnamiestä muistuttama- 
ton tiedemieshahmo, jonka suurin elämän- 
urakka liittyi enemmän yleishyödyllisiin asi 
oihin — talouselämään, teollisuuteen ja poli 
tiikkaan -  kuin salatieteilyyn. On huomioi 
tava, että se minkä omasta aikaperspektiivis 
tämme luemme epätieteeksi ja hullutuksiksi, 
saattoi Svvedenborgin aikana olla aivan vaka 
vasti otettavaa asiaa. (Tässä kohdin on tosin 
varauksella mainittava, että monet aikalaiset 
kin pitivät S:ia täytenä hulluna.) Sweden- 
borgin omaleimaisin tuotanto, keskustelut 
henkien kanssa jne. syntyivät vasta hänen 
myöhäisvuosillaan mystiikan, intuition, hen- 
kiennäkemisen ja runollisen ilmaisun kei 
noin. Amerikkalainen transsendentalisti 
Ralph Waldo Emerson hehkutti Sweden- 
borgin jättiläismäisyyttä ja yleisneroutta sa 
noen hänen olleen yksi kirjallisuuden mam 
muteista ja mastodonteista, jonka suuruutta 
eivät kykene mittaamaan edes tavallisten op 
pineiden tieteelliset seurat. Emersonin mie 
lestä Svvedenborg kykeni poikkeuksellisen 
lahjakkaasti yhdistämään runollisen ja tie 
teellisen maailman kokemisen. Emersonin 
varhaisteos Nature (1836) onkin pitkälti 
”swedenborgilainen”: ajatuksena on, että 
kaikki luonnossa toistaa samoja voimia ja pe 
rusperiaatteita. Kaikilla aineellisen maail 
man asioilla on vastineensa hengen maail 
massa.

Kiinnostavin kirjaan sisällytetyistä Swe- 
denborgin artikkeleista ei suinkaan ole nimi- 
artikkeli, vaan kaksi viimeistä tekstiä, joissa 
ruotsalaisfilosofi keskustelee henkimaail 
massa kuuluisien ajattelijoiden ja enkelien 
kera. Nämä luvut kannattaa ehdottomasti 
lukea jokaisen, joka ei suhtaudu turhan vaka 
vasti itseensä ja omiin ajattelijanlahjoihinsa. 
Ja tyylikin on filosofiselle tekstille poikkeuk 
sellisen mukaansatempaava, suorastaan hul 
vaton. Esimerkiksi "Keskustelu Aristoteleen 
kanssa” alkaa varsin iskevästi: "Saadakseen 
lisää tietoa erilaisista asioista Merkuriuksesta 
saapui henkiä tapaamaan erästä meidän 
maailmastamme tullutta henkeä, joka oli 
maan päällä eläessään ollut kuuluisa oppi 
neisuudestaan ...". Tämän paljonpuhuvan

intron jälkeen Swedenborg kuvailee, kuinka 
alavasemmalta häntä lähestyneet henget se 
littävät olevansa loogikkoja ja metafyysik 
koja, jotka valittelevat filosofisten ongelmien 
saattaneen heidät kurjaan jamaan. Nämä 
surkeat henget olivat nimittäin pohtineet asi 
oita vain kunnianosoitusten ja vaikutusval 
lan vuoksi. "He valittivat nyt elävänsä surke 
aa elämää, sillä he olivat laiminlyöneet jär 
kensä kehittämisen eikä heillä ollut mitään 
muutakaan päämäärää.” Jopa "heidän pu 
heensa oli hidasta ja ääntämys murisevaa.” 
Eikä seuraava katkelma, jossa Svvedenborg 
kohtaa Aristoteleen, Leibnizin ja Descartes’n 
oppilaita, ole filosofisena selitysmallina aina 
kaan edellistä latteampi. Keskustelut henki 
en kanssa eivät ole kuitenkaan silkkaa liirum- 
laarumia, vaan niistä voi havaita myös anka 
ran ajattelutyön tuloksia, pyrkimyksen löy 
tää rationaalisen selityksen sielun toiminnal 
le tai henkiselle maailmalle.

Siukosen käännöstä minun on turha al 
kaa alkuteokseen vertailemaan, sillä latinan- 
taitoni rajoittuvat lähinnä Asterix-tasolle. 
Jätänkin vertailun latinisteille. Käsillä oleva 
käännös itsessään vaikuttaa ihan kelpo ta 
varalta, eikä Siukosen asiaan paneutunut ja 
perusteellinen johdanto suinkaan sitä ulos 
mittaa (vaikka esimerkiksi Jan Blomstedt 
toisin HS:n arviossaan antoi ymmärtää). Pi 
kemminkin perinpohjainen johdanto Swe- 
denborgiin on perusteltu jo siinäkin mieles 
sä, ettei häntä tunne nykyisin juuri kukaan. 
Koska johdannosta on kuitenkin tullut kir 
jan hallitseva osuus, teoksen nimeämistä ol 
taisiin vielä voitu harkita: ehkä sen sisältöä 
kuvailisivat paremmin vaikkapa nimikkeet 
Otteita Emanuel Swedenborgin elämästä ja  
ajattelustani Swedenborgin ihmeellinen maa 
ilma. Ja tekijäksi oltaisiin aivan ansaitusti 
voitu merkitä Jyrki Siukonen.

Antti Immonen

Jean-Fran^ois Revel ja Matthieu 
Ricard: Munkki ja  filosofi. Basam 
Books, Helsinki 1999. 358 s.

Iean-Franfois Revel on kirjoittanut useita 
länsimaista filosofiaa ja politiikkaa käsitte- 
iä  teoksia. Hän on opettanut filosofiaa yli 

opistossa mutta siirtyi sittemmin journalis 
min pariin ja toimikin mm. L’Express-viik- 
kolehden päätoimittajana. Hänen poikansa
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Matthieu Ricard opiskeli 60-luvulla mole 
kyylibiologiaa ja väittelikin siitä, mutta 
muutti 1972 Intiaan ja omistautui koko 
naan buddhalaisuuden opiskelulle. Myö 
hemmin Matthieusta tuli munkki ja hän on 
toiminut itsensä Dalai-laman tulkkina tä 
män matkoilla.

Käsillä oleva kirja on yli kolmesataa sivui 
nen haastattelu tai keskustelu, jossa isä 

ja poika yrittävät tehdä selkoa buddhalai 
suudesta. Jean-Fran^ois asettaa kysymyksiä 
länsimaisesta positiosta käsin ja Matthieu 
yrittää vastata niihin pyrkien mahdollisuuk 
sien mukaan täyttämään länsimaiset arvioin 
tikriteerit. Keskustelut tapahtuvat eri otsi 
koiden alla siten, että tarkoituksena on kes 
kustella yhdestä rajatusta aiheesta kerrallaan. 
Lyhyen elämänkerrallisen osuuden jälkeen 
kirja lähtee liikkeelle kysymyksestä: Onko 
buddhalaisuus uskonto vai filosofia? Tämä 
on oikeastaan kirjan tärkein luku, sillä siinä 
keskustelijoiden erilaiset lähtökohdat asettu 
vat paikoilleen. Keskustelun lopputuloksena 
päädytään toteamaan buddhalaisuuden ole 
van länsimaisesta perspektiivistä katsottuna 
sekä uskonto että filosofia. Tämän jälkeen isä 
ja poika käyvät keskusteluja lukuisista meta 
fyysistä kysymyksistä. Aina välillä Jean- 
Framjois vertaa buddhalaisia ajatuksia länsi 
maisen filosofian perinteeseen ja on ainakin 
löytävinään paljon yhtäläisyyksiä. Metafyy 
sisten kysymysten lisäksi keskutelu kääntyy 
yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyk 
siin. Tämä osuus onkin ehkä mielenkiintoi 
sin. Perin epäpoliittisena pidetty buddha 
laisuus tekee siinä tiliä suhteestaan politiik 
kaan ja yhteiskunnallisiin oloihin. Kirjan lo 
pussa haastattelu asetelma käännetään vielä 
toisin päin ja kysyjän sekä vastaajan roolit 
vaihdetaan. Matthieun annetaan esittää isäl 
leen joukko kysymyksiä omasta näkökul 
mastaan käsin ja isän vastauksilla luodaan 
uusi valaiseva kontrasti heidän välilleen. Kir 
jassa on paljon erinomaisia lukuja, joissa tu 
lee korjatuksia useita yleisiä väärinkäsityksiä 
buddhalaisuudesta, erityisesti tällainen on 
"buddhalaisuus ja länsimaat”.

Kirjan hedelmällisyys perustuu paljolti 
sen lähtökohdille. Isän vilpittömään haluun 
ymmärtää poikaansa ja toisaalta heidän eri 
laisten maailmankatsomusten kohtaami 
seen. Kirjassa ei -  onneksi -  yrititetä luoda 
väkisin synteesiä länsimaisen ja itämaisen 
ajattelun välille, vaikka Jean-Fran^ois vertai- 
leekin melko ahkerasti buddhalaisia ajatus 
malleja länsimaisiin ja poimii esimerkkejä, 
jotka hänen mielestään ovat yhteensopivia. 
Lähtökohta takaa sen, että kirja aukeaa länsi 
maiselle lukijalle melko helposti, tosin jää 
epävarmaksi kuinka osuva sen länsimaisessa 
kielipelissä luoma kuva buddhalaisuudesta 
on. Joka tapauksessa kirja on hyvin valistava

ja isän länsimaisen kulttuurin rationaalisuus- 
käsityksen mukainen ajattelutapa nostaa 
provosoivasti esille länsimaissa ”hippihör- 
höilyksi” leimatun buddhalaisuuden ja yli 
vertaisena itseään pitävän länsimaisen "tie 
teellisen” ajattelutavan erot. Kirja ei ole mi 
kään yksioikoinen buddhalaisuuden ylistys, 
vaan isän terävät kommentit saavat Matthi 
eun ajatukset näyttämään myös naiivit puo 
lensa ja erityisesti ongelmat, jotka liittyvät 
buddhalaisuuden yhteiskunnallisiin katsan 
tokantoihin.

Kirja on koko ajan tiukan asiallinen ja 
hippikäsitykselleen tukea etsivät saavat pet 
tyä. Buddhalaisuus ei näyttäydy irrationaa 
listen uskomusten joukkona vaan paikoitel 
len jopa ultrarationaalisena projektina. Esi 
merkiksi buddhalaisuuden perustelut "mi 
nän” olemassaolon harhaisuudelle vaikutta 
vat nimenomaan unohtavan kokemusmaa 
ilman ja istuvat hyvin rationalistiseen argu- 
mentaatiokulttuuriin. Hyvä puoli kirjassa 
on kuitenkin se että, lukija kääntyy kuiten 
kin useammin kysymään rationaalisuuden 
kriteereitä kuin löytämään vahvistusta omil 
le ennakkoluuloillen ja tätä kautta huo 
maaman monien itsestäänselvyytenä pitämi 
ensä kriteereiden ongelmallisuuden.

Kirjaan itseensä liittyvä ongelma on se, 
että yli 350-sivuisen haastattelun lukeminen 
kääntyy helposti melko raskaaksi urakaksi. 
Urakoinnista ei kannata tehdä taakkaa itsel 
leen vaan lueskella eniten kiinnostavia lukuja 
kaikessa rauhassa, mietiskellen.

Sami Syrjämäki

Toivo Salonen (toimittanut Juha 
ni Sarsila): Filosofian sanat ja  
konseptit. Tampereen yliopiston fi 
lologian laitos II, Tampere 2000.
210 s.

Kun Juhani Sarsila on antanut nimensä 
filosofian sanakirjan kanteen, ovat odo 

tukset korkealla: Vihdoinkin suomen kielel 
lä on julkaistu filosofian sanakirja, jossa pu 
retaan keskeisiä filosofisia käsitteitä filologin 
ammattitaidolla! Tämä ennakkokäsitys osoit 
tautui valitettavasti pahan luokan erehdyk 
seksi. Kirjan on lähes kokonaan kirjoittanut 
Toivo Salonen ja Juhani Sarsila on vastannut 
vain kreikan kielisen termistön lisäämisestä 
sekä toimitustyöstä. Salosen lähtökohtana 
on mitä ilmeisemmin ollut sanasto, jonka 
hän laati yhdessä Pekka Elon kanssa toimit 

tamaansa Ajatukset. Uuden ajan filosofian  
lukemisto -kokoelmaan (1993). Alkuperäi 
nen sanasto vielä toimi yhteydessään, mutta 
sen laajennetun version julkaiseminen itse 
näisenä kirjana on turha teko. Vaikuttaa siltä 
kuin kirja olisi kirjoitettu vain omaksi iloksi 
ja julkaistu hihityksen saattelemana. Kirja on 
sen verran villi, että hyväntahtoisesti katsoen 
sen voisi ajatella haastavan lukijaa kyseen 
alaistamaan omia ennakko-oletuksiaan ko. 
kirjallisuuden lajista, mutta tällä kriteerillä 
on 'pelastettu’ jo niin monta kirjaa, ettei nii 
tä enempää kaivata.

Kirjasta voi toki katsella suomennoksia 
useille käsitteille, mutta mitään muuta asial 
lista se ei tarjoa. Selitykset ovat useinmiten 
kertakaikkisesti vain suomennoksia, eikä kä 
sitteitä sen kummemmin pureta. Myös kir 
jallisuusviitteet loistavat poissaolollaan. Ote 
taanpa muutamia esimerkkejä, jotta teoksen 
luonne tulee näkyviin. Kun käsitteestä activa 
philosophia annetaan vain määristelmä "toi 
miva, käytännöllinen filosofia” on informaa 
tion arvo nolla. Ilman minkäänlaista viitettä 
tai tarkempaa selitystä on kyseessä lähinnä 
tautologia. Jopa tunnettujen sitaattien koh 
dalla viitteet alkuperään ovat ylimalkaisesti 
vain nimiä ilman selvitystä siitä missä yhtey 
dessä ne on esitetty. Näin siitäkin huolimat 
ta, että esipuheessa Salonen itse toteaa käsit 
teiden, termien ja sanojen merkitysten riip 
puvan teksti- tai puheyhteydestä. Toisinaan 
selityksen lopusta löytyy nimilista, mutta 
henkilöiden suhde kyseessä olevaan käsittee 
seen jää täysin epäselväksi. Salonen sanoo, 
että henkilöluettelot käsitteiden perässä eivät 
kerro siitä, minkälaista ajattelua mainitut 
henkilöt edustavat, vaan sitä, että he ovat kir 
joittaneet aiheesta helposti saatavilla olevia 
teoksia tai ovat elämässään edesauttaneet ko. 
käsitettä koskevaa keskustelua. Kuinka Salo 
nen on näitä kriteerejä soveltanut, jää epäsel 
väksi. Esimerkiksi a posteriori -käsitteeseen 
hän liittää vain ja ainoastaan Immanuel Kan 
tin. Filosofian historian harrastus/tutkimus 
hakusanan perässä ei ole selitystä laisinkaan 
vaan ainoastaan luettelo suomalaisista tutki 
joista tai harrastajista (yli 60 nimeä). Heidän 
tutkimustensa tuotteita tai sitä ketä/mitä he 
ovat tutkineet ei mainita. Kun arabian 
kielinen filosofia  -hakusanan jälkeen osuu lu 
kijan silmille keskitysleirien tunnuslause 
Arbeit macht f i e i  ja sen suomennos ilman 
mitään selityksiä tai viittauksia mihinkään, ei 
voi välttyä tuntemuksilta, että kirjoittaja pi 
lailee lukijan kustannuksella. Kun kirjasta 
löytyy vielä sellainenkin sutkaus, että klassi 
sen kreikan mielenrauhaa ja järkkymättö- 
myyttä tarkoittavan käsitteen ataraksia jäl 
keen seuraava käsite on Ataraxja selitys "mo 
derni reseptilääke”, viitaten apteekista saata 
vaan rauhoittavaan lääketuotteeseen, niin 
Pikku-Kalle vitsit alkavat tuntua ylevältä
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