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FILOSOFISIA KUVAKIRJOJA

Christopher Want, Andrzej Klimowski, Kant
vasta-alkaville ja edistyville (Kant for
Beginners). Suomentanut Jarno Mällinen.
Jalava, Helsinki 1998. 175 s.
Richard Appignanesi, Chris Garrat, Postmo-
dernismi vasta-alkaville ja edistyville (Post-
modernism for Beginners). Suomentanut
Raija Keni. Jalava, Helsinki 1998. 173 s.

Jalava on jo useamman vuoden ajan
julkaissun Icon -kustantamon “X For

Beginners” -sarjaa suomeksi. Sarjassa on ai-
kaisemmin ilmestynyt mm. Kafkasta,
Hawkinsista, Wagnerista, Semiotiikasta kerto-
neet teokset. Viime vuonna ilmestyi kaksi filo-
sofisesti ilmeisen relevanttia teosta, joista toi-
nen käsitttelee Kantia ja toinen post-
modernismia. Aluksi voimme tarttua sarjan
nimen käännökseen. Alkuperäisen nimen

sä ymmärtämään ihmistä sekä yleisesti että
yksilönä. Samalla on huolehdittava siitä, että
tutkimuksessa orientoidutaan sen olemus-
puolen mukaisesti, johon tutkimuksen on
tarkoitus kohdistua. Näin esimerkiksi lääke-
tieteen tutkimuskohteena on ihminen fysio-
logisena organismina eikä lääketieteen tu-
loksia pidä laventaa tajunnan ilmiöiden ja
ihmisen eksistentiaalisten ongelmien selit-
täjiksi.

Rauhala perustelee ihmisen ainutlaatui-
suutta muuhun olevaiseen nähden inhimil-
lisen tajunnan erityislaadulla, sen intentio-
naalisuudella. Vaikka olemuspuolet ovat on-
tologisesti samanarvoisia, tajunnallisuus on
reaalisesti ensisijainen, koska ihminen tul-
kitsee olemassaoloaan ja antaa sille merki-
tyksiä tajunnallisena olentona. Rauhala ei ole
kartesiolainen eikä minkään muunkaan la-
jin dualisti. Hän kutsuu filosofiaansa mono-
pluralistiseksi, jolla hän viittaa sekä ihmisen
olemuspuolten keskinäiseen suhteeseen
että eri tasoisuuteen. Kuvatessaan tajunnan
ja kehon eri tasoisuutta Rauhala soveltaa
Husserlin myöhäisvaiheen ajattelua. Hän
ajattelee Husserlin tavoin, että orgaanisten
prosessien sisäisessä tapahtumisessa on
suuntautuneisuutta ja ‘tarkoittamista’ analo-
gisesti tajunnan merkitysten intentionaali-
suudelle. Siksi tarvitaan kaksi intentionaali-
suuden käsitettä: tajunnan intentionaalisuus
ja kehon esioperatiivinen intentionaalisuus.
Näitä intentionaalisuuden tyyppejä ei tulisi
nähdä ikään kuin ihmisen vaihtoehtoisina
maailmansuhteen muotoina ja kilpailuttaa
niitä keskenään, vaan kysyä, miten ne toi-
mivat toisiinsa kietoutuen yhdessä. (s. 35).
Tärkeintä on ymmärtää, että toisiinsa kietou-
tuneinakin ne ovat toisiinsa palautumatto-
mia. Rauhala kritisoi merkittävintä ruumiin-
filosofia, Maurice Merleau-Pontya, tämän
periaatteen hämärtämisestä. Hän tunnustaa
Merleau-Pontyn arvon kehollisuuden mer-
kityksen esille tuojana, mutta moittii hänen
intentionaalisuus-käsitettään yksitasoiseksi,
rajoittuneeksi ja ihmisen tajunnallisuuden
merkitystä hämärtäväksi. Merleau-Pontyn
rajoitukseksi jäi, että hän katsoi kehon in-
tentionaalisuuden kattavan kaiken tarkoitta-
misen ja sen analyysin olevan ihmisen ym-
märtämiseksi riittävää. Ero kehon toiminto-
jen ja tajunnan intentionaalisuuden välille
käy ymmärrettäväksi, kun huomataan, että
tajunta voi käsitteellistää kehon tajuttoman
tarkoittavuuden. Käsite on (…) eri loogisella
tasolla kuin se ilmiö (esimerkiksi elintoimin-
to), jota käsite ideaalisella tasolla edustaa.
(s. 31).

Rauhala siis tähdentää, että tajunnan mie-
lellisten sisältöjen olemistapa ja intentionaa-
lisuus eroavat radikaalisti kehon orgaanis-
ten prosessien intentionaalisuudesta. Tämän
eron ymmärtämiseksi on oivallettava, että
merkitykset aina vain edustavat reaalisia il-

miöitä. Merkitykset itse eivät ole samalla se
prosessi, jota ne edustavat. Merkitys on ideaa-
linen, so. ei-aineellinen ilmiö. Se operoi aivan
eri avaruudessa kuin jokin kehon fyysinen
prosessi, aivot mukaan lukien. (31). Tässä
Rauhalan terveiset niille aivotutkijoille, jot-
ka samastavat mielen aivoihin etsiessään
milloin minkäkin elämänongelman syytä ai-
voista.

Lauri Rauhala on kilvoitellut vuosikymme-
niä reduktionismia vastaan ihmisen arvon
puolesta. Ihminen ei ole tilastotieteellinen
keskiarvoluomus eikä pelkkä fysiologian tut-
kimuskohde, aineellinen organismi. Ihminen
on ainutlaatuinen sekä lajina että yksilönä.
Ihmistä voidaan ymmärtää, häntä voidaan
auttaa, ja hänen kasvuaan voidaan tukea ja
edistää vain, mikäli hänet hyväksytään per-
soonana, jolla on oma elämänhistoriansa ja
subjektiivinen maailmankuvansa. Tämä on
tuttua jo Rauhalan aiemmista teoksista, joilla
on ollut verraton sovellusarvo esimerkiksi
kasvatus- ja hoitotieteissä. Rauhala todistaa
uusimmassa teoksessaan ajattelunsa ajan-
kohtaisen terävyyden aikamme ydinkysy-
mysten – esimerkiksi medikalisaation, aivo-
tutkimuksen, ekologisen ajattelun, tekoäly-
tutkimuksen ja massoittavan sosialisaation
– kriittisellä analyysilla. Saa nähdä, pystym-
mekö Jarkko S. Tuusvuoren (ks. Tuusvuo-
ren arviointi Rauhalan teoksesta Yliopisto-
lehdessä) kanssa 85-vuotiaina vastaavanlai-
seen ajankohtaisuuteen, älyn terävyyteen ja
tyylin kirkkauteen.

Tajunnan mielellisten sisältöjen erityislaa-
tuja (itsetietoisuus, kauneuden taju, pyhyy-
den kokemus jne.) kuvatessaan Rauhala
puolustaa persoonan arvoa niin ihmisen eri-
tyislaatua vähättelevää ekoajattelua, tekoäly-
tutkimuksen fantasioita sekä ihmiskloonauk-
sesta haaveilevaa geeniteknologiaa kuin ai-
vot ja mielen samastavaa aivotutkimustakin
vastaan. Fyysikko Kari Enqvistin kaltaisia tie-
deuskoisia reduktionisteja Rauhala opastaa
näin: Ontologinen toteamus, että todellisuus
on vain energian tanssin muodostama
kaoottinen massa, ei ole empiirisen tutkimuk-
sen kannalta heuristinen (viitteitä antava).
Siinä makrotasossa, jossa elämme, ilmiöiden
tutkimuksessa ja niiden kulkuun vaikutta-
maan pyrkivässä sovelluksessa ei voida toi-
mia tällaisen ontologian pohjalta (s. 17–18).
Ontologiset käsitykset, joissa esimerkiksi
fyysikko omassa ajattelussaan toteaa jota-
kin hiukkasaaltokentästä, ovat loogisesti jyr-
kästi eri tasoa kuin se todellisuus, jota nämä
käsitteet edustavat ja kuvaavat (s. 20).

Lauri Rauhala on merkittävä filosofi. Vi-
reimpinä miehuusvuosinaan hän joutui hy-
vin yksinäisenä puolustamaan näkemyksiään
suomalaisen tiedeyhteisön varsin ymmärtä-
mättömässä, ahdasmielisessä ja yksipuoli-
sesti suuntautuneessa ilmapiirissä. Rauha-
lan kamppailu aikansa dominoivien psyko-

logian suuntausten – behaviorismin ja kog-
nitivismin – yksipuolisuutta vastaan selittä-
nee sen, että eräät kognitiivis-konstruktivis-
tisen psykologian ”totuudenomistajat” eivät
vieläkään kykene tunnustamaan hänen mer-
kitystään psykologian kehittäjänä ja tieteen-
filosofina. Rauhalan elämäntyö kuitenkin
puhuu puolestaan. Arvostelijat unohtuvat,
mutta Rauhalan filosofia tulee sisältymään
pysyvästi ajatteluperinteeseemme.

Nykytietämys on asettanut meidät tilan-
teeseen, jossa joudumme punnitsemaan,
millaista vajavaisuutta olemme valmiit sietä-
mään yhteisessä maailmassamme. Esimer-
kiksi tämänhetkisessä geenitutkimuksessa
määritellään DNA-ketjun mikrotasolla hyvää
elämää, ihmisen ihannetta ja toivottavaa
yhteiskuntaa, eivätkä tutkimuksensa objek-
tiivisuuteen uskovat määrittelijät ole tästä
välttämättä edes tietoisia. Meidän on valit-
tava, kuuntelemmeko sellaisia asiantuntijoi-
ta, jotka ovat sisäistäneet tieteellisen maail-
mankatsomuksen täydellisyysihanteen vai
Rauhalan kaltaista kriittistä filosofia, joka
arvostellessaan luonnontieteellisesti orien-
toituneen ihmistutkimuksen reduktiopyrki-
myksiä ja täydellisyyshaaveita puolustaa sa-
malla oikeuttamme inhimillisyyteen, siis
epätäydellisyyteen, keskeneräisyyteen ja
vajavaisuuteen, jotka ovat esimerkiksi Max
Schelerin mukaan ihmisen olennaisia tun-
nusmerkkejä. Suosittelen Lauri Rauhalan vii-
meisintä teosta ja koko hänen elämäntyö-
tään opastukseksi kaikille niille, jotka halua-
vat ymmärtää, miksi olemme vajavaisinakin
ainutlaatuisia.

Veli-Matti Värri
professori, FT

Tampereen yliopiston opettajan-
koulutuslaitos
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mukaan teokset ovat kaikki suunnattu “vasta-
alkaville”, mutta suomeksi ilmestyneissä kir-
joissa on otettu lisämääreeksi myös “edisty-
ville”. Tämä lisä on onnistunut sillä kirjojen
avautuminen vaatii useissa tapauksissa vähin-
täänkin perustietoja aiheesta.

Kantista kertovan kirjan tekstistä vastaa
Christopher Want ja kuvituksesta Andrzej Kli-
mowksi. Kirja ei anna tekijöistään tämän
enempää informaatiota, mikä on pieni puute.
Kirjassa edetään kronologisessa järjestykses-
sä. Ensimmäisellä sivulla esitetyn Kantin filo-
sofian statuksen määrittelyn jälkeen siirrytään
käsittelemään Kantin nuoruusvuosia ja maa-
laillaan historiallista kuvaa aikakauden filoso-
fisesta ympäristöstä. Omat lyhyet osuudet
saavat myös valistuksen luonnehdinta ja ky-
symys mitä on metafysiikka. Kantin filosofi-
sen uran kirja on jakanut esikriittiseen,  vaike-
nemisen ja kriittiseen kauteen. Sivumäärästä
suurimman osan vievät kriittisen kauden jak-
sossa erikseen käsiteltävä Kantin kolme kri-
tiikkiä.  Niiden jälkeen käsitellään Kantin suh-
detta valistukseen ja lopuksi tehdään selkoa
hänen vaikutuksestaan myöhempään filosofi-
aan ja filosofeihin Hegelistä Derridaan. Vii-
meisillä sivuilla on vielä suomentajan laatima
kirjallisuusluettelo Kantia käsittelevästä tutki-
muskirjallisuudesta.

Tekijät ilmoittavat ensimmäisellä sivulla
Kantin filosofian ylittävän modernismin pyrki-
myksen järjestäytymiseen ja näin sijoittuvan
ennemminkin osaksi postmodernia kuohun-
taa. Tämä ajatus näyttäisi perustuvan heidän
tulkintaansa Kantin filosofian luonteesta para-
doksaalisena rationalismin ja romantiikan
vuoropuheluna. Rationalismia edustaa hänen
teemoissaan inhimillisen tietokyvyn rajojen
etsintä ja erityisesti metafysiikan kritiikki. Ro-
manttista puolta taas edustaa ylevän -tema-
tiikka. Ilahduttavaa on, etteivät tekijät pyri vä-
kisin yhteensovittamaan näitä Kantin filosofi-
an puolia oli heidän luomansa alkuasetelman
osuvuudesta sitten mitä mieltä tahansa. Toi-
saalta tätä vastakkainasettelua ei pyritä miten-
kään erityisesti korostamaankaan vaan kirja
etenee seuraten Kantin elämää kronologi-
sesti pysähtyen välillä analysoimaan hänen
filosofisia pointtejaan, välillä esittelemään
yleisempää historiallista kontekstia. Kuvat vie-
vät kirjan sivujen tilasta reilusti yli puolet ja
näin kuvitukselle lankeaa suuri vastuu kirjan
onnistumisen kannalta. Parhaimmillaan kuvi-
tus selkeyttääkin tekstissä esitettyjä ajatuksia
varsin havainnollisesti tai kuljettaa kirjaa itse-
näisesti eteenpäin. Huonoimmillaan se on
kuitenkin sotkuisia kaaviokuvia, joissa nuolet,
viivat ja katkoviivat sinkoilevat erilaisten sil-
mien ja laatikoiden seassa. Sinänsä kirja voisi
olla hyvä johdanto Kantin filosofiaan, mutta
kirjassa käytetty kieli vaatii vähintäänkin
esitietoja Kantista ja muutenkin filosofista
yleissivistystä. Mitä sanotte esimerkiksi seu-
raavanlaisesta muotoilusta:

“ Tämän vuoksi representaatiota leimaa
epävakaus, kahden erilaisen tehtävän vä-
lillä huojuminen. Nämä ovat: 1) Käsitteen
representointi, jolloin representaatio on
transsendentaalinen ja/tai empiirinen
‘objekti’… 2) ja/tai represantaation
transsendentaalisten edellytysten tai ‘pe-
rustan’ representointi.”

Kirjan kieliasu ei päästä lukijoitaan helpolla ja
löysin itseni usein tavaamasta joitakin virk-
keitä uudestaan ja uudestaan. Kant kirjoitti to-
ki itsekin kovin vaikeasti ymmärrettävää teks-
tiä ja sen kääntäminen selkeämmälle kielelle
saattaa tuoda mukanaan liiallisia yksinker-
taistuksia. Kirja on nimensä mukaan kuitenkin
suunnattu jopa vasta-alkajille, jolloin sen tar-
koitus voisi olla toimia esiymmärrystä
tuottavana porttina Kantin filosofiaan. Nyt kir-
ja huojuu kahden tehtävän välillä kuin
representaatiot edellä mainitussa lainauk-
sessa. Nämä ovat: 1) kirjan ulkoasu tuottaa
kuvan yleistajuisesta johdatuksesta 2) ja/tai
kirjan sisältö tuottaa mielteen pitkälle kehitty-
neestä Kant-käsityksestä, jonka esiintuomi-
sessa on vaikeuksia. En kuitenkaan tuomitsisi
kirjaa tämän vuoksi. Se on jokatapauksessa
mielenkiintoista luettevaa.

Samassa sarjassa julkaistu “Postmoder-
nismi vasta-alkaville ja edistyneille” edus-

taa mielestäni sarjan parasta antia. Kirja alkaa
lainauksella, jossa postmodernin taiteen ja
arkkitehtuurin auktoriteetiksi nimetty Charles
Jencks selvittää “Postmodernismin” alkupe-
rää. Seuraavaksi tekijät tarkastelevat sanan
“post” mahdollisia merkityksiä suhteessa
“moderniin” ja siitä he pääsevät käsitykseen
postmodernismista tietoutena modernista,
josta uusi aika on vienyt voiton. Tältä pohjalta
he jakavat kirjan kolmeen osaan, joista ensim-
mäisen käsittelee muutoksia taiteessa, toinen
teorioissa ja kolmas (talous)historiassa. Koko
teos oikeastaan perustuu idealle tarkastella
modernin ja postmodernin suhdetta eri näkö-
kulmista. Yleisesti kirjasta voidaan sanoa, että
siinä aihe ja käsittelytapa paiskaavat kättä har-
vinaisen hedelmällisellä tavalla. Se on post-
moderni esitys postmodernista. Tekijät(!) ei-
vät kuitenkaan sorru mikä-tahansa-käy -asen-
teeseen, jollainen postmodernismiin helposti
liitetään. Kirjassa yhdistetään mainiolla tavalla
oppineisuus, analysointi sekä ironinen asen-
ne, mikä tekee kirjasta paitsi valistavaa niin
myöskin viihdyttävää luettevaa. Tekijöiden
tarkoitus ei ole ollut antaa postmodernille
yhtä tarkkaa määritelmää tai lukkoonlyötyä
kuvausta. He ovat ennemminkin pyrkineet
asettamaan kysymyksiä ja pyrkivät pelai-
lemaan ajatuksilla lukijan kanssa sortumatta
kuitenkaan pelleilyyn.

Postmodernin taiteen genealogissa esiin
nousevat erityisesti Picasso, Cézanne, Duch-
amp ja Warhol. Mutta käsittely ei jää pelkkien

yksilöiden tasolle vaan heidät tuodaan esille
erilaisten teemojen kuten representaation
kriisin tai taiteen ainutkertaisuuden katoami-
sen kautta. Etsiessään eroa modernin ja post-
modernin taiteen väliltä tekijät päätyvät lopul-
ta tulokseen, että eron voi tehdä ainoastaan
teoriassa. Kyseessä on taiteen loppu eli histo-
riallinen prosessi, jossa taide muuttuu todelli-
suuden jäljentämisestä todellisuuden vää-
ristämiseen ja vääristämisestä todellisuuden
poissaolon ilmaukseksi kunnes lopulta taide
katkoo suhteensa todellisuuteen. Tämä saa
tekijät kysymään miten todellisuuden mitätöi-
tyminen on mahdollista edes teoriassa, ja toi-
nen luku on vastausyritys tähän kysymyk-
seen. Postmodernin teorian genealogiassa
lähdetään liikkeelle strukturalismista, siirry-
tään jälkistrukturalismin kautta Derridaan.
Muita keskeisiä hahmoja ovat Lyotard, Fou-
cault, Lacan sekä Kristeva. Teorian tasolla ta-
rina lähtee liikkeelle kieltä koskevista teoriois-
ta, siirtyy järjen statuksen uudelleen arvioin-
tiin ja lopulta tiedon ja tieteen kritiikkiin. Rep-
resentaation teema pysyy mukana koko ajan,
sillä pohjimmiltaan näissä analyyseissä on ky-
symys siitä mikä on teorioiden  tai niiden tuot-
taman ‘tiedon’ suhde todellisuuteen.  Kirjan
kolmas osa käsittelee 1900-luvun loppupuo-
len historiaa virtuaalisuuden, jäljentämisen ja
simulaation aikakautena. Toki kirjoittavat to-
teavat kappaleen alussa, että postmoderni
teoria on kyseenalaistunut lineaarisen histori-
an teorian ja mikäli tämä otetaan tosissaan
niin se aiheuttaa hankaluuksia historian kir-
joittamiselle. Tässä osasssa käsitellään kui-
tenkin aikamme ilmiöitä karaokesta ja
virtuaaliseksistä erilaisiin teemapuistoihin
(Disneyland, Holocaust) ja gangsta-rappia
kuuntelevien valkoisten nuorten “wanna be a
nigger” -asenteeseen. Osuutensa saa myös
Fukuyaman teoria “historian lipusta” ja oikeis-
tolainen liberalismi Reaganin ja Thatcherin
muodossa.

Molemmat arvosteltavat kirjat ovat edusta-
vat muodoltaan raikasta tapaa käsitellä asioita
filosofisesti. Vaikka nämä kirjat tuskin pääty-
vät väitöskirjojen lähdeluetteloihin, niin omat
hyvät puolensa niissä on. Kant-kirja kyseen-
alaistaa jo muodollaan käsityksen filosofian
historiantutkimuksesta pelkkien doktriinien
esiinkaivamisena. Valittu esitystapa on omi-
aan kiinnittämään lukijan huomiota myös
filosofoinnin muotoihin ja aktiin, jossa
filosofoiminen tapahtuu. Postmoderni-kirjan
eduksi on vielä mainitta se, että tekijät ovat
malttaneet pysyä housuissaan vaikka
esitymuodon myötä ovatkin päässeet hieman
irroittelemaan. Tarkoitan sitä, että kirjoittajat
eivät sorru mihinkään postmoderniin
hurmokseen vaan onnistuvat säilyttämään
asiallisen otteen ironisen pinnan alla.

Sami Syrjämäki


