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tunnetta. Päättäessään vuosia 1313-1523
tarkastelevan lukunsa Nuorteva näet toteaa
(s. 149), että siinä missä tanskalaisilta ja
ruotsalaisilta oppineilta tunnetaan myös filo-
sofisia kirjoituksia, suomalaisilta ei yhtäkään,
ja “vaikka muutama suomalaisen laatima
teksti löytyisikin, eivät ne oleellisesti muuttai-
si kokonaiskuvaa – suomalaiset olivat kes-
kiajan oppineessa kulttuurissa saavana osa-
puolena”.

Päätelmän avoimuus on toki siunauksel-
linen seikka janoiselle patriootille. Voihan
joku siis vielä kaivaa esiin edes yksittäisiä
suomalaisvoimin kannettuja korsia monikan-
salliseen kekoon, tai sitten nostaa esiin sellai-
set fragmentit, jotka eivät Nuortevan työn
toisin rajattuun kokonaisuuteen kuuluneet.

Vaan ei hyvältä näytä. Nuortevan muser-
tava arvio myös uskonpuhdistuksen ajalta
kuuluu seuraavasti (s. 189): “Samalla tavoin
kuin keskiajalla suomalaiset olivat reformaa-
tiokaudellakin yksinomaan vaikutteiden vas-
taanottajia ja niiden välittäjiä kotimaahansa.
Keneltäkään ei tunneta tieteellisiä tekstejä
eikä kenenkään tiedetä osallistuneen ulko-
maiseen teologiseen tai filosofiseen keskus-
teluun.”

Tässä kohden voisi filosofisemmin histo-
rioiva jo tietysti älähtääkin. Väitöskirjailija on
ehkä liian lähellä sellaista turhan vahvaa väi-
tettä, etteikö eurooppalaisen perinteen siirtä-
minen ja sovittaminen ei-kirjalliseen kansal-
liskieleen edellyttäisi paitsi kielellisiä lahjoja,
myös monipuolista tieteellis-filosofista taitoa
ja ongelmanratkaisukykyä. Kokonaisen kä-
siteavaruuden saksannos-suomennos-pro-
jekti on toki myös yliyksilöllisesti sivuutta-
maton filosofinen megatapahtuma. Jo pelkäs-
tään siksi, että reformaatiota ruokki katolisen
kirkon messulatinan ja aristotelisen filosofian
kommentaarilatinan syrjäyttäminen, ja siten
mielen ja kielen kumouksellinen uusmaise-
mointi, Mikael Agricolankin valtavaa kapasi-
teettia ja työtä tulisi tarkastella myös filosofi-
sesti virittyvänä suorituksena. Jos tämä tun-
tuu kaukaa haetulta, lyhyempi silta filosofiaan
löytyy Nuortevan itse toteamista, Agricolan
kirjastoon kuuluneista niteistä Aristotelei-
neen, Diogenes Laertiuksineen päivineen.

Oli miten oli, vasta pedersöreläisen Jo-
hannes Canuti Fortheliuksen hahmossa suo-
malainen filosofinen osaaminen murtautuu
esiin. Upsalassa, Helmstedtissa, Jenassa ja
Wittenbergissä opiskellut Forthelius työsti
ramismin kammennutta uusaristotelista, fy-
siikkaa ja metafysiikkaa painottavaa näke-
mystään 1600-luvun alkuvuosina. Hän päätyi
kuitenkin yliopistouran sijasta kruunun hom-
miin. Mutta Fortheliuksen aikana olikin jo
vauhdissa nyt perusteellisesti monografioitu
isompi suomalaisklassikko.

Teksti ja kon-teksti

Filosofin esitykseksi Terhi Pursiaisen selon-

teko luonnonfilosofi S. A. Forsiuksesta on
typerryttävän säntillinen, jo tekstikriittisillä
ansioiltaan ja historiallisen rekonstruktion
taituruudellaan oman alansa ahtaat rajat ja
ankeat tavat kirkkaasti ylittävä työ. Yhden
merkillisen elämäntyön kokoava, sen ympä-
ristöstään yllättävä tutkimus on myös filoso-
fisesti valpas ja varmaotteinen.

Ehkä vain pää- ja väliotsikoiden monisa-
nainen raskaus ja siten hieman työläästi hah-
mottuva jäsennys kertovat vaikeudesta tuoda
vanha tavara ja yksinäinen urakka arkistoista
ja kammioista kommunikoivaan tilaan. Eräin
osin myös Forsiuksen toimeliaisuuden kirja-
vat vaiheet erottuvat turhankin vaivalloisesti
kirjaan viedyn intellektuaalisen historian rön-
syistä, mutta näillä kohdin aavistaa mono-
grafistin langettaman ansan. Päähenkilöön
kiinnittyvä kerronnallinen pääväylä on upo-
tettu risteävien tarinalinjojen, eri suuntiin au-
keavien vaihtoehtoisten kulkuteiden ja poik-
kiteloin asettuvien kysymysten sekaan niin,
että se ei huku mutta ei myöskään näy kun-
nolla, ellei lukija vaivaudu nauttimaan ’itse
asian’ lisäksi sen muuntuvaa ympäristöä. Rat-
kaisu on perusteltu, sillä jos Forsius tekoi-
neen ja sanomisineen olisi helpommin irro-
tettavissa yhteyksistään, nuo yhteydet miel-
tyisivät äkkiä pelkäksi rihkamaksi, niiden sel-
vitys silkaksi itsetarkoitukselliseksi ahkeruu-
den ja ekspertiisin esittelyksi.

Yhdellä tapaa sanottuna Pursiaisen tutki-
mus (en ymmärrä, miksi hänen otsikossaan
seisoo “tutkielma”) on tutkimus Forsiuksen
päätyöstä, ruotsiksi 1611 kirjoitetusta, mutta
vasta 1950-luvulla kirjaksi toimitetusta Phy-
sica-tekstistä, sen mahdollisimman laajasti
ymmärretystä kon-tekstista ja näiden suh-
teista. Keskiössä on teksti ja kaikki siihen
kiinnittynyt, sitä määrittävä, sen synnyttänyt.

Sen ympärille kiertyy myös 1 kpl värikkäi-
tä elämiä. Jo syntymänsä puolesta vaikeasti
määritettävä (Helsing)Forsius sai sivistykselli-
sen ensiapunsa Turun katedraalikoulussa,
työskenteli opettajana Tallinnassa, jatkoi
opiskeluaan ainakin Upsalan yliopistossa
1595 alkaen, toimi kenttäpappina Baltiassa,
maanmittarina Lapissa ja pastorina Kemiös-
sä. Hän kävi Saksassa ja vietti vuoden vanki-
lassa uskonkiistoista juontaneen ruotsalaisen
valtataistelun johdosta. 1608-1610 hän sai
hoitaakseen Upsalan yliopiston tähtietieteen
professuurin ja 1612 alkaen kuninkaallisen
astronomin viran, samalla kun toimi pappina
Riddarholmenilla. Papin pesti loppui skan-
daaleihin, kun kuumapäinen ja onneton For-
sius karkasi saarnastuolista esimiehensä
kimppuun ja vähän myöhemmin osallistui
miessurmaan päättyneisiin ryyppyjuhliin.
Astronomin työ taas johti oikeustoimiin har-
haoppiepäilyjen tähden. 1624 kuollut For-
sius eli vielä muutaman rauhallisemman vuo-
den Tammisaaren kirkkoherrana.

Itse Physicaa arvioidessaan Pursiainen
korostaa sen omaperäistä otetta, käytetyn

lähdeaineiston moniaineksisuutta ja tekijän
maltillisen skeptistä lähestymistapaa. Tämän
oppikirjan lisäksi Forsiuksen tuotanto käsit-
tää muun muassa almanakkoja, ennustus-
kirjoja, komeettatutkimuksia, saarnoja, puo-
lustuspuheita ja vanhimman pohjoismaisen
koraalikirjan vuodelta 1608.

Pursiaisen työstä voi poimia monipuoli-
selle toiminnalle ainakin kolmenlaisia perus-
teluja. Ensinnäkin Forsius esimerkillistää re-
nessanssihenkistä oppineisuutta, jota ei vie-
lä kahlinnut luterilainen tai mikään muukaan
liika puhdasoppisuus. Toiseksi hän kannatti
avoimesti anti-autoritaarista filosofiakäsitystä,
jonka kulmakiviksi hän nimesi argumentit ja
kokemuksen. Kolmanneksi Forsiuksen hel-
limä ennakkoluulotonta eklektismi tähtäsi
mielekkäisiin kokonaisyhteyksiin: “filosofian,
tieteiden ja taitojen väliset rajat ylittävä vuo-
rovaikutus oli hyväksyttävää ja toivottavaa”
(s. 183).

Forsius on lohdullinen hahmo Suomi-filo-
sofian edelläkävijäksi. Hänen tapansa koros-
taa argumentatiivisuutta ei siis johtunut koke-
muksen kapeudesta, osaamisen ohuudesta,
luovuuden laihuudesta tai tietämyksen typis-
tyneisyydestä, eikä se myöskään näihin joh-
tanut. ‘Argumentti’ ei ollut hänelle minkään
filosofisen koulukunnan tunnusmerkki, vaan
jotakin, joka liittyi kykyyn puhua ymmärrettä-
västi monissa yhteyksissä, tunnistaa kullois-
takin ajattelurupeamaa ehdollistavat ulkoiset
paineet ja kritisoida myös käsillä olevan pun-
taroinnin filosofista sisustusarkkitehtuuria.

Jarkko S. Tuusvuori

RAHAN FILOSOFIASTA

Georg Simmel, Rahan filoso-
fia. Valikoiden kääntänyt
Panu Turunen, Rainvaik-kus-
tannus/ Doroga, Turku 1997
208 sivua.

Jorge Luis Borges kertoo tarinassaan Teolo
git, että hunnien hävittämästä kirjastosta

löytyi keskeltä roviota tuhkan seasta miltei
koskemattomana De Civitate Dein kahdes-
toista kirja. Siinä todetaan Platonin opetta-
neen Ateenassa, että vuosituhansien kulut-
tua kaikki palaa entiselleen ja hän itse opet-
taa samaa oppia samoille kuulijoille. Liekkien
säästämä teksti korotettiin erityiseen kunni-
aan, ja ne jotka lukivat ja tutkivat sitä tuossa
kaukaisessa provinssissa unohtivat lopulta
että tekijän tarkoituksena oli vain kumota op-
pi josta hän puhui.

Filosofi, Privatdozent Georg Simmel
(1858-1918) puolestaan opetti ja kirjoitti
Berliinissä, ja oli todellisen tähtiluennoijan
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maineessa. Moraalifilosofiassa Simmel käsit-
teli jatkuvasti Kantia, Nietzscheä, yksilöä ja
objektiivista kulttuuria. “Puhtaasti” filosofis-
ten tutkielmien ohella hän kirjoitti muutamia
töitä, joiden otsikossa esiintyy 1900-luvun
alun nousevan ja muodikkaan vulgaaritieteen
nimitys, Soziologie. Simmelin tarkoitus ei to-
sin ollut sosiologian kumoaminen; pikem-
minkin hän oli kaksoisagentti, joka tarttui filo-
sofin otteella sosiologiseen trendiin; toisaal-
ta hän halusi elämää kuivakkaaseen akatee-
miseen filosofiaan. Mihin tahansa merkityk-
settömältä näyttävään asiaan Simmel tarttui-
kin, siitä alkoi pilkistää filosofin myrkkyham-
mas — aprioriset ehdot ja elämän kokonai-
suus. Tätä eivät Simmelin aikalaiset aina he-
vin sulattaneet.

Tänään Simmel on yhä outo lintu. Niin pal-
jon filosofinen kulttuuri on kuitenkin

muuttunut, ettei Simmelin nimi yleensä esiin-
ny keskitason filosofian historioissa. Simme-
liä pidetään ennemminkin sosiologian klas-
sikkona, tosin “filosofisena ja kulttuurikriit-
tisesti purevana” klassikkona, jolla oli silmää
suurkaupungin, muodin, rahavälitteisen elä-
mäntyylin yms. ihmeille. Nämä olivatkin väli-
töntä materiaalia Simmelin filosofialle. Olisi-
han kohtuutonta vaatia, että sosiologia tart-
tuisi Simmelin filosofiseen relevanssiin.
Usein se selitetään joko nuoren miehen hai-
rahdukseksi tai sitten vanhuudenhöperyy-
deksi nimeltä Lebensphilosophie.

Suomessa Simmel on kääntäjä Panu Tu-
rusen sanoin “suhteellisen tuntematon teki-
jä”. Häneltä on aiemmin käännetty vain kak-
si esseetä Muodin filosofia ja Rauniot. Sosio-
logisessa Simmel-tutkimuksessa ovat lisäksi
ansioituneet Arto Noro ja Jukka Gronow.
Niin maailman muodista kuin kasvavasta tä-
käläisestä kiinnostuksestakin kertoo se, että
Simmelin massiivisesta Rahan filosofista on
liki täydellisenä yllätyksenä suomeksi ilmes-
tynyt osittainen käännös

Seuraava yllätys on, ettei kirjassa ei ole
minkäänlaista suomalaista esipuhetta, joka
selvittäisi teoksen ja sen “suhteellisen tunte-
mattoman kirjoittajan” kontekstia. Kirjan toi-
mitustyössä, mikäli sellaisesta voi tässä tapa-
uksessa puhua, hämmästyttää myös se, että
kääntäjä esittää ainoat perustelunsa menet-
telyilleen ja valinnoilleen kirjan lopussa kym-
menellä rivillä! Tätä edeltää hieman yli sivun
mittainen jakso sananselityksiä.

Simmelin saksankielisessä teoksessa on
analyyttinen osa ja synteettinen osa.

Analyyttisessa osassa Simmel tutkii arvon ja
rahan edellytyksiä ja olemassaolon merkitys-
tä. Synteettisessä osassa hän tarkastelee ra-
han vaikutuksia yksilön sisäiseen maailmaan.
Näistä kääntäjä on valikoinut runsaan kol-
manneksen, eli synteettisen osan luvut Yksi-
lön vapaus ja Elämäntyyli. Hänen mielestään
juuri niissä Simmel näyttää taitonsa “raha-

talouden vaikutusta yksilön vapauteen ja eri
elämäntyyleihin pohdiskelevana esseistinä”.

Elämäntyylistä kääntäjä on kuitenkin on-
nistunut jättämään pois Simmelin koko filo-
sofiassa erityisen keskeisen alaluvun Kult-
turin käsite. Rohkea teko, johon kukaan van-
noutunut simmelisti tuskin olisi kyennyt. Tie-
tysti kirjan jokainen luku on edustava näyte
Simmelin filosofiasta, mutta ratkaisu on häm-
mästyttävä, varsinkin kun kääntäjä on
tiettävästi väitellyt filosofiassa.

Tekstivalikoimasta on kuitenkin se etu,
että moraalifilosofi Simmel näkyy var-

masti jo ensimmäisellä sivulla. Yksilön vapa-
us on Simmelin vakioteema, josta hän kirjoit-
ti lukuisia erilaisia versioita. Sinänsä Simme-
lin esseistiikassa tuskin on ainoataan kirjoi-
tusta josta ei olisi useita variaatioita, mutta
yksilön vapauden ongelma on aivan erityi-
nen. Simmel tuntee hyvin moraaliajattelun
kaksi vastakkaista yksilöllisyyden konsep-
tiota:

ainutkertaisen yksilöllisyyden [Einzigkeit], jota
hän nimittää myös laadulliseksi yksilöllisyy-
deksi, ja erillisen yksilöllisyyden [Einzelheit],
jota hän nimittää myös määrälliseksi.

Rahan filosofian kohteena on ennen muuta
tuon kaikkialle ulottuvan rahavälitteisyyden
henkisesti varsin köyhä määrällinen yksilölli-
syys, jonka vapauden “filosofisia” artikulaa-
tioita ovat liberalismi ja utilitarismi. Mutta
Simmel ei ole mikään Bentham, vaan tekee
rahan objektiivisen merkityksen ja yksilölli-
sen, subjektiivisen kulttuurin jännitteisestä
suhteesta intensiivisen filosofoinnin areenan.

Itse asiassa Rahan filosofian yhteiskunta-
filosofi Simmel on paljossa velkaa toiselle

juutalaiselle, Karl Marxille, joka osoitti miten
tavarassa ja vaihdossa ihmisten väliset suh-
teet esiintyvät esineiden suhteina. Simmel
tarttuu tähän reaaliseen Scheiniin ja kääntää
asetelmaa, jonka Marx esitti tavara- ja raha-
fetissin analyysissa. Vaihto, ja sen kristalli-
soituma raha, luo objektiivisuuden asettamal-
la ihmisten sijasta esineet suhteeseen keske-
nään. Vaikka tämä rahaan perustuvan vapau-
den muoto on siis henkisesti varsin köyhä,
se on modernissa maailmassa sivilisaatio-
historiallisesti hyvin merkittävä: raha purkaa
vanhat hierarkkiset sidonnaisuudet ja luo ih-
misten välille uusia verkkoja jättäen heidät
omiin silmukoihinsa, muttei sido heitä sisäi-
sesti. Simmelille Rahan filosofia on nimen-
omaan filosofinen tutkielma tästä kulttuuri-
sesta tuotannosta, sen yksilöllisyydestä ja
vapaudesta. Se ei ole kansantaloustiedettä
(Nationalökonomie) koskeva työ, ei myös-
kään Marxin poliittisen ekonomian kritiikkiä.

Rahan juokseva, olemukseton luonne on
kuin Simmelin filosofista analyysia varten
syntynyt, sillä hän on dynaamisen muodon
filosofi. Rahan filosofian Simmel ei kuiten-

kaan ole rahavälitteisen kulttuurin relativis-
tisen maailmankatsomuksen eikä fragmen-
taaristen elämänsisältöjen filosofi. Nykyään
hänen totaliteetin filosofiansa on suorastaan
epämuodikasta; nähtäväksi jää, kääntyykö
tämä epämuodikkuus Simmelin eduksi.

Joka tapauksessa hän etsii jokaisesta elä-
män murusesta ja yksityiskohdasta sen mer-
kityksen kokonaisuutta, ei yksittäisiä sisällön
faktoja. Simmelin filosofiassa fragmentaariset
sisällöt vaativat kokoavaa käsitteistöä, joka
kasvaa olemassaolon (Dasein) kokonaisuu-
desta.

Vaikka Rahan filosofia ja Soziologie ovat
massiivisia teoksia, nopeasti arvioiden

suurin osa Simmelin tuotannosta käsittelee
suoraan moraalifisofisia aiheita. Liberalistisen
vapauden vastakohtana Simmel on myös
vaativan yksilöllisyyden filosofi. Tämä pilkis-
tää myös Rahan filosofian eri kohdissa, mut-
ta kiteytyy erityisen taidokkaasti esseessä
Das individuelle Gesetz (Yksilöllinen laki).
Oikeastaan se muodostaa Simmelillä kontra-
punktisen vastaparin rahavälitteisen elämän
tyhjälle subjektiviteetille. Eettinen subjekti-
viteetti, ts. ainutkertainen yksilöllisyys ja sen
periaate, vastuu sitoo ihmisiä sisäisesti.

Kevyemmän ainutkertaisuuden filosofiaa
Simmel kehittelee Suomessakin jo entuudes-
taan tunnetussa Muodin filosofiassa.

Kun raha on tullut koko nykymaailman
keskeiseksi konstituentiksi, on “modernitee-
tin” sosiologia ominut Simmelin.

Muodin filosofian suomalaisessa esipu-
heessa jopa varoitetaan lukijaa sivystyspor-
vari Simmelin kaukaisuudesta. Rahan filoso-
fian puuttuvassa esipuheessa olisi ollut tar-
peellista varoittaa tästä “modernista” likinä-
köisyydestä, joka ei havaitse Simmelin
moraalifilosofista antia ja eetosta.

1900-luvun klassikoiden kentällä Simmel
saanee hakea paikkaansa vielä pitkäänkin.
Yhä useampia Simmelin ideoita kuitenkin
tunnistetaan myöhemmiltä ajattelijoilta. Sim-
melin nimeen usein tarpeettomastikin liitetyn
Lebensphilosophien eli elämänfilosofian tra-
dition mentyä mailleen Simmelin etiikan tun-
nistaminen ajankohtaiseksi on tullut hel-
pommaksi, ellei peräti mahdolliseksi. Kun jo
puoliväliin ehtineet 24 osaiset kootut teokset
lähivuosina valmistuvat, filosofeilla on paik-
kaustöitä — tai sitten kokoproteesin teko.

Palaako kaksoisagentti Simmel takaisin ja
alkaa taas opettaa 1900-luvun rovioissa pa-
hoin kärsinyttä moraalifilosofiaa?

Kirjoittajana Simmel on ennen muuta es-
seisti ja tyyliniekka. Myös laajoissa teoksis-
saan hän on esseisti; ja jokainen essee on
oma taiteellinen kokonaisuutensa. On hyvin
vaikeata sanoa toisin sitä mitä Simmel sanoo
menettämättä ajatuksen lentoa. Simmeliä on
ilo lukea, sillä ajatus etenee näennäisen vai-
vattomasti. Itse asiassa hän on esseistinen
velho, joka saa filosofisen tarkastelun taika-
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linnassa asiat vaikuttamaan salaperäisiltä ja
kiehtovilta, vaikka ne arkipäiväisesti vaikutta-
vat aivan mitättömiltä. Jopa sosiologia alkaa
Simmelin käsittelyssä vaikuttaa kiinnostaval-
ta. Vahinko ettei Puhtaan järjen kritiikki ole
Simmelin käsialaa.

Toimitustyön lisäksi Rahan filosofian
käännöksen kieliasu jää kiusaamaan lukijaa.
Simmelin polveilevana soljuvaa esseististä
saksaa on vaikea saada sujuvasti suomen
virkkeiksi. Tehtävä ei kuitenkaan ole mahdo-
ton, mutta jää edelleen ratkaisematta. Kään-
täjä on pyrkinyt suomelle ominaisiin sanava-
lintoihin, kun taas syntaksi jäljittelee saksaa.
Jopa keskinkertainen kustannustoimittaja oli-
si parantunut jälkeä. Omakustanteena ilmes-
tynyt Rahan filosofian käännös sopii hyvin
työaineistoksi seuraavaa vaihetta varten, al-
koihan nykyinen Aristoteles-hankekin Niko-
makhoksen etiikan osittaisesta käännökses-
tä.

Tapani Laine

VALLAN JÄLJET

Olli Tammilehto, Maailman
tilan kootut selitykset. Like
Kustannus ja Suomen Rau-
hanpuolustajat, Helsinki
1998.

Harvoin törmää kirjaan, josta ei ole oike-
astaan mitään pahaa sanottavaa. Maail-

man tilan kootut selitykset on yksinkertaises-
ti merkittävin suomalainen ympäristökriisiä
käsittelevä teos vuosikausiin. Vielä enemmän
kuin ympäristökriisiä, kirja käsittelee laajem-
minkin teollisen kulttuurin ongelmia. Tammi-
lehdon lähestymistapa on yleinen kulttuu-
rikritiikki, eri ongelmien näkeminen yksittäis-
ten sektoriongelmien sijaan oireina kulttuu-
rin perusluonteen vinoutumista. Tällaista tar-
kastelua on suomeksi kaivattu, ja kirja on
kansainvälisestikin vahva kannanotto.

Teos on kirjoitettu eräänlaisen matkakerto-
muksen muotoon aina alkulausetta myöten,
jossa tekijä kutsuu lukijansa välillä rasittaval-
lekin matkalle etsimään “pahan juuria” (teok-
sen työnimi), alkusyitä kulttuurimuotoamme
vaivaaviin ongelmiin. Kirjoittajan äänensävy
ei ole kuitenkaan holhoava, sillä matkakerto-
mus ei ole vain tekstin muodossa, vaan kirjan
historiassa. Sitä on kirjoitettu eri muodoissaan
vähintään vuosikymmenen ajan, ja jo kirjan
kansi kuvaa tekijän asennetta omaan tuo-
tokseensa. Poispäin ajavan ruosteisen kuorma-
auton lavalla lojuu kasoittain vanhoja kirjoitus-
koneita matkalla ties minne. Ajatukset eivät ole
itsenäisiä sen enempää luomisprosessissa kuin
matkaa jatkaessaankaan. Lukija voi havaita kir-
jan sivuilta tekijän oman ajatusmaailman muu-
tokset noiden vuosien aikana, kritiikin ja uudel-
leenajattelemisen jättämät jäljet.

Kirjan lähtökohtana on kauniin, mielek-
kään ja hyvän kokemusten katoaminen

sitä mukaa, kun tieto maailman tilasta kasvaa.
Pahan aistimiselta on vaikea välttyä. Maail-
massa on “hyvää, arvokasta ja kaunista – vie-
lä”, mutta se tuntuu yhä uudelleen hukkuvan
pahojen uutisten tulvaan. Seuraavat kolme-
sataa sivua on omistettu sen tutkimiselle,
mistä tässä kokemuksessa on kysymys. Mis-
tä nämä kehityskulut johtuvat, ja ovatko ne
ajallemme ominaisia vai kuuluvatko ne ihmi-
sen, kulttuurien tai maailman perusluontee-
seen? Ja onko tämä suunta käännettävissä?

Kirjan alkuluvuissa käydään yksi kerral-
laan lävitse perinteisiä vastauksia näihin ky-
symyksiin. Teemojen käsittely on perinpoh-
jaista, eikä historiallinen kuvaus sorru karkei-
siin yleistyksiin. Etenkin alaviitteissä tarken-
netaan niitä tekstin kohtia, joissa tekijä on
sujuvuuden vuoksi oikonut mutkia. Filosofian
klassikoita käsitellään oppineesti, mutta vaa-
timatta lukijalta akateemista koulutusta tai tu-
tustumista minkään alan erikoissanastoon.
Loppuliite “Supplementaarinen postscriptum
akateemisille civiksille” pyytää pilke silmäkul-
massa anteeksi niiltä lukijoilta, jotka olisivat
kaivanneet tekstiltä akateemisempaa otetta.
Kirja on kuitenkin ennen kaikkea puheen-
vuoro keskustelussa, jolla on vahvat yhtey-
det käytännön elämään ja poliittiseen toimin-
taan. Kirjan viimeisissä luvuissa näiden to-
tuttujen selitysten sijaan etsitään pahan juu-
ria vallan, herruuden ja puheen rakenteista.

Taloutta käsittelevässä luvussa kuunnel-
laan selityksiä, jotka selittävät maailman tilaa
köyhyydellä, puutteella, kasvun hitaudella ja
talousjärjestelmien pintavioilla. Etenkin näl-
käongelman ja kasvun käsitteen analyysi
murtaa monia totunnaisia fraaseja, joita ym-
päristökeskustelussa on totuttu kuulemaan.
Tuotannon tarkasteleminen abstrakteina kes-
kilukuina osoittautuu illuusioksi, joka peittää
taakseen vallan, rahan, ruoan ja ennen kaik-
kea maan jaon epäoikeudenmukaisuuden ai-
heuttamat ongelmat. Ruoan puuttumisen ai-
heuttama nälkä on vain poikkeustapaus: his-
toriallisesti monet nälkää kärsineet maat ovat
olleet ruoan nettoviejiä. Jo tässä vaiheessa
kirjan kielenkäytön merkittävin piirre käy il-
mi. Ilmausten “nälkää kärsivä maa” ja “köyhä
maa” totuttu merkitys kyseenalaistetaan, sa-
moin puhe “ laadullisesta kasvusta”. Tämä
purkutyö jatkuu läpi kirjan Totunnainen reto-
riikka nähdään osana poliittista kamppailua,
mikä tuo esimakua kirjan viimeisestä osiosta.

Kahdessa teknologiaa käsittelevässä lu-
vussa pohditaan teknologian historiaa ja

sen olemusta. Historiallisiin ja nykypäivän
esimerkkeihin tukeutuen asetetaan kyseen-
alaiseksi ajatus teknologiasta vääjäämättä ke-
hittyvänä, puhtaan välineellisenä. Teollistu-
misen historiasta etsitään tapauksia, jotka
osoittavat teknologian käyttöönoton ja tietty-
jen teknologisten perinteiden suosimisen

poliittisen luonteen. Osio muistuttaa paljolti
Rifkinin teoksia, joihin useassa kohdassa vii-
tataankin. Teknologiaa ei kehitetä tyhjiössä,
vaan sen kehityksen suunnan määräävät yh-
teiskunnalliset reunaehdot ja suora pyrkimys
vallankäyttöön. “Pehmeän teknologian” nä-
kemystä, geeniteknologian eräät puolustuk-
set uusimpana esimerkkinä, kritisoidaan eh-
kä pätevämmin kuin missään aiemmin lu-
kemassani teoksessa juuri tämän teknolo-
gian poliittisen luonteen kautta.

Pahuuden etsiminen yliluonnollisista seli-
tyksistä ei sekään vakuuta tämän kirjallisen
matkan tekijää. Erilaiset ennaltamääräämis-
opit, niin uskonnolliset kuin biologistisetkin
ovat joko uskottavia vain valmiiksi “käännyte-
tyille” tai lähemmässä tarkastelussa osoittau-
tuvat myyteiksi. Pentti Linkolan usein (tosin
viime vuosina vähemmän) saarnaama ajatus
ihmisen perusluonteeseen kuuluvasta tuho-
vietistä ei sekään kestä kriittistä katsetta.
Pelkkä vetoaminen synnynnäiseen aggres-
siivisuuteen ei selitä ainakaan sellaisia tuho-
käyttäytymisen muotoja, joissa näennäi-
sesti “kunnolliset” ihmiset osallistuvat vaik-
kapa kansanmurhaan.

Jos tuhokäyttäytyminen ei sitten kumpua
perisynnistä tai geeneistä, johtuuko se ihmis-
ten muista ominaisuuksista? Luvuissa “Ihmi-
set I: Tyhmät, pahat ja epäkypsät” sekä “Ih-
miset II: Kerrostetut ja sukupuolitetut” tut-
kaillaan selityksiä, joitka etsivät pahan juuria
ihmisen puutteellisuudesta tai perinteisistä
syntipukeista, toisista pahoista ihmisistä. Yk-
sittäisten ihmisten tai joidenkin ihmisryhmien
pahuutta korostavista näkemyksistä siirrytään
hiljalleen kohti kirjan käännekohtaa, kult-
tuuriemme järjestäytymismuotojen tutkailua.

Kirjan yhdeksännessä luvussa siirrytään
tarkastelemaan erilaisten alistuskoneis-

tojen ja hierarkkisten järjestelmien vaikutus-
ta ihmisten toimintaan. Tämä on ehkä kirjan
merkittävin luku juuri siksi, että se ei aseta
herruuden järjestelmiä syypääksi perusteet-
ta. Melkein arasti kirjoittaja pohtii niitä meka-
nismeja, joilla valtarakenteet pysyvät pystys-
sä ja toisintavat itseään. Tämä luku asettaa
pohjan seuraavien lukujen pohdinnoille, jois-
sa tarkastellaan yhtiöitä, valtioita ja ylikansal-
listen toimijoiden verkostoa rakenteina, jotka
pitävät yllä tuhokehitystä. Tammilehto on ai-
nutlaatuinen poikkeus siinä mielessä, että
hänelle “rakenne” tai “systeemi” ei ole aasin-
silta selitysten välttämiseen. Alistuskoneisto-
jen tarkastelu ei nimenomaan ole helppo ta-
pa ymmärtää maailman tilaa. Juuri aatteellis-
ten pakettiratkaisujen puute tekee siitä vaike-
an tien kirjan läpi matkaajalle.

Yhtiöitä ja valtioita käsittelevissä luvuissa
tarkastellaan näitä rakenteita sekä tuhokehi-
tystä edistävinä että mahdollisuutena suun-
nan muutokseen. Tammilehto on hyvin kriit-
tinen vihreän markkinatalouden ajatuksia
kohtaan, ja yleisestä puhetavasta poiketen


