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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.

K

äsillä 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 JeanFramjois 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 vertaileekin 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 rationaalisuuskäsityksen mukainen ajattelutapa nostaa
provosoivasti esille länsimaissa ”hippihörhöilyksi” 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 argumentaatiokulttuuriin. 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): F ilosofian san at ja
konseptit. Tampereen yliopiston fi
lologian laitos II, Tampere 2000.
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un 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 m acht 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 järkkymättömyyttä 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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huumorilta. Tämä vitsi nostaa myös pintaan
kysymyksen kirjan luotettavuudesta. Kuin
ka monta vitsiä lukijalta jää huomaamatta?
Kieli poskessa -mentaliteetista kielii myös se,
että joidenkin hakusanojen kohdalla Salo
nen on lisännyt asiaa "selventäviä” lentäviä
lauseita, joiden alkuperä on mm. sellaisessa
vähemmän tunnetussa aforistikossa kuin
Toivo Salonen itse. Saamme esimerkiksi lu
kea, että eksistentialisti on ”m aailmaa j a ih
mistä eksistenssin, yksilöllisen olemisen näkö
kulmasta hahm ottava , jonka perään tekijä
on sijoittanut lainauksen ”Sören Kierkagaard
oli eksistentialisti ennen eksistentialismia
(Toivo Salonen]'. Vastaavia esimerkkejä
voitaisiin kaivaa vielä lisää, mutta jätän tässä
yhteydessä löytämisen ilon kirjan muille
lukijoille.
On tietenkin niin, ettei tällaisten teosten
julkaiseminen sinänsä ole keneltäkään pois,
jollei oteta lukuun mahdollisesti pettyneitä
kirjan ostajia. Ihmettelen kuitenkin, että
juuri Tampereen yliopiston filologian laitos
on opuksen julkaissut. Salosen sanakirjaa
tuskin voidaan pitää akateemisia vaatimuk
sia täyttävänä hakuteoksena. Toisaalta, omi
tuisuudesta huolimatta tai siitä johtuen, kir
jaa voi olla hauska selailla ja tokihan sieltä
löytyy myös asiallistakin informaatiota. Mi
käli olet tosissasi filosofisen sanakirjan tar
peessa kehotan kuitenkin katsomaan ensin
muualta.
Sami Syrjämäki

Topologiaa ja ekologiaa. Arvokysymyksiä
pohdittaessa monitieteisyys onkin vallan ter
vetullutta, koska eri tieteenalat saattavat jo
lähtökohtaisesti löydä lukkoon suhtautumi
sensa luonnon arvoihin. Koska suhtautumis
tapoja on useita, on tieteillä opittavaa siitä,
millä tavoilla muut tieteet luontoa arvostavat.

kuus. Se, jolla on hinta, voidaan korvata jol
lakin muulla vastaavan arvoisella; mutta sillä,
joka on noussut kaiken hinnan yläpuolelle ja
jolla ei ole korviketta, on sitä vastoin arvok
kuus.” (S. 9)
Erottelun myötä voimme huomata, että
toisinaan "arvo” voikin tarkoittaa "hintaa”.
”Arvo” ja "hinta” ovat yhteismitattomia, eli
esimerkiksi ihmisarvoa ei voida palauttaa
mihinkään markkamäärään. Kuitenkin eri
laisia keinotekoisia muunnoksia tehdään.
Jari Niemelä kuvaa artikkelissaan "Luonnon
ekologiset arvot” kaavan, jota käytetään las
kettaessa sakkorangaistuksia salametsästyksestä (s. 227). Kaavan perusteella voidaan las
kea rauhoitetun eläimen markkamääräinen
hinta lajin lisääntymiskyvyn, uhanalaisuusluokan ja kannan koon perusteella. Selkä
rankaisilla hinta vaihtelee 100 markan ja
58 000 markan välillä. Siispä, jos kaava ote
taan vakavasti, ihmisen arvo lienee 100 mar
kan tienoilla.

Arto Haapala ja Markku Oksanen
(toim.): Arvotja luonnon arvotta
minen. Gaudeamus, Helsinki
2000. 231 s.

Y

mpäristöfilosofia on alkanut nostaa pää
tään suomalaisessa filosofiassa viime
vuosina, niin kuin hyvä onkin. Äskettäin il
mestynyt Arvot j a luonnon arvottam inen artikkelikokoelma lähtee pohtimaan ympä
ristöarvojen luonnetta ja esiintymistä monitieteisesti.
Teoksen artikkelit perustuvat maalis
kuussa 1999 järjestettyyn saman nimiseen
kongressiin. Tästä johtuen teoksessa ei pyritä
esittämään yhtenäistä tai täydellistä kuvaa
sen enempää arvojen tai arvottamisen luon
teesta kuin luonnon arvostakaan. Aihepiiri
on laaja ja sitä on käsitelty useiden eri tieteen
alojen näkökulmista, joten lukijalle muodos
tuva kuva on väistämättä sirpalemainen.
Teoksen kirjoittajista vajaa puolet edus
taa filosofiaa, loput mm. taloustiedettä, ant76 • niin & m in 3/2000

Arvojen luonne

Arvojen olemassaolon tapa on filosofinen
kysymys, josta ei todistettavasti toistaiseksi
ole vielä saavutettu yksimielisyyttä. On help
po puhua "luontoarvoista” tai henkilö K:n
"elämänarvoista”, mutta vastaus siihen, mis
sä nämä arvot asuvat ja miltä ne näyttävät, on
vaikeampi antaa. Juuri tästä syystä useim
pien kirjoittajien olisi ollut syytä täsmentää,
miten arvon käsitettä käyttävät. Arvostami
sen, arvottamisen ja arvostuksen käsitteet
tuntuisivat kuitenkin paljon selvemmiltä, ja
myös näitä käsitteitä on käytetty.
Juhani Pietarinen pureutuu syvemmälle
arvon käsitteeseen artikkelissaan "Ihmislähtöiset luontoarvot ja luonnon omat arvot”, ja
hänen mukaansa 'Arvot ovat toiminnan tai
käyttäytymisen perusteita, silloin kun toi
minnalla on jokin tehtävä, tarkoitus tai pää
määrä.” (S. 40) Myöhemmin Pietarinen täs
mentää vielä, että ”[k]ohteen arvo perustuu
sen ominaisuuksiin”, ja että arvo on jotain,
mikä "lepää” näiden ominaisuuksien päällä.
Pietarisen mukaan arvojen kohdalla voi
daan tehdä kolmenlaisia luokitteluja: arvo
voi olla joko välitön tai välillinen, ihmiskes
keinen tai luontokeskeinen, ja agenttilähtöinen tai luontolähtöinen. Jollakin kohteella
on välitöntä arvoa silloin, kun sen arvo mää
räytyy sen omien ominaisuuksien vuoksi.
Välillinen arvo taasen on kysymyksessä sil
loin kun kohteella on ominaisuuksia, jotka
edistävät tai ylläpitävät toisen kohteen arvoa.
Arvo on ihmiskeskeinen, jos se perustuu ih
misen ominaisuuksiin, esimerkiksi hyvin
vointiin, ja luontokeskeinen, jos arvostam
me jotain kohdetta sen itsensä vuoksi eikä
esimerkiksi siksi, miten se edistää omia
päämääriämme. Kolmas jaottelu, agenttilähtöisiin ja luontolähtöisiin arvoihin, taas pe
rustuu siihen, koetaanko arvon perustaksi
ihmisen tekemä arvottaminen vai kohteen
omat ominaisuudet.
Pietarisen analyysi kertaa ja selventää hy
vin sitä keskustelua, jota ympäristöetiikassa
on käyty esimerkiksi luonnon itseisarvosta,
ja artikkelissa tehnyt erottelut voivat toimia
pohjana pohdittaessa jonkin ihmisen tai or
ganisaation toiminnan taustoja.
On kuitenkin hyvä tehdä eräs toinen
erottelu. Markku Oksasen teokseen kirjoit
tama johdanto alkaa sitaatilla, joka on peräi
sin Immanuel Kantilta: "Päämäärien valta
kunnassa kaikella on joko hinta tai arvok-

Arvostukset käytännössä

Artikkelissaan "Yhteiskunnallinen moniar
voisuus ja luonnon arvottaminen” Markku
Oksanen kirjoittaa liberalistisesta politiikan
teoriasta ja yhteiskunnallisesta moniarvoi
suudesta. Liberalistisen teorian mukaan val
tio on puolueeton eikä sanele kansalaisille
heidän arvojaan, ja yksilöt toimivat kukin
omien arvojensa mukaan. "Kuka haluaa syö
dä luomuruokaa, syököön sitä. Jätteiden
kierrättäminen on yhtä hyväksyttävää kuin
yhden roskalaatikon käytäntö.” (S. 86)
Liberalismin mukaan valtion tehtävä on
taata kansalaisille täysi vapaus toimia, ja toi
minnan ainoana rajoituksena on, ettei ku
kaan saa toiminnallaan vahingoittaa toista
tai rajoittaa hänen oikeuksiaan. Tällöin toi
sen vahingoittamisella tarkoitettaneen esi
merkiksi väkivaltaa. Tätä käsitystä olisi syytä
pohtia tarkemmin - miten kohdallista esi
merkiksi on sellainen ajattelu, jonka mukaan
ainoastaan selvästi toiseen ihmiseen kohdis
tuvat teot olisivat kiellettyjä? Erityisesti ny
kypäivän globalisoituvassa maailmassa teoil
lamme on yhä laajemmat seuraukset - esi
merkiksi kasvihuoneilmiön voimistumisella
on suuria vaikutuksia kaikkiin ihmisiin. Täl
löin jos kukin yksilö saa vapaasti toimia ku
kin omien arvojensa mukaan, esimerkiksi
kuluttaa fossiilisia polttoaineita surutta, huo
mataan, että itseasiassa hänen toimintansa
vaikuttaa useisiin ihmisiin, mukaanlukien
hänet itsensä. Näyttäisi siis siltä, että ainakin
tämäntyyppisten asioiden kohdalla ihmisten
toimintaa voi perustellusti rajoittaa.
Vaikka toisinaan arvoja kuvataankin jo
nakin, joita poimitaan hyllyltä omaa toimin
taa ohjaamaan, eivät ne toimi näin, vaan toi
mintaa ohjaavat vahvasti monet muut, esim.

