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Kauhupellenaamareilla varustetut, 
julmiksi mutta samalla nauretta-
viksi muuttuneet kotoisuuden edus-
tajat manasivat syvintä mahdollista 
pelkoa, eikä ihme, että Autiotalosta 
poistuttiin kalpeina ja hiljaisina.

Paikalla oleminen
Katsojan ja esityksen representatio-
naalista yhteistraumaa purki myös 
Koskelaisen vetämä Peilitalo. Oh-
jaajan henkilökohtainen heittäyty-
minen ja läsnäolo tekivät Peilita-
losta Huvipuiston nautittavimman, 
vapauttavimman ja välittömimmän 
huvin.  Koskelainen aloitti nosta-
malla esiin osallistujien tilanneah-

distuksesta kertovia eleitä. Peilitalon 
käytäntönä oli heijastella toisia ja 
siirtyä esillä olemisen ahdistuksesta 
yhteiseen paikalla olemiseen. Kos-
kelaisella oli olennainen rooli ikään 
kuin esiolijana: hänen välittömyy-
tensä välittyi muihin. Kun häntä 
pyydettiin punnertamaan voitetun 
spontaanin kävelykilpailun palk-
kioksi, hän protestoi palkkion kou-
lumaisuutta. Löytyi sijaispunnertaja 
(ja toisella kerralla sijaispunnertajan 
sijaispunnertaja). Yleisö paikkasi pa-
kollisuuden tunnun. Lopulta kaikki 
olivat paikalla.

Osallistaminen ei toteutunut ai-
noastaan näkyvällä, toiminnallisella 
tasolla. Pässien, Autiotalon ja Peilitalon 

tulkinta ja kokeminen sekä edellyttivät 
että kiskoivat esiin omaa kokemus-
pohjaa ja pakottivat käsittelemään sitä. 
Kokemus vertautui moneen muuhun 
Juntan projektiin ja Koskelaisen oh-
jaukseen: Huvipuisto oli raskas, mutta 
nauroin miltei koko ajan. Yli jäi se, 
mitä ei saa käsiteltyä nauramalla, ja se 
vaatii paljon ja kokonaisvaltaista ajat-
telua. Huvipuisto erkani miltei kaikesta 
muusta tuntemastani teatterista. Se ei 
niinkään heijastellut elämää ja ylevää, 
jokapäiväistä, traumaattista tai vul-
gääriä kokemuksellisuutta – ennem-
minkin se tunkeutui kokemukseen, 
käänsi sen kerroksia kuin maata la-
piolla ja otti juurtuakseen tuohon ko-
kemuskompostiin.

Jan Blomstedt

Amatöörin Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibnizista ei koskaan tullut amatöörien suosikkia, hän on aina 
vedonnut enemmän matemaatikkoihin, teologeihin ja ammattifilosofeihin. Ehkä filosofian 
amatööri voi kuitenkin löytää Leibnizista kaukaisen hengenheimolaisen.

Erno Paasilinna, ”epä-
kirjailija”, väitti kerran, 
että vain itseoppinut 
on aito oppinut, muut 
ovat opetettuja ja epäus-

kottavia. Noin harras amatöörikanta 
ei taida sopia nykypäivän filoso-
fille, jonka ajattelu laajenee fysiikan 
ja kosmologian suuntaan, mutta 
lievänä liioitteluna se olisi vielä 
voinut mennä läpi 1600- ja 1700-
luvun taitteen molemmin puolin eli 
Gottfried Wilhelm Leibnizin eläessä.

Liioittelua voi jopa kärjistää: 
Leibnizista tuli yksi aikansa oppi-
neimpia miehiä, koska hän tietyssä 

mielessä säilytti aikuisenakin lapsuu-
tensa amatööriasenteen.

Hän oli outo lapsi. Niin pian 
kuin oppi lukemaan, Gottfried alkoi 
järjestelmällisesti tutkia isänsä kir-
jastoa. Isä oli moraalifilosofian pro-
fessori, myös laeista perillä. Varhais-
kypsälle lapselle houkutus soveltaa 
moraalin ja juridiikan periaatteita 
maailmankaikkeuteen oli suuri. 

Aloittiko pikku Gottfried laajat 
tutkimuksensa viisauden rakkaudesta 
vai tappaakseen aikaa? Veikkaisin 
että tappaakseen aikaa. Kun lapsen 
aika käy pitkäksi, sitä pitää lyhentää; 
mutta harvan lapsen keinoihin 

kuuluu metafysiikka. Kokemuk-
sellisesti kuka hyvänsä voi lyhentää 
aikaa. Ajan tappamiseen sen sijaan 
tarvitaan metafyysistä pelisilmää, 
kykyä palauttaa ajan ylenpalttisuus 
muutamaan jumalalliseen perus-
sääntöön, Suuren Suunnittelijan ja 
Kellosepän alkusäädöksiin. 

Näin itseoppinut Gottfried 
menetteli ja pelistä tuli hänelle in-
tohimo – teoreettinen intohimo, 
joka korvasi lapsuuden naiivin rin-
nakkaisuniversumin. Siitä tuli myös 
käytännöllinen intohimo, pohja 
tuleville oveluuden näytöille: diplo-
maatin ja neuvonantajan tehtäville. 



3/2013  niin & näin   123 

otteita ajasta

Tietenkin hän sai lapsena usein 
kuulla, ettei elänyt oikeaa elämää.

Siihen hänellä oli vastaus: kai-
kella mitä syntyi ja tapahtui, oli 
jokin perimmäinen tarkoitus ja pe-
ruste, myös hänen itseoppineella 
elämällään. Jumala oli loogikko, joka 
kehitteli erilaisia mahdollisuuksia 
ajassa. Aika oli keino erotella ja eh-
dollistaa mahdollisuuksia ja estää 
loogisesti ristiriitaisten mahdol-
lisuuksien päällekkäisyys. Vaikka 
ihmiset usein valittivat elämänsä 
”sotkuja”, he olivat tosiasiassa sokeita 
”ennalta asetetun harmonian” näky-
mättömille laeille. 

Lentävä Leibniz
Leibnizille kaiken alkusyy oli älylli-
sesti haastava Jumala, shakkimestari, 
joka vapaaehtoisesti alistui rajoi-
tuksiin, pelin sääntöihin, tehdäkseen 
mahdollisimman kauaskantoiset 
avaussiirrot. Avaus oli kaiken avain: 
se ratkaisi tulevat siirrot. Koko pelin 
(ajan) kulku oli idullaan jo alussa.

Se mitä ihmiset kutsuivat ”syiksi” 
oli vain satunnaisuuksien pinnallista 
leikkiä.   

Leibniz oli myös matemaatikko, 
ja matematiikassa luvut 2 ja 3 eivät 
varsinaisesti ole syy lukuun 5, koska 
luku 5 on olemassa yhtaikaa kuin 
luvut 2 ja 3. Vain se, joka ei vielä 
tunne lukua 5, voi kuvitella, että 
yhtälössä 2 + 3 = 5 viimeinen luku 
syntyi kahden tutun luvun, isä- ja 
äitilukujen, vauvana. Mutta ei, se oli 
olemassa alusta alkaen – matema-
tiikan taivaassa. 

Yhtälö on tosi kaikkina aikoina 
riippumatta niistä syistä, joiden 
vuoksi ihmiset eri tilanteissa tar-
vitsevat sitä. Yhtälö edustaa siten 
osaltaan maailman ennalta-asetettua 
harmoniaa.

Moderni matematisoitu luon-
nontiede jatkaa samanlaisilla po-
luilla, ja niin pian kuin puhutaan 
”Kaiken Teoriasta” (tai melkein 
kaiken), ongelmana on miten teoria 
voisi samalla kertaa tavoittaa mah-
dollisimman suuren laajuuden ja 
syvyyden. Laajuus ilmaisee tässä 
ilmiömaailman moninaisuutta ja 
syvyys sellaista laskennan kaavaa tai 
abstraktia yksinkertaistusta, joka 

kokoaisi kaiken havaitun ja havait-
semattoman moninaisuuden muu-
taman peruslain alaisuuteen.

Syvyysvaatimus vastaa myös ajan 
tappamisen optimia eli amatöörin 
metafysiikkaa. Tosin nykyisestä luon-
nontieteestä puhuttaessa täytyy vain 
pudottaa pois kaksi sanaa, ensin-
näkin ”amatööri” ja toiseksi ”meta-
fysiikka”, sekä korvata ne poliittisesti 
korrekteilla tieteen termeillä.

Yhtä kaikki: elegantti tieteellinen 
yksinkertaistus tiivistää itseensä niin 
paljon ajallista ja empiiristä vaih-
telua, että se käytännöllisesti katsoen 
riistää ajalta kokemuksellisen merki-
tyksen.    

Tieteellisistä yksinkertaistuksista 
tunnetuimpia on amatöörillekin 
tuttu Einsteinin yhtälö eli suhteel-
lisuusteorian päällimmäinen lause  
E = mc2. Miksi amatööri tuntee sen? 

Yksi syy on varmaankin, että 
päätyäkseen lauseeseensa Einstein 
tarvitsi fyysikon koulutuksensa li-
säksi paljon itseoppineisuutta ja 
arveluttavan omaperäistä matema-
tiikkaa, joka ei heti avautunut 1900-
luvun alun hyvin opetetuille fyysi 
koille ja matemaatikoille. 

Toinen, painavampi syy on: 
Einsteinin lause päätyi idolumiin, 
amatööriviisauksien kokoelmaan, si-
teerattavassa muodossa eli lentävänä 
lauseena ”Kaikki on suhteellista”. 

Vastaava lentävä lause, ylivoi-
mainen ehdokas lentävien lau-
seiden ykkössijalle, oli Leibnizin 
kohdalla tämä (yhtä abstrakti): 
”Elämme parhaassa mahdollisessa 
maailmassa.”

Idolum
Voltairelle tuo lentävä lause riitti 
kipinäksi Candiden kuuluisaan 
Leibniz-karikatyyriin mestari Pang-
lossin hahmossa. Vaikka kaikki 
maailman Leibniz-tutkijat yhteen 
ääneen toteaisivat, ettei Voltairen 
kritiikki ollut kuin abstraktion 
vulgaaria yliyksinkertaistamista, 
Candide on kuitenkin noussut 
ironian klassikoksi tässä ”parhaassa 
mahdollisessa maailmassa”, oikein 
tai väärin. Jos oikein, paras mahdol-
linen maailma sallii siis myös virheet 
– ainakin parhaat mahdolliset.

Idolum (termi on Lewis Mumfor-
dilta) kuvaa aatteiden muuttumista, 
darwinistien nykykielellä, tarttuviksi 
”meemeiksi”. Ne ovat kompleksi-
sempien aate- ja informaatiosys-
teemien yksinkertaistuksia, jotka 
leviävät varsinkin amatöörien välit-
täminä ja usein myös värittäminä. 

Idolum ei siis kuvaa kunniallisia 
akateemisia lainoja vaan amatöörinä-
pistyksiä.

Ammattifilosofin kannalta 
katsoen idolum ei voine kuvata op-
pilaitosten opetuksen ja tutkimuksen 
korkeaa tasoa. Mutta silloin tutki-
mukselle asetetaan myös ehdot, jotka 
parhaimmillaan toteutuvat vain 
ihanneyhteisöissä, parhaissa yliopis-
tossa, mutta eivät välttämättä (ehkä 
koskaan) parhaassa mahdollisessa 
maailmassa laajemmin.

Voltaire oletti, että ”paras mah-
dollinen” tarkoitti juuri ihanteel-
lista. Mutta Leibniz ei ollut mikään 
empirian amatööri, kuten Voltaire. 
Leibniz uskoi, että ”paras mahdol-
linen” saattoi toisinaan ilmetä em-
piirisesti ”huonona” asiantilana. Vain 
ihanteellisessa maailmassa hyvää 
syntyi hyvästä, mutta parhaassa mah-
dollisessa lait olivat ovelia ja seurauk-
siltaan arvaamattomia. Niinpä myös 
huonona pidetystä saattoi pitkällä 
tähtäimellä kehkeytyä jotain hyvää 
tai parempaa.

Poliitikolle ja diplomaatille nämä 
ovat selviöitä (Leibnizhan oli myös 
diplomaatti), mutta eivät aina lai-
tosfilosofeille, joihin Leibniz säilytti 
kohteliaan välimatkan.   

Olin kieltämättä hämmästynyt 
lukiessani, että Leibniz inhosi yli-
opistoja. Ei hän välttynyt kosketuk-
silta niihin, mutta paremmin hän 
viihtyi omissa oloissaan, kirjeitä ja 
salaisia tutkielmiaan kirjoittamassa. 
Hänen julkaisematon tuotantonsa 
oli laaja, ja sen vaikeaselkoisin osa 
näki päivänvalon vasta parisataa 
vuotta hänen kuolemansa jälkeen. 
Sen valossa hän oli monin verroin 
etevämpi loogikko ja matemaatikko 
kuin aikalaiset tiesivät ja osasivat 
arvata. 

Oppi ”parhaasta mahdollisesta 
maailmasta” kuului siihen tuotannon 
haaraan, jonka 1900-luvun filosofi 
ja matemaatikko Bertrand Russell 
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leimasi populistiseksi, siis erotukseksi 
siitä esoteerisen ensiluokkaisesta aja-
tustyöstä, jota Leibniz harjoitti salaa 
ja omaksi ilokseen. 

Totta kyllä, pian Leibnizin kuo-
leman jälkeen ”parhaasta mahdolli-
sesta maailmasta” tuli yliopistopii-
reissä muotiaate ja sen jälkeen Vol-
tairen karnevalisoinnin kohde, mikä 
oli omiaan lyömään Leibnizin ajat-
teluun populistisen leiman. Mutta 
oliko Leibnizin vika, jos yliopisto 
loi 1700-luvun idolumin premissit 
ja teki avaussiirrot, jotka taas määrä-
sivät Voltairen jatkosiirrot? 

Ei varmaankaan. Vastuu oli 
arkki-Leibnizilla eli filosofin varsi-
naisella suunnittelijalla.    

Leibnizin maine oppineisuuden 
hirmuna perustui hänen eläessään 
harvinaisen laajaan kirjeenvaihtoon, 
jota hän kävi muiden kamarioppi-
neiden kanssa ympäri maailmaa, 
Kiinaa myöten. 

Tätä sietää miettiä. Oppinut kir-
jeenvaihto on vapaampaa kuin tut-
kielman laatiminen. Ei siinä menesty 
vain lainailemalla toisten ajatuksia. 
Vaikutuksen tekee esittämällä aja-
tuksia, jotka hätkähdyttävät rohkeu-
dellaan, tai kaukaa haettujen vaikut-
teiden omaperäisellä naamioinnilla, 
sanalla sanoen häikäisevällä itseoppi-
neisuudella. 

Parhaassa mahdollisessa maail-
massa julkisen ja parvidynaamisen 
idolumin rinnalla toimii siten myös 
maanalainen, marginaalinen, esotee-

rinen idolum – huippuamatöörien 
verkosto.       

Solipsismi
Itseoppineisuudella on aina hintansa. 
Täydellisen ”omista” tiedoista aukeaa 
solipsismin vaara. Ja Leibnizin mo-
nadiopissa piilee juuri se vaara 
(olkoon että solipsismi näyttäytyi 
poisratkaistavana ongelmana ja me-
tafysiikan ansana vasta ja etenkin 
valistuksen sosiaali- ja moraalifiloso-
feille). 

Yksilöllisyyden asiaa Leibniz toki 
edisti korostamalla monadien ainut-
laatuista designia, mutta vaaralliseen 
solipsismiin viittaa ajatus, joka ilman 
muuta ansaitsee kakkossijan len-
tävänä leibnizilaisena lauseena: ”Mo-
nadit ovat ikkunattomia.” 

Vaikka maailma siis muodostuu 
monadeista ja monadien hierarkiasta 
(on isompia ja pienempiä, komp-
leksisia ja yksinkertaisia, tajuisia ja 
tiedostamattomia monadeja), on 
aika erikoista väittää myös selvästi 
tajuisista monadeista, kuten diplo-
maateista ja filosofeista, että nämä 
ovat vailla yhteyttä – ”ikkunaa” – ul-
kopuoliseen todellisuuteen, jota kui-
tenkin joutuvat arvioimaan. 

Usein me kommunikoimme 
toistemme ohi. Sen monadioppi 
tekee ymmärrettäväksi, jopa tar-
koituksenmukaiseksi (sillä mo-
nadit on säädetty toimimaan en-
nakkotarkoitusten mukaisesti), 

mutta itse kommunikaatiolle ei 
tässä järjestelmässä löydy ymmär-
rettävää tarkoitusta. Toinen asia 
on, voisiko itseoppineiden oma 
”universaali kieli” korjata tuon 
puutteen. Kenties. 

Marcel Proustin rakkausnihi-
lismiä on muuten hyvällä syyllä sa-
nottu leibnizilaiseksi. Kun Proustin 
romaanihenkilöt rakastavat, he 
eivät oikeastaan tunne toisiaan ei-
vätkä opi mitään toisistaan, aino-
astaan jotain itsestään – romanssin 
lopuksi. Sama ohikommunikaation 
teema on innoittanut tai inhot-
tanut myös absurdin teatterin te-
kijöitä, joiden aika koitti kun usko 
ihmiskunnan järkevyyteen romahti 
maailmansotien myllerryksissä 
(Jarry, Beckett, Ionesco ja niin 
edelleen).

Vaikka Leibniz oli matemaa-
tikko, ja matemaatikot selviävät 
ilman ikkunoita, monadit antavat 
sisäänlämpiävyydessään melko um-
mehtuneen kuvan ihmismielestä. 
Melkein kuin filosofi olisi epäsuo-
rasti ironisoinut munkkeja (vrt. 
monadi ja monakhos), mutta tässä 
tulkinnassa täytyy olla varovainen. 
Sehän merkitsisi, ettei Leibniz ot-
tanut filosofiaa vakavasti, vaan har-
joitti sitä vain pilkatakseen oman 
oppinsa linnakkeisiin eristäytyviä 
”munkkeja” – kenties siis myös it-
seään? 

Niin pitkälle en omassa amatöö-
ritulkinnassani mene.

”Marcel Proustin rakkausnihi-
lismiä on muuten hyvällä syyllä 
sanottu leibnizilaiseksi.”


