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neet myös sen, että Saariliuoman abstra- 
hoima 'moderni minä’ on vain tyypillinen 
yksilön kokemusta kuvaava kerronnallinen 
konventio. Sellaisena se on kirjallinen esittä 
mistapa, eikä esittämistapa voi olla enempää 
moderni, kuin mikään muukaan 'minä', se 
on pelkästään kirjailijan esteettinen valinta.

Saariluoman tutkimusta lukiessamme 
olemme panneet merkille, että kirjallisuu 
dentutkimuksen monimuotoisuus ja sen 
humanistiset arvot ovat katoamassa. Kapea- 
katseisuudessaan tämän tyyppinen kirjalli 
suudentutkimus näyttää profiloituvan epä 
relevantiksi puuhasteluksi, joka kerronta 
teknisten konventioiden perusteella tahtoo 
niputtaa kaiken 1700-luvun jälkeisen kirjal 
lisuuden kahteen yleiseen kategoriaan -  mo 
derniin ja postmoderniin -  kilpaillen siitä 
kuka löytää varhaisimman esiintymän kuta 
kin lajia.

Huomaamme myös, että yksityisestä ylei 
seen eli teoksen fiktiivisestä maailmasta läh 
tevä tutkija olisi ensin muodostanut Wil- 
helmin minäkuvan ja selvitellyt sen kuvaa 
misen keinot teoksen maailmassa vaikuttavi 
en tekijöiden kentässä ja sen jälkeen tarkas 
tellut näitä suhteessa ulkoiseen kontekstiin, 
saadakseen esille sen, mikä niissä on valistuk 
sesta ja aikaisemmasta kirjallisuuden traditi 
osta perittyä ja mitä uutta näkemystä tai 
kerronnallista innovaatiota ne näihin tuovat 
ja millainen vaikutus näillä on ollut myö 
hempään kirjallisuuden lajien kehitykseen, 
aihevalintoihin ja esittämistapaan. Vasta tä 
män jälkeen tutkijamme olisi määritellyt 
sen, mitä moderneja piirteitä teoksessa ilme 
ni omana aikanaan ja täyttävätkö nuo piir 
teet myös meidän aikamme määrittelemän 
modernin tunnusmerkistön. Kirjallisuuden 
historian ja -tutkimuksen kannalta olisi ver 
rattomasti tärkeämpää, antoisampaa ja an 
siokkaampaa laatia perusteltu esitys Goethen 
kirjallisesta ominaislaadusta, kuin tyypitellä 
hänen kirjallinen toimintansa yhden teoksen 
perusteella 'klassisen', 'puolimodernin' ja 
modernin’ kategorioihin. Joten tutkimuk 

sen suunnanmuutoksesta toteamme, ettei se 
tässä tutkimuksessa vielä tapahtunutkaan, 
vaikka tervetullut tuo olisi jo ollut!

Osmo Kekäläinen
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Dosentti Juhani Sarsilan esseekokoelma 
on omalaatuinen helmi. Omalaatui 

nen jo siksi, että kulttuurikriittisesti arvioi 
den varsin merkityksellinen kotimaisen vä 
hänkin aatehistoriaallisesti syvällisemmin 
asioita luotaavien filosofisten tai filosofis- 
filologisten esseekokoelmien luokka näytää 
niin ekstensioltaan kuin intentioltaan näillä 
näkymin kutakuinkin tyhjältä joukolta, mi 
kä on tietysti maamme kulttuurielämälle 
synti ja häpeä. HelmiSarsilan tuotos on siksi, 
että huomaan sen täytyneen kestää kovaa it 
sekriittistä painetta ja tarkastelua; niinpä sii 
nä voi aisitia — ei vain tekijälleen avautuvaa — 
aitoa hengen paloa ja hiotun sanonnan 
kimaltelua. Kokoelman taustalla olevan läh 
deaineiston määrää (kokoelmasta muodos 
tettavan lähdeluettelon mielessään kuvittele 
minen voi saada haukkoman henkeä), joka 
korreloi tekijänsä kirjallisen perehtyneisyy 
den laaja-alaisuuden kanssa, ei käy väheksy 
minen. "Kovaksi keitetty”, hiottu ja usein 
monimielisyydestä yltäkylläinen mutta sa 
malla tiivis ilmaisu ansaitsee tässä erään 
näytteensä.

"Lapsi tuntee olevansa maailman napa. 
Atlanttinen ihminen on ainoa lapsi, joka 
puuhaa suunnattomassa hiekkalaatikos 
saan ja kuolee harhojensa keskelle. Usko 
rajattomiin mahdollisuuksiin horjuu. 
Tosin moni ei tunnista ihmisen kriisiä. 
(...) Hiljainen, herkästi reagoiva, tunteel 
linen ja introvertti ihminen tuomitaan 
vaikeuksiin. Sillä yhteiskunta tarjoaa ris 
tiriitojen ratkaisuksi vain avointa ja ra 
kenteisiin piiloutuvaa väkivaltaa. (...) 
Kaikki arvokeskustelu on tuomittu pin 
nalliseksi, siis epäonnistumaan niin kau 
an, kuin puuttuvat esimerkit niistä, jois 
sa arvot toteutuvat esikuvallisella tavalla. 
Arvot jäävät abstraktioiksi sanan abstrak-
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tio totaalisen sumeassa merkityksessä.” 
(Esseessä "Länsimaisen ihmisen kaikki- 
valtiusharha”.)

Ken kaipaa kokemusta suggestiivisesta ja 
henkilökohtaisella tasolla haastavasta sana- 
käytöstä lukekoonkin itse lisää. Uskoisin, 
että antautuva lukurupeama saa kyllä pian 
kin posket hehkumaan (ja tämähän juuri 
onkin Sarsilan esseiden eräs tarkoitus). 
Sarsilan mukaan - ja tähän voi nyt jokainen 
filosofian harrastaja punnita omaa kantaansa
— aito filosofia kytkeytyy olennaisesti retoriik 
kaan ja tyyliin sanakäytössä; tällöin filosofian 
on kyettävä paitsi opettamaan myös liikutta 
maan ja ilahduttamaakin (tai lohdutta 
maan). Väitän jopa, että jollei Sarsilan teksti 
onnistu arvoisaa filosifanharrastajaa edes 
vihastuttamaan tai hämmästyttämään saat 
taa olla jo liian myöhäistä korjata (mahdolli 
sesti vasta akateemisperäistä) lukivauriota.

"Sivilisaation aivoihmiselle filosofia mer 
kitsee vain "asiallista” informaatiota pre- 
sentisessä tai modernissa hengessä (hen- 
gettömyydessä). Puuhataan kielipelien ja 
logiikan pelisääntöjä puuhamaalla. (...) 
Yliopisto on se paikka, jossa palaset aina 
uudestaan saavat hetkellisen järjestyk 
sensä. Mutta kielipelit eivät lunasta maa 
ilmaa tai edes tee sitä tajuttavaksi. Ne 
torjuvat ja unohtavat kulttuurin ihmeen. 
(...) Ikävä sanoa, mutta ns. ihmis- ja 
hengentieteet ovat ”Snow” -naamioitua 
luonnontiedettä positivistisine eksak- 
teine metodeneen. Kausaliteetin aposto 
lit ovat pahentaneet atlattisen ihmisen 
mielekkyyskriisiä. (...) Retorinen filoso 
fia annostelee vaihtelevia tuntemksia. Se 
aiheuttaa väristystä ja liikutusta. Toisaal- 
ta se tahtoo opettaa. Tätä on philosophia 
perennis, ikifilosofia, Herakleitoksen, Ci 
ceron, Plotinoksen, Mestari Ekhartin, 
Pico della Mirandolan, Giordano Bru 
non, Spinozan, Schopenhauerin ja 
Spenglerin pateettinen filosofia. Siinä 
suru sekoittuu onneen. Retorinen filoso 
fia on kokemisen sosiaalista ja sosiaalis 
tavaa filosofiaa, se ei kosketa akikkia, 
mutta krjoitettunakin se on lausuttu 
kuultavaksi tai kuuluvaksi.”
(Esseessä "Filosofiaa retoriikan keinoin. 
Spenglerin kuvia historiasta”.)

Asiallisesti Scripta Serenissima käsittää kaksi 
toista esseetä, joita voisi luonnehtia länsimai 
sesta (ja välillä kaukaisemmastakin) filosofi 
asta vapaasti ammentaviksi ytimekkäiksi ja 
tarkkaan viilatuiksi kulttuurifilosofisiksi pu 
heenvuoroiksi. Kirjassa painottuu etenkin 
Sarsilan oma leipälaji, nimittäin antiikin 
aatehistoria, runous, filosofia ja filologia. 
Näistä ja muistakin aineksista kirjoittaja luo
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mieltäkiinnittäviä kertomuksiaan viekoitel 
len lukijansa hulluuden ja viisauden rajan- 
käyteihin. (Itse äidyin jopa tapailemaan 
oman lukion filosofianopetukseni tolkulli- 
suuden rajoja arvovallan tai uskottavista 
pätevyydenvaikutelmien säilyttämisen vaa 
rantamisesta puhumatakaan saatuani tar 
tunnan kokoelman Spenglerin kulttuuri 
filosofiaa käsittelevästä esseestä. Oppilaspa 
rat saivatkin pällistellä hämmentyneinä kun 
opella meni lujaa taululle samalla ilmestyessä 
kulttuurien elämänkaaria (kulttuurikukin- 
toja) kuvaavia häkkyräpiirroksia. Muuta 
man muunkin luokkatilan kanssani jaka 
neen posket näyttivät terveesti rusottavan!)

”Se, joka tuntee sielullista sukulaisuutta 
Spengleriä kohtaan, tempautuu ‘Peri 
kadon’ imuun ja pelastautuu niin sano 
akseni vaihtoehtoiseen valistukseen! Aito 
sydämestä lähtevä jajoidenkin sydämeen 
osuva paatos lienee lahjomattoman 
totuudenetsijän ja filosofin tunnus. Asia 
on niin. (...) Kulttuurit ovat historian 
alkukuvia. (...) Spengler on velkaa Goet- 
helle (ja Schellingille). Goethe näki maa 
ilman organismina, Newton mekanis 
mina. Goethen elävä luonto on Newto- 
nin kuolleen luonnon vastakohta. 
Goethessa ei puhu analysoiva järki vaan 
välitön maailmantunne. Ei tiede vaan 
taide. (...) Yksi ja sama sielu ilmenee 
kultuurin kaikissa luomuksissa (mikä 
tuo mieleleen Herakleitoksen). Ajan 
henkin (ethos) toistaa itseään lukematto 
missa muodoissa. Tosi filosofi paljastaa 
niiden sisäisen yhteyden, jopa yksey 
den.”
(Esseessä "Filosofiaa retoriikan keinoin. 
Spenglerin kuvia historiasta”.)

Vaikka Sarsila luonnehtiikin aidon filosofian  
ja filosofin ominaispiirteinä surumielisyyttä 
ilossa ja päinvastoin (optimismin ja pessimis 
min dialektiikkaa, melakoliaakin (?)), yleis 
sävyltään hän mielestäni esseissään on taipu 
vainen pessimismiin; ei missään nimessä 
dekadenttiuteen — kirjassa on kyllä kosolti 
hengennostatustakin — ja kenties pessimis 
missäänkö vain realismiin, mutta ainakin 
kulttuurifilosofisesti -  ja kokoelmahan on 
pitkälti kulttuurikritiikkiä -  pessimismiin. 
Esseistä useasti tavoitettava mielekkyyden ja 
mielettömyyden dialektiikka ylittääkin jo 
tenkin aina ainakin osaltaan optimistisen 
humanism in , joka edellyttäisi jonkinmoista 
lämminsävyisyyttä inhimillistä kohtaan.

”Vastatessaankin humanisti vaikenee. 
Hänellä ei ole sanottavaa. Olisi onttoa 
optimismia kuvitella, että raha piiskaisi 
hänet puhumaan asiaa. Se ei ole tehnyt 
niin koskaan. Joka liehittelee valtaa, pu 

huu asian sivu. Myös median rengeillä ja 
piioilla käy juoksunani lyhyeksi riippu 
matta siitä, miten heitä kutsuu. Kat 
selkaa ja kuunnelkaa tovi esim. media- 
filosofeja ja kertokaa, mitä suuria to 
tuuksia opitte!(...) Tosi humanismi elää 
kurjuudessa. (...) Kaikkine, jotkaavaavat 
suunsa sanoakseen jotakin ihmisen osas 
ta, eivät todellakaan saa olla rikkaita.” 

(Esseessä "Ihmisen rappiosta ja hu 
manismista”.)

Huomattakoon vielä, että Sarsila ei es 
seissään todellakaan erityisesti vaali saati helli 
ihmisuskoa (ainakaan kulttuurin holistisella 
mittapuulla) ja tämä mielestäni selvästi erot 
taa hänet sellaisista humanisteista kuten 
Teivas Oksalasta, jonka usko ainakin yk 
silöissä mahdollistuvaan kulttuurissa vaiku 
tusvaltaiseen humaniteettiin vaikuttaa kai 
ken lukemani perusteella horjumattomalta. 
Tämän lisäksi Sarsila on mielestäni esseissään 
hyvinkin olemassaolon mielekkyyttä syvä- 
luotaava (eksistentialistinen lienee tässä filo 
sofisesti korrekti sana) ja ilkeilevänkin sar 
kastinen; tekstin teho perustuu usein sille, et 
tä lukijassa herää jotensakin välitön puolus 
televa sanomisen tarve ja samalla ymmärrys 
siitä, ettei käsitellyissä kysymyksissä oikeis 
taan useinkaan ole jo aihepiirin luonteen 
vuoksi mahdollisuuksia kovinkaan vakuut 
taviin apologioihin. Nykyisen kulttuuri- 
menon tarkasteluissaan Sarsila antaakin tie 
tää kovaa ja ymmärtääkseni perusteltuakin 
huutia. Jos Nietzschelle Jumala oli heittänyt 
henkensä Sarsilalle humanismi (vrt. huma 
nistinen sivistys tai sivistys) näyttäytyy hen 
kitoreissaan korisevaksi rääpäleeksi (luu- 
seriksi).

"Suomessa humanismi tuskin näkyy. Se 
on niin kalpeaa. Eikä humanismi liioin 
tunnu, koska se on niin hampaatonta. 
Johtavat humanistit hallitsevat reviiriään 
ja loistavat silkkipuvuissaan. He mono 
polisoivat lehtien palstoja vuosikymme 
nestä toiseen. Uusia näkökulmia ei mil 
lään tahdo saada julki. Tarkoitus ei ole 
suorastaan paha (bessenvisser-syndroo- 
ma). Tulos on kurja.”

(Esseessä "Humanismin eetos.”)

Lopuksi vertaisin Sarsilan esseekokoelmaa 
sen yhtymäkohtiin Holger Thesleffin erää 
seen näkemykseen Platonin tuotannosta. 
(Sarsila on muuten muissa puheenvuoroissa 
itse kritisoinut esim. Platonin retoriikanvas- 
taisuutta ja Platonia muutenkin.) Thesleffin 
mukaan siis Platonin filosofiaa ei pitäisi sa 
maistaa monenkaan Platoniin usein myö 
hemmin liitettyyn oppiin tai aatteeseen vaan 
alkuperäisiä teoksia pitäisi pikemmin tarkas 
tella lukemattomien kiintoisien ajatuskehi-

telmien ei kovinkaan koherenttina aineis 
tona ja alusmaana. Olenkohan oikeassa, jos 
katson että filosofin ikiaikainen tehtävä on 
heijastella kokemaansa todellisuutta mah 
dollisimman todesti, tarkasti ja taitavas 
ti? Tässä taiteessa onnistumistaanhan arvioi 
tekijä (aplodeista tai niiden puuttumisesta 
riippumatta, nehän ovat yleisön asia) aina 
lopulta itse hengessään.

”Tosi filosofia on pakosta runoutta. Ru 
nous tekee filosofian puoleensa vetä 
väksi. Rutikuiva asiallisuus ja peukalon- 
pyörittely ei innoita ketään. Tosi filoso 
fia saa posket kuumiksi vihasta tai rak 
kaudesta. (...) Runous ei ole filosofian 
puku - kuten jotakin ylimääräisten ais 
tien iloksi, jota alaston filosofia tarvitsisi 
mennäkseen kaupaksi. Runous ei ole 
kermakuorrutusta askeettisen, filosofi 
sen kakkupohjan peittona. Runous on 
filosofiaa ja filosofia runoutta. (...) Niin 
sanottu runollinen muoto merkitsee pa 
rempaa, osuvampaa, syvällisempää ja 
jopa todellisempaa ajatusta. Kuivakkaat 
ja pitkäpiimäiset tutkijat ovat modernin 
ajan skolastikkoja. Mutta missä piiles- 
kelevät renessanssihumanistien, siis Ci 
ceron veroisten tyyliniekkojen nykyai 
kaiset vastineet?” (Esseessä "Johdatusta 
filosofian kokemiseen.”)

Että tämmöisiä ihmeellisyyksiä kotimaiselta 
kylttyyririntamalta tältä erää.

Mikko Leinonen
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