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Jolen Galaugher: On kulunut sata vuotta Principia 
Mathematican julkaisusta. Kiinnostaako ihmisiä 
enemmän tekstin historiallisen tulkinnan oikeellisuus 
vai se, millainen merkitys teoksella todella on ollut 
logiikan kehitykselle?

Kumpikin kysymys kiinnostaa. Filosofien keskuu-
dessa on noussut esiin voimakas pyrkimys korjata 1900-
luvun alun filosofian historiaa koskevia näkemyksiä 
tavalla, johon kukaan ei kiinnittänyt huomiota miltei 
koko 1900-luvun aikana. Toisaalta vanhoista teoksista 
etsitään sellaisia ideoita, jotka olisivat tärkeitä nyky-
äänkin. Esimerkiksi Fregen Grundgesetzen (osa I (1893), 
osa II (1903)) tulkinnoista on versonut uuslogisismi, 
uusi versio aiemmasta teoriasta. Mitään samanveroista ei 
vielä ole syntynyt Principia Mathematican tulkinnoista, 
mutta ehkä niin vielä tapahtuu. Olen kuullut, että eräät 
tietotekniikan tutkijat ovat löytäneet inspiraatiota Prin-
cipian suhteesta aritmetiikkaan. Otamme vasta ensiaske-
leita Principian yksityiskohtaisen ja syvällisen tutkimisen 
tiellä.

JG: Mitkä ovat mielestänne Russell-tutkimuksen tär-
keimpiä kysymyksiä tällä hetkellä? Entä mitkä jul-
kaisemattomat käsikirjoitukset saattaisivat sisältää 
sellaisia jalokiviä, joiden avulla noita ongelmia voisi 
ratkoa?

Tietyt suuret kysymykset ovat parhaillaan tutki-
muksen kohteena, kuten esimerkiksi logisismin puo-
lustettavuus. Russellin myöhäisemmässä filosofiassa on 

vielä paljon löydettävää. Filosofinen ilmapiiri on nyt 
paljon suotuisampi Russellin filosofian kaltaiselle työlle 
kuin kolme tai neljä vuosikymmentä sitten. Sellaiset 
metafyysiset kysymykset, joista Russell oli kiinnostunut, 
ovat jälleen kerran filosofisessa keskiössä. Esimerkiksi 
partikulaarien kimpputeoriasta (minulla on jatko-opis-
kelija, joka on juuri saanut valmiiksi väitöskirjan ai-
heesta) on kirjoitettu varsin vähän, ja sitä olisi 1940- tai  
50-luvuilla pidetty hyvin vanhentuneena aiheena. Se 
kun on puhdasta ja perinteistä metafysiikkaa, joka oli 
tuolloin epämuodikasta. Seuraava iso projektini on Rus-
sellin kirjeenvaihto Whiteheadin kanssa. Uskon, että tuo 
kirjeenvaihto on kenties kaikkein kiinnostavinta, mitä 
arkistojen uumenista vielä julkaisemattomana löytyy. 
Se käsittää myös ajanjakson, jona Russell ja Whitehead 
työskentelivät yhdessä Principian parissa. Kirjeenvaihto 
alkaa juuri Russellin valmistuttua Cambridgesta – Whi-
tehead oli ollut hänen opettajansa, ja Russell kirjoitti 
silloin tällöin hänelle pyytääkseen filosofisia neuvoja. 
Kirjeenvaihto sisältää paljon enemmän Whiteheadia kuin 
Russellia. Yhdessä Russell-tutkija Sebastien Gandonin 
kanssa tarkoituksenani on toimittaa laitos kirjeenvaihdon 
molemmista puolista.

Ilmari Kortelainen: Whitehead ei ole yhtä tunnettu 
filosofi kuin Russell nykyisin, tai ainakaan hänen kir-
joituksiaan ei tutkita yhtä paljon.

Whiteheadia tutkivatkin aivan toiset ihmiset. Epäröin 
ilmaista asiaa näin, mutta tiettyjen filosofien keskuu-
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dessa Whitehead on lähestulkoon uskonnollinen kultti: 
Whiteheadin myöhäisempi filosofia, prosessifilosofia, 
on yhdistetty tietyntyyppiseen teologiaan ja tiettyyn nä-
kemykseen Jumalasta ja uskonnollisista kysymyksistä. 
Tämä saa Whiteheadin näyttäytymään Russellin anti-
teesinä, vaikka perustavanlaatuinen metafysiikka Whi-
teheadin filosofian takana ei itse asiassa ole radikaalisti 
erilaista kuin Russellin neutraali monismi. Mutta ne 
filosofit, jotka tutkivat Whiteheadin prosessifilosofiaa, 
kiinnittävät tuskin mitään huomiota Whiteheadin ai-
kaisempiin logiikkaa käsitteleviin kirjoituksiin tai edes 
Whiteheadin tieteenfilosofiaan; hän teki mielenkiintoista 
työtä esimerkiksi suhteellisuusteorian parissa 1920-lu-
vulla.

JG: Sisältääkö Russellin Whiteheadin kanssa käymä 
kirjeenvaihto yhtymäkohtia Russellin varhaisiin yri-
tyksiin luokitella relaatioita, tai esimerkiksi yhteyksiä 
tapoihin, joilla hän tulkitsee universaalin algebran 
metodeja teoksessaan Principles of Mathematics?

Olen vasta aloittamassa työtä, joten en osaa sanoa, 
mitä kirjeenvaihto täsmälleen sisältää. Se on äärimmäisen 
teknistä, ja osaa kirjeistä on hyvin vaikea tulkita, koska 
Russell ja Whitehead kirjoittivat toisilleen paljolti sym-
bolein, eikä kaikille symboleille ole painettavissa olevaa 
vastinetta. Kirjeenvaihdon merkistö on Principian mer-
kistöä ennen sen julkaisemista, joten kirjoittajat itse kyllä 
tietävät, mitä he tarkoittavat milläkin symbolilla, mutta 
meidän täytyy toisinaan vain koettaa saada niistä selkoa. 

Osittain kyse on siitä, että he olivat vasta luomassa Prin-
cipian merkkijärjestelmää.

Kenen joukoissa?

IK: Entä Russellin muut teokset? Russell oli toki 
tuottelias matematiikan filosofian, logiikan, tieto-
teorian ja metafysiikan saroilla, mutta myös yhteis-
kuntafilosofian ja poliittisen filosofian aloilla. Onko 
kiinnostus hänen poliittisia aiheita käsitteleviä teks-
tejään kohtaan mielestänne hiipunut?

On kyllä, ja mielestäni se on melko luonnollista. 
Russellin kiinnostus sosiaalisia ja poliittisia kampan-
joita kohtaan oli aina enimmälti osallistuvaa, joten hän 
ei suunnannut voimavarojaan suurten politiikanfiloso-
fisten teorioiden rakenteluun. Kun Russellin pohtimat 
poliittiset kysymykset jäivät menneisyyteen, jäi hänen 
vaikutuksensa niihin merkittäväksi lähinnä historialli-
sella tasolla. Laajat sosiaaliset kysymykset – kuten yhteis-
kunnallisen organisaation ja vapauden välinen jännite 
– sen sijaan eivät koskaan jää kokonaan menneisyyteen. 
Toisaalta Russellin mielipiteet ensimmäisestä ja toisesta 
maailmansodasta, Vietnamin sodasta tai Kiinan tilan-
teesta kiinnostavat nykyisin lähinnä historioitsijoita.

On yksi poikkeusalue, joka ei ole tarkkaan ottaen 
poliittista tai sosiaalista filosofiaa: Russellin merkitys etii-
kalle. Pitkään ajateltiin, että Russellin filosofian merkitys 
etiikan alueella oli melko vähäistä, mutta viime vuosina 
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– erityisesti Charles Pigdonin työn ansiosta – on huo-
mattu, kuinka paljon Russell todella vaikutti 1900-luvun 
etiikkaan. Se on tainnut olla yllätys monille meistä. Ehkä 
samankaltaisia yllätyksiä tulee lisää, kun Russellin poliit-
tisia ja sosiaalisia tekstejä tutkitaan tarkemmin.

JG: Onko totta, että McMasterin yliopisto sai Rus-
sellin arkistomateriaalit poliittisten tapahtumien seu-
rauksena?

Aiheeseen liittyy hupaisa tarina. Russell halusi myydä 
artikkelinsa poliittisen työnsä rahoittamiseksi. Hän aikoi 
myydä ne Yhdysvaltoihin Texasin yliopistolle, jolla oli 
merkittävä kokoelma humanistisia ja matemaattisia ar-
tikkeleita sekä suuri hankintabudjetti. Russellin agentti 
ehti jo käydä neuvotteluita Texasin yliopiston kanssa. 
Tällä välin Newsweek-lehdessä kuitenkin julkaistiin pik-
kuruinen uutinen, jossa kerrottiin artikkelien myyn-
nistä parhaillaan neuvoteltavan ja väitettiin, että Russell 
aikoi rahat saatuaan lähettää ne Pohjois-Vietnamiin so-
tatoimien tukemiseksi. Kun uutinen tuli julki, oli Rus-
sellin mahdotonta enää saada artikkeleitaan kaupaksi 
Yhdysvalloissa. Pikkuruisen uutisen väitteessä ei tosin 
ollut totuuden hiventäkään. En ole varma, mistä juttu sai 
alkunsa. Tuskinpa Newsweek olisi keksinyt sen tyhjästä, 
joten on varsin mahdollista, että kyseessä oli juoni. Joka 
tapauksessa tuo perätön uutinen teki Russellin artikke-
leista myyntikelvottomia paitsi Texasissa myös muualla 
Yhdysvalloissa. Tuohon väliin sitten astui McMaster, ja 
tuumanmittainen uutinen säästi McMasterin yliopistolle 
100 000–150 000 puntaa. Se oli melko hyvä kauppa.

IK: Kuka muuten oli arkiston ensimmäinen yllä-
pitäjä?

Palatkaamme takaisin alkuun: ennen kuin McMas-
terissa saatiin tietää artikkeleista, Ken Blackwell luet-
teloi niitä Russellin talossa Walesissa. Kun McMaste-
rissa kuultiin artikkelien olevan myynnissä, oli kaupan 
perustana Ken Blackwellin laatima katalogi. Koska ar-
tikkelit ostettiin ja tuotiin Kanadaan, Ken tuli niiden 
mukana; se oli pakettikauppa! Artikkelit vastaanottanut 
McMasterin kirjastonhoitaja William Ready oli varsin 
aloitekykyinen kaveri. Ken Blackwell toi artikkelit mu-
kanaan, ja hänestä tuli saman tien Russell-arkiston 
hoitaja.

Länsimaisen filosofian historiaa

IK: Russell-tutkimuskeskuksella on parhaillaan työn 
alla projekti, jonka tavoitteena on kerätä yhteen ja 
digitoida Russellin artikkelit. Osana tätä projektia 
toimititte kokoelman Collected Papers, Volume 2. Ko-
koelma sisältää joitakin Russellin varhaisimmista kir-
joituksista. Näissä hän ensi kertaa haastaa brittiläisen 
idealismin, joka hallitsi Cambridgea vielä 1800-luvun 
viimeisinä vuosina. Toimititte myös teoksen Cam-
bridge Companion to Russell, joka käsittää Russellin 
ajatusten kehityksen usean vuosikymmenen ajalta. 

Ovatko Russellin varhaisimmat kirjoitukset yhä mie-
lestänne kaikkein mielenkiintoisimpia?

Useimmin palaan teokseen Principles of Mathematics 
(1903), joka on minulle Russellin mielenkiintoisin ja 
tärkein teos. En siis sanoisi, että aivan Russellin varhai-
simmat kirjoitukset ovat kiinnostavimpia, vaan pikem-
minkin niitä seuraavat kirjoitukset, jotka ovat peräisin 
noin vuosilta 1900–1910: logiikan filosofiaa ja mate-
matiikan filosofiaa käsittelevät työt. Tämä on melko 
perinteinen vastaus. Olen tosin sitä mieltä, että paljon 
myöhäisemmissäkin kirjoituksissa on loistavan hyviä 
kohtia. Esimerkiksi Russellin viimeisessä suuressa filo-
sofisessa teoksessa Human Knowledge (1948) on eräitä 
erinomaisen tärkeitä ideoita, jotka on lähes tyystin sivuu-
tettu. Yllättävää on ehkä se, kuinka paljon kiinnostavia 
asioita Russellin myöhäistuotanto sisältää, mutta ketään 
tuskin yllättää suuresti, että minä olen kiinnostuneempi 
hänen varhaisemmista teksteistään.

JG: Mitkä julkaisemattomat tekstit tai arkistomateri-
aalit ovat olleet kaikkein tärkeimpiä tai yllättävimpiä 
Russellin tulkinnan kannalta?

Kun aloitin Russell-tutkimuksen, eriskummallisimpia 
olivat uushegeliläisyyttä käsittelevät tekstit. Olin luullut 
tuntevani Russellin filosofiaa hyvin: sitähän oli opetettu 
perustutkintovaiheesta alkaen. Yhtäkkiä törmäsinkin 
materiaaliin, joka oli kirjoitettu kuin vieraalla kielellä. 
Tuntui samalta kuin olisin juuri havainnut, että hänellä 
olikin ollut vaihe, jonka aikana hän oli kirjoittanut ai-
noastaan japaniksi. Muistan, kun löysin erään käsikirjoi-
tuksen nimeltä ”Can we Make a Dialectical Transition 
from Punctual Matter to the Plenum?” (”Voimmeko 
tehdä dialektisen siirtymän materiasta avaruuteen?”) ja 
mietin, mistä ihmeestä mahtoi olla kyse. Käytin paljon 
aikaa ymmärtääkseni noita tekstejä, ja nyt minusta 
tuntuu jo kohtalaisen luonnolliselta, että Russell saattoi 
kirjoittaa jotakin sellaista.

IK: Luuletteko, että filosofit tutkivat Russellin töitä 
selvittääkseen täsmällisesti niiden vaikutuksen niin 
kutsutun ”analyyttisen filosofian” historiaan vai näh-
däkseen, olisiko hänen teksteistään hyötyä nykyajan 
filosofisten ongelmien ratkaisemisessa?

Mielestäni ne ovat erillisiä kysymyksiä. Kumpaakin 
tehdään, ja eri ihmiset tutkivat eri asioita. Filosofian 
historian tutkijat, kuten minä, koettavat selvittää, mitä 
Russell todella ajatteli, ja yrittävät tehdä perusteel-
lisen selvityksen hänen todellisesta filosofiastaan. Toiset 
puolestaan soveltavat hänen filosofiaansa. Esimerkiksi 
Gareth Evans otti Russellilta ”russellilaisen proposition” 
käsitteen myöntäen, että Russell tuskin olisi pitänyt sitä 
propositiona. Evans halusi antaa sille jonkin nimen, ja 
hänen tarkoittamansa käsitteen ja Russellin käsitteen vä-
lillä oli tiettyjä yhtymäkohtia. Toinen esimerkki on High 
Brycen ja Richard Coreyn äskettäin julkaistu kausaatiota 
käsittelevä kirja, joka niin ikään ammentaa Russellilta 
aineksia nykyfilosofiaan. Mielestäni molemmat lähesty-
mistavat ovat hyväksyttäviä, mutta on hyvä tietää, mitä 
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tekee, jotta ei päädy väittämään, että Russellilta lainatut 
nykyfilosofiaan siirretyt ajatukset olisivat yhtä kuin his-
toriallinen totuus siitä, mitä Russell todella ajatteli.

JG: Jos on aikeissa kritisoida jotakin näkemystä, ei 
tunnu järkevältä virheellisesti attribuoida tuota nä-
kemystä Russellille, ja jos taas aikoo puolustaa näke-
mystä joka ei koskaan ollut Russellin, niin miksi…

…Se saattaa hyvinkin olla puolustettavissa oleva nä-
kemys, ja vaikka Russell ei itse olisi ajatellut niin, voi 
hänen kirjoituksistaan löytää argumentteja sen puolusta-
miseksi, ja kaikki tämä on melko hyväksyttävää.

JG: Onko varhaista analyyttistä filosofiaa tutkivilla 
historioitsijoilla jotakin roolia, ja jos on, niin mil-
lainen on heidän roolinsa nykyisten filosofisten tai 
metafyysisten ongelmien ratkaisemisessa?

Mielestäni tuo ei ole heidän työnsä tarkoitus. Filo-
sofian historian tutkijoina he koettavat ymmärtää men-
neisyyden ajattelutapoja, ja se on itsessään tärkeä tehtävä. 
Auttaako heidän työnsä nykyisten ongelmien ratkaise-
misessa? Kenties, mutta historioitsijan pyrkimystä ym-
märtää ensimmäisen maailmansodan syitä ei välttämättä 
siivitä pyrkimys varmistaa, ettei sama 
koskaan toistu. Historioitsija haluaa 
ymmärtää, mitä menneisyydessä to-
della tapahtui. 

JG: Eikö filosofian historian tutki-
minen kuitenkin eroa jotenkin so-
siologisin menetelmin toteutetusta 
aatehistorian tutkimuksesta?

On julkaistu joitakin kirjoja, 
joissa filosofian historiaa tutkitaan 
sosiologisesta näkökulmasta. Näiden 
kirjojen kirjoittajat tuskin koskaan 
ottavat kantaa siihen, olivatko ajatte-
lijoiden positiot johdonmukaisia tai 
argumentit pitäviä, ja luulenpa, että 
juuri tässä sosiologinen ja filosofinen 
historiantutkimus eroavat toisistaan. 
Filosofian historian tutkija on kiin-
nostunut sekä siitä, mitä todella 
ajateltiin, että siitä, oliko johdonmu-
kaista ajatella niin; oliko tuon ajan 
viitekehyksessä oikeutettua ajatella 
niin.

IK: Jos tutkimme ainoastaan var-
haisen analyyttisen filosofian his-
toriaa, mikä erottaa filosofian ja 
filosofian historian?

Suomalainen Jarmo Pulkkinen 
kirjoitti kirjan, joka kertoo, kuinka 
saksalaiset filosofit vastaanottivat 
logiikan 1800-luvun lopulla. Pulk-
kinen ei ole filosofi vaan aate- ja 
oppihistorian lehtori Oulun yliopis-

tossa. Valtavan mielenkiintoisessa kirjassaan hän luet-
teloi perusteellisesti kaikki ne vastineet, joita saksalaiset 
filosofit kirjoittivat nousevaa formaalin logiikan alaa 
kohtaan aina Fregen ajoista Principia Mathematican il-
mestymiseen saakka. Koko kirjassa Pulkkinen ei tarjoa 
vastausta siihen, olivatko filosofien mielipiteet oikeita, 
oikeutettuja tai edes johdonmukaisia. Hän vain raportoi 
kaiken. Hän ei ole kiinnostunut siitä, olivatko filosofit 
jotakin mieltä siksi, että mielipide oli paikkansapitävä, 
vaan siitä, olivatko filosofit jotakin mieltä siksi, että 
työskentelivät teknisissä korkeakouluissa eivätkä yliopis-
toissa, ja olisivatko he olleet eri mieltä logiikan merkityk-
sestä, jos he olisivat työskennelleet yliopistoissa. 2

JG: Pohtikaamme varhaisen analyyttisen filosofian 
historian nousua omaksi tutkimusalakseen. Missä 
kohden Russellin työllä on ollut merkittävä, mutta 
kenties lyhytaikainen tai tiettyyn kulttuuriin sidottu 
vaikutus? Entä missä kohden hänen työllään on ollut 
tärkeä ja pitkäaikainen, mahdollisesti vielä tunnusta-
matonkin vaikutus?

Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, niin hyvä 
esimerkki on sense-datan (havainnon sisältö) käsite. Jos 
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kysymme ihmisiltä, mitä he tietävät Russellin tietoteo-
riasta, he vastaavat: ”Russell oli se filosofi, joka uskoi, että 
fyysisiä objekteja on mahdollista muodostaa aisti-infor-
maatiosta.” Russell ajatteli niin suunnilleen viisi vuotta 
kuuden vuosikymmenen urastaan, mutta näkemyksellä 
oli valtava vaikutus, ja sen ihmiset muistavat. Mitä tulee 
toiseen kysymykseen – on eräs suuntaus, joka on hal-
linnut kielifilosofiaa 1900-luvun puolivälistä myöhäis-
Wittgensteinista saakka ja joka liitetään yleensä Wittgen-
steiniin. Wittgenstein kirjoittaa Filosofisissa tutkimuksissa, 
että lauseen merkitys on sen käyttö. Tämä näkemys on 
itse asiassa peräisin Russellilta. Russell esitti sen The Ana-
lysis of Mind -teoksessa aivan samaan aikaan kun Witt-
genstein julkaisi oman tunnetun kielen kuvateoriansa. 
Joten samaan aikaan kun Wittgenstein muotoili sitä kä-
sitystä kielestä, jota hän myöhemmin tuli pitämään pe-
rinpohjaisen virheellisenä, Russell näki jo tuon mallin 
ongelmat ja tarkasteli aivan erilaista mallia. Russell ei 
ollut erityisen kiinnostunut siitä, koska hän ei ollut eri-
tyisen kiinnostunut kielifilosofiasta. Yhtä kaikki Russell 
pohti, mitä merkitys voisi olla, ja muotoili käyttöön 
keskittyvää teoriaa. On paljon todistusaineistoa, joka 
näyttää, että Wittgenstein sai monia ideoita The Analysis 
of Mind -teoksesta – enimmäkseen sellaisia ideoita, joita 
hän kritisoi. Russell itse ei sanonut asiasta kovin paljoa. 
Se oli työn eräänlainen sivutuote, joten hän ei korostanut 
sitä, ja siksi se oli helppo sivuuttaa. Russell ajatteli, että 
sanojen ja merkityksen suhde oli empiirinen kysymys, 
jonka lingvistit selvittäisivät; se ei ollut hänelle tärkeä fi-
losofinen kysymys.

IK: Mihin suuntaan mielestänne Russellia käsittelevä 
työ on menossa nyt, kun ala on saavuttanut selkeän 
aseman ja on reflektoivampi tavoitteidensa suhteen?

Nykyisin on alettu korostaa historian oikeanlaista 
ymmärtämistä, kun taas aiemmin oli tärkeämpää kertoa 
menneisyydestä mielenkiintoinen tarina. Pyrittiin osoit-
tamaan, että ihmiset aloittivat tuosta pisteestä ja pää-
tyivät tähän pisteeseen; että heillä oli vuosisadan vaih-
teessa tietyt käsitykset ja että he 1940-luvulle tultaessa 
olivat keksineet jonkinmoisen loogisen positivismin. 
Tarkoituksena oli kertoa tarina siten, että näyttäisi väis-
tämättömältä, että filosofit päätyivät juuri 1940-luvulla 
filosofiassa vallalla olleisiin näkemyksiin. Tapa tarkastella 
historiaa on siis muuttunut: uskomus, että on olemassa 
jonkinlainen suuri väistämättömyys, on romutettu. 
Ennen ajateltiin, että kun aloitetaan hegeliläisyydestä ja 
osoitetaan se vääräksi, seuraavaksi vuorossa ovat askeleet, 
jotka johtavat loogiseen positivismiin, joka niin ikään ha-
vaitaan toimimattomaksi. Lopulta päädyttiin joko loogi-
siksi empiristeiksi tai kielifilosofeiksi.

JG: Onko työ nykyisin enemmänkin kuin Ariadnen 
lankakerän kerimistä?

[nauraa] Menneisyys on paljon labyrinttimaisempi 
kuin ihmiset uskoivatkaan. Aiempi filosofian historian 
kuvaus oli mukava tarina, jota oli helppo opettaa perus-

tutkinto-opiskelijoille ja josta oli helppo rupatella päiväl-
lispöydän ääressä. Tämä oli tarinan suurin hyve. Se oli 
selkeä, suoraviivainen ja näennäisen väistämätön. Oli 
tietyt näkemykset, jotka saatettiin kuvailla riittävän tar-
kasti, ja niistä jokaisessa oli jokin vika, joka puolestaan 
johti seuraavaan. Tuo tarina oli varsin whigmäinen his-
toriankuvaus3, jonka juonta seuraamalla päätyi väistä-
mättä suunnilleen samoihin näkemyksiin kuin kollegat 
päivällispöydässäkin. Voin kuvitella filosofien modernin 
symposiumin 1940-luvulla: kaikki ovat samaa mieltä tie-
tyistä asioista, kuten siitä, että metafysiikka ei ole kovin 
tyydyttävää.

JG: Miten varhaisen analyyttisen filosofian historiasta 
kiinnostuneiden yhdistysten ja Russell-yhdistysten 
paneelikeskustelut sitten eroavat noista päivällis-
pöytäkeskusteluista?

Silloin kun nuo paneelikeskustelut ovat vähänkään 
vakavia, ne ovat paljon, paljon päivällispöytäkeskusteluja 
monimutkaisempia. Ei ole epäilystäkään, että meidän ta-
rinamme on vähemmän tyydyttävä kuin noiden päiväl-
lispöytien kiva, yksinkertainen kertomus.

JG: Onko Russell syyllistynyt samaan?
Mielestäni Russell syyllistyi siihen Länsimaisen filo-

sofian historiassa (History of Western Philosophy), mutta 
ei Leibniziä käsittelevässä kirjassaan – siinä hän kiinnitti 
paljon huomiota siihen, mitä Leibniz todella ajatteli. En 
väitä, että hän ymmärsi Leibniziä oikein; Leibniziä on 
uskomattoman vaikea ymmärtää oikein.

JG: Mitä Russell ajatteli totuuden arvosta?
Russellilla on eräs ihastuttava kommentti totuuden 

arvoon liittyen; hän sanoi sen olevan ”pitkästyttävä, 
monimutkainen ja epäsivistävä” asia. Toisaalta hän tuli 
tunnustaneeksi, että tuo kommentti ei itse ollut pitkäs-
tyttävä, monimutkainen eikä epäsivistävä, joten siinä on 
tavallaan paradoksi. Russellin kommentti totuudesta saa 
minut miettimään vastakohtansa kautta Rortyn näke-
mystä, jonka mukaan filosofisesti merkittävää on mikä 
hyvänsä keskustelussa seuraavaksi esiin nouseva fiksu 
kommentti.

JG: Rortylaisessa näkemyksessä on tietynlaista kyyni-
syyttä…

Kyynisyyttä on takuulla myös minun esityksessäni 
siitä…

Dear Russell

Ihmiset kritisoivat Russellia siitä, että hän epäoikeute-
tusti popularisoi filosofian. Esimerkiksi Wittgensteinin 
kuuluisan tokaisun mukaan Russell kirjoitti kasoittain 
kirjoja, joista filosofiset kuten Principia tulisi sitoa pu-
naisiin kansiin kaikkien luettavaksi, kun taas loput, 
kuten Avioliito ja moraali (Marriage and Morals), tulisi 
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sitoa sinisiin kansiin ja kieltää ketään koskaan niitä lu-
kemasta. Russell ei kirjoittanut Avioliitto ja moraali 
-teostaan kyynisellä asenteella. Mielestäni se ei ole 
loistava teos. Se oli kenties vaikutusvaltainen kirja; tar-
peeksi vaikutusvaltainen, jotta Russellia kiellettiin enää 
opettamasta New Yorkin City Collegessa. Kyyniseksi 
kirjaa ei voi väittää, yksinkertaiseksi tai naiiviksi hy-
vinkin. Russell todella uskoi, että hänen kirjassa esittä-
mänsä näkemys seksuaalimoraalista oli oikea ja tärkeä. 
1960-luvulla  tuo kirja vaikutti melko konservatiiviselta. 
Luulen, että Russell kuvitteli kirjan olevan provokatii-
visempi kuin mitä se lopulta oli. Se ilmestyi hänen lu-
ennoidessaan Yhdysvalloissa, ja hän pelkäsi joutuvansa 
pannaan Raamattuvyöhykkeellä sen tähden. Niin ei 
käynyt. Russell sai luennoida kaikkialla Yhdysvalloissa 
kirjasta huolimatta. On ironista, ettei kirja kiinnostanut 
vähääkään 1920-luvun Amerikan Raamattuvyöhykettä, 
mutta 1940-luvun New York tulistui. Reaktio oli tosin 
poliittisesti mestaroitu: eivät useimmat ihmiset oikeasti 
olleet niin kauhuissaan tästä vääräuskoisesta joukossaan, 
mutta katoliset piispat olivat, ja se kouluyhdistys, joka 
koetti puolustaa Russellin asemaa, ei saanut poliittista 
kannatusta edes liberaaleilta, koska nämä pelkäsivät me-
nettävänsä katolilaisten vaalituen.

JG: Nyt, kun materiaalista iso osa on jo julkaistu, 
millaisiin projekteihin Bertrand Russell -tutkimus-
keskus aikoo vastaisuudessa keskittyä?

Toivon mukaan seuraavien parin vuoden aikana 
verkkoon ladataan kolmisenkymmentätuhatta Russellin 
kirjettä. Työstämme kaiken Russellin kirjeenvaihdon 
sisältävää painosta, ja ensimmäinen askel on, että tieto-
kantaan ladataan saataville kirjeet kuvamuodossa. Ajan 
myötä aiomme puhtaaksikirjoittaa kirjeet ja varustaa ne 
huomautuksin ja sisällyttää ne kunnolliseen kriittiseen 
painokseen, mutta sitä odotellessa kuvat ovat tyhjää 
parempi – Russellin käsiala on melko lukukelpoista. 
Olemme työskennelleet tämän parissa pitkään, ja rahaa 
on ollut hyvin niukasti. Toivottavasti kahdessa vuodessa 
saamme kuvat kirjeistä verkkoon.

IK: Tämähän on suuri projekti, koska Russell kir-
joitti valtavan paljon kirjeitä.

Russell kirjoitti suunnattoman määrän kirjeitä. 
Hän ei säästänyt kaikista kopioita, joten meillä on vain 
murto-osa. Täydellinen katalogi hänen molemminpuo-
lisesta kirjeenvaihdostaan käsittää reilusti yli satatuhatta 
kirjettä, ja siinä on vain ne, jotka meillä on arkistois-
samme. Kirjeistä nelisenkymmentätuhatta Russell kir-
joitti itse, ja niistä kolmisenkymmentätuhatta aiomme 
ladata saataville.

JG: Mikäli tähänastisesta työstä julkaisemattomien 
materiaalien parissa voi päätellä mitään, nämä kirjeet 
voivat olla ehtymätön varasto, josta ammentaa uusia 
oivalluksia Russellin ideoiden kehityksestä, hänen 

vuorovaikutuksestaan aikalaistensa kanssa, sekä yhty-
mäkohtia muihin kehittyviin filosofian osa-alueisiin.

Siellä on valtava määrä materiaalia kaikista kuvi-
teltavissa olevista aiheista aina aritmetiikan filosofiasta 
Zambian politiikkaan. On kirjeitä monenlaisille ihmi-
sille presidenteistä ja valtionjohtajista tavallisiin ihmisiin, 
jotka pyysivät Russellilta avioitumisneuvoja. Jonkin aikaa 
Russell oli kuin mikäkin kysymyspalstan Kirsti-täti: ih-
miset kirjoittivat hänelle kysyäkseen, mennäkö naimisiin 
rakastamansa tytön kanssa tai hankkiako lapsia vaimonsa 
kanssa…

JG: Jokaiselle siis riittää jotakin; on aiheita niin päi-
vällispöytiin kuin paneelikeskusteluihinkin.

Siellä on myös kirjeitä Einsteinille, T. S. Eliotille,  
D. H. Lawrencelle… kirjeitä John Lennonille, ihan lai-
dasta laitaan. On vaikea kuvitella ketään toista filosofia, 
jolla olisi ollut yhtä laaja yhteysverkosto.

JG: Miksi sitten tutkimusta on hankala rahoittaa? 
Ovatko ihmiset vain tietämättömiä näiden kirjeiden 
olemassaolosta tai niiden sisältämistä kiinnostavista 
asioista?

Osittain kyse on siitä, että humanistinen ala on Ka-
nadassa alirahoitettu, eikä ole helppoa… Olin sanomai-
sillani, ettei ole helppoa siirtää tätä kaikkea uuden tek-
nologian vaatimaan formaattiin, mutta me olemme itse 
asiassa jo tehneet niin. Olemme laatineet hyvin kattavan 
ohjelmiston näiden kirjeiden puhtaaksikirjoittamista, 
editointia ja huomioin varustamista varten. Niinpä 
voimme automatisoida melko suuren osan tätä julkaisu-
projektia – itse itsellemme kehittämämme ohjelmiston 
turvin. Humanistinen tutkimus saa Kanadassa melko 
vähän tukea, niin myös McMasterissa… Mutta toivon, 
että asia vielä muuttuu, kunhan he näkevät, mihin me 
pystymme. 

JG: Osittainhan se on nähtävissä jo.
Toivon niin.

JG ja IK: Kiitos oikein paljon ajastanne, professori 
Griffin.

Kiitoksia.
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