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Pyrkimys yleissivistykseen on kyllä arvokas, 
mutta valitettavasti Valtaojan johtama kes-
kustelu lipui yhä uudelleen maallikkoja vä-
hättelevään asenteeseen, joka pikemminkin 
hämärtää kuvaa tieteestä ja sen paikasta yh-

teiskunnassa. Osaksi tämä oli tahatonta, mutta väitän, 
että taustalla oli myös vahvoja tiede- ja uskontopoliittisia 
pyrkimyksiä. Sanan ”luonto” käyttö oli näissä pyrkimyk-
sissä tärkeässä asemassa.

Sarjan ensimmäisessä osassa ”Kaikkeuden alku” Val-
taoja ja Kari Enqvist korostivat modernin luonnontieteen 
jatkuvuutta inhimillisen uteliaisuuden ja käytännön op-
pimisen kanssa kautta historian. Kuten Enqvist toista-
miseen esitti, ”luonto” on vain jotain, jota tiede yksin-
kertaisesti katselee, ja testaa teorioitaan sen avulla. Hänen 
tietoisen naiivi rinnastuksensa oli, että me tiedämme Tal-
linnan olevan olemassa, mikäli käymme lahden yli katso-
massa, onko se siellä. Suhteemme kaukaisiin kosmoksen 
ilmiöihin on ikään kuin periaatteessa samanlainen.

Jokainen luonnontieteilijä, etenkin kosmologi, tietää 
oman työnsä perusteella, miten suuri merkitys tieteelli-
sellä mallintamisella ja havaintojen teorialatautuneisuu-
della on tieteellisessä työssä. On yhtä lailla ilmiselvää, että 
vaikkapa navigaation tai viljelyn historiassa pyrkimyksenä 
ei ole ollut niinkään maailman tarkka mallinnus kuin 
käytännön taito, kun taas kosmologian tiedon intressi on 
hyvin erilainen. Kysymys ei tietenkään ole siitä, että Val-
taoja ja Enqvist ymmärtäisivät tieteen ja tietämisen noin 
yksinkertaisesti, vaan he pyrkivät puolustamaan luon-
nontieteen auktoriteettia.

Tässä puhetavassa kritiikin kohde on yleensä puettu 
”filosofin” tai ”sosiaalisen konstruktivistin” pellen-
pukuun. Kritiikki suuntautuu kohti ketä tahansa, joka 
kyseenalaistaa tieteellisen tiedon auktoriteetin itsestään-
selvyyden ja korostaa tieteen ja muun yhteiskunnan 
välisiä kytköksiä aina tiedon luomisen tasolle. Siksi on-
tologiset kysymykset (kuten: ovatko tähdet tuolla?) on 
huomaamatta sulautettava epistemologisiin kysymyksiin 

(kuten: millaista tietoa voimme saada tähdistä ja miten?). 
Vaikka todellisuuden mallintamisen monimutkaisuus 
on tieteentekijälle selviö, siitä ei tule puhua maallikoille, 
jotta kuva varmuudesta ei rapistu.

Sarjan toisessa osassa ”Elämä ja tajunta” Valtaojan 
vieraat biologi Kirsi Lehto ja tajunnantutkija Antti Re-
vonsuo kävivät välillä hyvinkin kiinnostavaa keskustelua 
tietoisuuden ja kielellisyyden luonteesta. Keskustelu oli 
hyvä esimerkki siitä, miten sanan ”luonto” merkitykset 
ovat muuntuvaisia tieteellisessä keskustelussa laajem-
minkin, ei vain propagandistisessa puheessa. Lehto ja 
Revonsuo esittivät perusteltuja näkemyksiä esimerkiksi 
kielellisyyden luonteesta mutta jumittuivat taittamaan 
peistä siitä, onko se ”luonnollista” vai ei. Vaikka heidän 
näkemyksensä eivät lopulta eronneet suuresti, he käyt-
tivät sanaa ”luonto” osin eri merkityksissä. Revonsuon 
kulttuurin vastakohdaksi määrittämä luonto piti sisällään 
hyvin paljon, myös kasvuympäristön myötä muuntuvat 
ja kehittyvät kyvyt, kun Lehdon käyttämänä ”luonto” 
viittasi paljon selkeämmin geneettiseen perimään. Kiistan 
keskeisyyttä selittää se, että tällainenkin puhe liittyy tie-
depolitiikkaan. Kyse on siitä, mille tieteenalalle noiden 
ilmiöiden tutkiminen kuuluu.

Sarjan kolmannessa jaksossa ”Missä kaikki ovat?” 
toistui hyvin perinteinen ”luonnon” käyttötapa. Kes-
kustelussa otettiin niin sanotun Fermin paradoksin 
kautta kyseenalaistamattomaksi lähtökohdaksi ajatus, 
että mikä tahansa älykkyys ja siten kulttuuri pyrkii väis-
tämättä kasvuun, laajenemiseen ja koko universumin 
täyttämiseen, näin myös mahdolliset ulkoavaruuden si-
vilisaatiot. Tämä moneen kertaan science fictionissakin 
kyseenalaistettu moderni oletus piilotettiin ennakko-ole-
tuksena osaksi matemaattista kaavaa – Valtaojan sanoin 
luonnonlaiksi.

Miksi tästä sitten pitäisi huolestua – eikö kyse 
ole vain harmittomista yksinkertaistuksista, 
jotka palvelevat tieteellisen kasvatuksen pää-

Ville Lähde

Lectio precursoria
Custos, my esteemed Opponent, ladies and gentlemen. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, 
arvoisat kuulijat. Tänä syksynä esitettiin televisiossa Yleisradion ykköskanavalla kosmologi Esko 
Valtaojan juontama keskusteluohjelmien sarja 5 kulmaa kosmologiaan. Sarjan tarkoituksena 
oli valistaa suurta yleisöä uudemman kosmologian tuloksista sekä keskustella siihen liittyvistä 
ongelmista.



4/2008  niin & näin

määrää? Tässä maailmantilanteessa ei valitettavasti voi 
vain todeta, että yksinkertaistaminen ja popularisoi-
minen on aina välttämätöntä. Naiivilla puheella luon-
nosta ja luonnollisuudesta voi olla aivan eri seurauksia 
kuin mihin sillä pyritään. Näinpä vaikka itse jaankin 
Valtaojan kanssa pääpiirteissään saman ateistisen ja ma-
terialistisen maailmankuvan, en voi 
hyväksyä tapaa, jolla tuolla tavoin ku-
vattu luonnontieteen luonto asetetaan 
vastakohdaksi niin sanotulle hörhöi-
lylle ja ennen kaikkea uskonnolle sen 
kaikissa muodoissa. Luonnontieteen 
ja uskonnon vastakkainasettelu tois-
tuikin läpi sarjan.

Tässä onkin Valtaojan edustaman 
tiedesodan toinen ja paljon tärkeämpi 
kohde: hän näkee puolustavansa 
tiedettä tietämättömyyttä vastaan. 
Ajankohtainen ja ymmärrettävästi 
hämmennystä aiheuttava tausta on 
uskonnollisen politiikan vaikutus 
tieteelliseen tutkimukseen ja sen jul-
kiseen asemaan. Hyvä esimerkki on 
evoluutioteoria, jonka asema on jul-
kisessa keskustelussa alkanut rapautua 
ennen kaikkea Yhdysvalloissa.

Juuri tällaisessa tilanteessa militanttien tieteen puolus-
tajien yksinkertaistava ja vastakohtaisuutta korostava pu-
hetapa osuu helposti omaan nilkkaan. Evoluutioteorian 
kuvaus ilmiselvänä ja ongelmattomana monoliittina, 
luonnon kertomuksena, päätyy helposti vieraannut-
tamaan ihmisiä luonnontieteestä. Evoluutioajattelussa on 
tälläkin hetkellä käynnissä monia kiintoisia ja mahdolli-
sesti mullistavia kiistoja, joissa aiemmin selvinä pidettyjä 
käsityksiä joudutaan muuttamaan. Muuntuvuus on olen-
nainen osa mitä tahansa tiedettä. Mutta nämä kiistat 
herättävät tietysti epäluuloa ja epäuskoa ihmisessä, jolle 
on tuputettu evoluutioteorian yksinkertaistettua kuvaa 
ja siihen liittyvää naiivia kuvaa tieteellisestä tiedosta 
”luonnon katsojana”. Aivan samalla tavalla naivistinen 
kuva kosmologiasta kaukaisten Tallinnojen katsojana pi-
kemminkin vieraannuttaa esimerkiksi uskovan ihmisen 
tieteellisestä asenteesta, kun hän törmää tieteenalan epä-
varmuuksiin ja mysteereihin.

”Luonnon” merkityksen muutoksilla tehdään jatku-
vasti politiikkaa niin tieteessä kuin kulttuurissamme 
laajemminkin. Ilmastonmuutoskeskustelussa kiistely 

muutosten luonnollisuudesta tai luonnottomuudesta 
liittyy paitsi ihmislähtöisten päästöjen merkitykseen myös 
yleisemmin vastuun ja syyllisyyden määrittelyyn. Luon-
nollisuuden väitteeseen voi piiloutua myös oletus, että 
asialle ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Toinen esi-
merkki on kiihkeä keskustelu ihmistoiminnan, vaikkapa 
kriminaalisuuden selittämisestä jossa on väännetty kättä 
ennen kaikkea luonnontieteiden ja ihmistieteiden suh-
teesta. Tässä keskustelussa ei ”luonnolla” ole ilmiselvää 

merkitystä, vaan eri osapuolet käyttävät sen määrittelyä 
välineenä omien näkemystensä oikeuttamiseen.

Väitöskirjatutkimukseni pyrkimyksenä on ollut täl-
laisten ongelmien parempi ymmärtäminen. Niin tieteel-
lisessä ja poliittisessa keskustelussa kuin arkisemmissakin 
tilanteissa on tärkeää ymmärtää, että sanoilla ei ole py-

syvää ja ilmiselvää merkitystä. Tämä 
on toki tuttua esimerkiksi sellaisten 
poliittisten termien kuin kestävä ke-
hitys kohdalla, jotka määritellään 
ensin tarkasti, mutta jotka levitessään 
laajempaan käyttöön liudentuvat tai 
käyvät lopulta liki tyhjiksi, sillä ne 
voivat tarkoittaa melkein mitä ta-
hansa.

Mutta kulttuurisesti keskeisten 
sanojen kuten ”luonto” kohdalla on-
gelmat ovat monisyisempiä, ja mo-
nimerkityksisyyttä on usein vaikea 
huomata. Niillä on vahva asema, 
ja esimerkiksi oppikirjojen kautta 
tietyt vakiintuneet merkitykset saavat 
tukea ja uusiutuvat. Yksi vallitseva 
sanan ”luonto” merkitys, joka toimii 
ennakko-oletuksena, on luonto ei-

inhimillisenä ympäristönä. Tästä huolimatta sanan mer-
kitykset muuttuvat yhdessä ja samassa keskustelussa 
helposti, ja näitä muutoksia voidaan käyttää hyväksi kes-
kustelunaiheen vaihtamiseen, oman näkemyksen puolus-
tamiseen tai toisen tekemiseen naurunalaiseksi.

Väitöskirjassani kehitän välineitä, joilla tällaisia mer-
kityksen ristiriitoja ja siirtymiä voisi havaita ja ymmärtää. 
Tarvitsemme näitä ajattelun välineitä ensinnäkin torju-
aksemme sitä, että meihin tai muihin yritetään vaikuttaa 
merkityksen muutoksilla. Toiseksi päästäksemme ulos 
keskustelun umpikujista, joissa merkitysten erot estävät 
osapuolia ymmärtämästä toisiaan. Mutta kolmanneksi 
merkitysten muutosten tuntemus opettaa myös tekemään 
retorisia väliintuloja silloin, kun vakiintuneet ja luutuneet 
käsitystavat estävät ajattelun uudistumista. Pyrkimykset 
sanokaamme ”käsitteelliseen hygieniaan”, jossa perätään 
sanojen oikeita ja tarkkoja merkityksiä tienä ongelmat-
tomaan kommunikaatioon, ovat naiiveja. Ensinnäkin, sa-
nojen merkitysten muuntuvuus lienee kielenkäytön vält-
tämätön ja myös äärimmäisen hyödyllinen piirre. Toiseksi 
kielelliseen hygieniaan pyrkivät ohjelmat tahtovat nojata 
naiiville näkemykselle keskustelun avoimuudesta. ”Luon-
nosta” tullaan aina puhumaan, joten tarvitaan käytännön 
taitoa, ei parempaa sanakirjamääritelmää.

Vaikka erittelenkin tässä työssä erilaisia sanan 
”luonto” merkityksiä ja käytän heuristisia välineitä käsite 
(concept) ja käsitys (conception) niiden tarkasteluun, en 
pyri rakentamaan sanan merkitysten luokittelua, joka 
olisi toimiva missä tahansa kontekstissa. Luokitteluiden 
ongelmana on se, että niiden on vaikea tavoittaa merki-
tyserojen kontekstisidonnaisuutta – että luonnon merki-
tyksen erot ovat riippuvaisia aiheista, joista puhutaan – ja 
niiden käyttöön liittyvää valtaa.
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Nykypäivän keskustelut ja niihin liittyvät ole-
tukset ovat kuitenkin niin vahvoja ja meitä 
lähellä, että tarvitsemme intellektuaalista etäi-

syyttä. Siksi olen lähestynyt aihetta historiallisen esi-
merkin kautta. Tutkimuskohteeni on yksi Jean-Jacques 
Rousseaun tunnetuimmista teoksista, Tutkielma ihmisten 
välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista. Tähän 
tarkoitukseen tutkimuskohde on oivallinen ensinnäkin 
siksi, että sanan ”luonto” merkityksestä teoksessa on 
kiistelty loputtomasti ja toiseksi siksi, että Rousseau tun-
netaan eräänlaisena luonnon filosofina, sanan mitä mo-
ninaisimmissa merkityksissä.

Rousseaun teoksen tarkastelu toimii tutkimuksessani 
esimerkkinä, jonka avulla voimme oppia sanan ”luonto” 
problematiikkaa myös omana aikanamme. Edellä mai-
nittuja käsitteellisiä välineitä voidaan myös kehittää 
ympäristössä, jossa lukijan on helpompi lähestyä niitä 
avoimin mielin.

Rousseaun teos ilmestyi vuonna 1755. Hän kirjoitti 
sen osallistuakseen Dijonin akatemian kirjoituskilpailuun, 
jossa kysyttiin vastausta kysymykseen: ”Mikä on ihmisten 
välisen eriarvoisuuden alkuperä ja onko se luonnonlain 
oikeuttama?” Teos sisältää fiktiivisen ihmiskunnan kehi-
tyskertomuksen hyvin alkeellisesta luonnontilasta kohti 
kaupungistuvia yhteiskuntia. Tähän teokseen on po-
puläärissä keskustelussa liitetty Rousseaun kutsuhuuto 
”Takaisin Luontoon!” ja ajatus luonnontilan ihailusta. 
Tämän kutsuhuudon yksinkertaiset tulkinnat, jopa sen 
olemassaolo, on kuitenkin Rousseau-tutkimuksessa ky-
seenalaistettu, eikä niihin juuri enää viitata.

Rousseaun kuvaaman ”puhtaan luonnontilan” mer-
kityksestä ja koko teoksen perimmäisestä viestistä on 
kuitenkin kiistelty Rousseau-kirjallisuudessa jatkuvasti. 
Kiistely tiivistyy kahteen ydinkysymykseen: Mikä on 
teoksen alkuosan puhtaan luonnontilan, alkuihmisen täy-
dellisen yksinäisyyden, filosofinen funktio, ja missä suh-
teessa se on teoksen jälkipuoliskon historialliseen kehi-
tystarinaan? Teos nimittäin jakaantuu kahteen pääosaan, 
jotka ovat käsittelytavaltaan hyvin erilaisia, ja ennen 
kaikkea sanan ”luonto” merkitykset vaikuttavat sekä 
niiden välillä että osien sisällä hyvin ristiriitaisilta.

Väitöskirjani alkupuolella osoitan, että tulkinta-
kiistoja on ylläpitänyt oletus siitä, että teoksen tekstu-
aalisen ristiriidan takaa on löydettävissä Rousseaun yksi 

”’Luonnon’ merkityksen muutoksilla 
tehdään jatkuvasti politiikkaa niin 
tieteessä kuin kulttuurissamme  

        laajemminkin.” 

ja oikea sanoma, hänen todellinen filosofiansa, ja siihen 
liittyen sanan ”luonto” varsinainen filosofinen merkitys. 
Siitä poikkeavat merkitykset voidaan työntää sivuun ei-fi-
losofisen tekstin alueelle, pelkäksi sanahelinäksi, virheiksi 
tai jopa osoitukseksi Rousseaun ristiriitaisuudesta. Jälkim-
mäisessä tapauksessa on ollut tapana rakentaa ikään kuin 
kaksi Rousseauta, kaksi perussanomaa, joiden välille jää 
ratkaisematon jännite.

Esitän väitöskirjassani uudenlaisen tulkinnan, jossa 
tarkastelen Tutkielman Rousseauta filosofisena 
toimijana, joka yhden selkeän filosofisen väitteen 

tai systeemin sijaan osallistuu teoksen kautta moniin fi-
losofisiin keskusteluihin samanaikaisesti. Rousseaulla filo-
sofiaa ei voi erottaa selkeäksi itsenäiseksi tieteenalaksi tai 
näkökulmaksi – ei ole siis mielekästä eritellä hänen ”varsi-
naista” näkemystään ja luontokäsitettään. Sen sijaan Tut-
kielman puhtaan luonnontilan kuvaus ja sitä seuraava his-
toriallinen narratiivi ovat kirjallisia välineitä, joiden avulla 
Rousseau kykeni kyseenalaistamaan aiempia näkemyksiä 
ja avaamaan uusia keskustelun alueita. 

Rousseaun tekstin näennäiset ristiriitaisuudet tulevat 
ymmärrettäviksi lukemalla teosta neljän yhtaikaisen filoso-
fisen motiivin valossa. Olen nimennyt nämä motiivit filo-
sofiseksi kritiikiksi, aikalaisyhteiskunnan kritiikiksi, filoso-
fiseksi antropologiaksi ja poliittiseksi filosofiaksi. Osoitan 
tutkimuksessani, että puhtaan luonnontilan kuvauksen 
sisällöllinen huojunta ja tietyt tekstuaaliset ristiriidat 
johtuvat siitä, että Rousseau käyttää tätä samaa kuvausta 
moneen eri tarkoitukseen. Samalla tavalla sanan ”luonto” 
merkitykset teoksen jälkiosan historiallisessa kertomu 
Ville Lähteen väitöskirja Rousseau’s Rhetoric of Nature 
(TUP, 2008) on saatavilla verkko-osoitteesta http://acta.
uta.fi/teos.phtml?11110 ksessa tulevat ymmärrettäviksi, 
kun niitä tarkastellaan eri motiivien kautta. Niinpä ”luon-
nolla”, ”luonnonihmisellä” tai ”luonnontilalla” ei ole yhtä 
aitoa merkitystä, vaan ne määrittyvät näihin filosofisiin 
motiiveihin liittyvien avainkysymysten kautta.

Tutkimuksessani osoitan myös, miten Rousseau 
käytti sanan ”luonto” merkityksen muutoksia hyväkseen 
eri tavoin. Esimerkiksi kritisoimalla edeltäjiensä ja aika-
laisfilosofien näkemyksiä luonnontilasta oman puhtaan 
luonnontilan käsityksensä avulla Rousseau pystyi huo-
maamatta muuttamaan keskustelun ehtoja. Merkityksen 
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muutoksen avulla hän kyseenalaisti ajatuksen perimmäi-
sestä ihmisolemuksesta ja siirsi keskustelun ihmisyyteen 
historiallisesti kehittyvänä, ennen kaikkea ihmiseen 
väistämättä suhteiden kautta elävänä. Samoin hän siirsi 
keskustelun yhteiskunnallisten instituutioiden kuten yk-
sityisomaisuuden legitimiteetistä pois abstraktin oikeu-
tuksen perspektiivistä ja pohti niitä historiallisina luo-
muksina, jotka vaikuttavat ihmisten kehitykseen. Hän 
halusi avata itse kysymykset ihmisyydestä, oikeudesta ja 
eriarvoisuudesta uudella tavalla.

Väitöskirjani tarjoaa uuden ja hedelmällisen nä-
kökulman Rousseau-tutkimukseen. Tutkielman 
tulkinnassa osoitan, miten tekstuaalinen evi-

denssi on löydettävissä soveltamalla väitöskirjan alussa 
muotoilemiani käsitteellisiä välineitä. Tämän tulkinnan 
selkeä etu on, että se ei vaadi minkään Tutkielman osan 
sivuuttamista tai vähättelyä. Väitöskirjassani sivuan monia 
mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita, kuten ”luonnon” 
merkityksen muutosten tutkimusta Rousseaun poliitti-
sessa filosofiassa yleisemmin, tai teoksen Émile tulkintaa 
samankaltaisella välineistöllä.

Näitä metodologisia löydöksiä voidaan myös soveltaa 
tämän esityksen alussa kuvattujen ajankohtaisten on-

gelmien parempaan ymmärtämiseen. Erittelemällä sanan 
”luonto” merkityserojen asteita ja laatuja ja osoittamalla 
merkityksen siirtymiä voidaan jäljittää ja paljastaa retorista 
valtaa. Rousseau-luentani on kuitenkin myös vahva argu-
mentti sen puolesta, että tällaista käsitteellistä oppimista 
on hyvin vaikea yleistää säännöiksi. Tietyt kehittämäni 
apuvälineet soveltuvat ensisijaisesti Rousseaun ja ajan fi-
losofisten keskusteluiden ymmärtämiseen, eikä niiden 
soveltaminen suoraan tähän aikaan olisi kovin mielekästä. 
Toiset niistä ovat hedelmällisiä sinällään. Ajattelun vä-
lineet, kuten mitkä tahansa työkalut, on muokattava tar-
koituksiaan varten. Tämä soveltava työ on luonteva tie 
jatkaa tutkimustyötä.

Pyydän teitä, arvoisa professori Róbert Haraldsson, 
humanistisen tiedekunnan vastaväittäjänä esittämään ne 
muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antamaan ai-
hetta. I now call upon you, Professor Róbert Haraldsson, Op-
ponent appointed by the Faculty of Humanities, to present 
whatever critical comments you consider my dissertation calls 
for.

Ville Lähteen väitöskirja Rousseau’s Rhetoric of Nature 
(TUP, 2008) on saatavilla verkko-osoitteesta http://

acta.uta.fi/teos.phtml?11110
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