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TÄMÄN TUTKIELMAN TEHTÄVÄ JA TARKASTELUN LUONNE

Tarkastelen tutkielmassani yhtäältä darwinilaisen luonnonvalinnan teorian aineksia

esittäneiden varhaisten ajattelijoiden poliittisia näkemyksiä. Esityksen pääasiallinen

mielenkiinto on kuitenkin neljän oleellisesti toistaan poikeavan poliittisen ajattelijan;

Platonin, Aristoteleen, Thomas Hobbesin ja John Locken luontoa, ihmistä ja yhteis-

kuntaa koskevissa näkemyksissä.

Esillä on erityisesti näiden ajattelijoiden käsitykset yhteiskunnallisten ja luonnossa ta-

pahtuvien ilmiöiden luonteesta, heidän käsityksensä luonnonhistoriasta, heidän esit-

tämänsä inhimillisen toiminnan erityispiirteet ja yhteneväisyydet muihin luontokap-

paleisiin verrattuna, heidän näkemyksensä ihmisestä kulttuurisena ja yhteiskunnallisena

olentona, sukupuolten välisten erojen merkitys heidän näkemystensä valossa ja viimein

heidän oletuksiensa polittisen järjen toteutumisen edellytyksistä ja niiden yhteyksistä

edellä lueteltuihin tekijöihin.

Olen valinnut Platonin, Aristoteleen, Hobbesin ja Locken paitsi heidän ajatteluaan

kohtaan tuntemani yleisen mielenkiinnon ja heidän myöhemmälle poliittiselle ajattelulle

tärkeän merkityksensä takia, ennenkaikkea heidän tieteelliseen (ainakin tiedettä

lähestyvään) tarkkuuteen ja rationaalisuuteen pyrkivän politiikan kokonaisvaltaisen

perustelunsa takia. Monilta osin heidän ajattelussaan tulevat esiin myös useat oleelliset

piirteet modernia yhteiskuntaa ja tieteellistä maailmankuvaa edeltäneestä länsimaisesta

poliittisesta ajattelusta.

Koska kyseisten ajattelijoiden lähtökohdat poikkeavat osin suuresti toisistaan, edellyt-

tää johdonmukaisessa ja selkeässä esitystavassa pysyminen paikoin mielenkiinon koh-

teena olevien piirteiden esiintuomista vaihtuvassa järjestyksessä. Systemaattista esi-

tystapaa tarkeämpänä pidän ajatuskonstrukstion sisäisen johdonmukaisuuden seu-

raamista. Koska mielestäni poliittisia aatteita ei ole mielekästä tarkastella irroitettuna
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niiden yhteiskunnallisista, historiallisista ja ideologisista yhteyksistä, pyrin lyhyesti

kuvailemaan näiden kehitystä esillä olevina ajanjaksoina.

Klassikoiden merkityksestä politiikan tutkimuksessa

Perinteisen poliittisen filosofian tarkastelemilla kysymyksillä on usein nähty olevan vain

vähän tekemistä nykypäivän yhteiskuntatieteilijöiden tarkastelmien ongelmien kanssa

(esim. Varto, s.99). Äärimmäisen ajattelutavan mukaan sillä, mitä joku Platon tai

Aristoteles on sanonut ei ole mitään merkittävää annettavana nykyiselle politologialle.

Toisen yhtä äärimmäisen näkemyksen mukaan taas klassikot ovat jo nostaneet esiin

kaikki olennaiset kysymykset ja jopa esittäneet kaiken mitä niiden tiimoilta voidaan

sanoa1.

Tämän tutkielman lähtökohta ei edusta kumpaakaan mainituista äärimmäisyyksistä.

Lienee mielekkäintä pyrkiä näkemään poliiittisten aatteiden historia jatkumona, jossa

kunkin ajattelijan esittämät näkemykset on nähtävä myös sekä omaa aikaansa vasten,

että uutena lehtenä ja eräänlaisena kommenttina samojen teemojen traditiossa. Ei tule

myöskään unohtaa sen paremmin ajatusten esittäjien mahdollisia poliittisia ambitioita,

kuin heidän maailmankuvansa perusteita. Meidän aikamme politologiset teoriat eivät

myöskään ole syntyneet irrallaan oman aikamme maailmankuvasta ja siitä johdetuista

erilaisista käsityksistä yhteiskunnasta, ja niitä käytellään - kuten poliittisen filosofian

klassikkoja aikoinaan - erilaisten poliittisten ratkaisujen perusteluina.

Modernin tieteen löydöksiin ja niistä johdettuhin teorioihin perustuva maailmankuva on

monilla tavoin vain 1900-luvun tutkijoille tyypillinen näkökulma tarkastella asioi-ta.

Tieteellisen maailmankuvan perusteet ja useimpien keskeisten käsitteiden määritel-mät

1 Ludvig Wittgesteinin kuuluisan huomautuksen mukaan koko Platonin jälkeinen länsimainen
filosofia on pelkkiä alaviitteitä tämän tuotantoon.
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ovat kokeneet radikaaleja muutoksia uusien löydösten lisääntyessä ja teorioiden

kehittyessä niitä vastaavasti (esim. Pietilä, 1983). Tältä osin erilaiset historian kuluessa

esitetyt näkemykset eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Politologien

omaksuman tieteellisen maailmankuvan ja sen keskeisten käsitteiden ymmärtämistä

auttaa kuitenkin silmäyksen luominen tieteellisen ajattelun varhaisempiin kehitteli-

jöihin. Luonnontieteiden esiinnostamia selitysmalleja hyödyntävien politiikan tutki-

joiden kohdalla ei liene pois suljettu myöskään mahdollisuus johtaa näiden esityksistä

hypoteeseja ajankohtaiseen tutkimukseen.

Yhteiskunnallisten ja luonnossa tapahtuvien ilmiöiden tarkastelun luonne

Erilaisten yhteiskuntatieteellisten ajatussuuntien edustajat ovat olleet pitkään yhtä

mieltä siitä, että alan tutkimusta harjoitetaan yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämi-seksi

tai niiden ymmättettäväksi tekemiseksi. Näiden eri ajatussuuntien puitteissa on sen

sijaan ymmärretty hyvin eri tavoin sekä selittämisen ja ymmärrettäväksi tekemisen

merkitys, että itse tutkimuksen kohde so. mitä pyritään selvittämään selittämään tai

tekemään ymmärettäväksi. Yhteiskunnan ja yhteiskuntatieteellisten ilmiöiden, sekä niitä

koskevien selitysten kokonaisvaltaisen tarkastelun tekee hyvin vaikeaksi eri

ajatussuuntien ja eri aikakausien omaksumien lähestymistapojen ja näkökulmien

erilaisuus ja siitä seuranneet erilaiset määrittelyt samojen termien merkityksestä

Eri ajatussuuntien tarkastelussa on tavallista tehdä ero kausaalisten ja teleologisten

selitystapojen välillä. Kausaalisissa selityksissä kiinnitetään yleensä huomio tarkastel-

avana olevaa ilmiötä ajallisesti edeltävään ja siitä loogisesti riippumattomaan syy-

ilmiöön, joka lainmukaisena seurauksenaan on sen tuottanut. Teleologisissa selityk-

sissä huomio on kulloinkin tarkasteltavan ilmiön tarkoituksessa tai funktiossa, jonka

täyttävänä sen olemassaolo on ymmärrettävissä. Näiden kahden lisäksi erotetaan ta-
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vallisesti dialektiset selitystavat, joissa eri tavoin yhdistyvät sekä kausaaliset ehdot, että

teleologiset tarkoitukset ja päämäärät. ( Pietilä s.11-158; Töttö, s.63-100.)

Toinen keskeinen eron tekeminen eri yhteiskuntatieteellisten ajatussuuntien tarkas-

telussa on erottelu metodologisen individualismin ja holismin välillä. Individualistiset

selistysmallit ovat hakeneet yhteiskunnallisten ilmiöiden selitykset ja niissä käyttä-

mänsä käsitteet yksilöiden toiminnoista ja keskinäisistä suhteista. Äärimmäisen indi-

vidualistiset selitysmallit ovat tarkastelleet yhteiskunnan ilmiöitä koskevia säännön-

mukaisuuksia suorina seurauksina yksilöllisestä ihmisluonnosta joka viimekädessä

palautuu yksilöiden hermoprosesseihin ja fysiologiaan, sitä kautta kemiaan ja lopulta

alkeishiukkasfysiikkaan (ks. Neurath, s.314-315). Metodologinen holismi lähtee siitä, että

yhteiskunnalliset ilmiöt syntyvät yksilöiden toiminnan kautta, mutta eivät selity yk-

sinomaan yksilöiden pyrkimyksillä, ja että ne synnytyään voivat jäädä edelleen yh-

teiskunnallisina tosiasioina vaikuttamaan yksilöiden tulevan toiminnan ehtoihin. (Pietilä,

s.4-9; Töttö, s. 45-47.)

Edelliseen läheisesti liittyvä yhteiskuntatieteellisten ajatussuuntien jäsentely voidaan

tehdä tutkimuskohteen luonnetta koskevan käsityksen perusteella. Ns. metodologinen

monismi ei edellytä eron tekemistä luonnontutkimusta ja ihmistieteitä koskevien lä-

hestymistapojen välillä. Laajasti otettuna (irroitettuna uuden ajan tieteelle tyypillisestä

empirisestä metodista) metodologinen monismi tarkoittaa luonnontutkimuksen esiku-

vallisuutta ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin nähden (Töttö, s.44). Oletukset luonnontutki-

muksen löytämien tosiasioiden pätemisestä sinällään myös inhimillisessä toiminnassa ja

niiden analogisuudesta yhteiskunnallisiin ilmiöihin voitanee myös nähdä metodolo-

giseen monismiin kuuluviksi. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja kulttuurissa elävän ih-

misen erityislaatua luonnontutkimuksen kohteeseen nähden korostavat ajatusuunnat

ovat katsoneet myös ihmistieteiden antaman tiedon olevan luonteeltaan erilaista ja

soveltuvan erilaiseen tarkoitukseen kuin luontoa koskeva tieto (Töttö, s.6).
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Mainitut jaottelut ovat esimerkkejä uudella ajalla syntyneiden ja lähinnä 1900-luvulla

kehittyneiden tieteellisten teorioiden metodologisessa tarkastelussa esiintyvistä kes-

keisimmistä dimensioista, joiden soveltaminen suoraan historiallisiin ajatuskonstruk-

tioihin ei ole mielekästä2. Erilaisten maailmankuvien sisältämien luontoa, ihmistä ja

yhteiskuntaa koskevien käsitysten ymmärtämiseksi on kuitenkin ilmeisen välttämätöntä

kiinnittää huomiota myös siihen millaisina niiden puitteissa ymmärretään eri ilmiöiden

olemus ja niiden väliset suhteet. Tämän havainnollistamiseksi luon tutkiel-massani

katsauksen myös kulloinkin esillä olevan ajattelijan näkemyksiin todellisuu-den ja siitä

saatavan tiedon luonteesta, sekä tiedon soveltamisalasta ja käytännöllisistä seurauksista

lähinnä siinä muodossa, jossa kyseiset ajattelijat ne itse esittävät.

Käsitys luonnonhistoriasta

1800-luvun alussa Jean Baptiste Lamarck esitti mullistavan ajatuksen, että biologiset

lajit eivät aina ole olleet olemassa, vaan ne ovat syntyneet asteittain tietyn kehitys-

prosessin tuloksena. Lamarcin opin myöhemmästä näkökulmasta keskeinen kohta oli

oppi hankittujen ominaisuuksien periytymisestä. Lamarckia merkittävämmäksi kehi-

tysopin uranuurtajaksi tuli Charles Darwin, joka vuonna 1859 julkaisi tutkimuksensa

lajien synnystä (The Origin of Species). Darwinin luonnontieteelliseksi teoriaksi

muotoileman opin pääajatus on luonnossa alati vallitseva yksilöiden taistelu olemas-

saolonsa puolesta. Tässä taistelussa heikoimmin varustetut sortuvat ja parhaiten ympä-

ristön vaatimuksiin vastaamaan kykenevät säilyvät siirtäen synnynnäiset ominaisuu-

tensa omille jälkeläisilleen. Näin epätarkoituksenmukaiset ominaisuudet karsiutuvat

sukupolvien myötä ja lajit muuttuvat vähitellen alati muuttuvia ympäriston olosuhteita

vastaavasti. Lajien välisessä kilpailussa säilymisestä ja yksilöiden välisessä kilpailussa

2 Esim. 1880 ja 1890-lukujen marxismi, toisin kuin 1900-luvun marxilainen tutkimus ei vielä tehnyt
eroa luonnontieteellisen metodin ja marxilaisen lähestymistavan välillä (Swingewood, s.194-195).
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lajien sisällä säilymisen kannalta merkittäviä ominaisuuksia ovat yhtälailla fyysiset

piirteet ja käyttäytymistaipumukset. (Ruse, s.9-31.)

Sittemmin kehittyneet tutkimusmenetelmät ja käytettävissäolevan havaintomateriaalin

laajentuminen ovat luoneet edellytykset Darwinin ajatuksille perustuvan tutkimuksen

eriytymiseksi moniksi eri luonnontieteellisiksi tutkimusalueiksi. Tutkimuksen myötä

Darwinin sinällään lähes muuttumattomina säilyneisiin lähtökohtiin on liitetty uusia

aineksia. Lähes julkaisemisestaan asti evoluutioteoriaa on pidetty tieteelliselle teorialle

asettavien vaatimusten malliesimerkkinä, eräänlaisena tieteellisen tutkimuksen ihan-

teita vastaavana konstruktiona. Lähes alusta asti evoluutioteorian sovellutusalaa on

myös pyritty laajentamaan sekä kosmiseksi maailmankaikkeuden laiksi, että sinällään

ihmistieteisiin soveltuvaksi selitysperiaatteeksi. Toisaalta evoluutioteoriaa on lähes-

tytty poliittisten ideologioiden taholta pyrkien johtamaan yhteiskuntapolitiikan suun-

taviivoja ja yksittäisten ohjelmakohtien perusteluja luonnon evoluutiosta tai sen osate-

kijöistä. Tieteellisemmissä yrityksissä lähestyä evoluutioteoriaa yhteiskuntien tarkas-

telun näkökulmasta on pyritty johtamaan siitä testattavissa olevia hypoteeseja järjes-

telmällisesti kerättävien havaintojen kriittisen tarkastelun testattavaksi3 (esim. Vanhanen,

The Process of Democratization). (Aspelin, s.434, 475; Caplan, s.1-16; Kitcher, s.56-58.)

Darwinin opin merkittävimpänä aspektina on pidetty ennen kaikkea sen käsitystä lajien

kehittymisen mekanismista, eikä niinkään siihen sisältyvää näkemystä luonnon-

historiallisesta menneisyydestä lajien yhteisine kantamuotoineen (Ketonen, s.147-148).

Näitä molempia evoluutioteorian keskeisiä aineksia esiintyy kuitenkin jo Darwinia

huomattavasti vanhempienkin ajattelijoiden tuotannossa4. Pyrin tutkielmassani tar-

kastelemaan yhtäältä sitä, millaisia poliittisia ajatuksia eräiden varhaisimpien kehitys-

3 Esim. John Rawls tunnetussa oikeudenmukaisuusteoriaa käsittelevässä teoksessaan (1971) näkee
tarpeellisena pyrkiä tekemään yleiset lähtökohtansa myös evoluutioteorian kannalta ymmärrettäviksi
tehden myös vertailuja ihmisen ja kädellisten välillä (Rawls, s.282, 244-255).
4 Eri kulttuureissa esiintyvillä maailmansynnyn selityksillä luomiskertomuksineen on
evoluutioteoriaan pohjautuvissa kulttuurinäkemyksissä nähty olevan biologinen tarkoitusperä, koska
ne vapauttavat ihmisten henkiset voimavarat käytännön elämälle olennaisempien ongelmien
ratkaisemiseen.
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opillisten ajatusten esittäjien tuotantoon sisältyy. Toisaalta luon silmäyksen edellä-

mainittujen keskeisten poliittisten ajattelijoiden näkemyksiin luonnonhistoriasta ja sen

kehityksestä sikäli, kun näitä aineksia on esiintynyt heidän kirjallisessa tuotannossaan.

Ihmisen ja inhimillisen toiminan erityispiirteet ja yhteneväisyydet muihin

luontokappaleisiin verrattuna

Useimmat biologit ja yhteiskuntatieteilijät ovat olleet yksimielisiä siitä, että ihmisen

toiminta ja ihmisen luomissa yhteiskunnissa tavattavat sosiaalisuuden muodot eroavat

oleellisilta piirteiltään kaikien eläinten käyttäytymisestä ja eläinkunnassa tavattavista

sosiaalisuuden ilmentymistä (Giddens, s.36-37; Jacquard; Levins & Lewontin). Mm. Herbert

Spencerin vuosisadan alussa eläinmaailmassa tekemistään tutkimuksista vetämät joh-

topäätökset, sittemmin Konrad Lorenzin eläinten käyttäytymisessä havaitsemien lain-

alaisuuksien soveltaminen ihmistä koskeviin teoretisointeihin ja Edward O. Wilsonin

1970-luvun puolivälissä oppijärjestelmäksi kehittelemä sosiobiologia ovat merkinneet

tieteellispohjaisia yrityksiä kyseenalaistaa ihmisen kaikinpuolinen erityislaatu5. Lähinnä

sosiobiologian pojalta 1970-80-luvulla tieteelliseksi doktriiniksi kehittynyt biopolitiikka

on paneutunut eläinkunnassa havaittavan käyttäytymisen inhimillisten vastineiden

etsimiseen erityisesti poliittisen tason ilmiöistä.

Myyteissä ja uskonnollisissa järjestelmissä esitettävä käsitys ihmisen erityislaadusta

kaikkiin muihin olentoihin nähden on tyypillisesti ihmisen luomia kulttuureja luon-

nehtiva piirre (Sahlins, s.100). Ennen ns. tieteellisen maailmankuvan syntyä näyttävät

useat kokonaisvaltaiseen maailmakuvaan ja ihmiskäsitykseen6 nojautumaan pyrkineet

5 Mainittakoon että Max Weber mainitsee pitävänsä ihmisen ja eläimen välisiä suhteita tutkivan
sosiologian kehittämistä teoriassa mahdollisena (Weber, s.104), ja Eino Kaila uskoi norjalaisen
tutkijan Schejelderup-Ebben panneen alulle sellaisen yleisen animaalisen ryhmäpsykologian, jonka
lait pitävät paikkansa niin hyvin eläinmaailmassa kuin ihmisten keskuudessa (Kaila, s.228).
6 Lauri Rauhala on esittänyt ihmiskäsitys termin käyttöä monitieteisenä, kaikkea olennaista
ihmisessä tarkoittavana käsitteenä, erotukseksi erilaisista osittaiskuvauksista (Rauhala, s.14-19).
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yhteiskuntafilosofit usein sisällyttäneen tuotantoonsa jonkinlaisia luonnehdintoja ih-

mistä ja muita luontokappaleita erottavista (ja yhdistävistä) ominaisuuksista7. Pyrin

tutkielmassani havainnollistamaan kulloinkin tarkasteltavana olevan ajattelijan omak-

sumia käsityksiä ihmisten ja eläinten erilaisuuksista ja samanlaisuuksista sellaisina kuin

he niitä keskeisessä tuotannossaan esittävät.

Ihminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena olentona

Tässä tutkielmassa pääasiallisesti tarkasteltavien poliittisten ajattelijoiden mielenkiin-

non kohteena ovat luonnollisesti yhteiskuntaa ja valtiota koskevat ilmiöt. Tässä yhtey-

dessä tulee esiin myös kysymys ihmisen luontaisesta sosiaalisuudesta tai agressiivi-

suudesta. Ihmisellä havaittava agressiivisuus on eri aikoina ymmärretty olemukseltaan

erilaisena. Agression käsitetteen alkuperä on nähty olevan 1800-luvun poliittisessa

teoriassa, jossa sillä ymmärrettiin negatiiviseksi arvioitua hyökkäyssotaa jonkin kansan

taloudellis-sosiaalisten etujen lisäämiseksi. Tämän vuosisadan aikana agression

käsitettä on laajennettu koskemaan yleensä väkivaltaista tai toiselle haitallista käyttäy-

tymistä biologiassa, psykologiassa ja monissa muissa tieteissä. Sittemmin länsimaisissa

yhteiskunnissa on hyvin pitkälle vakiintunut näkemys agressiivisuudesta ihmiselle

luontaisena, vaistomaisena toimintana. Erilaisissa yhteiskuntatieteellisissä tutkimus-

perinteissä ei käsitystä ihmisen agressiivisuudesta ja sosiaalisuudesta useinkaan julki-

tuoda yksiselitteisen ihmiskäsityksen puitteissa, se sisältyy lähinnä implisiittisesti

paradigman teoreettis-metodologiseen tarkasteluun. (Goldstein, s.10-11; Heinonen, s.9.)

7 Bertrand Russell sanoo Länsimaisen filosofian historiassaan erään filosofien pääpyrkimyksen aina
olleen herättää jälleen eloon toiveita, jotka luonnontiede on näyttänyt tuhonneen (Russell, s.67).
Georg Henrik von Wright ilmaisee ihmisen ja luonnon välisen suhteen uudelleen arvioimisen
olevan tärkein meidän päiviemme ihmiskunnalle annettu älyllinen haaste ja jatkaa: " Biologinen ja
biofysikaalinen tutkimus ovat laajentamassa tietojamme luonnon tasapainon edellytyksistä. Myös
tarua ihmisen poikkeusasemasta eläinkunnassa on asteittain horjutettu. Muutos alkoi Darwinista"
(vonWright, s.189).
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Oletettua ihmisen luontoa hyvin läheisesti sivuaa kysymys ihmisten muodostamien

yhteiskuntien alkuperästä. Ihminen maailmaan saatettuna ja sen osaksi kehittyneenä

olentona on (lähes) aina ollut paitsi biologinen yksilö, myös jonkinlaisiin sosiaalisiin ja

kulttuurisiin muotoihin liittyvä toimija. Myös kokonaisvaltainen näkemys vallitsevista

sosiaalisista ja poliittisista muodoista edellyttää tämän huomioonottamista. Poliittisen

ajattelijan käsitys sosiaalisuuden kehitysprosessista sen varhaisimmista muodoista

kompleksisiin valtioillisiin instituutioihin on tässä mielessä hyvin merkittävä lähtökohta

hänen poliittisten näkemystensä ymmärtämisen kannalta. (Ukkola, s.15-25.)

Yksi keskeinen yhteiskunnan ja konkreettisen yksilön välistä suhdetta koskeva aspekti

on kysymys kasvatuksen merkityksestä. Kasvatuksen merkitystä yhteiskuntaelämän

kannalta, sen kykyä muuttaa tai säilyttää olemassaolevia instituutioita sivuaa läheisesti

kysymys oppimisen kyvystä muuttaa ihmistä. Tätä osin ollaan samalla tekemisissä ih-

misen synnynnäisiä ja opittavia ominaisuuksia koskevan problematiikan kanssa. Tie-

teellisen maailmankuvan puitteissa synnynnäisillä ominaisuuksilla opittavien taitojen

vastakohtana ymmärretään yleensä enemmän tai vähemmän vaikeasti muutettavis-

saolevia käyttäytymistaipumuksia, jotka kuuluvat ihmisen biologiseen olemukseen.

Biologisia malleja käyttelevässä tutkimuksessa kasvatuksen ja käytäntöjen kautta

opittavilla käyttäytymispiirteillä ymmärretään ns. kulttuurievoluutiota, jonka meka-

nismit ja päämäärä eivät oleellisella tavalla eroa geneettisen perimän ohjaamasta evo-

luutiosta; sen biologisena tehtävänä on mahdollistaa joustava ja nopea sopeutuminen

muuttuviin ekologisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin. (esim. Kamppinen & Laihinen & Vuorisalo;

Lokki & Saura & Tigersted; Trigg, s.63-77.)

Varhaisempien poliittisten ajattelijoiden tuotannossa näkökulma oppimiseen ja kasva-

tukseen on tietenkin hyvin erilainen. Laajassa katsannossa molemmissa on kuitenkin

kysymys oletetun muuttumattoman ihmisluonnon olemassa olosta ja sen yhteiskun-

nallisesta merkityksestä. Tältä osin länsimaisen ajattelun historiassa on esitetty hyvin eri
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suuntaan meneviä näkemyksiä, joita esittelen sikäli kun kyseiset filosofit kulloinkin

ovat niitä esittäneet.

Sikäli kun ihmistä tarkastellaan kulttuurissa elävänä ja sen olennaiset (olennaisia) piir-

teet (piirteitä) oppimalla omaksuvana olentona ollaan samalla tekemisissä ihmisen

käyttelemän kielen merkityksen kanssa. Eräiden ihmisen olemusta yhteiskunnallisena

olentona korostavien lähestymistapojen näkökulmasta kulttuurinen karnevaali on so-

peutumisen kannalta neutraalia, ei darwinistista evoluutiota, jossa korkeintaan oppi-

malla omaksuttu kieli determinoi ihmisen toimintaa hänen ajattelunsa kautta. Pyrin

tarkastelussani tuomaan esiin myös poliittisten ajattelijoiden kieltä ja sen merkitystä

koskevia näkemyksiä pääpiirteissään, sikäli kun ne eivät tyydyttävällä tavalla tule esiin

heidän tietoteoreettisissa oletuksissaan. (kielestä evoluutioilmiönä ks. Mäkeläinen, s.2-7;

eläinten välistä kommunikaatiota koskevan yleisen teorian poliittisesta merkityksestä Lecourt, s.63-

65.)

Sukupuolten väliset erot ja niiden merkitys

Varsinkin 1980-luvulta alkaen kysymys sukupuolen merkityksestä on ollut keskeinen

biologiseen tekijään perustuva tutkimuskohde yhteiskuntatieteissä ja politiikan tutki-

muksessa. Miehisyyden ja naiseuden merkitystä mm. käyttäytymisen, sterotypioiden ja

sukupuoliroolien kannalta, ja näiden perustumista joko biologiaan tai kulttuuriin on

pohdittu monilukuisissa tutkimuksissa. Eri kulttuureissa on havaittu huomattavia yh-

täläisyyksiä biologisen sukupuolen kulttuurisissa tulkinnoissa, vaikka useat sukupuo-

litutkijat ovat ehkä pyrkineet korostamaan nimenomaan kulttuurien välisiä eroavai-

suuksia sukupuolta koskevissa merkityksissä8. (Ilen, s.3-5.) Useimmissa kulttuureissa

8 Esimerkiksi antropologiassa sukupuolen määrittämisen sosiokulttuurisilla tekijöillä on katsottu
olleen itsestään selvää. Sukupuolitutkijat ovat arvioineeet antropologian biologisiin tekijöihin
kohdistuvan kielteisyyden on olevan seurausta biologisen determinismin pelosta ja poliittisista
tekijöistä: "Kulttuuritutkijat ikään kuin pelkäävät, että biologiset tekijät olisivat
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poliittiset valta-asemat ovat miesten dominoimia. Aikojen kuluessa on annettu erilaisia

selityksiä joita usein on luonnehtinut pyrkimys legitimoida vallitsevat olosuhteet

antamalla niille rationaalinen selitys.

Uusin sukupuolitutkimus on korostanut sukupuolen olevan moniulotteisempi ilmiö

kuin mitä biologinen - kulttuurinen dikotomian pohjalta voidaan osoittaa, koska siihen

liittyy lisäksi yksilöhistoriallisia, kehityshistoriallisia ja historiallisia tekijöitä, joiden

keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena sukupuolta on pidettävä (esim. Ilen, s.4). Näin

ollen tässä tutkielmassa tarkasteltavilla historiallisilla näkemyksillä sukupuolten

välisistä eroista ja yhteneväisyyksistä ei liene paljon annettavaa tämän alueen uusim-

malle erityistutkimukselle.

Naisten asema ja tasa-arvon saavuttamisen vaikeus on nähty yhtenä keskeinä alueena,

jossa biologisen tutkimuksen tuloksia voitaisiin soveltaa politiikan tutkimukseen.

Miehen ja naisen biologisiin eroihin samaistuu useimmissa kulttuureissa havaittava

poliittista eriarvoisuutta luova tekijä. Niinpä näen mitä perustelluimpana sisällyttää

tähän tutkielmaan katsauksen sukupuolten eroja koskeviin näkemyksiin poliittisten

ajattelijoiden tuotannossa.

Politiikka

Edellä tarkasteltujen piirteiden tarkastelu siltä osin kun niitä on esitetty poliittisten

filosofien tuotannossa ei olisi mielekästä ellei samalla kiinitettäisi huomiota kyseisten

ajattelijoiden poliittisiin näkemyksiin ja niiden perusteluihin. Koska erityisesti tarkas-

teltavana olevien Platonin, Aristoteleen, Hobbesin ja Locken keskeinen yhteiskuntafi-

losofinen ja sitä sivuava tuotanto jo kullakin erikseen muodostaa lähes ehtymättömän

perustavalaatuisempia kuin kulttuuriset. Jos näin olisi, mitä merkitystä olisi kulttuuritutkimuksella"
(Ilén, s.3).
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tutkimuskohteen puhumattakaan niistä hyllymetreittäin kirjoitetuista tutkimuksista,

olen pakotettu esittämään heidän poliittista ajatteluaan vain pääpiirteissään.

Kysymys poliittisen järjen eli normien rationaalisen perustelun mahdollisuudesta on

ollut pitkään ratkaisematon kiista poliittisessa ajattelussa. Jo 2400 vuotta sitten

Sokrates pyrki korvaamaan sofistien poliittisen retoriikan dialektisesti perustellulla ja

koeteltavissaolevalla puheella. Vallitsevan tieteellisen itseymmärryksen mukaan tiede

voi ennustaa ja selittää asioita, mutta siitä miten asiat ovat ei katsota voitavan vetää

johtopäätöksiä sen suhteen miten asioiden tulisi olla. Esim. Jûrgen Habermas on esit-

tänyt poliittisen järjen mahdollisuuden kytkeytyvän kysymykseen herruudesta vapaan

kommunikaation mahdollisuudesta, marxilainen ajattelu on perustellut poliittisen järjen

totuudellisuuden materian liikelain ja objektiivisen luokkaristiriidan käsitteistä.

Biopolitiikkka voidaan nähdä yhtenä yrityksenä johtaa tieteellisestä teoriasta ja siitä

johdetusta ihmiskuvasta (universaalit käyttäytymistaipumukset, valinnan mekanismi,

perimän determinoimat yhteiskunnan tasolla merkittävät ominaisuudet) mahdollisuus

poliittisen järjen toteutumiseen. Evoluutioteoriasta lienee yhtälailla johdettavissa myös

poliittisen järjen jääminen ratkaisemattomaksi kysymykseksi - luonnon evoluutiossa

kehityksen suunta on avoin. Poliittisen järjen historialliset perustelut eivät useinkaan

hae perustelujaan tieteellisestä maailmankuvasta, joten esiinnousevat myös eettiset ja

moraaliset politiikan perustelut, näiden tarkastelussa joudun tämän tutkielman yhtey-

dessä valitettavasti tyytymään lähinnä kursorisiin katsauksiin.

Lähteistä

Olen valinnut seuraavassa tarkastelussa käyttämäni lähteet ensisijaisesti niiden kirjoit-

tajien laajan ja syvällisen oppineisuuden ja selkeän kokonaisnäkemyksen, enkä heidän

manifestoimiensa tai implisiittisesti esiintuomiensa maailmankatsomusten perusteella.
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Sikäli kuin on mahdollista pyrin käyttämään ensisijaisesti suoria lähteitä edes yrittä-

mättä paneutua niistä syntyneiden erilaisten tulkintojen ja kommentaarien esiinnosta-

maan problematiikkaan kokonaisuudessaan.

LUONNONFILOSOFIEN KÄSITYKSIÄ

Ensimmäinen tunnettu luonnonfilosofi9, miletoslainen Thales (n.624-n.546 eaa.) esitti

maailmakuvan, jossa maa lepää suuren vesimassan päällä ja väitti kaiken elämän olevan

lähtöisin vedestä (Aristoteles, Metafysiikka, s.12-13). Pitkään hänen jälkeensä useimmat

antiikin filosofit ajattelivat kaiken olevaisen koostuvan yhdestä tai muutamasta mate-

riaalisesta prinsiipistä. Thales ajatteli myös ihmisen sielun olevan jotain materiaalisessa

havainnollistuvaa niin, että esim. magneettisella kivellä on sielu, koska se liikuttaa

rautakappaletta10. Historia tuntee Thaleen ainoastaan spekulatiivisena luonnontutki-

jana, vaikka Sokrates Platonin Thaitetos-dialogissa antaakin ymmärtää hänen tähtiä

tarkkaillessaankin olleen kiinnostunut viimekädessä ihmisestä ja ihmiselle ominaisista

kokemuksista ja toiminnoista (Platon III, s.304). (Kirk, Raven, Schofield, s.76-99.)

Thaleen oppilas Anaksimandros (n.610-n.547 eaa.) kehitteli spekulatiivisen teorian

koko maailmankaikkeuden syntyhistoriasta. Hänen kiinnostuksensa sanotaan kohdis-

tuneen kaikkeen ihmisen kokemuspiirissä olevaan. Hän uskoi kaiken elämän, myös

ihmisen, kehittyneen ensin kosteudessa alkunsa saaneista muodoista, sitten meressä

eläneistä kalamaisista eliöistä uusien lajien sopeutuessa aina uusiin ympäristöihin.

Ihmislajin hidas yksilönkehitys ja pitkään kestävä riippuvuus toisen yksilön hoidosta

todistivat hänen mukaansa ihmislajin muuttuneen aikojen kuluessa ja polveutuvan

muista lajeista. Anaksimandroksen mukaan kaikki muuttuminen luonnossa on seurausta

9  Luonnonfilosofien nimellä tunnetut miletoslaiset ajattelijat pyrkivät mytologiaan ja sankaritaruihin
perustuvan maailmankatsomuksen sijaan selittämään luonnonilmiöitä rationaalisesti. Miletos oli
vauras kauppakaupunki Vähä-Aasian Jooniassa, hyvien kulkuyhteyksien takia sinne saapui vaikutteita
monista ympäröivistä kulttuureista. (Aspelin, s.115; Cavendish, s.2-3; Kirk, Raven, Schofield, s.75.)
10 Thaleenkin omaksumaa animismia on pidetty yhtä vanhana kuin ihmiskunta. Animismin on
katsottu liittyvän puuttuvaan kykyyn ulkoistaa oma itse ympäristöstä ja objektivoida näin havaintonsa
siitä. (Kirk,Raven, Schofield, s.98.)
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vastakkaisten tilojen tasapainoisesta vaihtelusta, alati välttämättömästä tulemisesta ja

tuhoutumisesta. Häneltä ei ole säilynyt viitteitä yhteiskunnallisten ilmiöiden

tarkastelusta, eikä hänen tiedetä sellaisia jättäneen. (Kirk, Raven, Schofield, s.108, 141-142;

Aspelin, s.116.)

Efesoslaiselle Herakleitokselle (n.540-n.480 eaa.) orgaaninen elämä näyttäytyi yhtenä

välivaiheena äärettömän luonnon ikuisessa muutosprosessissa. Jotkut Herakleitosta

edeltäneet ajattelijat olivat hyväksyneet ajatuksen maailman muuttumisesta sen

kehitysvaiheessa, mutta sen jälkeinen maailma näyttäytyi heille olennaisilta piirteiltään

staattisena ja muuttumattomana (ks. Aristoteles, Metafysiikka, s.18, 46; Trigg, s.80). Platon

kiteyttää Herakleitoksen "ammoiset viisaudet" Sokrateen dialogissa Kratyloksen kans-

sa:  "Herakleitoshan lausuu, että kaikki liikkuu, eikä mikään pysy paikallaan ja hän

vertaa kaikkea olevaista virran juoksuun ja sanoo ettei kahta kertaa voi astua samaan

virtaan" (Platon, II, s.241).

Herakleitos perusti koko ajattelunsa kaikessa ja kaikkialla jatkuvasti tapahtuvaan

muutokseen, jonka lähtökohtana on vastakohtien herkeämätön taistelu, ja minkä

seurauksena hyvä ja paha ovat loppujen lopuksi yhtä, niin kuin kaikkialla luonnossa

toisen kuolema on toisen elämä ja päinvastoin. Jatkuvassa muutoksessa vallitsee silti

luonnon ikuinen tasapaino. (Kirk, Raven, Schofield, s.188-197; Aspelin, s. 119.)

Herakleitoksen tiedetään olleen jo elinaikanaan ristiriitaisen vastaanoton saanut

ajattelija. Hänen käsityksistään syntyneet erilaiset tulkinnat ovat lisänneet sekaannusta

myöhempien ajattelijoiden hänen filosofiastaan antamissa kuvauksissa. Hänen tiede-

tään kirjoittaneen ainakin teoksen Luonnosta, jonka kolme osaa käsittelivät maail-

mankaikkeutta, politiikkaa11 ja teologiaa. Herakleitokselle ihminen oli yksi osa kaiken

11 On muistettava, että antiikin Kreikan filosofiassa valtio kaupunkivaltion muodossa (polis)
ymmärrettiin yleisesti luonnollisena organisaationa ja yhteiskuntaelämän tarkastelu oli ennenkaikkea
kaupunkivaltiossa tapahtuvien (poliittisten) ilmiöiden tarkastelua.
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käsittävässä logoksessa ja kaikkien olioiden tavoin sen järjestykseen sidottu. Maail-

manjärjestys ei ole jumalien eikä ihmisen tekemä rakennelma, vaan ikuiseen tuleen

verrattava prosessi, jossa tiettyjä sääntöjään noudattaen asiantilat tulevat ja menevät.

Kukaan muu kuin ylin jumala ei kuitenkaan voi tulla täysin viisaaksi ja järjellään

käsittää koko logoksen olemusta. (Kirk, Raven, Schofield, s.183- 184, 186-197, 202.)

Herakleitos moitti oman aikansa tietäjiä näiden tuottaman tiedon pintapuolisuudesta ja

vaati aistitiedon kirjaamisen sijaan sen järjestämistä ymmärryksen avulla mielekkääksi

kokonaisuudeksi, koska eri näkökulmista samat asiat näyttäytyvät erilaisina ja johtavat

vastakkaisiin seurauksiin. Eri asiantilat voivat saada attripuutioita vain niiden vasta-

kohtien tuntemisen kautta ja jotkut asiantilat ovat olemassa vain vastakohtaisten tilojen

kautta. Todellinen viisaus tulee maailman toimintatavan ymmärtämisestä, eivätkä

laajatkaan irralliset tiedot yksin lisää ihmisen ymmärrystä. (Kirk, Raven, Schofield, s.209-

212; Aspelin, s.112.)

Ihmistä ei Herakleitoksen lähtökohtien mukaisesti voi tarkastella erillisenä häntä ym-

päröivästä maailmasta, koska samat elementit vaikuttavat kummassakin ja kumpikin on

samojen luonnonlakien alainen. Ihmisen sielu koostuu tulesta, joka on osa koko

maailmankaikkeuden liekkiä. Sielu tulee aina tulen vastakohdasta kosteudesta ja pää-

tyy lopulta kosteudeksi. Kuivin sielu on aina viisain ja paras, ja sielun vesittyminen

merkitsee sielun kuolemista. Herakleitos halusi osoittaa maailman ilmiöiden ymmär-

tämisen edellyttävän ensin tietoa siitä millainen on ihmisen tiedostava sielu.

(Kirk, Raven, Schofield, s.8, 203.)

Herakleitoksen mukaan sielu on tiiviisti sidottu ruumiin kokonaisuuteen (firme et

proportionaliter iuncta), jossa se voi jopa siirtyä ruumiinosasta toiseen. Koska sielu on

tulta, on luonnollista että vihan ja agression hillitseminen voi joskus olla ihmiselle

äärimmäisen vaikeaa. Herakleitoksen käytettävissä olleen käsitteistön rajoittuneisuu-

desta kertoo se, että hän ilmaisee fyysisillä ominaisuuksilla ja niiden käsitteellisillä
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vastineilla voivan olla samanlaatuisia vaikutuksia: liika juominen kostuttaa sielun ja saa

ihmisen käyttäytymään sekavasti, ja sielun rakennusainetta vastaavasti tulistumi-nen ja

temperamentti kuuluvat ihmisen luontoon, edelleen viisaus herää ihmisessä

kirjaimellisesti hengittämällä logosta. Jostain syystä Herakleitos tahtoi myös ymmär-

tää, että ihmisen kuoleminen taistelussa on kosmisen järjestyksen kannalta jotenkin

parempaa ja luonnonmukaisempaa kuin sairauteen kuoleminen. (Kirk, Raven, Schofield,

s.203-207; Aspelin, s.120, 170.)

Oikea käsitys maailmasta ja omasta itsestä sen osana on Herakleitoksen mukaan ensi-

arvoisen tärkeä asia, koska ihmisen ajattelutapa määrää viimekädessä koko hänen

kohtalonsa. Herakleitoksen filosofian on katsottu olleen ensimmäinen yritys rakentaa

eetiikka fyysistä todellisuutta koskeville käsityksille (Kirk, Raven, Schofield, s.211). Yksi

vastakohtien taistelun ja niiden ykseyden luonnehtiman maailmanjärjestyksen keskei-

nen opetus on Herakleitoksen mukaan kohtuullisuuden ja terveen järjen vaatimus kai-

kessa inhimillisessä toiminnassa12. Myös valtion asioiden hoitoa on hänen mukaansa

ohjattava irrallisen tiedon sijaan laaja käsitys; lainsäätäjiä hän neuvoi aina katsomaan

irrallisten yksityiskohtien sijaan sitä, mikä on yleistä ja kaikessa yhteistä. (Kirk, Raven,

Schofield, s.210-212; Aspelin, s.118; Cavendish, s.5.)

Vaikka Herakleitos suututti monet oman aikansa silmäätekevät kriittisillä kannano-

toillaan, hänen tunnetussa tuotannossaan esiin tulevat eettiset ja poliittiset näkemykset

ovat kuitenkin hyvin konventionaalisia, jopa pragmaattisia. Hän esimerkiksi piti oman

aikansa Olympialaisten jumalien palvontaa naurettavana, mutta näki tuon instituution

myös osaltaan positiivisena, koska se voi epäsuorasti johdattaa ihmisiä kunnioitukseen

suurta logosta kohtaan, mikäli sen palvomisessa ei vain mennä äärimmäisyyksiin.

Omassa elämäntavassaan Herakleitos saattoi jopa rikkoa oman aikansa käsityksiä nor-

maaliudesta kieltäytymällä syömästä muuta kuin kasviksia tai hautautumalla provoka-

12 Antiikin yleisen käsityksen mukaisesti liioittelu ja ylimielisyys (hybris) oli synti jota ihmisen tuli
välttää yli kaiken. Sopusuhtaisuuden, kohtuullisuuden ja maltillisuuden (nemesis) tuli olla ihmisen
ohjenuorana, mikäli mieli välttyä jumalten vihalta (esim. Aspelin, s.109).
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tiivisesti lantakasaan. Kannanotoissaan hän vaati kuitenkin kaikilta kansalaisilta ehdo-

tonta lainkuuliaisuutta, koska ihmisen lait ovat maailmankaikeuden jumalaisen lain

ruokkimia ja tulisieluisten ja viisaiden miesten tekemiä, miesten jotka ymmärtävät ih-

misen ja maailman oikean suhteen. Ihmisten on puolustettava lakejaan niin kuin kau-

punkinsa muureja hän sanoo eräässä säilyneessä fragmentissaan. Herakleitos luopui

ylimyksenä hänelle kuuluneista etuoikeuksistaan. Hän ei kuitenkaan ollut enemmistö-

demokratian kannattaja; "Paras valitkoon kaikkien puolesta",  "enemmistö on yhtä

karjaa"  ja  "yksi mies vastaa minulle kymmentä tuhatta, mikäli hän on paras" hänen

tiedetään sanoneen. (Kirk, Raven, Schofield, s.210-212; ks. myös Russell, s.60.)

Joonilaisten filosofien luonnonilmiöistä vastauksia hakevaa perinnettä jatkoi sisilia-

lainen Empledokles (n.495-435 eaa.). Hän myönsi pelkkään aistitietoon perustuvan

ymmärryksen rajallisuuden, mutta uskoi järjen ja oikean instruktion ohjaaman havain-

noinnin voivan antaa pitävää tietoa kaikista maailman ilmiöistä. Empledokleen perus-

tava lähtökohta on samanlaisen yleinen pyrkimys samanlaiseen, josta on lähtöisin

kaikkialla ikuisesti tapahtuva uudistuminen, kosminen sykli, jossa yksi syntyy mones-ta

ja moni yhdestä. Tämä duaalinen prosessi toistuu hänen mukaansa yhtälailla maail-

mankaikkeuden synnyssä ja eläinkunnan kehityksessä. (Kirk, Raven, Schofileld, s.285-287.)

Empledokles otti käyttöön kaiken materiaalisen tarkastelun neljän alkuaineen eri suh-

teista koostuvana - Aristoteles siteeraa Empledoklesta muistinvaraisesti: "Näemme nyt

maata maan, vettä veden, jumalallisen ilman kautta, kuluttavan tulen kautta, rakkau-

den rakkauden, riidan tuskallisen riidan kautta." "Niistä kaikki, mikä on ollut ja mikä

on ja tulee olemaan, on syntynyt, puut ja miehet sekä naiset, eläimet, linnutkin ja ve-

den ruokitsemat kalat, vieläpä jumalat loputonikäiset." (Metafysiikka, s.46, säkeiden

järjestys muutettu). Empledokleen mukaan kosminen rakkaus ja riita pakottavat elementit

jatkuvaan liikkeeseen. Maailmankaikkeus syntyi, kun moninaisuutta yhtenä pysyttävä
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rakkaus ensin heikkeni ja riita synnytti yhdestä monta, elementit erottuivat yksi ker-

rallaan suuresta yhdestä13. (Kirk, Raven, Schofileld, s.213, 285-288, 297-299; Aspelin, s.130.)

Elollisen luonnon kehityksestä Empledokles loi teorian evoluutiosta kolmen vaiheen

kautta olemassaoleviin pysyviin muotoihin. Orgaanisen luonnon evoluutiossa kehitys

kohti elinkelpoisimpia lajeja oli hänelle syvimmältä olemukseltaan kosmisen rakkauden

pääsyä voitolle riidasta (vrt. käsitykset elämästä entropian akanvirtana). Ensimmäisessä

vaiheessa nousi maasta maan ja hohtavan ilman vaikutuksesta erillisiä ruumiinjäseniä ja

kasvinosia, jotka harhailivat maan päällä kunnes kuolivat elinkelvottomina. Toisessa

vaiheessa edelleen maasta nousevat erilliset ruumiinjäsenet yhtyivät erilaisina

kombinaatioina; jollain saattoi olla kahdet kasvot, toisella härän pää ja muuten toisen

eläimen vartalo jne. Nämäkin kuolivat elinkelvottomina ja lisääntymiskyvyttöminä

sukupuuttoon, lukuunottamatta harvoja sattumalta lisääntymiskykyisinä syntyneitä

yhdistelmiä. Kolmannessa vaiheessa maassa oleva tuli, pyrkiessään lähemmäksi taivaan

tulta, synnytti maasta nykyiset kasvit ja eläimet. Koska kolmannessa vaiheessa nousseet

eliöt ovat lisääntymiskykyisiä, ne eivät enää nouse maasta vaan lisääntyvät

sukupolvittaisesti. Empledokleen on nähty tavoittaneen spekulatiivisessa

evoluutioteoriassaan monia modernin luonnonvalinnan teorian perusperiaatteita.

(Kirk, Raven, Schofield, s.302-305; Cavendish, s.10.)

Empledokles tarkasteli laajasti olemassaolevien kasvien ja eläinten lisääntymistä,

fysiologiaa, aineenvaihduntaa ja vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Hän kiinnitti

erityisesti huomiota kaikkialla elollisessa luonnossa tapahtuviin välttämättömiin toi-

mintoihin ja niissä toistuviin samoihin periaatteisiin - häntä pidetään ensimmäisenä

ajattelijana, joka toi esiin sattumanvaraisuuden ja välttämättömyyden vuorovaiku-

13 Aristoteles kommentoi Empledokleen prinsiippejä silmälläpitäen samoista alkuaineista koostuvien
olioiden ikuisuutta ja katoavaisuutta: "Hän näet olettaa katoamisen syyksi ja prinsiipiksi riidan, mutta
sen voi yhtä hyvin katsoa synnyttävän kaiken lukuunottamatta yhtä. Sillä kaikki, paitsi jumala, on
lähtöisin siitä. [...] Ellei riita sisältyisi asioihin, kaikki olisi yhtä, niin kuin Empledokles väittääkin.
[...] hänelle riita näyttää olevan yhtä hyvin olemisen ja häviämisen syy." (Aristoteles, Metafysiikka,
s.46; myös Platon III, s.276)
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tuksen biologian selitysperiaatteena. Kuolevaisten olioiden lukemattomien lajien hän

ajatteli muodostavan hierarkian, jossa kasveista ja villieläimistä ihmisiin tultaessa kuole-

maton jumaluus lisääntyy ylöspäin mentäessä niin, että ylimpänä oleva jumala itse on

täysin kuolematon. On huomattava, että Empledokles ei pyrkinyt tai pystynyt kehittä-

mään käyttämäänsä käsitteistöä teoretisointiensa tasoa vastaavaksi, joten hänen runo-

muotoisia teoksiaan luonnehtii analogioihin ja metaforiin puettu esitystapa.

(Kirk, Raven, Schofield, s.306-308; Russell, s.78; Aspelin, s.139.)

Maailmankaikkeuden ja luonnon tuntemus on Empledokleenkin mukaan edellytys

ihmisen ymmärtämiselle, koska molemmat koostuvat samoista alkuaineista ja niiden

suhteista ja molemmissa vaikuttavat samat ikuiset lainalaisuudet. "Sikäli kuin heidän

luontonsa muuttuu, sikäli aina myös heidän ajattelunsa muuttuu toiseksi" kiteyttää

Aristoteles Empledokleen teesin (Metafysiikka, s.66). Esimerkiksi ihmisen älykkyys,

tyhmyys ja impulsiivisuus seuraavat hänen veressään olevien alkuaineiden suhteita.

Sairaudet aiheutuvat niinikään luonnollisen tasapainon vastaisista suhteista elimistön

alkuaineissa. (Kirk, Raven, Schofield, s.281.)

Empledokleen tuotannon ihmisen sielunelämää käsittelevien osien tosin nähty olevan

joltain osin myös ristiriidassa hänen luonnonfilosofisten esitystensä kanssa (Kirk, Raven,

Schofield, s.321). Itse hän käsitteli näitä aluita eri yhteyksissä eikä kytkenyt aiheita toi-

siinsa katsoen ilmeisesti etteivät ihmisen ominaisimpaan sielunelämään liittyvät kysy-

mykset kuulu luonnontieteellisen ajattelun alueelle (Aspelin, s.140). Laajasta oppinei-

suudestaan huolimatta hän oli luonnonfilosofi ennen sosiaalifilosofian syntyä ja sen

kehittymisen mahdollistavien yhteiskunnallisten olojen muodostumista joten hänkään ei

kirjoittanut poliittisista ilmiöistä. Toisten kirjoittajien jättämistä viittauksista on

saatavissa ainoastaan irrallisia yksityiskohtia hänen poliittisista näkemyksistään. Hänen

tiedetään olleen innokas demokratian kannattaja - jopa kieltäytyneen hänelle tarjotusta

kuninkuudesta kotikaupungissaan, ja joutuneen jossain vaiheessa karkoitetuksi

maanpakoon mielipiteidensä takia. (Kirk, Raven, Schofield, s.281-282; Russell, s.73.)
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VALTIOTAIDON JA VIISAUDEN OPETTAJISTA KAUPUNKIVALTIOSSA

Luonnonfilosofien ajattelussa mielenkiinto oli luonnonilmiöiden ja aineen olemusta ja

alkuperää hakevissa maailmanselityksissä. Rationaalisesta asenteesta huolimatta luon-

nonfilosofit käyttivät teoretisoinneissaan uskonnollisia ja myytteihin perustuvia seli-

tyksiä. Viha, rakkaus, pahuus, kateus, jumalten oikut jne. kuuluivat tuon ajan luon-

nonhistoriallisiin selityksiin vaihtelevin painotuksin - luonnonilmiöitä kuvattiin sosi-

aalisin käsittein14. Ateenan noustessa antiikin Kreikan henkiseksi keskukseksi 400-lu-

vulla eaa. mielenkiinnon painopiste väistyi luonnon salaisuuksista sosiaalisten ja mo-

raalisten kysymyksenasettelujen noustessa keskeisiksi filosofiassa15. Ateenaa koette-

livat poliittiset kriisit ja peloponnelaissotien aiheuttamat rasitukset, vanha feodaalinen

järjestelmä murtui vähitellen ja suvun merkitys yhteiskunnallisen aseman määrääjänä

heikkeni. Kosketukset Välimeren maiden ja kansojen välillä vilkastuivat. (Aspelin, s.125-

127, 115; Liedman, s.15-20, 40; Trigg, s.2; ks. myös Platon VII, s.87.)

Muutosten myötä lisääntyi tarve muuttaa yhteiskunnan käytäntöjä ja oikeusnormeja,

joita vakaammissa oloissa oli perusteltu ikuisina ja muuttumattomaan jumalaiseen

oikeuteen perustuvina16. Samaan aikaan vilkastuvien yhteyksien myötä mahdollistuneet

14 Esim. kuuluisan Herakleitoksen auringon on joka aamu synnyttävä uudestaan ja kuljettava
määrätty ratansa, muutoin oikeudenmukaisuutta palvelevat koston jumalattaret kyllä saisivat sen
kiinni. Anaksimandros taas selittää lajien kuolemista sukupuuttoon palkkana niiden rikkomuksista
ikuista järjestystä vastaan. Edelleen neljästä alkuaineesta yhden (tuli) ajateltiin voivan muuttua
toisiksi ja toiset siksi, aivan kuten yhteiskunnassa oikeuden toteutumista valvovat voimat rankaisevat
jokaisesta lakien rikkomuksesta, kuten lainrikkojia rangaistaan ja kulta oli 500-luvulla eaa.
yleistyvänä maksuvälineenä vaihdettavissa muihin tavaroihin tai tavarat kultaan. (Aspelin, s.119; P.J.
O´Connor, s.3-4, 10.) Myös Platonin myytin muodossa esittämissä selityksissä maailmankaikkeuden,
ihmisen ja eliökunnan synnystä näyttelevät jumalien toimet tärkeää osaa, (Platon, V, s.173 -245).
Aristoteles kritisoi luonnonfilosofeja lähinnä siitä, että nämä eivät olleet muotoilleet selkeästi
näkemyksiään vaan "puhuivat asioista jokseenkin hämärästi" (Metafysiikka, s.66, 19).

15 Myös ennen Ateenan sofisteja filosofien piirissä oli kyllä virinnyt kiinnostusta politiikkaan ja
sosiaalifilosofiseen ajatteluun. Aristoteles mainitsee 400-luvulla eaa. Miletoksessa vaikuttaneen
Hippodamos -nimisen ajattelijan, joka oli kiinnostunut luonnontieteistä ja oli ensimmäinen, joka
"pyrki sanomaan jotakin parhaasta valtiomuodosta osallistumatta itse valtiolliseen
elämään"(Aristoteles, Politiikka, s.45).
16 Käytännöllisenä tavoitteena kaupunkivaltioiden aikakauden filosofiassa oli pyrkimys löytää neuvoja
lainsäädännön avuksi. H. Thesleff kirjoittaa Platonin Lait kokoelmaan laatimissaan esittelyissä ja
selityksissä, että Makedonian kuninkaiden mullistettua antiikin maailman olot Platonin kuoleman



22

vertailut eri maiden välillä toivat esiin epäilyjä lain, oikeudenmukaisuuden ja

moraalisten arvojen suhteellisuudesta tai objektiivisuudesta17. Yhdeksi keskeiseksi

filosofiseksi ongelmaksi nousi kysymys sovinnaissääntöjen, tapojen ja lakien (nomos) ja

toisaalta muuttumattoman luonnon (fysis) vaikutuksesta moraaliin ja oikeuteen. Heräsi

kysymys siitä, mikä on luonnollista?  Mikäli oikeudenmukaisuus ja muut eettiset arvot

perustuvat sopimukseen, katsoivat toiset ettei myöskään ihmisten tekemä vääryys

tällöin voi perustua heidän luontoonsa. Toisten ajattelijoiden mielestä valta ja

vahvimman oikeus olivat lakien ja normien yläpuolella ja oikeudenmukaisuus samaistuu

valtaapitävien mielivaltaisiinkin käsityksiin18. Platonin Ateenalainen kuvaa uutta

näkökulmaa Laeissa:"Hyvä ystävä, nämä ihmiset väittävät ensinnäkin, että jumalien

olemassaolo ei perustu luontoon vaan taitoon, tiettyihin lakeihin, ja että jumalat ovat

eri seuduilla erilaisia sen mukaan , miten lainlaatijat ovat kulloinkin keskenään sopi-

neet . Samoin luonnon mukaan ovat kauniita asioita toiset, lain mukaan toiset. oikeu-

den mukaisuutta taas ei luonnostaan ole lainkaan olemassa; siitä kiistellään

jatkuvasti ja sitä koskevia säädöksiä muutetaan. Kulloinkin tehdyt muutokset ovat

sitten voimassa, ja ne ovat syntyneet taidon ja lakien eivätlä suinkaan luonnon

ansiosta. Nuoret ovat omaksuneet kaikki tällaiset ajatukset viisailta miehiltä ,

proosakirjailijoilta  ja runoilijoilta , joiden mukaan suurinta oikeudenmukaisuutta on

se mikä viedään voittoon väkivalloin" (Platon IV, s.288-289). (Platon II, s.53; Aspelin, s.149;

ks. myös Trigg, s.41-42.)

jälkeen eivät Hellenistiset yksinvaltiaat enää välittäneet asiantuntija-avusta ja Aristoteleen
koulukunnassa valtiosääntöjen tutkimus oli enää lähinnä antikvaarinen tieteenala (s.391). J. Sihvola
viittaa Arsitoteleen Metafysiikkaan laatimissaan selityksissä mahdollisiin ajatuksellisiin yhteyksiin
Aristoteleen Politiikan ja Makedonian maailmanvallan rakentamisen poliittisen ohjeman välillä,
huomauttaen kuitenkin että Aristoteleen Politiikkakin tarkastelee yhteiskunnallista elämää miltei
yksinomaan kaupunkivaltiossa ( s.221).
17 Eräät sofistit päättelivät päättelivät ettei sovittu tapa (nomos) voi muuttaa ihmisen luontoa, (fysis)
toisenlaiseksi, koska yhtälailla oikeamieliset kuin vääryydentekijätkin kaikkialla syntyvät, kasvavat,
hengittävät ja kuolevat samalla tavalla (Tenkku, esittely ja selitykset teoksessa Platon IV, s.397).
18 Kallikles sanoo Platonin Gorgias -dialogissa tapojen ja lakien olevan heikkojen ihmisten keksintö,
jolla nämä yrittävät kahlita niitä, jotka ovat heitä parempia luonnon mukaan. Kallikles kiteyttää
yleisen näkemyksen, että luonnon mukaan vallitsee vahvimman oikeus (Platon II, s.53). Samaa
ajatustapaa puolustaa Valtiossa Trasymakhos (Platon IV, s.21-47)
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Aderalainen Protagoras (485-410 eaa.) ajatteli ihmisillä kaikkialla olevan luontainen

kyky käsittää mikä on oikein ja mikä väärin. Hänen mukaansa oikeus ei samaistunut

esim. valtaan tai määräytynyt tavan mukaan. Erot lainsäädännössä ja moraalissa eri

maissa johtuivat luontaisen oikeudentunnon vaihtelevasta kehittyneisyydestä eri ihmi-

sillä ja eri kansoilla. Joka ei lainkaan ole osallinen oikeudentunnosta, hän ei voi olla

ihminen. Protagoraan mukaan yhteisöllisyys perustuu yhtäältä työnjaolliseen rationa-

liteettiin ja toisaalta ihmisten luontaiseen sosiaalisuuteen.

Platonin Protagoras -dialogissa Protagoras kertoo myytin ihmiskunnan synnystä. Tuon

myytin mukaan vasta kyky tuntea häpeää ja oikeudentunto saivat aikaan pysyvyyttä

varhaisimpien ihmisten yhteisöissä, jotka syntyivät tarpeesta ryhtyä yhteistoimintaan

sodassa eläimiä vastaan. Yhteiskunta ei Protagoraan mukaan ole mahdollinen ellei

hyveellisen elämän luonnehtima kansalaiskunto ole kaikien kansalaisten ohjenuorana.

Hyveiden mukainen elämä on opetettava asia ja sen vastaisesta toiminnasta on

rangaistava. (Platon I, s.229-235.)

Protagoras käsittelee ihmisen hyvyyttä synnynnäisten ja opittujen ominaisuuksien

kannalta Platonin Protagoras -dialogissa:"Milloin ihmiset katsovat toisten osaksi

tulleen pahan johtuvan luonnosta tai sattumasta, he eivät närkästy eivätkä neuvo,

opeta tai rankaise siitä kärsiviä heitä muuttaakseen , vaan säälivät heitä. Kuka esi-

merkiksi olisi niin mieletön että yrittäisi jotain sellaista rumien, pienikokoisten tai

heikkojen ihmisten suhteen? Tämä johtuu varmaankin siitä, että kaikki tietävät

inhimillisten avujen ja puutteiden johtuvan luonnosta tai sattumasta. Mutta jos jol-

lakulla ei ole niitä ominaisuuksia, joita uskotaan saatavan ponnistellen, harjoittele-

malla ja oppimalla vaan päinvastaisia huonoja taipumuksia, saa hän niiden vuoksi

osakseen suuttumusta rangaistuksia ja nuhteita.[...] Näissä asioissa jokainen

närkästyy ja ojentaa jokaista; tätä kansalaismoraalia pidetään siis ponnistellen ja

oppimalla hankittuna" (Platon I, s.231-232).
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Politiikan ja elämäntaidon opettajana tunnetun Protagoraan kiinnostus luonnonilmiöi-

hin ja erityistieteisiin näyttää olleen vielä vähäisempi kuin muiden sofistien. Yliluon-

nollisiin maailmanselityksiin ja jumaluuteen moraalin perustana hän suhtautui skepti-

sesti:  "en minä halveksi jumaluutta, mutta pidän sitä liian mahtavana tarvitsemaan

minun palvontaani" kerrotaan hänen sanoneen Sokrateelle . Hänen käsitystensä takana

oli antroposentrinen metafyysinen relativismi, jota Platon kritisoi kaiken tiedon palut-

tamisesta ruumiin aisteihin ja totuuden palauttamisesta kunkin yksilön tässä ja nyt ko-

kemuksiin, ja jonka Aristoteles tulkitsi tarkoittavan väitettä asiat ovat niinkuin ne kul-

lekin näyttävät olevan , ja joka yleisemmin tunnetaan muodossa homo mensura.

(Platon I, s.226; Platon III, s.287-302, 309-311; Aristoteles, Metafysiikka, s.171; Aspelin, s.152-153.)

Platon

Platonin (427-347 eaa.) maailmankuvassa järjellinen maailma koostuu erinäisestä

määrästä yksittäisiä ideoita, joihin maailmassa näyttäytyvät konkreettiset ja käsitteel-

liset objektit ovat vaihtelevassa määrin osallisina. Puhtaiden ideoiden maailman

alapuolella olevainen konkretisoituu kosmoksen ja yhteiskunnan ja yksilön tasoilla.

Näkyvä ja aistittava maailma on alituisesti muuttuva, eikä siitä voida saada täysin

varmaa tietoa, toisin kuin ideoiden maailma, joka on muuttumaton, kauttaaltaan

lainalainen ja puhtaan formaaleja matemaattisia muotoja noudattava. Platonin

metafyysisissä lähtökohdissa tiedon ihanne on ainoastaan formaalisten käsitteiden

tasolla avautuvien ideoiden, vain ajatuksella tavoitettavan alueen ymmärtäminen. Siihen

pääseminen edellyttää kaiken empiirisen havainnoimisen mahdollisimman tarkkaa

poissulkemista. Todelliseen tietoon pyrittäessä tulee tämän mukaan johtaa käytettävät

käsitteet aina niitä yleisemmistä käsitteistä, eikä määritellä niitä esimer-kiksi niiden

konkreettisista yhteyksistä. Platonille ihmisen luonto on taipuvainen orientoitumaan

aistittavan maailman mukaan, mutta filosofisen mielenlaadun omak-sumalla on

mahdollista irtautua tästä ruumiin ja sen aistien kautta tulevasta sidonnai-suudesta ja
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päästä osalliseksi puhtaista, ikuisista ideoista ja niistä kaikkein tärkeim-mästä hyvän

ideasta. Ihmisen sielun tulee järjellään suuntautua kaikkea oleellista merkitsevään

ideoiden maailmaan ja hallita aistittavaan maailmaan orientoitunutta ruumista19, jotta

hyvän idea toteutuisi myös yhteiskunnassa. (Platon I, s.35-39; III, s.15-18, 34-37, 61, 213-217,

304; IV, s. 237-251, 268-271; V, s.239; Aspelin, s.161.)

400-luvun eaa. ateenalaisten ajattelijoiden esiinnostamista kysymyksistä keskeisin,

luonnollisen ja yhteiskunnallisen, fysiksen ja nomoksen merkityksen ongelma on myös

yksi keskeinen teema koko Platonin tuotannossa20. "Hän tutkii ja ponnistelee saadak-

seen selville, mikä ihminen on ja millaiset toiminnat ja kokemukset ovat  tälle ominai-

sia erotukseksi kaikista muista" kuvaa Platon Sokrateen sanoin todellisen filosofin

luonteenlaatua (Platon III, s.304). Platonin filosofian lähtökohta on ihmisestä yhteiskun-

nallisena olentona lähtevää ja ihmisen erityislaatu kaikkiin muihin eliöihin nähden on

siinä sikäli itsestään selvä ja kyseenalaistamaton lähtökohta.

Platonin opettaja ja hänen kirjallisen tuotantonsa keskushenkilö Sokrates sanoo

viimeisessä dialogissaan ennen kuolemaansa: "Nuorena halusin kiihkeästi tutustua

siihen viisauden alaan, jota sanotaan luonnontutkimukseksi. Uskoin sen olevan jotain

suurenmoista; se tietäisi syyt kaikkeen, tietäisi miksi mikin syntyy, tuhoutuu ja

ylipäänsä on olemassa. [...] tämä tutkiminen sokaisi minut niin, että lakkasin

19 Filosofisesti sivistyneeksi henkilöksi kuvattu Timaios sanoo:  "Jos järki ja totuudenmukainen
käsitys ovat kaksi eri asiaa, niin totisesti näillä ideoilla on itsenäinen olemassaolo, joka ei ole
havaittavissa aistein ,vaan ainoastaa ajattelemalla. Mutta jos, niin kuin muutamat ajattelevat,
järjellä ja totuudenmukaisella käsityksellämme ei ole mitään eroa , silloin on kaiken ruumiin aisteilla
havaittavan katsottava olevan kaikkein lujinta todellisuutta" (Platon, V, s.196).
20 Yksipuoliseen esitykseen taipuvaisten puhetaidon ilmausten parodianakin pidetty Sokrateen
lainaus Aspasian hautajaispuheesta ilmentää myös luonnollisen ja yhteiskunnalisen vastakohdan
keskeisyyttä Platonin tuotannossa: "Mielestäni heitä on ylistettävä luonnon antamien edellytysten
mukaisesti, aivan kuin heistä sen mukaisesti tuli kunnon miehiä. Heistä tuli kunnon miehiä, koska he
olivat syntyneet kunnon miehistä. Ylistäkäämme siis ensin heidän jaloa syntyperäänsä, sitten heidän
kasvuolojaan ja kasvatustaan, ja osoittakaamme sen jälkeen, kuinka suurenmoisia heidän
saavutuksensa olivat. [...] Ensimmäiseksi on siis syytä ylistää heidän äitejään, samallahan saa
ylistyksen myös heidän syntyperänsä." Muutaman virkkeen päästä Sokrates jatkaa samaa parodiaa jo
seuraavasti: "Valtiomuoto kasvattaa ihmiset, hyvä tekee heistä hyviä, päinvastainen huonoja." (Platon
II, s.154-155)
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ymmärtämästä niitäkään asioita, jotka olin omastani ja muidenkin mielestä sitä ennen

tiennyt"21 (Platon III, s.54-55).

Platon problematisoi erilaisuuden ja muuttumisen käsitteet ja toteaa sitten luonnon-

tieteellisen selittämistavan kyvyttömyyden antaa vastauksia tutkimuskohteidensa

mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä koskeviin kysymyksiin. Platonin ideaoppiin

johtaneen tien taustalla näkyy pyrkimys löytää ehdottoman rationaalinen ja mielekäs

maailman kokonaisselitys. Platonille inhimillisellä tiedolla on merkitystä ennenkaikkea

sikäli, kun se voi palvella orientaatiota sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissa, sekä

niiden taustalla olevissa eettisissä kysymyksissä. Platonin ajattelussa järkevä,

hyveellinen, eettisesti hyvä ja esteettisesti kaunis ovat merkitykseltään hyvin lähellä

toisiaan. Tietäminen ja luuleminen so. mielipiteen omaaminen ovat kykyjä, joista

ensimmäinen kohdistuu ideoihin jälkimmäinen toisarvoiseen aistittavaan maailmaan22.

"Ihmisillä ja eläimillä on siis luonnostaan jo syntymästään asti kyky havaita sellaista

mikä tunkeutuu sieluun ruumiin aistimusten välityksellä. Sen sijaa kyky tehdä päätel-

miä kaiken tällaisen olemuksesta ja hyödyllisyydestä syntyy työllä ja tuskalla, pitkän

ja vaivalloisen kasvatuksen tuloksena, jos silloinkaan" kiteyttää Sokrates Platonin

Thaitetos-dialogissa luulemisen luonnollisuuden ja tiedon inhimillisen erityislaadun

(Platon III, s.320). (Platon I, s.25-36; III, s.54-67; IV, s.202-209.)

Platonin tuotannossa on kuitenkin myös kuvaus luonnonhistoriasta ja elämän kehityk-

sestä. Torjuva asenne luonnontutkimuksen tuloksia kohtaan antaa muutamissa Platonin

myöhäisdialogeissa tilaa etiikan ja politiikan tarkastelemiselle luonnonjärjestyksen

näkökulmasta23. Antiikin luonnontieteellisen tietämyksen ja luonnontieteellisten teo-

21 Timaios toteaa aistimuksia tarkastellessaan havaintoihin perustuvista kokeista: "vain jumallalla on
kylliksi viisautta ja voimaa tehdä monesta yksi ja hajottaa taas yksi moneksi. Sellaista ihmistä ei ole
eikä koskaan tulekaan, joka pystyisi kumpaankaan näistä" (Platon V, s.217).
22 Thaitetos -dialogissa on esitetty Platonia tyydyttävä tiedon määritelmä: tieto on oikea käsitys
yhdessä selityksen kanssa, jossa oikea käsitys tarkoittaa samaa kuin tosi uskomus ja selitys tarkoittaa
tiedon kohteena olevan objektin erityislaadun osoittamista kaikista muista objekteista (Platon III,
s.321-354).
23 Platonin kuvauksen perusteella Sokrateen suhtautuminen erityistieteisiin vaikuttaa
myönteisemmältä, kuin Ksenofonin Sokrates -elämänkerran perusteella (vrt.Ksenofon, s.155).
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retisointien tulkinnan esittää Platonin tuotannossa Timaios niminen tähtitieteeseen

perehtynyt henkilö aloittaen maailmankaikkeuden synnystä ja päätyen ihmisen fysio-

logisiin erityispiirteisiin24. (Platon V, s.157-245.)

Jo varhaisemmassa Faidon-dialogissa Platon oli esittänyt Sokrateen pitäneen maata

valtavan suurena pallona maailmankaikkeuden keskustassa, pinnallaan paljon

samanlaisia seutuja ja niillä paljon asukkaita (Platon III, s.70). Timaioksessa maail-

mankaikkeuden sanotaan olevan kauttaaltaan järkevä ja muuttumattoman mallin

mukainen kokonaisuus25, jonka synnystä ei voi esittää joka suhteessa johdonmukaisia

ja tarkkoja lauseita vaan pelkkiä todennäköisyyksiä. Maailmankaikeuden syntyä kos-

kevien selitysten todennäköisyyden katsotaan kuitenkin kasvavan ajallisen välimatkan

pienentyessä. Koska luonnontieteellisiset seikat Platonin ajattelussa kuuluvat muuttu-

vaan maailmaan, on tässäkin tyydyttävä viimekädessä luuloon varsinaisia ideoita kos-

kevan tietämisen sijasta. (Platon V, s.172-222.)

Lähtökohtana Timaioksen esityksessä on, että kaikki aistein havaittava on syntynyttä ja

tehtyä, ja näinollen jostain erityisestä syystä olemassaolevaa26. Maailmankaikkeuden

synty kuvataan alusta asti hyvän luonnehtiman luojan, ideoiden jäljitelmiä tekemään

kykenevän demiurgin tuomana järjestyksenä epäsäännöllisen muutoksen hallitsemaan

järjettömään kaaokseen. Kuvauksessa esitetään millaisia geometrisia malleja luoja on

käytellyt järjestäessään kaaosta ensin neljäksi alkuaineeksi, sitten materiaaliseksi

24 On sanottu Platonin antaneen oppilailleen tehtäväksi "pelastaa taivaan ilmiöt", kun esim. jotkut
empiiriset havainnot tähtitaivaan kiertoliikkeistä eivät näyttäneet sopivan antiikin yleiseen
käsitykseen ympyrämuotoisesta liikkeestä täydellisenä kehänä.
25 Timaios -dialogia myöhemmin seuraavassa Fileboksessa Sokrates kysyy Protakhokselta "Ohjaako
maailmankaikkeudeksi sanotua kokonaisuutta mielestäsi irrationaalinen ja epäjohdonmukainen
sattuma vai hallitseeko sitä järki ja jokin suunnaton viisaus, joka on säätänyt sille lain ja
järjestyksen", ja jättää omalta osaltaan vastauksen avoimeksi: "Oletko tosiaan sitä mieltä, että meidän
tulee yhtyä edeltäjiemme käsitykseen? [...] Voihan olla, että joku viisas mies tulee ja sanoo, ettei asia
olekaan niin, vaan että kaikki on epäjärjestysessä" (Platon V, s291).

26 "tulee ensi sijassa pyrkiä löytämään ne syyt , jotka sisältyvät luonnon järjellisyyteen, ja vasta
toiseksi sellaisten olioiden syyt joita toiset liikuttavat ja jotka puolestaan pakolla liikuttavat toisia.
[...] Meidän tulee selittää kaksi erilaista lajia syitä, mutta ne syyt, jotka liittyen yhteen luovat jaloa ja
hyvää, on pidettävä erillään niistä syistä, jotka vailla ymmärryksen ohjausta saavat aikaan
sattumanvaraisia ja järjettömiä vaikutuksia" (Platon V, s.190).
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kosmokseksi, ensin kuitenkin näkymättömäksi, mutta ajattelemiseen ja sopusointuun

osallistuvaksi maailmankaikkeuden sieluksi, koska saattaessaan ne yhteen hän ei

sallinut nuoremman hallita vanhempaa (Platon V, s.177). Taivaankappaleiden ja ajan

maailma sidotaan kuvauksessa yhteen niin, että ne yhdessä luotuina myös yhdessä

häviävät olemattomiin, jos niiden häviäminen joskus tulisi kysymykseen (Platon V, s.180).

(Platon V, s.172, 222; myös II, s.312.)

Viimeisenä työnään alkusielu määräsi, ettei ihmissieluille, sikäli kuin mahdollista

tapahtuisi muuta pahaa, kuin mihin hän itse on syypää (Platon V, s.186). Alkuluojan

jäätyä olemaan itselleen kuuluvaan olotilaan, jatkoivat sen jälkeläiset luomista aloittaen

ihmisen ruumiista, johon sielu tuli sitten sijoittumaan. Aistiärsykkeden kautta sieluun

tulevien häiritsevien mielenliikkeiden vuoksi on sielu joutuessaan sidotuksi

kuolevaiseen ruumiiseensa ensin vailla ymmärrystä. Yksilön varttuessa, kasvun ja

ruumiin ravinnonvirran ehtyessä ihmisen sielun kehämäiset kiertoliikkeet rauhoittuvat

ja vakiintuvat. Nämä sielun kehät alkavat "kutsua samaa ja erilaista niiden oikeilla

nimillä ja tekevät samalla niiden omistajat ymmärtäväiseksi. Jos hänet nyt lisäksi

tehdään osalliseksi oikeasta hoidosta ja kasvatuksesta , hänestä tule joka suhteessa

virheetön ja terve... Mutta jos hän lyö laimin kasvatuksen, hän kulkee rampana läpi

elämänsä" (Platon V, s.187). Tämä kuvaus ilmentää osaltaan sitä Platonin ajattelun

keskeistä lähtökohtaa, että kukaan ihminen ei ole luonnostaan paha , vaan pahuuskin

johtuu jostain ruumiillisesta tilasta tai tietämättömyyteen perustuvasta kasvatuksesta,

tällainen tapahtuu aina vastoin toivomusta ja tahtoa. Tietäessään mikä on oikein, ih-

minen myös toimii sen mukaisesti. Vääryyden tekeminen johtuu päämääriä tai keinoja

koskevasta erehdyksestä. Oikeaa kasvatusta saatuaankin väärin tekevä ihminen on sai-

ras. (Platon IV, s.107, 162-164; V, s.238.)

Timaios kuvailee ihmisen ruumista sielua kuljettavaksi alukseksi, jossa sielun kuole-

maton ja kuolevainen osa asuvat erillään ettei kuolematon osa tahriintuisi kuolevaisesta

osasta. Kuolevaisessa osassa asuvat irrationaalisiin aistimuksiin ja kaikkeen
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uskaltautuvaan sukupuolihimoon sekoittuneena "hirvittävät ja vaikeasti väistettävä

intohimot" nautinnonhimo ja kärsimykset, uhkarohkeus ja pelkuruus, viha ja toivo27.

Toisessa kohdassa Timaios muistuttaa tuon ajan yleistä ajattelutapaa soveltaen, että

ihmiselämässä kaikki mikä on luonnollisen tilan vastaista, on tuskallista, mutta mikä on

sen mukaista, on nautinnollista28 (Platon V, s.232).

Timaioksen kuvauksessa esitetään yksityiskohtaisesti ihmisen eri aistien, ruumiinosi-en,

elämäntoimintojen, sairauksien jne. luominen, sekä sielullisten ominaisuuksien yhteydet

niihin koko ajan silmälläpitäen niiden tarkoitusta ihmisen toiminnan kannalta. Esim.

mahalaukku säilyttää ruokaa ja pitkä suolisto estää sitä menemästä liian nopeasti läpi,

jottei ruumiin heti kohta tarvitsisi vaatia uutta ruokaa, jolloin "ihmissuku ahmattiutensa

takia tulisi vihamieliseksi filosofialle ja Muusain taiteelle ja meissä asuvalle

jumalaisimmallle osalle". Koko ajan rakentajat pitivät silmällä sitä, että miehistä

kerran syntyisivät naiset ja eläimet, joten luomisvaiheessa mm. annettiin miehelle

alkeelliset kynnet ja karvoitusta, joita monet eläimet tarvitsevat moniin eri

tarkoituksiin. (Platon V, s.209-243)  Timaios kuvaa naisten syntyneen alunperin mie-hiksi

syntyneistä pelkureista ja vääryydentekijöistä jotka muuttuivat todennäköisen

päättelymme mukaan seuraavassa syntymässä naiseksi. Timaioksen esityksen lopussa

mainitaan eläinten syntyneen pääosin miehistä ja naisista. Linnut luotiin kuitenkin

muokkaamalla uudelleen hyväntahtoisen kevytmieliset miehet. Villit maaeläimet

syntyivät taas niistä, joilla ei ollut mielessään yhtään filosofista ajatusta niin, että

kaikkein järjettömimmät pantiin jalattomina ryömimään pitkin maan pintaa. Viimein

kaikki vesieläimet, kalat ja simpukat muovattiin kaikkein järjettömimmistä ihmisistä,

jotka oikeudenmukaisena rangaistuksena äärimmäisestä tietämättömyydestään ovat

saaneet "asettua asumaan kaikkein äärimmäisille rajoille." (Platon V, s.243-245).

27 Nautinnonhimo houkuttelee pahaan, kärsimykset estävät ryhtymästä hyvään, uhkarohkeus ja pelku-
ruus ovat kaksi hullua neuvonantajaa, viha taas on vaikeasti tyynnytettävä ja toivo johtaa helposti
harhateille (Platon V, s.218).
28 Platon vastusti kuitenkin johdonmukaisesti sekä psykologista-, että eettistä hedonismia, joita hänen
tuotannossaan tarkastellaan yhtäältä yhteiskunnan, toisaalta yksilön kannalta (Platon II, s.5-106; V
267-344). Valtiossa Platon pyrkii osoittamaan nautinnonhalun olevan väärämielisyyttä (Platon IV,
s.48-56, 94, 143, 329).
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Suurimman, parhaan, kauneimman ja täydellisimmän maailmankaikkeuden ainutsyn-

tyistä kokonaisuutta koskevan esityksensä loppuun Timaios kiteyttää luonnonhisto-

riallisen prosessin Platonisen logiikan "Näin silloin, kuten vielä nytkin, eläimet

muuttuivat toinen toisikseen sitä mukaa kuin järki tai järjen puute niissä lisääntyi tai

väheni" (Platon V, s.244-245).

Timaioksen esitystä seuraa vain alkuosaltaan säilynyt dialogi, jossa käydään läpi atee-

nalaisten luoman kulttuurin kehitystä sen alkujuurilta Kritias nimisen henkilön kerto-

mana. Puheensa alussa esiintyjä toteaa ilmeisen osuvasti ihmistä koskevien väitteiden

joutuvan aina erityisen helposti arvostelun kohteeksi, koska on vaikea esittää ihmistä

koskevia asioita niin, että ne vastaavat ihmisten käsityksiä. (Platon V, s.247-250.)

Platon tuo tässä esityksessä ensin esiin käsityksensä, jonka mukaan luonnonkatastrofit

aina jaksottain tuhoavat kulttuurin ja vain pieni joukko ihmisiä säilyy aloittamaan uu-

den, periaatteessa samanlaisena toistuvan kulttuurin kehityskaaren. Tämä käsitys tois-

tuu Platonilla mm. Ateenalaisen sanoessa Laeissa: "Jokaisen pitäisi ymmärtää, että

ihmissuvulla ei ylipäänsä koskaan ole ollut alkua, eikä sillä myöskään tule olemaan

loppua vaan se on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. Tai ainakin sen alku

sijoittuu mittaamattoman kauas ajassa taaksepäin" (Platon VI, s.173). Platonin toisaalla

esittämissä eskatologisissa kertomuksissa ihmiskunnan kehitys tosin esitetään lineaa-

risena ja yksityiskohdissaan toisenlaisena. Tämän kanssa hieman vaikeasti yhteen so-

piva on myös Platonin tietoteorian kannalta tärkeä oppi kuolemattoman sielun vael-

luksesta syntymästä toiseen. (Platon II, s.101-102; III, s.67-69; V, s.252-253, 165-166.)

Kritias-dialogin mukaan varhaisimmilta ajoilta saatavaa tietoa rajoittaa ennenkaikkea

muinaisten sukupolvien keskuudessa vallinnut puute välttämättömimmistäkin elä-

mäntarvikkeista. Tuolloin ihmisten kaikki tarmo suuntautui heidän välittömien tarpei-

densa tyydyttämiseen; mytologia ja muinaistutkimus tulivat yhteiskuntiin vasta sitten,
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kun ihmisillä alkoi olla joutilasta aikaa ja osa ihmisistä oli saanut hankituksi itselleen

kaiken välttämättömän. (Platon V, s.253.)

Muinaisilta ajoilta muistissa säilyneiden sankarimiesten ja -naisten nimien Kritias katsoo

todistavan "siitä, että jokaisen yhteiskuntia muodostavan eläinlajin keskuudessa sekä

naaras-, että urossukupuoli voivat yhdessä osoittaa oman luonteenlaatunsa mukaista

urhoollisuuden hyvettä"29 (Platon V, s.253). Kristias mainitsee Ateenan tuolloisen hyvän

maaperänsä ansiosta kyenneen elättämään suuren sotajoukon vapaana maanviljelijän

työstä. Jo varhaisimmassa vaiheessa Ateenassa ajatellaan olleen maatyöläisten,

käsityöläisten ja sotilaiden yhteiskunnalliset luokat. Sotilaiden luokan tehtävät

vastasivat Platonin ihanneyhteiskunnan vartijoiden tehtäviä, eikä niillä näiden tavoin

ollut mitään yksityisomaisuutta vaan nekin saivat kaiken tarvitsemansa (enem-pää

vaatimattakaan) maatyöläisilta ja käsityöläisiltä. (Platon V, s.253-255.)

Laeissa Platon sijoittaa järjestyneen yhteiskunnan alun vedenpaisumuksen jälkeiseen

aikaan, jolloin "yksinäisyys teki ihmiset toistensa ystäviksi, [...] eikä puute pakottanut

heitä toistensa vihollisiksi" 30 (Platon VI, s.67). Ensimmäisten harvalukuisten ihmisten

keskuudessa valta oli Platonin Ateenalaisen mukaan vanhimmilla ja muut seurasivat

näitä niin kuin linnut kerääntyvät parviksi. Lakeja ei ollut eikä kirjoitustaitoa vaan

ihmiset noudattivat tottumuksia ja perinnäistapoja; Ateenalainen kutsuu tuolloista

yhteiskuntajärjestystä tosi herruudeksi31. (Platon VI, s.67- 69)  Ihmiset viettivät rauhallista

29 Vielä ennen kaupunkivaltioiden syntyä yksilöiden hyve (aretê )oli antiikissa vain ylimyksille
kuuluva perittävä ominaisuus. Vasta 400-luvun eaa. sofistit alkoivat korostaa etenkin
oikeamielisyyttä, mutta myös viisautta ja kohtuullisuutena ilmenevää järkevyyttä hyveinä perinteisen
kreikkalaisen hyveen urhoollisuuden rinnalla. Platonin filosofian mukaan kaikki hyveet ovat yhtä ja
hyveet palautuvat viime kädessä tietoon hyvästä (Platon I, s.237-276). Joissain yhteyksissä Platon
liittää hyveiden joukkoon hurskauden ja totuudellisuuden (Platon III, s.76).
30 Valtiossa Platon mainitsee työnjaon mukanaan tuomat hyödyt ihmisten tarpeiden tyydyttämisessä ja
työnjaollisen omavaraisuuden pyrkimyksen (omavaraisuutta pidettiin antiikissa onnellisen ja hyvän
olotilan ilmentymänä) valtion alkuperänä: luonnostaan omaa etuaan tavoittelevat ihmiset ryhtyvät
yhteistoimintaan pienissä yhteisöissä koska pitävät sitä edullisena. (Platon IV, s.51, 63-66, 87.)
31  Platonin Ateenalainen lainaa Homeroksen usein lainattuja säkeitä: "Ei kokouksia, ei lain käyttöä
heill´ ole lainkaan, / jylhien vuorten harjanteill´asumuksina heill´on / onkaloluolat, saa kukin
vaimoa, last´ omin valloin / vallita tuomita, muist´ ei piittaa, ei kysy toistaan." (Platon VI, s.69).



32

ja terveellistä elämää erillisten sukujen ja perhekuntien puitteissa, kunnes korkeaan

ikään ehdittyään kuolivat jättäen samat elämäntavat perinnöksi jälkeläisilleen32.

Väestön lisääntymistä rajoitettiin enemmän tai vähemmän tietoisesti resurssien riittä-

vyyden mukaan33. Ihmisen rajoittamattomat tarpeet vaativat kuitenkin laajentamaan

yhteisöä ja sen toimintoja, ja aikojen vieriessä ja ihmissuvun lisääntyessä on pitkän ajan

kuluessa päädytty vallitseviin yhteiskunnallisiin muotoihin. (Platon VI, s.66, 71; ks, myös

IV, s.65-75.)

Ateenalaisen mukaan pienemmät sukuyhteisöt liittyivät yhteen suuremmiksi yhteis-

kunniksi, joissa otettiin käyttöön maanviljelys ja entistä kiinteämmät asuinpaikat. Tähän

yhteenliittymiseen Ateenalainen sijoittaa lainsäädännön alkukohdan. Uuden yh-

dyskunnan jo muodostuttua valittiin yhteiset edustajat , jotka tutustuivat pikkuyhtei-

söjen erilaisiin perinnäistapoihin ja valitsivat niistä miellyttävimmät34 yhteisöjen joh-

tajien hyväksyttäväksi. Nämä edustajat asettivat Platonin mukaan ensimmäiset virano-

maiset muodostamalla entisistä johtajista eräänlaisen ylimysvallan ja perustamalla ku-

ninkuuden. Samalla väestömäärä alkoi lisääntyä ja syntyivät ensimmäiset kaupungit.

Huonoon sisäiseen järjestykseen ja tärveltyneisiin lakeihin ja valtiojärjestyksiin sortu-

neet yhteiskunnat35 hajosivat tai joutuivat toisten sotajoukoillaan valloittamiksi.

(Platon VI, s.69-76.)

Platonin ajattelun mukaan nimenomaan lainsäätäjien ja valtiojärjestyksen laatijoiden

merkitys on valtiossa aina mitä keskeisin. "Lainsäätäjän on yritettävä luoda valtioihin

32 "Kukin painoi lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa oman ajatustapansa mukaisen leiman" (Platon VI, s.70).
33 Platon pitää syntyvyyden säännöstelyä hyvään valtioon kuuluvana vättämättömyytenä, jotta valtion
väkiluku ei pääse liian suureksi.
34 "Mitä kukin yhteiskunta pitää hyvänä taihuonona, oikeana tai vääränä, uskonnon mukaisena tai
sen vastaisena, ja vahvistaa itselleen lailla sellaiseksi, sitä se todella on tälle yhteiskunnalle" sanoo
Sokrates Thaitetos -dialogissa (Platon III, s.301).
35 "Näissä asioissa ei kukaan yksityinen ole toista viisaampi eikä yhteiskunta toista yhteiskuntaa.
Mutta kun on säädettävä, mikä on hyödyksi ja mikä vahingoksi yhteiskunnalle, viimeistään silloin [...]
eri neuvonantajien ja eri yhteiskuntien käsitykset totuudesta ovat eriarvoisia [...] eikä tohtisi väittää,
että kaikki säädökset ,joita yhteiskaunta pitää pitää itselleen hyödyllisinä, ehdottomasti myös
hyödyttävät sitä" jatkaa Sokrates Thaitetos -dialogissa edellisen viitteen tekstiin (Platon III, s.302).
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mahdollisimman paljon ymmärrystä ja saada järjettömyys poistetuksi niistä mahdol-

lisimman tarkoin" kiteyttää Ateenalainen lainsäätäjien tehtävän (Platon VI, s.79). Hyvei-

den ohella toinen yhtä keskeinen lainsäätäjän huomioitava kategoria ja ohjenuora ovat

luonnolliset valtasuhteet, joita Laeissa eritellään kaikiaan seitseman erilaista: (1) Van-

hempien on saatava hallita jälkeläisiään. (2) Jalosyntyisten on hallittava halpasyntyisiä;

(3) Iäkkäämpien on hallittava ja nuorempien toteltava. (4) Orjien on toteltava ja

isäntien hallittava. (5) Vahvemman on hallittava ja heikomman alistuttava. (6) viisaan

on johdettava ja hallittava ja ymmärtämättömän seurattava. (7) Viimeisenä luonnolli-

sena vallan perustana luetellaan jumalan mielen mukainen arvalla ratkaistava ryhty-

minen hallitsijaksi ja väistyminen hallittujen joukkoon. (Platon VI, s.79-81.)

Vahvemman oikeudesta hallita heikompaa Platonin Ateenalainen siteeraa Pindarosta:

"se on kaikissa elollisissa olennoissa hyvin olennainen piirre ja kuuluu niihin luon-

nostaan" (Platon VI, s.80). Tärkein valtasuhde on kuitenkin viisaamman valta yli ym-

märtämättömän, Ateenalainen sanoo, ettei ole vastoin luontoa vaan päinvastoin luon-

nonmukaista, että alamaiset suostuvat lain hallittaviksi vapaaehtoisesti eivätkä pakos-

ta36. (Platon VI, s.79-81; IV, s.121-165.)

Valtion sopusointu luonnon kanssa edellyttää Platonin mukaan myös naisten ja miesten

tasa-arvoa ja yhtäläisiä poliittisia oikeuksia molemmille sukupuolille. Sukupuolten

yhdenvertaisuuden vaatimusta vartijaluokan keskuudessa perustellessaan Platon käyt-

tää jopa hänen tuotannossaan harvinaisia rinnastuksia eläinten ja ihmisten välillä: nai-

36  Tässä yhteydessä on huomattava Ateenalaisen toisessa yhteydessä lausumat sanat, joilla lienee
merkitystä koko Platonin valtiokäsityksen ymmärtämisen kannalta:"Tärkein kohta, josta olemme yhtä
mieltä on seuraava. Siitä riippumatta, millä tavoin ihminen voi kiehittyä hyväksi ja omaksua
sieluunsa inhimillisen hyveen - johtuipa se sitten hänen toiminnastaan taipumuksistaan,
omaisuudestaan , pyrkimyksistään, mielipiteistään tai opinnoistaan , ja olipa kysessä mies- tai
naispuolinen yhteisön jäsen, nuori tai vanha -, hänen tulee koko elämänsä ajan kaikin voimin tähdätä
tähän päämäärään. Älköön kukaan pitäkö tärkeämpänä mitään mikä on tälle esteenä, ei edes
valtiota, jos näyttää siltä että on parempi joutua perikatoon kuin alistua orjan ikeeseen ja kehnojen
hallintoon; silloin on enneminkin paettava maasta. On mieluummin kestettävä tämä kuin sallitava
valtiojärjestyksen muuttua sellaiseksi, joka on omiaan tekemään ihmiset kehnommiksi." (Platon VI,
s.161-162).
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silla ja miehillä on kaikki yhteistä mitä tylee kasvatukseen, lapsiin ja muiden kansa-

laisten vartioimiseen, ja että niin kotioloissa kuin sotaretkelläkin naisten tulee täyttää

vartijantehtävänsä yhdessä miesten kanssa; hänen tulee metsästää heidän kanssaan

niin kuin koiratkin tekevät. [...] näin toimiessaan he toimivat kaikkein parhaalla

tavalla eivätkä suinkaan vastoin nais- ja miessuvun luonnollista suhdetta, jonka

mukaan nämä ovat luonnostaan toistensa kumppaneita."(Platon IV, s.189). Platonin

keskeinen argumentti sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta on kuitenkin se, että

yksilöiden väliset erot luontaisissa kyvyissä voivat olla suurempia, kuin sukupuolten

väliset erot. (Platon VI, s.207; Platon IV, s.167-175, 190).

Myös naiskysymyksessä Platon vastusti vallitsevia oloja pyrkien naisen ja miehen

todella luontaisten ja relevanttien erojen huomioonottamiseen rationaalisin peruste-

luin37.  "Niinpä jos osoittautuu, että mies- ja naissuvulla on erilaiset taipumukset jo-

honkin tiettyyn taitoon tai tehtävään nähden sanomme että kummallekin on

osoitettava se toimiala joka juuri sille sopii. Mutta jos niiden ainoaksi eroksi

osoittautuu se että nainen synnyttää ja mies siittää, emme voi sanoa tämän vielä

todistavan, että nainen eroaa miehestä siinä mielessä kuin me tarkoitamme, vaan

katsomme edelleenkin, että vartijoiden ja heidän naistensa on toimittava samoissa

tehtävissä.[...] Eikö meidän nyt ole syytä pyytää vastaväittäjäämme esittämään, minkä

valtioelämässä tarvittavan taidon tai tehtävän suhteen nainen ja mies ovat

luontaiselta laadultaan erilaiset?" kysyy Sokrates (Platon IV, s.172-173).

Platonin omaksuma ja antiikissa itsestäänselvyytenä pidetty käsitys naisesta heikom-

pana sukupuolena tulee esiin Laeissa Ateenalaisen38 vaatiessa kummankin sukupuolen

37 On huomattava naisten olleen vailla mitään poliittisia oikeuksia antiikin aikana. Heidän yhteiskun-
nallinen asemansa määräytyi yleensä heidän patriarkaalisen perheensä kautta. Aiemmassa viitteessä
mainittu Aspia oli ilmeisesti harvoja vaikutusvaltaisia naisia Sokrateen aikana. On kuitenkin
muistettava antiikkia koskevan lähdeaineiston olevan lähes kokonaisuudessaa miesten kirjoittamaa
(ks. Setälä, Päivi; Antiikin nainen; Otava, 1993).
38 Ksenofonin mukaan Sokrates kannatti tasa-arvopyrkimyksiä; naisten luonto ei ole miesten luontoa

huonompi, heiltä puuttuu vain viisautta ja voimaa (Ksenofon, s.167).
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huomioimista lakeja säädettäessä ja yhteiskunnan oloja järjestettäessä39:  "Ihmissuvun

naispuolinen osa, joka heikkoutensa vuoksi on muutenkin näkymättömämpi ja viek-

kaampi, on lainsäätäjän leväperäisyyden vuoksi väärin jätetty järjestymättömään ti-

laan. Tämän laiminlyönnin takia teiltä on jäänyt hoitamatta moni asia , joka olisi

paljon paremmin kuin nykyisin , jos se olisi säädetty laeilla. Kyseessä ei ole vain

puolet koko tehtävästä , kun naisten asia on jätetty järjestämättä, niin kuin voisi luul-

la; samassa suhteessa kuin naissuku on hyveen suhteen miehiä heikompi, tämän teh-

tävän merkitys kasvaa, jopa kaksinkertaiseksi. Valtion onnen kannalta olisikin parem-

pi ottaa asia uudelleen esiin, korjata se ja määrätä kaikki tavat yhteisiksi naisille ja

miehille." (Platon VI, s.172).

Valtiossa Platon päätyy siihen, että yksikään tehtävä valtion hoidossa ei luonnon mu-

kaisesti tulisi kuulua kenellekään hänen sukupuolensa takia. Luontaiset taipumuksen

ovat jakautuneet muuten tasaisesti ja kumpikin sukupuoli voi osallistua siltä osin osal-

listua kaikkiin tehtäviin ja kumpaankin tulee soveltaa samaa kasvatusta, vaikka nainen

onkin miestä heikompi.  Valtio ja Lait teoksia verrattaessa Platonin suhtautuminen

naiskysymykseen näyttää muuttuneen pragmaattisemmaksi vanhemmalla iällä .

(Platon IV, s.165-175; VI, s.221; II, s.122, 167-168.)

Platonin ajattelussa ihminen on älyllään ja tahdollaan uutta maailmaa luova olento,

aivan muuta kuin tahdottomat luontokappaleet, vaikka varsinainen ideoiden maailma

onkin muuttumaton ja olemassa ihmisestä riippumatta. Ihminen biologisena olentona

on kuitenkin kuolevainen ja oppimattomuuttaan nautintoihin taipuvainen. Ruumis ais-

teillaan vetää siihen teljetyn sielun alinomaan muuttuvien asioiden piiriin, ja kun sielu

joutuu kosketuksiin tällaisten asioiden kanssa, se eksyy, hämmentyy ja horjuu kuin olisi

39 Platon edellyttää valtiofilosofiassaan paitsi yhteisten asioiden, myös yksityiselämän toimintojen
säätelemistä lainsäädännöllä. Laeissa tätä perustellaan ennenkaikkea yleisen lainkuuliaisuuden
vaatimuksella. Niinpä Platonin tuotannossa on esitetty lasten kasvatusta koskevien ohjeiden ja
määräysten ohella myös avioliiton ja yhteiselämän järjestämisestä, lasten hankkimisesta ja
yhteiskunnan oikeuksista perheeseen nähden useita yksityiskohtaisia ohjeita ja yleisiä sitovia
periaatteita.
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juopunut (Platon III, s.35).  "Ja jos ruumiiltamme joskus saammekin rauhan vapaan

hetken ja ryhdymme tutkimaan jotain , se tulee tutkimuksissamme koko ajan tielle,

häiritsee, sotkee ja sekoittaa, niin ettemme pääse näkemään totuutta" (Platon III, s.17).

Platonille ihminen ei ole itselleen luonnostaan läpinäkyvä, vaan suuri osa siitä mitä

ihmisessä tapahtuu jää häneltä itseltään havaitsematta. Hyve samaistuu oikeaan tietoon

ja on mahdotonta, että ihminen tietäessään mikä on oikein tekisi väärin. Näin ihmisen

kaksi luontoa asettuvat jatkuvasti vastakkain hänen yhteiskunnallisessa olemisessaan40.

Tarkastellessaan Laeissa nuorison kasvatusta Platon sanoo kaiken ihmisissä riippuvan

kolmesta tarpeesta ja halusta -jos ne ohjaavat ihmistä oikein, tuloksena on hyve, jos

huonosti, tulos on päinvastainen. Syöminen ja juominen ovat jokaisessa elävässä

olennossa jo syntymästä lähtien vaikuttavia tarpeita, kolmas ja suurin tarve syntyy

viimeisenä; suvunjatkamisen tarve. "Nämä kolme sairaalloista tilaa on ohjattava

parhaaseen suuntaan, välittämättä siitä mitä sanotaan miellyttävimmäksi, ja niitä on

yritettävä pitää kurissa kolmen tärkeimmän apuneuvon avulla, pelon, lain, ja oikean

ajatustavan" (Platon VI, s.174-175).41 (Platon III, s.256-257; IV, s.42, 64, 106-107, 123; V, s.238;

312; VI, s, 204, 221, 373-375.)

Platonin korostaa yhä uudestaan oikean kasvatuksen merkitystä ihmisten muovaa-

miseksi heille luonnostaan kuuluviin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa42. "Seu-raavasta

voit nähdä, millainen meidän meidän synnynnäinen luontomme on kasvatettuna ja

40 Platonin mukaan hyveet ovat yhteneväisiä (ks. edellä). Hyve on aina jotain, jota "emme tahdo itsel-
lemme sen seurausten toivossa vaan josta pidämme sen itsensä vuoksi" (Platon IV, s.48). Vaikka
ihminen voi harjoittaa viisautta, kohtuullisuutta ja urheutta myös yksinään, ei oikeamielisyyttä voi
harjoittaa muuten kuin yhteisössä. Samoin on laita näille hyveille vastakkaisten paheiden kanssa.
Platonin johtopäätös on, että hyveitä ja varsinkaan oikeudenmukaisuuden hyvettä ei voi tutkia
tutkimatta samalla yhteiskuntaa (Platon IV, s.62, 149).
41 Platon tarkastelee myös kulttuurisiksi riennoiksi tulkittavia instituutioita tarpeista seuraavien
halujen kasvun ja yltymisen hillitsiminä. Kaikelta taiteelta on kuitenkin vaadittava periaatteellista
realismia, mikäli taide ei tähän pysty, on se hylättävä (Platon IV, s.134; VI, s.221).
42 Yleisesti on jopa väitetty Platonin tekevän ihannevaltiostaan yhden valtavan kasvatuslaitoksen. Vii-
meistään "toiseksi parhaan valtion" kehittelynä pidetyssä Lait -teoksessa Platonin sävy on kuitenkin jo
selvästi humanistisempi (ks. Ateenalaisen sanat viitteessä nro 36).
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kasvattamattomana" sanoo Sokrates kuuluisan luolavertauksensa alussa (Platon IV,

s.247). (Platon III, s.25, 49, 170, 271, 282, 354; IV, s.253-275.)

Platon ei kuitenkaan näe kasvatusta itsetarkoituksena tai kaikkivoipaisena instituutiona

jonka avulla ihmisten luonto voidaan muuttaa täysintoisenlaiseksi43. Kasvatus ja opetus

ei myöskään voi olla valmiin tiedot antamista, vaan tieto on itseasiassa ihmisessä

valmiina ja opetuksen tehtävä on auttaa se esiin. Tätä ajatusta tietämisestä eräänlaisena

muistiinpalauttamisena Platon todistelee Menon-dialogissa osoittamalla opetusta vaille

jääneen orjan pystyvän ratkaisemaan geometrisia ongelmia kunhan häntä autetaan

löytämään itsestään oikeat vastaukset - "tietämättömässä siis piilee oikeita mielipiteitä

siitä, mitä hän ei tiedä" (Platon II, s.129).

Ihmisen synnynnäinen luonto on Platonin ajattelun normi, jonka toteutumista yhteis-

kunnassa olisi kaikin keinoin edistettävä, ja jonka samalla tulisi olla yhteiskuntapoli-

tiikan ylin päämäärä. Luonto voi kuitenkin kehittyä ainoastaan yhteiskunnallisesti val-

votun tehokkaan kasvatuksen tuloksena. Huono kasvatus johtaa helposti luonnon ja

sitä vastaavien hyveiden vastaiseen tulokseen. Platon politisoi hyveiden harjoittami-

sessa ilmenevän inhimillisen erityislaadun edellyttäessään sen tarkastelua yhteiskunnasta

ja sen valtasuhteista käsin.

Platonin ihmiskäsityksessä yhteiskunta ja alkuperäinen luonto vaikuttavat kumpikin

ihmisen kehitykseen, valtion ja ihmisen luonnon tulee hyvässä valtiossa vastata toisiaan

ja kehittyä ikäänkuin vuorovaikutuksessa. Näin valtion ja yksilön hyveet tulevat

vastaamaan toisiaan. Valtiossa on myös oltava kolme yhteiskuntaluokkaa aivan kuten

43 Platonin mukaan valtion johtoon ei voi kelpuuttaa sellaisia, jotka ovat jääneet vaille kasvatusta ja
tietoa totuudesta, eikä myöskään sellaisia, jotka ovat saaneet viettää koko ikänsä opiskelun parissa.
Edellisiä siksi, etteivät he ole voineet omaksua selkeitä päämääriä toiminalleen. Jälkimmäisiä siksi
etteivät he suostu vapaaehtoisesti käytännön toimintaan, "koska luulevat päässeensä jo eläessään
autuaiden saarille asumaan" (Platon IV, s.253). Platonin tunnettu vaatimus filosofeista valtion
johdossa ei toteudu pelkän opetuksen ja kasvatuksen avulla. Kuninkaista ei ilmeisesti voi tulla
filosofeja. Filosofiksi tuleminen edellyttää tiettyjä luonteen ominaisuuksia ja tietyn vaikeasti
omaksuttavan asenteen syntymistä ihmisessä. (Platon IV, s.254-281.)
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ihmisen sielun kolme osaa ovat eri ihmisillä eri tavoin kehittyneet ja sen mukaan ihmi-

set ovat joko viisauden ystäviä, taistelunhaluisia tai hyödyntavoittelijoita. Ihannevaltion

työnjaossa kukin luokka toteuttaa vain sille ominaisia tehtäviä, hallituksen kuuluessa

vain yhdelle luokalle. Sosiaalinen liikkuvuus on lähes olematonta, eikä erityisen

suotavaa, joskaan ei aivan mahdotonta. (Platon IV, s.157-159, 139, 330-333.)

Platon käyttää usein analogiaa tai metaforaa valtion ja ihmisruumiin välillä (esim. Platon

IV, s.183-184, 299, 309; VI, s.375). Platonin oman valtioideaalissa päämäärä on kuitenkin

kansalaisten onnellisuus eikä esim. järjestelmän itsensä jatkuvuus ja toiminta sinänsä44.

Ideaalivaltion muodostavien osien, kolmen yhteiskuntaluokan suhteiden järjestämiseksi

toimivalla tavalla Platon tarkastelee ihmistä ja kaupunkivaltion olemusta eri näkökulm-

ista ja esittää samalla omat toimintamallinsa. Tässä Platon käyttää toistuvasti myös

biologiasta löytämiään malleja. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ihmisen rinnastuksia,

kotieläimiin tai villipetoihin Platon käyttää vain harvoin45 (ks. Platon I, s.12, 80; 104, 114,

141, 193, 232; IV, s.19, 68, 158, 190, 229, 254, 307).

Valtioideaalin kehittelynä pidetyssä Valtiossa Platon käyttää mataforaa46 kaupunki-

valtion ja mehiläisyhdyskunnan välillä. Tarkastellessaan oligarkisen valtiomuodon

tuottamaa ihmistyyppiä Sokrates vertaa tuhlaavaisia miehiä piikittömiin kuhnureihin ja

varkaita, näpistelijöitä, temppelinryöstäjiä ja kaikenlaisia pahantekijöitä piikillisiin

kuhnureihin mehiläispesässä; "niin kuin mehiläiskennoon syntynyt kuhnuri on vit-

sauksena pesälle, samoin on tällainen mies talossaan vitsaus valtiolle" (Platon IV,

s.293), Jos näitä vain on valtiossa ne aiheuttavat samanlaisia häiriöitä kuin lima ja

sappi ihmisruumiissa. Siksi hyvän lääkärin ja lainsäätäjän tulee viisaan

44 Platonin poliittisessa ajattelussa on nähtävä myös käytännöllinen elementti. Hänen esitystensä taus-
talla on huomattava myös pyrkimys Ateenalaisen demokratian ongelmien ratkaisuun nähtävissä
olevien ratkaisujen puitteissa . Olihan hän myös yksi sofisteista, joiden ammattiin kuului tiedon
tuottaminen lainsäätäjän tarpeisiin. (esim. Aspelin a, s.182-183, Liedman, s.40.)
45 Platon käyttää tuotannossaan yleisesti inhimillisten toimintojen, älylliset toiminnat mukaanlukien,
havainnollistamista vertaamalla niitä käsityöläisten taitoihin (ns. sokraattinen käsityöläismalli).
46 Laeissa Platon osoittaa selvästi kuhnuri vertauksen puhtaasti metaforisen luonteen, kun
Ateenalainen ilmaisee kyseessä olevan runoilijan käyttämä osuva vertaus (Platon VI, s.303).
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mehiläishoitajan tavoin jo kaukaa varoa, ettei niitä pääse syntymään, ja jos niitä

kuitenkin syntyy, huolehtia siitä että ne niin pian kuin suinkin leikataan kennoineen

päivineen pois" (Platon IV, s.309). (ks.myös s.294, 303, 310, 319.)

Hyvän elämän toteutuminen on Platonilla lähempänä kunkin yksilön valintoihin pe-

rustuvaa toimintaa, kuin staattisien ominaisuuksien toteutumista. Valtion loppuun si-

joittuvassa tarinassa viimeisestä tuomiosta Sokrates kertoo Er´in käynnistä kuolemassa

Väistämättömyyden värttinän luona missä kohtalottaret päättivät ihmisten elämästä.

Siellä olevat joutuivat arvotussa järjestyksessä valitsemaan eteensä heitetyistä elämän-

tapojen malleista. Elämäntapojen malleja oli kaikenlaisia, yhteensä paljon enemmän

kuin läsnäolijoita; oli sekä kaikkien eläinten elämänlaadut, että kaikki inhimilliset. "Itse

sielujen kesken ei ollut minkäänlaista arvojärjestystä, koska jokainen niistä

pakostakin muuttui sen mukaan millaisen elämän valitsi" (Platon IV, s.373-381).

Tätä tarinaa kertoessaan Sokrates hänelle  harvinaisen pedantiin tyyliin korostaa juuri

oikean elämäntavan merkitystä: "Juuri tässä, rakas Glaukon, ihminen on todella koh-

talokkaan ratkaisun edessä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että itse kukin meistä

jättää syrjään kaiken muun opiskelun ja ryhtyy etsimään ja tutkimaan yksin tätä asiaa

jos vain suinkin pystyy saamaan tietoonsa ja löytämään jonkun, joka opettaa hänet

erottamaan toisistaan kunnollisen ja kunnottoman elämäntavan [...] Hänen tulee

harkita, miten kaikki tässä esitetyt seikat vaikuttavat elämän kunnollisuuteen , ja näin

oppia tietämään, millaista pahaa tai hyvää kauneus saa aikaan liittyessään

köyhyyteen tai rikkauteen ja erilaisiin sielun tiloihin, ja mitä jalo tai alhainen

syntyperä, valtiollisen toiminnan karttaminen tai siihen osallistuminen, voima tai

heikkous, hyväpäisyys tai hidasoppisuus ja muut synnynnäiset tai harkitut sieluun

kuuluvat seikat vaikuttavat sekoittuessaan toisiinsa." (Platon IV, s.378) (Platon II, s.101-

106.)

Platonille ihmisen olemus konstituoituu elämäntavan tasolla; arkipäivässä jokainen ih-

minen on subjekti, joka tekee valintoja niin pienissä kuin suurissa asioissa ja valinnat
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tekevät häntä. Platonin filosofisten lähtökohtien mukaan eettisillä ja esteettisillä arvoilla

on keskeinen merkitys hyvän ja onnellisen ihmiselämän toteutumisen kannalta. Nämä

kaikki tekijät, mutta myös ihmisen luontainen olemus on otettava huomioon hyveen

toteuttamisen puitteet määräävän valtiomuodon kehittämisessä.

Aristoteles

Aristoteles (384-322 eaa.) näki maailman olennaisilta piirteiltään ikuisena, samana

pysyvänä ja deterministisenä (Metafysiikka, s.8-9, 67-68, 80; Politiikka, s.36). Hänelle luonto

on kaiken käsittävä ja ihminen on luonnon osa, eikä mitään luonnon yli käyvää elämän

tai selityksen prinsiippiä ei ole. Hänen maailmankuvassaan kaikki tapahtuminen on

potentiaalisen tulemista aktuaaliseksi, potentiaalisuuksien määrän ollessa sinänsä ää-

retön. Siinä missä Platonille kaikki oliot on annettu ihmisille täydellisten ideoittensa

epätäydellisinä kopioina, ovat ne Aristoteleelle tulosta epätäydellisen, potentiaalisen

tulemisesta täydelliseksi tullessaan aktuaaliseksi . Aristoteleelle tämä ontologinen jär-

jestys oli tärkeämpi kuin ajallinen primaarisuus, koska potentiaalisesta ei voi edes

puhua ilman aktuaalista. (Metafysiikka, s.161, 216; Knuuttila, s.275; vrt. Platon V, s.177.)

Aristoteleen mukaan potentiaalisen aktualisoitumisten vaikutuksista on mahdollista

saada luotettavaa tietoa, niiden syitä ihminen voi sen sijaan vain arvailla. Niinpä

luonnonilmiöiden ymmärtäminen on aina aloitettava niiden tarkoituksesta käsin. Tässä

teleologisessa tarkastelumallissa ilmiöiden tarkastelun lähtökohta ja niiden selitys on

niiden tarkoitus kokonaisuudessa ja kokonaisuus on ensisijainen osiinsa nähden47

(Politiikka, s.10). (Metafysiikka, s.158-165; Juntunen&Mehtonen, s.40.)

47 Oiva Ketonen huomauttaa Aristoteleen ajattelun kehitystä tarkastellessaan:"Jos asiat ovat, niin
kuin ne aina ovat olleet, ja niin kuin ne vastedeskin tulevat olemaan, ei myöskään mikään kokeellinen
tutkimus sellaisten asioiden piirissä ole mahdollinen, sillä kokeiden tekeminen merkitsee olosuhteiden
varioimista, jolla tämän käsityksen mukaan on rajansa. Kausaaliset selitykset ovat tällöin
vähäarvoiset. Tärkeintä on tietää olevaisessa piilevät tarkoitukset. (Ketonen, s.49.)  Aristoteleen
teleologian systemaattisin esitys sisältyy hänen ihmisen sielua ja luonnossa vallitsevia suhteita
käsitteleviin teoksinsa (De anima, Parva naturalia), ei sosiaalifilosofian alaan kuuluviin esityksiin.
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Aktuaaliseen ja potentiaaliseen olellisesti liityvä käsitepari Aristoteleen filosofiassa on

aines ja muoto. Syntymätön ja häviämätön muoto merkitsee aktuaaliseksi tullutta po-

tentiaalista. Aines on olemassa sikäli kuin se voi saada muodon. Eläinkunnassa eläinlaji

on muoto. Aines yhdessä tämän jakamattomman muodon kanssa on sama kuin eläinajin

yksilöt. Lajin muodon perusteella yksittäiset yksilöt tiedetään samaan lajiin kuuluviksi.

Koska muoto edellyttää aktuaaliseksii tullutta potentiaalista, on se olemassa vain

näiden lajin yksilöiden kautta. Muodon perusteella lajin yksilöt ovat yhteneväisiä,

yksilöiden väliset erot tulevat aineksesta. Yksittäisissä eliöissä muotoa ja ainesta vastaa

kaikilla eläimillä sielu ja ruumis. (Metafysiikka, s.130; Politiikka, s.13; Aspelin, s.174-175;

Ketonen, s.51-53.)

Kaikki tapahtuminen luonnossa on siis Aristoteen maailmankuvan mukaan luonnon

olioissa valmiina olevien mahdollisuuksien toteutumista. Vain toisarvoiset seikat syn-

tyvät ja häviävät, eivät olennaiset ja tärkeät asiat kuten aine ja olevaisen muodot, ja

mikään ikuisesti oleva ei voi olla muulla tavoin kuin se on (Metafysiikka, s.80).

Luonto ei myöskään tee mitään turhaan vaan luonnossa tapahtuvilla ilmiöillä on aina

tarkoituksensa. Niinpä eläinlajejakin luonnossa on juuri niin monta, kuin on niille

välttämättömien ruumiinosien yhdistelmiäkin (Politiikka, s.101) Esimerkiksi Empledok-

leen teorian luonnonhistoriasta Aristoteles torjui, koska se ei sopinut yhteen olevaisen

ikuisen järjestyksen kanssa, eikä se voinut selittää kaikkialla luonnossa vallitsevaa

erinomaista tarkoituksenmukaisuutta. Aristoteles kyllä myönsi eläinten rakenteessa

ilmenevän satunnaista epätäydellisyyttä, mutta katsoi sen johtuvan siitä, että saatavilla

oleva aines ei aina ole riittävän hyvää kulloiseenkin tarkoitukseen. Hänen ajattelunsa

mukaan lajien täytyy olla ikuisia, koska niillä on luonnollinen

lisääntymisjärjestelmä,vaikka niiden jäsenet ovat katoavaisia (Metafysiikka, s.123-124;

Knuuttila, 1989, s.208; Knuuttila, 1990, s.299).
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Aristoteleen teleologisen lähtökohdan mukaan eliöt kehittyvät, kasvavat ja toimivat

vain ollakseen juuri sellaisia kuin niiden luontoon kuuluu. Kaikki mitä on, on olemassa

luonnostaan ja "Luonto taas on päämäärä, sillä sitä, miksi kukin asia lopulta kehittyy,

sanomme tuon asian luonnoksi - oli sitten kyse ihmisestä, hevosesta tai tilayhteisöstä"

(Politiikka, s.9). (Metafysiikka, s.67; Ketonen, s.56.)

Aristoteleen mukaan sielun tulisi hallita ruumista isännän tavoin ja järjen halua

valtiomiehen tavoin, vaikka "turmeltuneiden ja turmeltumassa olevien ihmisten ruumis

näyttää usein hallitsevan sielua, joka on kehnossa ja luonnonvastaisessa tilassa"  .

Tasavertaisen tai päinvastaisen tilan näiden välillä Aristoteles sanoi olevan vahingoksi

kaikille ja "tämä pitää paikkansa sekä ihmisen, että muiden elävien olentojen

kohdalla". (Politiikka, s.13)

Ihmisen sielun Aristoteles jakaa potentiaalisuutta ilmentävään passiiviseen järkeen ja

aktuaaliseen aktiiviseen järkeen. Passiivinen järki on kaikkien niiden sieluntoimintojen

keskus, jotka edellyttävät välineekseen ruumista. Näitä ovat havaitseminen, muistami-

nen, tunteet ja kaikki välittömästi maailmaan ja toisiin ihmisiin suhteessa oleva.

Aktiivinen järki on ainoastaan ihmiselle kuuluva ominaisuus. Sen toiminta liittyy ruu-

miin olemassaolosta riippumattomaan tietämiseen. Ihmisen tietäminen, so. aistiminen,

kommunikaatiokyky jne. on Aristoteleelle aktiivisessa järjessä potentiaaleina olevan

käsityskyvyn aktuaalistumista passiivisessa järjessä. (Ketonen, s.54.)  Eläimilläkin voi olla

älykkyyttä Aristoteleen tarkoittamassa mielessä, hän jopa luokitteli eläinlajeja niiden

älykkyyden perusteella. Ihmisen on kuitenkin aktiivisen järkensä kautta tietoa syistä ja

yleisistä periaatteista. Siten ihminen voi muuttaa maailmaa - ihminen toiminnassaan luo

artefaktoja l. esineitä, tapoja, kulttuuria, jotka ovat olemassa luonnosta riippumatta, ja

jotka myös vaikuttavat hänen elämäänsä. Ihmisen tärkein erityispiirre muihin

kuunalaisiin oliolajeihin nähden on nimenomaan järjellisyys. Aristoteleen ajattelun

mukaan kunkin oliolajin hyvä edustaja on sellainen, joka toteuttaa hyvin lajin olemusta
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ja kun se tunnetaan, voidaan objektiivisesti todeta onko tietty yksilö hyvä vai huono.

Ihmisestä tämä todetaan siitä ohjaako hänen toimintaansa niin yksityisellä kuin

sosiaalisellakin alueella järki vai ei. (Nikomakhoksen etiikka, s.14: Knuuttila, 1989, s.208.)

Siihen millaiseksi kukin ihmisyksilö muodostuu vaikuttaa Aritoteleen mukaan kolme

seikkaa: luonto, tavat ja järki. Jotta ihmisistä tulisi hyviä, on näiden tekijöiden oltava

sopusoinnussa. "Ensiksi pitää syntyä ihmiseksi eikä joksikin muuksi olennoksi sekä

olla varustettu tietynlaisella sielulla ja ruumiilla. Eräistä synnynnäisistä ominaisuuk-

sista ei ole mitään hyötyä, sillä tavat muuttavat niitä. On myös piirteitä, jotka voivat

luonnostaan kehittyä molempiin suuntiin, ja tavat voivat muuttaa niitä huonompaan

tai parempaan. Muut elävät olennot elävät enimmäkseen luontonsa mukaisesti, tosin

jotkut voivat seurata hieman tapojakin. Ihminen sen sijaan elää järkensä varassa,

sillä vain ihmisellä on järki. Siksi nämä kolme tulee saattaa keskenään sopusointuun.

Ihmiset näet usein toimivat järkensä perusteella tottumuksia ja luontoa vastaan,

mikäli ovat vakuuttuneita, että niin on parempi." (Politiikka, s.196-197).

Aristoteles katsoo ihmisellä olevan joitain synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka voisivat

olla hänen yhteiskunnallisen olemisensa (hyväksi ihmiseksi tulemisen) kannalta mer-

kittäviä jolleivat nämä ominaisuudet väistyisi ympäristön tapojen vaikuttaessa häneen.

Hän puhuu ko. yhteydessä siitä, millaisia ihmisten tulisi olla, jotta lainsäätäjän on

helppo käsitellä heitä. Määriteltyään yksityiskohtaisesti millainen on tämä hyvän

ihmisen luonto ja millainen valtiosääntö tuottaa sellaisen omaavia ihmisiä, hän toteaa

lopun olevan kasvatuksen tehtävää . Aristoteleelle ihmisen luonto ei ole staattinen

ominaisuus, johon ei voitaisi vaikuttaa ja joka viimekädessä asettaisi rajoja yhteiskun-

nan rakenteille vaan pikemminkin päinvastoin. Hänelle luonto on päämäärä, se miksi

kukin asia lopulta kehittyy.

Aristoteles näyttää ajattelevan yhteiskunnan rakenteen ensisijaisesti tuottavan ihmisen

luonnon, jota edelleen voidaan jalostaa yhteiskunnan toimesta tapahtuvalla kasvatuk-
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sella48,  sillä  "hyveet eivät meissä synny luonnostaan, mutta ne eivät myöskään synny

vastoin luontoa. Olemme luonnostamme kykeneviä ottamaan ne vastaan, ja tapa tekee

ne täydellisiksi" (Nikomakhoksen etiikka, s.27). (Politiikka, s.197, 207.)

Aristoteleelle hyvä elämä ei ole mikään väline jonkun ulkoisen päämäärän saavutta-

miseksi, vaan päämäärä sinänsä. Käytännön hyvään elämään kuuluvat hänellä ystävyys,

poliittinen osallistuminen ja yhteisten asioiden hoito, oikeudenmukaisuudesta

huolehtiminen, perheasioiden järjestäminen, omien erityiskykyjen kehittäminen ja

elämän iloista nauttiminen. Näiden hyveiden mukaan eläminen on yhtä kuin järjen

mukainen elämä. (Knuuttila, 1989, s.209.)

Valtion tehtävä Aristoteleen ajattelussa on ennen kaikkea edistää ihmiselle lajiominais-

ten päämäärien toteutumista. Ihannetapauksessa kasvatus tuottaa hyvän elämän mallin

mukaisia hyveellisiä ihmisiä. Käytännössä kuitenkin suuri osa ihmisiä jää hyvänkin

kasvatuksen jälkeen heikkoluonteisiksi: heillä on kyllä oikea yleiskäsitys hyvästä

elämästä, mutta ei kykyä sen toteuttamiseen49;  "Ihmisten suuri joukko näyttää täysin

orjamaisesti valitsevan elämäntavan , joka sopii eläimille" (Nikomakhoksen etiikka, s.10).

Tällöin on valtion säädettävä lakeja heikkoluontoisten huonon impulsiivisuuden

estämiseksi ja heidän ohjaamisekseen toimimaan hyvän elämän edellyttämällä tavalla.

Hyveet syntyvät ja kehittyvät vain harjoittamalla niitä, lainsäätäjien on pyrittävä teke-

mään kansalaisista hyviä synnyttämällä heissä tottumuksia. (Nikomakhoksen etiikka, s.27-

28, 125, 135, 201-202; Politiikka, s.75-76.)

Ihmisten kuuluminen kaupunkivaltioon on Aristoteleelle heidän luonnostaan määräy-

tyvä seikka, niin kuin kaupunkivaltiokin kuuluu luonnostaan olemassa oleviin asioi-hin.

"Se, joka on valtion ulkopuolella luontonsa takia eikä sattumalta, on joko kelvo-ton

48 Aristoteles yhtyy varovaisesti Sokrateen Valtiossa esittämään oletukseen, jonka mukaan luonto
tuottaa joskus myös huonoja ihmisiä, joihin mikään kasvatus ei tehoa (Politiikka, s.158).
49 Eräässä yhteydessä Aristoteles sanoo kuitenkin:"kukaan paheelline ihminen ei tiedä, mitä tulisi
tehdä, mitä välttää" (Nikomakhoksen etiikka, s.43).
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ihminen tai ihmistä voimakkaampi. [...] Luonnoltaan tällainen ihminen on myös

sotimista himoitseva, kuten yksinäinen nappula tammipelissä" (Politiikka, s.9).

Mitään luonnostaan jollakin tavoin olevaa ei tietenkään voi muuttaa toisenlaiseksi.

Järjen mukainen hyvä elämä voi Aristoteleen mukaan kehittyä vain valtiossa, jonka

alkuperä on ihmisten luontaisessa sosiaalisessa taipumuksessa: "ihminen on enemmän

valtiollinen olento kuin mikään mehiläinen tai muu laumaeläin"50 (Politiikka, s.9).

Ihmiset haluavat elää yhdessä, vaikka eivät tarvitsikaan toistensa apua, kuitenkin myös

yhteinen etu vetää ihmisiä yhteen, sikäli kun se luo edellytyksiä heidän hyvälle elä-

mälleen. Hyvä elämä on Aristoteleelle yhtälailla yhteisön kuin yksittäisen ihmisen

korkein päämäärä.

Näkemyksessään ensimmäisten ihmisten muodostamien yhteisöjen51 syntymisestä

Aristoteles painottaa työnjaollista aspektia luonnollisen mekanismin ohella. Hänen mu-

kaansa on välttämätöntä, että sellaiset liittyvät pariksi, jotka eivät tule toimeen ilman

toisiaan; esimerkiksi mies ja nainen liittyvät yhteen jälkeläisten tuottamiseksi. Tämä ei

tapahdu valinnan perusteella, vaan kuten muillakin eläimillä ja kasveilla, ihmisellä on

luonnollinen halu jättää jälkeensä itsensä kaltainen olento. (Politiikka, s.7-8.)

Muilla eläimillä sukupuolten välinen yhteisöllisyys rajoittuukin Aristoteleen mukaan

jälkeläisten tuottamiseen , mutta ihmiset elävät yhdessä myös muiden elämään kuulu-

vien tehtävien vuoksi - "Ihmiset liittyivät alunperin yhteen jonkin edun vuoksi ja saa-

vuttaakseen jotain elämisen kannalta välttämätöntä"(Nikomakhoksen etiikka, s.158). Per-

50 Tässä yhteydessä Aristoteles määrittelee tämän eron johtuvan ennenkaikkea ihmisen puhekyvystä,
jolla edullisen ja haitallisen, oikean ja väärän, sekä muiden niiden kaltaisten, vain ihmisen
käsitettävissä olevien asioiden ilmoittaminen, on mahdollista (Politiikka, s.9).
51 Aristoteles ei sosiaalifilosofiassaan esitä juurikaan pohdintoja ihmisen alkuperästä. Politiikassa hän
viittaa ohimennen oman aikansa käsityksiin perustellessaan joidenkin vanhoihin oppeihin perustuvien
lakien moderaattia muutostarvetta:"Todennäköisesti ensimmäiset ihmiset, olivat he sitten maasta
syntyneitä tai jostain luonnonmullistuksesta henkiinjääneitä, eivät olleet sen kummempia kuin
nykyiset keskivertoihmiset. Ehkä he jopa olivat melkoisia typeryksiä, kuten sanotaan maasyntyisten
oleen" (s.48).
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heiden muodostumisen jälkeen ajattelukykynsä perusteella asioita ennakoimaan kyke-

nevät käskijät ja ruumiillisesti kykenevät käskettävät hakeutuivat yhteen yhteisen

etunsa, ennenkaikkea turvallisuuden vuoksi. Näin syntyi ensin perhettä laajempia per-

heyhteisöjä52. Useat perheyhteisöt yhtyivät edelleen kyläksi, jolla oli muitakin tehtäviä

kuin jokapäiväisten tarpeiden tyydyttäminen. Useiden kylien muodostama täydellinen

yhteisö on Aristoteleen mukaan kaupunkivaltio53. Se on edeltäjiensä tavoin luonnos-

taan oleva ja samalla niiden päämäärä, kuitenkin: "myös poliittinen yhteisö näyttää

alunperin muodostuneen ja säilyvän hyödyllisyytensä vuoksi" (Nikomakhoksen etiikka,

s.158). (Nikomakhoksen etiikka, s.162; Politiikka, s. 1991, s.7-9, 71, 76.)

Kaupunkivaltio on Aristoteleelle luonnollinen instituutio paitsi ihmisen lajiolemuksen

kautta, myös siksi, että hän näkee valtion olemuksen aina ja kaikkialla samana. Näin

hän asettuu vastustamaan ajatusta, jonka mukaan valtio perustuu ihmisten satunnaiseen

yhteenliittymisen ja valtiollisten järjestelyjen olemus on kulttuurista toiseen muuttuva.

Hänen mukaansa on vain kaksi tai yksi hyvin säädettyä valtiomuotoa, muut ovat näiden

vääristymiä, samoin kuin oikeuskäsitykset ovat hänen mielestään oleellisilta piirteiltään

pysyviä näennäisistä eroistaan huolimatta. (Nikomakhoksen etiikka, s.96-97; Politiikka, s.99-

100; Knuuttila, 1989, s.214; Sihvola, 1991, s.225-226, 233; Liedman s.31)

Aristoteleen lähtökohdista paras mahdollinen elämä on objektiivisesti määriteltävissä:

se on sen ominaisuuden parhasta mahdollista totetuttamista, mikä kullakin oliolla on

sen oman lajin tärkein erityispiirre muihin lajeihin verrattuna; ihmisellä se on pyrki-

mystä järjellisyyden ohjaamaan hyveelliseen toimintaan. Hyvän elämän parhaiten to-

teuttavalta valtiolta edellytettävien rakenteiden hän katsoi olevan niinikään selvitet-

tävissä.

52 Aristoteleen suomentajat käyttävät perheestä palvelijoineen ja orjineen pelkistetyn agraarisiin
muotoihin viittaavaa nimitystä tilayhteisö.
53 Tilayhteisöjen kaikkialla vallinnut hallitsemistapa oli Aristoteleen mukaan suvunvanhimman
yksinvalta, kyliä johti hänen mukaansa aina yksinvaltaisesti kylänvanhin. Arostoteles päättelee myös
ensimmäisten valtioiden olleen, kuten vieraat kansat hänen omana aikanaan olivat, kuningasvaltaisia
(Politiikka, s.8-9).



47

Aristoteleen mukaan hyvää elämää ja se toteutumisen kannalta välttämättömiä valtiol-

lisia rakenteita tutkivan poliittisen tieteen54 tehtävänä ei kuitenkaan ole pelkkä ideaa-

listen konstruktioiden hahmottaminen, vaan politiikan tutkimuksen tulee ottaa huomi-

oon myös maailman epätäydellisyys ja perustua tietoon sekä vallitsevista poliittisista

järjestelmistä, että niiden reaalisista kehitysmahdollisuuksista. Ihannevaltion yksin-

kertaista toteuttamista käytännössä Aristoteles piti sinänsä mahdottomana; viime kä-

dessä ideaalit saattavat toimia korkeintaan jonkinlaisina poliittisina päämäärinä. Valtio

tulisi aina olemaan hyvän elämän näkökulmasta epätäydellisten ihmisten muodostama

yhteisö. (Sihvola, 1991, s.227; Nikomakhoksen etiikka, s.19-20; 1991, s.96-97.)

Perheyhteisöjen tarkastelussa Aristoteles eritteli kolmenlaisia valtasuhteita: isännän ja

orjan, aviomiehen ja vaimon, sekä isän ja lasten väliset. Näiden tulee olla järjestetty

ensisijaisesti taloudenhoitoa silmälläpitäen (Politiikka, s, 1991, s.10-11). Vaikka hän paioin

tuotannossaan puhuikin orjien ja barbaarien synnynnäisestä alemmuudesta vapaiiin

miehiin nähden, on hänen tulkittu tarkoittaneen orjilta puuttuvan itsenäisen harkin-

akyvyn mm. siitä syystä, että he eivät sitä tavinneet joten se ei myöskään päässyt heillä

kehittymään (Sihvola, 1991, s.244).

Niin orjien kuin vapaidenkin Aristoteles katsoi kuuluvan samaan ihmisen lajiin , vaikka

sanookin toisaalla "ihmisen luontohan on monin tavoin orjan kaltainen" (Metafysiikka,

54 Aristoteles luokitteli eri tieteet teoreettisiin, tuotannollisiin ja käytännöllisiin tieteisiin.
Teoreettiset tieteet eli metafysiikka, matematiikka ja luonnontieteet tutkivat ihmisestä
riippumattoman todellisuuden pysyviä piirteitä ainoana päämääränään ihmisen teoreettisen tiedollisen
kyvyn täydellistyminen. Tuotannolliset ja käytännölliset tieteet koskevat inhimillisen tekemisen
pysyviä periaatteita päämääränään tiedollisen täydellistymisen ohella hyvä toiminta ja hyvä elämä.
Käytännöllisiin tieteisiin kuuluva etiikka käsittelee hyveitä ja niiden mukaista elämää, politiikka
niiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä yhteiskunnallisia rakenteita. Hyvä elämä ei toteudu
automaattisesti, vaan sen ymmärtäminen ja tavoittaminen tapahtuu vain niitä tutkivan tieteellisen
toiminnan kautta, missä toiminassa samalla toteutuu ihmisen olemus parhaimmillaan -
käytännöllisten tieteiden päämäärä sisältyy samalla niiden aktiviteettiin. Hyvän elämän korkeimpana
muotona ja ihmisen täydellisenä onnena Aristoteles piti mietiskelyä, niinpä "eläimet eivät ole
osallisia onnellisuudelle, koska niillä ei ole mitään osaa mietiskelystä".  (Nikomakhoksen etiikka,
s.14, 199; Metafysiikka, s.9-10, 105; Knuuttila, s.289.)
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s.11). Aristoteles myönsi sekä orjien että vapaiden voivan tulla osallisiksi inhimillisistä

hyveistä - ensinmainittujen tosin vain rajoitetusti - vaikka eräässä yhteydessä hän

esittääkin orjien olevan pelkkiä välineitä joilta puuttuu itsenäinen ajattelukyky.

(Politiikka, s.11-16, 23, 27; Sihvola, 1991, s.242.)

Aristoteles konstruoi opin orjuudesta luonnollisena ja oikeudenmukaisena instituuti-

ona. Sen ydin on oletuksessa sellaisten ihmisten olemassaolosta, jotka luonnostaan,

sielullisesti ja ruumiillisesti sopivat orjan asemaan. Orjuus ei Aristoteleen mukaan saa

perustua pelkkään väkivaltaiseen alistamiseen. Omassa testamentissaan Aristoteles

määräsi omat orjansa vapautettavaksi kuolemansa jälkeen (Ketonen, s.62). (Sihvola, 1991,

s.234-239, 242-244; Politiikka, s.14-16; Sinclair, s.13-28.)

Kuten vapaan ja orjan, kaskijän ja käskettävän, katsoi Aristoteles myös miehen ja

naisen eroavan luonnoltaan toisistaan. Politiikassa hän esittää sukupuolten välisen

valtasuhteen universaalina:"Kotieläimet ovat luonnostaan viliieläimiä parempia, ja

niille kaikille on parempi niiden turvallisuuden vuoksi, että ihminen hallitsee niitä.

Edelleen on luonnollista, että miespuolinen on naispuolista vahvempi ja että mies

hallitsee ja naista hallitaan. Tämä periaate on välttämättä voimassa kaikkien

ihmisten keskuudessa" (Politiikka, s. 1991, s.13). Aristoteles ei kuitenkaan tässäkään halua

asettua ristiriitaan empiirisen todellisuuden kanssa:"Miespuolinen on luonnostaan

naispuolista sopivampi hallitsemaan, aivan kuten vanhempi ja varttuneempi on on

nuorta ja kypsymätöntä sopivampi, ellei nyt jossain esiinny aivan luonnonvastaista

suhdetta" (Politiikka, s.25).

Sukupuolisuuden luontoon perustuva olemassaolo on Aristoteleelle tosiasia, jota ei

koskaan voi pitää täysin merkityksettömänä:"Miehen suhde naiseen pysyy kuitenkin

aina samanlaisena" (Politiikka, s. 25). Sukupuolisuus ei kuitenkaan ole Aristoteleelle

yksiselitteisesti ihmisen luonnosta nouseva seikka irrallaan sosiaalisesta todellisuudesta,
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mitä todistaa hänen käsityksensä homoseksuaalisuudesta, jota hän piti joko luontaisesta

taipumuksesta tai tottumuksesta syntyvänä55. (Nikomakhoksen etiikka, s.130 -131, ks. myös

Politiikka, s.55). Tätä kuvastaa myös se, että Aristoteles mainitsee lainsäätäjän Spartassa

halunneen tehdä valtiosta voimakkaan, mutta onnistuneen tässä vain puoliksi, koska

siellä naiset elivät vailla pidäkkeitä ja olivat taipuvaisia kaikenlaiseen hillittömyyteen ja

ylellisyyteen (Politiikka, s.50).

Perheen Aristoteles näkee luonnollisena instituutiona, joka on olemassa ennenkaikkea

suvunjatkamistehtävän ja lasten kasvatuksen takia. Hän torjuu Platonin ideaalivaltioon

kuuluneen promiskuiteetin, vaimojen ja lasten yhteisyyden, koska katsoo sen mm.

johtavan kaikkien poikien jäämiseen ilman huolenpitoa, kun jokaisella kansalaisella on

tuhansia poikia, eikä kukaan heistä ole erityisesti kenenkään poika. Hän arvelee sen

johtavan myös pahoinpitelyihin, tappoihin, tappeluihin ja solvauksiin, sillä "tällaisia

tekoja tehdään väistämättä enemmän niiden välillä, jotka eivät ole sukulaisuudestaan

tietoisia" (Politiikka, s.33, vrt. Platon IV. s.186-192).

Platonin ideaalista saattaisi myös olla seurauksena olla yhdennäköisyyteen perustuvia

oletuksia sukulaisuudesta, koska: "On olemassa naisia ja muidenkin eläinlajien naa-

raita, kuten tammoja ja lehmiä, joilla luonnostaan on voimakas taipumus synnyttää

jälkeläisiä, jotka muistuttavat isäänsä. Esimerkki tästä on farsoslainen tamma, jota

kutsuttiin "rehdiksi""56(Politiikka, s.32). Aristoteleen suhtautuminen sääntelemättömiin

sukupuolisuhteisiin vaikuttaa ylipääään torjuvalta (ks.esim.Politiikka, s.204).

Laajan tietämyksensä nojalla Aristoteles esittää Politiikassa lukuisia huomioita ja

suosituksia kaupunkivaltion perhepolitiikan järjestämiseksi. Käytännölliin ehdotuksiin

55 Metafysiikassa Aristoteles rinnastaa homoseksuaalisuuden hiusten repimiseen tai kynsien, hiilien ja
mullan syömiseen, jotka syntyvät toisinaan luontaisesta taipumuksesta ja toisinaan tottumuksesta
(Nikomakhoksen etiikka, s.130).
56 Aristoteles ei tiennyt ihmisen yksilönkehityksen alkavan munasolusta. Hänelle ihmisyksilö alkaa
elämänsä ihmisenä miehen annettua naisessa olevalle verelle muodon ns. konseption hetkellä. On
muistettava, että ihmisen muoto tarkoittaa Aristoteleella nimenomaan sielua. (Ketonen, s.54).
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on aina liitetty perustelut ja ne ovat joiltain osin hyvinkin yksityiskohtaisia. Koska

nuoria naisia oli sukupuolisuhteissa pidettävä hillittöminä oli kohtuullista57, ja koska

sukupuolisuhteet saattoivat johtaa nuorten miesten kasvun hidastumiseen, ja koska

sukupolvenvaihdokset on parasta tehdä poikien tullessa parhaaseen ikäänsä ja isien

tullessa vanhoiksi, suosittee Aristoteles naimisiinmenoiäksi naisille 18 ja miehille 37

vuotta (Politiikka, s.202-203). Sääntelemättömän syntyvyyden hän katsoo johtavan kan-

salaisten köyhyyteen, levottomuuksiin ja rikollisuuteen, joten lainsäätäjän tulee kiinittää

huomiota syntyvyyden ja lapsiluvun säännöstelyyn58 (Aristoteles, 1991, s.40, 42). Hän

suosittelee myös säädettäväksi lakia pakollisesta abortista yhteiskunnallisten syiden

perusteella silloin kun vanhemmat siittävät lapsia enemmän kuin pystyvät elättämään.

Heitteille jätetyn lapsen elättäminen taas tulee hänen mukaansa kieltää lailla silloin, kun

kysymyksessä on epämuodostunut lapsi (Politiikka, s.203).

Myös naisten asemaan on Aristoteleen mukaan puututtava lainsäädännössä, sillä nais-

asioiden huono järjestely johtaa hänen mukaansa moniin epäkohtiin. Paitsi että se jo

sinällään tekee valtiomuodosta vääristyneen, johtaa se rahanahneuden lisääntymiseen,

omaisuuden epätasaiseen jakautumiseen ja jopa sekasortoon (Politiikka, s.50-51).

Puhuessaan naisten aseman huonoudesta Aristoteles ei tarkastele sitä miehen ja naisen

välisen tasaarvon näkökulmasta, vaan olettaen edellä mainitut luonnolliset laadulliset

erot sukupuolten välillä. Edellä mainittiin myös Aristoteleen valtiolle antamana kes-

keisenä tehtävänä lakien säätäminen heikkoluontoisten huonon impulsiivisuuden estä-

miseksi ja heidän ohjaamisekseen toimimaan hyvän elämän edellyttämällä tavalla.

57 Kohtuullisuutta ja keskitien oppia korostanut Aristoteles piti kaikkia äärimmäisyyksiä ihmisen toi-
minnassa joko eläimellisyyksinä tai sairauksina. Eläimien kohdalla ei hänen mukaansa voi puhua
hillittömyydestä muuten kuin metaforisesti, sillä niillä ei ole harkintaa eikä valintaa. Eläimellisyys
ihmisten kohdalla on vahemmän pahaa, kuin paheellisuus, vaikka se on pelottavampaa; "sillä siinä ei
ole kysymys paremman sielun osan turmeltuneisuudesta, vaan siitä, että parempaa osaa ei ole."
Myöskin yli-inhimillisyys oli hänen mukaansa katsottava moraalisesti vältettäväksi käyttäytymisen
muodoksi.
 (Nikomakhoksen etiikka, s.122, 133-139.)
58 Kaupunkivaltioon valtiomuotona kohdistui Aristoteleen aikana yksi muutospaine väestön lisäänty-
misen ja muiden demografisten muutosten taholta.
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Synnynnäisiin ominaisuuksiin perustuva pysyvä erilaisuus sukupuolten välillä on

Aristoteleella seikka, joka tulee ottaa huomioon kaikissa yhteiskunnallisissa järjes-

telyissä paitsi valtion muodostavien kansalaisten - molemmat sukupuolet mukaanlukien

- itsensä takia, myös valtion luonnonmukaisen toimivuuden takaamiseksi. "Meidän on

selvästi tarkasteltava myös valtiota jakautuneena suurin piirtein kahtia mies- ja

naispuoliseen väestöön. On ajateltava, että niissä valtiomuodoissa, joissa naisten

asema on huono, puolen väestön osalta lakeja ei oikeastaan ole lainkaan säädetty"

(Politiikka, s.50).

Politiikassa Aristoteles mainitsee kaksi syytä, jotka erityisesti saavat kaksi ihmistä

pitämään toisistaan huolta ja kiintymään toisiinsa: omistaminen ja rakkaus. Perhe syn-

tyy alunperin ihmisen suvunjatkamistarpeen, luontaisen sosiaalisuuden ja työnjaon

rationaliteetin pohjalta, mutta se on samalla eräänlainen valtion alkusolu. Perhemuoto

ei kuitenkaan ole Aristoteleelle jotain luonnostaan täydellistyvää vaan myös perhe-

asioiden järjestämisestä on voitava säätää laeilla (ks. edellä). Kaupunkivaltio ja kau-

punkivaltiossa elävä perhe kuuluvat yhteen59.

Aristoteles vertaa aviomiehen valtaa valtiomiehen valtaan; päämääränä myös perheen

sisäisten suhteiden järjestämisessä tulee olla se, että hallitsija ja hallittu pysyisivät

luonnoltaan tasaveroisina eivätkä erottuisi toisistaan aivan kuten valtiollista valtaa

käytettäessä hallitsija ja hallittava useimmissa tapauksissa voivat vaihtavat paikkaa.

Pyrkimällä osoittamaan, että naisella on kyllä harkitseva sielun osa, mutta se on vailla

arvovaltaa, hän kuitenkin määrittelee naisen ikään kuin vajavaiseksi mieheksi ja esittää

samalla sukupuolten eriarvoisuuden keskeisimmän legitimiteettiperustan seuraavaksi

kahdeksi tuhanneksi vuodeksi. Tuolloisia valtiollisia oloja vastaavasti valtiollinen valta

samaistuu Aristoteleella miessukupuoleen niin elimellisesti, että naiskysymys on

59 Aristoteles korostaa kuitenkin sitä, että suhteet perheen ja suvun sisällä, isännän ja orjan välillä,
sekä kaupunkivaltion kansalaisten kesken eivät perustu vaihteleviin tapoihin tai sopimuksiin (nomos)
vaan muuttumattomaan ihmisluontoon (fysis) luonnollisissa yhteyksissään (Sihvola, s.231).
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olemassa ainoastaan osana perhepoliittista kysymystä. Aristoteleen valtiokonseptiossa

naiset, orjien ja lasten tavoin, eivät kuulu kaupunkivaltion kansalaisiin, heidän ei tule

olla osallisina oikeuden päätöksiin ja virkojen hoitoon (Politiikka, s.25, 63).

Toisin kun oman aikansa sofistit ja useimmat myöhempien aikojen ajattelijat ja tieteen

edelläkävijät Aristoteles osoitti kiinnostusta eläinoppiin ja hankki runsaasti tietoa sekä

sosiaalitieteiden, että luonnontieteiden alalta. Luonnontieteissä hänen on sanottu vai-

kuttaneen voimakkaasti varsinkin biologian kehitykseen60, ja hänen tiedetään olleen

nuoruudessaan innokas eläinten anatomian tutkiskelija61 (Aspelin, s.172; Ketonen, s.60).

Aristoteles käytti myös yhteiskuntafilosofisessa tuotannossaan paljon viittauksia luon-

tokappaleisiin. Analogiat, rinnastukset ja erontekemiset ihmisten ja eri eläinlajien välillä

näyttävät osoittavan Aristoteleen pohtineen ihmisen erityislaatua ja yhtäläisyyksiä

muuhun luomakuntaan nähden enemmän kuin ehkä useimmat filosofit ennen häntä tai

hänen jälkeensä.

60 Varsinkin Aristoteleen muotoileman teleologisen selittämisen mallin merkitystä luonnontieteiden
kehitykselle on pidetty erittäin merkittävänä ja biologiassa se on edelleen keskeinen lähestymistapa.
"Aristoteles esittää tieteelle ihanteen, joka jo yli kahdentuhannen vuoden ajan on ollut tieteellisten
pyrkimysten mallina ja joka tänäkään päivänä ei ole lakannut viitoittamasta suuntaa tieteelliselle
ajattelulle" kirjoittaa G-H.von Wright (Logiikka, filosofia ja kieli, Otava, Keuruu, 1982). Oiva
Ketonen sanoo saman seuraavasti:"Aristoteleen teleologinen tarkastelutapa sopi erinomaisesti
biologiaan, ja siinä hän on tehnyt suurenmoisia palveluksia myöhemmälle luonnontieteelliselle
tutkimukselle" (Ketonen, s.60). Michael Ruse kirjoittaa artikkelissaan "Teleology and Biological
sciences" (1986): "But what about teleology? Is it something necessarily distinctive of biology, or will
it vanish with the succesful advance of the physical sciences? My surmise is that there is something
distinctive about teleological understanding, and that therefore it will not fade away. Or at least, if it
were to fade away, something would be lost." (Ruse, s.151). Philip Kitcher katsoo sosiobiologian
populististen sovellutusten seuraavan biologian aristotelista perinnettä (Kitcher, s.395). Richard C.
Lewontin taas pitää teleologian merkitystä biologian kehitykselle yliarvostettuna (Ruse, s.153).
Amerikkalainen paleontologi George Gaylord Simpson puolestaan katsoo Aristoteleen ottaneen
huomattavia edistysaskeleita luonnon kuvaamisessa, mutta kokonaisuutena ottaen lähinnä asettaneen
esteitä luonnon ymmärtämisen tielle (Simpson, s.175). Charles Darwinin tiedetään
sanoneen:"Linnaus ja Cuvier ovat olleet kaksi jumalaani,..mutta he olivat pelkkiä koulupoikia
vanhaan Aristoteleen verrattuna" (Ketonen, s.60).

61 Aristoteles tyypitteli orgaaniset muodot alimmasta ja yksinkertaisimmasta korkeimpaan ja
monimutkaisimpaan ja kehitteli vasta Darwinin teorioiden syrjäyttämän, hierarkisen eläinkunnan
luokittelun. Antiikin biologian on sanottu alkaneen ja päättyneen Aristoteleessa. (Ruse, s.100-103;
Simpson, s.175.)
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Hänen yhteiskuntatieteellisten näkemystensä kannalta kahdessa merkittävimmässä

teoksessa Nikomakhoksen etiikka ja Politiikka esiintyy yhteensä ainakin kolmi-

senkymmentä viittausta eläinmaailmaan. Ensinmainitun teoksen mukaan mm.: "lapset

ja eläimet voivat toimia vapaaehtoisesti, mutta eivät valitsevasti" (s.44), "muutkin eläi-

met erottelevat ruokia" (s.60), "eläimilläkin on aistimuksia , mutta ei toimintaa" (s.108),

"myös eläimillä ja lapsilla on luonnollisia toiminta valmiuksia, mutta ilman järkeä ne

näyttävät olevan vahingollisia" (s.120),  "eläimet eivät voi olla heikkoluontoisia, sillä

niillä ei ole yleiskäsityksiä vaan ainoastaan mielikuvia ja muistikuvia" (s.127), "jotkut

asiat ovat luonnostaan nautinnollisia, ja niistä jotkut ilman lisämääreitä, jotkut jolle-

kin eläinlajille tai ihmiselle" (s.130),  "huono ihminen saa aikaan valtavasti enemmän

pahaa kuin eläin" (s.133),  "myös lapset ja eläimet tavoittelevat nautintoja" (s.139),

"kaikki eläimet ja ihmiset tavoittelevat nautintoja" (s.142),  "nautinnot ovat huonon

luonnon toimintoja eläimillä synnynnäisesti, ihmisillä tottumuksen kautta" (s.144),

"eläinten osalta elämä on määritelty kyvyksi aistia, ihmisen osalta kyvyksi aistia ja tai

ajatella" (180),  "jokaisella eläimellä näyttää olevan sille ominainen nautinto, samoin

kuin sille ominainen tehtävä" (s.193),  "eläimet eivät ole osana onnellisuudesta koska

niillä ei ole mitään osuutta mietiskelystä" (s.199). (ks. myös s.25, 30, 59, 111, 133, 141, 162.)

Vertaukset ja analogiat jatkuvat Politiikassa: "Eläimistä vain ihmisellä on kyky puhua"

(s.9),  "Ihmiselle on ominaista muihin eläviin olentoihin verrattuna se, että vain hän

havaitsee hyvän ja pahan, oikean ja väärän ja muut niiden kaltaiset asiat" (s.9-10),

"ihmisten hallitseminen on parempaa kuin eläinten" (s.12),  "Luonto on erotellut eri

eläinten elintavat pitäen silmällä sitä, mikä on kullekin helpompaa ja ruoan hankki-

misen kannalta sopivampaa" (s.17), "kun muut eläimet ovat syntyneet, kasvit ovat niitä

varten ja muut eläimet ihmistä varten" (s.18), "Olisi myös outoa ottaa esimerkki eläi-

mistä ja väittää, että naisten on tehtävä samoja töitä kuin miestenkin. Eiväthän eläi-

met harjoita talouden hoitoa" (s.37; vrt. Platon IV, s.189),  "Muut elävät olennot elävät

enimmäkseen luontonsa mukaisesti, tosin jotkut voivat seurata hieman tapojakin. Ih-
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minen sen sijaan elää järkensä varassa, sillä vain ihmisellä on järki" (s.196),

"Kaikkien eläinten kohdalla nuorten yksilöiden jälkeläiset ovat huonosti kehittyneitä,

enimmäkseen naaraita synnyttäviä ja pienikokoisia. Saman täytyy koskea ihmisiäkin"

(s.202),  "Eihän miehuullisuus kuulu muiden elävien olentojen ja vieraiden kansojen

keskuudessa kaikkein hurjimmille vaan pikemminkin rauhallisemmille, joiden luonne

on leijonan kaltainen (s.211). (ks. myös s.8, 12, 13, 32, 84, 92, 101.)

Kysymys ihmisen erityislaadusta sosiaalissa muodoissa eläviin eläimiin nähden

askarrutti myös Aristotelesta. Hänelle ihmisen olemus on jotain joka on selvitettävä

luonnosta eikä jumaluudesta käsin. Esim. Metafyysikan alussa hän erittelee ihmisen

toimintaan liittyviä kognitiivisia kykyjä erotuksena eläinten vastaaviin toimintoihin.

Aristoteles olettaa tiedon tavoittelemisen tietämisen itsensä vuoksi olevan ihmiselle

luontainen lajiominaisuus, jota osoittaa aistien ja varsinkin näköaistin arvostaminen

riippumatta niiden hyödyllisyydestä. Hän lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, mikä on

yhtyistä kaikille lajeille ihminen mukaanlukien: "Eläimet syntyvät luonnostaan aistivina

, ja toisille aistimuksista ei synny muistikuvia, mutta toisille syntyy. Juuri siksi

jälkimmäiset ovat älykkäämpiä ja oppivaisempia kuin ne, jotka eivät kykene

muistamaan. Muistavista niillä, jotka eivät pysty kuulemaan ääniä, on tosin älyä,

mutta ne eivät kykene oppimaan asioita (kuten mehiläiset ja niitä mahdollisesti

muistuttavat muut lajit); sen sijaan ne pystyvät oppimaan, joilla muistin lisäksi on

myös kuuloaisti.(Metafysiikka, s.7). Muut kuin ihmiset elävät aistivaikutelmiensa ja myös

muistinsa varassa, mutta niillä on vain vähän kokemusta; ihmissuku elää myös taidon ja

järjen päätelmien varassa. (Metafysiikka, s.7)

Näin Aristoteles asettaa luontokappaleet hierarkiseen järjestykseen niiden älyllisten

toimintojen kehittyneisyyden perusteella vetämättä kuitenkaan mitään selvää rajaa

ihmisen ja kaikkien muiden eläinten väliin. Hän ei sano ettei oppimaan pystyvillä

eläimillä voi olla kokemusta, vaan että niillä on vain vähän kokemusta. Kaikista eläi-

mistä Aristoteles näkee tarkoituksenmukaisena mainita nimeltä sosiaalisia yhteisöjä
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muodostavat mehiläiset, jotka hänen määritelmänsä mukaan ilmentävät älykkyytä ilman

kokemusta. Aristoteleelle ihminen on ennen kaikkea kulttuurinen olento, joka käyttää

kulttuuristen muotojen sukupolvelta toiselle siirtämiä abstrakteja välineitä; omaksuu ne

kanssaihmisiltään ja välittää edelleen - vapaan tahtonsa puitteissa saattaa jopa osallistua

niiden muuttamiseen.

SUUREN VALTION IDEOLOGIASTA JA KESKIAJAN AJATTELUSTA

Kaupunkivaltion menetti merkityksensä länsimaisena valtiomuotona Aleksanteri

Suuren valtakunnan ja sittemmin Rooman imperiumin noustua hallitsemaan Väli-meren

ympäristöä. Uudessa suuressa valtakunnassa eri kansoihin kuuluvat, erilaisen

sosiaalisen ja kulttuurisen taustan omaavat ja eri kieltä puhuvat ihmiset tulivat vilk-

kastuvaan vuorovaikutukseen keskenään. Myös yhteydet valtakunnan ulkopuolisiin

alueisiin vilkastuivat. Kreikkalainen filosofia ja luonnontiede tulivat tunnetuksi Väli-

meren kansojen keskuudessa sekoittuen samalla uusiin vaikutteisiin. (Liedman, s.40-42.)

Sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset suhteet suuressa valtakunnassa olivat monimuo-

toisempia kuin aiemmissa pienissä yhteiskunnissa. Suuressa valtiossa kansalaisuus ei

enää määräytynyt suoraan biologisen syntyperän mukaan. Aktiivinen poliittinen toi-

minta ollut enää vapaiden kansalaisten yhteiskunnalliseen asemaan elimellisesti kuuluva

elementti kuten kaupunkivaltiossa. Valtiofilosofiassa poliittisen ratkaisun etsiminen

(kaupunki-) valtion kohtaamiin ongelmiin sai antaa tilaa yhä selvemmin olemas-

saolevien valtasuhteiden legitimoimiseen tähtääville ideologioille. (Liedman, s.40-42.)

Roomalainen Marcus Tullius Cicero (106-43 eaa.) vaikutti Rooman tasavallan hajo-

amiseen johtaneen kehityksen aikana ja osallistui itse aktiivisesti valtakunnan politiik-

kaan pyrkimyksenään vakauttaa yhä sekavammaksi muuttuvia valtiollisia oloja. Hän

omaksui jo stoalaisessa filosofiassa kehitellyn ajatuksen kaikille ihmisille yhteisistä
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käsitteistä (nititiones communes) eli alkuperäisistä ideoista (ideae innatae), joista

sittemmin keskustelivat kaikki merkittävimmät filosofit Descatesista Leibniziin ja

Lockeen. Ciceron ihmiselle ominaisina pidetämiä ajatusmuotoja ovat lähinnä jumala,

totuus ja oikeus. (Aspelin, s.200; Liedman, s.43; Tenkku, s.154.)

Cicero modifioi opin kosmiseen järjestykseen perustuvasta luonnonoikeudesta. Sen

mukaan ihmisen ulkopuolella oleva ikuinen ja periaatteiltaan muuttumattomaton luonto

on tärkein mittapuu kaikelle yhteiskunnalliselle toiminalle. Luonnonoikeusopin

keskeisen argumentin mukaan kaikki ihmiset, osana suurta kosmosta, ovat syntyessään

samanlaisia62. Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset epäkohdat eivät määräydy luonnosta

vaan ihmisten tahdon varassa olevan yhteiskunnallisen toiminnan tuloksena. Näin

syntyneitä yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan on voitava myös protestoida. (Aspelin,

s.200-201; Liedman, s.46-50.)

Koska luonnonoikeutta ei koskaan voi tyhjentävästi formuloida kirjoitetuksi laiksi.

Yksittäisillä ihmisillä ei myöskään ole luonnostaan erehtymätöntä luonnonoikeuden-

tajua, joten valtio tulee aina tarvitsemaan ihmisen säätämiä lakeja. Ihmisen säätämista

laeista pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman pitkälle luonnonoikeuden mukaisia.

Ainakaan ne eivät saa olla luonnollisen oikeuden vastaisia. Filosofian ja kasvatuksen

tehtäväksi jää saada kansalaiset vapaaehtoisesti noudattamaan säädännäisiä lakeja.

(Aspelin, s.200-201; Liedman, s.46-54.)

Hellenistisessä maailmassa kehittyi kristinusko, josta tuli hyvin vaikutusvaltainen

uskonto ainakin kahdeksi vuosituhanneksi. Perustamisensa jälkeen se sai nopeasti

paljon kannattajia; ensin lähinnä kaupunkien pääväestön keskuudessa, sittemmin

62 Cicero tarkoittaa synnynnäisellä samanrvoisuudella myös orjia. Ihmisten erilaisuus perustuu
eroihin oppineisuudessa, ei eroihin oppimiskyvyssä. Ciceron toisaalla esittämät väitteet kelttien
typeryydestä ja oppimiskyvyttömyydestä selittynevät hänen poliittisilla ambitioillaan. (Groebel &
Hinde, s.156.)
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kaikkialla Välimeren kulttuurin vaikutuspiirissä rotuun, kieleen ja yhteiskunnalliseen

asemaan katsomatta.

Juutalais-kristillisen perinteen63 näkemys luonnonhistoriasta on perustunut raamatun

luomiskertomukseen. Sen mukaan persoonallinen Jumala on luonut maailman ja kaikki

eliöt nykyisissä muodoissaan seitsemän päivän kuluessa. Perisynnin seurauksena

ihminen on karkoitettu eläimille ominaisesta olotilasta paratiisissa. Ihminen on näin

muista eläimistä laadullisesti poikkeava olento muun luomakunnan ulkopuolella.

Inhimillisen ja yhteiskunnallisen toiminan; moraalin, talouden ja politiikan alkuperä on

perisynnin takia ihmisille langetettu rangaistus. (1.Moos:1-3; Aspelin, s.221, 252.)

Rationaalisen argumentoinnin sijaan raamatun luomiskertomuksen todisteluna on us-

konnollinen ilmoitus. Fundamentalistisimpia suuntauksia lukuunottamatta ovat niin

juutalainen kuin kristillinen perinne vähitellen luopuneet raamatun tekstin kirjaimel-

lisesta tulkinnasta luomiskertomuksen osalta64.

Staattisesta luonnonhistoriallisesta näkemyksestään poiketen Vanhan testamentin nä-

kemys ihmiskunnan historiasta sisältää käsityksen yhdensuuntaisesta, jatkuvasta his-

63 Juutalais-kristillisen perinteen mahdolliset ajatukselliset yhteydet on erotettava siihen nojaavien
instituutioiden vaikutuksesta luonnontieteellisen maailmankuvan kehitykseen. "Inho helvetin tulta ja
kunnioitus kirkkoa kohtaan" on vaikuttanut monien uusien näkemysten salassapysymiseen pitkälle
uudelle ajalle. Biologisten teorioitten soveltamisen ihmisyhteisöjen tarkasteluun taas on usein katsottu
johtavan kristillinuskon kanssa vastakkaisiin eettisiin johtopäätöksiin. (esim. Ruse, s.272, Trigg,
s.128). Darwinin Lajien synty -teoksen on katsottu vaikuttaneen erityisen voimakkaasti uskon sijasta
tietoon perustuvan ns. naturalistisen etiikan kehitykseen (Simpson, s.208, Ketonen, s.204-220.)
64 Jo kirkkoisä Augustinus (354-430) hyväksyi ajatuksen, että jotkut lajit maanpäällä ovat voineet ke-
hittyä luomisen jälkeen, joskin hänen perustelunsa ei ollut filosofis-tieteellinen vaan uskonnollinen;
kaikki olemassaolevat lajit tuskin olisivat voineet mahtua raamatussa kuvattuun arkkiin, johon Nooa
oli aikoinaan koonnut perheensä ja yhden parin kutakin eläinlajia turvaan vedenpaisumukselta.
Tuomas Akvinolainen (n.1225-1274) oli valmis hyväksymään, ettei toukkien ja kärpästen kaltaisten
eliöiden syntyminen itsestään elottomasta materiasta (kuten mädäntyvässä lihassa näytti tapahtuvan)
välttämättä ole yhteensopimatonta raamatun kanssa än jätti kuitenkin mysteerin tutkijoiden lopul-
lisesti ratkaistavaksi. Luonnonvalinnan kautta tapahtuvan evoluution on hyväksynyt enemmistö kristi-
tyistä auktoriteeteista 1900-luvun kuluessa. (Ayala, s. 982:1, 985:2). Luominen historiallisen
prosessin kautta on tullut staattista kaavaa noudattavan luomisen sijaan . Olettamus erityisestä
luomisesta on kuitenkin edelleen syvään juurtunut ja tunnetaan laajalti olennaisena osana kristilliseen
uskoon kuuluvaksi. (Ruse, s.251-259.)
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toriasta selvine alkuineen ja loppuineen. Kristinusko ja juutalaisuus sisällyttävät kehi-

tykseen samalla eräänlaisen laadullisen kehityksen elementin - genesiksestä vapahtajaan

ja Jumalan valtakunnan tulemiseen.

Juutalais-kristilliselle ajattelulle on myös ominaista selvän eron tekeminen ihmisen

sielun ja ruumiin välillä. Ihmiselämän tarkoituksena on nähty sielun pelastuminen, joten

mielenkiinto ollut korostuneesti sielunelämän alueella ja maalliset instituutiot on nähty

toisarvoisina. Kristinuskossa ja katolisessa teologiassa yhdeksi keskeiseksi läh-

tökohdaksi on tullut kunkin yksilön oma vastuu pelastumisestaan. Hyvän ja pahan

keskinäisen taistelun luonnehtimassa maailmassa on tärkeää uskon omakohtaisen ko-

keminen. Tämä individualistinen aspekti korostuu sittemmin edelleen protestanttisissa

uskonpuhdisuksissa65. (Aspelin, s.221, 252; Liedman, s.56-57.)

Kirkkoisä Augustinus (345-430) omaksui Platonin ajatuksen, että ihmisen sielu asuu

hänen ruumiiissaan. Ihmisen olemusta hän piti hyvin monimutkaisena koosteena. Siihen

kuuluu hänen mukaansa oleellisena kyky valita seuratako luonnonmukaista vai

rationaalista taipumustaan. Vapaasti valittuja toimintoja ja pakottavia pyrkimyksiä

(engl. passions) hän nimitti yhteisellä nimellä (engl. loves). Historiallisen kehityksen

hän näki hyvän ja pahan jatkuvana taisteluna; Jumalan valtakunnan ja maallisen sotana

toisiaan vastaan. Historiassa hän oli konservatiivi, joka arvosti pysyvyyttä yli kaiken

sillä:"vain se mikä pysyy muuttumattomana on todella olemassa". (Liedman, s.58, 60-65.)

Alkukristittyjen käsityksen mukaan hallitsija oli edustanut Saatanaa maanpäällä. Sit-

temmin oli kristinuskosta tullut valtion uskonto ja käsitys muuttui uusia oloja vastaa-

vaksi. Paavalin sanojen mukaan: kaikki esivalta tulee Jumalalta ja esivaltaa vastaa

rikkominen merkitsee rikkomista Jumalaa vastaan. Ylimmän esivallan niin maallisissa

65 Roger Trigg siteeraa C.F.D. Moulen Theology -lehdessä (80, 1977, s.35) ilmestynyttä artikkelia,
jonka mukaan Jeesuksen hahmossa manifestoituu ympäristöstä riippumatta johdonmukaisesti samana
pysyvä, ympäristönsä kanssa kommunikoiva henkilö (Trigg, s.15).
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kuin hengellisissä asioissa oli katsottu kuuluvan kirkolle. Augustinus teki historiallisen

eron maallisen esivallan ja kirkon edustaman taivaallisen esivallan välillä. Hänen

mukaansa kirkon ei tarvitse puuttua kaikkiin maallisen elämän osa-alueisiin vaan tulee

pyrkiä kummankin instituution mahdollisimman itsenäiseen toimintaan.

(Liedman, s.58, 60-65.)

Islamilainen ajattelu vaikutti voimakkasti henkiseen kehitykseen Euroopassa

islamilaisen valtakunnan suuruuden ajasta 600-luvun lopulta aina 900-luvulta alka-

neeseen valtakunnan hajoamiseen ja Bagdadin antautumiseen Mongoliasta tulleille

valloittajille 1258. Antiikin perintö ja varsinkin Aristoteleen metafysiikka ja luonnon-

tiede vaikuttivat voimakkaasti Euroopan, että islamilaisen maailman tieteelliseen ajat-

teluun.

Bucharalainen Ibn Sînâ, Avicenna, (980-1037) hankki laajan tietämyksen oman ai-

kansa saavutuksista eri tieteenaloilla. Hänen mukaansa ihmisen kuolematon sielu ja

katoavainen ruumis ovat ihmisen elämän ajaksi elimellisti sidotut toisiinsa. Sielu ei ole

myöskään syntymässä tyhjä taulu, joka vain rekisteröi ulkoa tulevaa. Ihmisellä on ap-

riori tietoa matematiikan ja logiikan perusteista, kyky järjestää ja muokata kokemuksen

antamaa tietoa, ja kyky tehdä päteviä metafyysysiä arvostelmia kokemuksesta

saamansa tiedon pohjalta. (Aspelin, s.272, 287, 296-301.)

Tunislainen Ibn Chaldûn (1332-1406) näki koko luomakunnan kaikkialla jatkuvasti

vallitsevana olemassaolon taisteluna. Lajeja luodessaan viisas Allah on varustanut ne

ennekaikkea silmälläpitäen välttämättömyyttä puolustautua väkivaltaisia hyökkäyksiä

vastaan. Ihmisen selviytymisessä hänen kykynsä valmistaa aseita ja työvälineitä on

kompensoinut hänen vajavaisia fyysisiä ominaisuuksia. (Aspelin, s.292-293.)

Taistelussa luontokappaleita vastaan ihmisen on hänen mukaansa täytynyt ryhtyä yh-

teistoimintaan, joten luoja on antanut ihmiselle sosiaalisen vaiston. Sosiaalisuus ilmenee
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kuitenkin lähinnä heimojen ja sukujen sisällä. Luonnollinen väkivaltaisuus ulottuu aina

myös ihmisten keskenään organisoimiin yhteisöihin ja ihmisillä on luontainen taipumus

agressiivisuuteen kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka voivat estää heitä toteuttamasta

omia intressejään. Olemassaolon edellyttämän yhteiselämän mahdollistamiseksi on

yhteiskunnalla oltava riittävästi valtaa ja auktoriteettia omaava hallitsija.

(Aspelin, s.292-293.)

Gunnar Aspelin kuvaa, kuinka Ibn Chaldûn pyrki kuvaamaan valtioiden elämää samoin

kuin biologi tarkastelee elävien olentojen elintoimintoja. Dynastiat ja niiden valtakunnat

käyvät Ibn Chaldûin mukaan läpi luonnolliset ikäkautensa syntymän, kasvun ja

vanhenemisen. Ensimmäisten sukupolvien elämä on urhoollisuutta vaativaa jatkuvaa

taistelua yksinkertaisten tapojen puitteissa. Toiset sukupolvet alkavat sopeutua

kaupunkielämän vaatimuksiin säilyttäen edelleen edelliselle vaiheelle ominaisen ener-

gian. Seuraavien sukupolvien aikana sivistys on huippukohdassaan ja alkaa asteittainen

rappeutuminen, kunnes solidaarisuus häviää kokonaan ja sivilisaatio romahtaa.

(Aspelin, s.294.)

Ibn Chaldûn ajatteli uskonnon pyhien normien tuovan ihmisten keskuuteen yhteisyyttä,

ja opettavan ihmisiä tinkimään oman edun tavoittelustaan yhteiseksi hyväksi - voimatta

kuitenkaan vaikuttaa kehityksen sykliin. Lahjakkaiden ruhtinaiden yritykset estää

rappeutumiskehitys on niin ikään tuomittu epäonnistumaan; sosiologisen ja biologisen

lain pakottamana yhteiskunnat seuraavat aina toinen toisiaan toisiaan. Ibn Chaldûn

tarkasteli empiiristä aineistoa valtakuntien nousun ja häviämiskehityksen

sosioekonomista ja psykologista oireista yhteiskunnissa käyttäen analogioita elävän

organismin terveyteen ja sairauteen. (Aspelin, s.294.)

Keskiajan teologisiin kysymyksiin keskittyneessä ajattelussa Tuomas Akvinolaiseen

(1225-1274) saakka oli kaikkea maallista pidetty syntisyyden leimaamana ja olen-

naisten kysymysten kannalta mielenkiinnottomana. Skolastikot Tuomaaseen saakka
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olivat tyytyneet selittämään Jumalan tekevän pelastustyönsä tavalla, jota ihminen ei

milloinkaan voi ymmärtää. (Aspelin, s.325.)

Edelleen teologisen intressin sävyttämässä filosofiassaan Tuomas tarkastee kuitenkin

myös maallisia ilmiöitä ja instituutioita. Hän haluaa osoittaa, ettei teologian tarvitse olla

ristiriidassa luonnontieteiden ja metafysiikan kanssa;"Yksin omaan uskon avulla me

omistamme totuuksia, jotka ovat luonnon yläpuolella, ja se mihin uskomme, perustuu

auktoriteettiin. Tästä johtuu, että minkä tahansa väitteen esittäessämme meidän on

pidettävä ohjeenamme asioiden luonnetta, paitsi kun on kysymys luonnon yläpuolella

olevista asioista, joita koskevat tietomme olemme saaneet jumalaiselta auktoriteetilta"

(Brinton, s.237).

Tuomas Akvinolaisen kaksi teostaan Summa contra centiles ja keskeneräiseksi jäänyt

Summa theologica ryhmittelevät ja kokoavat yhteen oman aikansa tietämyksen

aristotelisen logiikan ja katolisen teologian näkemysten mukaisesti. Tiedon hankki-

misen mielekkyyttä Tuomas puolusteli käytännöllisten ja hengellisten näkökohtien

lisäksi sen tuomalla henkisellä tyydytyksellä ("kunskapen för klädje" - Aspelin, s.325).

(Tranøy, s.99-104.)

Jumalan olemassaolon Tuomas Akvinolainen katsoo tulevan todistetuksi luonnossa

vallitsevassa äärimmilleen viedyssä suunnitelmallisuudessa. Vain persoonallinen

kaikkivoiva olento on hänen mukaansa voinut saada aikaan luontokappaleiden moni-

muotoisuudessaan ja yksityiskohtaisuudessaan ilmentämän tarkoituksenmukaisuuden66.

(Tranøy, s.105-108.)

66 Tuomas Akvinolaisen muotoilemaa Jumalan olemassaolon todistelua on sittemmin käytetty
modernin evoluutioteorian vastaisena älyllisenä argumenttina. Charles. Hodgen (What is Darwinism,
1874) kuuluisaksi tulleen lauseen mukaan "the desingn of the human eye envinces that it has been
planned by the Creaton like the design of a watch encinces a watchmaker". Esa Saarinen kirjoittaa
teoksessaan Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle, Sokrateesta Marxiin:"Osa Darwinin
evoluutioteorian herättämästä kiivaasta vastustuksesta - jota edelleen esiintyy - on seurausta Tuomaan
muotoilemasta ajatustavasta (s.109, WSOY, Juva, 1985). Teema irrationaalisen ja epäjohdonmukaisen
sattuman tai järjen ja suunnattoman viisauden näkymisestä maailmankaikkeuden kokonaisuuden
taustalla esiintyy ennen Tuomasta jo Platonin Filebos dialogissa (Platon V, s.291; ks. myös Platon V,
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Aristotelesta seuraavassa Tuomas Akvinolaisen luokittelussa kasveilla on vegetatiivi-

nen sielu, jota luonnehtii pyrkimys kasvaa; eläimillä on aistimaan kykenevä sensitiivinen

sielu ja ihmisellä järkiperäisen toiminnan mahdollistava rationaalinen sielu. Ihmisen

rationaalisella sielulla ei ole ruumiillisia ominaisuuksia, vaan se heijastaa maailmaa

logiikan, matematiikan, metafysiikan ja Jumalan konseptioiden kautta ja sen ansiosta

ihmisellä on vapaa tahto. Tämä aineeton ja siksi kuolematon osa ihmisen sielua asettaa

ihmisen Jumalan ja eläinten väliin maailmanjärjestyksessä. Ihmisellä on rationaalisen

ominaisuutensa ohella kuitenkin myös vegetatiiviset ja sensitiiviset ominaisuudet ja

ihmisen persoonallisuuden muodostavat ruumis ja sielu yhdessä. Omasta luonnostaan

ihmisen on mahdollista saada tietoa rationaalisen järkensä avulla. (Tranøy, s.105-108;

Collinson, s.35-36.)

Maallisia ilmiöitä ja instituutioita Tuomas Akvinolainen tarkasteli niiden luonnonmu-

kaisuuden näkökulmasta67, edellä käytetty lainaus Summa Theologicasta jatkuu hänelle

tyypilliseen tapaan seuraavasti: "Selvästikin on yhtä luonnollista ja ihmisluonnon

periaatteiden mukaista, ettei lapsilla ole välittömästi syntymänsä jälkeen riittävästi

voimia käyttääkseen ruumiinjäseniään. Muihin eläimiin verrattuna ihmisellä on näet

luonnostaan suuremmat aivot" (Brinton, s.237).

Ihmisen Tuomas määritteli ihmisen olevan poliittinen ja sosiaalinen eläin (animal

politicum et sociale), jonka poliittinen luonto tarkoittaa pyrkimystä osallistua yhteis-

elämän järjestämiseen ja sen säännöistä päättämiseen. Tämän poliittisen luonnon ole-

massaolo taas edellyttää sitä yleisempää sosiaalista luontoa, jonka mukaisesti ihmiset

ylipäätään elävät yhdessä. (Liedman, s.61, 72-80, Aspelin, s.310.)

s.217) ja esim. Aristoteleen mainiossa kuvauksessa aina maan alla eläneiden ihmisisten nousemisesta
ensimmäistä kertaa maan päälle (Ciceron lainaus hävinneestä "Filosofiasta" -teoksesta, Ketonen,
s.56).
67 On huomattava, että käsite luonto Tuomas Akvinolaisen tarkoittamassa mielessä perustui aristoteli-
seen, teologiseen maailmankuvaan (Liedman, s.73) ja keskiaikaiseen tietämykseen luonnonilmiöistä.
Jo Aristoteles esittää Metafysiikassa useita erilaisia määritelmiä käsitteelle luonto (s.77-78).
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Tuomaan mukaan luonnollisen valtion tulee vastata ihmisen luontoa, koska valtio on

ihmisten yhteenliittymä ja jotta luonnollinen oikeus voisi toteutua. Luonnon hierar-

kiassa eläinten ja enkelten väliin sijoittuvilla ihmisillä on syntyessään yhteneväinen

luonto ja vapaa tahto. Luonnonmukainen yhteiskunta rakentuu luonnollisen oikeuden

lisäksi tavoille ja säädännäiselle oikeudelle, joten siihen kuuluvat myös hierarkiset

suhteet ja niitä vastaavat jakosuhteet.

Luonnonmukaisesti järjestettyä yhteiskuntaa Tuomas vertasi elävään organismiin.

Turvaamalla rauhan säilymisen ja huolehtimalla taloudellisen toiminnan edellytyksistä

valtion tulee toimia kirkon rinnalla lopullisena päämääränä ihmisten johdattaminen

kohti jumalallista valtakuntaa. (Liedman, s.61, 72-80, Aspelin, s.310.)

Keskiajan vilpitön usko Jumalaan hävisi sittemmin vähitellen uudelle ajalle tultaessa.

Uskonnollisen auktoriteetin heikentyessä katosi pohja yhtenäiseen perusperiaatteeseen

pohjautuvalta, kaikille yhteiseltä maailmankatsomukselta. Uudenlaiseen ajattelutapaan

sisältyi uskonnollinen dualismi, joka mahdollisti maallisiin asioihin keskittyneen tut-

kimuksen vapauden kiistämättä Jumalan olemassaoloa ja sielun kuolemattomuutta.

(Aspelin, s.216, 308, 417.)

Viimeisimpiä yrityksiä sisäisesti täysin yhtenäisen maailmankuvan hahmottelemiseksi

merkitsi Benedictus de Spinozana tunnetun Baruch Ben Michaelin (1632-1677)

filosofia. Hänen panteistisessa ja antroposentrismiä vastustavassa maailmankuvassaan

korostuu kaiken integroituminen jumalaa tarkoittavaan luonnon kokonaisuuteen, eikä

mitään objektiivisesti hyvää tai pahaa ole olemassa, ihmisen vapaa tahto on vain

näennäinen käsite ja valtio mielettömien ihmisten hallitsema välttämättömyys (Aspelin,

s.216, 308, 417; Nidditch, s.187-203.)
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MODERNIN VALTION JA UUDEN AJAN TIETEEN ALKUVAIHE

Keskiajan viimeisinä vuosisatoina eurooppalainen kulttuuri ja yhteiskunta koki monia

merkittäviä muutoksia. Yksilöiden välisiin sopimussuhteisiin perustuvat markkinat tu-

livat yhä keskeisemmäksi taloudellisen toiminnan alueeksi samalla kun staattiset feo-

daaliset yhteisöt hajosivat. Kaupunkien porvarien määrä ja yhteiskunnallinen merkitys

kasvoi samalla kun taloudellinen toiminta laajeni ja vilkastui. Vähitellen voimistuva

väestönlisäys ja maaorjuudesta vapautuneiden määrän lisääntyminen kasvattivat ylös-

pitoa tai palkkaa vastaan työvoimaansa tarjoavan väestönosan lukumäärää. Uskonnol-

lisen ja maallisen esivallan vähitellen kehittynyt keskinäinen riippuvuus alkoi muuttua

valtion tosiasialliseksi ylivallaksi kirkkoon nähden: uskonnollinen organisaatio erkani

vähitellen valtiosta, kuitenkin vasta pitkään poliittisinakin vastakkainasetteluina

näyttäytyneiden uskonnollisten ristiriitojen jälkeen. Uskonpuhdistajien opeissa korostui

uskonnollinen individualismi. Rahatalous ja keskushallinto vakiintuivat, merkantilistista

kauppapolitiikkaa harjoittavasta keskusvaltiosta tuli alueellisen ja yhteiskunnallisen

hallinnon yksikkö. Keskiaikaisissa valtioissa valtaa käyttelevä kruunu oli vaihtelevassa

määrin ollut riippuvainen sekä aateliston että hengellisen säädyn vaikutusvallasta.

Vähitellen hallitusvalta oli yhä enemmän myös porvarien valtapyrkimysten kohteena.

(Liedman, s.106-111.)

Luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys oli alkanut jo Roger Baconin (n.1210-

1214) ja William Ockhamilaisen (1300-1349) kehittelemien metodisten periaatteiden
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myötä, sekä Nikolaus Kopernikuksen (1473-1543), Johan Keplerin (1571-1630), ym.

alulle paneman näkyvän kehityksen myötä. Luonnontiede ja sen matemaattinen ja

formaalinen metodi kehittyi pitkään voimakkaimmin tähtitaivaan ja fysiikaalisten

ilmiöiden tutkimuksen tutkimuksessa. René Descartes (1596-1650) kehitteli selkeän,

yksinkertaisen ja rationaalisen yhtenäistieteen ideaalin, jossa kaikki ilmiöt uskotaan

voitavan selittää mekaniikan kausaalilakien puitteissa68. Matemaattisen metodin us-

kottiin jopa jo johtaneen eksaktiin tieteeseen Isaac Newtonin (1643-1727) julkaistua

tutkimuksensa luonnontieteiden matemaattisesta metodista ja sitä seuraavat

tutkimuksensa. (Aspelin, s.315-318, 338-341, 368, 389.)

Luonnontieteitä kohtaan tunnettu arvostus näkyi myös muilla aloilla; esim. tuomareita

vaadittiin nojautumaan tuomioissa todistettuihin tosiasioihin, teologialta vaadittiin

dogmiensa empiiristä oikeaksi todistamista. Jopa monet sittemmin humanististen ja

yhteiskunnallisten tieteiden edustajina muistetut ajattelijat osoittivat harrastusta myös

luonnontutkimuksen eri alueisiin69. Kaiken tuotetun tutkimustiedon vähyys mahdol-listi

vielä koko oman aikansa tietämyksen hallitsevien renessanssin yleisnerojen kehit-

tymisen, eikä selvää eroa filosofian ja siitä myöhemmin irtautuneiden erityistieteiden

välillä vielä ollut. (Ketonen, s.91; Laurema, s.194-195.)

Etenkin astronomisen ja luonnontieteellisen maailmankuvan hahmottuminen, mutta

myös filosofian sanoutuminen irti kaikista vanhoista auktoriteeteista ja sen omaksuma

järjestelmällisen epäilyn metodi, sekä yhteiskunnallisen ilmapiirin vapautuminen loi-vat

osaltaan henkistä perustaa uusien aatevirtauksen viriämiselle 1600-1700 luvulla.

68 René Descartesin ajoista alkaen osa tutkijoista on hyväksynyt käsityksen, että fysiikan ja kemian
lainalaisuudet voivat periaatteessa tyhjentävästi selittää myös elävien organismien mitkä tahansa
toiminlisi käytettävissä. Biologisen tutkimuksen erityislaatua korostavat "vitalistit" katsovat elollisen
luonnon tutkimuksen edellyttävän oleellisesti erilaista lähestymistaa, kuin elottoman aineen tutkimus,
ja jopa ei aineellisten tekijöiden tai periaatteiden huomioonottamista. (esim. Aspelin, s.415-425.)
69 Jacob Burchardt kuvaa Italiassa jo renessanssin aikana kokemusperäisiin tutkimuksiin virinnyttä
innostusta ja mainitsee jo Danten (1265-1321) Divina Commediassa esiintyvän todisteita hanen har-
joittamastaan kokeellisesta luonnontutkimuksesta (Burckhardt; s.204-208). Montesquieun tuotantoon
sisältyi useita fysikaalisia ja yksi lääketieteellinen tutkimus; Goethe tutki geologiaa ja ihmisen
anatomiaa jne. (Laurema, s.194).
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Muuttuvaa maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä ilmentää filosofiassa lähinnä Descartesin

alkuunpanema tietoteoreettinen kiista realismin ja idealismin välillä. Jo ennen häntä

Francis Bacon (1561-1626) oli historiaa oikeutta, politiikkaa ja moraalia käsittelevien

töidensä ohella aloittamassaan filosofisessa tuotannossaan alkanut vaatia tieteelliseltä

luonnon tutkimukselta ennenkaikkea kokemusperäisyyttä ja käytännöllisyyttä

auktoriteetteihin nojaavan spekulaation sijaan. (Aspelin, s.387-395, 416; Hesse, s.142-152.)

Viidennentoista ja kuudennentoista vuosisadan valtio oli monilta piirteiltään olennai-

sesti toisenlainen kuin edellä tarkastettujen ajattelijoiden aikaiset valtiomuodot. Yhä

enemmän vaihtoon ja muodollisesti tasavertaisten osapuolten sopimussuhteisiin pe-

rustuvassa yhteiskunnallisissa tilanteessa, ja hallinnollisen toiminnan ammatillistuessa

seurasi mm. etiikan ja politiikan erottuminen toisistaan. Uudenlainen yhteiskunnallinen

tietoisuus herätti kysymyksen modernista valtiosta ja sen perustasta. Uuden poliittisen

filosofian edustajat Thomas Hobbes ja John Locke Englannissa, sekä mm. Charles

Montesquieu (1689-1755) ja Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Ranskassa esittivät

omat teoretisointinsa valtion olemuksessa näkemästään individualististen yksilöiden

keskinäisestä sopimuksesta. (Liedman, 126-147.)

Thomas Hobbes

Antiikin aleksandrialaisen matemaatikon ja lääkärin Euklideen ajattelu inspiroi nuoren

Thomas Hobbesin (1588-1679) opintoja ja tutkimustyötä. Geometrian ja kirjallisen

työn ohella hänen mielenkiintosa suuntautui kuitenkin alusta alkaen ennen kaikkea

politiikkaan70 ja yhteiskuntafilosofiaan. Tutustuminen Galileo Galilein tutkimuksiin

painovoimasta ja kappaleiden liikkeistä johdatti hänet lopulta uudenlaiseen käsityk-seen

70 Hobbesin innostuksen geometriaan tiedetään olleen aluksi Euklideen Geometrian ansiota, mutta
hän teki myös englanninkielisen käännöksen Euklideen kirjoittamasta Peloponnelaissotien historiasta.
Tämän käännöstyön motiivina on nähty olleen ainakin osaksi nuoren Hobbesin omat poliittiset
tarkoitusperät. (Flew, s.153, 154; Aspelin, s.436)
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ihmisestä ja yhteiskunnasta. Valtio- ja yhteiskuntateoriansa Hobbes esittää pää-

teoksenaan pidetyssä Leviathanissa (1645) alkaen tietoteoreettisista oletuksista, ihmil-

lisen kokemuksen laatua koskevista päätelmistä ja kieliteoriasta. Hobbes tarjoaa sa-

malla materiaalisen maailmankuvan ja sitä vastaavan ihmiskäsityksen, sekä niiden

edellyttämän poliittisen järjestelyn. (Flew, s.154-157; Aspelin, s.436; Liedman, s.114.)

Hobbes ihaili geometrian eksaktia metodia ja tarkkaa käsitteiden määrittelyä tieteel-

lisen toiminnan esikuvana, vaikka pitikin politiikan tutkimusta sitä vaativampana ala-na

(Hobbes, s.20, 110, 187). Tietoa on hänen mukaansa kahdenlaista: tietoa tosiasioista ja

tietoa merkityksistä. Inhimillinen tieto tosiasioista rekisteröityy historiankirjoituksessa,

joka jakautuu ihmisen tahdosta riippumattomia tosiasioita kokoavaan luonnonhistori-

aan (The register of Knoledge of Facts) ja ihmisen tahdonalaisia toimintoja valtioissa

(Voluntary actions of Men in Common-wealths) tallentavaan siviilihistoriaan.

(Hobbes, s.41-42.)

Tietoa merkityssuhteista Hobbes kutsuu tieteeksi. Tiede pyrkii paljastamaan tiettyjen

tilojen toteutumisen edellyttämiä ehtoja ja loogisia suhteita todellisuudesta - se on

luonteeltaan ehdollista. " As when we know, that, if the figure shown be a Circle, then

any straight line through the Center shall divine it into two parts" (Hobbes, s.41). Geo-

metrian esikuvaa seuraten kaiken tieteellisen tutkimuksen tulee alkaa yksinkertaisim-

mista mahdollisista tosiasioista ja edetä monimutkaisempiin ainoastaan näistä johdet-

tavissaolevilla käsitteillä.

Kohteidensa mukaan Hobbes jakaa tieteen luonnonfilosofiaan ja poliittiseen filosofiaan.

Luonnonfilosofiaan kuuluvat yleisiä määriä ja liikkeitä tutkivat ja laatuja tutkivat

tieteet. Nämä jakautuvat edelleen useisiin tieteenaloihin kohteenaan olevan todelli-

suuden alan luonnollista ja loogista rakennetta vastaavasti. Aistivia eläimiä tutkivassa

osatieteenalassa on erikseen eläimiä yleensä tutkiva ja ihmistä tutkiva alueensa. Edel-
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liseen kuuluvat aistimuksiin liittyvät alat kuten musiikki ja optiikka. Jälkimmäiset ja-

kautuvat edelleen inhimillisiä taipumuksia tutkivaan etiikkaan ja kommunikaation

kanssa tekemisissä oleviin runouteen, retoriikkaan, logiikkaan ja oikeustieteeseen.

(Hobbes, s.41-42)

Poliittisen tieteen kohteena Hobbes pitää poliittisen järjestelmän toimintoja, hallitsijan

ja alamaisten oikeuksia ja velvollisuuksia valtion olemuksen ja sitä seuraavan valtio-

säännön puitteissa: "Consequences from the Accidents of Politique Bodies; which is

POLITIQUES, and CIVILL PHILOSOPHY: 1. Of Consequences from the Institution of

COMMON-WEALTHS to the Rights and Duties of the Body Politique, or Soveraign.

2. Of Consequences from the same to the Duty , and Right of the Subjects."  Hobbesin

kaikelle tieteelliselle toiminnalle asettaman esikuvan mukaisesti valtiota ja politiikkaa

tulee siis tarkastella sellaisina kuin niiden edellytetään olevan, eikä vallitsevista asian-

tiloista käsin. (Hobbes, s.42.)

Hobbesin metodologinen lähtökohta on kaiken tapahtumisen palautuminen materian

liikkeeseen eri suuntiin vaikuttavien voimien alaisena. Galilein löytämien mekaniikan

lakien mukaisesti liike jatkuu ikuisesti, mikäli mikään ei sitä estä, ja jokaiselle voimalle

on aina vastavoima. Hobbesille koko koko universumi on materiaalisten kappaleiden

suuri aggregaatti, jossa myös kaikki elämänilmiöt palautuvat galileilaisen mekaniikan

lakien mukaisiin kausaalisiin painovoimaliikkeisiin.

Elävät luontokappaleet muodostuvat samanaikaisesti eri suuntiin liikeessä olevasta

materiasta, niiden elämä on liikettä71. Eliöissä alati jatkuvat lukemattomat liikkeet eivät

koskaan voi saavuttaa luonnollista ideaalitilaa tarkoittavaa pysyvää tasapainoa. Eri

suuntaiset kausaaliset liikkeet ja luonnollinen pyrkimys tasapainoon determinoivat

71 Gunnar Aspelin ja A.G.N. Flew korostavat Galileilta omaksutun liikkeen käsiteen, eikä
materialismin tai mekanistisuuden olevan Hobbesin metafysiikan avainkäsite (Aspelin, s.439; Flew,
s.156).
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elävät olennot jatkuvaan pyrkimykseen johonkin tai jostaikin pois. Aistivilla eliöillä

näitä tasapainoitusyrityksiä vastaavat niiden vastakohtaiset sielulliset tilat; halut ja

vastenmielisyydet, toiveet ja pelot. Nämä perustavat tunteet ovat aistielinten välit-

tämien liikkeiden keskushermostossa kautta herättämiä aistimuksia, jotka hyvinä tai

huonoina determinoivat myös ihmisen kompleksisempia tunteita ja motiiveja. (Hobbes,

s.5, 24, 30, 110, 210.)

Elävien olentojen peruselintoimintojen Hobbes katsoo olevan yksilönkehityksen alussa

käynnistyviä jatkuvia liikkeitä (vitall motions). Kaikki tahdonalaiset toiminnot (animall

motion, voluntary  motion) taas ovat yksilön ajattelussa (imagination) vi-rinneiden

pyrkimysten (endeavour) aikaansaamaa liikkettä. Kaikki ajattelua ylläpitävät

aistimukset ovat kuitenkin aineen liikkeen keskushermostossa aikaansaamien impuls-

sien funktioita, eivätkä mitään muuta. Henkisten toimintojen moninaisuus ja ennusta-

mattomuus selittyy lukemattomien pienten erilaisten liikkeiden samanaikaisuudesta.

Mitään kartesiolaisia oletuksia aineettoman substanssin olemassaolosta ei Hobbesin

mukaan tarvita. (Hobbes, s, 8-10, 23-24, 83-86, 211.)

Johdonmukaisena deduktiiviselle metodilleen Hobbes tarkastelee myös kaikkia kol-

lektiivisen tason ilmiöitä pelkkinä atomistisisten yksilöiden muodostamina koosteina.

Hän vaatii luopumaan kaikista valtioon ja yhteisöihin perinteisesti liitetyistä mystifi-

oinneista koska kaikki kollektiivisen tason ilmiöt voidaan tyhjentävästi selittää ne

muodostavien yksilöiden toiminnoista käsin72. Myös politiikan tutkimus perustuu

Hobbesilaisista lähtökohdista tässä kuvattuja fysiikan ja anatomian selitysmalleja

käyttelevään psykologiaan. (Flew, s.166.)

72 Leviathania aiemmassa (1641), alunperin latinankielisessä teoksessaan De Cive (ks. alaviite 75)
Hobbes tarkastelee yksityiskohtaisesti kollektiivisen subjektin kaksinaista luonnetta, esittäen kuinka
kansanjoukko voi muodostaa yhtenäisen poliittisen toimijan erikseen kaikista jäsenistään (Flew,
s.167). On huomattava myös Hobbesin suvereenin voivan olla kollektiivinen elin.
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Kaikin puolin laajasti ihmistä, politiikkaa ja uskontoa tarkastelevassa Leviathanissa

Hobbes ei esitä persoonallista näkemystään luonnonhistoriasta73, hänen mielenkiin-

tonsa on ennenkaikkea olemassaolevissa poliittisissa oloissa ja politiikan ilmiöiden

käytännöllisten seurausten tarkastelussa74. Yhteiskunnalliseen murrokseen ja ideologi-

siin vastakohtaisuuksiin perustuneet muutokset valtiollisessa elämässä johdattivat

1600-luvun lopun Englannin poliittista ajattelua ylipäätään vakautta luovien ja pysy-

vien politiikan piirteiden etsimiseen. Uuden ajan tieteellisen tutkimuksen edistysas-

keleet loivat 1600-luvulla yleistä uskoa fysikaalisiin säännönmukaisuuksiin perustu-van

maailmanselityksen löytymiseen. Tuolloiset yritykset uudenlaiseen maailmanse-

litykseen lähtivät kuitenkin siitä, mikä maailmassa on pysyvää ja muuttumatonta, eivät

mahdollista kehityslinjoista ja niissä havaittavista mekanismeista. Vasta 1700-luvulla

luonnontieteet tulivat suureen muotiin. (Aspelin, s.387-395, 416; Liedman,s.110-114.)

Empiirinen todellisuus edellyttää Hobbesin mekanistisista aksioomista lähtevältä

yhteiskuntateorialta johdonmukaista ihmislajin erityislaadun perustelua tai sen osoit-

tamista näennäiseksi. Hobbes sivuaa ihmisen ja eläimen välisiä eroavaisuuksia

Leviathanissa useaan otteeseen. Inhimillistä järkeä ja ihmisen sosiaalisuuden luonnetta

verrattuna eläinkunnan vastaaviin muotoihin hän tarkastelee hieman yksityiskohtai-

semmin.

Yhteistä ihmiselle ja eläimelle on Hobbesin mukaan pyrkimys toteuttaa erilaisten

liikkeiden ensin mielikuvana herättämät kulloinkin tavoiteltavat tilat. Vain ihminen sen

sijaan pyrkii erittelemään mielessään kaikki kulloinkin tavoittelemansa tilan

73 Kirkon ja uskonnon arvovallan ylläpitämää Vanhan testamentin luomiskertomusta ateistina pidetty
Hobbes tarkastelee yksityiskohtaisesti Leviathanista huomattavan osan muodostavassa uskontokri-
tiikissään. Hobbes syyttäa kirkkoa mm. ihmisen luonnon mystifioinnista ja opillisesta
epärehellisyydestä sen annettua Jumalalle häneen kuulumattomia atripuutteja. (Hobbes, s.199-383;
Flew, s.168-169.)

74 A.G.N. Flew sanoo Hobbesin tuotannon ylipäätään heijastavan vastenmielisyyttä kaikken mystee-
riseen menneisyyteen liittyvän tarkastelua kohtaan (Flew, s.168).
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aikaansaavat vaihtoehtoiset seikat. Samoin ihminen mitä tahansa asiaa kuvitellessaan

aina ajattelee sitä oman hyötynsä kannalta; "wee seek all the possible effects, that can

by it be produced; that is to say , we imagine what we can do with it , when wee have

it. Of which I have not at any time seen any signe , but in man onely; for this is a cu-

riosity hardly incident to the nature of any living creature that has no other Passion

but sensuall, such as hunger, thirst, lust and anger." (Hobbes, s.10). Vain ihminen voi

myös jotain asiantilaa tavoitellessaan hyödyntää muistinsa avulla menneistä tapahtu-

mista saamiaan kokemuksia. Pakottava pyrkimys hallita näin ympäristöään ajattelun

avulla, erilaisten seurausten syyt tuntemalla, on ihmiselle tyypillinen lajiominaisuus: "a

hunting out of the causes , of some effect, present or past; or of the effects, of some

present or past cause" (Hobbes, s.10). (Hobbes, s.9-11.)

Kaikien ilmiöiden palautuminen viimekädessä luonnon kausaalisuhteisiin ei Hobbesin

mukaan tee mahdottomaksi yksilöllistä vapautta. Inhimillisen vapauden käsitteen

mahdollistuminen universaalien kausaalilakien hallitsemassa maailmassa oli jo pitkään

ollut teologien todistelun kohteena, Hobbesin lainasi tältä osin uskonpuhdistajien pe-

rusteluja. (Flew, s.161.)

Vapaa tahtominen ei kuitenkaan ole Hobbesille mitenkään ihmiselle lajiominainen

piirre. Selitys on kahden käsitteen loogisessa yhdistämisessä. Hänen mukaansa tahal-

linen toiminta (Voluntary Act) on aina tahdonilmaus (proceedeth from the Will), joka

taas edellyttää harkintaa (Deliberation). Harkinta alkaa siitä, kun mieleniikkeet saavat

aikaan jonkin tavoitetilan, eikä se voi kohdistua menneisiin tai asioihin, koska ne eivät

voisi olla toisin. Näin ollen harkinta lakkaa siinä vaiheessa, kun sen kohteena oleva

asiantila on toteutunut tai osoittautunut mahdottomaksi. "This alternate Succestion of

Appetites, Aversions, Hopes and Fears, is no lesse in other living Greatures then in

Man: and therefore Beasts also Deliberate. [...] And Beasts that have deliberation

must also Deliberate." (Hobbes, s.28). Hobbes tahtoo siis sanoa vain ihmisen pystyvän
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olemaan käyttämättä harkintaansa ja olevan tässä mielessä muita luontokappaleita va-

paampi luonnon deterministisistä lainalaisuuksista. (Hobbes, s.110.)

Eläinkunnassa tavattavat sosiaalisuuden muodot eroavat Hobbesin mukaan oleellisella

tavalla ihmisten näennäisestä sosiaalisuudesta. Hän kummeksuu Aristoteleen määri-

telmää mehiläisistä ja muurahaisista poliittisina olentoina, vaikka näillä ei ole edes

kykyä ilmaista lajitovereilleen omaa käsitystään yhteisönsä toiminnoista. (Hobbes, s.88.)

Hobbes esittää kuusi ihmistä sosiaalisista eläimistä erottavaa erityispiirrettä: (1) Toisin

kuin eläimet, ihmiset kilpailevat jatkuvasti kunniasta ja arvostuksesta keskenään, mikä

johtaa toistuvasti eläinkunnassa tuntemattomaan sotatilaan. (2) Luontaisen työnjaon

takia yksittäisen eläimen oma etu samaistuu kaikkien yhteiseen etuun, kun ihmisten

parissa jokainen tavoittelee itsekkäästi parasta. (3) Eläimiltä puuttuu järki ja sen mu-

kana kyky havaita vikoja yhteisönsä toiminnassa, joten ne eivät myöskään tavoittele

valtaasemia yhteisössään uskoen omaan paremmuuteensa toisiin nähden, kuten hyvin

monet ihmiset tekevät. (4) Äänellään eläimet pystyvät kyllä ilmaisemaan toisilleen

joitakin halujaan ja muita tilojaan (desires and other affections), mutta eivät omaa ih-

miselle ominaista kielen mahdollistamaa kykyä vertailla keskenään erilaisia asiantiloja,

ja tehdä ero hyvän ja pahan välillä. (5) Irrationaaliset olennot eivät tee eroa toistensa

auttamisen ja toistensa häiritsemisen (cannot distinguish betweene Injury and

Dammage) välillä eivätkä siten myöskään puutu toinen toisensa tilaan niin kauan kun

toisella on kaikki hyvin, kun sen sijaan ihmiset eivät osaa nauttia omasta olostaan vaan

ovat aina tilaisuuden tullen puuttumassa kaikkien toisten asioihin. (6) Eläinten yhteisöt

ovat aina luonteeltaan luonnollisia, kun taas ihmisten muodostavat yhteiskunnat pe-

rustuvat aina vain sopimukseen ja niiden pysyvyys voi perustua ainoastaan yhteisesti

tunnustettuun valtaan (Common Power), joka suuntaa yksilöiden toiminnan yhteiseen

hyvään. (Hobbes, s.88-89.)
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Hobbesille ihminen on ennen kaikkea lajiominaisten vietinomaisten pyrkimystensä

(passions), yksilöllisyytensä, asiantilojen vertailua tarkoittavan järkensä, moraalisuu-

tensa, vääristyneen reflektiivisen kykynsä ja sosiaalisuutensa keinotekoisuuden takia

muista luontokappaleista eroava olento. Kaikkien elävien olentojen olemusta luon-

nehtiva yhteinen piirre on Hobbesin lähtökohtien mukaan mekaniikan lakeja seuraava

ulkopuolisten voimien vastustaminen ja pyrkimys vapauteen; niin kuin putoava kivi

pyrkii alaspäin ja astiaan laitettu vesi leviää heti laajemmalle alueelle, kun se pääste-

tään astiasta (Hobbes, s.110). Tämä determinismi menee niin pitkälle, että myös kaik-

kien ihmisten vapaiden tekojen on aina oltava jollain tavoin hyödyllisiä hänelle itsel-

leen (Hobbes, s.68; Flew, s.167).

Verbaalinen puhe ja käsitteellinen kommunikaatio (Speech) ovat Hobbesille ensi-

arvosen tärkeitä ihmisen olemuksen ja ihmillisen toiminnan laadun ymmärtämisen

kannalta75. Kieli on vättämätön yksittäiselle ihmiselle siksi että se mahdollistaa mie-

leenpainamisen ja rationaalisen päättelyn, keskinäisessä vuorovaikutuksessa ihmiset

vaihtavat kokemuksia ja esittävät tahdonilmauksiaan puheen ja kielen avulla, minkä

lisäksi niitä voidaan käyttää pelkän mielihyvän tuottamiseen. Näillä hyödyillä on kui-

tenkin kääntöpuolensa; kieli mahdollistaa omien ajatusten sekaantumisen, väärinym-

märtämisen, valehtelun ja toisen ihmisen loukkaamisen. (Hobbes, s.12-13.)

Hobbesin mukaan myös ihmiselle ominainen kyky havaita ja käyttää hyväkseen

luonnossa vallitsevia säännönmukaisuuksia mahdollistuu juuri ihmisen käyttämän kielen

ansiosta, koska kielen käsitteet yksin mahdollistavat abstraktin yleisen päättelyn. Hän

osoittaa kuitenkin myös tämän erityispiirteen kääntöpuolen; ihmisellä on yksinoikeus

absurdiin ("the priviledge of Absurdity; to which no living creature is subject, but man

onely"). Absurdia järjettömyyttä kielenkäytössä voidaan Hobbesin mukaan pyrkiä

75 A.G.N. Flew mainitsee Hobbesin tarkastelevan lähemmin kieltä ihmiselle ominaisena ilmiönä
latinankielisessä tuotannossaan; Latin Works of Thomas Hobbes;  ed.  by  Sir William Molesworth,
London, 1845, 5 vols., V./ II, 88-89.  (Flew, s.160).
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välttämään ainoastaan täsmentämällä kulloinkin käytettävät käsitteet mahdollisimman

hyvin, ihanteena geometriassa vallitseva käytäntö76. (Hobbes, s.12-18, 19-20; Flew, s.157-

160)

Kielen ja siihen samaistuvan järjen omaksumisen Hobbes sanoo tapahtuvan jokapäi-

väisen toiminnan yhteydessä vähitellen oppimalla. Lapsilla ei ole järkeä ennen kuin he

oppivat puhumaan, mutta heitä voidaan kutsua järkeviksi olennoiksi, koska heillä on

edellytykset oppimiseen. Toiset oppivat paremmin, toiset huonommin, siihen vai-

kuttavat erilaiset kokemukset, erot muistin nopeudessa ja erilaiset mieltymykset, sekä

ennenkaikkea hyvä ja huono onni ja erinäiset sattumat. (Hobbes, s.21.)

Mahdollisuutta muuttaa mitään ihmisen olennaisia luontaisia taipumuksia opetuksen

avulla hän pitää sinällään hyvin rajallisina. Lähtökohdat ovat kuitenkin tältä osin

kaikilla ihmisillä yhtäläiset ja kokemuksenkin merkittävin opetus ihmiselle on kyky

noudattaa varovaisuutta. Yksilöiden välisillä eroilla lahjakkuudessa ja oppineisuudessa

ei siis Hobbesin mukaan ole merkitystä luontaisen yhdenvertaisuuden kannalta, vaan

kyse on pitkälti pelkästä illuusiosta: "For such is the nature of men, that howsoever

they may acknowledge many others to be more witty. or more eloquent, or more

learned; Yet they will hardly believe there be many so wise as themselves: for they see

their own wit at hand, and other mens at a distance" (Hobbes, s.63). Paremmaksi va-

kuudeksi kaikkien kykyjen egalitaarisuudesta Hobbes lainaa vielä Descartesin ironista

toteamusta, jonka mukaan paras merkki tasapuolisesta jaosta on se, että kaikki ovat

osuuteensa tyytyväisiä (Hobbes, s.63; Flew, s.167). (Hobbes, s.13, 63, 80, 385.)

Myöskään fyysisissä eroavaisuuksissa Hobbes ei näe milläänlailla merkitsevää eriar-

voisuuden siementä, koska jopa heikoimmalla yksilöllä on kylliksi voimaa vaikka

tappaa vahvin yksilö salajuonen avulla tai liittoutumalla toisten yksilöiden kanssa tätä

76 Hobbes sanoo inhimillisen toiminnan ilmenevän absurdeimmillaan filosofien töissä, koska nämä
tarkkuuteen pyrkivissä esityksissään eivät riittävän hyvin määrittele käsitteitään (Hobbes, s.20).
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vastaan. Yksilöiden välisten eroavaisuuksien puolesta kaikki voivat tasavertaisina ta-

voitella samoja asioita, joita toisetkin tavoittelevat. (Hobbes, s.63-.67.)

Hobbes ulottaa yksilöiden synnynnäisen yhdenvertaisuuden myös sukupuolten välille.

Se mitä hän esittää yksilöiden välisistä eroavaisuuksista järkevyydessä, fyysisessä

voimassa ja muussa erinomaisuudessa miesten keskuudessa pätee myös sukupuolten

välillä "For there is not alwayes that difference of strenght, or prudence between the

man and the woman, as that the right can be determined without War" (Hobbes, s.105).

Valta lapsiin vanhemmuuden perusteella kuuluu perheessä luonnon mukaisesti yhtä-

lailla molemmille vanhemmille, mutta kukaan ei voi totella samanaikaisesti kahta

herraa, joten jommankumman vanhemman on yksin oltava perheen ja suvun pää.

Valtion ulkopuolella täysin luonnontilassa (in the condition of meer Nature) perheen

päälle kuuluva absoluuttinen valta on Hobbesin mukaan äideillä, ellei erikseen ole toisin

sovittu, koska avioliittoa ja perhettä koskevien lakien puuttuessa lasten isyyttä ja

sukulaisuussuhteita koskeva tieto on äitien hallussa ja miesten oikeus kuhunkin lapseen

näin ollen viimekädessä äidin päätettettävissä. (Hobbes, s.105)

Hobbes vertaa sukua (a great Family) mahdollisine palvelijoineen valtioon sikäli, kun

sillä kokonsa ja muiden resurssiensa puitteissa on kyky yhtenäisenä puolustaa itseään

ilman, että yksikään jäsen voi valita oman nahkansa säästämisen ja yhdessä puolus-

tautumisen välillä so. sikäli, kun sillä on suvereeni valta jäseniinsä. Ennen yhtenäisen

vallan pystyttämistä perheiden toiminta muistutti valtioiden toimintaa; where men have

lived by small Families, to robbe an spoyle on other, [...] And as small Familyes did

then; so now do Citie and Kingdomes, which are but greater Families (for their own

security) enlarge their dominions" (Hobbes, s.87).

Valtion perustamisessa osa perheen pään vallasta on Hobbesin mukaan luovuttava su-

vereenille valtiovallalle, koska absoluuttisen vallan on oltava jakamaton. Perheen pää
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menettää valtiossa absoluuttisen vallan perheessä. Valtiossa vanhempien keskinäiset

valtasuhteet on järjestettävä lainsäädännöllä, koska mikään luonnollinen oikeus ei

osoita yksiselitteisesti kumman sukupuolen tulisi hallita. Pääsääntöisesti miehen on

hallittava, koska valtiot ovat isien, eivätkä äitien pystyttämiä. Valta lapsiin on kuitenkin

oltava samalla, joka hallitsee myös toista vanhempaa ja koko perhettä.

(Hobbes, s.87, 105, 107, 124.)

Hobbesin ihmiskäsitys on yksipuolisen negatiivinen. Yhteneväisen luontonsa puolesta

kaikki ihmiset tavoittelevat samoja itsekkäitä päämääriä: ylivaltaa, turvallisuutta ja

toisten arvostusta, ja ovat valmiit käyttämään väkivaltaa toisiaan kohtaan näihin pääs-

täkseen. Kaikki ovat jatkuvassa sodassa tai hellittämättömässä vaarassa joutua keske-

nään sotaan. Tuossa sodassa ei ole määritelty oikeaa ja väärää. Ihmisen elämä on yksi-

näinen, köyhä, epämiellyttävä, raaka ja lyhyt. Tästä luonnontilasta ihmiset eivät voi olla

valmiita luopumaan, mikäli se edellyttää jonkun itsen kanssa yhdenvertaisen alistamaksi

joutumista. (Hobbes, s.63-67, 79, 87.)

Hobbes itse arvelee villien heimojen jossain päin Amerikan mannerta edelleenkin

(1600-luvulla) elävän täysin ilman esivaltaa - lukuunottamatta ehkä perheiden sisäistä

valtajärjestystä. Varsinaista kaikkien sotaa kaikkia vastaan hän ei väitä todellisuudessa

välttämättä koskaan olleenkaan, edes kenenkään yksittäisen ihmisen ei välttämättä

koskaan ole tarvinnut olla sodassa toista ihmistä vastaan. Hallisijat ovat kuitenkin aina

ja kaikkialla jatkuvasti olleet keskenään hänen kuvaamassansa luonnontilaa vastaavassa

kyttäämisen ja epäluulon tilassa. (Hobbes, s.65-66, 87.)

Yhteiskuntatieteissä Hobbesin kuvaileman luonnontilan on katsottu olevan lähinnä

hänen teoriansa tarvitsema, luonteeltaan fyysis-psyykkinen käsitekonstrukstio tai loo-

ginen hypoteesi, joka tuskin vastaa luontoihmisen todellista tilaa vaan on lähempänä

yhteiskunnallistuneen ihmisen yhteisöissä vallitsevaa tilaa (Flew, s.163;  Macpherson, s.21;

Liedman, s.116; Blom, s.143). Antropologi Marshall Sahlinsin mukaan Hobbesin kuva

luonnontilassa elävästä ihmisestä sotaisuudessaan ja itsekkyydessään on länsimaiselle



77

ihmiselle tyypillinen ja vain moderniin sosiaaliseen muotoon kuuluva käsitys omasta ja

oman kansan menneisyydestä (Sahlins, s.100). Biologisen tutkimustiedon valossa

Hobbesin käsitys luonnontilasta on useimmiten nähty kevyenä spekulaationa, jolla ei

ole mitään vastinetta empiirisessä todellisuudessa - Philip Kitcher huomauttaa ainakin

kädellisten yhteisöjä luonnehtivan paremmin kaikkien yhteisyys kaikkien kanssa, kuin

kaikkien sota kaikia vastaan (Kitcher, s.193, 403). Hobbes itse sanoo tarkastelemansa

luonnontilan olevan kuvaus siitä mitä tapahtuisi, mikäli minkäänlaista esivaltaa ei olisi

olemassa (Hobbes, s.65).

Hobbesille vapaan tahdon ja järjen omaavat ihmiset pystyvät tunnistamaan myös it-

sekkäitä taipumuksia vastaan vaikuttavat luonnollista oikeutta (Lex Naturalis) tarkoit-

tavat moraalisäännöt, kuten oikeudenmukaisuus (Justice), kohtuullisuus (Equity), vaa-

timattomuus (Modesty) ja vastavuoroisuus (doing to others, as wee would be done to).

Lex Naturalis on järjelle avautuva ohje tai yleinen sääntö, joka ohjaa ihmisen kulloinkin

hänelle itselleen viimekädessä parhaaksi koituvaan toimintaan.

Ensimmäisen lain mukaan ihminen pyrkii aina rauhan tilaan, kun sen saavuttaminen

näyttäytyy mahdollisena. Tästä seuraavan toisen lain mukaan ihminen on valmis

luopumaan vapauksistaan ja suomaan toisille samoja oikeuksia kuin itselleen siinä

määrin kuin rauhan ja turvallisuuden saavuttamiseksi on välttämätöntä mikäli, sikäli

kun kaikki toiset ovat tähän valmiita. Näistä perustavista laeista seuraa edelleen tois-

takymmentä lakia, jotka mahdollistavat yhteiskuntarauhan saavuttamisen suvereenin

hallitsijan alaisuudessa. Vaikka luonnosta määräytyvät olosuhteet ovat jatkuvasti aja-

massa ihmisiä sotaan keskenään, on ihmisillä luonnostaan myös tarve ja toivo turval-

lisuuteen ja miellyttävämpään elämään, sekä järki jonka avulla he voivat sopia asioista

ja selvittää rauhan tilan luonnolliset edellytykset. (Hobbes, s.66-67, 74-81, 87.)

Lex Naturalis on ikuinen ja muuttumaton siksi, että sota ei koskaan voi edistää elämää

ja rauha tuhota sitä. Se ei ole eettisiin arvoihin nojautuva moraali käsite (Jus Nature) -
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hyvä ja paha ovat Hobbesille suhteellisia käsitteitä; "Good and Evil, are names that

signifie our Apetites, and Aversions; which in different tempers, customes, and doc-

trines of men, are different" (Hobbes, s.82). Ihminen on hänelle ennenkaikkea itseään

suojelemaan pyrkivä olento (jonka luontoa luonnehtii enemmin yleistä järkeä tarkoit-

tava Lex Naturae), mutta myös vapaudestaan ja egoistisita päämääristään sodankin

hinnalla kiinnipitävä luontokappale. (Hobbes, s.82-83.)

Luonnon tilan tavoin Lex Naturalis on Hobbesille hypoteettinen käsite, joka ilmaisee

sen miten ihmiset toimivat silloin kun he järkensä avulla tiedostavat mikä on heille

parhaaksi. Koska kukin ihminen luonnostaan toimii aina itseään hyödyttävällä tavalla,

perustuu valtio ja yhteiskunta tämän mukaisesti viimekädessä vain ihmisen ulkopuo-

lisesta luonnosta määräytyvään järkeen. Hobbesin Lex Naturalis on luonnonlakia

tieteellisessä mielessä muistuttava maksiimi, määritelmä siitä, mitä tietyn asiantilan

aikaansaamiseksi tarvittaan. (Flew, s.163-164.)

Valtion ja yhteiskunnan alkuperä on Hobbesin mukaan pykimys pois vaarallisesta

(potentiaalista) luonnontilasta. Yksilöinä luonnonlainomaisesti omaa henkilökohtaista

etuaan ajavat itsenäiset subjektit pyrkivät järkensä avulla keskinäisen sopimuksen

kautta itsekkyyteen perustuvasta tuhon mahdollisuudesta yhteiskuntarauhaan valtion

alaisuudessa. Tämä on mahdollista kuitenkin vain luovuttamalla absoluuttinen valta

peruuttamattomasti suvereenille valtiovallalle, kunkin yksilön ja suvereenin

keskinäisellä sopimuksella. (Flew, s.165).

Ihmisen luonto ei lakkaa vaikuttamasta valtiossa, mutta suvereenin alaisuudessa sitä

ohjaavat ikuinen ja muuttumaton luonnollinen oikeus ja säädännäiset lait. Alistumi-

sestaan yksittäiset ihmiset saavat turvan toisiaan vastaan ja yhteiskuntarauha mahdol-

listaa hyvinvoinnin ja kulttuuristen arvojen kehityksen. (Hobbes, s.64-65, 109, 391-392.)
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Hobbesin yhteiskuntafilosofia ei ole koskaan saanut erityisen laajaa ihailua osakseen ja

siihen kohdistunut mielenkiintokin on ilmeisesti tullut lähinnä aatehistorioitsijoiden ja

yhteiskuntatieteilijöiden taholta. Hobbesin teoriaan ja ideologiaan nojaavaa näkemystä

helpommin omaksuttavan käsityksen oman toimintansa perimmäisestä luonteesta ja

historiallisesta taustastaan tarjoaa modernisoituvan valtion kansalaisille John Locke

ehkä myös ideologisesti paremmin ajankohtaan sopivassa muodossa.

John Locke

Jo Platonilla, Cicerolla ja Augustinuksella esiintyneen käsityksen mukaan ajateltiin vielä

1600-luvulla kaikilla ihmisillä olevan jo synnynnäisesti sielussaan joitakin ko-

kemuksesta riippumattomia ideoita. Filosofian ohella teologiaa, politiikkaa ja lääke-

tiedettä harjoittanut John Locke (1632-1704) asettui vastustamaan tätä ajatustapaa.

Hänen mukaansa ihminen voi saada tietoa ainoastaan aistihavaintojensa kautta tai

reflektoimalla kokemuksesta saamaansa tietoa ja omia sisäisiä tilojaan. Tämä tietokä-

sitys tuli lopulta koko hänen filosofiansa lähtökohdaksi. Tietoteoriansa Locke esittää

lähinnä teoksessaan An Essay concerning Human Understanding (1690) ja poliittisen

filosofiansa samana vuonna ilmestyneessä teoksessa Two Treatises of Goverment77.

(O´Connor B, s.205, 207; Carpenter, s.xv-xvi; Aspelin, s.452.)

Kokemuksesta riippumattomien alkuperäisten ideoiden olemassaoloa toditeltiin keski-

ajalla ennenkaikkea sillä, että tietyt tähän teoriaan kuuluvat käsitykset on omaksuttu

tosina yleismaailmallisesti. Mm. käsitystä jumalasta ja hänen olemassaolostaan, sekä

uskoa sielun kuolemattomuuteen, samoin kuin tiettyjä loogisen ajattelun perusteita ja

moraalisia sääntöjä pidettiin joko ihmisen luontoon kuuluvina tai Jumalan ihmiseen

istuttamina. Kaiken tiedon ajateltiin palautuvan näihin perusprinsiipeihin niin, että oi-

77 Locken ensimmäinen käsikirjoitus oli latinankielinen Essays on the Law of Nature vuodelta 1663
(ed. by W.von Leyden, Oxford, 1954), jota kuitenkaan ei ollut käytettävissä tätä tutkielmaa tehtäessä.
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keata tietoa voidaan saavuttaa juuri niin paljon kuin näistä maksiimeista voidaan johtaa.

Maltillisemman suuntauksen mukaan alkuperäiset ideat ovat ihmisessä jo syntymässä

eräänlaisena kapasiteettina, mutta tulevat esiin vasta tietyssä vaiheessa yksilön henkistä

kehitystä. (Locke B, vol.1, s. 9-10; O´Connor B, s.206, 207.)

Alkuperäisten ideoitten monitahoisessa kritiikissään Locke huomauttaa ensinnäkin

etteivät kaikki ihmiset osoita alkeellisimmankaan logiikan hallintaa missään vaiheessa

elämäänsä, ja että moraalisäännöt vaihtelevat suurestikin eri aikoina ja eri paikoissa

eikä joillain kansoilla ole mitään mielikuvaa Jumalasta. Toiseksi mikään ei todista

joidenkin totuudenmukaisuuksien kuulumisesta ihmisen ymmärrykseen luonnostaan ja

joidenkin toisten tulemisesta sinne kokemuksen kautta, joten kaiken tiedon täytyy joko

tulla kokemuksesta tai olla ihmisessä valmiina. (Locke B, vol.1, s.11-24, 30, 47.)

Locken johtopäätösten mukaan yksin kokemus (experience) voi selittää kaiken ihmisen

tietokyvyn, eikä mitään oletusta synnynnäisesti omaksutuista ajattelun muodoista

tarvita. Kokemus koostuu kahdesta osasta: ulkoista maailmaa koskevista aistimuksista

(sensation) ja aistimuksista alunperin kaiken aineistonsa ammentavien ajattelun si-

säisten tilojen itsetarkastelusta (reflection).  "Our sensation, employed either  about

external objects, or about the internal operations of our own minds, perceived and

reflected on by ourselves, is that which suplies our understanding with all the mate-

rials of thinking. These are the two fountains of knowledge, from which all the ideas

we have or can naturally have, do spring." (Locke B, vol.1, s.77). Locke rakentaa näin

samalla puhtaasti psykologisen ihmiskuvan, jossa ihmisen persoonallisuuden on kat-

sottu näyttäytyvän eräänlaisena pala palalta koostuvana mosaiikkina (O´Connor B, s.208).

Myötäsyntyisten ideoitten teoriaa on Locken mukaan käytetty ehkäisemään ennak-

koluulotonta kritiikkiä ja vahvistamaan auktoriteettiuskoa. Sen avulla arvovaltaiset

opettajat ovat estäneet oppilaitaan käyttämästä omaa ymmärrystään ja arvostelukyky-

ään ja totuttaneet heidät  uskomaan ja hyväksymään asioita niitä lähemmin tutkimatta.
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Siitä syystä teoriaa on kannatettu valistuneiden maiden kouluissa ja yliopistoissa. Kun

jokin prinsiippi on selitetty synnynnäiseksi, on siten tahdottu väittää sen olevan pätevä

tutkimatta sen perusteita.  Locken pyrkimyksessä löytää ymmärrystä tyydyttävä tiedon

määritelmä on nähtävissä hänen valistusajattelijan uskonsa tutkimustiedon lisääntymi-

sen siunauksellisuuteen. Yhtälailla se heijastaa hänen poliittista individualismiaan

luonnehtivaa autonomisen yksilöllisyyden vaatimusta78. (Locke B, vol 1, s.59.)

Olevaisen perimmäisestä luonteesta Lockella ei ole omaperäistä teoriaa, eikä metafy-

siikka häntä erityisesti näyttänyt kiinnostavan - se on ihmisen tietokyvyn saavutta-

mattomissa olevaa korkeampaa tietoa. Locken lähtökohtien mukaan metafysiikka

ylipäätään kuuluu ongelmiin, joista todellisen tiedon tihkuminen on vain vähäistä.

Tietäminen on aistien välittämän raaka-aineen ajattelussa synnyttämien ideoiden

yhteyden ja yhtäpitävyyden, eriävyyden ja yhteensopimattomuuden havaitsemista,

mutta myös tietoisuudesta riippumattomia olioita on olemassa ihmisen aistikyvyn

ulkopuolella. Saavutettavissakin olevan tiedon hankkimista haittaavat todellisuuden

suhteen vääristyneet puhetavat ja epämääräiset käsitteet. (Locke B, ; vol.1, s.326, 76, 89;

vol.2, s.90, 181; O´Connor B, s.207 -218.)

Nimenomaan kielen merkitys on Locken ajattelussa ensiarvoisen tärkeä inhimillisen

toiminnan ymmärtämisen kannalta. Hänelle yhteys kielen ja ajattelun välillä on niin

läheinen, ettei tietämisestä voi puhua puhumatta ensin kielestä79. An Essay Con-

cerning Human Understandingin kolmas kirja käsittelee lähes yksinomaan sanojen,

ideoitten ja asioiden välisiä suhteita; kielen ja ajattelun yhteyksiä, sanojen merkityksen

muodostumista ja käsitteiden sisältöä. (O´Connor B, s.215-217; Locke B, vol.2, s.9-119.)

78 C.B. Macpherson on osoittanut Locken käsityksen yksilöstä, kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisen
vallan luonteesta implikoivan yhtälailla yhteisön asettumista yksilön edelle; Locken ajattelussa indivi-
dualistisen ja kollektiivisen ulottuvuus ei siis näyttäydy ehdottoman vastakohtaisena (Macpherson,
s.255-257).
79 D.J. O´Connor katsoo Locken tiedostaneen kielen oleellisen merkityksen paremmin, kuin
useimmat filosofit meidän vuosisadallemme asti. Jotkut kieleen liittyvät näkemyksensä Locken on
katsottu omaksuneen Hobbesilta (O´Connor B, s.215).
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Tietoteoriaan ja psykologisiin päätelmiin keskittyvän An Essay Concerning Human

Understandingin viimeisessä luvussa Locke esittää näkemykseensä kolmenlaisesta

tiedosta perustuvan ehdotuksen eri tieteiden jaottelusta: (1) Luonnonfilosofia tutkii ai-

neellisten ja aineettomien kohteiden olemusta, ominaisuuksia ja toimintoja (things as

they are in their own prober beings). (2) Ihmisen päämääriä ja niihin pääsemiseksi tar-

vittavia keinoja koskevaa tietoa tutkii oma tieteenalansa keskeisimpänä osa-alueenaan

etiikka, joka kartoittaa ja kehittää onnellisuuteen pääsemisen edellyttämiä sääntöjä ja

toimenpiteitä. (3) Tietämisen perusteita ja kommunikointia tutkiva oppi merkeistä (the

doctrine of signs) muodostaa tieteenalan, jota voidaan kutsua myös logiikaksi. Nämä

kolme suurta älyllisen toiminnan aluetta ovat selvästi erillisiä ja toisistaan poikkeavia.

(Locke B, vol.2, s.308-310.)

Locken lähtökohdista merkityssuhteiden kanssa tekemisissä olevat ihmistieteet näyt-

täytyvät metodisesti yhteismitattomina kulttuurin ulkopuolisia objekteja tarkastelevien

luonnontieteiden kanssa. Hän epäilee luonnontutkimuksen edellytyksiä koskaan saa-

vuttaa ehdotoman varmaa tietoa ja epäilee jopa yleisen luonnonfilosofian merkitystä

ihmiskunnan kehitykselle. Ennen kaikkea kappaleista koostuvan todellisuuden osia

koskevien käsitystemme syventäminen ja jäsentäminen todellisuuden rakennetta mah-

dollisimman hyvin vastaavaan muotoon on luonnonfilosofian tehtävä tieteiden jou-

kossa. (Locke B, vol.2, s.243-244: Locken käsitys ihmiskunnan synnystä Locke A, s.12-30, 117.)

Locke suosittelee välttämään pyrkimystä liian selittäviin maksiimeihin ja periaatteisiin

luonnontutkimuksessa, vaikka katsookin luonnonfilosofian voivan tuottaa myös

hyödyllisiä hypoteeseja: "Not that we may not, to explain any phenomena of nature,

make use of any probable hypothesis whatsoever: hypotheses, if they are well made,

are at least great helps to the memory and often direct us to new discoveries. But my

meaning is that we should not take up any one too hastily (which the mind, that would
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always penetrate into the causes of things and have principles to rest on, is very apt to

do)" (Locke B, vol.2, s.243).

An Essay Concerning Human Understanding:n ensimmäimmäisen kirjan ensimmäinen

luku alkaa ymmärryksen voimaa ja sen inhimillistä erityislaatua korostavalla huomau-

tuksella: "Since it is the understanding that sets man above the rest of sensible beings,

and gives him all the advantage and dominition which he has over them, it is certainly

a subject, even for its nobleness, worth our labour to inquire into" (Locke B, vol.1, s.5).

Locke uskoi Jumalan ja enkelien olemassaoloon, mutta uskonnolliset kokemukset oli-

vat hänelle uskon, eivät tietämisen asia. Hän ei myöskään useimpien varhaisempien

ajattelijoiden tavoin olettanut ihmiskunnan jumalallisesta alkuperästä seuraavan samalla

ihmisen itsestäänselvä erityisasema luomakunnassa. Pyrkiessään laajentamaan

käsitystään maailmasta ja ihmisestä hän teki havaintoja ja päätelmiä myös eläinmaail-

man ilmiöistä (vrt.Locke B, vol.2, s.49-50).

Aristoteleen ja Tuomas Akvinolaisen tavoin Locke tarkastelee kaikkialle maapallolle

levittäytyneessä elämässä ja universumin rakenteessa ilmenevää tarkoituksenmukai-

suutta pitäen sitä osoituksena suuren Luojan olemassaolosta. Hän kiinnittää huomiota

elämänmuotojen moninaisuuteen, ja niiden hierarkisessa kirjossa havaittavien erojen

pienuuteen: lähinnä kasveja oleva eläin ja lähinnä eläintä oleva kasvi muistuttavat

hämmästyttävästi toisiaan; jotkut kalat omaavat siivet eivätkä vierasta oleskelua il-

massa; jotkut linnut elävät vedessä ja niiden liha maistuu kalalle, jotkut eläimet ovat

niin lähellä sekä lintuja että nelijalkaisia, että ovat itseasiassa puoliksi kumpiakin; hyl-

keet elävät sekä maalla, että meressä; pyöriäiset ovat lämminverisiä ja niillä on sian

sisälmykset - "not to mention what is confidently reported of mermaids or sea-men"

(Locke B, vol.2, s.50).
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Näiden havaintojen pohdiskelut eivät kuitenkaan johdattaneet Lockea esim. oletuksiin

elämän ja lajien yhteisistä kantamuodoista. Ne saivat hänet kuitenkin epäilemään

ihmisen asemaa luomakunnan kruununa ja Jumalasta seuraavana. Hänelle eliölajien

astettaiset erot antoivat aiheen uskoa lajien hierarkian jatkuvan myös ihmisestä ylös-

päin, vaikka kyseessä hänen mukaansa ovatkin viime kädessä inhimillisen havainto-

kyvyn ulkopuolelle jäävät oliot. (Locke B, vol.2, s.49-50.)

Tarkastellessaan inhimillisen mielen havaintokykyä Locke esittää aistimiskyvyn olevan

perustava älyllinen kyky ja samalla kaikille eläimille tyypillinen ominaisuus erotukseksi

muista elollisista olioista (Perception puts the difference between animals and inferior

beings80). Useilla eläinlajeilla on ihmisen tavoin muisti, joka mahdollistaa mielessä

aiemmin olleiden ideoitten palauttamisen sinne myöhemmin (Brutes have menory).

Kyky vertailla ja yhdistellä havaintojen mielessä herättämiä ideoita on eläimillä

ihmiseen nähden hyvin rajoittunut (Brutes compare but imperfectly, brutes compound

but little). Eläinten havainnoista syntyvät ideat ovat myös aina kapeaulotteisia, lähinnä

hahmoon, hajuun tai ääneen perustuvia. Ne eivät ihmisen tavoin kykene kokoamaan

kompleksisia ideoita. Tätä todistaa Locken mukaan se, että poikasiinsa muutoin

kiintynyt eläin ei huomaa muutaman monista jälkeläisistä kadonneen jos se ei ole ha-

vainnut itse katoamistapahtumaa. Abstraktien yleisten ideoitten muodostaminen ja sen

mahdollistama keskinäinen esittävä merkkikieli taas ovat taas puhtaasti inhimilliseen

ajatteluun kuuluvia piirteitä (Brutes abstract not). (Locke B, vol.1, s.115, 117, 122, 124-127,

279-280.)

Ihmisen olemus on Lockelle kuitenkin enemmän kuin kyky ajatteluun ja rationaaliseen

toimintaan. Pelkästään henkisiä ominaisuuksia tarkoittavaa sielua ei voi empiirisesti

identifioida aikaan ja paikkaan. Elävät olennot (ja mekaaniset koneet) eivät toisaalta

myöskään samaistu kuolleiden esineiden tavoin pelkkään materiaan, jota niihin voidaan

80 Tässä kappaleessa suluissa olevat kursiivit ovat J.W. Yoltonin toimittaman An Essay Concerning
Human Understandigin toisen kirjan X ja XI luvun väliotsikoita.
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liittää ja poistaa niistä organismin pysyessä silti samana. Niiden samuus ja yksilöllisyys

(identity) on lähinnä niiden osien rakenteen ominaisuus. Tässä mielessä kullakin

eläimellä on omat pysyvät yksilölliset ominaisuutensa ja ne ovat myös yksi olennainen

osa ihmisen olemusta; "For I presume it is not the idea of a thinking or a rational

being that makes the idea of a man in most people´s sense, but of a body so and so

shaped, joined to it" (Locke B, vol.1, s.280). (Locke B, vol.1, s.276-280.)

Materian ominaisuuksia tarkoittavan identiteetin lisäksi kullakin ihmisellä on Locken

mukaan oman yksilöllisyytensä ja minuutensa havaitsemisessa konstituoituva persoo-

nallinen identiteetinsä (personal identity), jollaista ei ole millään kasveilla tai eläimillä.

Persoonallinen identiteetti on ajattelun jatkuvuutta, tietoisuuden samanpysymistä

(identity by the consciousness). Ihmisellä on persoonallinen identiteeti sikäli, kun hän

muistaa itsensä samana minänä nyt ja menneisyydessä. "For since consciousness

always accompanies thinking and is that that makes everyone to be what he calls self,

and thereby  distinguishes himself from all other thinkin things: in this alone consists

personal identity, i.e. the sameness of rationall being" (Locke B, vol.1, s.281).

Ihmisen minuus ei ole Lockella kuitenkaan puhtaasti henkinen ominaisuus, sillä kulla-

kin ihmisellä on myös edellä mainittu ruumiillinen identiteettinsä; "we have some kind

of evidence on our very bodies, all whose particles, whilst vitally united to this same

thinking conscious self so that we feel when they are touched and are affected by and

conscious of good or harm that happens to them, are a part our selves, i.e. of our

thinking conscious self" (Locke B, vol.1, s.282). Locken ajattelussa ihminen on myös ruu-

miillinen olento, eläin on sitä mitä suurimmassa määrin. Huomioiden Locken käsityk-

sen ihmisestä vain kokemuksen kautta konstituoituvana olentona on tässä lienee sa-

malla lähtökohta hänen näkemykseensä myös edellisissä luvuissa sivutusta ruumiin ja

sielun kaksinaisuuden ongelmasta.(Locke B, vol.1, s.280-282; O´Connor B, s.214-215.)
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Tarkastellessaan poliittisessa filosofiassaan luonnollisina ymmärrettyjä valtasuhteita ja

oikeuksia Locke tuo esiin ihmisen ja eläinten välisen eron perheenmuodostuksessa.

Hän tarkastelee lisääntymisen muotoja eläinkunnassa ja osoittaa naaraan ja koiraan

suhteen pituuden lisääntyvän kehittyneempiin eläimiin ja ihmiseen tultaessa. Eläin-

kunnassa parinmuodostus on yleensä aina väliaikainen vaihe, jonka tarkoitus on yk-

sinomaan jälkeläisten hankkiminen ja näiden elinkelpoiksi saattaminen. Ihmisillä naisen

ja miehen suhde on kuitenkin pidempiaikainen ja sen seurauksena lajin säilymiseen

tähtäävät toiminnot ovat perheessä moninaisempia. (Locke A, s.155-156.)

Tärkeimpänä ja kenties ainoana selityksenä tälle (And herein, I think, lies the chief, if

not the only reason, why tht male and female in mankind are tied to a longer conjunc-

tion than other creatures) Locke pitää sitä, että ainoastaan ihmisellä äiti on valmis

synnytämään, ja myös useimmiten synnyttää uusia jälkeläisiä ennen kuin edelliset ovat

ehtineet täysikasvuisiksi ja vanhemmistaan riippumattomiksi81. Pitkään jatkuva suhde

miehen ja naisen välillä tuo mukanaan toisen tukemisen ja keskinäisen avun syven-

tymisen ja intressien yhteyden82. (Locke A, s.155-156.)

81 Locke tulee antaneeksi sosiaaliselle instituutiolle selvästi biologisen selityksen (vaikka
huomauttaakin heti samassa kappaleessa kyseessä olevan ennenkaikkea suuren Luojan erinomaista
tarkoituksenmu-kaisuutta osoittava järjestely). Anaksimandros oli selittänyt biologisella biologista
pitäessään ihmisen pitää yksilönkehitystä osoituksena hänen polveutumisestaan muistä eliöistä (ks.
sivu  ). Aristoteles liitti yhteiskunnallisen ilmiön biologiseen selitykseen sosiaalisen aspektin
huomauttaessaan, että ihmiset liittyvät pareiksi muidenkin syiden kuin jälkeläisten tuottamisen takia
(ks. sivu  ). Locke puolestaan selittää keskeisenä yhteiskunnallisena tekijänä pitämänsä perheen
muodostumisen kokonaan biologisilla tekijöillä, kyvyllä ja taipumuksella tuottaa enemmän jälkeläisiä,
kuin vastaavassa ajassa ehtii saavuttaa täysikasvuisuuden - kulttuurin kehittymisen kannalta
merkittävämmät tekijät kehittyvät vasta biologisen tarkoitusperän ja biologisten ehtojen muodostaman
yhteyden seurauksena.

82 "Conjugal society is made by a voluntary compact between man ans woman, and though it consist
chiefly in such a communion and right in one another´s bodies as is necessary ti its chief end, pro-
reation, yet it draws with it mutual support and assistance, and a communion of intrests too, as neces-
sary not only to unite their care and affection, but also necessary to their common offspring"
(Locke A, s.155).
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Poliittisen vallan ymmärtämiseksi on Locken mukaan tarkasteltava sen alkuperää ja

katsottava millainen ihminen on luonnostaan. Hän jatkaa samassa lausessa jokaisen

ihmisen olevan luonnostaan kaikin puolin vapaita ja riippumattomia. Luonnontilassa

kaikki ihmiset ovat myös tasa-arvoisia ja syntyvät yhdenvertaisina, rauha ja sopu ovat

normaali olotila. Ikuinen ja muuttumaton luonnollinen oikeus (law of Nature) sitoo

järkeviä ihmisiä luonnon tilassa samalla tavalla, kuin kaikkia ihmisiä kaikkina aikoi-

na.(Locke A, s.118-119.)

Luonnollinen oikeus on sama asia kuin järki, joten sitä vastaa voidaan myös rikkoa ja

koska luonnontilassa kenelläkään ei kuitenkaan ole valtaa panna sitä täytäntöön, on

jokaisen oma asia suojella omaa koskemattomuuttaan ja omaisuuttaan83.  Ihmiset ovat

luontaisen tasa-arvonsa pohjalta toisistaan pitäviä ja vastavuoroisen velvollisuuden-

tunnon ohjaamia. Koska ihmisen huonompi luonto saa kuitenkin jatkuvasti aikaan it-

serakkauden ja intohimojen ohjaamaa puolueellisuutta ja kostonhalua, vallitsee luon-

nontilassa jatkuva hajaannus ja sekaannus. (Locke A, s.118-123, 142.)

Locken psykologisen ihmiskäsityksen mukaan osalla mielihyvän (pleasure) tavoit-

telemisen ja tuskan (pain) välttämisen ohjaamista ihmisistä on mielessään myös taipu-

mus tuskasta ja mielihyvästä suoraan riippumattomaan kateuteen ja vihaan, joten kon-

flikteja ilmaantuu niin kauan, kuin on ihmisiä (Locke B, vol.1, s.191.)84

83 Vapaus omaan persoonaan ja perintöoikeus ovat Lockelle kaksi synnynnäistä oikeutta (Every man
is born double right), jokaisella on myös luonnollinen oikeus omistaa kaikki, mitä on pystynyt omalla
työllään ansaitsemaan (Locke A, s.214, 141). Locken yhteiskuntafolosofiassa korostuu nimenomaan
omistusoikeuden merkitys perustavana oikeudellisena käsitteenä; "(By property I must be understood
here ,as in other places, to mean that property which men have in their persons as well as goods)"
(Locke A, s.206). (Liedman, s.119, 123; Macpherson, s. 221, 247-248.)

84 Locken käsitys luonnontilasta on saanut osakseen osakseen sekä analyyttista, että empiiristä
kritiikkiä (vrt. edellä Hobbes). Locken on katsottu Locken esittävän ihmisen luonnontilan tulkintaa
vaativalla tavalla yhtäältä rationaalisena, rauhanomaisena ja sosiaalisena, toisaalta näitä piirteitä
omaamattomana. Hänen on myös osoitettu olettaneen tiettyjä 1600-luvun ihmistä ja yhteiskuntaa
luonnehtineita piirteitä yleisiksi inhimillisiksi ominaisuuksiksi ja yleistäneen ne sitten
ylihistoriallisiksi lähtökohdiksi (Macpherson, s.196-197, 208-211, 232). Locken Hobbesille
vastakkaisen näkemyksen luonnollisesta tilasta ja ihmisen sosiaalisuudesta on katsottu johtuvan osaksi
hänen "villien elämästä" saamansa kuvan myönteisemmyydestä (Liedman, s.118). Locke itse esittää
useampaan otteeseen hyvin suuren osan ihmiskunnasta elävän tosiasiallisessa luonnontilassa (esim.
Locke A, s.159, 166).
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Perhe ja sittemmin siitä laajentunut suku85 palvelijoineen isännän esivallan alaisuudessa

ovat Lockella perustavia poliittisia yhteisöjä, eräänlaisia valtion alkumuotoja.

Aviollinen suhde perustuu vapaaseen sopimukseen miehen ja naisen välillä. Perheessä

vanhemmilla on valta päättää lastensa asioista kunes nämä järkensä puolesta ovat val-

miit toimimaan itsenäisesti ja kykenenvät huolehtimaan itsestään. Koska vanhempien

tahto heidän kummankin itsenäisen ymmärryksen takia ei aina ole samanlainen, on

viimeisen sanan asetuttava aina jommalle kummalle. Kyvykkäämpänä ja voimakkaam-

pana (as the abler and stronger) aviomiehellä on luontaisesti ylin valta perheen sisällä.

Valta perheessä on luonteeltaan toisenlaista, kuin poliittinen valta ennenkaikkea siksi,

että perheen perustava valtasuhde vanhempien ja lasten välillä kohdistuu järkensä ja

(omistustensa) puolesta vielä vajavaisiin alamaisiin. Vaimolla on luonnolliset oikeu-

tensa myös avioliitossa, ja hänellä on oikeus erota miehestään silloin kun luonnollinen

oikeus tai avioliiton perustana oleva puolisoiden keskinäinen sopimus sen sallii. Eron

sattuessa lasten tuleminen isälle tai äidille on viimekädessä sopimuksenvarainen asia.

(Locke A, s. 145-154, 157, 204.)

Perheellä tai suvulla ei kuitenkaan ole poliittista yhteisöä luonnehtivaa järjestystä ja

mahdollisuutta suojella jäsentensä oikeuksia ulkopuolisten puuttumiselta. Estääkseen

itseään ja toisiaan rikkomasta ikuisia luonnollisia oikeuksia ihmiset ovat perustaneet

kaikkien yksilöiden yläpuolella olevan poliittisen yhteisön, valtion valvomaan ikuisten

85 Tietoteoriassaan Locke tarkastelee sukulaisuussuhteita ihmisen ajatteluun kuuluvina suhteina, jotka
liittyvät asioiden käsittämiseen niiden alkuperän perusteella. Lukuunottamatta suoraa polveutumista,
sukulaisuussuhteet ovat kaikkialla, jostain käytäntöihin liittyvistä syistä, vain ihmisten keskuudessa
merkittäviä erotteluja. Isän, pojan, veljien, serkusten jne suhteet perustuvat verisukulaisuuteen
(community of blood), yhteisen synnyinpaikan perusteella ihmiset ovat keskenään maanmiehiä
(countrymen), näitä molempia Locke kutsuu luonnollisiksi suhteiksi (natural relations). (Locke B,
vol.1, s.293-294.) Sitä, miten pakottava on ihmisen tarve hakeutua sukupuoliseen suhteeseen Locke
tarkastelee An Essay..:ssa lainaten apostoli Paavalin sanoja "parempi naida kun palaa": Rationaaliset
ja irrationaaliset tarvetilat (uneasiness) vaikuttavat ihmisen tahtoon ja determinoivat yleisesti hänen
valintojaan; "A little burning felt pushes us more powerfully than greater pleasures in draw or allure"
(Locke B, vol.1, s.209).
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ja muuttumattomien luonnollisten oikeuksiensa toteutumista, ja huolehtimaan oikeuk-

sien rikkojille kuuluvista rangaistuksista. Yksilön yhteiskuntasopimuksessa valtiolle

luovuttama lojaliteetti velvoittaa valtion pitämään yksilölle luonnontilassa kuuluneet

oikeudet loukkaamattomina myös valtion itsensä puuttumiselta. Valtiossa enemmistö

päättää vähemmistön puolesta siitä minkä kulloinkin on katsottava olevan luonnollisen

oikeuden mukaista ja millaista lainsäädäntöä valtion toiminta edellyttää. Lainsäädän-

tövaltansa puitteissa valtion tulee tulee puuttua yksilöiden vapauksiin ja yhteiskunnan

toimintoihin vain niin paljon, kuin yhteisen hyvän ja perusoikeuksien turvaamisen

kannalta kulloinkin on välttämätöntä. (Locke A, s.155, 158-160, 165-166, 178-179, 186.)

Locke käsittää ihmisen olennaisilta piirteiltään ikuisesti muuttumattomana, sosiaalisena

ja viimekädessä rationaalisena olentona jonka toimintaa luonnehtii vapaa pyrkimys

moniselitteiseen onnellisuuteen (pursuit of happines). Inhimillisen järjen ohjaamat

yhteiskuntaelämän toiminnot ja poliittiset laitokset ovat muuttuvia muotoja, joiden

piirteitä hän tarkastelee puhtaasti yksilöiden toimintaan palautuvin käsittein ja

mielikuvin. Locke ottaa huomioon sekä ihmisen luonnon rationaalisen, että irratio-

naalisen puolen ilman fanaattisuutta ja suoraviivaisuutta keskimääräisen länsimaalaisen

ihmisen helposti omaksuttavalla tavalla. Hänen käsityksensä yhtälailla tieteellisen

toiminnan empiirisestä ihanteesta kuin autonomisen yksilöllisyyden vaalimisesta vas-

taavat hyvin myös 1900-luvun ihmisen mielikuvia. (Locke A, s.211; Ketonen, s.90, 102.)

räistä johtopäätöksistä huolimatta (ks. viite nro 81) luonto on Lockella ennenkaikkea

sosiaalisesti määräytyvä käsite.

LOPUKSI

Ihmisen erityisasema kaikkien elollisten olentojen joukossa on ollut monessa mielessä

itsestään selvänä pidetty lähtökohta länsimaisen ajattelun kaksi ja puoli tuhatvuotisessa
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historiassa. Kuitenkin jo varhaiset luonnonfilosofit pyrkivät jossain määrin madal-

tamaan ihmisen ja eläinten välisen eron kynnystä esittämällä spekulatiiviseen tarkas-

teluun perustuvia oletuksia elämänmuotojen yhteneväisestä alkuperästä ja eliölajien

yhteisistä kantamuodoista.

Rationaalisen ajattelun ja sosiaalifilosofian kehitys antiikin kreikassa johdattivat ajat-

telua ulkoisen luonnon objektivoimiseen ja filosofien mielenkiinto kohdistui ennen-

kaikkea ihmisen luomille yhteiskunnille ominaisten piirteiden tarkasteluun. Myös Platon

ja Aristoteles näkivät tarpeellisena liittää tuotantoonsa huomioita valtiossa elävän

ihmisen erityislaadusta eläimiin ja eläinkunnassa havaittaviin sosiaalisuuden muotoihin

nähden. He pyrkivät myös esittämään näiden huomioiden rationaaliset perustelut.

Aristoteles oli samalla sekä erittäin merkittävä poliittinen ajattelija, että biologiatieteen

merkittävä kehittäjä. Heidän poliittinen ajattelunsa rakentui ennenkaikkea

ihmiskeskeisille eettisille lähtökohdille ja metafyysisille oletuksille olevaisen luonteesta.

Keskiajan skolastisessa filosofiassa mielenkiinto kohdistui ihmisen kuolemanjälkeiseen

elämään ja kaikki maallinen nähtiin toisarvoisena. Ihmisen maanpäällinen elämä

merkitsi välivaihetta matkalla iänkaikkisuuteen. Uskonnolliseen ilmoituksen nojautu-

vassa luomiskertomuksessa ihmiselle osoitettu erityisasema oli keskiajan teologian

sävyttämässä filosofiassa itsestään selvänä pidetty lähtökohta. Persoonallisen Jumalan

toiminnan uskottiin ohjaavan viimekädessä kaikkia maailman tapahtumia.

Uuden ajan tieteen ja modernin valtion alkuvaihetta luonnehti yhä vallitseva usko uni-

versaalien totuuksien löytymiseen ihmisen ulkopuolisesta luonnosta. Näiden totuuksien

uskottiin viitoittavan tien poliittisen järjen toteutumiseen yhteiskunnassa. esim. Hobbes

haki näitä totuuksia tuolloin pisimmälle kehittyneen luonnontieteellisen tutkimuksen

alueelta, fysiikasta ja mekaniikasta sovellettuna ihmisen anatomiaa koskeviin uusimpiin

löydöksiin.
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Synnynnäisten ja omaksuttujen ominaisuuksien suhteellinen vaikutus yksittäisen ih-

misen kehitykseen on yhä avoin kysymys. Sillä on kuitenkin perustava merkitys po-

liittisten näkemystemme muodostumisen kannalta. Konservatiivisimman näkemyksen

mukaan "varas löytää aina tilaisuutensa" - yksilö ja yhteiskunta ovat tulosta muuttu-

mattomasta ihmisluonnosta. Evoluutioteorian ja eläintutkimuksen tulosten valossa on

luontevaa ajatella tällaisen luonnon olevan ihmisen perimään sisältyvä biologinen

ominaisuus. (Myrdal, s.79-81.)

Radikaalimpi näkemys olettaa, että "tilaisuus tekee varkaan" - inhminen on ympäris-

tönsä tuote. Sen mukaan kaikki yhteiskunnallisella tasolla merkittävät inhimilliset

ominaisuudet omaksutaan ympäristöstä ja niihin voidaan vaikuttaa polittisen toiminnan

kautta muuttamalla sosiaalista ympäristöä. Tämän ajattelutavan mukaan perityt

taipumukset ohjaavat ainoastaan tarpeidensa ja halujensa ohjaamia eläimellisen luonnon

eliöitä.

Tässä tutkielmassa tarkastellut poliittiset ajattelijat ovat nähneet tarpeellisena sisällyttää

tuotantoonsa yhteiskunnallisen ihmisen erityislaadun perustelun. Vakaiden poliittisten

laitosten luomiseen tähtäävissä teoretisoinneissaan he ovat kuitenkin lähteneet siitä

mikä mikä ihmiselle on erityistä. Tällä he ovat samalla uusintaneet uskoa

mahdollisuuteen poliittisin toimenpitein muuttaa ihmistä ja yhteiskuntaa entistä

paremmaksi.

Tarua ihmisen poikkeusasemasta eläinkunnassa on sittemmin horjutettu. Muutos alkoi

kuitenkin vasta modernin valtion ja yhteiskunnan, sekä modernien tieteellisten teori-

oiden kehityttyä. Ensin biologiassa, sitten sen yhteiskuntatieteellisten sovellutusten

parissa (vrt. Wright, s.189). Poliittisen järjen perusteluihin ovat kuitenkin aina jollain ta-

paa vaikuttaneet kulloisenkin tietämyksen mukaiset käsitykset luonnossa ilmenevistä

välttämättömyyksistä.


