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Kahdeksankymmentä-
kahdeksan vuotta 
sitten Neuvosto-
Venäjä karkotti 
satoja intellektuelleja 

kuuluisaksi tulleella ”filosofilai-
valla”1. Saksalainen matkustaja-alus 
Oberbürgermeister Haken liikennöi 
kahdesti Pietarista Stettiniin hakien 
pois kolmatta sataa älypäätä, jotka 
olivat alkaneet vaivata valtaan pääs-
seitä bol!evikkeja. Olihan Lenin 
antanut käskyn, että ”korkeasti 
koulutetuista orjuuttajista taan-
tumuksellisine hulluuksineen” oli 
päästävä eroon: neuvostovastaiset 
ainekset piti puhdistaa, musertaa ja/
tai ajaa maasta. Niinpä syksyisillä 
Itämeren aalloilla 1922 keikkui Ni-
kolai Losskyn (1870–1965), Sergei 
Bulgakovin (1871–1944), Nikolai 
Berdjajevin (1874–1948) ja Ivan 
Iljinin (1883–1954) kaltaisten ni-
mimiesten lisäksi muiden muassa 
legendaarinen juutalainen moniala-
tutkija Semjon Ljudvigovit! Frank 
(1877–1950), joka sittemmin joutui 
pakenemaan myös uudesta koti-
maastaan Saksasta. Paradoksi tai ei, 
mutta siinä missä Frankia enää harva 
muistaa, monista Venäjälle jääneistä 
ajattelijoista on tullut lukijoitten 
kestosuosikkeja niin kotimaassaan 
kuin ulkomaillakin. Heihin kuu-
luvat Bahtin, Bogdanov, Iljenkov 
ja Mamarda!vili. Yhtä kaikki neu-
vostovaltio menetti suuren määrän 
raskaimman sarjan oppineistoaan 
samoihin aikoihin kun Marc Cha-
gallin, Wassily Kandinskyn ja Ivan 
Buninin myötä katosi maasta myös 

taide-elämän terävintä kärkeä. Vää-
räoppisen lukeneiston ahtamisesta 
laivaan on tullut pysyvä symboli dik-
tatuurin suhtautumiselle vapaaseen 
ja kriittiseen julkiseen ajatteluun. 
Miltä venäläinen filosofinen jul-
kisuus muutoin näyttää aikakautisen 
painotoiminnan valossa ennen ja 
jälkeen surullisenkuuluisien depor-
taatiopurjehdusten?

Voprosy filosofii i psikhologhii 
eli ”Filosofian ja psykologian ky-
symyksiä” perustettiin Moskovan 
psykologisen seuran julkaisueli-
meksi 1889. Tässä Lev Lopatinin 
johtamassa kuukausituotoksesssa 
Venäjä sai ensimmäisen säännöllisen 
filosofisiin kysymyksiin perehtyvän 
aikakauslehtensä, jonka keskeisiin 
tekijöihin kuuluivat myös Vladimir 
Solovjev ja Sergei Trubetskoi. Idea-
listis-metafyysiseksi tunnustautuva 
Voprosy, jota sekä Berdjajev että 
Bulgakov avustivat, antoi palstatilaa 
Kantin teorioita kehitelleelle Alek-
sandr Vvedenskylle. Tsaarivaltakun-
nassa ilmestyi myös Harkovan teolo-
gisen seminaarin väline Vera i razum 
(1884–1916) eli ”Usko ja järki”, 
jossa julkaistiin vuosisadanvaihteessa 
esimerkiksi professori G. V. Male-
vanskin Plotinos-käännöksiä. Muita 
vallankumousta edeltäneitä filoso-
fisia kanavia olivat kiovalaisen pan-
psykistin Aleksei Kozlovin Filosofskij 
trjohmesjat!nik (1885–1887) ja Svoe 
slovo (1888–1898), uuskantilaista 
filosofiaa edistänyt ja Husserliakin 
harrastanut Logos (1910–1914) sekä 
Novye idei v filosofii (1912–1914), 
joka julkaisi Vygotskia ja kanavoi 
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esimerkiksi Dilthey-, Hartmann- ja 
Stumpf-venäjännöksiä. Myös M. M. 
Filippovin yleistieteellinen Naut!noe 
obozrenie (1894–1903) ja opetus-
viranomaisten Zhurnal ministerstva 
narodnogo prosve!t!enija (1834–
1894) toivat päivänvaloon filosofista 
aineistoa.

Voprosy filosofii i psikhologii 
loppui vallankumouksen myötä. Sen 
nimi helähtää 1947 perustetussa ja 
yhä jatkuvassa Voprosy filosofiissa, 
jolla ei kuitenkaan ole mitään te-
kemistä edeltäjänsä kanssa. Uusi 
Voprosy perustettiin Andrei Zh-
danovin aloitteesta, kun Bol!evik-
lehdestä haluttiin erottaa filosofinen 
aineisto omaksi julkaisukseen. Ny-
kyään Voprosy filosofii kuuluu Ve-
näjän tiedeakatemian kustanteisiin: 
se leviää lähes kaksisataasivuisina 
kuukausivihkoina. Pitkään pää-
toimittajana vaikuttanut Vladislav 
Lektorski luovutti viime vuonna 
tehtävän etenkin tieteenfilosofiasta 
kiinnostuneelle tohtori Boris A. 
Pruzhininille. Nuoremman polven 
älykköjen mielestä Voprosyn nu-
merot olivat ehkä ainoita näkyviä 
merkkejä filosofisesta ajattelusta 
totalitaarisen ideologian synkeiden 
vuosien venäläisessä filosofiassa2. Pa-
himmillaan Voprosynkaan jutut eivät 
juuri poikenneet tavanomaisesta pi-
dätellystä ilmeettömyydestä, mutta 
sen sivuilla kävi jo 50-luvun alku-
puolella päinsä arvostella Stalinin 
hellimää lysenkolaista3 näennäis-
tiedettä. Lehden perinteisiin onkin 
aina kuulunut moni- ja poikki- 
tieteellinen ote. Niinpä Voprosyn nu-
meroissa saatettiin keskustella taval-
lista kriittisemmin fysiologiasta tai 
Leninin sielutieteellisestä heijastus-
teoriasta. 60-luvulta lähtien Voprosy 
filosofii on tavalla tai toisella ollut 
tukemassa tai julkaisemassa kuta-
kuinkin kaikkia nykyisin kiinnos-
tavina pidettyjä venäläisajattelijoita. 
Vuosikertaan 2003 mahtui myös 
perusteellinen selonteko ”filosofi-
laivan” tapahtumista.

Muita neuvostoajan filosofisia 
lehtiä olivat Pod znamenem mark-
sizma (1922–1944), joka ilmestyi 
myös saksankielisenä versiona Unter 
dem Banner des Marxismus, Problemy 
marksizma (1928–1934), Letopisi 
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marksizma (1926–1930), Vestnik 
kommunistit!eskoj akademii (1922–
1935), Mysl (1922) ja Filosofska 
Dumka (1927–1937). Voprosyn li-
säksi eloon ovat jääneet vain kuu-
kausilehti Filosofskie nauki (1958–) 
sekä harvatahtisemmat yliopisto-
painatteet Vestnik moskovskogo uni-
versiteta (1966–) ja Vestnik Sankt-
Peterburgskogo (ent. Leningradskogo) 
universiteta (1956–). Näistä ulko-
mailla tunnetuin on ehkä Venäjän 
filosofisen yhdistyksen Moskovassa 
julkaisema neljännesvuosittainen 
Vestnik, jota toimittaa tohtori Alek-
sandr T!umakov4.

Uuden Venäjän filosofisista 
areenoista voi mainita esimerkiksi 
moskovalaisen Filosofija i ob!t!estvon 
(1997–) eli ”Filosofian ja yhteis-
kunnan” ja saratovilaisen Filosofiia, 
istorija, kulturan (2001–). Vai-
keampi on sanoa, mitä 90-luvulla 
Permissä tehdylle, nimeltään uus-
vanhalle Novye idei v filosofiille, 
saatikka 00-luvulla ilmestyneille 
Barnaulin Filosofkije deskriptylle, 
Arkangelin Res Studiosalle, Mai-
kopin Filosofija, sotsiologija, kultu-
rologijalle, Novgorodin Berestenille 
ja Jekaterinburgin Istoriko-filosofkii 
je!t!egodnikille kuuluu. Tai millä 
mallilla ovat tätä nykyä moskova-
lainen islamilaiseen ajattelun keskit-
tynyt Ishrak tai udmurtialainen Ant-
ropopraksis.

Se sentään tiedetään, että pietari-
lainen Vet!e (1994–) eli ”Käräjät” tai 
”Kansankokous” ilmestyy paraikaa 
venäläisen filosofian historian pro-
fessorin Aleksandr F. Zamalejevin 
johdolla. Tässä pari kertaa vuodessa 
julkaistavassa lehdessä käsitellään 
yleisesti nimenomaan venäläiseen 
filosofiaan ja sen kulttuuritradi-
tioon kuuluvia aiheita. Numeroissa 
on nähty filosofielämäkertoja ja 
monenlaista luotausta venäläisen 
kielialueen henkis-hengelliseen ke-
hitykseen. Suuret runoilijat ja ro-
maanikirjailijat kuuluvat mukaan 
kuvaan, sillä etenkin kaunokirjalliset 
moralistit on aina luettu Venäjällä 
myös filosofisen ajattelun piiriin. 
Toisaalta termissä ”venäläinen filo-
sofia” on monen, muiden muassa 
meidän, korvissa vahva kaiku puo-
liteologisesta, ortodoksisesta ajatte- :STVSW]�½PSWS½M�M�TWMOLSPSKLMM�ZYSHIPXE�����
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lusta. Tuohon perinteeseen kuuluu 
lähes katkeamaton jatkuvuus keskiai-
kaisesta Kiovan akatemiasta. Vet!essä 
on kuitenkin julkaistu myös monia 
artikkeleita siitä, miten venäläiset 
filosofit ovat tulkinneet länsimaisia 
filosofioita.

Venäläisessä filosofiassa näkyy 
monin tavoin maan kulttuuri- ja 
tiede-elämää muutenkin leimaava 
jännite konservatiiviseksi mielletyn 
Moskovan ja uudistushenkisem-
mäksi koetun Pietarin välillä. Yhtenä 
merkkinä tästä voi pitää sitä, että 
Vet!e pohtii venäläistä itsetajua Vo-
prosya avoimemmin. Tuore Vet!en 
numero sisältää esimerkiksi Alek-
sandr E. Rybasin artikkelin Ave-
nariuksen kielifilosofiasta, Vladimir 
M. Kamnevin esityksen Dosto-
jevskin historiakäsityksestä ja A. V. 
Babajevan pohdintaa ihmisoikeuk-
sista ortodoksisen perinteen valossa. 
Lehdessä esitellään myös Viktor 
Franklin elämäntyötä.

Vielä uudempi tulokas filosofi-
sille lehtimarkkinoille on 2002 pe-
rustettu Vita Cogitans. Se on Pietarin 
filosofisen seuran nuorten ja varttu-
neempien aktiivien vuosikirjatyyp-
pinen äänenkannattaja. Vita Cogitans 
on lähestymistavaltaan käytännön-
läheinen, kasvatus- ja koulutusky-
symyksiä käsittelevä ja kulttuuria 
yleisesti puntaroiva. Alun perin opis-
kelijoitten ja professorien vuoropu-
helua varten luodusta toimitteesta 
on tullut ehkä tärkein filosofinen 
foorumi ainakin Venäjän luoteis-
osissa, sillä esimerkiksi Petroskoin 
yliopistossa filosofia ei ole itsenäinen 
tutkimusala vaan eräänlaisen apu-
tieteen roolissa.

Yksi A. A. Pogrebnjakin 
toimittama Vita Cogitansin tuo-
reehko numero parin vuoden takaa 
antaa käsityksen painatteen sisäl-
löstä. Fenomenologian ja logiikan 
teemakokonaisuudessa tarkastellaan 
venäläisin ja ulkomaisin voimin au-
tenttista subjektia, intersubjektiivi-
suutta, kielipragmatiikkaa, mainos- 
semantiikkaa, moraaliargumen-
tointia ja sukupuolieroa. Lehden 
painopiste on ollut jonkin verran 
enemmän analyyttisessa kuin man-
nermaisessa filosofiassa, mutta sen 
numeroissa on myös tarkasteltu ah-

kerasti esimerkiksi postmodernin 
kirjallisuuden kysymyksiä. Neuvos-
tofilosofian valtalaji logiikka pitää 
yhä pintansa venäläisessä filosofiassa, 
eikä kybernetiikkaakaan ole syytä 
unohtaa.

Näiden akateemisen filosofian 
tutkimuslaitosten piirissä tehtyjen 
toimitteiden lisäksi venäläisistä filo-
sofisesti mielenkiintoisista aikakaus-
julkaisuista kelpaa mainita etenkin 
1991 perustettu, paljolti käännöksiin 
keskittyvä Logos. Se on otteeltaan 
yleinen kulttuurilehti ihmis- ja yh-
teiskuntatieteellisine painotuksineen. 
Kuudesti vuodessa ilmestyvää Logosta 
toimittaa Valeri Ana!vili. Tuoreita 
kirjoituksia sen numeroissa ovat esi-
merkiksi Viktor Marjanovin artikkeli 
’jälkiteollisesta yhteiskunnasta’ Ve-
näjällä ja Sergei Marejevin analyysi 
Spinoza-tulkinnoista neuvostofi-
losofiassa. Viime vuoden avauk-
seksi saatiin teemanumero Evald 
Iljenkovista. Käännöksinä on luettu 
vaikkapa André Gorzia ja Antonio 
Negria.

Uudempi tulokas on kurskilais-
pietarilainen mutta nimeltään 
kreikkalainen Hora (2007–) eli 
”(Väli)tila”, jota toimittaa vallankin 
Foucault’sta ja Baudrillardista kirjoit-
tanut tohtori Aleksandr V. Djakov. 
Lehti aloitti tuplanumerolla 2007 ja 
on sittemmin pyrkinyt säännölliseen 
kvartaalitahtiin. Hora erikoistuu ”ul-
komaiseen” filosofiaan ja teemanu-
meroihin.

Toki suurelle Venäjänmaalle 
mahtuu muitakin filosofisia lehtiä. 
Käyköön niistä yhdeksi esimer-
kiksi kirjallis-taiteellisesti ja antro-
pologisesti hahmottuva Sinij divan 
(2002–). ”Sininen sohva” etsii nyky-
aikaa ymmärtävää mutta kiireetöntä 
otetta. Esimerkiksi Gertrude Steinia 
venäjäntänyt ja Derridan teoksia 
toimittanut tohtori Elena Vladi-
mirovna Petrovskajana toimittaa 
tätä moskovalaislehteä, joka uskoo 
fragmentaariseen täyteläisyyteen ja 
kokeellisuuden itseisarvoon. Tri-
kvadrata-yhdistyksen julkaisussa on 
nähty hiljattain Eduard Batalovin 
thanatologisia pohdintoja, Eduard 
Nadtot!nyin katsaus totaalisen teat-
terin tilaan ja Jean-Luc Nancyn py-
hyystarkasteluja alkukielellä.

Venäjän nuori intelligentsija ei 
suuresti arvosta kotimaansa filoso-
fista nykytilaa. Harva kuitenkaan 
tietää edes suurin piirtein, mitä 
kaikkea filosofisesti kiehtovaa valta-
vassa valtakunnassa toimitetaan kau-
sittaiseen jakoon. Toivon mukaan 
tämä pieni luotaus venäläiseen lehti-
kenttään poikii osaltaan kattavampia 
ja tarkempia selvityksiä sekä ennen 
kaikkea verevämpiä yksittäisku-
vauksia itänaapurin filosofisesta elä-
mästä ennen ja jälkeen vuoden 1922 
karkotusten. Asioihin tutustuu luon-
nollisesti parhaiten niin sanotusti 
paikan päällä: ”filosofilaivalle” 2003 
pystytettyä muistomerkkiä ja muita 
Pietarin erikoisuuksia pääsee ny-
kyään katsomaan Helsingistä myös 
viisumivapailla risteilyillä.

Pavel Kurhinen &  
Jarkko S. Tuusvuori

Viitteet & kirjallisuus
Kiitos professori Vesa Oittiselle tämän 

raportin käsikirjoituksiin saaduista 
hyödyllisistä kommenteista ja 
huomautuksista. Kaikki puutteet ja 
kömmähdykset ovat luonnollisesti 
kirjoittajien vastuulla. niin & näin 
ottaa mielellään vastaan iskeviä esityksiä 
venäläisistä ja muunkielisistä filosofisista 
periodikaaleista.

1 Ks. esim. aiheesta Stanfordissa väitelleen 
tutkijan katsaus: Stuart Finkel, Purging 
the Public Intellectual. The 1922 
Expulsions from Soviet Russia. Russian 
Review. Vol. 62, No. 4, 2003, 589–613. 

2 Vrt. kuitenkin niin & näin 1/09:n 
teemapaketti neuvostofilosofian eri 
muodoista ja niiden nykytarkkailijoille 
asettamista tutkimusongelmista. 
Paketissa Juri Davydov esittelee Voprosy 
filosofiin vaiheita. Ks. myös niin & näin 
1/95:n teemakokonaisuus venäläisestä 
filosofiasta.

3 Agrobiologi Trofim Lysenko (1898–
1976) nimitettiin 1938 Neuvostoliiton 
maataloustieteen akatemian ja 1940 
tiedeakatemian perinnöllisyystieteen 
instituutin johtajaksi. Lysenkosta tuli 
kokonaisen länsimaista tiedekäsitystä 
vastustavan pseudotieteellisen poliittisen 
ideologian keskushahmo.

4 Toisin kuin muuten venäjää 
taitamattomille hankalasti hahmottuvista 
lehdistä, Vestnikin vihkojen sisällöstä 
saa kuvan myös englanninkielisiltä 
verkkosivuilta: http://www.globalistika.
ru/Globalistika/Contents%20of%20site.
htm.


