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HOMOUDEN ENSYKLOPEDIA

Olli Stålström: Homoseksuaali-
suuden sairausleiman loppu. Gau-
deamus, Helsinki 1997. 351 s.

Jostain syystä ihmisillä ja yhteiskunnilla on
tapana jakaa todellisuus kahteen valtakun-

taan. Toinen niistä määritellään hyväksi ja
terveeksi, tutuksi ja normaaliksi ja toinen pa-
haksi ja sairaaksi, vieraaksi ja epänormaaliksi.
Hyvä ja terve puolisko edustaa vallitsevaa
valtaa, paha ja sairas taas erilaisia vähemmis-
tö-ja marginaalirymiä. Homoseksuaalit ovat
yksi tällainen epänormaalisuuden ja sairau-
den ristin kannettavakseen saanut ryhmä.

  Olli Stålströmin väitöskirja on perusteel-
linen selvitys siitä, miksi homoseksuaalit on
leimattu sairaiksi ja epänormaaleiksi: se tar-
kastelee sairausleiman muotoutumista länsi-

mäinen Weimarin tasavallan politiikkakes-
kusteluihin osallistuja, joka määrittää valtion
poliittisen avulla eikä päinvastoin kuten aiem-
min oli tapana tehdä (Palonen 1983, 182).

Ojakankaan ja Koivusalon keskeinen tee-
si on, että “politiikan ajattelijana Schmitt on
ennen kaikkea perustan ajattelija”. Schmitt-
hän on ennen kaikkea päätöksen teoreetik-
ko. Kun suvereenin muodostava poikkeusti-
la ja suvereenin päätös syntyvät tyhjästä, niin
Schmittiä voi lukea myös perusteettomuu-
den ajattelijana. Kommentaattorien näke-
myksen voi oikeuttaa tietysti sillä, että päätös
perustaa järjestyksen ja tässä mielessä
Schmitt tietysti on perustan ajattelija.

Poikkeustilan ajatuksesta voisi hyvinkin
edetä anarkistisiin näkökulmiin. Autoritaari-
sena ajattelijana Schmitt on järjestyksen puo-
lustaja ja jopa poikkeustila kuuluu järjestyk-
sen piiriin:

“Koska poikkeustila on kuitenkin jotain aivan
muuta kuin anarkia ja kaaos, siinä vallitsee ju-
ridisessa mielessä järjestys, vaikkei kyseessä
olekaan oikeusjärjestys” (s. 56-57).

 Hän perustelee tätä sillä, että valtio on ensi-
sijaista suhteessa oikeusjärjestykseen. Poik-
keustilassa valtio panee oikeuden viralta,
päätöksenteko vapautuu kaikesta normatii-
visesta sidonnaisuudestaan ja siitä tulee ab-
soluuttista. (s. 57) Poikkeustapaus paljastaa
valtiollisen auktoriteetin kirkkaimmillaan:
auktoriteetti osoittaa, ettei sen täydy perus-
tua oikeuteen luodakseen oikeutta (s.58).
Schmittin poikkeustilan päätöksentekijän
taustalla on Gesetz und Urteilissa kehitelty
tuomarin päätöksen malli, jota hän radikalisoi
suvereenin poliittiseen päätökseen (Palonen
1998, 221-223).

Paitsi perustan Schmitt on siis myös po-
liittisen ajattelija, tyhjästä luodun absoluutti-
sen päätöksen ja siten tyhjästä syntyneen
järjestyksen ajattelija.

Kiinnostavimmillaan Schmitt ei ole ehkä
silloin, kun häntä lukee hänen omien tarkoi-
tustensa mukaisesti, esimerkiksi poliittisen
monopolisoimisessa ystävä-vihollinen-erot-
teluun tai autoritaarisuuden oikeuttamisessa.
Ei kai monikaan enää lue Hobbesia sen takia,
että voisi paremmin oikeuttaa absolutismin?
Schmittiä kyllä lukevat monet autoritaariset
ajattelijat varsinkin katolisessa oikeistossa,
joten Schmittiä pitää väärinkäyttää! Hänen
monia huomioitaan voi kääntää ajankohtai-
siksi esimerkiksi Hannah Arendtin tarjoamis-
ta näkökulmista tai terävöittää Arendtin ide-
oita schmittiläisellä ratkaisulla. Schmitt jos
kuka ei puolustanut mitään arendtilaista plu-
raalisuutta poliittisen lähtökohtana, mutta
ajatuskuvio pluraalisuuden merkityksestä
politiikalle on hyvin samantapainen: Die po-
litische Welt ist ein Pluriversum, kein Uni-
versum. (Schmitt, 54) Juuri pluraalisuutta voi
oikeuttaa vaikka seuraavalla Poliittisen teolo-
gian sitaatilla:

“Nykyään mikään ei ole muodikkaampaa kuin
taistelu poliittista vastaan. Amerikkalaisia raha-
miehiä, teollisia teknikkoja, marxilaisia sosia-
listeja ja anarkosyndikalisteja yhdistää vaati-
mus siitä, että politiikan epäasiallinen herruus
tulee hävittää ja korvata se taloudellisen elä-
män asiallisuudella. Enää saa olla ainoastaan
organisatoris-teknisiä ja taloudellis-sosiaalisia
tehtäviä, muttei mitään poliittisia ongelmia.”
(S. 113)

Kaikesta tästä politiikan vastaisuudesta huo-
limatta politiikan teorian klassikoita on kään-
netty aika mukavasti viime vuosina. Ehdotan,
että seuraavana olisi vuorossa Max Weberin
Politik als Beruf. Hannah Arendtin The Hu-
man Condition on jo tulossa. Lukaisin uudel-
leen tätä kirjoitusta varten Schmittin Der Be-
griff den Politschen -kirjasen ja itse olisin
asettanut sen suomennettavien listalle ennen
Poliittista teologiaa. Näitä “kirjoja joita pitäisi
kääntää” riittää valtavasti ja vanhat käännök-
set pitäisi myös uusia. Erityisesti rukoilen
tentaattorin ominaisuudessa poliittisen teolo-
gian hengessä maan ja taivaan isiltä, pojilta ja
jumalan äideiltä, että Rousseaun Du contrat
social käännettäisiin uudelleen.

Jouni Vauhkonen
Kirjallisuus
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maisen kulttuurin alkutaipaleelta aina meidän
päiviimme asti. Stålström lainaa metodolo-
gisia välineitä Thomas Szaszilta, Judith But-
lerilta ja Michel Foucaultilta. Heidän huomi-
onsa siitä, että sairausleima on nimenomaan
historiallisesti ja sosiaalisesti tuotettu niiden
ihmisten ja instituutioiden toimesta, jotka lei-
maamista harjoittavat, on analyysin kannalta
mitä keskeisin. Näin eritoten sen vuoksi, että
leimaajat ovat kautta leimaamisen historian
esittäneet, että sairausleiman alkuperä on
homoseksuaalissa itsessään samaan tapaan
kuin puhtaasti fyysiset sairaudetkin. Teok-
sessa siis taittavat peistä leimaajien biologi-
aan ja “luontoon” pohjautuva olemusajattelu
ja tekijän kannattama sosiaalinen konstruk-
tionalismi.

Homoseksuaalisuutta on niin pitkään pi-
detty omituisena ja poikkeavana asiana,

että useimmista ihmisistä varmaankin tuntuu
siltä, että homous on nähty sairaus-ja mar-
ginaaliilmiönä kautta aikojen. Tähän tapaan
moni varmasti ajattelee ja näin ovat sairaus-
leiman kannattajatkin ajatelleet. Stålström
tuo esiin Fordin ja Beachin kulttuurien väli-
seen tutkimukseen vuodelta 1951 viitaten
sen tosiasian, että homoseksuaalisuudesta
on tehty tabu ja kielletty asia vasta kristinus-
kon välityksellä. Sitä ennen esimerkiksi antii-
kin Kreikassa ja Roomassa homoseksuaali-
suus oli sallittu ja jopa arvostettu käyttäyty-
mismuoto. Muistan itsekin Platonin dialogeja
ensimmäistä kertaa lukiessani hämmästy-
neeni sitä, miten Sokrates puhuu kauniista
pojista ja poikarakkaudesta aivan yhtä luonte-
vaan ja jokapäiväiseen tyyliin kuin miehet ny-
kyään puhuvat kauniista naisista ja rakkaus-
puuhista heidän kanssaan. Samoin monissa
muissa kulttuureissa homoseksuaalisuudella on
ollut keskeinen ja arvostettu asema. Vasta kris-
tinuskon valtaan nousun aikana se luokiteltiin
synniksi, jota harjoittavat oikealta tieltä eksy-
neet demonien riivaamat yksilöt.

Kristinuskon aamunkoitossa apostoli Paa-
vali ja lääketieteen keskeiset perustaja-

hahmot Soranus ja Galenos julistavat kuo-
rossa yhteen ääneen, että homoseksuaalit
rikkovat Jumalan ja Luonnon asettamia pää-
määriä ja tarkoituksia ja uhkaavat käyttäyty-
misellään koko ihmissuvun olemassaoloa.
Jumala tai luonto ovat luoneet sukupuolieli-
met palvelemaan ihmissuvun säilymistä ja
jatkumista maan päällä. Tämä näkyy jo niiden
anatomisesta muodosta, mies ja nainen täy-
dentävät toisiaan jo muotonsa puolesta.
Kaikki heteroseksuaalisuudesta poikkeavat
suuntautumisvaihtoehdot ovat täten autta-
matta tuomittu sairaiksi ja Jumalan ja Luon-
non vastaisiksi, homoseksuaalisuus muiden
mukana. Stålström huomaa sen mielenkiin-
toisen seikan, että kaikki myöhemmät homo-
seksuaalisuutta vastaan singotut argumentit
noudattavat tätä samaa peruslinjaa, niiden
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vaatteet ja muodot saattavat vaihdella aikain
saatossa, mutta ydin pysyy samana läpi sai-
rausleiman historian. Ensin 1800-luvulle asti
homoseksuaalisuuden tuomitsivat papit
“syntinä” ja 1800-luvulta eteenpäin sitä vai-
nosivat lääkärit ja psykoanalyytikot, jotka ni-
mesivät sen “sairaudeksi” ja “ perversioksi”.
Tärkeää tässä on huomata se, että leiman
juuret pysyvät uskonnollisina, vaikka lääkärit
ja psykoanalyytikot väittävät perustavansa
leiman biologisiin tosiasioihin. Siinä missä
papit puhuvat Jumalan päämääristä seksuaa-
lisuuden suhteen, lääkärit vaihtavat sanan
“Jumala” tilalle sanan “Luonto”, joka on tar-
koittanut ja suunnitellut sukupuolielimille tie-
tyn päämäärän ja tarkoituksen: kummassakin
tapauksessa oletetaan, että ihmisten ja hei-
dän välisten suhteiden takana on jokin iso
mahti, joka säätää lait ja säännöt sille miten
ihmisten tulisi toimia. Ja että juuri papit ja lää-
kärit osaavat lukea ja tulkita tätä näkymätön-
tä lakitekstiä. Asianomaisilta itseltään tätä ei
kysytä, vaan heidät määritellään ulkoapäin
Raamattuun ja Freudiin (joka itse asiassa ei
vastustanut homoseksuaalisuutta eikä pitänyt
sitä sairautena) nojaten.

Homoseksuaalisuuden tuomitsevat lääke-
tieteelliset ja psykoanalyyttiset argu-

mentit ilmaisevat pikemminkin papillisia mo-
ralisoivia ja asenteellisia ennakkoluuloja kuin
tasapuolisesti punnittuja ja arvioituja tieteelli-
siä argumentteja, jotka sallivat myös homo-
jen itsensä saada äänensä kuuluville. Samoin
vastustajien tyyli ja kieli on enemmän hyök-
käävää ja julistavaa kuin rauhallista ja to-
teavaa. Hyvä esimerkki tästä dogmaattisesta
asenteellisuudesta on yhden homoseksuaa-
lisuuden johtavan vastustajahahmon Biebe-
rin vuonna 1962 julkaistu tutkimus. Bieber
todistaa, että kaikki homot ovat sairaita viit-
taamalla yksilöihin, jotka ovat hakeutuneet
psykoanalytikkojen potilaiksi. Samalla mene-
telmällä esimerkiksi naisten vihaajat voisivat
todistaa, että kaikki naiset ovat huoria kerää-
mällä aineistonsa bordelleista. Toisin sanoen
Bieberille on niin itsestäänselvää se, että ter-
ve homoseksuaali on mahdottomuus, ettei
hänelle juolahda mieleen etsiä kohteitaan
psykoanalyytikkojen potilashuoneiden ulko-
puolelta. Silti tällä tutkimuksella on ollut syvä
ja laajakantoinen vaikutus koko maailmassa.

Eräs perustava ero kuitenkin löytyy kristin-
uskon homokielteisyyden ja 1800-luvul-

la alkunsa saaneen lääketieteellisen ja psy-
koanalyyttisen homovastaisuuden väliltä.
Kristinusko näki homoseksuaalisuuteen lan-
keamisen yksilön moraalisena valintana, jo-
hon kuka tahansa saattoi milloin tahansa sor-
tua: ei ollut vielä kehkeytynyt mitään yhtä ja
yhtenäistä homoidentiteettiä ja tyyppikate-
goriaa.1800-luvulla sensijaan rakennettiin
homon yleinen tyyppi ja identiteetti. Eli ho-
mous ei enää ollut yksi subjektin ominai-

suuksista, joka vaihtelee kunkin subjektin yk-
silöllisyyden mukaan, vaan se jähmettyi yh-
deksi ja yhdenmukaistavaksi olemukseksi ja
samalla anasti ja valtasi itselleen subjektin
aseman: yksilö, joka on homo, on vain sitä
eikä mitään muuta; hänen identiteettinsä ja
persoonallisuutensa samastuu ja tyhjentyy
täydellisesti hänen seksuaalisuuteensa. Eikä
ole enää muuta kuin yhdenlaista homoutta.

 Tämä onkin mielestäni traagisin käänne
ja lävistävin naula homouden ristissä. Nyt
vasta homosta tulee Homo ja leimasta Leima,
ihoon syövytetty merkki ja stigma, joka valtaa
ja syö rippeetkin homojen ihmisyydestä ja
ihmisarvosta: homot eivät enää ole persoo-
nia omine yksilöllisine ominaispiirteineen,
vaan heistä tulee kasvotonta ja nimetöntä
homomassaa, joka voidaan tiukasti eristää
muista ihmisistä omaan leiriinsä, ja tehok-
kaasti kontrolloida sieltä käsin. Ja näin tapah-
tuikin aivan konkreettisella tasolla esimerkik-
si Hitlerin Saksassa, jossa satojatuhansia ho-
moja polttomerkattiin, kastroitiin ja marssi-
tettiin yhtä jalkaa juutalaisten kanssa keski-
tysleireille.

Sama tyyli jatkui 50-luvulla Yhdysvallois-
sa, jossa homoja vainottiin ja erotettiin val-
tion viroista samoin kuin kommunistejakin.
Painottaisinkin, että juuri tästä yleisestä ja
yhtenäisestä homon kategoriasta käsin
homous oli helppo määritellä ja rajata erään-
laiseksi arkkityypiksi kaikelle sille mitä pide-
tään negatiivisena ja pahana, symboliksi to-
dellisuuden pimeälle ja uhkaavaksi koetulle
puolelle. Homot ovat onnettomia seksuaa-
limaanikkoja, pysyviin ihmissuhteisiin kyke-
nemättömiä miehennielijöitä, vastuuntunnot-
tomia lasten viettelijöitä ja homous on myös
näkymättömin sisäisin sitein kietoutunut
huumeisiin, varkauksiin ja jopa murhiin.

Tämän hirviöhomon arkkityypin hioi ja vei
huippuunsa amerikkalainen psykoanalyysi.
Se oli luopunut Freudin humanistisesta lä-
hestymistavasta ja luonnontieteellistynyt ja
mekanisoitunut lääketieteeksi. Samalla se
heijasti ja antoi ideologisen siunauksen 50-
luvun Amerikan yhteiskunnallisille arvoille,
vaikka julistikin edustavansa biologisia tosi-
asioita. Tämä homouden yleinen arkkityyppi
antoi sille mainion mahdollisuuden ummistaa
silmänsä empiirisiltä tuloksilta, joita nosti
näyttämölle esimerkiksi Kinseyn (1948) ja
Evelyn Hookerin (1957) käänteentekevät
tutkimukset: tyyppi kun määrittää a priori,
että kaikki homot, vielä syntymättömätkin,
ovat sairaita ja epäonnistuneita yksilöitä.
Amerikkalaisella psykoanalyysillä oli kolme
suurta auktoriteettia: Berger, Rado sekä
edellämainittu Bieber. He saivatkin aikaan
sen, että homous sinetöitiin virallisesti sai-
raudeksi vuonna 1952 Yhdysvaltojen psyki-
atriyhdistyksen toimesta. Tämän psykoana-
lyysin voittokulku ja lonkerot tunkeutuivat
50-70-lukujen aikana koko maailmaan ja vie-
läkin sen perusajatukset kummittelevat ho-

mojen vastustajien argumenttien taustalla.
Tämän vuoksi Stålström omistaakin teokses-
taan suurimman osan Amerikkalaisen psyko-
analyysin analyysille ja kritiikille.

Samaan aikaan 50-luvulla kun homovainot
olivat kiihkeimmillään pystytettiin sai-

rausleiman kritiikin kolme peruspilaria, joille
myöhemmät leiman kritiikit rakentuivat:
edellämainitut Fordin ja Beachin kulttuurien-
välinen tutkimus, Kinseyn yleisyystutkimus ja
Hookerin vertailututkikus. Ne kaikki iskivät
kiilaa ja säröjä myyttiin Homosta ja Leimasta.
Ford ja Beach osoittivat sen miten homou-
den määritelmät ja arvostus vaihtelee kult-
tuurista toiseen. Kinsey taas rikkoi homou-
den ja heterouden välisen absoluuttiseksi
luullun raja-aidan haastatteluilla, jotka kertoi-
vat, että joka kolmannella Amerikkalaisella
hetero miehellä on ollut ainakin yksi homo-
kontakti elämänsä aikana. Hooker heräsi ky-
symään olisiko terveitä homoja sittenkin ole-
massa, uskalsi astua potilashuoneiden ulko-
puolelle heitä etsimään, ja myös löysi. Sa-
malla hän romutti psykoanalyyttisen dokmin,
jonka mukaan homous on aina ja välttämättä
etäisen isäsuhteen ja dominoivan itseensä
imevän äitisuhteen tuottama fiksaatio: homo-
jen perhesuhteet eivät poikenneet heterojen
perhesuhteista, eivätkä homot heteroista
muuten kuin seksuaalisuutensa suhteen.

 Vaikka psykoanalyytikot torjuivat nämä
tutkimukset jyrkästi, ne antoivat virikkeitä sa-
mansuuntaisille tutkimuksille, jotka pian rai-
vasivat tiensä päivänvaloon. Tätä vauhditti ra-
dikaali ja kuohuva 60-luku. Käsi kädessä mui-
den vähemmistöaktivistien kanssa homot jär-
jestäytyivät ja nostivat aisiansa kuuluville muun
muuassa omien pienlehtien ja mielenosoitus-
ten välityksellä. Kritiikin kärki kohdistui – tietysti
– psykoanalyysiin, ja mielenosoittajat valta-
sivatkin Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen
vuosikokouksen vuonna 1970. Tieteellisen
sairausleiman tutkimuksen ja homoaktivis-
tien käytännön toiminnan välinen vuorovai-
kutus saikin aikaan viimein sen, että sairaus-
leima kumottiin virallisesti Yhdysvaltojen
psykiatriyhdistyksen toimesta vuonna 1973.

Tätä voikin pitää eräänlaisena auringon
nousuna homojen sorron historiassa.

Tästä eteenpäin asenteet homoja kohtaan al-
kavat muuttua askel askeleelta suvaitsevai-
semmiksi ja homojen itsensä ääntä kuunte-
levammiksi. Jopa psykoanalyysi, tuo homo-
vastaisuuden lujamuurisin linnake on viime-
vuosikymmeninä alkanut tiodostamaan ja
murtamaan tieteensä papillisia ja dogmaatti-
sia puolia. Se on päästänyt homoseksuaaliset
psykoanalyytikot keskusteluun mukaan,
kuunnellut ja ottanut opikseen heidän esittä-
mästään kritiikistä. Psykoanalyysi on myös
avannut portit muille aikaisemmin väheksy-
milleen näkökulmille; ottanut vaikutteita fe-
minismiltä, jälkistrukturalismilta, sosiaaliselta
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konstruktionalismilta ja muilta olemusajat-
telua purkavilta suuntauksilta. Toki homoilla
on edelleen kiivaita vastustajia, mutta he ovat
supistumassa yksittäisiksi henkilöiksi tai pie-
niksi marginaaliryhmiksi kuten joiksikin tie-
tyiksi psykoanalyytikoiksi, skinheadeiksi,
uusnatseiksi, uskonnolliseksi äärioikeistoksi
jne. Instituutionaalisella ja virallisella tasolla –
kirkkoa lukuun ottamatta – homous on lyö-
nyt itsensä läpi.

Nyt joku voi kysyä, että miksi sitten muis-
tella ja murehtia menneitä; mitä käytännön
iloa homoille  sairausleiman historian tutkai-
luista enää on kun kerran taistelu alkaa olla
takanapäin. Stålström kuitenkin muistuttaa,
että vaikka nämä vastustajaryhmät ovatkin
pieniä, ne ajavat asiaansa kiihkeästi ja kova-
äänisesti eteenpäin ja keräävät riveihinsä jat-
kuvasti uusia jäseniä. Lisäksi monissa – eten-
kin suomalaisissa – psykiatrian kirjoissa, lää-
kärikirjoissa, koulukirjoissa ja myös yleisissä
asenteissa homoseksuaalisuus edelleen näyt-
täytyy sairautena. Virallinen sairausleiman ku-
moaminen on oikeastaan hyvin abstrakti ja
muodollinen paperitason tapahtuma, käytän-
nön asenteet ja toiminta on kuitenkin se
alue, josta vastustus viimekädessä nousee.
Tähän liittyen Stålström huomauttaa, että
koska “sairaus” ja “terveys” ovat sosiaalisia
rakennelmia, niin yhteiskunnallisten arvojen
ja käytäntöjen muuttuminen kielteisimmiksi
riittää muuttamaan myös “tieteelliset” ja vi-
ralliset määritelmät homoseksuaalisuuden
terveydestä tai sairaudesta. Mielestäni Stål-
strömin huoli ei ole turha. Yhteiskuntamme
on jatkuvasti muuttumassa yhä enemmän
jyrkkiä vastakkainasetteluja ja niihin väistä-
mättä liittyvää kilpailua, kovuutta, agressii-
visuutta ja muita sotaisia asenteita suosivam-
maksi. Itse asiassa edellämainitut ryhmät ku-
ten skinheadit ja uusnatsit eivät edusta asen-
teiltaan ja ideologialtaan mitään tavallisen yh-
teiskunnan reunailmiötä – vaikka näin usein
väitetään – vaan niissä vain tiivistyy ja kärjis-
tyy yhteiskunnassamme itsessään piilevä ra-
kenteellinen väkivaltaisuus ja dikotomisuus.
Nämä ryhmäthän ovat syntyneet ja kehitty-
neetkin yhtä matkaa yleisen yhteiskunnalli-
sen ilmapiirin kiristymisen kanssa. Ja vaikka
homoja ei enää tyrkättäisikään sorrettujen
kastiin, niin joku sinne aina pudotetaan; se
on dikotomisuudelle perustuvan ja rakentu-
van olemassaolon perusehto. Olisi siis tärke-
ää tutkia tätä kahtiajakamisen logiikkaa ja me-
kanismeja myös itsessään; yleensähän sitä
on pohdittu vain erilaisten sorron kohteena
olevien erityisryhmien kannalta. Miksi ja mi-
ten tämä kahtiajakaminen itsessään syntyy ja
miten se on purettavissa?

  Stålströmin teos on tärkeä ja antoisa. Se
on eräänlainen homouden ensyklopedia,
josta löytyvät tiivistetyssä muodossa homo-
tutkimuksen keskeiset ajatukset ja tulokset.
Lisäksi se on väitöskirjaksi harvinaisen selke-
ästi kirjoitettu ja alan ulkopuolisellekin lukijal-

le helposti avautuva teos. Stålström onkin
tutkinut aihettaan jo 60-luvulta asti ja myös
osallistunut tiiviisti aiheeseen liittyvään käy-
tännön toimintaan: esimerkiksi 60-luvun
alussa hän oli henkilökohtaisesti yhteydessä
paikanpäällä nousevien homoliikkeiden ja
aktivistien kanssa, Suomessa hän oli 70-lu-
vun alussa perustamassa SETAa ja on hän
käynyt läpi psykoanalyyttisen terapiankin
vain todetakseen sen kyvyttömyyden “pa-
rantaa” homoseksuaalisen potilaan heteroksi
jne. Tämä kaikki saa aikaan sen, että teosta ei
vaivaa tuo niin monille väitöskirjoille ominai-
nen käytännön elämästä vieraantunut muo-
dollinen teoretisoiminen ja abstraktisuus.

Pekka Wahlstedt

SUOMI-FILOSOFIA ENNEN
FILOSOFIAA

Terhi Pursiainen: Sigfridus Aro-
nus Forsius. Pohjoismaisen re-
nessanssin astronomi ja luon-
nonfilosofi. Tutkielma Forsiuk-
sen luonnonfilosofisista katso-
muksista, lähteistä ja vaikutteis-
ta. SKS, Helsinki 1997. 498 s.
Jussi Nuorteva: Suomalaisten
ulkomainen opinkäynti ennen
Turun akatemian perustamista
1640. SKHS, Helsinki 1997.
533 s.

J. V. Snellmanista olisi kai paras aloittaa suo-
malaisen filosofian selvitys, koska hän oli

paitsi kansainvälisesti huomattava tutkija,
myös kulttuurisen ja sosiaalisen suomalai-
suuden moniottelija. Niin ‘filosofia’ kuin
‘Suomikin’ syntyivät vasta hänen aikanaan ja,
niinhän on teroitettu, paljolti hänen käsiensä
käsitteellistäminä. Selvitystä Snellmanin
omasta työstä kaivattaisiinkin: eiväthän am-
mattilaisemme enää juuri tunne hänen jul-
kaisujaan eikä monikaan maallikko ajatellut
säilövänsä takavuosina lompakossaan ni-
menomaisesti filosofin rintakuvaa tai vielä-
kään koe katselevansa filosofin pronssista
kokovartaloa Suomen Pankin edustalla.
Snellmanista pääsisi sitten kätevästi Reiniin,
Grotenfeltiin ja Westermarckiin, josta alkaen
kaikki onkin jo vähän tutumpaa. Taaksekin
päin voisi pyrkiä, tutkimaan filosofisen suo-
malaisuuden ja suomalaisen filosofisuuden
kehkeytymistä. Tällä matkalla moni tunnettu,
mutta filosofisen ulottuvuutensa osalta arti-
kuloimaton tapaus saisi uuden tulkintansa.
Jos seteleissä pysytään, niin Antti Chydeni-
ukseen liitetään filosofinen aspekti suunnil-

leen yhtä harvoin kuin hänen kiusallisen
isoon rahaan painettua naamansa pääsee nä-
kemään. Se on harmi, sillä jotain olisi kai
osattava sanoa 1700-luvunkin Suomi-filoso-
fiasta.

Vieläkin etäämmälle eiliseen pääsee nyt
hyvässä kyydissä. Terhi Pursiainen asettelee
väitöskirjassaan paikalleen yhden ehdokkaan
suomalaisen filosofian pioneeriksi, 1500-
1600-lukujen vaihteessa vaikuttaneen Sigfri-
dus Aronus Forsiuksen. Tästä kahden hel-
sinkiläisfilosofin kurkottautumisesta toisiaan
kohden neljän vuosisadan ylitse syntyy vai-
kuttavaa jälkeä.

Pariisista Wittenbergiin

Pursiaisen työn taustaksi voi käyttää Jussi
Nuortevan väitöstä suomalaisten stipendi-
aattien seikkailuista eurooppalaisissa yliopis-
toissa ennen täkäläisen korkeakoulun syn-
tyä. Tekijä tunnetaan paneutuneista ja pane-
utumaan yllyttävistä radio-ohjelmistaan.
Hämmästyttävää kyllä, etevyys toimittajan-
työssä on monesti riittävä syy epäillä päte-
vyyttä tutkijantyössä. Onneksi Nuortevan
kaltaisissa toimijoissa tutkimuksellinen lujuus
ei kurista kerronnan hengitystä eikä sanon-
nan sulavuus haittaa päättelyn kiinteyttä.

Tutkimus ei millään muotoa tähtää Suo-
men filosofisen perinteen kartoitukseen,
mutta meikäläisen papiston ja virkamiehistön
kouluttautumisen perusteellinen dokumen-
tointi ja maanosan tutkimuslaitosten rakentu-
misen oppihistoriallinen hahmottelu ovat sel-
laisia hankkeita, joista filosofiaa ei liioin käy
sulkeistaminen. Yliopistolaitoksen ja niin
muodoin tieteiden työnjaon peruskysymyk-
sistä kiinnostuneet hyötyvät paljonkin Nuor-
tevan teoksen 2. luvun pikakatsauksesta. Va-
vahduttavia uutuuksia ei tarjoilla, sen sijaan
esimerkiksi termin “filosofia” varhainen eriy-
tymättömyys (=“tieteet”) tuodaan mutkatto-
masti esiin, samalla kun lukija saa hyvän kä-
sityksen jumaluusopin ja viisaustieteen jän-
nitteistä. Seuraavien lukujen lukemattomat
yksittäistapaukset sovitetaan hyvin laajem-
piin yhteyksiinsä toistuvin aatehistoriallisin
yleistyksin sekä vielä viimeisen luvun tiiviissä
yhteenvedossa.

Filosofisten uutisten tai edes anekdoot-
tien isänmaallinen janoaja joutuu pettymään.
Vika ei ole väitöskirjailijan, vaan “meidän poi-
kaimme merellä”: täkäläisistä opintomatka-
laisista ei kolmensadan vuoden aikana jäänyt
kummempia filosofisia jälkiä aikakirjoihin.
Vaikka kaikki teologiaa opiskelleet joutui-
vatkin keskiajan yliopistoissa ensin perehty-
mään filosofiaan, vaikka uhkeimman uran
tehnyt Olaus Magni eteni 1400-luvulla filo-
sofeistaan kuulun Pariisin Sorbonnen rehto-
riksikin ja vaikka Turun viimeinen katolinen
piispa, Martti Skytte, tapasikin tomistisuu-
ruus Thomas de Vijo Cajetanuksen, ei koko-
naisarvio ole omiaan nostattamaan kansallis-


