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Filosofian historiat eivät välttämättä
vanhene. Tästä on olemassa lukuisia esi-
merkkejä. Ehkä oivallisin on vanhin tun-
nettu: Diogenes Laertioksen 200-luvun
lopulla kirjoittamat suurten filosofien elä-
mäkerrat. Tämä teos on edelleen omalla
tavallaan erinomaisen käyttökelpoinen.

Salomaan ja Saarisen historiat ovat
huvittavan vastakkaisia esimerkkejä siitä,
miten kirjoittamisen ote vaikuttaa tekstin
kestävyyteen. Saarisen kirja on ehkä tois-
taiseksi kivempaa luettavaa, mutta se alkaa
jo vaikuttaa vanhentuneemmalta kuin Sa-
lomaan yli puoli vuosisataa vanhempi teos.

Siinä missä Salomaa piirtää kehityskaaria
saksalaismaisella täsmällisyydellä, jopa
piittaamatta kiinnostavuudesta, Saarisen
intressi on kytkeä klassikkoajattelijat
päivänpolttaviin filosofisiin muoteihin.
Muodit vaihtuvat jo kymmenessä vuodes-
sa, ja niinpä kirja vanhenee.

Ennusteeni Thesleffin ja Sihvolan kirjan
iälle on Salomaan kirjan ikää pitempi.
Tämä teos on tosiseikkojen ympärille ra-
kentuva käsikirja, joka pyrkii lähestymään
aihetta nimenomaan niin sanotun histo-
riallisen rekonstruktion keinoin. He eivät
välitä siitä, kiinnostaako jokin tietty antii-
kin ongelmanasettelu ketään nykyään, he
esittelevät sen mahdollisimman uskollisesti
sellaisella tavalla, jonka kyseinen antiikin
ajattelija olisi hyväksynyt.

Thesleffin ja Sihvolan kirjaa voi siis
hyvin käyttää referenssinä, kun joutuu
miettimään onko jonkun esittämä kyseen-
alainen tulkinta jostakin antiikin filosofis-
ta historiallisesti puolustettavissa. Thesleff
ja Sihvola eivät juuri ota kantaa tulkin-

nallisiin kiistoihin, he esittävät asian niin
kuin se antiikissa esitettiin, ei niin kuin
nykyfilosofi sen esittäisi.

Tällä lähestymistavalla on tietenkin
myös ongelmansa. Ehkä päällimmäisin on
se, että tuloksena olevaa kirjaa ei voi
suositella iltalukemiseksi kuin unettomuu-
desta kärsiville. Filosofian tarina Thaleesta
Boethiukseen ei tällaisessa kirjassa jännity
juonelliseksi. Yksityiskohtien paljous peit-
tää alleen suuret käänteet.

Jos haluaa perehtyä antiikin filosofiaan
tämän kirjan avulla, kannattaa käsittääk-
seni ottaa rinnalle jokin Russellin Länsi-
maisen filosofian historian kaltainen juonel-
linen teos. Täytyy lähteä liikkeelle jostakin
rautalankamallista, että todella pääsisi
näkemään antiikin filosofian tarinaa.
Tällä suosituksella en suinkaan tarkoita
sitä, että Russell antaisi paremman kuvan
itse tarinasta. Pikemminkin päinvastoin.
Thesleff ja Sihvola tuntevat antiikkia
varmasti Russellia paremmin, ja heidän
tulkintansa ovat epäilemättä luotetta-
vampia. Tämä käsikirja ei vain toimi
Russellin teoksen tavalla juonellisena
romaanina.

Jonkin verran asiaa olisi auttanut, jos
tekijät olisivat tehneet kokoavista jälki-
katsauksista laajempia. Niissä olisi myös
ollut tilaisuus esittää tulkinnallista ainesta
ilman, että historiallinen luotettavuus oli-
si joutunut uhatuksi.

Koska kysymyksessä on käsikirja, olisi
asiasanahakemisto ollut paikallaan, vaikka
auttaahan henkilöhakemistokin tietysti
aika pitkälle. Muuten teos toimii hyvin:
teksti on johdonmukaista, rakenne on sel-
keä ja koottu hyvään sisällysluetteloon.
Kirjallisuuskatsaus vaikuttaa erinomaiselta.
Näyttää siltä, että teos ei tosiaan jätä pulaan
kenenkään antiikin ajattelijan kohdalla:
kaikki ovat mukana.

Mielestäni on aivan oikea ratkaisu jättää
Platon ja Aristoteles tällaisessa kirjassa
suhteellisen vähälle huomiolle. Näiden
suurnimien käsittelytapakin — tuotannon
käyminen läpi teos teokselta — vaikuttaa
onnistuneelta. Mikäli muodin merkkejä voi
ennakoida, näiden länsimaisen filosofian
niin sanottujen kivijalkojen vähättely sopii
sikälikin kuvaan, että lähivuosikymmeninä
tullaan olemaan suhteellisesti kiinnostu-
neempia hellenistisen ajan ajattelijoista,
kuten Epikuroksesta ja stoalaisista.

Suurilla sivistyskielillä julkaistavassa
materiaalissa on jo selvästi näkyvissä, että
kiinnostus antiikin filosofiaan ei enää
välttämättä tarkoita Sokrateen, Platonin ja
Aristoteleen ajattelua. Toivon mukaan
tämä trendi alkaa vähitellen levitä
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On erinomaisen ilahduttavaa, että Holger
Thesleff ja Juha Sihvola ovat koonneet
käsikirjan antiikin filosofiasta. Tämä on
tärkeä työ suomalaisessa filosofiassa erityi-
sesti tällaisena aikana, jona filosofian
historian suosio on huomattavasti kasva-
massa.

Filosofian historioita on suomen kielel-
lä saatavissa perin kehnosti. Jos arvioimme
Urpo Harvan kirjasen Suuria ajattelijoita
liian suppeaksi, ei suomeksi ole oikeastaan
kirjoitettu kuin kolme yleisempää esitystä:
Arvi Grotenfeltin Uuden ajan filosofian
historia, J. E. Salomaan I ja Esa Saarisen
Länsimaisen filosofian historia huipulta
huipulle Sokrateesta Marxiin. Myöskään
Jussi Tenkun kirjaa Vanhan- ja keskiajan
moraalifilosofian historia ei tietenkään pidä
unohtaa.

Käännöksiä on toki jonkin verran, ja on
tietysti oltava iloinen siitäkin, että WSOY
on ottanut Bertrand Russellin huvittavasta
Länsimaisen filosofian historiasta uuden
painoksen.

Grotenfeltin teosta ei juuri kukaan enää
tunne. Teos on jo vanhentunut. En kuiten-
kaan pidä vanhentuneena hänen ensim-
mäisen painoksen esipuheeseen 1898
kirjaamaansa motivaatiota ensimmäisen
suomenkielisen filosofian historian kirjoit-
tamiselle:

“Vaikka ylioppilaalta täytyy vaatia niin
paljon suurten sivistyskielten taitoa,
että hän voi käyttää vieraskielisiä oppi-
kirjoja, niin on kuitenkin luonnollista,
että monessa tieteessä, ja kenties kaik-
kein enimmin juuri filosofiassa, oppi-
van käsitys kärsii tuntuvaa haittaa
mitä elävyyteen ja selkeyteen tulee, jos
hänen täytyy käyttää yksinomaan
vieraskielistä kirjallisuutta.”

En usko, että Grotenfeltin oivallus rajoit-
tuu opiskelijoihin. Käsittääkseni filosofia,
ja siis myös sen historia, on sellainen ala,
jota on aina tehtävä myös omalla kielellä.
Suomessa tulisi olla saatavissa riittävästi
suomenkielistä filosofiaa, vaikka kie-
lialueemme tietenkin on liian pieni, että
kukaan vakava filosofian harrastaja tulisi
toimeen pelkällä suomen kielellä.
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Suomeenkin.
Filosofian historia ei ole vain irrallisten

ajattelun jättiläisten galleria. Tämä visio on
vain harha, joka perustuu uuden ajan myö-
tä kasvaneeseen tapaan palvoa yksilöitä.
Oleellisimpia filosofian historioissa ovat
narratiivit, kertomukset tiettyjen ajattelu-
tapojen kehityksestä. Näitä narratiiveja
ovat tuottaneet ihmiset, ja on luonnollista
kiinnittää erityistä huomiota suurissa kään-
teissä vaikuttaneisiin nimiin, mutta sikäli
kuin puhutaan historiasta, puhutaan kerto-
muksesta, jossa on mukana paljon erilaisia
henkilöitä erilaisissa rooleissa.

Thesleff ja Sihvola ovat historioitsijoita,
ja heillä on hyvä silmä kehityslinjoille.  Silti
jäämme odottamaan, että joku uskaltaisi
kirjoittaa suomeksi reippaan tulkinnallisen
kertomuksen siitä, mitä filosofian histo-
riassa oikeastaan on tapahtunut.

Mikko Yrjönsuuri

tyisesti Martin Heideggerin, Edmund
Husserlin ja Wilhelm Diltheyn töihin.
Tätä kolmen perusmuodon muodostamaa
kokonaisuutta Rauhala kutsuu eksistentiaa-
lisen fenomenologian holistiseksi ihmis-
käsitykseksi. Käsityksessä erotetaan toisis-
taan kolme olemassaolon muodostavaa
tapahtumisen perusstruktuuria, jotka ovat
kehollinen, tajunnallinen ja situatio-
naalinen olemuspuoli. Kehollisuudessa on
kyse aineellis-orgaanisesta olemassaolosta,
tajunnallisuudessa psyykkis-henkisestä ole-
massaolosta ja situationaalisuudessa oman
tajunnan ja kehon suhteista todellisuuteen.

Kunkin olemuspuolen sisällä tehdään
edelleen yksityiskohtaisempia erotteluja.
Kehollisuus olemuspuolena toteuttaa elä-
män fyysistä, aineellista puolta. Tajunnal-
lisuus ohjaa olemassaolon kulkua merkitys-
suhteiden avulla. Sen piirissä erilaiset ja
eritasoiset merkitykset ja merkityssuhteet
kehkeyttävät ja konstituoivat maailman-
kuvan, joka on tajunnassa olevien
merkityssuhteiden kokonaisuus. Situatio-
naalisuus taas on eräänlainen pelitila, johon
kehollisuus ja tajunnallisuus sijoittuvat.
Siihen kuuluvat kaikki asiat, asiantilat ja
objektit, joihin ihminen on kehonsa ja
tajunnallisuutensa kautta suhteessa ja jot-
ka ovat kehollisuuden ja tajunnallisuuden
todellistumisen ehtoja.

Rauhalan mukaan tajunnallisuus kuvaa
ihmisen kokemisen kokonaisuutta merki-
tysmaailman tasolla. Tämä tarkoittaa
merkitysten kehkeytymisen, niiden keski-
näisiin suhteisiin asettumisen ja merkitys-
ten jatkuvan muuntumisen prosessia. Vain
tajunnallisuudelle on olemassaolon ehtona
mm. ideaalinen todellisuus eli sellaiset
asiat kuin arvot ja normit. Tajunta koko-
naisuutena merkitsee ihmisen omaa koke-
musta, joka esimerkiksi laajentaa hänen
elämäänsä menneisyyteen ja tulevaisuu-
teen, mahdollistaa luovuuden, ihmettelyn
ja suunnitelmallisuuden. Siinä myös käsit-
tämätön pyrkii etsiytymään käsitettä-
vyyden piiriin ja käsitetty tajunnan peri-
feriaan.

Olemuspuolet toimivat suhteessa toisiin-
sa ja konstituoivat toinen toisensa. Näistä
ei yksikään voi olla olemassa itsenäisenä
oliona ilman toisia olemuspuolia, vaan jo-
kainen edellyttää toinen toisensa ollakseen
itse olemassa. Vasta kokonaisuuden huo-
mioon ottaen voidaan puhua ihmisestä ja
häntä on Rauhalan mukaan myös pyrittävä
ymmärtämään ja tarkastelemaan tuon
perusjaon muodostamassa kokonaisuu-
dessa.

Olemuspuolien
omanlaiset problematiikat
Olemassaolon kolme perusmuotoa ovat
Rauhalan mukaan lähtökohta ihmistä
tutkivalle ja tarkasteleville tieteille ja
käytännöille. Kukin perusmuoto edustaa
omanlaistaan problematiikkaa, jota ei pidä

redusoida toisiin perusmuotoihin.
Adekvaatti tutkimus edellyttää olemus-
puolen problematiikkaa vastaavia käsitteitä
ja käsitejärjestelmiä, joiden ei tule ylittää
omaa pätevyysaluettaan. Kehollisuuteen
keskittyvä tutkimus selvittää tällöin elintoi-
mintojen funktioita, tajunnallisuuteen kes-
kittyvä tutkimus tarkastelee merkityksen
ongelmaa, ja situationaalisuudessa ovat
kohteena ne asiantilat, joihin ihminen on
suhteessa, kuten sosiaaliset suhteet, arvot ja
normit sekä ympäristö. Situaation proble-
matiikkaan liittyvässä tutkimuksessa on
Rauhalan mukaan kyseessä kehollisuutta ja
tajunnallisuutta epäyhtenäisempi proble-
matiikka, koska situaatio on moniulot-
teinen ja historiallisesti monikerroksinen.
Adekvaatti empiirinen tutkimus kuitenkin
selvittelee sitä, miten situaation rakenne-
tekijät ovat mukana toisissa olemus-
puolissa.

Koska yhden olemuspuolen ongelmaa ei
voi ymmärtää jonkin toisen olemuspuolen
käsitteiden avulla, kritisoi Rauhala tuttuun
tapaansa kaikkia sellaisia käsityksiä ja
virtauksia, jotka eivät ota huomioon
problematiikkatyyppien erilaisuutta.
Tajunnan itsepuolustuksessa hän erittelee
tajunnan kokonaisuuden ja erilaisten
merkityssuhdekokonaisuuksien ainutlaa-
tuisuutta. Osansa kritiikistä saavat erityi-
sesti eräät kognitiotieteiden suuntaukset,
jotka pyrkivät samastamaan tutkittavan
fysikalistis-mekanistisen kognition ja
tajuntaan liittyvät ilmiöt. Monissa kogni-
tiotieteiden suuntauksissa tajunta saa
Rauhalan mukaan aivan liian kapea-alaisia
tulkintoja. Esimerkkinä hän mainitsee
merkitysten näkemisen fysikaalisten aivo-
tilojen tuotteina.

Voimakkaimmin tajuntavihamielisenä
Rauhala pitää ns. kognitivismia, jolla hän
viittaa kognitiotutkimuksen jyrkimpään
materialistiseen kehitysvaiheeseen. Kogni-
tivismi määrittelee kognition siten, että
siinä on kyse erilaisten laskennallisten sään-
töjen ohjaamasta symboleilla operoimi-
sesta. Tällaisen tutkimuksen johdosta mer-
kitysten synty ja niiden keskinäiset suhteet
selitetään erilaisten tietokonemallien tai
muiden vastaavien avulla. Rauhalan mieles-
tä tajunnan problematiikan kapea tulkinta,
väärinymmärtäminen tai samastaminen
luonnonilmiöihin sekä näihin liittyvä
holistisuuden sivuuttaminen ovat vaaralli-
sia oppeja, koska ne sisältävät virheellisen
ajatuksen, jonka mukaan esimerkiksi ihmi-
sen maailmankuva — mm. sen eettiset
sisällöt — olisi fysiologisesti manipuloi-
tavissa.

Kausaaliajattelu ja
ihmisen ainutlaatuisuus
Toisena Rauhalan pääasiallisena kritiikin
kohteena on kausaalinen selittäminen, jota
hänen mukaansa pidetään ihmistutki-
muksessa ja usein humanistisillakin

TAJUNNALLISUUDEN
PUOLUSTUS

Lauri Rauhala, Tajunnan itsepuolustus.
Yliopistopaino, Helsinki 1995. 171 s.

Professori Lauri Rauhala on kehitellyt
omaa näkemystään ihmisestä ja ihmistut-
kimuksesta usean vuosikymmenen ajan.
Rauhalan kehittelyiden lähtökohtana ovat
olleet erityisesti psykologian, psykiatrian ja
psykoterapian käytännöt. Hänen työnsä on
kuitenkin laajentunut kattamaan yleisem-
minkin ihmistutkimusta ja auttamistyötä
koskevaa problematiikkaa. Tätä kehittelyä
Rauhala jatkaa myös uusimmassa teokses-
saan, joka keskittyy ihmisen ns. tajunnal-
liseen olemassaoloon.

Rauhalan työn peruskivi on hänen
analyysinsa ihmisen olemassaolon kolmes-
ta perusmuodosta, jotka hän perustaa eri-
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